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Tisztelt Közgylés!

Amidn a mh. Földtani Társulat 1913-ik évi közgylését megnyitni

szerencsém van, mindenekeltt az elmúlt év nevezetesebb eseményeirl

kívánok röviden jelentést tenni.

I.

Ügykezelés, pártfogi támogatás ;

meghívások.

Társulatunk beléletében semmi rendkívüli esemény nem adta el
magát, és örvendetes tudomásul szolgálhat, hogy egyesületünk mkö-
dése — hála dr, Papp Károly úr derék titkárunk odaadó buzgóságának—
a fokozatos fejldés és az anyagi megszilárdulás jegyében folyt le.

Az els titkárt fáradhatatlanul támogatta dr. Vogl Viktor másodtitkár

úr, aki különösen a Földtani Közlöny német része szerkesztésével

lekötelezte társulatunkat; a pénzügyi dolgok lebonyolítása pedig az els

titkár irányításán kívül Ascher Antal, kipróbált pénztárosunk érdeme.

Fogadják nevezett tiszttársaim ezen alkalomból és errl a helyrl is

odaadó fáradozásukért leghálásabb köszönetemet. De elismeréssel és

köszönettel tartozom tisztelt elnöktársam : dr. Szontagh Tamás úrnak is,

aki engemet a srn megtartott szak- és választmányi ülések vezetésében

gyakran felváltott és aki különben is mindig odaadóan támogatta társu-

latunkat; de köszönet illeti az igen tisztelt választmányunkat is,

amelynek minden egyes tagja mindenkor hathatósan segített bennünket

a felmerült ügyek elintézésében,

A mai közgylésünk alkalmából legyen még szabad magas párt-

fogóinknak is társulatunk legmélyebb köszönetét és háláját tolmá-

csolni, nevezetesen Eszterházy Miklós úr Hercegségének, társulatunk-

nak megalapítása óta évenkínt adományozni szokott és az elmúlt évben

is kiutalványozott pártfogói támogatásáért, továbbá gf. Zichy

János, Vallás- és közoktatásügyi és gf. Serényi Béla dr. Földmívelésügyi

miniszter urak Excellenciáiknak az utóbb is kegyesen kiutalt tekin-

télyesebb állami segélyezésért. Mondhatom, hogy csakis ezen
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több oldal felöl tapasztalt jóindulat és hathatós anyagi segély képesíti

társulatunkat arra, hogy színvonalon megállbasson és tudományos, de

egyszersmind gyakorlati irányú és közhasznú mködést kifejthessen.

Áttérve társulatunk bels ügyeire, valamint olyan kívülesökre is,

amelyek társulatunkat közelebbrl érintik vagy érdekelhetik, mindenek-

eltt felemlítem, hogy társulatunk a lefolyt évben is több oldalról meg-

tisztel meghívásokban részesült. így meghívattunk a m a g y.

Orvosok és Természetvizsgálók múlt évi augusztus végén

tartott vándorgylésére Veszprémbe, amelyen én magam képviseltem a

társulatot, egyszersmind a szakülések egyikén a magyar nemes
opálok r ól eladást is tartván. A m. Földrajzi Társulat
pedig 40. jubiláris évében szeptemberben gyjtötte egybe tagjait és

barátait a debreczeni vándorgylésen, amelynek megnyitásán a jelen-

voltakat társulatunk nevében személyesen üdvözöltem.

Megvoltunk még híva augusztus végén a Bányászati és

Kohászati Egyesület nagybányai közgylésére, amelyet társu-

latunk nevében táviratilag üdvözöltem.

II.

A mh. Földtani Társulat új

Barlangkutató szakosztálya.

Örömmel jelenthetem, hogy a mh. Földtani Társulat Bar-

langkutató Bizottsága, mely immár három év óta fennáll, egyre

bokrosabb fejldésnek indult. Az az élénk érdekldés, amellyel els

sorban a mh. Földtani Társulat mint anyaegyesület, továbbá a magy.

Tud. Akadémia, a Közoktatásügyi- és Földmívelésügyi Minisztériumok,

valamint a mvelt nagyközönség is e bizottság tudományos mkö-
dését kisérik, teljesen meg van okolva. A hazai barlangok rend-

szeres átkutatása, fleg azonban az sember nyomozása körül már

eddig is elért sikerei immár számottev pozíciót biztosítottak e bizott-

ságnak a hazai természettudományi egyesületek sorában. A hámori

Szeléta-barlang sokat vitatott remek paleolith keszközei, a

répáshutai Balla-barlang unikum paleolithos gyermekkoponyája,
a polgárdi mészkbarlang gazdag pleisztocén faunája, a tatai

ember pleisztocén tzhelye és egyéb nyomai stb. mindmegannyi

fontos adalékok hazánk pleisztocénjéhez, tehát a jelent megelz kor

történetéhez, amik a szkebb határokon túl is méltó feltnést keltettek.

Pedig mindezek még csak a kezd lépések, úgyszólván csak mintegy az

els próbavételek az eddig még érintetlenül elrejtzköd tudományos

kincsekbl, — úgy hogy ezek után bízvást még sok egyéb szép fel-

fedezésnek nézhetünk elébe.

Nem csoda tehát, hogy ha ezen igen agilis bizottságunk már fenn-

állása harmadik évében szülmek kezdte érezni a neki kiszabott kereteket.
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Nagyobb önállóságra tört, hogy annál biztosabban és méltóbban lép-

hessen fel a tudományok arénáján. E gondolat foglalkoztatta a bizott-

ságot még a nemrég elhunyt els érdemdús elnöke Siegmeth Káeoly

mködése idejében, de az a terve, hogy önálló szakosztállyá
alakuljon, csak most a bizottság új elnöke Lenhossék Mihály dr. udv.

tan,, egyetemi tanár égisze alatt közeledik a megvalósulás stádiuma felé

és ebben az ügyben éppen a mai közgylés bölcsessége fogja elre-

láthatólag majd megadni a szentesítést. Azon reményben, hogy az

újonnan kreálandó szakosztály ép oly odaadással végzendi feladatát,

mint régebben a szkebbkör barlangkutató-bizottság, részemrl szívbl

óhajtom, hogy a mostani vezetség új meg újabb diadalokra vigye elre

e szakosztályunkat a hazai príehisztorikus ember kutatásában!

III.

A geológia külön tanszékeinek

ügye,- és a geográfia a hadapesti

tud. egyetemen.

Amint emlékezni méltóztatnak, elliatározta volt a múlt évi köz-

gylésünk, hogy memorandum intéztessék a nagyméltóságú Vallás- és

közoktatásügyi Minisztériumhoz az újonnan felállítandó debreczeni ós

pozsonyi egyetemeken, valamint a régebben fennálló kolozsvári egyete-

men és a budapesti megyetemen is a geológiának a mineraló-
giától való elválasztása ügyében, valamint egyszersmind

abban az irányban is, hogy a budapesti tud. egyetemen, az ország eme

legels fiskoláján a geológiának még a paleontológiától is elválasztva

külön tanszék állíttassék föl. Értesüléseim alapján közölhetem, hogy

elterjesztésünk irányadó helyen méltányló fogadásban részesült és hogy

az az illetékes faktoroknak tanulmányozás és jelentéstétel végett ki is

adatott. Az a benyomásom, hogy — ha csak küls bonyodalmak pénz-

ügyileg nem vetik vissza az országot — bizalommal várhatjuk a leg-

felsbb fórumok állásfoglalását ós kedvez döntését.

Míg tehát ilyenformán a saját szaktárgyaink, úgymint a minera-

lógia, a geológia és a paleontológia fiskolai tanulmányi rendje újonnan

történ megállapításának teljes megnyugvással nézhetünk elébe, addig

tisztelt Közgylés a szomszédos határban, még pedig a geológiával

legszorosabb kapcsolatban lév tudományág t. i. a geográfia területén

egy oly disszonáns hang pattant ki és ütötte meg lelkünket, amely

bennünket felettébb fájdalmasan érintett. Dr. Czirbusz Géza, a buda-

pesti m. tud. egyetemen az egyetemes összehasonlító földrajz ny. r.

tanára ugyanis a letelt év vége felé aa nemzeti mveldés
geográfiája és a geográfiai fatalisták)) címen (Budapest,

1912. EoGENBERGEE-féle könyvkiadóvállalat) egy 383. oldalra terjed

1*
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könyvet írt annak kimutatása végett, hogy szerinte mennyire van ártal-

mára a geogrália független fejldésének a teimészettudományi, els sor-

iján pedig a geológiai belevegyítés, ha azt nem geográfus, hanem geoló-

gus eszközli és hogy mennyire akasztotta meg eldjenek dr. Lóczy

LAJOsnak az erre az alapra fektetett tanítása az igazi vagyis az antro-

j)ogeográíia kibontakozását.

Oly téves állítás ez, mely ki kell, hogy váltsa l)ennünk a leg-

élénkebb ellenvetést. Czirbusz, két év óta az új tanár (372. old.)

ipsissimis verbis «vissza akarja rántani a geográfiát a vég-

leges bukástól)), és «vissza akarja vezetni)) e stúdiumot fej-

ldésének történelmi vágányaira. Hátat fordít tehát az eddig követett

iránynak és hévvel ráveti magát az antropogeográfiára. Fejeze-

teken keresztül bizonyítja ez utóbbinak jogosultságát, elöbbrevalóságát,

kijelentvén, hogy a szellemi tudományok vagyis az etnográfia, szocio-

lógia, nemzetgazdaságtan, történelem, vallás- és nyelvtudomány sokkal

közelebb állanak a geográfiához, mint a természettudományok összessége,

vagyis a geofizika, geológia, orológia, oceanográfia, hidrológia, biológia

stb., s úgy adja el a dolgot, mintha a kulturális geográfia minden

geológusnak ipso facto szálka volna a szemében. Pedig ez is mer
tévedés, mert nincs köztünk senki, aki a kulturális geográfia jogosult-

ságát, fontosságát és tudományosan mvel hatását kétségbe vonná vagy

csak kicsinyelni is akarná. Maga Lóczy érezte leginkább szükségességét

ezen irány kifejlesztésének és ezért tett is annak idején ill helyn el-

terjesztést a tanszék kettéosztása ügyében.

Az antropogeográfiai irány különben a mai formájában, eltekintve

egj^es régibb úttörktl, újabb kelet ; valamint hozzá tehetem még azt

is, hogy világszerte nem azok a tudósok viszik elbbre az ügyét, akik

a fizikai földrajz ápolói. Oly államokban, ahol több egyetem van, némely

fiskolán a fizikai — másokon ismét inkább az antropogeográfiai föld-

rajzot képvisel tanárokat látunk mködni — ahol pedig kevesebb az

egyetem, ott legalább az els intézeteken, számotvetve a körülményekkel,

újabb idben, két tanárt pl. Bécsben BRÜCKNERt (fiz. geogr.) és Ober-

HLMMERt (kult. geogr.) szoktak megbízni a geográfiai eladásokkal. Téves

az a felfogás, hogy mivel a fizikai geográfia eladója a természettudo-

mányokban járatos és különösen a geológiában iskolázott, ezért mint

geográfus perhorreszkálandó, és még a geográfiai katedrán is csak tisztán

geológusnak minsítend. A szakgeológus többnyire csak szkebb keret

részletkérdésekkel és egyes vidékek felvételével szokott foglalkozni, amiért

rendesen nagyon távol van attól, hogy összefoglaló modorban egy egész

országról vagy éppenséggel az egész Földrl tarthasson eladásokat,

A geográfus ellenben, ha még úgy természettudományi alapon állna is,

eladása közben soha sem fog olyan részletekbe belebocsátkozhatni,
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mint azt a geológus teszi, amikor j)éldául egyes hegységeket, azok petro-

giáfiai és paleontológiái viszonyait ismerteti; de olyanok eltt, kik a

természettudományi alaptételeknek csak általános megismerésére törek-

szenek, az efféle beható részletezésre nincs is szüksége a geológus-

geográfusnak, mivel ez csak zavarólag hatna. S tudtommal ezzel a

körülménnyel számolt, ameddig a katedrán volt, Lóczy Lajos is.

A geográfia diszciplinája azért, mert sok mindenféle kutatási ered-

ménynek az összesít tudománya, legkevésbbé sem lehet más, mint

szigorúan exakt. Amit a geográfia mintegy kivonatosan más tudomány-

szakokból akár a természettudományiakból, akár a humaniórákból átvesz,

hogy azután céltudatosan a maga igénye szerint egy új képpé egyesítse,

mindannak a tudományok mindenkori állása szerint feltétlenül szabatos-

nak kell lenni. Ezért szükséges a legutóbbi évtizedekben kialakult tudomá-

nyos követelmények szerint, hogy az illet tanár, mieltt a geográfia

ösvényére lépne, elbb vagy a természettudományokból (leg-

többször a geológiából) szerezze még a kell szakjártasságot, ha

fizikai földrajzról van szó, vagy pedig a humaniórákból, mieltt

antropogeográfiát akarna tradálni, mert csak ily módon lesz képes azt

a sokféle szálat, amely az kezében összefut, kellképen ellenrizni,

értékelni és geográfiai szempontból tudományosan átdolgozni. Enélkül

ingatag és kontárkodó lenne minden lépése. Szabatosságra a geográfiában

törekedett Lóczy Lajos is s állíthatom, hogy nemhogy megakasztotta

volna, hanem ellenkezleg határozottan elbbre vitte nemcsak a magyar
geográfia ügyét, hanem a geográfiáét általában is. Önálló munkásságával

nemcsak biztos ítélet megfigyel, hanem tanítványait és szaktársait

lelkesíteni tudó tanár volt ö mindig a tudományegyetemen eltöltött

23 éve alatt is.

Boldog emlék Hunfalvy JÁNOsnak én is feltétlen tisztelje voltam

és tisztelettel hódolok élete úttör munkássága iránt ma is. Három-

kötetes fmunkája : Magyarország természeti viszonyainak
leírása, mely 18G3— 65-ben mint a m. tud. Akadémia kiadványa

látott napvilágot, korának csakugyan kimagasló és valóban hézagpótló

alkotása volt. Dacára annak azonban, hogy a Magas Tátrában, az Alpok

keleti nyúlványai közt, az Aldunán, Erdély keleti részében és egyebütt

szerzett személyes impresszióit is belesztte, mve egészbenvéve mégis

csak egybegyjtése volt, mintegy gondos inventáriuma mindama geográfiai

ismereteknek, amelyek a kiadatás évéig az irodalomban szerteszéi hever-

tek Hatalmas munkája alapján buzgón és nagy hévvel tanított az

egyetemi katedrán egészen halálának évéig. Amidn azután abban az id-

ben EiCHTHOFEN br. nyomáu Európaszerte a geográfiától az önálló vizs-

gálódást természettudományi alapon követelték, az elárvult tanszékre,

mint erre a feladatra legképzettebb és legalkalmasabb egyéniséget Lóczy
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Lajos geológust szemelték volt ki, aki akkoriban már a gf. Széchenyi

BÉLA-féle keletázsiai expedicióból visszaérkezett volt.

Tanárok az egyetemi katedrákon önálló kutatásaik révén és speciális

hajlamaik szerint szoktak tudós egyéniségekké kialakulni; kötelesség-

szeren természetesen eladják az egész elvállalt tárgy minden részét,

de ha az illet tanár szakmájának egyszersmind irodalmi mvelje is,

akkor elkerülhetetlen, hogy egy bizonyos irányban ne specializálódjék.

Amennyi a szakember, annyi felé hajtja ket ez a specializálódás. így

látjuk LóczYnál is, hogy elképzettségébl kifolyólag a fizikai földrajzi

irányt választotta magáénak, ami teljesen érthet is. És ez semmiesetre

sem bne, hanem ellenkezleg inkább erényéül róható fel neki. Éppen

fordítva visszás lett volna az állapot, hogy ha megtagadva geológiai

elképzettségét netán fleg a ma Cziebusz által oly élénken reklamált

humanisztikus geográfiára adta volna magát. A tanszéket elfoglalva,

mint komoly szakférfiú csakhamar a cselekvés terére lépett és oly ter-

vezéssel lepte meg a tudományos világot, mely a hazai geográfia erejét

ugyancsak próbára tette. Vállalkozása éveken át tartó munkássága révén

végre megtestesült és büszkén vallhatjuk, hogy a «B a 1 a t o n» tudományos

kutatása, mely minden izében új és eredeti, örök idn át ragyogó kút-

forrása leend a magyar geográfiának. E vizsgálódások sorában a kultu-

rális geográfiai kutatásnak is ugyanolyan hely jutott, mint a természet-

tudományi diszciplínák közül akármelyikének ; teljesen önkényes tehát

CziRBUSznak az a feltevése, mintha e standard munka szervezje valaha

is «ex cathedra kiközösíteni)) igyekezett volna a humaniórák geográfiáját.

Kifogásolták némelyek, hogy Lóczv túlszéles alapra rakta le « Balaton »>-

ját, de ez menthet azzal, hogy olyan eredeti munkával kívánta a

geográfiai tudományt szolgálni, mely az elkényeztetett Külföld eltt is

nyomjon valamit a latba. Ismételve kijelenthetem tehát, hogy merben
téves az az állítás, mintha Lóczy 23 évi tanári mködésével megakasz-

totta volna a magyar geográfia fejldését, mert egyszersmindenkorra

ennek éppen az ellenkezje áll, t. i. az, hogy a magyar geográfia presz-

tízsét hatalmasan gyarapította. Avagy jobb lett volna talán, hogy ha

a geográfiában önálló kutatásra nem törekedve továbbra is az enciklo-

pédikus kereteket tartotta volna fenn? Határozott fellépése által a

magyar geográfiát a saját lábán járó tudománnyá avatta és módszere

ezentúl most már, akár a fizikai, akár a kulturális geográfia szempont-

jából, kötelez ervel bír.

Bocsánatot kérek tisztelt Közgylés, hogy ha c tárgynál huzamo-

sabban idztem, de a való tényállást kötelességem volt föltárni nemcsak
azért, mivel LóczYt. ki nekünk évtizedek óta mindig ell küzd fegyver-

táisunk, CziRBusz iratában méltatlan vád érte, hanem általában a

geológia szempontjából is, amelynek szereplése a gt'ográfiában távolról
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sem illetéktelen térfoglalás, hanem amely ellenkezleg mint segít és

alapozó társtudomány a tudományos geográfiának nélkülözhetetlen

kelléke.

CziKBUSz könyvébl a leplezetlen türelmetlenség sugárzik felénk és

ez az, ami aggasztó. Magyarország szkös fiskolai keretei mellett nem

tekinthetjük egykedven, hogy a budapesti m. tud. Egyetem egyetlen

geográfiai tanszéke olyan radikális módon megváltoztathassa eddigi cél-

tudatos irányát, már t, i. úgy, hogy az uiód csak az eldje tanépületé-

nek teljes lerombolása után akarjon új házat építeni. Jónak bizonyult

és kipróbáltnak a régi hajlék — ha újat kell emelni, állítsuk azt a régi

mellé. Concordia parvie res crescunt, discordia maxiniív dilabuntur.

A fizikai földrajz édes testvére és kiegészít része a geológiának, de

viszont a Földrajz fizikai részének legbecsesebb épít anyaga éppen a

geológiából kerül ki. De a fizikai Földrajz képezi egyszersmind azt az

áthidaló kapcsot is, mely a természettudományokat az antropogeográfiá-

val összeköti. Ez ennek a tudománycsoportnak szerves és hézagot el

nem biró sorozata

!

A magyar Geográfia ügye országos közmívelödési ügy, melynek

nyugodt és következetes fejldését . . . «Most már a humanizáló geográfián

a sor»)-féle kiáltásokkal (351. old.) és ellentétes frontváltoztatásokkal

kockára vetni nem szabad. A történtek után úgyjátszik, teljesen meg-

érettek már a viszonyok arra, hogy a Geográfiának eme két fontos és

és egyenrangú ága legalább a budapesti egyetemen egymástól elkülönít-

tessék, ami — hogy az ügy érdekében mielbb bekövetkezzék — szinte

óhajom

!

IV.

Az Erdélyi medence ezidöszerinti

földigáz készlete.

Valóban a maga nemében egyedül álló az a siker, mely a múlt

évben a m. kii-. Pénzügyminisztériumnak Erdélyben folytatott

földigáz kutatásait koronázta. A fúrások telepítését és kivitelét

egymással egyetértve Lóczy Lajos dr., a m. kir. Földtani Intézet igaz-

gatója és dr. BöcKH Hugó, selmeczbányai fiskolai tanái-, jeles tagtársaink

irányították. Ügy mint két év eltt, a múlt évben is történtek az erdélyi

medencében speciális geológiai felvételek, amelyekben Böckh

Hugó dr. személyes vezetése mellett résztvettek : Löeenthey Imee,

Phlepsz Ottó, Stkömpel Gábok, Szádeczky Gyula, Vitális István és

idnkint más tagtársaink is, akiknelc lépésrl-lépésre való bejárásai új

és mindig biztosabb világításban mutálják be e medence szerkezetét.

E vállalkozást segítette még a m. kir. Földtani Intézet rendes geológiai

felvételeket végz két állami geológusa is, nevezetesen T. Roth Lajos

és Halaváts Gyula följányatanácsosuk, akik az utóbb eltelt egy-két év
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alatt szintén nem egy nagyjelentség tekionikai vonást örökítettek

meg a ((kisebbik magyar haza») délibb részére vonatkozólag. Mind-

ezzel azonban tagtársaink munkálkodása még távolról sincs befejezve

és igen sok megfigyelésre lesz még szükség, hogy e medencének az alsó

miocén id óta történt kialakulása mozzanatait egy egységes képbe

összefoglalhassuk. És ép ezért érthet az az érdekldés, amellyel mind-

nyájunk a tavaly megindított bizottsági kiadványok folytatólagos meg-

jelentetését várjuk. Az eddigi vizsgálatok oly fontos tektonikai momentu-

mokat hoztak a felszínre, hogy ezek alapján az újabb fúrások már
biztosabban voltak telepíthetk. Az 1912-ben lemelyített fúrások úgy
Kissármás körül, mint távolabbra onnét, nagyobbrészt pozitív eredmény-

nyel és bséges gázszolgáltatással végzdtek.

Január hó végéig a következ fúrások szolgáltattak nagyobb meny-

nyiségü gázt :

'

II. Kissármás



ELXOKI MEGNYITÓ.

koszén fütöerejével, minélfogva az eddig feltárt összes mennyiség naponta

235*10 waggon kszénnek felelne meg. Valamennyi kút, köztük a

II. számú kissármási is le van zárva, úgyhogy mostanában gáz már sehol

sem ömlik ki hiába a levegbe. Az utóbbi fúrások már az els gázhorizont

elérésekor lettek lezárva és az összes kutak zárva is maradnak mind-

addig, míg a gázt iparilag fel nem fogják használni. Mélyítés által vala-

mennyinek gázszolgáltatása ersen növelhet. Fleg a kissármási fúrások

ugyanis kiderítettek azt, hogy a gáz a miocén sóformáció több
egymás alatt fekv rétegét tölti meg. A mostanáig felismert és

eredményesen megfúrt gázterületek mind antiklinálisokon fekszenek,

amelyeket Böckh Hugó dr. nagyszámban mutatott ki az erdélyi meden-

cében, de még egy és ugyanazon az antiklinálison is legkecsegtetbbek

azok a pontok, amelyeken az antiklinális felpúposodik. Ott bségesen

van gáz, ellenben az antiklinálisok behorpadásaiban nagy mélységig fúrva

sem sikerül nagyobb mennyiség gázt fakasztani. Ilyen pont a maros-

ugrai fúrás, amelynek mélyébl csak kevés gáz tör fel. Nevezetes azon-

ban, hogy e kút jódos sósvizet szolgáltat ; ha e vizet szivattyúzzák,

akkor a gáz nagyobb mennyiségben szokott kitörni. A fúrást még tovább

folytatják és pedig Székelykeresztúron (Udvarhely vm.), Mezözáhon (Torda-

Aranyos vm.) és Terjén (Bihar vm.), ahol azt petróleumot sejtve nem
régen megkezdették. A fúrás részint vállalatban van kiadva, ]-észint pedig

saját kezelés mellett történik. Ez utóbbi fúrásokat vezeti, de egyszersmint

valamennyinek a haladását ellenrzi Böhm Fekenc úr m. kir. fmérnök,

a kolozsvári állami gázkirendeltség fnöke.

Kezdetben a tÖke és az ipari vállalkozás természeti kuriózumnak

tekintette a gáz elfordulását és gyakorlati kihasználásától húzódozott,

attól tartva ugyanis, hogy hátha az egész tünemény csak rövid ideig

tart és gyorsan elmúlik. Tapasztalva azonban a kissármási gázkút évejien

át tanúsított állandóságát, ^ közelebbrl kezdtek érdekldni a dolog iránt, de

most már valami komolyabb akció megindítását megint ahhoz a feltételhez

fzték, hogy a Magyar Állam még több ponton is mutatná ki az erdélyi

medencében a gáz jelenlétét, . ami a gázszolgáltatást feltétlenül hosszabb

idre biztosítaná. Az elmúlt évben, miként említem, most már ez is meg-

történt, úgy, hogy a tke immár eléggé biztosítva láthatja a vállalko-

zását. Most tnik csak ki az 1910. évi a földigázt állami monopóliumnak

nyilvánító törvény rendkívüli áldása. A gyors feltárás csakis úgy volt

lehetséges, hogy az állam maga vette kezébe ez ügyet; sok birtokos

beleszólása mellett bizonyára sohasem ölthetett volna e kérdés ilyen

valóban imponálóan nagyszabású méreteket.

* A II. számú kissármási gázkiít manométere a két évi szabadon való gáz-

ömlés után m.a is :27 athmoszfera nyomást, mutat.
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S bizonyosan ezen kedvez feltárási eredményeknek tudható be az,

bog}' az elmúlt hónapokban végre különböz vállalatok alakulásának vet-

tük hirét. Ilyen a Kissármáson vagy esetleg egy Kolozsváron felállítandó

salétromsav-gyár tervezete. Hallottunk részvénytársaságok alakulásáról,

amelyek csvezetékben Kolozsvárra, Tordára, Marosuj várra és Hunyadba

akarják a gázt elvezetni, még pedig világítási, ftési, tüzelési és kohá-

szati célokra. Azonkívül szorgalmasan vizsgáljak a gázt állami labora-

tóriumokban is, vájjon mi egyébre lehetne még e földi kincset eredményesen

fölhasználni.

Számottev pozitív lépés a kihasználás terén azonban ezídeig még

nem történt, de most már mégis bízhatunk benne, hogy talán már a

jelen esztend meg fogja hozni a várva-várt vállalkozási bátorságot, és

hogy a sok közül egyelre legalább egynémely terv fog majd meg-

valósulni.

Közben a pénzügyi kormány azonban nem fog pihenni és nem
fogja várni tétlenül a fejleményeket, hanem céltudatosan tovább szán-

dékozik haladni a bányászati kutatás megkezdett útján. Az 1913. évi

költségvetésbe ugyanis 379,878 koronát látunk elirányozva a földigáz,

a petróleum és kálisóra való fúrásokra és tisztán csak a földigáz további

geológiai kutatására :2 1,000 korona van beállítva. A tudományos vizs-

gálatoknak tehát egész sora fog ezen az alapon megindulhatni, ami

szakköreinkben élénk megelégedést és hazafias örömet kelthet.

V.

Az 1010. évi stockhohni XI.

nemzetközi geológiai kongresszus-

cowptes rendus-je.

Jelenthetem végre a tisztelt Közgylésnek, hogy az 1910-ben

Stockholmban megtartott XI. nemzetközi geológiai
kongresszus aktái most már teljesen lezárattak, amirl a néhány

hét eltt szétküldött Comptes rendus-jének kél vaskos kötete tanúskodik.

Gazdag tartalmából egynéhány bennünket közelebbrl érdekl dolgot

említek föl, de csak amennyiben ezek kiegészítését képezhetik kongresszusi

képviselnk: Lóczy Lajos v. tag úr ama jelentésének, amellyel 1910

szeptember 10-iki keltezéssel, tehát közvetlenül a koDgresszus után tag-

társainkat tájékoztatta. (L. Föld. Közi. XLI. köt. 1910, 029- r)3('). old.)

Tiszteleti tagtársunk dr. Kkknner S. József úr a mineralógiai és

pctrografiai szekcióban bemutatta (129. old.) a Sjgrenit nev új

foszfátot Cornwallból, melynek összetétele 5 FcJ)^ 3 1\0^ + 8 li,

és elterjesztette továbbá (130. old.), amint már elzleg 1910-bun a

júniusi gylésen szóval a budapesti Tud. Akadémiának is jelentette volt

ama megtigyeléBét, hogy Leányfalun a dunai andezitcsoport jobbparti
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részében Tefrit is fordul elö, mely automorf nefelin, hipersztén és

amfibólból áll s melyet mint új ásványkombinációt a D a n u b i 1 néven

óhajtja bevezetni a tndományba. A magy. Tud. Akadémiában tartott

eladása alapján e kzet lellielyérl még fel volna jegyezhet, hogy az

Leányfalun néhai Gyulai Pál házához tartozó kertjének hátulsó, a hegy-

oldalon felhúzódó részérl való.

Több cikk vonatkozik továbbá a pleisztocén eljegesedés
klímaváltozására (Fkech, Tutkovszky, Brückner, Woeikoff),

amelyekben úgylátszik a többszöri klímaváltozás elméletét kezdik elhagyni

és inkább egy egységes klimahuUám végigsiklása mellett foglalnak állást.

A tektonikára vonatkozó eladások során bemutatja G. Murgoci a déli

Kárpátokra vonatkozó tanulmányát, amelyhez több szelvényt is

mellékelt. Végre találunk a Comptes rendus-ben még egy értekezést

GoEjANOvic Károly, zágrábi egyetemi tanár úr tollából, amelyben

leirásban és ]-ajzban egy interpleisz tocén diszkordanciát
mutat ki a szlankameni lösz lerakódásában.

A kongresszus egyéb, bennünket érdekl eseményei még a követ-

kezk. Európa geológiai térképe, melynek teljes kiadása már
kissé túlsokáig elhúzódik, Beyschlagh Fr. bizottsági elnök jelentése

szerint most már a lehet legrövidebb idben fog befejeztetni; hátra

vannak még e mbl a DK-i és a D-i lapok, amelyek K-i Oroszországra,

Kisázsiára és E i Afrikára esnek, amely vidékekrl csak nagynehezen

lehetett hiteles geológiai adatokhoz jutni. Az egyik török lap éppen-

séggel csak kiszínezetlenül fog Európa tablójához csatollatni. Mérlegelvén

e nehézségeket, nem igen lelkesedett a kongresszus Smith 0. az Egy.

Ali. földtani intézete igazgatójának ama indítványán, hogy most már az

egész Földnek adnák ki a geológiai térképét 1 : l.()()0,()0()-hoz való mér-

tékben. Ily alakban a propoziciót ugyan elvetették, de azért egy ennél

kisebb mértékben megszerkesztend geológiai világtérképnek az eszméjét

mégis fontolóra vették és elkészítés végett az ügyet Beyschlag igazgató-

nak adták ki.

Nagy jelentség a Föld geotermikus gradienseit tanul-

mányozó bizottság megalakulása is, G. F. Becker elnöklete alatt. Ebben
Magyarország is képviselve leszen, még pedig társulatunk két tagja,

nevezetesen dr. Lóczy Lajos és dr. Szontagh Tamás urak által.

Megválasztották dr. L. Waagen, bécsi geológus indítványára azt a

bizottságot is, mely az egész Földre vonatkozóan a sz tr a t i gr á f i ai

lexikont megírja. Ez oly nagyszabásii munka leend, mely meg fogja majd
könnyíteni a mai geológiai és sztratigrátiai nomenklatúra útvesztjé-

ben az eligazodást. Ebbl a nagy munkából kivehetné részét a mh.
Földtani Társulat is, hogy ha a lexikon magyarországi vonatkozású

sztratigrátiai címszók megírására vállalkoznék. És elzetesen jelenthetem,
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hogy ez ügyben dr. WAAGENnel érintkezésbe léptem, aki a bizottság

részérl örömmel és köszönettel fogadja a kooperáció eszméjét.

Közölhetem továbbá, hogy a f o s s z i 1 embernek világszerte

való tanulmányozására egy állandó bizottság küldetett ki, amely az

idei kanadai kongresszuson fogja mködésének programmját beterjesz-

teni. Ebben a bizottságban a mi részünkrl eddigelé csak Goejanovic-

Kkambekger K. zágrábi egyetemi tanár urat látjuk megnevezve. Barlang-

kutató szakosztályunk liszlelt vezetsége bizonyára figyelemmel kiséri

ezen nemzetközi mozgalmat és valószínleg ki is veszi majd részét a

közös munkából.

Végül pedig még felemlítem, hogy a legközelebbi XII. nemzet-
közi geológiai kongresszus az idén (1913) Kanadában fog

megtartatni.

Elnöki elterjesztéseim végére érve van szerencsém ezek után a

mh. Földtani Társulat lUlHik évi közgylését megnyitottnak nyilvánítani.

ÉRTEKEZÉSEK.

A DITRÓl SZ[ENIT KÉT ÚJABB ELEGYRÉSZE.

Irta Mauritz Béla dr.

Két ásványról akarok e helyen megemlékezni, amelyek a gyergyói

eleolitszienittömzsbl eddig még ismeretlenek. Az egyik ásvány a korund, a

másik a szkapolit.

A korundot tartalmazó kzet Gyergyószentmiklós határából származik.

Pontos lelhelye a Yárpatak és Károlypatak összeömlésétöl kissé észak felé a

Károly-vésze nev gerincen van. Az összeömlésuél érintkezik a szienit közvet-

len az agyag-palákkal, ott lehet a szienitnek a palákba való intruzióját a leg-

jobban látni. A Károly-vésze csúcsától (1130 m) délnyugat felé egy árok

ereszkedik le a Károlypatakba. Ebben az árokban számos görgeteget találunk,

amelyek nagyon feltnek erezetes-csíkos szövetük folytán. Világos földpátok-

bau gazdag erek váltakoznak biotitban gazdag sötét erekkel. Ezek a görgetegek

közvetlen a szienit-kontaktus közelébl valók ; bennük fordul el a korund.

Szabad szemmel a kzetekben csakis a csillámot és a földpátot lehet

felismerni ; csak nagyon elvétve akadunk egy-egy piszkos rózsaszín koruud-

szemecskére. A mikroszkóp alatt a kzet elegyrészeklteu nom sokkal gazda-

gabbnak bizonyul. Az elegyrészek a következk :

1. raakroszkopice fekete csillám, helyenként automorf módon kifejldve,

többnyire csak xenomorf lemezek; a lemezkék csipkés szélek. a mikroszkóp

alatt barnán átlátszóak, pleochroizmusok rendkívül ers : világosbarna— feketés-

barna, az optikai tengelyszög igen kicsi, csaknem egy optikai teugelyfíek.
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Megtartásuk igeu friss, a mállásnak semmi nyomát sem mutatják. Ez a csil-

lám alkotja a kzetnek a zömét,

2. muszkovit-csillám, amely nagyobb lemezekben igen ritka, többnyire

párhuzamosan össze van nve a biotittal ; optikai tengelyszöge meglehets
kicsi. Rtíndkívül apró kis lemezkékbó'l álló és teljesen szericitjellegü halmazok

alakjában a muszkovit meglehets gyakori ; úgy látszik a földpátok rovására

keletkezett ; erre enged következtetni az a körülmény, hogy a muszkovit

gyakran a földpátok belsejét tölti ki, míg máskülönben a földpátok frissek.

Mennyiség tekintetében a muszkovit messze a biotit mögött marad. A szericit-

halm azokban fordul el a kzet legritkább elegyrésze, t. i. az

3. epidot ; kristályai meglehets automorfok, halványzöld színnel átlátszók,

4. a földpátok teljesen alaktalan szemek ; túlnyomórészt végtelen fino-

man és igen srn ikerrovátkosak ; ezek a földpátok plagioklászok, még pedig

oligoklász-albitok. A nem ikerrovátkos földpátok ritkábbak, törési exponensük

a kanadabalzsaméval körülbelül egyenl, így valószínííleg szintén oligoklász-

albitok ; ortoklász biztosan nem mutatható ki.

5. a korund szemecskéi elérik a 2 mm-t is. Makroszkopice piszkos

rózsaszínek, a mikroszkóp alatt csaknem színtelenül átlátszók, helyenként

kék foltokat látni bennük, amelyek meglehets ersen pleochroiztikusak

:

() = sötét kék, E = világos kék. A korund-szemecskék részben xenomorfok,

de másrészt automorfok is ; a piramis-lapoktól vannak határolva. Optikai

sajátságaik igen jól felismerhetk : igen ers fénytörés, gyenge ketts törés

(co—e = 0*010), egy optikai tengely, negatív karakter. Igen jól lehet látni a

piramis lapokkal párhuzamosan srn ismétld ikerlemezeket, amelyekkel

párhuzamosan a kristályok elválást mutatnak. Mindezek a jellemvonások any-

nyira bizonyító erejek, hogy a szemek csakis korund-kristálykák lehetnek.

6. Elvétve láthatni még a kzetben néhány xenomorf titántartalmú

magnetitszemecskét.

Igaz, hogy a kzetnek tipikus mozaikszer szövete van, hogy a korun-

dot kivéve, a többi elegyrészek mind xenomorfok és hogy a gyergyói sziejiit

egyes tipikus elegyrészei (mikroklin, nefelin, titanit) hiányzanak, mégis a kze-
tet nem lehet egyszeren kontakt palának tekinteni. A kvarc teljesen hiányzik,

a korundot kivéve egyéb kontakt ásványok hiányzanak ; a földpát igen bsé-
ges, különösen a fehéres erekben ; mindezek a körülmények amellett szólnak,

hogy nem kontakt kzettel, hanem magának a szienitnek egy különös fáciesé-

vel van dolgunk. Az agyagpala közelsége viszont megint amellett is szól,

hogy e görgetegekben teljesen beolvadt és a magmától injiciált paladarabokat

tételezzünk fel.

Máskülönben korundot tartalmazó szienitet ismerünk már többet is pl.

az Uraiból, Ontarioból és Madrasból.'

A korund magyarországi lelhelyei eddig nem valami nagy számmal

ismeretesek. Szádeczky - a következ hét helyrl sorolja fel : a dévai Várhegy

(felfedezte Schafakzik), a szobbi Ságh-hegy, a sztolnai Szárazpatak, a gyalui, a

'* EosENBüscH : Mikroskopische Physiographie II. rész.

2 Földtani Közlöny XXIX. 240.
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dévai Petrosz-kbánya és a nagyági andezitéibl, továbbá az ajnácski Csontos-

árok bazalthömpölyeiböl (utóbbiakat Szádeczky fedezte fel). Míg ez a hét el-

fordulás harmadkori vulkáni kzetekben van. addig a gyergyói egy mélység-

beli kzetben.

Még sokkal érdekesebb a szkapolit elfordulása. Ezt az ásványt Magyar-

ország területérl eddig nem ismertük. Fképen a kontakt-mészkövekben szo-

kott keletkezni; Ditrón magában a tipikus eleolitszienitben találjuk. A Ditró-

ról Tölgyesre vezet országúton a 7 "2— 7
'3 km jelzkövek között a következ

feltárást találjuk : az alsó padok földpátban szegény sötét szín szienitbl, a

felsk földpátban gazdag, világos szienitbl állanak, a csillámok mind a ket-

tben párhuzamosan helyezkednek el, a szövet a gnáj szókra emlékeztet. Mel-

lékesen megjegyezhetjük, hogy mindkét kzetet pegmatiterek járják át. A fels

padokat alkotó világos palás szienitben fordul el a szkapolit. A szienit közepes

szem-nagyságú és a normális elegyrészekbl áll. A szórványos, de elég nagy

nefelinszemek xenomorfok és jórészt muszkovitlemezkék halmazává alakultak

át. Az automorf amfibol sötétzöld, igen ers pleochroizmussal (sárgás zöld —
feketés zöld), kioltása c : c = 14°, az optikai tengelyszöge igen kicsi ; elég bven
van képviselve ; megtartása friss. A még bvebben képviselt biotit makrosz-

kopice fekete
;
pleochroizmusa rendkívül ers (sárgászöld és zöldes fekete)

;

pikkelyei xenomorfok. Elvétve találunk egy-egy legömbölyödött apatit-oszlopot.

A xenomorf cancrinit-szemek igen ritkák és igen aprók ; a titanit- kristályok

meglehets nagyok és eléggé automorfok. Csipkés szél muszkovitlemezek

helyenként kis halmazokat alkotnak, epidot meglehets automorf kristályokban

fkép a szkapolitok között található. A szodalit teljesen xenomorf, csakis a

többi elegyrészek közötti tért tölti ki. A földpátok közül biztosan meg lehe-

tett állapítani a nagy mikroklinpertiteket és a bséges albit-oligoklászt, amely

többnyire rendkívül finom ikerlemezkékbl áll. A szkapolit ritkán látható

egyes elszórt szemecskékben, hanem rendesen igen apró gömbölyödött sze-

mecskék kis halmazokat alkotnak. Sajátságai jól felismerhetk : kitn hasa-

dás a tetragonális prizma szerint, a fénytörés ersebb a kanadabalzsaménál, a

ketts törés közepes {co—e körülbelül 0'02), egy optikai tengely, optikai

karakter negatív. A szemek csak mintegy sejtetik a tetragonális külst, a

mennyiben éleiken legömbölyödöttek. Igen feltn, hogy a szkapolit és föld-

pát, de még inkább a szkapolit és szodalit között egy különös érintkezési

zóna fejldött ki. A szkapolit-szemek koszorú módjára igen finom csipkés-

rostos zónával vannak körülövezve, a zóna fénytörése igen gyenge, ketts törése

alig észrevehet, vagy csaknem izotrop. A mikroszkópi kép teljesen azt a

benyomást kelti, mintha az egyik ásvány a másiknak a rovására keletke-

zett volna.

Tekintettel arra a körülményre, hogy a kzet teljesen normális össze-

tétel és hogy a mellókkzet igen messze van tle, nincs okunk feltételezni,

hogy itt valami kontakt hatással lenne dolgunk. A szkapolitot primer elegy-

résznek kell tekintenünk ; hogy a szodalit, földpát és szkapolit között van-e

valami kölcsönösségi viszony, azt csak sejthetjük, de nem dönthetjük el vég-

érvényesen.
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A szkapolit ismeretes már eddig is néhány eruptiv kzetbl, legköze-

lebb Brauns * fogja az eifelhegységi szaniditbombákban elforduló szkapolitot

behatóan ismertetni.

ADATOK A TENGERMELLÉKI TITHON ISMERETÉHEZ.

Irta VoGL Viktor dr.

A Qiiarneró északi partjait kréta- és eocénkorú vonulatok alkotják, me-

lyeknek legalsó része szürke, néha vörösfoltos, legtöbbnyire breccsiás mészk.

Ezt a képzdményt Stache Guido az átnézetes felvételek alkalmával Klaus-

rétegeknek határozta meg. Hogy ez a breccsiás mészk krétakorú, azt az

Isztriában, Krajnában, Dalmáciában térképez osztrák geológusok már régeb-

ben felismerték, mert sikerült kimutatniok, hogy közvetlenül alatta mindenütt

tithonkorú mészk következik.

Ez a tithon mészk a magyar birodalom területére es tengermelléken

is megvan. Vékony 2—SVa km széles sáv alakjában Krajna fell körülbelül

E—D-i irányban csap át a birodalom határán, késbb mindinkább délkeletre

fordul és Növi meg Zengg között kiér a tengerpartra. Mint említettem, eleinte

aránylag nem vastag, vonulata legfeljebb 2^ 2 km széles, a Lici-meztöl keletre

azonban hirtelen kiszélesedik, s most már 4—5 km széles. A tithonvonulat-

nak ez a hirtelen kiszélesedése valószínleg hosszanti vetdésekre vezethet

vissza, melyek mentén a rétegek megismétldnek. A rétegek dlése megfelel

területünk idsebb képzdményeinek általános dölésirányának, nyugaton

17—ISh keleten 14— lö^^ felé fordul.

A tithon fels határa az adriamenti karsztban mindenütt igen éles és

már messzirl felismerhet. A kréta-breccsia egyike legelkarsztosodottabb .k-
zeteinknek. Eendesen kopár sziklatengert találunk rajta, melyet csak itt-ott

tarkáz egy-egy terrarossza folt, amelyen f vagy egy-egy bokor veti meg a

lábát. Ha erd borítja, akkor is vakító fehérre mállott breccsiasziklák világí-

tanak ki a sötétzöld fenyfák közül, messzirl jelezve az erd járhatatlan-

ságát. A tithonmészköre érve minden átmenet nélkül szelídebb térszínt talá-

lunk. Humusszal borított füves lejtk, többnyire lombos erdk jellemzk erre

a kzetre, melyet mállott állapotában sötétebb színe is megkülönböztet a kréta-

breccsiától.

Ugyanilyen éles a tithon alsó határa is. A tithon alatt sötétszürke, úgy-

szólván fekete liászmészk következik, mely a breccsiához hasonlóan fehér

mállási felületeket alkot, szintén sziklás hegyvonulatokat épít fel, melyeken

vagy fenyves vagy kevert erd tenyészik.

* Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geológia u. Paláontologie. XXXV. Bei-

lage Bd. Seite 119.
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Hogy a tithoamészk térszíne annyira eltért a fekv és fed mész-

kövek térszínétl, abban kétségtelenül része van annak is, hogy benne — vas-

tagabb vagy vékonyabb padok alakjában — a dolomitnak is nagyobb szerep

jut már, de pusztán ezzel alig magyarázható meg a vázolt térszínváltozás.

A tithonban járva ugyanis gyakran nagy területen tiszta mészkövet látunk,

melyen dolomitos voltának semmi jele sem látszik, s a térszín mégis a tithonra

általában jellemz szelid formákat mutatja.

Nyilvánvaló tehát, hogy a vegyi összetétel mellett e különböz közetek

szövete is nagyban befolyásolja a mállást, mely karsztos vidékekben tudva-

levleg fként korrózió.

A tithon túlnyomóan szürke mészkövekbl áll, melyeknek színe ál-

talában jóval világosabb a fed krétabreccsiáénál. Közben dolomitok is talál-

hatók, melyeknek anyaga fehéres, rendesen homokos tapintatú.

Kövületek ebben a képzdményben eléggé gyakoriak, bár az irodalom

tithon leletekrl alig tesz említést. Folyamatban lev tengermelléki fölvételeink

során több helyen gyí jtöttünk kisebb-nagyobb faunákat. Lelhelyeink közül

mindeddig csupán Z lob in volt ismeretes, melyet Schubert említ fel (iGeolo-

gischer Führer an der nördliehen Adria» címíí munkájában. Zlobin falutól

délre, a vasúton túl az országút mellett kis kápolna emelkedik, mely mögött

kis feltárás van a tithonmészkben. Ebben a feltárásban hidrozoákon kívül

cidarisokat, rrinoideákat s egy rossz megtartású RJiynchonella sp.-t találtunk.

A kövületek itt fként felületi kimállások alakjában gyjthetk, azért nem a

legjobb megtartásúak.

Ehhez hasonló megtartású faunánk van a Lici-mez délkeleti
sarkáról, ahol azonban hi>vallok az uralkodók, melyek mellett Diceras-

maradványok is mutatkoznak.

Jóval használhatóbb másik két lelhelyünk faunája, elssorban a

Z agr a d sk i - vr h lejtin gyjtött kövületek. Itt már a kzet szétütésekor is

találhatunk — többször héjas — kövületeket, melyek legnagyobb része leg-

alább közelítleg meghatározható.

Ilyenek : Rhynchonella sp., Osirea cfr. raslellaris Mun^., Perien acro-

rysus Gemm. & di Bl.\si, /'. cfr. poecilographus Gemm. Sí di Blasi ISerinea

sp. ind., Oppelifi sp. (aff. succedens Opp.)

Negyedik lelhelyünk végül a Visevica. Ezt a lelhelyet 1911 nyarán

Kormos TiVADARral egyik közös kirándulásunk alkalmával fedeztük fel, amikor

a Bitoráj fell jövet délfelé Eavnóra, a Zagradski vrh vidékére tartottunk. Az
1428 m magas Visevica, e vidék legmagasabb csúcsa a ravnói fensíktól északra

emelkedik. Mikor az említett utunkról letérve a Visevicát megmásztuk, közel

a csúcshoz sziklntömböt találtunk, mely több kövületet szolgáltatott. ]*]z a kis

fauna egészen eltér az eddigiektl, amennyiben fként csigákból áll. Eddig a

következ fajokat ismertem fel benne : Artaronina sp. Nerinca cnrpathica

Zeuschn. Cerithniin sp. (aíf, C. moreanum Buvign.) Nalica sp. ind., Tvo-

clnis sp.

Amint már a fentebbi felsorolásokból is látható, titlionfaunáink meg-

lehetsen eltérnek egymástól. A Zagradski vrh faunájában kagylók uralkodnak,
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a Yisevicáról egyetlen felismerhetetlen kagylótöredéktöl eltekintve csak csigá-

kat ismerünk, a Licko-polje délkeleti sarkában korállos rétegek képviselik a

tithont, végül Zlobin szegényes, rossz megtartású faunájában hidrozoák, echi-

nodermaták maradványai fordulnak el nagyobb mennyiségben.

Tithon vizsgálataimnak ugyan még csak elején vagyok, s jelen sorok

csak elzetes jelentésnek tekintendk, mindazonáltal már az eddigiekbl is

nagy valószínséggel következik, hogy a szóban lev faunák egykorúak és csak

faciesükben térnek el egymástól. Az összes pontosabban meghatározott fajok,

tehát Ostrea cfr. raslellaris, Pecten acrorysus, Pecten cfr. poecilographns a

Zagradski vrh faunájából valamint Neri)iea carpathica, Cerithium aff. morranum
a szicíliai Terebratula janitoros-rétegekbl valamint a morvaországi strambergi

rétegekbl ismeretesek, úgy hogy már ebbl is nagy valószínséggel állítható,

hogy fels jura mészkövünk a fels tit honba tartozik. Ez is igazolja

Koss3.L\T meghatározását, aki a krajnai megfelel képzdményeket Diceras

Luci Defr. és Sphaefactinui diceraiina Steinm. alapján a strambergi rétegek-

kel azonosította.'

A faunák további behatóbb tanulmányozása, s újabb szerencsés gyííjté-

sek elreláthatólag sok haszonnal fognak járni e terület ismeretére nézve, és

különösen a velebiti cladocoropsisos mészk helyzetét tisztázni.

ÚJ LTASZROG A BAROASAGBAN.

Ii'ta : PoDEK Ferenc.

— Az 1.— 2. ábrával. —

Már 1910-ben megkísérlettem bebizonyítani,^ hogy a Salamonk alján

elforduló homokk a liaszhoz tartozik. Újból felemlítem ezt, hogy ezen a helyen

is felhívjam erre a hazai szakférfiak figyelmét.

« Salamonk)) elnevezéssel általában a brassói völgy fels végén (Bolgár-

szeg) kiemelked tithon mészkösziklát illetik, amely ahhoz a hatalmas, 15 km
hosszú mészkvonulathoz tartozik, amely az «Et\\ich»-ben kezddik és a brassói

Cenk Csigahegy nev elrsében végzdik. 1907-ben Teütsch Gyula, az ismert

archeeológus a Salamonkn ásatásokat végzett. Ez alkalommal a humuszos

talajból homokk darabok kerültek napfényre, amelyek a mélyebbre hatolásnál

szaporodtak, majd kavicsokká sokasodtak, végül szilárd kzetbe mentek át.

A kzet barnássárga, gyakran rozsdavörösre festett lazább homokk, amelyben

* KossMAT : Haidenschaft u. Adelsberg. Erláuterungen zur geol. Karte der

ím Reichsrate vertretenen Köuigreiclie und Láuder. Wien 1905. 33— 34. old.

- Geologisclies aus deni Schulergebirge. «Karpathen». 1910. Heft. 16. Verlag

H. Zeidner, Brassó.

Földtani Közlöny. XLIII. köt. Í9Í3. 2
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gyakran észlelhetk csillámpikkelykék. Ez nagyon hasonló a Keresztényfalvi-

hoz, nmelyet Herlich * tzálló kzetként említ fel s azt hiszem, nem tévedek,

ha azt állítom, hogy itt a Salamouknél azzal azonos kzet bukkan fel.

Csak egy rossz megtartású kagylókötéi és egy növénylenyomat van

innét ; mindkettt Teutsch Emil úr lelte a kavicsban. A kagylót közelebbrl

nem lehet meghatározni, ellenben a növénynyom az Otozamites Mandelslohi

1, ábra. Üj liászrög a Bárcaságbaii, a Salanionkö köruj'ékén.

bázisrészletének bizonyult, amit a Toula^ udvari tanácsos által feldolgozott

keresztényfalvi anyag alapján határoztam meg. Ennek a bár gyenge palaeon-

tológiai anyagnak alapján hajlandó vagyok ezeket a képzdményeket a liasz-

hoz sorolni, de meg kell jegyeznem, hogy a felsorolt kövületek nem elegendk

1 Lr. Herlich Ferenc : A Székelj'fükl földtani és öslcnytaui leírása. A m. k.

Föld. Int. Evkönyve V. k. 95. o.

2 Palaeoutologischo Mitteiluugen aus dou Sammlnugen von Kronstadt in

Siebenbürgeu. Abhandl. der k. k. geol, Reichsaustalt Baud XX. Heft 5. Wiou, 1911.
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a pontos kormeghatározásra. Inkább csak sejtés ez a részemrl, amikor annak

a véleményemnek adok kifejezést, hogy a homokk a liaszhoz tartozik.

Ha azonban meggondoljuk, hogy a Barcaságban a tithonmészk min-

denütt a hasz fölé települve jelenik meg, ez a sejtésem igazoltnak tekinthet.

Különösen az a-val jelzett sziklacsúcsnál és beljebb az erdben lehet észlelni,

hogy a tithonmészk rátelepszik a homokkre. Egyébként már Dr. Koch Antal

megemlíti,^ hogy a brassói hegyek alapközetét a liaszrétegek szolgáltatják ; ez

olyan körülmény, amely a szóbanforgó homokk korának megállapításánál nem

csekély fontosságú.

1911-ben ezen a helyen egy magánvállalkozó tzálló anyag után kuta-

tott, de eredménytelenül. Csekély agyagot és szénuyomokat azonban mégis fel-

tártak. A 17 m hosszú kutató tárón kívül, amelyet közvetlenül a patak fölött

telepitettek, még több helyen is történt kutatás, amelyek igen jó feltárásokat

2. ábra. A Salamonk szelvénye DK-röl Ny-íelé.

Magyarázat: kg kréta konglomerat ; tk tithon mészk; l liasz ; a Valea ku Apa;

e Hsök völgye ; o Ograda-hát ; u Salamonk.

szolgáltatnak. Az említett kzet mellett mindenütt ott látjuk szálban a világos,

vagy sötétszürke, többé-kevésbbé csillámos, kemény homokkövet, amelyben nem

ritkán pyritgumók is elfordulnak, ép úgy, mint Keresztényfalvánál. Sajnos,

ez a homokk is kövületmentes, legalább is én hosszas keresés után sem tudtam

benne kövületeket találni.

Ezt a liaszfoltot az erózió tárta föl. Erre utalnak a meredek sziklafalak,

barlangok, üregek, amelyek a tithonmészkben fellépnek, továbbá a oHsök

völgyé ))-nek bviz patakja, amelynek a lehordásban ma is jelentékeny szerep jut.

Fel kell még említenem, hogy a szomszédos, szurdokszer Ördögvölgy-

ben, nem messze a márgafej ttl, szintén napfényre bukkan a rozsdavörös

foltos homokk és nincs kizárva, hogy a többi, éppen itt mélyen bevágódott

mellékvölgyekben (Lportelep, Hsök völgye, Valea cu apa) is elfordulnak a

liasz képzdményei. A települési viszonyok valószínleg ugyanolyanok, amilye-

nek a Salamonknél észlelhetk.

Brassó, 1911 szeptember 30.

1 A brassói hegység szerkezetérl és talajvíz viszonyairól, Akad. Értekezések

a természettud. körébl. Budapest, 1887.
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A BRASSÓI HEGYEK NEOKüM MAEGAJA.

Irta PoDEK Ferenc.

— A 3. ábrával. —

Kövideu, átnézetesen óhajtok szólani a Brassó mellett elforduló ueokora

márgáról, amely elszigetelt s ennek következtében sajátszer fellépése, másfelöl

kövületekben való gazdagsága következtében már régóta magára vonta a kuta-

tók és a gj'jtök érdekldését.

Tudtommal ezzel a márgával eddigelé Meschendöefer J. (Die Gebirgs-

arten des Burzenlandes und Versuch einer urweltlichen Geschichte des Burzen-

landes), Hauer és Staghe (Geologie Siebeubürgens) és késbb dr. Koch A.

(A brassói hegység földtani szerkezetérl és talajvíz viszonyairól) foglalkoztak,

kik a munkáikban csak négy lelhelyrl tesznek említést. Én még hat új, a

földtani irodalomban nem szerepl elfordulást fedeztem fel, úgy, hogy ma
összesen tíz elfordulás ismeretes, amiket a következkben sorolok fel. Köze-

lebbi tájékozódásra szolgáljon a mellékelt térképvázlat,

1. Cenkhegy a lovagösvény mellett. Ez az elfordulás a g.

kel. kápolna fölött, az ösvény 4

—

h. szerpentinjénél van. Szálban álló kzet

alig észlelhet, csak szürkéssárga anyag látható, amelyben kisebb-nagyobb

márga darabok vannak. Csekély mélységben már kétségkívül a szálban álló

rétegre bukkannánk.

2. Gorica-hegy. Ha a lovagösvényen a hegyen felmegyünk, majd

az ebbe beletorkolló széles vörös-kék színekkel jelzett úton lefelé megyünk s

azon a kis szurdokon, amely a Ceuk-hegy és a Gorica-hegy között van, át-

haladtunk, újból egy raárgaelfordulásra akadunk, amely eddig ismeretlen volt.

26 m hosszúságban van feltárva a szálban álló, de ersen elmállott kzet.

3. r d ö g h í d a pataknál. A Gorica-hegy környékén ered kis patak

balpartján egy jobboldali raellékpatak betorkolásával szemben van a harmadik

márgaelfordulás, amely eddig szintén ismeretlen volt. 20 m hosszúságban jól

észlelhet az elmállott kzet.

4. Ordöghíd az út mellett. Nem messze attól a gör. kel. kápol-

nától, amely a fels külvárosban, a «Pasisteai) végén fekszik, van ez a márga-

elfordulás, amely a mélyen bemetszett (kék-vörös színnel jelzett) mély úton

jól fel van tárva. A ((Pasistea utca» végén is észlelhetjük ezt a márgat, sót

egy ház bejárata is ebbe van belevágva.

5. Ö r d ö g V ö 1 g y. Ez a legnagyobb és legérdekesebb elfordulás, amely

helyen ismételten kutattak a geológusok. Legutóbb Toula F. udv. tanácsos tett
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közzé egy értekezést* az Ordögvölgy néhány kövületérl. A márgatelep 10 m
hosszúságban (a hegylejtn felfelé) és lU— 15 m szélességben van feltárva. Min-

denütt észlelhet az agyagból és kavicsból álló szálban lév kzet, úgy hogy

itten, persze elfödve az erdei talajjal és fiatalabb törmelékkel, nagyobb kiterje-

dését gyaníthatjuk.

O régebben ismert

lelhelyek

új lelhelyek

3. ábra. A Brassói-hegy alaprajza, a neokom márgaelöforcliüásokkal. •

Magyarázat : I. Cenkhegy, II. Goricahegy, III—IV. Ördöghegy, V. Ördögvölgy, VI.

Magashát, VII. Valea Stiklarie, VIII. Ördögárok, IX. Nyugati forrás, X. Hóhid.

6. Magas hát. Abban a mély útban, amely az Ördögcsúcsról a Holló-

kre visz, van az a kis márgaelfordulás, amire a talajnak szürkéssárga színe

(anyag márgatöredékekkel keverve) mindjárt figyelmessé tesz. Máig ez az el-

fordulás ismeretlen volt.

A Palaeoutologische Mitteiluugen aus den Sammluugen von Kroustadt iu Sieben-

bürgen. Abhandl. der k. k. "eol. Reichsanstalt. Bánd XX. Heft ö. Wien, 1911.
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7. V a 1 e a S t i k 1 a r i e (Schuleraii). A Seifenbach els jobboldali mellék-

patakjának jobb partján. 19ü5-ig ez az elfordulás elttem ismeretlen volt. Egy

pusztító áradás alkalmával, amely ez év szén történt, az 1—2 m széles márga-

réteg napfényre került, amely látszólag a tithon mészkbe van gyrve, kevéssel

ezeltt arról értesültem, hogy egy katonai gyakorlat alkalmával 2 m mélység-

ben a neokommárgára bukkantak. Minden jel szerint itten nagyobb teleppel

van dolgunk, mert a Kaluger-forrásnál is észlelhetk nyomok.

8. Ördögárok. Ennek a geologiailag igen érdekes helynek a bejára-

tánál, a Valea Cheici pataknak a Seifenbachba való torkollása alatt kisebb-

nagyobb márgatömböket észlelünk, amelyek nézetem szerint a bal hegyoldalról

származnak s ezáltal a márga jelenlétére utalnak ; azonban egészen el van ma
födve. Ezt az elfordulást az irodalomban nem említik.

9. Sonnabendquelle. A forrás fölött, nem messze a kék-sárga

színnel jelzett úttól, egy kis réten egy mélyedés van, amelyen a feltn, majd-

nem egyenl nagyságú márgatömbök hevernek. Szálban itten sem észlelhetni

a márgát, de a márgadarabok arra utalnak, hogy valószínleg már csekély

mélységben a márgaréteg jelen van.

10. Schneebrüch. Ezt az elfordulást, amelyet mindig jelenlév

agyag- és márgatörmelék elárul, a kocsiút tárja fel. Ez nagyobb elfordulásnak

látszik, mert több ponton észleltem a márgát. Ez eddigelé szintén ismeretlen volt.

A neokom márga szürke szín, amely gyakran zöldesszürkébe megy át.

Ha — csak rövidebb ideig is — a mállásnak volt kitéve, számtalan lemezkévé

és pálcikává hull szét. A mállási termék szürkéssárga agyag, amelyet minden

elfordulásnál többé vagy kevésbbé észlelni tudtam. Nem ritkán vékonyabb,

vagy ujjnyi vastag calcitereket észlelhetni a márgában. Majdnem mindenütt a

tithonmészkbe települve jelenik meg a márga s ezért az egyhangú, kövület-

mentes mészkterületen — bár kevéssé szembetn változatosí-ágot idéz el.

Csak a Schneebrüchi elfordulás kivétel e tekintetben, amennyiben itt középs-

liaszközetek lépnek fel. Jelentséggel bírnak az «út melletti Ordöghídí-nál

észlelhet települési viszonyok, ahol szálban álló kréta konglomerátum van,

azután az Ördögvölgyben (szurdokban) észlelhet települési viszonyok, ahol a

márgaréteget egy sajátságos szilárd konglomerátum fedi és végül az Ördög-

árokban ' lévk, ahol a tithonmészkö mellett még laza, osillámdús, kövület-

mentes homokk és szürke mészk fordul el, amely utóbbi a Kereszt éuyfalvi

liaszterület mészkövéhez igen hasonló.

A további vizsgálat feladata lesz az. hogy a neokomranrgának eme saját-

ságos, csoportonkint való elfordulására magyarázatot adjon. Én mindössze csak

az ismeretlen neokom lelhelyeket akartam felemlíteni, hogy a hazai geológusok

a közel jövben várható részletes felvételeiknél ezeket is figyelembe vehessék.

Brassó, 1011 május 1 én.

1 Nyomatékosan utalok arra, hogy az Ördöghíd (H—4), Ördögvölgy (— szur-

dok=Teufelsschlnchts) és Ördögárok (Teufelsgraben S) három különböz és egymástól

távolosö elfordulás, tehát össze nem tévesztendk. A mellékelt térkéjivázlaton ez

mindjárt szembeötlik.
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(Elzetes jelentés.)

— A 4—5. ábrával. —

Irta : Ehik Gíula.*

TouLA Febenc bécsi tanár az 1909. évbeu igen érdekes faunát ismer-

tetett,- amely a brassói Fortyogóhegyró'l került el. Ez a fauna felkeltette

érdekldésemet, mert Toula Ferenc két új állatfajt : a Wtinoceros Kronstadten-

sis és Canis Krotiütadtenmsi írt le onnan. A feldolgozott fauna egyrészt Toula

saját gjHÍjtésébl, másrészt brassói gyjtktl származik és nagyobb részét

Freudenberg, az alsóausztriai hundsheimi fauna ^ feldolgozója határozta meg.

A lelhely els felfedezje Niemandz Vilmos brassói városi rendrhivatal-

nok, aki gyjteményének egy részét, az 1906. évben, a m. kir. Földtani Inté-

zetnek ajándékozta, másik részét pedig a késbb megalakult Brassói Magyar

Múzeumban helyezte el. Kívüle többen gyjtöttek ott még ; nevezetesen Lexen

Frigyes, Podek Ferenc, Treiber Gusztáv és Teutsch Gyula. Gyjtéseik egy

része Bécsbe vándorolt, másik része pedig most is birtokukban van.

Teutsch Gyula 1900-ban egyes maradványokat a nagyszebeni múzeum-

nak ajándékozott* Ezt kiegészítend, Kimakovicz, a nagyszebeni múzeum volt

igazgatója is gyjtött Brassóban, de az anyagot, dilettáns utódai, — mint az,

1911 okt. 9-én kelt, hozzám intézett levelébl kitnik — mint meghatározha-

tatlant kidobták.^ Egyet-mást gyjtött volt tanárom : dr. Moesz Gusztáv is,

ki gyjtését a Földtani Intézetnek ajándékozta. Ujabban Pax, boroszlói egye-

temi tanár is járt ott néhányszor, hogy az ott elforduló növényi maradvá-

nyokat összegyjtse.

Magam a lelhelyet gyermekkoromtól fogva ismerem. Az 1911. év nyarán

és karácsonyán többször is gyjtöttem ott. Gyjteményem a kir. Földtani

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1912 január hónap 24-én tartott

szakülésén.

- Toula : Diluviale Sáugethierreste vom Gesprengberg Kronstadt in Sieben-

bürgen. Jahrbuch d. k. Geologischen Reichsanstalt b. 59. 1909. p. 575—614.
''^ Freudenberg : Die Fauna von Hundsheim in Niederösterreich, Jahrbuch

a. k. k. Geol. Reichsanstalt b. 58. 1908. p. 197—222.

* Verhandlungen und Mittcilnngen des Siebenbürgischen Vereins b. 50. 1900.

XXXI. 1.

'"' Az erre vonatkozó rész így hangzik : «Wie ich hörte, wurden die geschenk-

ten Beste von den nun dórt tátigen Dilettanten als unbrauchbar weggeworfen, da

daraus kein ganze? Skelett zusammensrestellt werden konnte.»
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Intézet tulajdoua. A lelhely a barcasági síkság fölött 44 m. magasságra emel-

ked Fortyogóhegy tövében, annak nyugati oldalán van. Magassága a tenger

szintje felett 560 m. A hegy jura mészkbl áll. s annak egyik nagyobb üreg-

kitöltésében és repedésében fordulnak el a csontok. Közvetlenül az ireg mellett

egy repedés is van, amely apró csontokban igen gazdagnak bizonyult. Az üreg-

rl vázlatos szelvényt is készítettem (4. ábra). A legfels réteg humusz (4. ábra //),

mely egységes takaróként fedi az egészet, s alóla itt-ott bújik csak el az

ersen lepedezett juramészkö (4. ábra m), mely az üreg falazatául szolgál. Az

üreget vörös agyag (terra rossa) töltötte ki (4. ábra (t), melyben kisebb-nagyobb

mészkdarabokat találunk : ebben különösen nagyobb állatok maradványai és

4. ábra. A Brassó mellett lev Fortyogó sziklaüreg vázlatos szelvénye.

Magyarázat: A = huuuisz, m = mészk, a=agyag, /íü = kivájt üreg, / := türiuelék.

igen sok csiga találhatók. Apróbb állatok csontjai az üregben általában ritkák.

Jelenleg az üregkitöltést már mintegy felerészben feltúrták, s a kihányt agya-

gos törmelék (4. ál)ra t) igen jó feljáróul szolgál az üreghez. A Fortyogóhegy

túlsó oldalán már Brassó városában vagyunk, míg az üregtl 50 méternyi

távolságban, a Fortyogó nev idszakos forrást találjuk, mely jelenleg (1911 ka-

rácsonyán) nincs mködésben.' Ezzel szemben a Fortyogó mocsara terül el,

melyet most igyekeznek a kultúra számára meghódítani (5. ábra).

Mieltt rátérnék a fauna ismertetésére, kedves kötelességemnek tartom

itt is hálás köszönetet mondani Lóczy Lajos dr., egyet, tanár úrnak, a m. kir.

Földtani Intézet igazgatójának és Hzontagii Tamás dr., kir. tanácsos úrnak,

nevezett intézet aligazgatójának, akik szívesek voltak megengedni, hogy az

intézet könyvtárát és a Kormos Tivadar dr., kir. geológus úr felügyelete alatt

• lülá. év jtiliiis liavánaiv utolsó lietébou e forrás újra nieí;iii(lult ; 191iJ aiig.

31. -ón ii)ár ti/. liclvL'ii tort el ó> a fíif'orrás HDX^O ciii.-es iiNÍlásou ontotta Ixl vizét.
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álló gyjteményeket használhassam. Köszönettel tartozom Koemos Tivadak dr.

iirnak is, ki munkámban a legmesszebbmen támogatásban részesített ; úgy-

szintén Méhely Lajos dr., mvizeumi osztályigazgató iirnak, a tud. akadémia

rendes tagjának, aki különösen a denevérek meghatározása közben, többször volt

segítségemre. Szeretett volt tanárom Moesz Gusztáv dr., múzeumi igazgatóó'r is

sokszor támogatott jó tanácsával, s gyííjtését, melyet azóta a Földtani Intézet-

nek ajándékozott, készséggel bocsájtotta rendelkezésemre. A Brassói Magyar

Mvizeum tulajdonában lev fosszilis csontoknak a feldolgozás céljaira való

megszerzéséért Niemandz Vilmos Brassó városi rendörhivatalnok úrnak tar-

tozom köszönettel.

A gyjtött anyag ismertetése.

1. Myotis Bechstciníi Leisl.

Mindössze egy baloldali alsó álkapocstöredék került el belle. Méhely

szerint: «A nagyfülü denevér Közép-Európa lakója. Írországtól az Uraiig s

középs Skandináviától az Alpokig terjed; az Alpoktól délre még nem észlel-

ték.)) Hazánkból Bankóról (Kassa mellett), Csallóköz-Somorjáról, Zay-Ugrócról

(Trencséu m.) és Meleghegyröl (Gömör m.) ismeretes, hazánknak csupán az

északnyugati felföldjén van oj^thon.^ Mindenesetre érdekes, hogy régebben

hazánkban délibb vidékeken is élt, amit a brassói pleisztocén elforduláson

kívül, egy újabban talált koponya is bizonyít, mely — mint Koemos dr. szíves

közlésébl tudom — a krassószörénymegyei Böckh János barlangból származik.

Tudtommal ez a faj fosszilis állapotban még nem ismeretes.

2. Myotis (Nattereri Kuhl ?)

A vizsgálat anyaga : egy baloldali alsó álkapocs, amely gondos vizsgálat

és összehasonlítás tárgyául szolgált Méhely Lajos dr. úrnál, a Magyar Nemzeti

Múzeum gyjteményében. Ennek alapján feltételesen ehhez a fajhoz sorozom ;

feltételesen azért, mert a Myotis Nattereintöl a koronanyujtvány alkotásában

kissé eltér. Mai napság állatunk egész Közép-Európát lakja ; Írországtól az

Uraiig és Dél-Skandináviától az Alpokig terjed.^ Hazánkból Méhely Komjátiból

(Abauj-Torna m.) és a kisnyiresi barlangból (Háromszék m.) sorolja fel.*

Tudomásom szerint ez a faj fosszilis állapotban eddig nem ismeretes.

.S. Erinaceus (europaeus L. ?)

Vizsgálati anyag : egy baloldali alsó állkapocs, a ra^ töredékével, amely

úgy alak, mint méretek tekintetében teljesen egyezik az E. euro2Jaeus-szal ; de

A Méhely : Magyarország denevéreinek monográfiája. Bpest. 1900. j). 188—189.

2 I. h. p. 182.

3 I. h. p. 18^2.



26 ÉHIK GYULA

minthogy a fogazatból csak a második alsó zápfog töredéke van meg, a faj

meghatározását nem lehet véglegesnek tekintenem. Toula is közli innen ezt a

fajt,^ Feeüdenbehg meghatározása alapján.

4. Crocidnra (russula Hermann ?)

A vizsgálat anyaga két alsó állkapocs (jobb és bal). A házicickány Magyar-

országon ma fehérhasú válfajával : a mezei cickánnyal (Cr. russula leucodon)

együtt közönséges. Fosszilis képviselje hazánkban ezideig csupán Kszegrl

ismeretes, ahol Kokmos dr. az utóbbi válfajt találta - A brassói darabok a meg-

felel kszegiekkel úgyszólván teljesen megegyeznek, csupán a koronanyujt-

vány szabásában mutatkozik némi eltérés, amely valószínvé teszi, hogy vagy

a törzsalakkal, vagy esetleg valamely más válfajjal van dolgunk.

5. Sorcx araneus L.

A vizsgálat anyaga egy jobboldali alsó állkapocs. Egyike a jelenleg Ma-

gyarországon él cickányok legközönségesebbjeinek, mely a hazai pleisztocén-

bl már több helyrl ismeretes.

6. Seomys fissidons (Pet.) Kormos.

A vizsgálat anyaga 3 alsó állkapocs (a Brassói Magyar Múzeum tulaj-

dona) XiEMANDZ Vilmos gyjtésébl. Ezt az állatot Petényi Salamon fedezte fel

elször Beremenden, ahol újabban Kormos szintén megtalálta. Elfordul azon-

kívül a baranyamegyei Csarnóta preglaciális faunájában ^ is, nemkülönben a

biharmegyei Püspökfürd mellett emelked Somlyóhegy pleisztocén üledéké-

ben.* Petényi eredeti leírását Kormos csarnótai és püspökfürdi példányok

alapján tetemesen kiegészítette. A brassói példányok méretek és alak tekin-

tetében tökéletesen megegyeznek a baranyamegyeiekkel.

7. Talpa CKi'opaea L.

A vizsgálat anyaga egy humerus, amelynek alapján e jellegzetes és közön-

séges faj jelenléte biztosan megállapítható.

* Toula : Diluvialo Sáugcthiorreste etc. ]). 578.

- Kormos : Übor eiue arktische Sanjícthiorfauna im rioistoceu Ungarns.

Centralt.latt í. Min. etc, .Jahrg. 1911. Nr. 0. ]). .301.

'* Kormos: Canis fCerdocyoti) Pelényii és egyéb érdekes leletek Baranyamegyé-

bül, M. kir. Földt. Int. évkönyve XIX. kot. p. 156-158.
* KeRM^s-: A pü»iit*fcftird«i-So«»ly«Vliegy-pleie»t«»e«« fíMJuája Biharvármegyében

földtani Közl.iny XLI. köt. p. 740.



A BRASSÓI PKEGLACIÁLIS FAUNA. 27

S. Talpa (sp. ?J

Egy kisebb vakondok-faj is képviselve van a faunában, még pedig eléggé

jó karban lév darabok (3 ulna, 2 radius, 3 humerus és 4 állkapocstöredék)

alapján. A szóban lév maradványok között van egy majdnem tökéletesen ép-

nek mondható alsó állkapocs is, közel teljes fogazattal. Nevezetes, hogy

Feeudenbekg a hundsheimi faunából is említ egy kisebb (steppel?) vakondokot.

^

Igen érdekes az is, hogy a brassói maradványok nagyság tekintetében nagy-

jában megegyeznek annak a subtrópusi (pliocén) Tc/í/ía-fajnak a maradványai-

val, amelyet Kormos dr. a polgárdi faunából említ,^ s amelyekkel a brassói

példányokat a kir. Földtani Intézet gyjteményében összehasonlítani alkal-

mam volt.

9. Ursus arctos L.

Vizsgálati anyag : egy jobboldali fels szemfog, két baloldali fels zápfog

(m^, mo), az utolsó háticsigolya, egy baloldali metatarsus^, jobboldali metatar-

suSj, egy baloldali ileumtöredék és egy phg ; valamennyi a Brassói Magyar

Múzeum tulajdona Niemandz V. gyjtésébl.

10. Ursus spelaeiis Rosenm.

A vizsgálat anyaga egy baloldali alsó állkapocstöredék a pm^-el (a

Brassói Magyar Múzeum tulajdona, gyííjtötte Niejundz V.). Ezenkívül egy jobb-

oldali ulna. femur, tibia és humerus, a M. kir. Földtani Intézet tulajdona

;

gyííjtötte Niemandz Y.

Amint a fentiekbl kitnik, eléggé szép anyag képviseli ezt az állatot

faunánkban. Érdekes, hogy az Ursus arctos-szal együtt fordul el, ami nem új

dolog. Ugyanitt említhetem még, hogy Toula is közöl innen f/rsíís-maradvá-

nyokat, de a fajt nem határozta meg ; mindössze annyit mond, hogy való-

színleg két fajjal van dolgunk.^

11. Putarias (Arctogalc) [sp. '?]

Egy menyét-féle jobboldali alsó állkapcsa három foggal (pm^, m^ és m.^)

van elttem amely a hermelinnél nagyobb, de a görénynél kisebb állatra vall.

12. Canis (coi'onensis Toula?)

Vizsgálati anyagom egy ig inf. dext., melyet egyelre ehhez a fajhoz

sorolok, mert rókafognak igen nagy, farkasfognak pedig igen kicsiny lenne.

i Freudenberg : Die Fauna von Hundsheim etc. p. 201.

- Kormos : A j)olgár(li pliocén csontlelet. Földtani Közlöny XLI. kötet

(1—2. füzet) p. 10.

^ Toula: Diluviale Saugethierreste etc. p. 609—611.
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Összehasonlítottam azonkívül Gulo-\al is, de en-ó'l se lehet szó, épen a nagy-

ság és alak miatt. Legközelebb mégis a farkashoz áll s így valószín, hogy a

TouLÁtól leírt Canix coronensis-szel van dolgunk, annál is inkább, mert ez is

közel áll a farkashoz ?
'

13 Canis (><p. 9)

Vizsgálati anyagom egy jobboldali alsó állkapocs (m^ és m^-vel) ezen-

kívül egy szemfog és két metszó'fog, amelyek valószínleg szintén ehhez a faj-

hoz sorozhatok. A rendelkezésemre álló összehasonlító anyag fVidpes vulgáris,

Vulpcs corsac, Leucocyon laqopus, Cerdocyon PetényiiJ közül ez az állkapocs

alak és méretek tekintetében legjobban a sarki rókával egyezik. Az m^ méretei

e- faj variálási határai közé- jól beleillenek.

Tekintettel azonban arra, hogy e faj jelenléte a brassói faunában meg-

lehetsen idegenszer lenne, nem lehetetlen, hogy valamely más, steppei róka-

fajjal van dolgunk. Az állkapocs és a fogak kicsinységét tekintve, a sakállal

(Canis (HU't'íiS L.) való összehasonlítástól el kell tekintenünk.

14. Glis glis L.

A vizgálat anyaga egy jobb- és egy baloldali alsó állkapocs és két külön-

álló zápfog. E fajt TouLA is közli innen metszfogak alapján."* A magyarországi

pleisztocénbl csak Kszegrl ismeretes, ahol gyakori."*

15. i¥i/s siilvtítifus L.

Öt jobboldali és egy baloldali alsó állkapocs képviselik a brassói fauná-

ban, Nehring a következket jegyzi meg róla : (iDie sogenannte Waldmaus
{Mus sylvaticuK L.) ist keineswegs auf Wálder beschránkt, sondern findet sich

sehr háufig auch in den Steppen. »"*

16. Cricetus cricetuí^ L,

Egy jobboldali alsó állkapocstöredék van belle, mind a három zápfoggal.

ToULA is közli egy combcsont alapján.**

17. Cricetulns 'p}tueuf< Páll.

12 fels és 36 alsó állkapocs képviselik ezt a fajt. mely utóbbiak közül

18 baloldali és 18 jobboldali. A brassói faunában ez a legközönségesebb állat.

' I. h. ]). (iO.5.

- Kormos : A hámori puskaporos ploisztocén fanuája. IM. kir. Fökltaui Intézet

évkönyve XIX. köt. (.3. füz.) p. 120.

•' TouLA : Diluviale Haugethierreste etc. p. 578.

* KoKMOS : Über eino arktiscbo Siiugethiorfíiuna im Plpistociin Uiiirarns. Ccntrai-

blatt f. Min. etc. Jahrg. 1911. Nr. 9. p. 301.
"' Nehring : Tundren und Stc'p])en p. 104.

'' TüULA : Diluviale Siiugetliierreste etc. p. T'.i.
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Megtalálta ugyanitt Toula is.* Jelenleg Dél-Oroszországban, a Volga mentén

és a Kaspi-tó körül, a Kaukázusban, Kis-Azsiában, Perzsiában. Transcaspiában,

Armeniában, Palesztinában, Középázsiában, Kasgar, Jarkand, Gilgit és Szarikol

vidékén él.- Magyarországról az óruzsini és növi barlangokból (Eoth S.),

Beremendröl (Baranya ro. Petényi, Kokmos), a Somssich-hegyröl (Villány mel-

lett, Hoffm.\nn), a hámori puskaporosból (Kormos) "* és Püspök-fürdó'röl (Bi-

har m. Kormos) ismeretes.'*

Valószínííleg több apró ázsiai hörcsögfajjal van dolgunk, de nagyobb

összehasonlító-anyag híjján a kissé eltér alakokat is ide kell sorolnom. Mikor

Nehking a beremendi faunával foglalkozott, szintén sejtette, hogy több apró

fajjal van dolga, s mégis a Cricetulus 'phaoas Páll. névvel látta el ket. Tette

pedig ezt azért, mert a dolog lényegén ez nem változtat semmit se, hiszen

legfeljebb csak rokon fajokról lehet szó, melyek ép úgy jellemzk a steppére,

mint a Cncetidus phaens. (V. ö. Nehring : Uber Tundren und Steppen p. 67,

85 és 184.) Ilyenek Cr. arenarius, songarus, nigricans stb.

1 8. Evotomys glareolus Schreb.

Az erdei pocok, melyet gyökeres fogai jellemeznek, a brassói faunában

6 baloldali és 2 jobboldali alsó állkapoccsal szerepel. Ez idszerint hasonló az

óruzsini Antal barlangból, a hámori puskaporosból ^ és Kszegrl ismeretes ;

^

legújabban megtalálta még Kormos dr. a Somlyóhegyen (Bihar m.) is.''

19. Microtio^ arvalis Páll.

7 jobboldali, 5 baloldali alsó állkapocs, egy fels állcsont töredéke és

két különálló fog képviselik ezt a fajt faunánkban. — «Von Arvicola arvalis

sagt EvERSMANN, daB sie sich überall in den Steppen der Kirgisen bis zum
Sir findeti) — mondja Nehring fentebb idézett könyvében.^ Érdekes, hogy

Toula ezt a fajt nem közli, pedig felismerése semmi nehézségekbe sem ütkö-

zik. Mindössze annyit jegyez meg a pockokról, hogy két fajuk található.**

20. Avüicola terrestris (L.) Savi.

Van belle egy fels állkapocs, két baloldali alsó állkapocs és négy külön-

álló fog. Ez az állat erds vidékeken ép úgy elfordul, mint az erdönélküli

steppéken.'"

i I. h. p. 579.

- Trouessart : Catal, mamm. I. p. 509. ..

•' Kormos: A hámori puskaporos etc. p. 121.

'* Kormos : Die pleistocáne Fauna des Somlyóhegy etc. p. (i04.

•'' KoKMOs: A hámori puskaporos etc. p. 112.

•^ Kormos : Über eine arktische Sáugethierfauna etc. p. 301.

'' Kormos : Die pleistocáne Fauna des Somlyóhegy etc. p. 604.

^ Nehring : Tundren und Steppen p. 86.

^ Toula : Dihiviale Saugethierreste etc. p. 578.

*<' Nehring: Tundren uud Steppen p. 104— 105.
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21. IL/strix (sp. ?)

Gyjtéseim legkimagaslóbb darabja egy tarajos sül alsó állkapocstöredéke

két zápfoggal és a metszfog töredékével. Ezenkívül ide tartozik egy laza fog

is, melynek az állcsontban lev helye még nincs megállapítva. Igen érde-
kes az a körülmény, hogy a szóbanlev állkapocs els záp-
foga még nem volt használatban, s így bizonyos si bélye-
gek észlelhetk rajta, melyeka Spalacidákkal való szár-
mazástani kapcsolatra vx tálnak. Ezzel a kérdéssel Méhely tanár úr

szándékozik behatóbban foglalkozni.

Hogy a brassói iíji/^íív'x-maradványok melyik fajhoz tartoznak, annak az

eldöntése késbbre marad ; itt csupán arra akarok utalni, hogy sokkal való-

színbb, miszerint az ázsiai Hystrix hirsutirostris BRANDTS-val van dolgunk —
mely a középeurópai pleisztocénben, nevezetesen Németországban már több

helyrl ismeretes — mint a délvidéki HysMx eristata L.-val. amelyet Freuden-

BERG a hundsheimi faunából említ.*

22. Ochoiona (piisülus Páll.?)

Ugyancsak egjike a brassói fauna legérdekesebb tagjainak ; sajnos, hogy

mindössze csak egy baloldali fels állcsonttöredék (négy foggal) van belle.

Eredeti hazája Oroszország délkeleti része (a Volgáig), az Uralhegység és

Délszibéria egészen az Obiig.- Hazánkból eddig a hámori puskaporosból, a

répáshutai Balla-barlangból és Tatáról ismeretes.^ A brassói példány megha-

tározása még megersítésre szorul ugyan, de tekintettel a fauna egyéb jelle-

geire, nagy valószínséggel feltételezhetjük, hogy ezzel a fajjal van dolgunk.

23. Lepns (sp. '7)

Vizsgálati anyag: négy metszfog és öt zápfog; metatarsuSj, hátsó phj

és két phj.

A rendelkezésemre álló gyér maradványok közül mindösze egy fels

pm, s a metatarsuSj töredéke azok, amelyek a meghatározásnál fontosabb

szerepre hivatottak. Ezek közül az elbbi a Lepus timidns-ra. utal, míg utóbbi

a baranyamegyei — eddig még közelebbrl meg nem határozott — preglaciális

nyúl megfelel maradványaival tüntet fel bizonyos rokonvonásokat. Nagyon
érdekes volna, ha a Lepus maradványok révén is szorosabbá válnék a kap-

csolat a brassói és baranyamegyei preglaciális faunák között. Toula Brassóból a

Lepus timidust említi,* mely Freudenberg szerint Hundsheimban is elfordul. ^

1 Freudenberg : Die Fauna von Hunclsheim etc. p. 203.

- Troüessart : Catal. Mamm. etc. Quinquenuale Supplem. 1904. p. 532.
•"* Kormos : A tatai skori tolep. M. kir. Földt. lut. évk. XX. köt, (1 füzet.)

p. 19—20.

* Toula : Diluviale Saugethierreste etc. p. 611.

^ Freudenberg : Die Fauna von Hundsheim etc. p. 203.
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24. Capreolus capreolus L.

Van belle egy els vagy második felszápfog (saját gyjtésembl) ; egy

jobboldali alsó állkapocs, egy bal- és egy jobboldali fels állkapocs (a Brassói

Magyar Múzeum tulajdona). Ugyancsak innen való két hátulsó és két mells
phj, egy csigolya, három astragalus, egy scapula töredék, egy fiatal állat tar-

salis csontjának distalis vége, egy tibia és egy radius proximalis része, nem-
különben két kisebb tarsalis csont.

TouLA is közli ezt az állatot, még pedig meglehetsen gazdag marad-

ványok alapján.^ Bár az z inkább erdei állat, azért steppéken is elfordul.

Itt is csak Neheing örökbecs munkájára hivatkozom, ki többek között ezt

írja : «Nach Ledebour und Finsch führt das sibirische Reh regelmáBige Wan-
derungen aus, und zwar im Herbst von den Gebirgen in die Steppen, im
Frhjahr von den Steppen in die Gebirge. »^ Ugyanitt megjegyzi, hogy a

szibériai z (Cervus pygargus Páll.) legfeljebb csak mint varietása szerepelhet

a mi zünknek (Cervus capreolus L.).

25. Rhinoceros coronensis Toula.

Vizsgálati anyagom egy baloldali alsó állkapocs, majdnem teljes fog-

sorral — melybl csak az els elzápfog hiányzik — és egy baloldali comb-

csont, mind a kett Niejiandz V. gyjtésébl; a M. kir. Földtani Intézet tulaj-

dona. Toula vizsgálataiból kitnt,^ hogy ez a faj a Rhinoceros Mercki alak-

körébe tartozik, ami pedig a kort illetleg az alsó pleisztocénre utal.

26. Lacerta (sp. 9)

Vizsgálati anyag három állkapocstöredék, amelyek esetleg két fajt kép-

viselnek.

27. Tropidonotus (natrix L. ?)

Vizsgálati anyag egy maxillának a hátsó darabja, melyet feltételes'en

ehhez a fajhoz sorolok. Feltételesen azért, mert a Nemzeti Múzeumban lév
recens példányoktól kissé eltér, Az azonban bizonyos, hogy a Colubridákhoz

tartozik.*

28—29—30. Kigyók.

Több állkapocstöredék, melyek közül két articulare a Colubrídaek család-

jába, két klömböz fajhoz tartozik és több száz meghatározatlan csigolya.

31-^32—33. Békák.

Csontok és áUkapocs-töredékek 3 fajtól.

1 Toula : Diluviale Sáugethierreste etc. p. 599—603.
- Nehring: Tundren und Steppen p. 109— 110.
-^ Toula : Diluviale Sáugethierreste etc. p. 580—598.
'* Határozta : Geduly Olivér.
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34. Mulye (sp. ':)

Egy koponya töredéke, mely tudtommal az els ilynem lelet a magyar-

országi pleisztocénben.

35. Eulota frutictim Mühl.

"21 példány, melyek közül egyesek szokatlanul magas tekercscsel (spira)

tnnek ki ; minthogy azonban ezeket a tipusos példányokkal átmenetek kötik

össze, különválasztásukra nincsen semmi okunk. Tóul* is közli Éw. Wüst
meghatározása alapján.'

36. Poinalia pomatía L.

Két példány.

37. Campylara faustina Eossm.

Hat példány. Toula is felsorolj a.

-

38. Campylaea hanalíca Eossm.

Égy fiatal példány (a Brassói Magyar Múzeum tulajdona). Kormos dr.

vizsgálatai szerint, e klasszikus faj mai elterjedésének ismeretes legnyugatibb

pontja a szlavóniai Vocarica,^ míg északra Soós szerint Máramarosig terjed.*

Nevezetes, hogy a Campylaea hanatica hajdan sokkal szélesebb körben

volt elterjedve, mint manapság, amennyiben a thüringiai pleisztocén üledékek-

bl ismeretes Campylaea canthensis Beye vele azonos."' A magyarországi

pleisztocénben Koemos legutóbb Nyitra megyébl is kimutatta." Toula nem közli.

30. Torquilla frumentum Drap.

Két példány.

40. (Uavsüia^tra maygiuata Rossm.

Egy példány. Mai elterjedési köre Magyarországon fként az erdélyi

részekre szorítkozik ; Brassó környékén ma is gyakori, ezenkívül csak Mehádia

környékérl ismeretes. Toula is közli."

1 Toula : Diluviale Sáugethierreste etc. p. 613.

- I. h. p. 613.

•' Kormos : Über neuere wichtige Fundorte ungarischer Holicídeu, Nacbrichts-

hlatt. d. D. Malac. Ges. Jg. 3i, 1910, p. 118.

'* Soós : Magyarország Helicidái. Állattani közi. III. köt. 3. füzet p. 169.

•"• Kormos: Übor nouere, wichtige Fundorte, etc. p. 118.

'• Kormos : Adatok Nyitramegye pleisztocén faimájának ismeretéhez. Földtani

Közlöny XLI. köt. 1911, p. 736.

" Toula : Diluviale Saiigethierrestc, etc. p. 614.
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41. Julus (>^p. ?)

Pleisztocén /lyv7(/'o/'Oí/(í-maradványok általában igen ritkák; még ritkáb-

bak azonban a százlábúak, melyek közül Magyarországról tudtommal egy sem

ismeretes. A faj meghatározhatatlan. Egy töredékes példány van belle.

4-2. Celtis (sp. ?J
*

Terméshéj maradványok. Hogy melyik fajjal van dolgunk, azt csak

beható tanulmányozás dönthetné el. Toula Hundsheimról szintén említ Celtis-

maradványokat,- amelyek Freudenberg meghatározása szerint a Celtis australis-

tól származnak.

A Celtis-nem maradványai a középs oligocéntól kezdve lépnek fel
;
gya-

koriságukból joggal lehet arra következtetni, hogy ez a nem a harmadkorban

sokkal nagyobb elterjedtségnek örvendett, mint napjainkban, s jelenlegi elter-

jedésének északi határát jóval túllépte.^

A felsorolt faunával szemben Toula és Freüdenberg Brassóból az alábbi

fajokat közlik:* 1. Eriviaceus europaeus L. 2. Vespertüio sp. 3. Arvicola

(2 faj). 4. Myoxus gUs Páll. o. Lepus timidus L. 6. Criceius fromenlarhis

Páll. 7. Cricetus phaeus Páll. 8. Felis catus L. 9. Ursus sp. (2 faj). 10. Canis

aurens L. 11. Canis coronensis Toula. 12. Cervus cf. elaphus Jj. 13. Cernis sp.

14. Capreolus caprca Gray. 15. Bíimoceros coronensis Toula. 16. (Bos sp. ?^

17. Anser Kp. 18. Kigyó (4 faj). 19. Hyalinia (Yitrea) plutonia Kimak.

20. Helix (Trigonostomu) diodonia Mühlf. ap. Eossm. 21. Hclix (Enumphalia

strigella Drap. var. agapeta Bgt. 22, Hclix (CampylaeaJ fatistina Zgl. ap.

Eossm. 23. Hclix (EuloLa) friiíiriiin Mull. 24. Hclix (Pomalia) pomatia L.

25. Hclix (Xcropinla) ceroofiava M. Bielz. 26. Clansilia (Clauxilia^íra) mm'-

ginata Eossm.

Ezzel szemben én 41 állat- és egy növényfaj maradványairól számoltam

be a fentiekben. A TouLÁtól említettek közül a következket nem találtam :

1. Vespcrtilio sp. 2. Lepus timidus L. 3. F^clis catus L. 4. Canis aureus L.

5. Cervus cf. elaphus L. 6. Ccrrus sp. 7. (Bos sp. ?) 8. Anser sp. 9. Hyalinia

(Yitrea) plutonia Kimak. lü. Hdix (Trigonoslouia) diodonta Mhlf. ap. Eossm.

^ TüzsoN i»rofe.ssor úr a kir. Magy. Természettud. Társulat Növénytani Szak-

osztályának 1912 febr. 14-iki ülésén tartott eladásában kimutatta, hogy a brassói

Celtis maradványok a C australis nev fajhoz tartoznak. A Celtis anstralis Magyar-

országon az Alduna mellékén és a Delibláton vadon ól.

- Tuüla : Diluviale Sáugethierreste, etc. p. 579.

•' ZiTTKL : Handbuch der Palaeontologie II. rész. Palaeophytologie, München.

1890 p. 47G.

* TouLA : Diluviale Sáugethierreste otc.

Fökltani Közlöny. XI.lIl. köt. 1913. 3
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11. Helix (Jüwwplialia) siiigelUi Drap. vdr. (ujapela Bgt. 12. Hol'ix (Xerophila)

cereoflara M. Bielz.

Ezzel szemben csak a legnevezetesebbeket akarom kiemelni azok közül,

amelyek Toula felsorolásában nem szerepelnek: l.Ochotona (piisiUus Páll.?).

2. Hystrix (sp. '?) 3. Seomys fissid(^ns (Pet.). kormos. 4. (]ampylaea banatica

EossM. és Cellis (sp. "?).

A brassói fauna steppel fajai mellett elfordul néhány erdei állat is

;

nevezetesen barna medve, z, pele, erdei egér és erdei pocok. Nehring kor-

5. ábra. A brassói Fortvogó hogy és környéke lielyszíurííjza 1 : 15000 mértékben.

szakos tanulmányai azoul)an kimutatták, hogy ezek között egy sincs olyan,

amely kizárólagosan erdei életet élne. Ezek az állatok a déloroszországi steppék

erds területein, nemkülönben az erdrégió és steppe határán otthon vannak,

s hébe-korba a nyilt pusztán is megfordulnak. Jelenlétük tehát a típusos

steppel állatvilág képviseli mellett, még abban az esetben sem volna meg-

lep, ha maradványaikat olyan helyen találnók, amelynek közelében erd-

ségeket a pleisztocén steppe-idöszakban nem tételezhetünk fel. Ámde egy

pillantás Brassó környékének topográfiai térképére, mindenkit meggyzhet

arról, hogy ezen íi helyen, a hajdani B a r c z a s á g s t e p p é j e, szükség-
képen az e r d - r é g i ó V a 1 ölelkezett. (5. ábra.)
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Freüdenbeeg szerint' a brassói fauna «tisztán mecliterrán» jelleg. Teljes-

séggel érthetetlen azoul)an, hogy Freüdenbeeg mire alapítja ezt a véleményét,

hacsak a gyér maradványokkal képviselt sakálra nem? Tekintettel azonban

arra, hogy a sakál — mint általában a (<'an/s- félék —• kóborló állat, mely

kóborlásai közben nemcsak a pleisztocénben vetdhetett el könnyen hozzánk,

hanem napjainkban is többször puskacs elé került már Magyarországon, ettl

az egy «bizonyítéktólo el kell tekintenünk.

A FREUDENBERGtöl és tlem felsorolt többi faj között eddig egyetlen egy

sincs olyan, mely a brassói fauna kizárólagos mediterrán jellege mellett bizo-

nyítana, hacsak a Rhinoceros Mercki rokonságába tartozó fíhinoceros roro-

noisis-t, és a Canis coronenÚ8-i nem tekintjük ilyeneknek.

Erre vonatkozólag azonban megjegyezhetem, hogy ámbár a K h i n o-

ceros Mercki tényleg déli eredet állat, ez az eredet még
nem bizonyít a brassói orrszarvú mediterrán jellege
mellett; annál kevésbbé, mert utóbbi nagyon könnyen
helyi rossz-nak bizonyulhat, mely éppen azért különbözik
a törzsalaktól, mert eredeti hazájából elkerülve, más élet-

viszonyok közé jutott s ezekhez képest módosult.
Ugyanez az eset áll fenn a franciaországi pliocénbl ismeretes Canis

Ncí^diersensis (Cboiz.) Blainv. rokonságába tartozó (lanis coroncnsiíi-t illetleg

és még inkább a csarnótai Canis (Cerdocijon) l'etényii Kobmos esetében.^

Mindezek déli, illetleg délnyugati származású állatok ugyan, amelyek azon-

ban — mire hozzánk értek — olyan szervezeti átalakuláson mentek át, mely

csakis fejld alkalmazkodás útján jöhetett létre, s amelynek révén az eredeti

jelleg már feltétlenül elmosódott,

A Neoniys fissídfus (Pet.) Kokmos a magyarországi pleisztocén fauna

legsajátságosabb tagja, melynek származását ma még nem ismerjük, s így

erre állatföldrajzi vonatkoztatásokat alapítani ez_ idszerint nem lehet. Ma
csak arra az érdekes kapcsolatra kell utalnom, mely e faj brassói és baranya-

megyei elfordulása közt fennáll, kiemelvén egyúttal azt, hogy ez az állat

Magyarország egyes pontjain, még a fiatal pleisztocénben is élt. Hogy azonban

ekkor már kiveszben volt, azt a Püspökfürd melletti somlyóhegyi példányok

kisebb, elsatnyult termete bizonyítja.*' Ehhez hasonló állat a hundsheimi fauná-

ból nem ismeretes.

TouLA két brassói új faját HItinoceros i(Kronsl(((Hcnsisf> és Canis aKron-

stodlt'iisisy) néven nevezte el. Kormos dr. kimutatta, hogy miután Ivi-onstadt

nev város Magyarországon nincs, e nevek tarthatatlanok, s ajánlotta, hogy

ezek a fajok a coronensís jelzvel illettessenek.'* Amidn én jelen munka

keretében szintén így használom e neveket, akkor csupán Kormos dr. meg-

gyz érvelését teszem magamévá.

^ TouLA : Diluvialfi Siiugethierreste etc. p. 579.

- Kormos dr. : Canis (Cerdocyon) Petényii etc. p. 175— 178.

•' Kormos dr. : Die pleisztocane Fauna des Somlyóhegy etc. p. 605— 606.

'* Kormos dr. : Két Magyarországra vonatkozó slénytani név helyesbítése.

Földtani Közlönv 1912. évf. 2. füzet.
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A brassói fauna korát illetleg Feeudenberg megjegyzi,'* hogy az vagy

preglaciális vagy interglaciális. Kormos dr. inkább preglaciálisnak tartja.^ bár

nem zárkózik el annak a lehetsége ell sem, hogy további vizsgálatok után

a brassói fauna kora az els interglaciálisba lesz helyezhet. A beremendi és

csarnótai faunával fennálló kapcsolat, s a pliocén eredet I{hinocero>< Mercki

rokonságába tartozó orrszarvú, valamint a Canis coronensis jelenléte; minden-

esetre inkább a preglaciális kor mellett szólnak. Ez is egyike volna tehát

azoknak a faunáinknak, amelyek bizonyos tekintetben átmenetül szolgálnak a

legfels pliocénbl a legalsó pleisztocénbe.

Budapesten, 1912 január havában.

SCIÜRÜS GIBBEROSUS HOFM. A MAGYARORSZÁGI
MIOCÉNBEN.

Irta Kormos Tivadar dr.

— A 6. ábrával. -

Az 1882. évben a krassó-szörény vármegyei Jablanica község határában,

Matesserán Jen úr szénkutatás közben néhány semls-maradványra buk-

kant, melyek késbb vásárlás útján a m. kir. földtani intézet gyjteményébe

kerültek.^ A szóbanlev darabok (Hyothcrium, LüLriodoii Palaeomeryx) között

volt többek közt egy mókus-állkapocs töredéke is, mely a f. mediterránkorú

agyagból került el. Utóbbit, melynek pontosabb elfordulásáról, sajnos nem
maradtak fenn közelebbi adatok, néhai Pethö Gíula fgeológus J'sevdosciiiriis '?

cfr. suevicus Hensel jelzéssel sorozta be a gyjteménybe, ahol mindeddig így

feküdt, anélkül, hogy róla valamit közöltek volna.

Tekintettel arra, hogy mediterrán idszaki rétegeink faunájában apró

emlsök, különösen pedig az olyannyira nevezetes rágcsálók eddig nem szere-

pelnek, eléggé fontosnak tartottam a kérdéses mókusmaradványt arra, hogy

vele közelebbrl foglalkozzam.

Tüzetes tanulmányozás és az irodalmi adatokkal való gondos össze-

hasonlítás után arra az eredményre jutottam, hogy a szóbanlev állkapocs a

HoFMANN A.-tól Göriach (Stájerország) miocén barnaszénrétegeibl leírt Sciu-

rus gibheroaus-íiZiú egyezik s feltétlenül ehhez sorozandó. Mindamellett, hogy

* TouLA : Diluvialc Siiugethierreste etc. p. 579.

- KoKMOs dr. : A tatai oskkori telep. p. 5!)— 60,

•' A jablanicai lelhelyet tüzetesen ismertette Halaváts Gyula : « Adatok

Szörény-megyc földtani viszonyaihoz)) c. tanulmányában. Földtani Közlöny. X.

1880. 131-138. 1.
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HoFMANN leírása az én példányomra is tökéletesen illik, újból való leírását

nem mellzhetem ; már csak azért sem, mert a jablanicai állkapocs éltesebb

állattól származónak látszik, ami a fogak lemaj szólásának különböz fokában

jut kifejezésre és esetleg könnyen megtéveszt lehet.

Sciurus gibberosus Sofm,

A. HoFMANN : Die Fauna von Göriach. Abhaudl. d. k. k. Geol. Eeichsanst. Bd.

XV. Heft 6. pag. 42—43. Taf. II, Fig. 11 a-d (Wien. 1893).

A jablanicai példány leírása :

Megvan a baloldali alsó állkapocs töredéke a teljes és kitn karban

lev fogsorral. Az állcsontból csak épen annyi maradt meg, amennyi a foga-

kat összetartja. Mindamellett megállapítható, hogy az állkapocs az elzápfog

eltt épen olyan meredeken lejt alá, mint azt Hofmann leírása mondja. Az

utolsó zápfog mögötti rész ellenben (a koronanyujtvány eltt) a vízszintes sík-

kal sokkal hegyesebb szöget zár be, vagyis lankásabb emelkedés.

Az elzápfog (pm) 3'0 mm hosszú, szélessége ell 2*9 mm, hátul 3*2

mm ; elöl két erteljesen fejlett gumót visel, melyek közül a bels a nagyobb.

E két gumó között a fog elüls részén kis közbüls gumó van. A fog mells
része mögött bemélyedés van, melyet hátul apró dudorodásokkal díszített léc

határol. E léc küls és bels végéhez ismét egy-egy gumó csatlakozik, ezek

egyforma magasságúak. A fog bels szélén a mells és a hátulsó gumók között

kis, keresztben álló bütyök látható, míg ezzel szemközt, a küls oldalon na-

gyobb közbüls gumó van. Utóbbi a korona bels részén, mindenfell elhatá-

rolt kis szigetként emelkedik ki s bels szélével majdnem a fog hosszanti

középvonalát érinti.

Az els zápfog (mj) 3'1 mm hosszú, szélessége ell 3*0 mm, hátul 3*3

mm. Ell szintén két gumó van rajta, melyek közül itt is a bels a magasabb

a kett között azonban nincs közbüls bütyök, hanem e helyett kis ovális

bemélyedés látható. A fogkorona hátulsó része ugyanolyan, mint az elzáp-

fogon ; a mells és a hátulsó belsöoldali gumók között lev keresztben álló

mellékgumó azonban ketts. A küls közbüls gumó ersen lemajszolt s a

küls elüls gumóval egybeolvadva, zománchurkot mutat.

A második zápfog (m^) 3'8 mm hosszú, szélessége elöl 3 "5 mm, hátul

3*6 mm. Egyébként ugyanolyan mint az els.

A harmadik zápfog (mg) 5"0 mm hosszú, szélessége elöl 3*6 mm, hátul

3*0 mm. Mells fele olyan, mint az eltte levké, hátulsó része azonban elkes-

kenyedik. Az elüls és a hátulsó gumók közötti bemélyedés ezen a fogon sok-

kal hosszabb, mint az eltte valókon s az ezt határoló hátulsó zománcléc igen

erteljes fejlettség,

A teljes fogsor hosszúsága 15 mm, az egyes fogak koronájukkal szoro-

san egymáshoz illeszkednek,

Hofmann Göriachi példányán a fogsor szintén 15 mm hosszú, míg az

egyes fogak méretei a következk : pm hosszúsága 3*0 mm, szélessége elöl
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2"2 lum, hátul 3"0 mm ; m^ hosszúsága 3'U mm. szélessége elöl 3'0 mm, hátul

3 6 mm ; m^ hosszúsága 3*8 mm, szélessége elöl 3"8 mm, hátul 3"8 mm ; \n^

hosszúsága 5"0 mm, szélessége elöl 3'8 mm, hátul 3'0 mm.
Mint liitjuk. a jablanicai mókus fogsora és egyes fogai is ugyanolyan

hosszúsági méreteket mutatnak, mint Hofmann Göriachi példányán ; mindössze

az els zápfog bizonyult a jablanicai állkapcson Ü"l mm.-rel hosszabbnak, ami

azonban lényegtelen különbség. A fogak szélességében mutatkozik ugyan némi

eltérés a kett között, ezt azonban az egyébként teljes megegyezés mellett a

lemaj szoltság különböz fokának tudom be. Nem tévesztend szem ell, hogy

úgy a tipust, mint a jablanicai fajt csak egy-egy fogyatékos állkapocs képviseli,

úgy, hogy a fogak méreteinek ingadozási határai különböz korví és ivarú

a b

('). ábra. Sciurus gibberusus Hofm. alsó állkapcsa és fogsora.

a Baloldali alsó állkapocs küls oldala, kb. háromszoros nagyításban, b Baloldali

alsó fogsor felülrl, term. nagyságban és kb. háromszoros nagyításiban.

(Term. után rajz. Dr. Toborffy Géza).

példányokon egyelre nem állapíthatók meg. A fennálló nagy megegyezés

mellett azonban lehetetlennek és szükségtelennek tartom azt, hogy a jablani-

cai mókust a Göriachi Se. gibheroAus-tól fajilag elkülönítsem.

Hofmann szerint a Se. gibberosiis nagyság tekintetében kb. a ma él

-Se. milicus-nak felelhetett meg, vagyis a fosszilis faj a legnagyobb mókusok

egyik képviselje. Kitnik ez a mi hazai mókusainkkal való összehasonlításból

is, amennyiben utóbbinak az alsó fogsora legfeljebb 9-5— lO'O mm. hosszú.

Ezt véve az összehasonlítás alapjául, kitíínik, hogy a Se. gihherosus legalább

is másfélszer akkora lehetett, mint a mi Se. vulgaris-nnk.

Hazánkban e^ideig csupán a Püspökfürdö melletti Somlyóhegyrl isme-

rek fosszilis mókusmaradványokat, melyek azonban sokkal fiatalabb (alsó-

pleisztocén) korúak s valószínleg már a mai magyarországi mókust képviselik.

Budapesten, 1912 november hó. Készült a m. kir. földtani intézetben.
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Irta Fenyves Jakab.

— A 7—9. ábrával. —

Néhány évtized óta pontos mszerekkel figyelik a földrengéseket. Ada-

taikból azt várták a szeizmológusok, hogy megfelel számítások után felvilágo-

sítást fognak nyújtani a Föld belsejérl. A Kövesligethy-féle geometriai elmé-

let alapján tisztán idadatokból kiszámíthatók a földrengés epicentrumának

koordinátái (a földrajzi hosszúság, szélesség és a mélység), a rengés kipatta-

násának ideje, terjedési sebessége és a Föld belsejében leírt útja. A két utóbbi

elem van hivatva arra, hogy az eddig ismeretlen mélységi rétegekrl hírt hozzon.

A mszerek azonban nem váltották be a hozzájuk fzött reményeket.

1906-ban, a cerámi rengés idadatai alapján végzett számításokban Köves-

ligethy 1?37* percnyi maximális megfigyelési hibát állapított meg. Azóta az ered-

mények nem hogy javultak volna, hanem inkább rosszabbodtak. Az újabb

mszerek, úgy látszik, érzékenyebbek a régieknél, de a számításokban vala-

mennyinek az adatát fölhasználják. Minthogy a mszerek között nagyobb a

különbség, mint azeltt, természetes, hogy adataik különbsége is növekedett,

Hat elem meghatározása szükséges mindenkor, ha bármely földregést

mikroszeizmikusan dolgozunk fel (b^, Iq, It, v, T, és (j.)

A számolási anyag kiválasztásában nem állott sok földrengés rendel-

kezésemre. Egyrészt a mszerek különbözsége, másrészt az idszolgálat töké-

letlensége igen kedveztlenül befolyásolják az észlelések pontosságát, amint azt

a mellékelt diagramok is bizonyítják.

A kolumbiai rengésre vonatkozó adatokat két helyen találtam meg

:

SiEGMUND Szirtes: «Katalog der im Jahre 1906 registrierten seismischen Stö-

rungeni) cím évkönyvben és a Rudolph és Szirtes által szerkesztett «Bei-

tráge zur Geophysik cím folyóiratban.

Összehasonlítottam a kettt s nagy különbségeket találtam nemcsak a

távolságokban, hanem az idadatokban is, mit a mellékelt diagramok is bizo-

nyítanak. (7— 8. ábra.)

Mint aránylag legjobbat az els fázist választottam és számoltam. (7. ábra.)

A mikroszeizmikus számoláshoz szükséges adatokat a Siegmund Szirtes :

«Katalog der im Jahre 1906 registrierten seismischen Störungen* cím év-

könyvbl vettem, melyeket a következkben közlök :

* Ez az els fázi.s maximalis hibájának értéke ; az ötödik fázisé 7'"62.
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Ugyancsak ebbl vettem ki a megközelít epicentrum koordinátáit is.

b^ + 0° 50'; ^0 = 81° 3-2' W
A katalógus szerint 04- állomás állott rendelkezésemre, amiket redukál-

tam összevonás által 2()-ra. Még pedig olyképen, hogy nemcsak a távolságokat,

hanem az azimuthokat is tekintetbe vettem és így csak az egymáshoz közel

es állomások kerültek egy csoportba.

Az összevonást oly módon csináltam, hogy a földrajzi szélességnek és

hosszúságnak a középarányosát vettem.

Ily módon összesen í20 összevont állomás idadataival rendelkeztem,

vagyis a hat ismeretlen elem kiszámitására 20 egyenletet állíthattam fel.

Volt egy pár idadat, amit a katalógus megkérdjelezett, ezen idadato-

kat az állomásokkal együtt figyelmen kívül hagytam.

Miután az egyenletek száma az ismeretlenekét többszörösen felülmúlja,

azért megoldásukat a legkisebb négyzetek módszerének alkalmazásával eszkö-

zöltem dr. KövESLiGETHY K. : «Seismonomia» cím munkájában foglalt s a

mikroszeizmikus számolásokra vonatkozó formulák alapján. '

Az összevont koordinátákkal számítottam ki a távolságokat és azimuthokat.

A számolásnál a szükséges elzetes számításokat nem végeztem, hanem ehelyett

az idadatokat koordináta-rendszerben ábrázoltam, hol az idadatok mint abcis-

sák, a távolságok mint ordináták szerepeltek. Az így kapott hodograph alapján

határoztam meg a legvalószínbb q értéket s azt —0*5 = nek találtam. — Ennek

folytán a lökéssugár görbéje nem ellipsis, hanem hyperbolikus volt. A grafikus

módszert arra is felhasználtam, hogy a számítás helyességét ellenrizzem.

A kiegyenlítési számolásnál minden csoportnak olyan súlyt adtam,

ahány állomás foglaltatott benne. Az egyes állomások egy súlyt kaptak.

A numerikus számolást és az ellenrz egyenleteket nagy terjedelmüknél

fogva nem közlöm, csupán csak a fontosabb eredményeket, melyeket tábláza-

tokban foglaltam.

.Megtigyel állomások Távolsáe Azimuth Observáll t. Calculaltl. At. perc ól perc

Quito „ ,,. _ .,_

Port of Spain ._.

Cordoba._ „„

Tacubaya
Észak amerikai cs.'

Rio de Janeiro .

Ponta Delgada .„

Victoria.„ _
Honolulu—., ._.

Spanyol csoport'*

3°12'55"

22° 11'

3fi°H4'19"
25°22'51"
39°30'44"
44°13'53"

63° 4'26'

59°36'31"

77° 9'29"

80°39'11"

-70°38.37"
+Ü3° 1'38"

—25°42'47"

—41°52'49"

+ 4°.-j2'13"

K^o 2'29"

+47°13'2l"
-30°51'17"
—6!S°1S'27'

-f50°54'40"

15^36™36«
151^39""

15''43'^06^

15''41"^48*
1.5f'43'"54"

ir)h44™()6"

ir,'^47'»

15'^45™24^

15>^49"'18^

15'^48"'28"

15*^36™24H

15'^39™3U^
15'^41"^48^i

1.5'HO™

ir)''4-J™18*,

15''42™54"
15l'45'"36"

15^4.5"^ G"

1
51147m (js

15''47'"36'^,

0-20000—2
-0-5(iOuO-2
1 •30000+ 0'

] -8(1000-0
1-üOOOO—
1-20000-0
1-40000-0
0-30000—1
2-20000i4-0

0-86666,-1

00000
20000
65000
30000
50000
40000
40000
60000
01666
13333

* 11. de Küvosligetliy

pulandis. Pag. 107—130.

Seismouoniia. Modena 1906. Pnaecepta seismis coni-

Az egyes csoportok tagjai:

- Washington, Baltimore, Cheltenliam, Toronto.
'•' San-Fei-nando, Tortosa.
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Mesfigvel állomások Távolság Aziinuth Observáll t. Calculalt t. Ai perc t perc

11.

12.

13.

14.

1.5.

16.

17.

18.

19.

20.

Angol-Norvég cs. *

Középeurópai cs. 2

Dél-európai csop.^
Jurjew .,„ __ , ,,

Orosz csoport *_
Levante csoport^ , ,

Szibéria csoport^'

Mauritius .._ _ _
Kelet-ázsiai csop.''

Indiai csoport ^ „

,

86°10'22"
7í-87°24'47"

71-86° 0' 1"

7r-81°16' 3'"

71-63°] 3'10"

7i-69°29'37"

7t-54°27'58"i

7t-44°23'1^2"

7r-46°19'29"|

7t-28°39'24"í

+35°16' 7"

+38°38'33"
+46°59'48"
+3Ü°14'52"

-f-39°42'12"
+55°17'28"

90 Qí O"

-6r°33'20"'
-39° 8'23"

-f 55° 2' 4",

15li48">33^

15'i50™09^

15''49™39^

15'^50'^37^|
15^i56'^15*

15^53"
I

15'\57'"43^[

15K58'^
I

15^58^31^1

15'^57'"07*i

15HS°>54^
15'^49'^

151149111245

15^^50^48*

15K50'°24^,

15^51^12^
15'\51'°18^

15'\51'°42^
15l'52'"24^,

0-35000

1-25000
0-65000
1-21666

5-45000
2-60000
6-51666
6-70000
6-81666
4-71666

+ 1'

-0'
-1'

+ 1'

+2'
+0'
+0'
+3'
+4-

-f2-

55000
05000
85000
13333
46666
30000
85000
45000
05000
35000

A végleges elemekkel számított ephemeridában fennmaradó hibákat meg-

különböztetésül (Jt-vel jelöltem.

A hibaegyenletek koefficienseinek kiszámítása után, a homogénné tett

20 egyenlet ismeretlenéinek koefficienseit a következ táblázat adja :
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Az ismeretlenek számának megfelel normál egyenletek a következk :

4--78635x+4i07:>rí/^2-9S19l3+ 4--50337í+ 4-09148u+4-71580?o=3-66731

4.-10723^+4-54.959í/+ ií-855882+4-9r)40Gí+ 3-04374w+4-08934tt)=2-70i97

2-9819icc+ 2-85588?/+ 4-580133+ 2-85698í+ 2-10466M+2-84069tü=0-94263

4-o0337a;+ 4-95406í/-f-2-856983+ 4-97116í+ 3-8014lM+4-6767()ic=3-41010

409148a;+3-04374//+ ^-1046G2+ 3-8014U+ 3-93446í< + 3-99412a'=3 79798

4-71580a;+ 4 08934t/+ 2-840693+4-67670í+ 3-99412M4-4-64i98i(,'=3-55416

Az ismeretlenek számának megfelel x, y, z, í, a, tv értékek az elimi-

nációs egyenletekbl határozhatók meg.

Az eliminációs egyenletek ezek :

4-78635íc+4-10723y+ 2-981912+ 4 50337í+ 4-09148u+4-7i580iü= +3-66731

l-02513?/+0-29707c+ l-08967í—0-46720w+0-04266uí=:—0-44199

2-63632Z—0-:>6438í -0-30894i( -0- 1096 1 ío=— 1
-2 1 402

0-45069í+0-41749«+ 0-183íliü= +0-30771

0-57459m+0-13946iü= +0-60444

003314iü=- 0-1 1265

x\z eliminációs egyenletek megfejtése a következ eredményekre vezetett

:

ic = - 0-06756
;

z = — 030796
;

í/ = — 0-17255; í=+ 0-29170;

M= + 1-05195

lü-re oly értéket kaptunk, hogy ezzel számítva, lehetetlen lenne az eredmény,

ezért kénytelenek vagyunk feltenni, hogy w = határozatlan, akkor az ezen

ismeretlent ^tartalmazó tagok mindenütt kiesnek.

Egyenleteink helyes megoldását az összes ellenrz egyenletek igazolják,

melyek végeredményeit a következkben közlöm :

I. -- [toV]^~nv'p]-T%oí'i] = ^^"^^

II. .„, .... ai^j+ a^Sa+^gSgH h^'^o'^oo =28-85345

in. ,„. l>i><i+ h^s^+ h^íi^+

.

IV. t'lSl+ 'V2+''3%+--
.
V. (l^íi^^d^s^+cl^s^+-

VI. „„ „„ e^s^-^e^s^+ e^'<^+--

Vn. „., f^.^+f/^+f^s,+ ...

Vin. .,_ )ii>ii+ ncSc+ n^!^^+-

IX. ... [bs,]

X. .... [c^J

XL .... [r/.,]

XII. [es,]

xm. _ ... „ [fs,]

XIV. „ [H.s-,]

XV. [cs.^

XVI. „.. [ds^]

XYII. [e.%]

-+^0^20 =
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Minthogy ez a tapasztalat szerint sokszor elfordul, nem látszott cél-

szernek újabb revideálás alá vetni.

Miután egyenleteink helyesen oldattak meg, a szeizmikus elemek korrek-

cióit megkapjuk, ha az x, //, ::, ^ u értékeket behelyettesítjük a következ

egyenletekbe

:

Jr = ~^°-X = -0-15766

1 80° \
Al^ = -^^ ^ sec

/>o
= -f 0° 06S1

Az = ^^^ t = + Om 9337

áK =-^ ^'^~^^"9^'^ ^ ^ -f 0-3921

£'o JL _ 1 ^

2

r

E kifejezésekben :

A^= 5-02006

;?(,= 1-61651

(.;,== 1-4'J354

i)o= 3-66

Tío^r: 1-01087

.Fo= 5-29726

.Vo= 11-71492

míg '/\ = 0-8814

Ha most ezeket a korrekciókat a feltételezett értékekhez hozzáadjuk,

megkapjuk a rengés végleges elemeit.

r = 9-493S5

/^„ = — 6° 42' 45" \-=ll-Is-^
sec.

Z„ = 81° 36' 51" W
7 = 15 óra 36 perc 47 másodperc

q =—0-11
h = határozatlan

Ha a kapott eredményeket összevetjük, a mikroszeizmikus észlelésnek

legnagyobb epiceutrális távolával — ami 167° 48' — rögtön eszünkbe jut,

hogy e rengés nem lehetett vulkáni, mert azok helyi jellegek s terjedésük

igen kicsi.'

^ S. Güutlier : Lehrbuch tler Geopliysik. 1. kötet. 1897.
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Különben ha végig tekintünk Dél-Amerikán, azt látjuk, hogy kevés föld-

rész van olyan, hol oly nagy lenne az ellentót a ráncos és táblás hegységek

között, mint épen itt. Az elterül' hegységek részben fiatal, részben skori

képzdményekbl van fölépítve. — Itt a vulkánok egész sora helyezkedik el,

de ezek csak iszapvulkánok, melyek semmiféle rengéseket sem idéznek el.

Ami rengésük természetét illeti, teljesen kétségtelenné teszi — nagy ki-

terjedése mellett a kapott epicentrumok is, — hogy csak tengeri lehetett. Már

többen kimutatták, hogy tengerrengéseknél az epicentrumok legtöbbnyire a

tengerekben fekv mély árkokban fekszenek, a vetödési vonalak mentén.'

Érdekes, hogy rengésünk epicentruma a Montessus de BALLORE-féle két

kör metszéspontjának közelében volt. Ü mutatta ki, hogy a rengések 94% -a

azon két legnagyobb körre esik, melynek egyikét az európai Földközi-tenger

vidéke, Irán, Himalája, India képezi, míg a másikat a Csendes-Oceán két

partja.-

E területre vonatkozó ismereteinket összegezve, állíthatjuk, hogy rengé-

sünk periferikus sülyedési rengés volt, ami a fenéknek zökkenésszer alá-

sülyedésébl keletkezett. — Azt tudjuk, hogy az óceánok medencéje sülyedt

területek, melyek lassan ugyan, de folytonosan sülyednek lefelé. Ezekasülye-

dések néha olyan zökkenésekkel járnak, hogy rengésükhöz hasonló földrázkód-

tatásokat idéznek el.^

A sülyedést nagyben befolyásolja az, hogy a tengerek alatt a földkéreg

vékonyabb, mint a szárazföldek alatt. Ehhez hozzájárul, hogy a vékony föld-

kérget nagy súllyal nyomja lefelé a rajta lev óriási víztömeg.

A fenéksülyedésnek okát nem tudjuk. De ha GKKLAND-tól * felállított

hipotézist fogadjuk el, akkor ezen sülyedések csak azáltal jöhetnek létre, hogy

a föld gáznem magja lassankint kihl s e hömérsékletcsökkenés következté-

ben összehúzódik. Összehúzódása sokkal intenzivebb, mint a szilárd kéregé,

minek következtében köztük hézagok támadnak. Ily módon a támaszától meg-

fosztott szilárd kéreg saját súlya alatt beszakad.

A keresett hat elem közül ötre plauzibilis eredményeket kaptam. A ha-

todikra, a fészekmélységre az eredmény nem lett reális, de ez várható is volt.

Igaz ugyan, hogy van egy állomás amely csak 3°-ra van az epicentrumtól, de

a többiek mind :20^-on felül vannak. A legnagyobb részük 90° körül van

[Európa] és a legtávolabbi 167°-ra.

Ez az elrendezés elég kedvez a többi elem meghatározására. Ügy a

sebességre, mint a törésmutatóra olyan értéket kaptunk, amely megegyezik az

km.
eddig elért eredményekkel. Csaknem teljesen egyenes terjedés 11 "IS

sebességgel.

sec.

' Dr. Frech : Erdbebcn und Gebirgsbau. Peterm. Mitt. 53. Bd. XI. Heft.

11)07.

- Les treiubleuients de térre : Moutessus.

^ A. SuPAN : Grundzüge der physischen Erdkunde. Leipzig, 370 1. 1908.

* Dr. BöCKH Hugó : Általános geológia. I. K.

FjUitani Küzlümi. Xf.llJ. Köt. 19tS. 4
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Eredményüuk annál becsesebb, mert a javítások mind elég kicsinyek és

az ellenrz egyenletek egyezése mindenütt teljesen kielégít.

Egyenleteink helyességét igazolja még a mellékelt hodograf is (9. ábra),

hol a kiegyenlítdés az észlelések és a végzett számítások között igen szépen

láthatók.

Tanulmánj'om befejezésével kedves kötelességemnek tartom e helyen is

hálás köszönetemet kifejezni szeretett tanáromnak, dr. Kövesligethy Eadó egye-

temi ny. r. tanár úrnak, aki nehéz munkámban szíves útmutatással és felvi-

lágosítással támogatott.

Nemkülönben köszönettel adózom dr. Pécsi Albert tanársegéd úrnak,

aki szíves segítségével munkám elkészítéséhez nagyban hozzájárult.

Budapest, 1913 január hónap 25-én.

TAllSULATI ÜGYEK.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT HATVANHAEMADIK

KÖZGYLÉSE.

A Magyarhoni Földtani Társulat hatvanharmadik közgylését

1013 február hónap 5-én, szerdán délután (> órakor a királyi Magyar
Természettudományi Társulat eladótermében (Budapest VIIÍ. kerület,

Eszterházy-utca 10, szám I. emeleten) a következ napirenddel tartotta

:

1. Elnöki megnyitó, i2. tiszteleti tagok választása. 3. titkári jelentés,

4. a pénztárvizsgáló bizottság jelentése, ."). költségvetés az lí)13. évre;

í). pénztárvizsgáló bizottság kiküldése, 7. bizottságok jelentése ; 8. Bar-

langkutató szakosztály alakulása, í). esetleges indítványok, 10. tisztvise-

lk és választmányi tagok választása az lí)13— 1915. évi idközre.

Az elnöki asztal körül ülnek : Schafarzik Ferenc dr. m. kir. bánya-

tanácsos, megyetemi ny. r. tanár és dékán, mint a Magyarhoni Földtani

Társulat elnöke, Iglói Szontagh Tamás dr. királyi tanácsos, a m. kir.

földtani intézet aligazgat()ja, mint a Magyarhoni Földtani Társulat

másodelnöke és Papp Károly dr. m. k. osztálygeológus, a Magyarhoni
Földtani Társulat elstitkára. A jegyzkönyvet vezeti Vogl Viktop. dr.

m. királyi geológus, a Magyarhoni Földtani Társulat másodtitkára.

Megjelentek : Bryson Jánosné, Bryson Irma, Bryson Ibolyka, Glück
Zoltán, Eáth Tibor, Telegdi Hóth Jen dr. és Treitz Péterné vendégek.

Továbbá : Ascher Antal, Ballenegger Róiíert, Balogh Margitka dr.,

Bartúcz Lajos. Bella La.ios, Iíekey Imre Gábor, Bryson Piroska, Dicenty
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Dezs, Bmszt Kálmán di-., Erödi Kálmán dr., Ehik Gyula, Heydt Dá-

niel, HoRUSiTZKY Henrik, Horváth Béla dr., Ilosvay Lajos dr., Inkey

Béla, Jugovics Lajos dr., Kadic Ottokár dr., Koch Antal dr., Koch
Nándor dr., Kormos Tivadar dr., Krenner J. Sándor, Kulcsár Kálmán,

Lasz Samu dr., László Gábor dr., Lenhossék Mihály, Liffa Aurél dr.,

Lóczy Lajos dr., Lörenthey Imre dr., Löw Márton, Maros Imre, Marzsó

Lajos, Maüritz Béla dr., Mayer István, Márton Lajos, Méhes Gyula dr..

Mihók Ottó dr., Milleker Rezs dr.. Báró Nyáry Albert dr., Pantó

Dezs, Papp Károly dr., Pálfy Mór, Pitter Tivadar, Posewitz Tivadar dr.,

Réthly Antal, Rozlozsnik Pál, Sass Lóránt, Schafauzik Ferenc dr.,

ScHóCK Lipót, Scholtz Pál Kornél, Streda Rezs dr., Strömpl Gábor dr.,

SzAFFKA Tihamér dr., Iglói Szontagh Tamás dr., Telegdi Róth Károly dr.,

Teleíídi Róth Lajos, Téglás Gábor. Timkó Imre, Treitz Péter, Vargha

György dr., Vígh Gyula, Vizer Vilmos, Vogl Viktor dr., Zsigbiondy

Árpád társulati tagok, összesen 70-en.

Schafarzik Ferenc dr. elnök bemutatja az 1912 február hónap

7-én tartott közgylés hitelesített jegyzökönyvét s a mai ülés jegyz-

könyvének hitelesítésére felkéri Lóczy Lajos dr. tiszteleti és Liffa Aurél dr.

választmányi tag urakat.

1. Elnök megtartja a jelen füzet els helyén közölt beszédet s

ezzel megnyitja a közgylést.

Az elhangzott elnöki megnyitó után Szontagh Tamás dr. másod-

elnök indítványt terjeszt be, hogy a nagyérték beszéd kinyomatiassék,

s az irányadó köröknek külön lenyomatban megküldessék. A közgylés

az indítványt egyhangúlag elfogadja.

2. Tiszteleti tagok választása.
Papp Károly dr. elsötitkár a következket jelenti a közgylésnek

:

«Az 1912 november (i-i választmányi ülés jegyzkönyvének kivo-

nata a következ :

A választmány kimondja, hogy Heim Albert nyugalmazott zürichi

egyetemi és megyetemi tanár urat, a geológia s tektonika nagynev
tudósát, továbbá Groth Pál münchemi tanár urat a kristálytan és

ásványtan terén kifejtett korszakos munkásságának elismeréséül és az öt

tagtól aláírt ajánlat alai^ján Ilosvay Lajos dr. választmányi és örökít

tag urat az ásványtani és földtani kémia terén és a Magyarhoni Földtani

Társulat fejlesztése körül szerzett nagy érdemei elismeréséül a Magyar-

honi Földtani Társulat közgylésének egyhangúlag tiszteleti tago-
k u 1 ajánlja."

A közgylés az ajánlott urakat egyhangúlag a Magyarhoni Föld-

tani Társulat tiszteleti tagjaiul választja.

Schafarzik Ferenc dr. elnök erre a következ beszéddel üdvözli a

a megválasztott tiszteleti tagokat :

4*
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((Tisztelt K ö z g 3- 1 é s !

A Közgj^ülés tehát egyhangú akarattal emelte tiszteleti tagjai so-

rába Gkóth PÁLt, ELeim ALBERTet és Ilosvay Lajosí Valóban három

nagyjelentség név s csak szerencsét kívánhatok társulatunknak, hogy

viseliket tiszteleti tagjaink közé számíthatjuk.

Gróth Pál a mineralogusok nesztora, Heim Albert a glaciológiá-

nak és tektonikának mestere és Ilosvay Lajos a chémiának általában,

de különösen a geológiai chémiának kiváló mívelöje. Tudományos érde-

meiket ez alkalommal mind felsorolni lehetetlen, de fölösleges is, mivel

ezek a tisztelt Közgylés minden egyes tagja eltt amúgy is ismerete-

sek; az ilyen vállalkozás egyértelm volna azzal, mint amikor valaki

baglyot akarna Athénbe szállítani.

Egy olyan közös vonásról szabadjon azonban mégis itt röviden

megemlékeznem, amely ket mindhármukat egyformán jellemzi és ez

az az eléggé fel nem becsülhet nevel hatás, amelyet hazai tudo-

mányos köreinkre gyakoroltak. A magyar mineralogusok tekintélyes

része tanítványa Groth PÁL-nak, aki ket a krisztallográtiába be-

vezette, vagy ket e tudománj^ban továbbképezte.

Heim Albert szárnyai alatt valósággal egy egész generáció (külö-

nösen mérnök) ersödött meg a geológiai ismeretekben és búvárkodás-

ban és ezek sorából szabadjon csak két nevet felhoznom, t. i. idsb és

fiatalabb Lóczy LAJOs-ét, kik mind a ketten Heim tanítványai, az egyik

tanárkodása elején, a másik pedig annak végén. Betrendben végre

Ilosvay Lajos keze alól sok százával kerültek ki a képzett chémikusok

és tanárok.

Méltóságos Uram! Mélyen tisztelt Barátom, Ilosvay

Lajos !

Amidn a magyarhoni Földtani Társulatnak a tiszteleti tagságról

szóló oklevelét, eme legnagj^obb kitüntetést, melyet közgylése adomá-

nyozhat. Neked személyesen átnyújthatni szerencsém van, — nem tehe-

tem ezt anélkül, hogy Neked ezen alkalommal hálás köszönetemet ki

ne fejezzem mindama tanítványaid és ifjabb szaktársaid nevében, akiket

szabatos tudományos gondolkozásra és dolgozásra
rászoktattál. Szabatos módszered kihatással volt a szomszédos tudomá-

nyokra is es nekünk geológusoknak is sokszor volt alkamunk elöadá'

saidon és személyes érintkezés révén Tled tanulhatni. Módszered titkát

rzöd, mondhatom legmeghittebb letéteményese Te vagy, mindenkire

alkalmazod, anélkül azonban, hogy a varázsigéi nekünk elárultad volna.

Egy kedves véletlen folytán itt vagyunk, egykori mesterünk : Thán

Károly képmásának színe eltt és nekem még ma is cseng a fülembe,

amikor chémiai eladásának legels óráján az kissé halk hangján azt

mondotta nekünk : « A t u d o m á n y egyedüli ellenrz j e a
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kétely)), vagyis más szóval következtetést vonni nem szabad, ha csak

nem alapos és ismételt megfontolás után. Egyedül csak ez rizhet meg
bennünket a tévedéstl. Ez a rövid jeligeszer mondás tartalmazza azt

a törvényt, amelj^et Te magad mindig híven betartottál, és szigo-

rúan másokkal is betartattál, egyedül csak ennek követése emelheti a

tudományok nivóját !

»

Elnök emez üdvözl szavaira Ilosvay Lajos dr. tiszteleti tag meg-

hatottan válaszol. Nagy megtiszteltetésnek tekinti eme fényes társulatba

tiszteleti tagul való megválasztatását. A természet rendje, hogy az öre-

gek kidlnek s ezért kell, hogy a fiatal erk a munkára el legyenek

készítve. Az a fiatal kémikus, aki majd az helyét a választmányban

elfoglalja, iparkodjon buzgalommal s lelkesedéssel szolgálni a Földtani

Társulat ügyeit, hogy a folytonosság meglegyen minden tekintetben,

mert csak így remélhetjük a síkeres s eredményes munkálkodást. Amidn
megköszöni a közgylésnek a kitüntet megválasztatást, ajánlja magát

továbbra is a Földtani Társulat szeretetébe.

A közgylés hosszantartó éljenzéssel üdvözli Ilosvay Lajos dr. tisz-

teleti tagot.

3. Titkári jelentés.

Papp Káeoly dr. elstitkár a következ jelentést terjeszti el

:

('Mélyen tisztelt Közgylés!

A mai napon letelt az a három esztend, amelyre a titkári hivatalt reám

és VoaL Viktor dr. titkártársamra bízni méltóztatott. Bevallom mindkettnk

nevében, hogy bátortalanul vállaltuk a kitüntet tisztséget, különösen olyan

kiváló szakférfiak után, amink eldeink : Lrenthey Imee tanár úr és boldo-

gult GLL Vilmos geológus társam voltak. Három éves mködésünk alatt ipar-

kodtunk az nyomdokain haladni, s ily módon sikerült is társulatunk ügy-

kezelését a régi jó hírnévben megtartanunk.

Lrenthey Imre dr. úr, a ftitkári székben közvetetlen eldöm, az 1910

február lÜ-iki közgylésen tartott jelentésében amaz óhaját fejezte ki : «v aj h a

társulatunkat az eddigieknél szorosabb kapcsok fznék a

magyar királyi Földtani Intézethez, hogyígytársulatunk
az intézet mellett, de attól nem függ helyzetben, váll-

vetve mködjék közre a magyar geológiai tudomány fej-

lesztésében)), s utódjának fkép «a taggyjtési akciót, a

népszer eladások tartását, a kirándulások rendezését
és a szakszótár nagy ügyét)) ajánlotta figyelmébe. Hivatali el-

dömnek eme nagybecs tanácsai adták kezembe azt a vezérfonalat, amely

után iparkodtam a titkárságot vezetni.

Ami az e 1 s pontot, tudniillik társulatunknak az állami
földtani intézethez való viszonyát illeti, méltóztassék meg-

engedni, hogy egy kis kerülvel térjek majd erre a kérdésre vissza.
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LóczY Lajos dr. tiszteleti taguuk a m. kir. Földtani Intézet 1910. évi

jelentésében érdekes tanulmányt közöl az európai földtani intézetekrl azon

alkalomból, bogy 1908 november és december bávában 30 nagy város geoló-

giai intézetét látogatta meg. Bizonyára valamennyi tagtársunk elolvasta ezt a

tanulmányt, s így csak azt említem föl, hogy a földkerekségnek 55 államában

van geológiai intézet, de ha az Eszakam erika egyes államaiban lev 38 kis

intézetet is számítjuk, úgy a földkerekség összes geológiai intézményeinek

száma 93-ra rúg.

Pillantsunk szét ezekután a földtani társulatok között is. A tudományos

geológiai társulatok Európában általában a legtöbb helyütt megelzték az

állami földtani intézeteket. így Nagybritanniának geológiai társulata már

1807-ben megalakult Londonban, míg földtani intézetét csak 1835-ben szer-

vezték; Franciaországban a Greológiai Társulat 1830-ban alakult Parisban, míg

földtani intézete csak 1880 óta van. A mai Német-birodalom területén Hallé-

ban már 1779-ben volt geológiai szakosztály, s a Német Geológiai Egyesület

is már 1848-ban megalakult Berlinben, míg a nagy porosz geológiai intézetet

csak 1873-ban szervezték. Kivétel azonban Ausztria, ahol a nagyhíríí bécsi

geológiai intézetet az állam már 1849-ben megalapította, s szinte csodálatos

jelenség, hogy Bécsben Mineralógiai Társulat csak 1901-ben, és Geológiai

Társulat csak 1907-ben alakult. Úgy látszik, hogy a túlteng állami hatalom

nem kedvez a szabad szellem társulatoknak !

A földkerekségen jelenleg 70 földtani társulat van. A legtöbbet Német-

ország területén látjuk, ahol nem kevesebb, mint 20 társulat, illetleg szak-

osztály foglalkozik a mineralógia, geológia és paleontológia terjesztésével.

Ezután Eszakamerika következik, amelynek 10 geológiai és paleontológiái

társulata van 50 és 400 tag között váltakozó szakférfival.

A 70 földtani társulat között legnagyobb a Londoni Geológiai
Társulat (The Geological Society of London), amely 1807-ben alakult, s

amelynek a legújabb kimutatás szerint 1300 tagja van.

Inkább a bányászati egyesületek közé kell soroznunk az 1855-ben ala-

kult Saint-Etiennei Társulatot (Socióté de l'industrie minérale),

amely Franciaország eme hatalmas kszénbánya területén nem kevesebb, mint

1450 taggal mködik. Eltekintve tehát ettl a hatalmas társulattól, a geoló-

giai egyesületek között a két legnagyobb társulat mégis Londonban van. mert

a második helyre szintén angol egyesület kerül, nevezetesen az 1858-ban ala-

kult Geológiai Egyesület (The Geologist's Association) 750 taggal.

A harmadik a sorozatban az 1850-ben alakult Magyarhoni Földtani
Társulat 724 taggal. A negyedik az 1 848-ban keletkezett Német Geoló-
giai Társulat (Deutsche Geologische Gesellsehaft) Berlinben 671 taggal.

Az ötödik az 1830-ban alakult Francia Geológiai Társulat (Société

Géologique de Francé) Parisban 600 taggal ; a 6-ik a londoni Paleontológiái

Társulat (The Palaeontographical Society), amely 1847-ben alakult s nem keve-

sebb, mint 500 tagja van. A 7-ik a Belga Geológiai Palaeontológiai s Hidro-

lógiai Társulat (Société Belge de Géologie, Paléontologie et d'llydrologie),

amely Brüsszelben 1887-ben alakult s 500 taggal mködik. A 8-ik a stutt-



TÁESULATI ÜGYEK. 55

garti, 0-ik a frankfurti és 10-ik a stockholmi Geológiai Egyesület (Geologiska

Föreningen i Stockholm), amely 187 i-ben alakult és 450 tagja van. Ezután

következnek a különböz német, olasz és araerikai társulatok. A legkisebbek

közül valók a Szerb Geológiai Társulat, amely Belgrádban 1 887-ben alakult és

64 taggal dolgozik, azután a lipcsei Mineralógiai-Geológiai Társulat 50 taggal,

továbbá az 1910-ben alakult Bonni Geológiai Egyesület (Geologische Vereini-

gung) 30 taggal, s a legkisebb a Californiai Geológiai Klub (Le Conte Geolo-

gical Club of Cahfornia, San Francisco) "Ib taggal.

Nézzük a sok rokon társulat közül egynek a szervezetét. Kiválasztom a

Német Geológiai Társulatot, amely úgy korára, mint tagjainak a

számára a legközelebb áll ami társulatunkhoz. A társulat helyisége Berlinben,

az egyesített porosz geológiai intézet és bányászati akadémia épületében van.

Itt van elhelyezve a társulat gazdag könyv- és térképtára, amelynek 1906-ban

kiadott katalógusa 4:2:2 oldah'a terjed, ugyanolyan formában, mint a magyar

királyi földtani intézet múlt évben megjelent 436 oldalas katalógusa. Az emlí-

tett helyiségben tartja a társulat rendes üléseit minden hónap els szerdáján

esti 7 órakor. A nyári nagy ülést azonban minden évben más helyütt tartják

Németország vagy Ausztria valamelyik városában. így az 1911. évi fülést

augusztus 10—12-én Darmstadtban, a technikai fiskola helyiségében, az 19l!2.

évi fülést augusztus 8— 10-e között Greifswaldban tartották, geológiai kirán-

dulásokkal egybekötve. A társulatnak 1 elnöke, :2 helyettes elnöke, 1 könyv-

tárosa, 1 pénztárosa és 4 titkára van. Valamennyi szakember, s ezidszerint

mind berlini geológus, illetleg bányászati akadémiai tanár. A társulati segéd

-

tanács, amely megfelel ami választmányunknak, csak 6 tagból áll, akik Német-

ország s Ausztria legkiválóbb geológus tanárai, közöttük jelenleg egy berlini

sincs. A tagok száma ezidszerint 671, legnagyobbrészt német tanárok s

geológusok, de köztük igen sok a külföldi. Legújabban számos intézet és

testület is belépett tagul, így 191^2 január óta a Magyar Nemzeti Múzeum
mineralógiai osztályát is ott látom a Német Geológiai Társulat tagjai so-

rában.

Szavazó joga minden tagnak van. A szavazólapokat hetekkel elbb szét-

küldik minden egyes tagnak, aki azt leragasztva, s kívül nevét ráírva, vissza-

küldi Berlinbe. Magam is 11 -szer szavaztam már ilyen módon posta utján,

titkosan. A legutóbbi választásra 2í28 szavazólap érkezett Berlinbe. Az egész

tisztikar és segédtanács minden évben lemond, úgy hogy minden december-

ben van választás.

A tagsági díj meglehets magas, eddig :20 márka volt, de a múlt évi

fülósen 25 márkára emelték ; az örökít tag 300 márkát fizet. Ezért a tár-

sulat 4 vaskos füzet értekezést ad, s újabban 12 füzet havi jelentést is. Bár

a társulat írói díjat nem fizet, s honorárium gyanánt csak 50 különlenyo-

matot ad, az értekezések mégis olyan tömegben érkeznek be, hogy a szer-

keszt csakis az olvashatóan írt kéziratokat veszi figyelembe.

A társulati élet nagyon élénk, s miként az ülések jegyzökönyvei tanú-

sítják, a nyugodt német tudósok is gyakran ers vitákba keverednek. így leg-

utóbb a túlságos kicsiny alakú kiadványok megváltoztatásáról volt nagy vita.
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különösen a paleontológusok követelték a nag3-obb formát — azonban ered-

ménj'telenül. A Német Geológiai Társulat a porosz állami Geológiai Intézettel

bens viszonyban van s teljes harmóniában mködik.

Még bensbb ez a viszony a Sveici Geológiai Társulat és Geológiai Bi-

zottság között (Schweizerische Geologische Gesellschaft — és Kommission),

amely utóbbi 4-0,000 frank állami szubvencióval a Geológiai Társulat elnöké-

nek felügyelete alatt mködik.

Sokkal lazább már a kapcsolat a bécsi geológiai társulat és az intézet

között, st azt mondhatnók, hogy a fiatal társulat a régi hírneves intézettl

teljesen függetlenül halad. A legtöbb társulat s intézet általában nem valami

bens viszonyban van egymással ; ugyanis a régibb de többnyire szegényebb

viszonyú társulatok kissé féltékeny szemmel tekintenek a rohamosan fejld

állami intézmények felé.

Ami most már a Magyarhoni Földtani Társulatnak a m. kir. Földtani

Intézethez való viszonyát illeti, ez hála Istennek a lehet legbensbb. Mind-

annyian tudjuk, hogy 1850-ben alakult társulatunkból fejldött ki 1869 ben a

m. kü'. földtani intézet, amely bölcs vezetk alatt rohamosan emelkedett. Az

idei áUami költségvetés szerint a m. kir. földtani intézet már 29 szakember-

rel és 11 szolgával dolgozik, s e mellett még számos kils munkatársat fog-

lalkoztat. Költségvetése az idén 386.200 koronára emelkedett, s ha a 186,000

korona személyi járandóságot leszámítjuk is, még így is 200,000 korona jut

ezen állami intézménynek a geológia mvelésére. Ezzel szemben társulatunk-

nak múlt évi összes bevétele 23,151 koronára rúgott és 63 év alatt szerzett

vagyonunk is alig múlja fölül az 50,000 koronát. A m. kir. földtani intézet

a múlt évben kiadványokra több mint 30,000 koronát fordított, míg társula-

tunk a Földtani Közlönyre alig 12,000 koronát költhetett.

Ezek a nyers adatok mindennél jobban megvilágítják a társulatunk és az

állami földtani intézet között lev anyagi különbséget, s azfc hogy a költséges

kiadványok terén az állami intézettel nem mérkzhetünk. Annál nagyobb hálával

és köszönettel kell társulatunk titkársága részérl adóznom a m. kir. földtani

intézet igazgatóságának, hogy nagy érték kiadványait nem zárta el tagjaink

ell, s bár rohamosan szaporodtak tagjaink, úgy hogy ma már kétszer annyi

kiadvány kell, mint 3 esztendvel ezeltt, mégis eme kiadványokat a Nagytekintetíí

Igazgatóság minden egyes tagtársunknak tagsági illetmény gyanánt juttatta.

Szoros kapcsolatban maradtunk továbbá — úgy mint régebben — a

budapesti tudomány- és megyetem ásványtani és földtani tanszékeivel, a

kolozsvári egyetem ásványtani tanszékével, Nemzeti Múzeum ásványtárával a

Selmecbányái fiskolával, st a zágrábi egyetem rokon tanszékeivel is. Mind-

emez intézeteknek tanári és tanársegédi testülete az elmúlt ciklusban is buzgó

támogatója volt társulatunknak.

Ezekben vázolva a társulatunk s a többi szakunkbeli intézet között lev
viszonyt, áttérek a taggyjtési akcióra.

Társulatunk fejlesztését dr. Szontagh Tamás úr mélyen tisztelt alelnö-

künk javaslatára a választmány már 1908-ban megindította, s a tagok gyj-
tését dr. LóKENTHEY Imre és GüLL Vilmos titkár urak meg is kezdették, úgy

I
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hogy az 1909. év végén társulatunknak már 393 tagja volt. A titkárság ügyeit

1910-ben átvéve, a mélyen tisztelt Elnökséggel egyetérten folytattam a tagok

gyjtését. Mély köszönettel kell itt megemlékeznem Lóczy Lajos tiszteleti ta-

gunkról, aki bennünket hathatósan támogatott. Neki köszönhetjük a többek

között annak a kieszközlését, hogy az összes állami erdöigazgatóságok, erd-

hivatalok és erdíelügyelségek a tagjaink sorába léptek, s ilymódon 80 állandó

taggal szaporodott társulatunk. Ugyancsak nagy köszönet illeti a Barlangkutató

Bizottságot, s különösen buzgó eladóját : Kadic Ottokár urat, aki fáradha-

tatlan volt a taggytíjtésben. Nagy buzgalmat fejtettek ki továbbá Hoeusitzky

Henrik. Kormos Tivadar dr. és Mauritz Béla dr. választmányi tag urak, de

általában összes tagtársaink buzgólkodtak az új tagok ajánlásában. Ilymódon

sikerült elérnünk azt, hogy társulatunk nagyságra ma már a harmadik helyen

áll a világ geológiai társulatai között. Jelenlegi állapotunk a következ : van

1 pártfogó, 17 pártoló, 4.1 örökít, 14 tiszteleti, 12 levelez tag, 5 levelez,

202 budapesti rendes, 190 vidéki rendes, 42 külföldi rendes tag, 200 intézet

és testület mint rendes, összesen tehát 724 tag. Ezenkívül van 60 elfizetnk

és 200-nál több csereviszonyosunk a föld minden részérl. Úgy hogy az 1000

példány Földtani Közlönybl mi sem maradt, s csupán az a 10 példány van

raktáron, amivel a nyomda többet szokott küldeni.

A népszer eladások ügyében, bevallom, nem sokat tettünk,

minthogy a nagy közönség számára eladást nem tartottunk. Alapszabályaink

szelleme ugyanis az, hogy a társulat üléseit tagjainak s nem a nagy közön-

ségnek rendezi. Ha azonban a közérdek tárgyakról értheten tartott eladá-

sokat is a népszer eladásoknak nevezzük, úgy mégis szólhatunk népszer

eladásról. így Lóczy LAJOsnak a s á r m á s i gázkitörésrl, Harder

PÁLnak Izland szigetérl. Kormos TiVADARnak a marosújvári
sóban y ászát r ól és Cholnoky jENÖnek Erdély morfológiájáról
tartott eladásai megközelítik a népszer eladások fogalmát.

Az elmúlt évben különben 11 szakülésen 23 eladótól 28 eladást hal-

lottunk és pedig a legtöbbet, úgy mint harmadéve, tavaly is Kormos Tivadar dr.

tagtársunk tartotta. Az eladók között két külföldi is volt, és pedig Noth

Gyula gácsországi és Harder Pál dán geológus. Ki kell emelnem Weszelszky

Gyula tagtársunk eladását a budapesti hévvizek radio-aktivitásáról, amely

igen szépen egészítette ki Schréter Zoltán tagtársunk tanulmányát a budai

hévforrások eredetérl ; továbbá Piózsa Mihály eladását az óceáni sólerakodá-

sok periodikus rétegeirl. Utóbbi tagtársunkat a mélyen tisztelt Elnökség

javaslatára a m. kir. pénzügyminisztérium 4000 korona ösztöndíjjal Német-

országba küldötte a kálisótelepek eredetének tanulmányozására.

Szaküléseinken különösen a múlt év utolsó hónapjaiban magas
színvonalú viták hangzottak el, amelyek bár néha élesebbek voltak a

szokásos hozzászólásoknál, de serkenten hatottak a geológiai kérdések tisz-

tázására. Úgy a szakülések tárgyainak megválasztásában, mint a Földtani

Közlöny irányításában a titkárság az Elnökséggel a legteljesebb egyetértésben

mködött, s a mennyire a viszonyok engedték, társulatunk szellemi szabadsá-

gát és függetlenségét minden téren iparkodtunk megrizni.
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Az elmúlt trienninmban :2 nagyobb és ú kisebb geológiai kirán-
dulást rendeztünk és pedig lí)10 május !26-án Nógrád s Szokolyahuta vidé-

kére í résztvevvel, 1911 pünkösdjén ugyancsak 1l' résztvevvel a Balaton

vidékére. Az elbbit Schafaezik Ferenc elnök úr, az utóbbit Lóczy Lajos igaz-

gató úr vezette, s mindkét utazás tanulságait Schréteu Zoltán tagtársunk

ismertette. Érdekesnek Ígérkez kirándulást terveztünk továbbá Erdélybe, a

Mezség aatiklinálisainak a megszemlélésére, de a kés sz miatt nem igen

jelentkeztek résztvevk, úgy hogy Böckh Hugó dr. fbányatanácsos úr veze-

tésével mindössze három tagtársunk vett részt az erdélyi utazásban.

Ami végül a szakszótár ügyét illeti, errl mélyen tisztelt Másodelnökünk,

mint a kiküldött bizottság elnöke fog jelentést tenni. E helyütt csupán azt

jelzem, hogy a geológiai helyesírás ügyét dlre vittük. Örvendezve említem

föl, hogy az egyöntetííen megállapított helyesírás liasználatát a m. kir. föld-

tani intézet igazgatósága is elrendelte, úgy hogy ma már a Földtani Társulat

és a m, kir. Földtani Intézet mindennem kiadványában egyönteten ír.

Ezekben vázoltam azokat a szempontokat, amelyeket Lrenthey Imre dr

.

úr tisztelt eldöm szellemében a titkárság három éven át követett.

Meg kell emlékeznem még a Barlangkutató Bizottság mkö-
désérl. Tudvalev, hogy eme bizottság megalakítását Lóczy Lajos úr ajánla-

tára az 1909 november 5-iki választmányi ülés indítványozta és az 1010 feb-

ruár 10-én tartott közgylés meg is alakította. A bizottság Siegmeth Károly

elnök, Jordán Károly dr, másodelnök és Kadic Ottokár dr. eladó urak veze-

tésével nyomban munkához kezdett, s most három év multán számottev

sikert mutathat fel. A bizottság ' múlt évi mködésérl Kadic Ottokár dr.

eladó úr az idei január ;25-én tartott évzáró ülésen terjedelmes jelentésben

számolt be. Ezen jelentés szerint a Bizottság kutatásokat végzett az aggteleki

Baradla barlangban, továbbá a Bükk- és a Pilis-hegység barlangjaiban, vala-

mint a Kis Kárpátokban és a Vargyas völgyében. Bels tevékenységük a 13

ülésben tükrözdik vissza. Az eladók : Beket Imre Gábor, Horüsitzky Henrik.

Hillebrand Jen, Kadic Ottokár, Kormos Tivadar, Pávax-Vájna Ferenc Strömpl

Gábor, Eoska Márton és Varga György urak a barlangtan minden ágát fel-

ölelték. A Bizottság közvetve s közvetlenül mintegy 3:250 korona anyagi támo-

gatást kapott a különböz intézetektl és lelkes birtokosoktól, s ezzel az arány-

lag csekély összeggel valóban úttör munkát végzett. A Bizottság a múlt évben

32 új tagot választott, úgy hogy jelenleg tagjainak száma C5-öt tesz ki. Vesz-

teség is érte azonban a bizottságot a múlt évben, els elnökének : Siegmeth

Károly tagtársunknak elhunytával, aki utáu az elnöki székbe a bizottság egy-

hangúan Lenhossék Mihály egyetemi tanár urat választotta. Az új elnök úrnak

országszerte ismert neve és szaktudása a legszebb reményeket kelti a magyar-

országi barlangkutatások iránt mindannyiunkban.

A Földtani Társulat tagjainak juttatott kiadványokról kell még
néhány szót mondanom. A múlt év folyamán a Földtani Közlöny 5

egyes és 3 ketts füzetben, G4 ív terjedelemben 988 oldalon 10 táblával és

6."") ábrával élénkítve jelent meg. Közlemények vannak benne az ásvány-, kzet,

földtan és talajtan összes ágaibi'd, továbbá az slénytan és a barlangtan köré-
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bi is van néhány értekezésünk. Széles körben érdekldést keltett Lóczy Lajos

úrnak az Artézi kutakról írt tanulmánya, továbbá Telegdi Koth Lajos úrnak

a Zborói mélyfúrásokról közölt leírása. Ezenkívül különösen az erdészek köré-

ben figyelmet keltett Gedroiz Konstantin orosz agrikultur kémikusnak a

Talaj elemzésmód szereirl szóló tanulmánya, amelyhez Treitz Péteb

választmányi tag úr utján jutottunk. A rendkívül fölszaporodott eredeti érte-

kezések raiatt sajnos az irodalomnak vajmi kevés hely jutott, azonban mégis

van néhány birálat Közlönyünk hasábjain; ezek között fkép Inkey Béla és

Pálfy Mór uraknak az Erdélyi Érchegység harmadkori vulkánjai fölött meg-

indult magas színvonalú vitái tnnek ki.

Tagsági illetmény gyanánt küldöttük továbbá a m. kir. Földtani Intézet

1910. Évi Jelentését 2^2 ív terjedelemben 350 oldalon, 3 kor, 50 fill. érték-

ben; és a m. kir. Földtani Intézet Evkönyvébl a XIX. kötetet 19 korona

50 fillér értékben. Hogy ha ezekhez hozzávesszük a Földtani Közlöny 10 kor.

bolti árát, úgy a múlt évben tagtársainknak a 10 kor. tagsági díj fejében 33

korona érték kiadványt küldöttünk.

A m. kir. földtani intézet évkönyvének egyes füzetei a következk :

XIX. köt. 1. Jaczevski Leonabd : A források fiziko-chemiai természetének

vizsgálatához szükséges adatok kritikai áttekintése. (1.50 kor.) — 2. Vadász

M. Elemér : slénytani adatok Bels-Ázsiából. 4 táblával (3 kor.) — 3. Kadic

Ottokár dr. és Kormos Tivadar: A hámori Puskaporos és faunája Borsod-

megyében. 2 táblával (2 kor.) — 4. Kormos Tivadar : Canis (Cerdocyon)

Petényit n. sp. és egyéb érdekes leletek Baranyamegyébl. 2 táblával (2 kor.) —
5. Schréter Zoltán : Harmadkori és pleisztocén Hévforrások tevékenységének

nyomai a Budai hegyekben. 1 térképpel (3 kor.) — 6. Piozlozsnik Pál :

Aranyida bányageológiai viszonyai. 5 táblával és 3 térképpel (8 kor.), össze-

sen 19.50 korona értékben.

Súlyosan nehezedik úgy társulatunkra, mint a m. k. földtani intézetre

a közlemények német kiadása ; ha ez nem volna, úgy épen kétszer annyi

munkát publikálhatnánk. Azonban a külföld eltt közleményeink értékét épen

ez az idegen nyelv emeli, s a csereviszonyosoktól épen ezen a réven évenkint

több ezer korona érték folyóirat érkezik hozzánk.

Társulatunk anyagi viszonyairól a pénztárvizsgáló bizottság jelentése

fog számot adni, e helyütt csak azt jelzem, hogy a szokásos támogatásokat a

m, k. Földmívelésügyi és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumoktól, vala-

mint Herceg Esterházy Miklós dr. úr pártfogónktól az elmúlt évben is meg-

kaptuk, azonkívül Semsey Andor dr. úr tiszteleti tagunk 900 koronával támogatta

társulatunkat. Alapítványokat tettek Pallini Inkey Béla úr tiszteleti tagunk,

dr. Frohner Piomán budapesti vegyész, Terlanday Emil esztergomi Szent-Benedek-

rendi fgimnáziumi tanár és dr. Zielinski Sziilárd miíegyetemi tanár urak.

Mindezen uraknak a titkárság nevében is mély köszönetet mondok

;

ugyancsak hálával és köszönettel adózunk Lóczy Lajos földtani intézeti igaz-

gató s Szontagh Tamás aligazgató uraknak a helyiség engedélyezéséért, vala-

mint Lengyel Béla dr. és Ilosvay Lajos dr. úr méltóságaiknak, hogy eme

díszes termet téli üléseink számára átengedni kegyeskedtek.
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Yálasztmáuyunk határozata értelmében meg kell emlékeznem végül el-

hunyt tagtársainkról.

A muU év tavaszán meghalt Budapesten

1. Brösslee Ignác vegyészmérnök 56 éves korában. Tanulmányait a bécsi

megyetemen végezte, s kezdetben ott tanársegéd is volt. Késbb Magyar-

országba költözött s magánpraxist folytatott. Többek között vezetje volt a

kósdi szénbányáknak is. Társulatunk tagjainak sorába 1904-ben Telegdi Eoth

Lajos úr ajánlotta.

2. Bkuck József m. k. földmívelésügyi miniszteri segédhivatali igazgató,

a m. k. földtani intézet könyvtárosa a múlt év december 1 0-én 62 éves korában

elliunyt. A megboldogult 1892 óta vezette az intézet könyvtárát és a 32.000

kötetrl és 6000 térképrl mintaszer katalógust készített, azonkívül évtizedeken

át hségesen és becsületesen kezelte az intézet pénztárát. Társulatunk Koemos

Tivadar dr. úr ajánlására 1910-ben választotta rendes tagul.

3. Graenzenstein Béla nyugalmazott m. kir. pénzügyminiszteri államtitkár

ez év január 9-én elhunyt Budán. Nagynev tagtársunk Graenzenstein Gusztáv-

nak, az els magyar pénzügyminiszteri államtitkárnak a fia volt s 1847 augusztus

5-én Oraviczán született. 1866— 1869 között a selmeczi bányászakadémiát végezve,

1870-ben a liégei egyetemre ment, ahol a bányászatban és vaskohászatban

képezte tovább magát és Belgium ipartelepeit tanulmányozta. 1871-ben állami

szolgálatba lépett, s csakhamar fbányatanácsos, majd a bányászati ügyosztály

vezetje lett. 1886-ban a dohányjövedék igazgatását vette át, s 1895-ben ál-

lamtitkár lett. 1892—1905 között a facseti. majd az oraviczabányai kerület

képviselje volt, míglen 1905-ben titkos tanácsosi méltósággal nyugalomba

vonult. Társulatunknak 1872 óta rendes tagja volt. boldogult Böceh János és

Matyasovszky Jakab tagtársaink ajánlása folytán.

4. HöRNES Rudolf osztrák geológus, gráci egyetemi tanár a múlt év

augusztus 21-én hunj't el. Életrajzi adataiból röviden fölemlítem, hogy 1850 okt.

7-én Bécsben született. 1872 ben Suess EdÉvel hosszabb tanulmányúton Olasz-

országban volt, s 1874—1876 között a déltiroli geológiai felvételekben vett

részt. 1876-ban Peters Károly gráci egyetemi tanár utódja lett és pedig azon

a réven, mert Böckh János a tanszékre való meghívást el nem fogadta. Mint

gráci tanár fkép paleontológiával foglalkozott, s tudományos munkái mind

becses, alapvet mvek, A Földtani Közlöny 28. és 29- ik kötetében értékes

tanulmányt közölt a Bakony felstriaszkorú megalodontáiiól 6 ábrával. Tár-

sulatunk Halaváts Gyula ajánlására 1884-ben választotta rendes tagul.

5. LoczKA József múzeumi ör, született 1855-ben a nyitramegyei Német-

prónán. Egyetemi tanulmányait 1875-ben kezdte, 1885-ben a Magyar Nemzeti

Múzeum ásványtári osztályához került vegyésznek s haláláig itt mködött.

Értékes irodalmi munkásságot fejtett ki különösen az ásványelemzósi közle-

mények terén. Mveinek száma 20-nál több, amelyek fkép az Akadémia

kiadásában, de jórészt a Földtani Közlönyben jelentek meg. Társulatunk tagjai

sorába 1883-ban Lóczy Lajos úr ajánlotta. Meghalt 1912 március 8-án Buda-

pesten,

6. Nagy Imre uradalmi intéz múlt év december 3-án 38 éves korában
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váratlanul Tatabányán elhunyt. Soprcni eredet földbirtokos családból szárma-

zott, s a magyaróvári gazdasági akadémiát végezve, a pannonhalmi apátság

birtokára került, ahol mint intéz a Tömörd pusztai uradalmat haláláig vezette.

Társulatunkba rendes tagul 1910-ben dr. Liffa Aurél úr ajánlotta.

7. SiEGMETH Károly nyugalmazott m. kir. államvasúti igazgató-helyettes,

a Barlangkutató Bizottság elnöke múlt év április 2Ü-án 70 éves korában elhunyt

Munkácson. Erdemeit a Barlangkutató Bizottság évzáró ülésén Horqsitzky Henrik

választmányi tag úr méltatta. E helyütt csak azt említem meg, hogy boldogult

tagtársunk külföldi származása mellett is lelkes magyarrá lett, s a Kárpátok

turisztikai ismertetésével nagy érdemeket szerzett. Mint gépészmérnök a MÁV
szolgálatában jelents sikereket mutatott föl, s érdemeiért felsége a Ferenc

József renddel tüntette ki. Társulatunk kötelékébe 1879-ben Szabó József aján-

lására lépett be, s az 1910 — 191á. évi ciklusban mint a Barlangkutató Bizottság

elnöke mindannyiunk tiszteletét kiérdemelte. Temetésén társulatunkat s a bi-

zottságot HoEUSiTZKY Henrik választmányi tag úr képviselte s ravatalára koszo-

rút helyezett.

8. Yálya Miklós polgári iskolai igazgató a múlt év április 20-án elhunyt

<;)4 éves korában Kbányán. Társulatunknak dr. Szabó József ajánlására

1876 óta rendes tagja volt.

Eme szomorú kötelességnek is eleget téve, jelentésem végéhez értem. S

amidn köszönetet mondok úgy a magam, mint A^ogl Viktor titkártársam

nevében a mélyen tisztelt Elnökségnek, s a Tekintetes Választmánynak, hogy

8 ülésében a titkárságot támogatni kegyes volt, s amidn titkári állásunkat

a mélyen tisztelt Közgylésnek köszönetünk kifejezésével visszaadjuk, kérem,

hogy eme jelentést, illetleg beszámolást tudomásul venni méltóztassék ».

Az elhangzott titkári jelentést a közgylés tudomásul veszi.

Lenhossék Mihály dr. a Barlangkutató Bizottság elnöke köszöne-

tet mond az elnöknek, s a titkárnak a Bizottságról mondott elismejö

szavakért.

4. A p é n z t á r V i z s g á ] ó bizottság jelentése.
Ilosvay La.jos dr, tiszteleti tag, mint a pénztárvizsgáló bizottság

elnöke a következ jelentést terjeszti a közgylés elé :
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
PÉNZTÁRVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE

az 1913 i'jjhiiárius hónap 26 -ti fi történt vizsgálatról.

I. Forgó tke.

A) Bevétel,

A bevételek megjelölése aSÍ évre

1. Pénztári áthozatal az 1911. évrl 2912 K 40 ^f

2. M. k. Földmívelésügyi Minisztérium segélye 4000 & — «

3. M. k. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 3000 « — «

4'. Herceg Esterházy Miklós dr. pártfogói díja 840 u — «

5. Magánosok segélye (Semsey Andor di\) lUO « — «

6. Alaptöke kamatja „ _,. .„. .„. ,,_ 1500 « — «

7. Forgó töke kamatja „.__„„ .._ .„. __ 100 « — «

8. Hátralékos tagsági díjak .,„ „., ,„. 300 « — «

9. 1912. évi tagsági díjak__ ._ ,. 5000 t — «

10. 1912. évi elfizetési díjak .... _ .... _ „ .... 430 « — «

11. Kiadványok eladásából _. .... „ _ 200 « — «

12. Vegyes bevételek „ .._ .„ 17 « 60 «

13. Dr. Szabó-alap kamataiból megbízásokra ... 400 « —- «

14. Barlangkutató Bizottság . 700 « — «

15. Palliüi Inkey Béla tiszteleti tag 1000 kor.

alapítványának I. részlete ._ .„ ,..,
— « — «

16. Dr. Frohner Eomán örökít tagsági díja , — « — «

17. Terlanday Emil Szent Benedek rendi f-

gimnáziumi tanár örökít tagsági díja . , — « — «

18. Dr. ZieJinski Szilárd miíegyetemi tanár

örökít tagsági díja .,.. _. ., ._ .._ . ,
— « — «

« 05

fi 85

Tényleges bevétel
az 191-2. évben

2012 K 40 f

4000 « — «

3000 « — «

840 fi — fi

90(»

1614

127

516 fi

5761 fi

555 fi

540 fi

35 fi

500 fi

750 fi

500 fi

200 fi

200 fi

200 fi

Összesen 19500 K f 23151 K 30 f

B) Kiadás,
A kiadások megjelölése

1. Földtani Közlöny „ _
2. M. k. Földtani intézet kiadványaiért

3. Elsötitkár tiszteletdíja

4. Másodtitkár fi

5. Pénztáros «

0. Iruok (

Elüiiányzat
az 191-2. évre

12000 K — f

400 fi — fi

720 fi — fi

4.S0 fi — fi

300 — fi

180 fi — fi

Tényleges kiadás
az 191-2. évben

11617 K 62 f

400 fi — fi

720 fi — fi

480 fi — fi

300 fi — fi

180 fi — «
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Az 1912. évi bevételek összege 23151 K 3U f, amely összeg az

elirányzott 11)500 K-t 3651 K 30 fillérrel fölülmúlja. Ennek okai a követ-

kezk : 1. mert Semsey Andor clr. tiszteleti tagunk a Társulatot 900 koronával

segélyezte, 2. mert az alaptöke és a forgó töke kamatja 141 korona t»0 fillér-

rel múlja fölül az elirányzott összeget. 3. mert tagsági s elfizetési díjakból

1102 koronával több gylt be, mint elirányozva volt, 4-. a kiadványok eladá-

sából 340 koronányi többlet mutatkozik, 5. s végül mert az alapító s örökít

tagok 1100 K-val gyarapították bevételeinket.

A kiadások egyes tételei általában az elirányzat
keretében maradnak, st a Földtani Közlöny és a szolgák jutalomdíja

tételeiben némi megtakarítás is mutatkozik. Túlkiadást a postaköltségekben

látunk, amennyiben ez 70 koronával múlja fölül az elirányzott 1200 koronát;

ennek természetes okát azonban a társulat szaporodó tagjaiban találjuk. A ve-

gyes kiadások 6G9 K 25 f-nyi összegében 149 korona 25 fillér túlkiadás mutat-

kozik, ami azonban az ilynem kiadások elre nem látható természetében

gyökerezik. Ugyanis a vegyes kiadások között láljuk a dr. Kadic Ottokár

barlangkutató bizottsági eladó i;rnak nyújtott 200 korona tiszteletdíját, a

NoTH Gi'üLA és Harder Pál dr. külföldi eladó uraknak fizetett 100 korona

útiköltséget, továbbá a boldogult Siegmeth Károly barlangkutató bizottsági

elnök ravatalára tett koszorú díját és még több apró kiadást.

A Barlangkutató Bizottság túlkiadása csak látszólagos, mert az elirány-

zott s tényleg befolj't 750 korona bevételen felül a Bizottságnak a múlt évrl

még csaknem 700 korona megtakarított pénze volt, amely összeg a bevételi

tételek 1. rovatában lév 2912 korona pénztári áthozatalban foglaltatik. Ugy
hogy végeredményben a Barlangkutató Bizottság számadása 17 korona 03 fillér

fölösleggel zárul. Az anyatársulat törzsvagyonát az idén a forgótkébl

1000 koronával, a befolyt alapítványokból 1100 koronával, s a földrengést

jelz mszer burkának eladásából 50 koronával, összesen tehát 2150 koronával

gyarapítottuk. Ezenkívül a SzABÓ-pályázattól visszalépett egyik tagtársunk

300 koronát visszatérítve, ezt az összeget választmányunk határozata alapján a

SzABÓ-emlékalap tkéjének gyarapítására fordítottuk. Szembeállítva a bevételeket

a kiadásokkal, az 1912. év forgótkéje 1861 korona 30 fillér készpénz maradékkal

záródik. Ezekután javasoljuk, hogy a választmány és a közgylés a pénztárnok-

nak a felmentést adja meg, és buzgó szolgálataiért köszönetét nyilvánítsa.

Kelt Budapesten, 1913 január hónap 26 áu. Dr. Ilosvay Lajos és Petrik

Lajos mint a közgylés és a választmány részérl kiküldött pénztárvizsgáló

bizottság tagjai. Megjegyzés. Dr. Lorenthey L\iuk bizottsági tag betegség miatt

volt távol.
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5. Költségvetés az 1913. évre.

A) Bevétel,

1. Pénztári áthozatal az 1912. évrl

2. M. kir. Földmívelésügyi Minisztérium segélye

3. M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium segélye

4. Herceg Esterházy Miklós dr. pártfogói díja

.5. Magánosok segélye ,,

,

,,
. -~ - -

6. Alaptöke kamatja „ „. ,.„

7. Forgótöke kamatja

8. Hátralékos tagsági díjakból

9. 1913. évi tagsági díjakból „ - --

10. 1913, évi elfizetésekbl

11. Kiadványok eladásából

12. Vegyes bevételek .,„ „., — — — — ---

13. A Dr. Szabó-alap kamataiból megbízásra,^

1844
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7. Bizottságok jelentése.

A) Papp KxÍroly dr. elsötitkár kivonatosan elterjeszti a Barlang-

kutató Bizottságnak az 101:2. évrl szóló jelentését, amelj-et a közgylés

örvendetes tudomásul vesz.

A Barlangkutató Bizottság 1013 január "^ö-én tartott

évzáró és tisztújító ülésén az 1013— 1015 idköz folyamára elnökké

Lenhossék Mihály dr. m. k. udvari tanácsos s egyetemi ny. r. tanár

urat, alelnökké báró Nyáry Albert dr. archeológus urat, és eladóvá

dr. IvADic Ottokár m. kir. I. oszt. geológus urat választotta.

Ezt a választást az 1013 január !20-i választmányi ülés örömmel

s egyhangúlag tudomásul vette.

A közgylés a Barlangkutató Bizottság tisztikarának 1013— 1015. évre

való megválasztatását szintén egyhangúlag tudomásul veszi.

B) SzoNTAGH Tamás dr. másodelnök a Böckh János szobra ügyé-

ben kiküldött bizottság mködését ismerteti. Boldogult elnökünk

és tiszteleti tagunk szobrára eddigelé 6170 korona ^0 fillér gylt egybe

az 1— 175. tótelek alatt s ez az összeg a Pesti Hazai Els Takarékpénz-

tárban van gyümölcsözen elhelyezve.

A szobor elkészítése ügyében a bizottság lépéseket tett Stróbl

mesternél, aki a szoborkészítésre 5000 K-ért vállalkozni hajlandó.

C) A Geológiai Szakszótár készítésére kiküldött bizottság

jelentését szintén Szontagh Tamás dr. másodelnök terjeszti el, beszá-

molva a bizottság eddigi mködéséröL

D) Az slénytani tárgyak megvédése ügyében a múlt

évi közgylésen Kormos Tivadar dr. tagtársunk indítványt terjesztett el,

amelyet a közgylés véleményezés végett a választmány elé utalt. A vá-

lasztmány foglalkozott is ezzel a kérdéssel, de a mai nehéz viszonyok kö-

zött sem az országgylés elé, sem a kormány elé nem fordulhatunk ezen

kényes üggyel.

Az A—D) alatt felsorolt jelentéseket a közgylés tudomásul veszi.

8. Barlangkutató Szakosztály alakulása.

Elstitkár jelenti, hogy az 1013 január 8-i választmányi ülés a

Barlangkutató Bizottságnak azt a határozatát, hogy szakosztálylyá ala-

kuljon át, általánosságban elfogadta és a január i20-én tartott választ-

mányi ülés kölcsönös megállapodások alapján a következ ügyrendet

ajánlja elfogadásra a mélyen tisztelt közgylésnek:
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A MAGYAEHONT FÖLDTANI TÁRSULAT

BARLANGKUTATÓ SZAKOSZTÁLYÁNAK ÜGYRENDJE.

A szakosztály címe, célja és feladata.

1. Címe: «A Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Szak-

osztálya. Budapest 1913.»

2. Célja : A barlangtan és rokontudományainak mívelése és ter-

jesztése.

3. Feladata : A hazai barlangokat nyilvántartani, szakszeren kutatni,

folyóiratban, esetleg egyéb kiadványokban magyar és idegen nyelveken

ismertetni, a kutatások eredményeit szaküléseken és népszer estélyeken

eladni s végül úgy a hazai, valamint a külföldi barlangtani irodalmat

és mozgalmakat figyelemmel kisérni.

A szakosztály tagjai.

4. A szakosztálynak vannak örökitö, alapító és rendes tagjai.

5. Eendes tag az anyaegyesületnek minden tagja, aki ebbeli

óhaját a szakosztály vezetségének bejelenti és kötelezi magát a szak-

osztály folyóiratára 3 korona évi elfizetési díjat fizetni.

6. Az elfizetési díj minden év els negyedében fizetend. Ha
valamely tag évi elfizetési díját égy év eltelte után nem fizette, a szak-

osztály az illett a tagok sorából törölheti.

7. A rendes tag, ha a szakosztályból ki akar lépni, a következ

évre vonatkozó kilépési szándékát a vezetségnél december hó l-ig el-

zetesen bejelenteni tartozik.

8. Alapító tag az, aki a szakosztály folyóiratára egyszersmin-

denkorra legalább 100 koronával elfizet.

Örökít tag az, aki a szakosztály folyóiratára s egyéb kiad-

ványaira egyszersmindenkorra 200 koronával elfizet.

Intézetek, testületek és hatóságok 200 korona egyszersmindenkori

elfizetéssel szintén örökít tagjai lehetnek a szakosztálynak.

9. Az alapító és örökít elfizetési díjakat az anyaegyesület pénz-

tárosa mint alapítványokat kezeli s a szakosztály ezen alapoknak csak

a kamatjait költheti el.

10. A szakosztály tagjai a szaküléseken, népszer estélyeken, ki-

rándulásokon és az évzáró és rendkívüli gyléseken részt vehetnek,

ezeken felszólalhatnak és indítványokat tehetnek, ott szavazhatnak, el-

adást tarthatnak s azokhoz hozzászólhatnak.

5*
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A szakosztály ügyvezetése.

11. A szakosztály' ügyeit a választmány intézi, melynek tagjai: a

tisztviselk (elnök, alelnök és titkár) és hat válaszmányi tag.

12. A szakosztály választmányát a szakosztály tisztújító évzáró

gylésén a jelenlev tagok titkos szavazás útján szótöbbséggel három

évre választják. A választás mindenkor az anyaegyesület tisztújító köz-

gjmlése eltt történik.

13. A választmány hivatalos ügyeit választmányi üléseken intézi,

melyeket az elnök szükség szerint hív össze, de három választmányi tag

írásbeli kérésére is köteles azt nyolc napon belül összehívni.

A választmány szótöbbséggel határoz, még pedig személyi ügyek-

ben mindig titkos szavazással. A határozat érvényes, ha a jelenlev tiszt-

viselkön kívül a választmánynak legalább három tagja jelen van.

14. Az elnök irányítja a szakosztály ügyeit, képviseli a szakosztályt

a njálvánosság eltt ; továbbá utalványozhat a költségvetésnek meg-

felelen.

A szakosztály elnöke egyszersmind hivatalból az anyaegyesület

választmányának tagja.

15. Az alelnök az elnököt szükség esetén helyettesíti

16. A titkár vezeti a szakosztály adminisztratív és pénztári ügyeit,

nyilvántartja a tagok névsorát és a hazai barlangokat, szerkeszti a szak-

osztály folyóiratát és egyéb kiadványait, szervezi a szakosztály kuta-

tásait ; továbbá a szakosztály mködésérl és vagyoni állásáról a választ-

mánynak, illetve az évzáró gylésnek évi jelentésben számol be és egy-

úttal beterjeszti a jöv évi költségvetést.

A titkárt hivatalos teendiért a szakosztály évzáró gylése tisztelet-

díjban részesítheti.

Az évzáró yylés ügyrendje.

17. A szakosztály évenkint egy évzáró gylést tart, még pedig az

anyaegyesület közgylése eltt. Szükség esetén az elnöü bármikor, vala-

mint lö tag írásos kérésére is, rendkívüli gylést 15 napon belül hív-

hat össze.

18. Az évzáró és rendkívüli gylések hitelesített jegyzkönyvei,

valamint esetleg a szakosztály évzáró gylése által tervezett ügyrend vál-

toztatásai az anyaegyesület választmánya útján a közgylés elé terjesz-

tendök ; azok jogerre csak akkor emelkedhetnek, ha azt az anyaegyesület

választmánya elterjesztésére a Magyarhoni Földtani Társulat közgylése

elfogadja.
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19, A szakosztály választmánya a pénztár megvizsgálására ])énz-

tárvizsgáló bizottságot küld ki, amelynek jelentését a titkár terjeszti el,

A választmány évközben bármikor is elrendelheti a pénztár vizsgálatát.

A szakosztály vagyona.

^0. A szakosztály jövedelmei a következk : az alapítványok és azok

kamatjai, az elfizetési díjak és a kiadványok eladásából származó be-

vételek, állami segély és egyéb adományok, végül a Földtani Társulat

évi segélye, amelyet a választmány elterjesztésére az anyaegyesület köz-

gylése állapít meg.

A szakosztály föloszlatása.

31. A szakosztály föloszlatását az anyaegyesület közgylése vagy a

szakosztály évzáró gylése határozhatja el. A szakosztály évzáró gylé-

sére a meghívók egy hónappal elbb küldendk szét a tárgy különös

kiemelésével. Érvényes határozat csak akkor hozható, ha a szakosztály

tagjainak kétharmada jelen van. Ennek sikertelensége esetében az anya-

egyesület határoz a szakosztály további sorsa felett.

A szakosztály feloszlatása esetén a szakosztály egész vagyona fölött

a Magyarhoni Földtani Társulat, mint anyaegyesület rendelkezik. Ha
azonban a szakosztály önálló és hasonló célt szolgáló társasággá alakulna

át, a vagyon az újonnan alakult, hasonló célt szolgáló társulatra száll át.

Az anyaegyesület felügyelete.

22. A Barlangkutató Szakosztály a Magyarhoni Földtani Társulat

osztálya lévén, mködéseért a nevezett társulat közgylésének felels-;

mködésérl az anyaegyesület közgylésének, a Földtani Társulat választ-

mánya útján évi jelentésben számol be.

Az ajánlott ügyrendet Ilosvay Lajos dr. tiszteleti tag elfogadható-

nak véli, csupán a « barlangtan » szó helyett ajánl valami szebben hangzó

kifejezést, pl. barlangismeret, vagy egyéb jobb szavat.

Az 1— 22. pont alatt ismertetett ügyrendet a közgylés egyhangú-

lag elfogadja.

9. Indítványok
Elstitkár jelenti, hogy a Barlangkutató Szakosztály alakulásával

Alapszabályaink bizonyos módosítása válik szükségessé.

Az 1913 január hónap 29-én tartott választmányi ülés a Magyar-

honi Földtani Társulat 1904 febr. 3-án elfogadott alapszabályaiban a

következ módosításokat ajánlja

:
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Alapszabály módosítások tervezete-*

III. Eszközök.

4. §, A jelentékenyebb eszközök : a) gylések, h) kiadványok,

c) könyvtár, d) ásvány-, föld- és slénytani tárgyak gyjtése, t') egyes

vidékek földtani tanulmányozása, f) fiókegyesületek és í^zakoHzlálijok

alakítása.

VIII. Tagok jogai.

17. §. A tagok a társulattól oklevelet kapnak, melynek alapján

magukat a « Magyarhoni Földtani Társulat » pártoló, örökít, rendes,

tiszteleti, vagy levelez tagjainak nevezhetik.

A társulat minden tagja részt vehet a szaküléseken és a közgylé-

seken is; azonban a közgyléseken szavazati joga a tiszteleti, pártoló,

örökít és rendes tagoknak csak akkor van, ha ott szcméUjesen meg-

jelennek. A far/ok jogaival biró intézetek, hivatalok, testületek vagy

vállalatok niegbizottjaik útján szavazhatnak. Az irdsheli felhatahna-

zásml megbizottak azonban a kzgi/üléüeken cmkis akkor szavazhat-

nak, Jia ott személyesen megjelennek. A levelez tagok kivételével a

társulatnak minden tagja kapja a társulat folyóiratát, használhatja a

társulat könyvtárát és új tagokat ajánlhat. A /lilkeggesíiletek és szak-

osztályok kiadványaikért díjat szedhetnek.

IX. Ügyvezetés.

18. §. A társulat ügyeit a választmány intézi, amelynek tagjai: az

elnök, másodelnök, a fiókegyesületek és szakosztályok elnökei, a magyar

honos tiszteleti tagok, 13 választmányi tag, az elstitkár, másodtitkár és

a pénztáros.

X. Gylések.

Ad 2r), §. A i'álasztmánt/ mindenféle személyi íigylien mindig

titkos szai'azás.^al dfud.

A bemutatott tervezethez szót kér Lasz Samu dr. rendes tag. Nem
látja be, hogy miért kell személyesen megjelenni a tagoknak a közgylé-

sen, a választásokon. Épen most hallottuk a titkári jelentésben, amely

érdekes adataival a felszólaló figyelmét megragadta, hogy az elstitkár

úr már I I izben szavazott a Német Geológiai Társulatban posta útján,

* A dlt belükkel szedett kifejezések jelzik a iiK'idosításokat.
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titkosan. Ha Berlinben ilyen módon szavaznak a földtani társulat tagjai,

miért kell épen nálunk személyesen megjelenni.

Elnök a felszólaló tagtárs úr aggályait eloszlatja s kéri öt, hogy

nyugodjon V)e]e eme változtatásokba, amiket a választmány egyhangú-

lag hozott.

A közgylés a tervezett módosításokat elfogadja s utasítja az elnök-

séget, hogy az Alaj^szabálymódosításokat jóváhagyás végett felsbb helye

felterjessze.

10. Tisztújítás az JDK]— l'Jl. évi idközre.
Elnök a maga' és tiszttársai nevében megköszönve a közgylésnek

azt a támogatást, amelyben ket a társulat az 1010— 101i2. évközben

részesítette, korelnökül felkéri Koch Antal dr, tiszteleti tagot ; és maga

a másodelnökkel s a titkárokkal együtt távozik az elnöki emelvényrl.

Az elnöklést Koch Antal dr. korelnök veszi át.

Ilosvay Lajos tiszteleti tag a közgylés nevében köszönetet mond a

lelép tisztikarnak, nevezetesen Schaí^akzik Fekenc dr. elnök, Szontagh

Tamás dr. másodelnök, Papp Káeoly dr. elstitkár és Vogl Viktor dr.

másodtitkár uraknak, hogy az 1Í)I()— l*)lr>. évi ciklusban a Magyarhoni

Földtani Társulatot oly lelkesedéssel és eredményesen vezették. A Föld-

tani Társulat az elmúlt ciklusban valóban nagyot fejldött úgy a szel-

lemiekben, mint az anyagiakban s ezért elismerés illeti meg a lelép

tisztikart.

Schafarzik Ferenc lelépett elnök úgy a maga, mint a vele együtt

távozó tisztikar nevében is megköszöni a szives elismerést, amelyet a

közgylés nevében Ilosvay Lajos dr. tiszteleti tag úr oly meleg hangon

tolmácsolt.

Ezután elnökl korelnök elrendeli a tisztújító választás megkezdé-

sét. A szavazatszed bizottság elnökéül felkéri Liffa Aurél dr. és Timkó

Imre rendes tag urakat, mig tagjaiul Emszt Kálmán dr., Dicenty Dezs,

Löw Márton és dr. Vigh Gyula rendes tag urakat nevezi ki.

A választásokat a két elnök vezetésével két szavazatszed bizott-

ság végzi.

A választások eredményét azután Koch Antal dr. korelnök a követ-

kezkben hirdeti ki :

« Jegyzkönyv a Magyarhoni Földtani Társulat 191:5. évi febr. 5-i

közgylésen megejtett tisztújító választásról. A lelép elnök ajánlatára

korelnökül dr. Koch Antal tiszteleti tag kéretett fel, a választások meg-

ejtésére pedig két szavazatszed bizottság küldetett ki. A szavazatszed

bizottságok elnökei : dr. Liffa Aurél és Timkó Imre társulati tagok,

Löw Márton dr. és Vicm Gyula, nemkülönben Emszt Kálmán dr. és

Dicenty Dezs társulati tagoknak, mint a szavazatszed bizottság tagjai-

nak közremködésével a választás a következ eredménnyel ejtetett meg

:
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Leadatott összesen hatvan szavazat.

L A választandó tisztviselkre esett a) az elnökjelöltek

közül ()() s z a v a z at, ebbl

dr. ScHAFAKZiK FERENC-re 57 szavazat

dr. Franzenau ÁGOSTON-ra __ i2 «

dr. ZiMÁNYi Károly- ra „ 1 <•

h) másodelnök jelöltek közöl:

dr. SzoNTAGH TAMÁs-ra .,. .„ „ ')í> «

dr. LÖRENTHEY iMRÉ-re „. .
IS ((

dr. Pálfy MÓR-ra ,. o «

e) az elsötitkár jelöltek közöl :

dr. Papp KÁROLY-ra „ ,

dr. Mauritz BÉLÁ-ra

Treitz PÉTER-re _

cl) másodtitkár jelöltek közöl

:

Maros lMRÉ-re.„ ,

KocH Nándor dr.-ra _

dr, YoGL ViKTOR-ra ., .„

II. A V á 1 a s z t a n d ó V á 1 a s z t m á n y i tagokra leadatott ösz-

szesen GO szavazat, melybl három érvénytelen volt s így a szavazatok

összege 57, melybl esett : dr. Mauritz BÉLÁ-ra 50, dr. Liffa AuRÉL-ra

49, dr. Franzenau ÁGosTON-ra 4(), dr. Pálfy MÓR-ra 46, Treitz

PÉTER-re 45, Timkó hmu re 45, dr. Emszt KÁLMÁN-ra 40, dr. Lörenthey

iMRÉ-re 37, dr. Kormos TivADAR-ra 37, dr. Zimányi KÁROLY-ra 36,

HoRUSiTZKY PIenrik re 3(), dr. Schréter ZoLTÁN-ra 33, dr. Kadics

Oi'TOKÁR-ra 31, dr. Vadász EuEMÉR-re i24, dr. László Gábor ra 22,

dr. DÉCHY MÓR-ra 1'.), Rozlozsnik PÁL-ra 17, dr. Prinz (lYULÁ-ra 14,

Bella LAJos-ra 14, Illés ViLMOs-ra 10, Zsigmondy AiiPÁD-ra 8, Stein-

haus GYULÁ-ra 5, Löw MÁRTON-ra 5, dr. Balogh MARGiT-ra 4, dr. Gáspár

JÁNos-ra 4, Koch Nándor dr.-ra 2, dr. Sigmond ELEK-re 2, Mihók

Orró-ra 1, T. Róth KÁROLY-ra 1 és Maros bniÉ-re 1 szavazat.

Korelnök kihirdetvén a választás eredményét, megválasztott tiszt-

viselkül jelenti ki a következ urakat:

Elnök : dr. Schafarzik Feíuínc.

^lásodelnök : dr. Szontagh Tamás.

Elstitkái-: dr. Papp Károly.

Másodtitkár: Maros Iimük.

Vnlasz:m;'m.vi tügok pedig: dr. Maiüttz Héí-a, dr. Lír^FA Aurél,

41
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dr. Pálfy Mók, dr. Franzenau Ágoston, Treitz Péter, Timkó Imre,

dr. Emszt Kálmán, dr. Lörenthey Imre, dr. Kormos Tivadar, dr. Zi;\rÁNYi

Károly, Horusitzky Henrik, dr. Schréter Zoltán.

Kelt Budapesten, lí)i:! február ö-én.

Dr. LiFPA Aurél és Timkó Iinire Koch Antal dr.

a szavazatszedö bizottság elnökei. tiszteleti tag, korelnök.

Elnökl korelnök kihirdetvén a választások eredményét, üdvözli

a megválasztott tisztikart és a választmányt s kéri a megválasztott

urakat, hogy az 1913— 1915. évi ciklusban ugyanolyan buzgalommal

szolgálják társulatunk ügyeit, mint azt az elmúlt években tették.

ScHAFARziK Ferenc dr. eluök a megválasztott tisztikar és a választ-

mány nevében köszöni a közgylésnek a szives bizalmat, hogy nagyobb-

részt ugyanazon tisztikart s választmányt tisztelte meg a jöv három
évre is az ügyek vezetésével, mint az elmúlt trienniumban, s igéri, hogy

miként a múltban, úgy a jövben is a legnagyobb buzgalommal ipar-

kodik úgy a lisztikar, mint a választmány a beléjük helyezett bizalom-

nak megfelelni.

Egyéb tái-gy hiányában elnökl korelnök a közgylést esti 9 óra-

kor berekeszti.

Kelt Budapesten, 191:! február hónap r)-én.

Jegyezte Papp Károly dr. elstitkár.

B) SZAK[ILESEK.

1. Jegyzkönyv az Ji)i2 noveiuber G-iki szakülésrl.

Az ülés a m. kir. f()kltani intézet eladótermében d. u. 5 órakor kezddik.

Elüök : ScHAFARZiK Ferenc dr. megyetemi tanár és dékán. m. kir.

bányatanácsos.

Megjelentek : Bartúcz Lajos dr.. Spitzer Mók, Stanik Lajos. Streda

Rezs dr. vendégek.

Továbbá : Ascher Antal, Bella Lajos, Emszt Kálmán dr., Ehik Gyula,

Franzenau Ágoston, Hillebband Jen dr., Horusitzky Henrik, Ilosvay Lajos dr.,

JuGovics Lajos, Kadic Ottokár dr., Koch Antal dr.. Kormos Tivadar dr,.

Kulcsár Kálmán dr.. Kun Attila, László Gábor dr., Liffa Aurél dr.. Lóczy

Lajos dr.. Lörenthey Imre dr., Löw Márton dr.. Maros Imre, Marzsó Lajos,

Mauritz Béla dr., Palkóvics József, Pantó Dezs, Papp Károly dr., Pitter

Tivadar, Pioska Márton dr., Sass Lóránt, Steinhausz Gyula, Szinyei Merse

Zsigmond, Szontagh Tamás dr., Treitz Péter, Vargha György dr., Vigh Gyula,

VoGL Viktor dr., Zimányi Károly dr. ós Zsigmondy Árpád tagok.

Összesen 44-eu.
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Elnök az ülést megnyitván, üdvözli a szép számban megjelent szaktár-

sakat. Majd felhívja az elsötitkárt jelentésének megtételére. Erre Papp Károly dr.

elsötitkár a következ jelentést terjfszti el:

« Tisztelt Szakülés !

Amidn a június 5-iki szakülés óta a mai napon els ízben találkozunk,

mély tisztelettel jelentem a szakülésnek, hogy az öthónapos szünidben társu-

latunk a Földtani Közlöny utján iparkodott tagtársainkkal a kapcsolatot fönn-

tartani. Ezen idközben megjelent a Földtani Közlöny 6-ik, 7-ik és S-ik füzete
;

elkészült továbbá a 9— 10-ik ketts füzet is, amely b tartalommal a jöv hét

elején már tisztelt Tagtársaink kezében lesz. Azonkívül a múlt héten expedi-

áltuk a m. kir. földtani intézet 19 10-ik évi jelentését.

A szokásos jelentésekre áttérve, tisztelettel jelentem, hogy a f. évi június

5-iki választmányi ülés társulatunk rendes tagjaivá választotta a következ

testületeket s urakat

:

1. M. kir. kultúrmérnöki hivatal Nagyenyed. (Ajánlotta a

titkárság.)

2. KúN Attila megyetemi hallgató Bpest. (Ajánl. Sas Lóránd r. t.)

3. Eónay Béla magánmérnök Bpest. (Ajánlotta a titkárság.)

-i. CzEK Vald'emár tanárjelölt Bpest. (Ajánlotta Kövesligethy Eadó r. t.)

5. HöHB H. gimnáziumi tanár Segesvár. (Ajánl. Koch Antal tisz. tag.)

6. Stopnevits András bányamérnök, Stawropol, Kaukázus. (Ajánl, titk.)

A bejelentés tudomásul szolgál.

Az elnöklést Iglói Szontagh Tamás dr. másodelnök veszi át, s felkéri

Schafarzik Ferenc urat bejelentett eladásának megtartására.

1 . Schafarzik Ferenc dr. : Ásványtani közlemények címén né-

hány ásványelöfordulást mutat be, buzdításul a :geológusoknak, hogy országos

felvételeik közben az ásványokról se feledkezzenek meg. Bemutatja a somos-

újfalusi zeolitokat, amelyek fkép c h a b a s i t o k és ritkább ikertörvény :

a törzsromboéder szerint vannak kifejldve. Ugyanezen a stufán kvarckristá-

lyok is vaunak, amelyek idsebbek. Ugyancsak Somosújfaluról analcimot
mutat be, amely mellett chabasit, pirit, s mint legfiatalabb generáció kalcit is

van. Egy másik stufán analcim, cliabasit. lieulandit, stilbit és kalcit látható.

Mindebbl kiderül, hogy elször a kvarc, azután a zeolitok, majd a pirit s

végül a kalcit képzdött. Bányafaluból kalcedont, kalcitot és liialitet

mutat be, majd romboéderes kalcitot, rajta apró ametiszt kvarcokkal. Sóvár-

ról, az ottani elfuUasztott sóbányából, kék sókristályokat mutat be,

megemlítve, liogy Kompolthy József Aknaszlatinán is talált kék ksó kristályt.

Majd Budavidékének ásványairól számol be. A Péterhegy agyag-

gödrében a kiscelli agyag között keményebb szaruk breccsiás rétegek van-

nak, amelynek repedései között szép gipszkristályok találhatók, mells

ferde prizmával s ortodomával. Végül Puszta Kolop diluviális agyagjából

v i v i a n tí: ásványt m-rrtrit be. amely ott behintve fordulnak el.

Schafarzik tanár eladásáért elnökl másodelnök köszönetet mímdva, az

elnöklést ismét Schafarzik Ferenc veszi át.
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2. LiFFA Aurél dr. : A fillipszit líjabb hazai elfordulása
címen a badacsonytomaji Nagykfejtöben talált fillipszitrl beszélt. Ezt az

ásványt Lóczy Lajos dr. fedezte föl, s Badacsonytomaj ezidszerint a fillip-

szitnek harmadik lelhelye hazánkban. A kicsiny, szemmel alig látható ásvá-

nj^ocskákat az eladó optikai úton pontosan meghatározta.

Az eladáshoz szót kér Lóczy Lajos dr., aki elmondja, hogy ennek a

fillipszitnek az elfordulása igen érdekes. Ugyanis a kürthöz közel fekv

helyen találta ezt a posztvulkánikus terméket, a palagonitos bazalttufában. Az

egész kfejt anyaga vulkáni sárból származik, fölötte szilárd bazaltanyag,

majd ismét tufa van.

ScHAFAEZiK Feeenc elnök felhívja a figyelmet arra, hogy Zalaszántón

(keszthelyi j.) szintén van egy f i 1 1 i p s z i t - termhely (1. Schafarzik F. Ma-

gyar kbányák részletes ismertetése. Bpest, 1904. 360. old.) az ottani bazalt-

kbányában.

3. Hillebrand Jen dr. antropológus: Az sember újabb lakó-

helyei hazánkban címen tart eladást. Elmondja, hogy amióta Hermán

Ottó kezdeményezésére a Földtani Intézet, a Miskolczi Múzeum, a Tudomá-

nyos Akadémia és a Nemzeti Múzeum támogatásával hazánkban megindult a

barlangkutatás, a diluviális sember lakóhelyeinek föltárása gyors menetben

haladt elre. Nemrég még az a nézet uralkodott, hogy a diluviális ember csak

elvétve kereste volna fel Európa keleti részeit, addig újabb leleteink azt bizo-

nyítják, hogy az sember nagyon is sokat tartózkodott hazánknak jégáraktól

mentes vidékein, mert különösen a barlangokban bvelked hegységeink között

igen jól érezte magát. Bizonyítják ezt a felkutatott barlangokban talált tííz-

helyek, szebbnél szebb kszerszámok, továbbá a vel kedvéért feltört rénszar-

vas, hiéna és barlangi medve csontok. A kszerszámokból arra következtethe-

tünk, hogy hazánkat a m o u s t é r i e n korú nagyon primitív típusú neander-

tah emberrasz is lakta.

Az újabban felkutatott barlangok a következk : a Koch Antal tanártól

felfedezett Kiskevély-barlang a Buda melletti Csobánkán, a Horusitzky Henrik

fgeológustól felfedezett Pálffy -bar láng Detrek szentmiklóson
a Kis-Kárpátokban, azután a HiLLEBRANotól felfedezett Istállóski és

P e s k barlang a Bükk hegységben.

Az elhangzott eladáshoz Kormos Tivadar dr. megjegyzi, hogy a detre-

köszentmiklósi Pálffy-barlangban temérdek lemming maradvány van, ami

azért nevezetes, mert összeköt kapocs a kszegi lemming-elfordulással.

A Bükk-hegység barlangjait azonban úgylátszik, hogy a lemmingek el-

kerülték, mert az eddig fölásott barlangokban semmi nyomuk.

Schafarzik Ferenc elnök megjegyzi, hogy a detrekszentmiklósi Pálffy-

barlangból kikerült eszközök anyaga egészen más, mint a Szeletabarlang kék

kalcedou anyaga.

Horüsitzky Henrik fgeológus elmondja, hogy egy névtelen író kétségbe

vonja azt, mintha fedezte volna fel a Pálífy -barlangot. A névtelen író egy

pozsonyi lapban, s a földtani intézet igazgatójához írt levelében azt áUítja,

hogy a detrekszentmiklósi Pálífy- barlangot már Spiizer Mór uradalmi bérl
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is ismerte. x\ jelenlev Spitzer úrnak Hoeusitzky Henrik megmagj'arázza. hogy

a szóbanforgó Pálfty-barlangot eltte senki sem kereste fel, s így ez teljesen

új hely a speleológiábau.

EosKA Márton dr. rendes tag üdvözli Hillebrand doktort szép leletei és

eladása alkalmából, s arra serkenti a Barlangkutató Bizottságot, bogy gyor-

sabb menetben folytassa a kutatásokat. Szontagh Tamás dr. másodelnök kije-

lenti, hogy a m. kir. földtani intézet 1906 óta már 14,000 koronát költött a

Miskolcz vidéki barlangok, s fkép a Szeleta kiásatására, s így az államot nem
terheli semmiféle mulasztás.

Bella Lajos dr. rendes tag elmondja, hogy a trencséni s felvidéki

múzeumok lázas buzgalommal gyjtik a felsmagyarországi kincseket, s ebben

nagyon támogatják ket a cseh s morva szakemberek. Ez ellen az államnak

erélyesen fel kellene lépni.

LóczY Lajos dr. tiszteleti tag szerint a Földtani Társulatnak igazságo-

san kell anyagi s erkölcsi erejét a geológia birodalmában szétosztani. A társu-

lat minden erejét nem fordíthatja a barlangkutatásra, mert a társulatnak,

épúgy mint a földtani állami intézetnek is mindenféle mineralógiai,. geológiai

s paleontológiái gyjtést egyenlen kell támogatni. Azonkívül ne várjunk min-

dent az államtól, hanem a társadalamhoz is forduljunk anyagi és erkölcsi

támogatásért.

4. LóczY Lajos dr. bemutat egy MastDiloir JUrrsoni fogat a dunántúli

Boldogasszony falváról. Ez a fog nagyon emlékeztet arra a fogra, amelyet dr.

Pawlowne egy amerikai fajjal azonosított. Az amerikai Masíixhni (jigonieum

tényleg nagyon hasonlít a magyar faj fogára.

5. LóczY Lajos dr. a természeti szépségek megvédését
ajánlja a szaktársak íigyelmébe. Az Orvosok és Természetvizsgálók
idei veszprémi vándorgylésén számos felszólalás történt a természeti szépsé-

gek megvédésérl. Miként törvény van már a régi épületek, várromok, vala-

mint a madarak védelmérl, azonképen védjük mi geológusok a ritka földtani

tárgyakat, a gyönyör bazalt-hegyeket, amik maholnap már a kfejtk csáká-

nyai alatt pusztulnak el. Feladatunk, hogy ezeket a természeti szépségeket

lajstromozzuk, s azután a társadalmat szólítsuk fel segítségünkre.

Ilosvay Lajos dr. választmányi tag megjegyzi, hogy ezek a dolgok nin-

csenek teljesen elhanyagolva, luert a Természettudományi Társulat, épúgy, mint

a Földtani Társulat már 1908-ban behatóan foglalkozott a természeti kincsek

megvédésének kérdésével. A Természettudományi Társulat ezrével küldözte

szét a gyüjtiveket, azonban a társadalom nem sokat tördik ezekkel a dolgokkal.

Elnök a vitát bezárva, az ülést estéli 7 órakor berekeszti.

2. Jííiyzköiiyv az 1912 <!< ctinhor -í-éii tartott szakülcsrl.

Az ülés a kii-, nia^íy. Természettudományi Társulat üléstermében délután 5 órakor

kezddik.

Elnök: Schafarzik Ferenc dr. kir. bányatanácsos, megyetemi tanár.

Megjelentek : ])LU.\i Sándor, Jíbknnprfkr J. dr., Gereczk Péter dr.,
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Halaváts Gyula, Halász Gíula, Hegeds J. László, Keresztes Máel\, Kissák-

MÁsi Mály Sándob, Stkeda Rezs dr., Szatala Ödön, Vnutskó Ferenc vendégek-

Továbbá : Ascher Antal, Bekey Imre CtÁeor, Berkó József dr., Braun

Gyula dr., Ehik Gyula dr., Emszt Kálmán dr., Hillebrand Jen dr., Horu-

siTZKY Henrik, Horváth Béla dr., Ilosvay Lajos dr., Inkey Béla, Kadic Ottokár

dr., KocH Antal dr., Koch Nándor dr.. Kormos Tivadar dr., Kulcsár Kálmán,

László Gábor dr., Liffa Aurél dr., Lóczy Lajos dr., Löeenthey Imre dr., Lw
Márton dr., Majee István, Mauritz Béla dr.. Maros Imre, Marzsó Lajos, Pálfy

Mór dr., Pantó Dezs, Papp Ivároly dr., Pávai Yajna Ferenc dr., Pitter Tiva-

dar, RozLozsNiK Pál, Sigmond Elek dr., Schréter Zoltán dr., Szontagh Tamás

dr., Telegdi Róth Lajos, Timkó Imre, Toborffy Géza. Treitz Péter, Vendl

Aladár dr., Yogl Viktor dr., Zimányi Károly dr. és Zsivny Viktor dr. tagok.

Elnök az ülést megnyitván, felkéri Kormos Tivadar dr. rendes tagot

(•Magyarországi ii j ö s e m 1 ö s ö k» címen hirdetett eladásának meg-
tartására.

1. Kormos Tivadar dr. állami geológus új semlösöket mutatott be

Magyarországról. Részben olyanok ezek melyek a tudományra nézve teljesen

újak; ezek közül kiemelend egy — a mai berber majomhoz közellálló —
majom Baranya megyébl és három rendkívül érdekes pézsmacickány faj,

melyeknek a legközelebbi rokona ma a Pyrenaeusokban él, valamint egy

rozsomák (Gulo) faj Biharmegyébl, mely a mai északi «Vjelfrass9 jégkorszak

eltti, kistermet se. Ezzel együtt került el egy tigrisféle állat (Macha-
irodus latidensj maradványa is, amely hazánk sfaunájában szintén új. El-
adó a bemutatott tárgyakat Magyarország hajdani klimatikus viszonyaira való

tekintettel b reflexiókkal kisérte. Dr. Kormos Tivadar eladásához Elnök
megjegyzi, hogy a vándorlási teória nagyon egyezik Tuzson tanár megfigye-

lésével, aki kimutatta, hogy a növények nyugatról vándoroltak be Oroszországba.

2. Utána Ehik Gyula tanárjelölt a detrekszentmiklósi Pálffy-barlang

faunája címen tartott eladást, melyben utalt arra a nevezetes körülményre,

hogy e barlangból a lemming tömegesen került el. E körülmény rendkívül

érdekes kapcsolatot nyújt az óruzsini és a növi barlangok faunája között, melye-

ket még RoTH Samu a 90- es években ismertetett.

3. Pávay-Vájna Ferenc dr. Selmecbányái fiskolai tanársegéd Új P h o 1 a -

domya hazánkban címen mutatja be azt az óriási nagy Pliohidoniyát,

amelyet Böckh Hugó dr. fbányatanácsos gyjtött Verilniken lajtamészkbó'l.

Három példányban még a hontmegyei Kemence határából került el szintén

fels mediterrán üledékekbl ugyancsak egészen megegyez méretarányokkal, kör-

vonalakkal és díszítésekkel, amelyek élesen megkülönböztetik az eddig ismert összes

fajoktól. Vizsgálatai alapján legközelebbi rokonai a Pholadomya alpina Math. és

Pholadomya alpina v. rostrola Schaff., de azoktól is élesen megkülönböztet-

het s ezért az eladó, mint új fajt Phuladomya H. Böckhí n. sp. néven hajlandó

bevezetni az irodalomba, Böckh Hugó dr. fiskolai tanár, kiváló magyar geoló-

gusunk, tiszteletére.

4. Ezután Papp Károly dr. társulati ftitkár Kálisók utatások
hazánkban címen ismerteti az Erdélyi Medence újabb fúrásait. Elmondja,
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hogy a nagysármási III. b) fúrás 970 m, a marosszentgyörgyi 863 ni, a maros-

ugrai 1282 m mély, az utóbbi ezidó'szerint hazánknak legmélyebb fúrása. Eddig-

elé 28 mélyfúrás van Erdélyben, de ezek közül egyik sem ütötte meg sem a

káhsó, sem a petróleum-telepeket.

Eladónak az a nézete, hogy a sótelep Erdély mélységében nem folytonos

vonulatban van meg, hanem csak a medence szélein egyes elzárt öblökben képz-
dött só ; s szerinte ezért a kálisókutatásokra végzett fúrásoknak is a medence

széleirl kellene kiindulni, minthogy kálisóra csakis ott lehet remény, ahol egy-

általában só is van. A petróleum-telepekre Erdélyben vajmi kevés a remény.

Ezen kétségesked állásponttal szemben ismerteti Erdély legkiválóbb

ismerinek : Lóczy Lajos, Mrazec Lajos és Böckh Hugó tanároknak álláspont-

ját, akik ersen remélik, hogy Erdélyben a kálisóra s petróleumra is rábuk-

kan a fúró. Végül az eladó azt óhajtja, hogy kétségesked álláspontját minél

elbb megcáfolja a fúró, s hogy Böckh-Lóczy-Mkazec elmélete nyomán mielbb
megtalálja az állam a keresett kincseket.

5. Ugyancsak Papp Károly ftitkár ismerteti Eózsa Mihály dr. rendes

tagnak :A stassfurti sótelep ek organikus szerkezetérl írott

értekezését. Eózsa tanár jelenleg a m.*kir. Pénzügyminisztérium 4000 koronás

ösztöndíjával a németországi kálisótelepek eredetét tanulmányozza, s errl szól

bemutatott értekezése is.

Az elhangzott eladásokhoz szót kér Lóczy Lajos tiszteleti tag. Azzal

kezdi felszólalását, hogy az Erdélyi Medencét még nem ismerjük. Epúgy nem
ismerjük még a kálisótelepek eredetét sem. A múlt század nyolcvanas éveiben

Sdess Ede ösztökélésére sokat gondolkozott az Erdélyi Medence esetleges kálisó-

telepeirl. Be kell vallanunk, hogy sem a németországi, sem a keletgácsországi

kálisó telepekrl nincsenek megállapodott felfogások. Eégente úgy hittük, hogy

a kálisó felül van, most ellenben azt hangoztatják, hogy a régebbi sótelepben

van a karnallit és a szilvin. Elszasszban az eredeti sótelep hullámos redzése-

ket mutat, míg felül nyugodt a település. Az Elsass-vidéki legújabban feltárt

kálisótelep nagy reményt nyújt az erdélyi kálisótelepek kutatására is. Utal

továbbá a Loncsaufii menti kínai medencére is. A hanhai rétegek szárazföldi

eredet képzdmények, amelyekbl házilag sót termelnek. A kínai szalinákban

nemcsak ksót, hanem kieseritet is találunk. Ide menjen Eózsa tanár, ha a

kálisótelepek eredetét akarja kutatni.

Papp eladó nem ismeri az újabb erdélyi kutatásokat, s azért mondja

nyugodt településünek az Erdélyi Medencét. Pedig a Böckh tanár vezetése

alatt mköd geológusok ott is találtak gyrdéseket, ahol ksó egyáltalán

nincs. Az újabb kutatások szerint a Mezség fkép szarmata és pontusi réte-

gekbl áll, s ezért szintes ; a mélységben mindenesetre gyrdöttebb a réteg-

zés, ahol a mediterrán rétegek vannak. Az Erdélyi Medence tükörképe illet-

leg ellentéte a Cseh Masszívumnak, vagy a Pécsi hegység újbányái részének,

ahol periklinális rétegek vannak. Az Erdélyi Medence leroskadt terület, amely-

nek peremen szintesen, transgresszív fekszenek a rétegek. A medence peremén

tehát vízszintes, s belseje felé gyrdött rétegek vannak. Lóczy három vonu-

latban talált annakidején tetöszer települést, tehát három antiklinális vonu-
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latot ismert fel l!)08-ban, míg legújabban Böceh tanár úr már 18 antiklinális

vonulatot konstatált. A kétségeskedk tábora nem hiszi az antiklinális vonula-

tokat, csak néhány kilométeres hosszaságú antiklinálist fogad el, amelyek

helyenkint elsimulnak, de ismét eltnnek. Igaz, hogy Erdélynek csakis pere-

mein vannak kösótelepek, de azt nem tudjuk, hogy a medence belsejében, pl.

a sármási antiklinálisban nincs-e meg a ksó. Valószín, hogy itt még nem
értük el a ksó mélységét. Azt véli, hogy a medence szélein a ksó nem ere-

deti helyén van és a gyrdés benne nem tektonikus eredet, hanem oldódási

folyamatok eredménye. Úgy képzeli a dolgot, hogy a vegyes sórétegbl kimen-

nek a könnyebben oldható részek, s a visszamaradok mozgásba jönnek, miál-

tal összenyomódás keletkezik. Az Erdélyi Medence tektonikus jelenségeit távolról

sem hasonlíthatjuk össze az Alpok vagy a Kárpátok mozgásaival, hanem le-

roskadó tömegnek kell gondolnunk, amelynek szélei összenyomódnak. Lóczy

tanár bevallja, hogy Erdélyrl sok tekintetben megváltozott régi nézete, mert

hiszen évtizedeken át nyugodt medencének hirdette Erdélyt, míg ma gyrdött
területnek tartja, azonban egyben nem változott meg nézete, s ez pedig az,

hogy ott kell keresni a kálisót, ahol a sótelepeket az erózió még nem érte, s

így a víz fel nem oldhatta.

ScHAFARziK Ferenc elnök az elhangzott felszólalás kapcsán úgy véli, hogy

a kálisókutatás tényleg indokolt. Hisz a legtöbb magyarországi forrásban meg
van a KCl, így a luhi Margitvízben, s az erdélyi ásványos vizekben. Utal

arra, hogy a sóformáció a mediterránban egységes volt, akár elfogadjuk Uhlig

felfogását, akár nem. Igaz hogy Komániában káhsó nincs, de megvan Galí-

ciában Kaluszon. Az elhangzott vitából azt látja, hogy a geológusok két cso-

portra oszlanak a kálisókérdésben ; az egyik csoport pesszimisztikus álláspon-

ton van, a másik csoport optimisztíkus véleményt táplál. Elnök kifejti, hogy

maga az optimisztikusok közé számítja magát, s eme kijelentésével esti 8 óra-

kor az ülést bezárja. Jegyezte Papp Károly dr. titkár.

3. Jegyzkönyv az 1912 december 11-én tartott szakülésröl.

Az ülés helyisége a m. kir. földtani intézet eladóterme, kezdete délután 5 óra.'

Elnök : Szontagh Tamás dr. királyi tanácsos másodelnök.

Megjelentek : Kadványi Antal, Streda Eezs dr., gróf Teleki Pál dr.

és Zeller Tibor vendégek.

Továbbá : Balogh Margitka dr., Bckh Hugó dr., Cholnoky Jen dr.,

Erödi Kálmán dr., Gaál István dr., Hillebrand Jen dr., Jugovics Lajos,

Ivadic Ottokár dr.. Kormos Tivadar dr., Liffa Aurél dr., Lóczy Lajos dr.,

Maros Imre, Marzsó Lajos, Papp Károly dr., Pálfy Mór dr.. Pávai Yajna

Ferenc dr., Pitter Tivadar, Posewitz Tivadar, Kozlozsnik Pál, Schréter Zol-

tán dr., Steinhausz Gyula, Strömpl Gábor, Taeger Henrik, Telegdi Kóth Lajos,

TiMKÓ Imre, Toborffy Zoltán, Vendl Aladár dr., Vizer Vilmos.

Elnök felhívja Cholnoky Jen dr. kolozsvári egyetemi tanár urat, társu-

latunk rendes tagját, hogy «Nehány megjegyzés Erdély morfológiája-

hozó címen bejelentett eladását megtartani szíveskedjék.
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Cholnoky Jen dr. kimutatta, hogy az Erdélyi Medence halomvidékén a

völgyek lejtin általánosan jellemz az úgynevezett suvadás, vagyis rogyás ós

csúszás, földfolyással egybekötve. A suvadások sokkal, de sokkal nagyobb mére-

tek, mint azt eddig gondolták. Vannak 5— 10 km hosszú suvadások, amelyek

sokszor egész halomvidéket mozdítottak ki a helyükbl. így pl. Szováta só-

sziklái és tavai mind egy óriási suvadáson foglalnak helyet, amiért is a sóvi-

dék mai alakulása nem látszik tartósnak. A suvadások sok bajt okoznak a

vasutaknak, de még többet a közutakuak, amelyek éppen a suvadások miatt

sokszor állandóan eltolódnak. Ez az oka, hogy pl. Kolozsvárról a szomszéd

mezségi falvakba csak nagyon rossz, alig járható utak vezetnek, amelyeknek

fenntartása rengeteg költséget okoz. Györgyfalvára pl. igen sokszor lehetetlen

kocsival átjutni. A földmvelés megváltoztatott módszere segíthet ezen egye-

dül. Jöv tavaszra igen sok új földcsuszamlás, suvadás várható.

Cholnoky Jen eladásához szót kér Nagysúri Böckh Hugó dr. rendes

tag. Minthogy már a múlt szaküléseu történtek antiklinálisaira megjegyzések,

s most Cholnoky Jen is fölemlítette újabb kutatásait, azért szükségesnek látja

ez alkalommal megjegyzéseit megtenni. Az els dolog annak a megállapítása,

hogy az Erdélyi Medencében megvannak-e, vagy sem az antiklinális vonulatok.

Böckh Hugó dr. kijelenti, liogy az antiklinálisokat ö maga és munka-

társai 100 meg 100 dlés mérésébl állapították meg, tehát az antiklinálisok

jelenléte kétségtelenül be van bizonyítva. Gaál István tanárral vitát kezdeni

nem óhajt, mert mint az erdélyi geológiai felvételek fnöke arról gyzdött
meg, hogy Gaál dr. képtelen volt a reábízott feladatnak megfelelni.

A második kérdés az, hogy az antiklinálisok képzdése összefügg-e a

sótelepekkel, vagy sem. A Küküll vidékén a medence peremén hatalmas gy-
rdéseket konstatált Lázár bányamérnök, ezen gyrdések alatt pedig még a

só eddig konstatálva nincs. Cholnoky nem tartja tektonikus eredeteknek a

kolozsi sóbánya vidékén lev gyrdéseket, pedig ezek tektonikus eredete két-

ségtelen. Az Erdélyi Medence peremén padka van, amelyen a gyrdés mini-

mális. A gyorsan sülyed medencének gyrdésére a Pálfy-féle magyarázatot

el lehet fogadni, s ezzel az antiklinálisok képzdését is meg lehet fejteni. Az

antiklinális vonulatok kanyarodásairól több helyütt szemmel láthatólag meg-

gyzdhet bárki. Ami azt az ellenvetést illeti, hogy kálisót eddig Erdélyben

nem találtunk, az még nem bizonyítja elméletem helytele Qségét, mert pl.

Ugrán csak 1000 m mélység körül várhatjuk a sótelepet.

LóczY Lajos tiszteleti tag az elhangzott magas színvonalú vitatkozásokra

megjegyzi, hogy 1908-ban az els antiklinálist morfológiai asszimetriából

vette észre. A küls assziraetrikus formákat mérföldekre látta, s így gondolt

az antiklinálisokra. Ezeket azután J3öckh Hugó tanár úr munkatársaival ásá-

sokon alapuló mérésekkel nyomozta ki. Az antiklinális elméletben egyetért

Böckh tanárral. Az ellenvéleményen lev geológusok tagadják a Medence bel-

sejében az antiklinális-vonulatokat. A geológusok ugyanis hozzászoktak ahhoz,

hogy a fiatal medencéket szinteseknek tekintsék, mint pl. a Somogy-zalai hal-

mokat. Kritikusaink tehát azt hiszik, hogy Erdélyben is olyanok a viszonyok,

mint a Túladunáii. Pedig Erdélyben mások a viszonyok. Igaz, hogy az erdélyi
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eocén-rétegek nagyjában szintesen s nyugodtan fekszenek, de azért bennük

pikkelyességet is megfigyelhetünk. A Párisi medencét is gyretlen medencé-

nek tartják, pedig ki van mutatva, liogy itt is vannak gyrdések, bár itt

nincs só. Nem nyomós tehát az az érv, hogy az Erdélyi Medence gyrdése

a sóhoz van kötve.

Gaál István megjegyzi, hogy a Párisi medencében só ugyan nincs, de

van gipsz, amely a gyrdést okozhatta. Az Erdélyi Medence 3—4 fokos d-
lés rétegeit bizony nem tekintheti antiklinálisoknak. A BöcEH-féle egyik át-

döfött redt pedig suvadásnak találta; a sármási átdöfött red sem állja meg

a helyét, mert az összekötött két dacittufa-réteg nem egykorú képzdmény.

BöcKH Hugó dr. fbányatanácsos Gaál István dr. megjegyzéseire azt

válaszolja, hogy vele vitába elegyedni nem óhajt és 'így érdemleges választ

felszólalására nem is ad. Elnökl másodelnök kéri a vitatkozó urakat, nogy

kerüljék a személyeskedést, s maradjanak a tudományos viták tárgyi

között.

Pávai Yajna Ferenc dr. tanársegéd bemutatja legújabb térképét, amelyet

az Erdélyi Medence permén Böckh Hugó fbányatanácsos úr útmutatásai nyo-

mán készített, s ahol Apahida vidékérl tektonikai felvételeket szemlélteten

kitüntetni képes volt.

Cholnoky Jen dr. végül zárószó jogán válaszol az elhangzott vitatkozá-

sokra. Ha Böckh tanár úr a Pálfy-féle elmélethez hajlik, úgy ez azt mutatja,

hogy nem ragaszkodik a regionális felgyrödéshez. Az Erdélyi Medence keve-

set siilyedt s ezzel nem magyarázható meg a 2000 méter vastag réteg oly

nagy fokú, diapir redzése, amelyet Böckh tanár úr feltételez.

A Kolozsvár északi részén Szádeczky Gyula dr. tanár úrtól készített

tektonikai térképezésben sok a tévedés, mert a nevezett tanár úr és tanítvá-

nyai nem bírták a rogyásokat, csúszásokat és suvadásokat az eredeti réteg-

zdéstl megkülönböztetni. A Pávay Vájna Ferenc tagtárstól említett mély

bevágódású völgy szintén suvadás révén keletkezett.

Végül köszönetet mond a vitatkozó uraknak, hogy eladását magas szín-

vonalú vitáikkal annyira kitüntették.

2. A második eladást Jugovics Lajos dr. budapesti egyetemi tanársegéd

tartotta. Ásványtani közlemények cím eladásának tárgya röviden

a következ volt

:

a) Békásmegyer határában lev Eókahegy-i mészkbányából származó

barytok kristálytani viszonyai.

h) Nógrádmegyei Csváron a raibli mészkben talált fluorit bemutatása

és az elfordulási stb. viszonyok ismertetése. A fluorit mellett található kal-

citok kristálytani viszonyai. Megemlítette, hogy a baryt és fluoritról szóló dol-

gozata a Nemz. Múz. Annaleseinek e hó végén megjelen kötetében meg fog

jelenni, s már nyomás alatt van. Végül

c.) a Vácz mellett lev Kosd-i szénbányából származó markasiteket

ismertette a kémiai analízis eredményeivel megvilágítva.

Elnökl másodelnök az eladó uraknak köszönetet mondva az ülést

estéli 8 órakor berekeszti.

Földtani Közlöny XLIII. köt. 1913-
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4. Jegyzkönyv az 1912 december 18-áii tartott szakülésröl.

Az ülés a m. kir. Földtani Intézet Stefánia- uti palotájának els emeleti

elüadótermében délután 5 órakor kezddött.

Elnök : Szontagh Tamás dr. királyi tanácsos, másodelnök.

Megjelentek : Balogh Margit dr . Emszt Kálmán dr., báró Eötvös Lóránd

dr., Erdi Kálmán dr., Koch Antal dr.. Kormos Tivadar dr., Krenner József

Sándor dr., Lóczi' Lajos dr.. Maros Imre, Pantó Dezs, Papp Károly dr.,

Pálit Mór dr., Poskáss Károly, Posewitz Tivadar. Steinhausz Gyula, Stbeda

Eezsü dr., Strömpl Gábor dr.. Treitz Péter, Vogl Viktor dr., Yizer Vilmos.

Elnökl másodelnök az ülést megnyitván felkéri Strömpl Gábok dr. ren-

des tagot bejelentett eladásának megtartására.

1 . Strömpl Gábor dr. : « A z erdélyi Mezség szerkezete és

arculata') címen bemutatta a Mezséget szóban és képekben. Fkép a Kolozs

és Nagysármás között elterül vidéket ismertette, a gyrdött sótartalmú zóná-

tól befelé a mindjobban ellaposodó Mezség felé. Kimutatta a sármási antikli-

nális vonulatot, s még egy közbees lapos antiklinálist, Kolozs és Mocs között.

Eladását vetített képekkel kisérte.

•2. A második eladó Vigh Gyula : a dorogi N a g y k s z i k 1 a 1 i a s z

rétegeirl értekezett.

Stömpl Gábor eladásálioz Lóczy Lajos dr. tiszteletitag megjegyzéseket

fz. Fölveti a kérdést, vájjon amit annyira keresünk : a földigáztartók mindig

a mezségi rétegekben vannak-e vagy sem. A romániai petróleum ered helye

a slír, de kiadós, migrált telepek vannak a szarmáciai. st a pontusi rétegek-

ben is. Ezen analógia iitján a Mezségen nemcsak a mediterrán, hanem a

szarmáciai s pontusi rétegekben is reméllietünk gázt.

Báró Eötvös Lóránd dr. szintén hozzászól a kérdéshez múlt nyári vizs-

gálatai nyomán. Azt az egyet meri állítani, hogy az Erdélyi Medence
mélységében nagy nyugalom észlelhet, amely az Alfölddel

izosztatikus egyensúlyban van. A két medence között a hegység úszó egyen-

súlyban helyezkedik el. Az Erdélyi Medence mélységében redktl mentes

tömegek vannak. Enyedtl kezdve Eadnótig emelkedés van, innét Marosvásár-

hely felé esés. A mélységben meg bir különböztetni mágneses tömött kzeteket

és nem mágneses tömött közeteket, milyenek a mezségi márgák. Az ugrai

antiklinális alatt a mélységben, a nagyobb srség ' tömegekben antiklinális

nincs, ellenkezleg Ugránál tekintélyes sülyedés van. Marosújvárnál, a só körül

kimutathatja a mélységben is az antiklinálist, ellenben Sármás alatt nem.

A rétegek települését vizsgálataival csak mintegy I20U0 m mélység alatt ismeri

föl. Vizsgálataival eddig Nagyenyedtl csak Nyárádszentistvánig jutott s csak

egy szelvénye van ezen a vonalon, a másik szelvény Nagyenyedtl Nagysár-

másig halad. A kereszt profil a mágneses kzetben mint egy szkématikus vul-

kán tnik el. Maga az Erdélyi Medence valószínleg igen egyszer, egységes

képet fog nyújtani.

Eötvös báró nagyérték megjegyzéseihez Lóczy Lajos hozzáfzi, hogy

az Erdélyi Medencének nagyjában szabályos teknszer tclepedését elismeri,
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de az is bizonyos, hogy a medence gyrdött és töredezett. Az egyenletes

tömeg felületben Eötvös báró szerint az ugrai antiklináiis alatt a mélységben

szinklinális van. Ez megegyezik az Alpokban észlelt viszonyokkal, ahol a fel-

gyrt rétegek alatt tömeghiány, illetleg az Alpok alatt nyugodt alapzat van
;

úgylátszik így van ez az Erdélyi Medencében is.

Papp Ivároly dr. szintén szót kér a vitához. Kifejti, hogy Eötvös Lóbánd

iir nagyméltóságának megfigyelései Erdélyrl rendkívül egyeznek a régebbi

felfogással, amelyet Koch Antal tanár úr évtizedeken át hirdetett, s amelyet

1907 óta az eladó is némikép módosítva hangoztatott. Ezen felfogás szerint

az Erdélyi Medence nyugodt település képzdmény, amelynek belsejében az

antiklinálisok csak végtelenül lapos boltozatok képében tnnek el. Szemmel
látható antiklinálisok, illetleg nagyobb arányú gyrdések csak a Medence

pereméhez közel a sótestek zónájában vannak. Ha a vízaknai sótömzsöktl

Marosujvár, Torda, Kolozs. Dés sóbányái felé haladunk, s innét Sajószent-

andrás, Szászpéntek, Görgényszentimre, Szováta Paraj d sótömzséin át, Homo-
ródszentpál. Khalom sószikláin át vissza Vízaknára i utunk, azt látjuk, hogy

a só- és gipsztömzsök zónájában mintegy 15—20 kilométer szélességben gy-
rdött rétegek vannak, hatalmas antiklínálisokkal. Ettl a zónától úgy kifelé,

mint befelé a Medencében a harmadkori rétegek egyaránt nyugodt települést

mutatnak. Eötvös báró iir eddigi megfigyelései nagyon szépen egyeznek ezek-

kel a tényekkel.

Elnökl Szontagh Tamás dr. másodelnök köszönetet mondva úgy az el-

adónak, mint a vítázóknak, s különösen Eötvös Lokánd báró nagyméltósá-

gának becses tanulmányai szíves közléseért, a szakülést estéli 7 órakor berekeszti.

5. Jegyzkönyv az 1913 január 8-iki szakiilésröl.

Az ülés helyisége a kir. magyar Természettudományi Társulat ülésterme,

kezdete délután 5 óra.

Elnök : Scilvfaezik Ferenc dr. kir. bányatanácsos, kir. Józsefmegye-

temi ny. r. tanár és dékán.

Megjelentek : Andeea János, Halaváts Gyula és Hermán Attó vendé-

gek ; továbbá Balogh Margit dr., Bekey Imre Gábor, Emszt Iválmán dr., Gaál

István dr., Hillebrand Jen dr., Horusitzky Henrik, Jugovics Lajos, Kadic

ttokár dr., Koch Antal dr., Koch Nándor dr.. Kormos Tivadar dr., Kulcsár

IvÁLMÁN, LiFFA Aurél dr., Lóczy Lajos dr., ifjú Lóczy Lajos, Lorenthey Imre dr.,

Löw Márton dr., Májer István, Marzsó Lajos, báró Nyáry Albert dr., Pantó

Dezs, Papp Károly, Pitter Tivadar, Eozlozsnik Pál, Sass Lóránt, Steinhausz

Gyula, Szontagh Tamás dr., Telegdi Eoth Iíároly dr., Timkó Imre, Vargha

György, Vigh Gyula, Vizer Vilmos, Zsigmondy Árpád, Zsivny Viktor.

Elnök üdvözölvén a szép számban megjelent tagokat, a távollev Vogl

Viktor dr. másodtitkár helyett a jegyzkönyv vezetésére felkéri Vigh Gyula

rendes tagot.

Elnök felkéri az elstitkárt jelentésének megtételére.

Papp Károly dr. elstitkár bejelenti, hogy Inkey Béla tiszteleti tag lOOÜ

6*
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koronás alapítványt ajánlott föl a Földtani Társulatnak. Bejelentette továbbá

az 191:2 december 4-én megválasztott örökít s rendes tagokat.

A titkári jelentés tudomásul vétele után Elnök felkéri Halaváts Gyula

m. kir. föbányatanáesos-fögeológust, mint vendéget, bejelentett eladásának

megtartására.

Halaváts Gyula : Adatok az Erdély részi Nagy Medence
tektonikájához cím eladásában a következket mondotta: Cholnoky

jENnek 1912 dec. 11-ikén tartott eladásán nem jelenhetett meg és ezért

ezen eladásban elhangzott azon állítására, hogy a medence középtáján a

rétegek nem gyíírödöttek, hanem csak a peremén, most reflektálva kijelenti,

hogy a rétegek a medence közepén is gyürdöttek. A medence tektonikájának

részletes tárgyalása eltt a terület fölépítésében résztvev képzdményeket

sorolja föl. Az eredetileg vízszintesen leülepedett képzdmények ma már nin-

csenek abban a helyzetben, hanem a föld mélyében mköd erk nagyon is

megváltoztatták fekvésöket. A rétegek településében a legnagyobb változásokat

a vízaknai sótömzsnek, mely maga is ersen gyrött, a mélységbi való er-

szakos feltódulása idézte el. A sótömzs fedjét alkotó képzdmények, külö-

nösen az azt köpenyként körülvev szarmata rétegek is különböz düléseket

mutatnak. Az alsó pontusi agyag települését már kevéssé érte a sótömzs fel-

puffadása. Az agyag lapos szinklinálist alkot D-rl É-ra. E-ra azonban törés

mentén mediterrán korú rétegek nyomulva föl, elvágják a pontusi rétegeket,

ezután DNy-Ek-i irányban a lapos szinklinális ránc szintén megvan. Az alsó

pontusi agyag az elbb említett vetdésnél a kontaktuson két meredek ráncot

vet. A ráncok csapása ENy-DK-i, amely irány nagyjában megfelel az egykori

partvonal irányának, vagyis a ráncok evvel párhuzamosak. Nagydisznód-Nagy-

talmács-nál elüt a medence arculata. Itt a szarmata rétegek nyugodtak és kis-

fokkal dlnek. A pontusi rétegek azonban már szk szinklinális ráncot vet-

nek, majd lapos antiklinális ránc következik és tovább lapos szinklinális ráncba

mennek át. A ráncok tengelye itt már nem parallel a parttal, hanem mer-
legesen érinti azokat. Tehát a medence felépítésében résztvev neogéu képzd-

mények nemcsak a medence szélén, hanem a medence belsejében a sótöm-

zsön túl is ersan ráncosodtak.

Eladó területének nem egy pontján a mélyben iszapos viz források

fakadnak, melyek az árterek síkjában kis kúpokat emelnek, melyekbl víz

szivárog. Ezt artézi jelenségnek tartják és eladó csatlakozik e nézethez, mert

okát is tudja adni e jelenségnek. A szinklinális agyagáu összegyl a talajvíz,

ahonnan a nagy hidrosztatikai nyomás alatt a legmélyebb részén a területnek

kitör és folyik mindaddig, míg az iszapkúp olyan magas nem lesz, hogy a

hidrosztatikai nyomás nem képes a vizet fölemelni, mikor is a víz a terület

más mély pontján buggyan föl és alkot kúpot. Ennek a szinklinális ráncnak

folytatásában Bójától DNy-ra van egy ehhez hasonló forrás, mely már nem
épít kúpot, minthogy a hidrosztatikai nyomás Ü pontján van. Ezen források

jelenléte, eladó szerint, mindig az altalajban lev szinklinálisra vall.

Hchai'arzik Ferenc dr. elnök köszönetet mondva az eladónak, megem-
líti, hogy a rüszi iszapvulkánoknál methángáz is tör fel, amely a forrást
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vegyes természetvé teszi. A víz származhatik ugyan olyan csekélyebb mély-
ségbl, ahol még az évi középhömérséklet uralkodik, de a gáz, mely a vizet

felhajtja, az alsó agyagrétegek nagyobb repedéseibl jöhet úgy, hogy ezen

alapon épenséggel nincs kizárva, hogy a ruszi iszapvulkánsor mentén tekto-

nikai törést ne tételezzünk fel.

Az eladáshoz szót kér Gaál István dr. r. tag, aki szerint a medencé-
ben a felszínen nem lehet konstatálni a medencét kitölt fiatalabb üledékek
geológiai viszonyait, mert elfödik olyan morfológiai viszonyok, hogy a tekto-

nikai viszonyokba bepillantást nem engednek meg. Kétségbe vonja a rétegek

gyrödöttségét és ellenmondást vél találni az eladó szavaiban, mert hogyan
lehet a fekv réteg nyugodt, a fed pedig gyrdött? Lóczy Kajos tb. tag

közbe szólva utal az alpesi példákra, ahol ilyen települési viszonyt sokszor

találni.- Gaál dr. folytatva hozzászólását, kételkedik a rétegek korának meg-
határozása helyességében és a dacittufát sem tartja okvetlenül közép miocén
korúnak.

Elnök felkéri ezután Hillebkand Jen dr. rendes tagot, hogy «A fosz-
szilis ember kérdése* címen bejelentett eladását tartsa meg.

HiLLEBRAND Jenö dr. ismertette az eddigi diluviális embercsont marad-
ványokat s ezek alapján kifejtette azt a felfogást, hogy azokat nagyon eltér
morfológiai bélyegeik alapján legalább is három külön fajba kell besorozni.

Ezek: a Homo heidelbergensis, a Homo primigenius és a Homo sapiens fos-

silis, amelyek valószínleg nem is egyenes leszármazottjai egymásnak, más
szóval nem képeznek si sorozatot, hanem csak lépcss sorozatot, amennyiben
csak bizonyos jellegeik alapján tüntetik fel azokat a stádiumokat, amelyeken
a mai embernek át kellett mennie.

ScHAFARZiK Ferenc dr. elnök köszön szavai után Kormos Tivadar dr. r.

tag kért szót és örömmel csatlakozik Hillebrand dr.-nak azon nézetéhez, hogy
a Homo heidelbergensis, H. primigenius és H. sapiens-t három külön fajnak

tekinti. Majd felhívja az anthropológusok figyelmét arra, hogy a jelenleg él
emberrasszok faji különállósága kérdésének vizsgálatát addig kezdjék meg,

míg a rasszkeveredés vagy épen egyes rasszok kihalása a vizsgálatot meg
nem hiusítja.

c) Harmadik eladó Kulcsár Kálmán volt, ki cFöldtani m e g-

figy élések a Gerecse hegységben)) címen tartott szabad eladást.

Eladó Schafarzik Ferenc dr. megyetemi tanár úr megbízásából a múlt év

augusztus havában a Gerecsehegységben kövületeket gyjtött a Megyetem
részére és ezzel kapcsolatban földtani megfigyeléseket is eszközölt. Személyes

megfigyelések alapján arra az eredményre jutott, hogy a gerecsei júrasorozat

részletesebben tagolható, valamint, hogy az eddigi megállapítások javításra

szorulnak. A júraszisztémán belül a fauna és települési viszonyok alapján az

alsó-, középs- és fels liaszt, az alsó doggert és a tithont különböztethette

meg. Az alsó liasz két fáciesben van kifejldve, ú. m. brachopodás-, és ammo-
niteses mészkövek alakjában. 1. A brachiopodás fácies ismét kétféle alakban

lép föl, ú. m. a) világos vörösszín kövületekben szegény mészkövek (Pock,

Tölgyhát, Kis-Emenkes, Nagypisznice), melyek a Psiloceras megastoma szintbe
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helyezhetk ; b) brachiopodás és apró ammonitesekbea gazdag mészkövek

(Asszony-, Teke-, Nagysomlyó- és Hosszúvontató-hegy), melyek a jellegzetes

hierlatz-zal egyeznek s a liasz /9-ba tartoznak. 2. Az ammoniteses fácies vörös-

szín cephalopodás mészkövek alakjában lép föl (tardosi Bányahegy, bajóti

Öreg kö Ny-i oldalán, Pockö, Tölgyhát, Nagyemenkes, Törökbükk, Domoszló,

Nagypisznice, Kisgerecse). A középs Haszon belül is két fácies különböztet-

het meg ; 1. sötétvörös szín, mangángumós mészk, 2. világos vörös szín

mészk. Mindkét fácies az Amaltheus margaritatus szintbe helyezhet (Pock,

Tölgyhát, Nagyemenkes, Törökbükk, Domoszló, Nagypisznice és Kisgerecse.)

Tölgyháton a világosvörös szín mészk felett 50— 60 cm. vastagságban sötét-

szürke szín agyag fordul el, mely még a középs liaszhoz sorolható.

A fels liaszt agyagos, sötétvörös szín mészk képviseli (Tölgyhát, Nagy-

pisznice, Kisgerecse), míg az alsó dogger vörösszín mészk alakjában lép föl

melynek felsbb rétegei szaruköves fáciesbe mennek át (Tölgyhát. Nagypisznice,

Kisgerecse, Tzkhegy, Nyagda árok).

A Gerecse hegység júrasorozata a tithon emelettel zárul, melyhez külön-

böz szín, sima törés, helyenkint elkovásodott mészkövek tartoznak (Asz-

szonyhegy D-i oldala). A rétegsorozat áttekintése után röviden szólt a tele-

pülési viszonyokról is.

Elnök köszönetet mond eladónak érdekes eladásáért, egyéb tárgy hiá-

nyában esti 7 órakor az ülést berekeszti.

6. Jegyzkönyv az 1913 január hónap 2í)-én tartott szaUülesrl.

Az ülés a m. kir. földtani intézet eladótermében délután 5 órakor

kezddött. Elnök : Szontagh TxVMÁs dr. királyi tanácsos, másodelnök.

Megjelentek : Aeany Imre, Bátky Zsigmond dr., Csellingarian Jakab dr.,

Devecis DEL Yecchio Rezsö dr., Kaschán8zky György dr.. Katona Nándor,

KocH ívÁROLY dr.. Kovács Endre dr.. Madarassy László, Pfeifer Miklós dr.,

SzTANKOviTs Eezsü dr. és Treitz Péterné úrn vendégek.

Továbbá : Balogh Margit dr., Bischitz Béla dr., Dicenty Dezs,

Emszt Kálmán dr., Horusitzky Henrik, Horváth Béla dr., Inkey Béla, Kadic

Ottokár dr., Kormos Tivadar dr., Liffa Aurél dr., Lóczy Lajos dr., Löw
Márton dr., Maros Imre, Marzsó Lajos, Mauritz Béla dr., Panto Dezs, Papp

Károly dr., Pálfy Mór dr., Pitter Tivadar, Posewitz Tivadar dr., Eeithoffer

Károly, Eozlozsnik Pál dr., Sass Lóránt, Sigmond Elek dr., Kteihausz Gyula,

Streda Eezsö dr., Tuvikó Imre, Telegdi Eóth Lajos, Telegdi Eóth Károly dr.,

Treitz Péter, Túzson János dr., Vogl Viktor dr., Zimányi Károly dr.

Elnökl másodelnök üdvözölvén a szép számban megjelcut vendégeket

és tagokat és Scilvfarzik Eekesl dr. elnök távolmaradását bejelentvén, az

ülést megnyitja.

Dr. Papp Károly titkári jelentése után elnökl másodelnök Timkó Imre

m. kir. osztálygeológiis urat, társulatunk válaszmáuyi tagját hirdetett eladá-

sának megtartására kéri fel.
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1

.

TiMKÓ Imre : Talajismereti tanulmányutam Orosz-
ország steppein cím eladásában elmondta, hogy az elmúlt év nyarán
hatheti szabadságot élvezve, az oroszországi styep-nek mint hazánk alföldi

pusztáinak öseredetiségóben megmaradt mását tanulmányozta át a woronyeszi
kormányzóság területén, a doni kozákság birodalmában, Tambor, Szara tov és

Szamára kormányzóságokban, végül az orenburgi kozák földön a Kalmük
steppen Asztrachán kormányzóságban s az Ural folyón túl Turgaj, Uralszk
tartományokban egész az Arai tóig és Kaka Kum sivatagig. Mindezek a terü-

letek nemcsak geológiai felépítésükben, de talaj kialakulásaikban is sok-sok

rokon vonást tüntetnek fel hazai viszonyainkkal. Az orosz styep talajának

gazdagságát, mely jóval felüllialadja a mi hasonló alkotású mezségi acélos

búzát term talajainkat, hátrányosan befolyásolja a mostoha klima. A legszél-

sségesebb kontinentális klima ez, melynek nyara 40— 50" C perzsel
melegével ellentétben 30— 4-0°-os téli hidegek járnak. Kevés csapadék és

aránytalan eloszlásban mindmegannyi klimatikus mostohaságok, melyek
különösen az Ural folyón túli részeken a talaj s a növényzetre való

hatásukat annyira éreztetik, hogy ott a mezgazdaság teljesen háttérbe

szorulva, nomadizáló pásztorkodás zhet csak. E félsivalagi területek

sós pusztái a legérdekesebb s legtanulságosabb tanulmányul szolgálhatnak

Alföldünk szikes területei kialakulásának megmagyarázásához. Érdekes, hogy
e sós pusztákon az orosz államkincstárnak nagyszabású szalinái vannak, így
Marinszkij kop-nál Orenburgtól délre G5 wersztnyire és Baszkuncsáknál az

asztracháni kormányzóságban. Az aktjubinszki Ural hegység végzdéseiben

ércek és petróleumelfordulások vannak.

Mindmegannyi érdekes s értékes a megfigyelésre.

Az eladás számos vetített képén az árvalányhajas, délibábos gazdag

feketeföld, a styep, a félsivatagi sós puszták, a Brszuki és a Karakum sivatag

homoktengere elevenedett meg a hallgatók eltt.

TiMKÓ Imee élvezetes eladásáért elnökl másodelnök köszönetet mondva,

felkéri Teeitz Péter választmányi tag urat, hogy soron kívül bejelentett el-

adását az 1911. évi porhullásról megtartani szíveskedjék.

2. Treitz Péter: Jelentés az 1911. évi május 31-én hazánk
keleti részén végigvonult porfelhrl cím szabad eladásában

a következket mondotta : Az ország természetrajzi viszonyainak egyik saját-

sága és jellegzetes vonása az évente ismétld porhullás. A normális porhul-

láshoz annyira hozzá vagyunk szokva, hogy az fel se tnik, csak akkor kapunk

róla hírt, ha az oly nagymérték, s a felh, melybl hullik olyan sr, hogy a

láthatárt elfedi s a látást gátolja. A porhullás tavasszal és sszel erösebb,

télen és nyáron gyengébb, de azért folyton tart. Hazánk Alföldjét koszorúzó

hegyhátak termföldje nem annyira az alapot alkotó kzet mállási tényeibl,

alakult, mint inkább abból a hulló porból, mely a legfiatalabb geológiai kor

tartama alatt még hullott s a lejtkön és tetkön felszaporodott. A por szár-

mazásra nézve kétféle : egyrésze a nagy sivatagokból származik, mely Afrika

és Ázsia közepét foglalja el ; másik s nyilván nagyobb része pedig abból a

porból rakódik le, melyet az Alföldrl felmelegedeit légáramok hoznak magok-
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kai s a hecfvségüe való felemelke(3ésük a beálló lehlés hatása alatt lehullatnak.

Az Alföld peremén emelked dombhátakra és hegyekre nem hullik mindenüvé

egyenl mennyiség por. Egy helyre több, más helyre kevesebb jut. A hulló

por mennyisége határozza meg az illet vidék flóráját, ezért az évi porhullás

nemcsak mint érdekes geológiai tény érdemel figyelmet, hanem vizsgálata

rendkívül nagy fontossággal bir iigy erdészeti, mint mezgazdasági szempon-

tokból is.

Az évi porhullás vizsgálatát az idén kívánjuk megindítani s erre igen

alkalmas az idei havas tél. Kérést intézünk a társulat tagjaihoz aziránt, hogy

a nagy Alföld szélén, valamint a magas hegységben hómintákat gyjtsön s

a havat egy edényben megolvasztva az ülledéket küldje be a társulat titkár-

sámfának vizsgálat céljából. A hóminta begyjtésére az érdekldknek részletes

utasítást küldünk.

Tkeitz Péter eladásához szót kér Lóczy Lajos tiszteleti tag. Nagy

ielentöségü dolognak tartja a Treitz tagtársunktól elmondottakat. Por tudva-

levöleo- a levegben mindenütt van. Franciaországban már régóta vizsgálják a

hulló port, s kiszámították pontosan, hogy évenkint mennyi por s ezzel együtt

mennyi trágyaanyag hull a levegbl a földre. Lóczy maga is végzett a Bala-

tonon kísérleteket, és ezekbl kiszámíthatta, hogy a balatoni iszap mennyi id

alatt képzdött. A port tényleg, úgy amint Treitz tagtársunk mondotta, a havon

legjobban lehet gyííjteni. Nagyon óhajtja, hogy ezeket a kísérleteket ne csu-

pán a Földtani Társulat, vagy TEErrz Péter tagtársunk végezze, hanem hogy

ezt az Országos Meteorológiai Litézet vegye a kezébe, mert csak rendszeres s

nagy apparátussal végzett kísérletek s megfigyelések adhatnak pontos ered-

ményeket. Az esetrl-esetre való megfigyelések nem sokat mondanak. A rend-

szeres megfigyeléseknek fcélja pedig az legyen, hogy honnan jön a porfelh

a levegben és hol hull alá.

Üdvözli Treitz Péter tagtársunkat úttör megfigyeléseiért, amiket bár

a Földtani Társulat szerény keretében végzett, de ezzel példát adott arra,

hogy milyen irányban kell eme megfigyeléseket végezni.

3. Elnökl másodelnök köszönetet mondva Treitz Péter úrnak eladásáért,

felkéri Lóczy Lajost, társulatunk tiszteleti tagját, hogy a túladunai M a s t o d o n

leletekrl bejelentett soron kívüli eladását megtartani szíveskedjék.

Lóczy Lajos dr. elmondja, hogy Keszthely környékén Nemesboldog-

asszonyfán kutatásból került fel egy a M. longirosUis Kaup-hoz tartozó záp-

fog. A Badacsony-hegy badacsonytomaji nagy bazaltkfejtjébl valószínleg

ugyanennek a fajnak fels állkapocsbeli agyarvége. Mindezek a túladunai

pannóniai pontusi rétegek legfelsbb rétegeibl származnak.

Egy további M. longirostris lelet, amely a gráci Joanncum múzeumában

mint M. arvernensis riztetik és a Bába-Mura közötti Lassnitz-tunnel építése

közben M. longirostris és Dinotherium giganteum maradványokkal került fel-

színre, beható vizsgálat után szintén M. longirostris maradványának bizonyult.

Lóczy a túladunai nagy kiterjedés kavicstakarók geológiai viszonyait vilá-

gítá meg ezekkel.

Ezeken kívül még egy nevezetes újdonsággal is szolgál a Mastodon ame-
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ricanus Ciiv. magyarországi elfordulásának konstatálásában : amely fajnak

zápfogát fentartással a novemberi szakülésén mint kérdéses M. Borsoni ma-

radványt már bemutatta, amelyet azonban, Pavlow Mária moszkvai egyetemi

docens tekintélye a M. americanustól származónak konstatálhat.

Ez a faj Eszakamerikának pleisztocén rétegeire jellemz és eddig Euró-

pában csak Oroszországban találtatott lösz alatti telepeken. Figyelemreméltó,

hogy Keszthelyen a legfels pannoniai-pontusi rétegekbl származik a magyar-

országi lelet.

Elnökl másodelnök Lóczy Lajos dr. tiszteleti tag nagyon érdekes el-

adását megköszönve és felkérvén a választmányi tag urakat, hogy az 1913. évi

februári közgylést elkészít választmányi ülésen itt maradni szíveskedjenek,

a szakülést estéli S órakor berekeszti.

Jegyezte Pjspp Károly dr. elstitkár.

felhívás a hulló por gyjtésére.

Az 1911. év május hónap 29-töl június hó 2-ig nagy porfelh

vonult át hazánk keleti felén. A porfelh anyagának vizsgálata azt mu-

tatta, hogy ezen porfelh is azon évente ismétld portartalmú lég-

áramok egyike, melyek déh-l a sivatagos területekrl kiindulva végig-

vonulnak az északi mérsé'kelt öv felett. E légáramlatok portartalmának

egy része majd itt, majd ott, a helyi meteorológiai állapot szerint vagy

esvel, vagy hóval, vagy szárazon jut le a föld felszínére. Csak akkor tnik

fel, ha olyan helyen mutatkozik, ahol különben a poros légkör a rit-

kább tünemények közé tartozik, mint l. magas hegységben. Az Alföl-

dön rendesen olyankor jelzik a porhullást, ha az egész vidék hótakaró-

val van födve s a por a hóra hullva megfesti azt, más évszakokban a

poros légkör, a porhullás, mindennapi esemény.

A porhullásra vonatkozó feljegyzések tanulmányozásából kitnt,

hogy minden évben van porhullás. Hazánk különböz vidékein végzett

agrogeológiai vizsgálatokból már régen azt kellett következtetnünk, hogy

a hegyeink lejtit és fennsíkjait fed termtalaj egy része abból a hulló

porból halmozódott fel, melyet a szél hossszú évezredeken át oda-

szállított.

Azonban ennek a hulló pornak csak kisebb része származik ten-

gerentúlról ; nagyobb részét azok a légáramok szállítják, melyek a

nyári és szi száraz idszakban naponta az Alföldrl felhúzódnak a

hegységbe (völgyi szelek).

A tengerentúli por vonulásának sszel ós tavasszal van az ideje.

Január, február és március hónapokban támadnak a föld sivatagos régiói-

ban azok a hatalmas erej viharok, melyek a port a földrl a légkör

legfels régióiba felsodorják, ahonnan az uralkodó légáramok észak felé

szállítják.
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A hulló pornak a növényzet tenyészetére rendkívül nagy hatása

van s ezért erdgazdasági szempontból nagyon fontos volna annak a

megállapilása, hogy az ország különböz vidékeire télen át hullik-e

egyáltalán por s ha igen, mennyi.

A minta begyjtésére olyan helyet kell kikeresni, mely úgy a

közlekedési utaktól és vasútvonaltól távol esik. A hómintát mindig

fennsíkról kell venni ; lejtök a minta gyjtésére nem olyan alkalmasak.

A begyjtött hómintát legcélszerbb ott helyben egy tiszta edényben

megolvasztani s a tiszta vizet leöntve, a maradékot egy üvegben eltenni

s abban beküldeni.

Tájékozásul megemlítem, hogy Budapest mellett a Svábhegy leg-

magasabb jiontján négy liter hól)an(= cc. 2 liter víz), ()'075 gr por volt.

A pornak nagyobb része ugyan korom, de elég anyag volt benne arra-

nézve, hogy mikroszkópiai vizsgálatot végezhessünk rajta.

A mintavétel alkalmával következ adatokat kell feljegyezni:

1. A hely megjelölése, tengerszini magasság a katonai 1 : 75,000

térkép alapján.

^1. A hóréteg vastagsága.

;>. A megolvasztott hó mennyisége.

A föntebb vázolt fontos kérdések megállapítására szükségnk volna

a Magyarhoni Földtani Társulat mindazon tagjainak a közremködésére,

akik fáradságot nem kiméivé, már eddig is több becses megfigyelést, st
mintát is küldöttek aMagyarhoni Földtani Társulat titkári

hivatalának (Budapest, VIL, Stefánia-út 14.), ahová kérjük az összes

adatok s minták küldését.

Hazafias tisztelettel

Budapesten, lí)18 február 8-án.

Treitz Péter,

m. kir. agrofügeológus.

C) VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK.

I. Jeijyzökönyv az 1912 iioveniher 6-i választmányi ülésrl.

Az ülés a m. kir. Földtani Intézet eladótermében estéli 7 órakor kezddik.

Elnök : Schafarzik Ferenc dr. kir. József megyetemi tanár és dékán.

Jelen vannak : Koch Antal dr., Lóczy Lajos dr. tiszteleti tagok, továbbá

Emszt Kálmán dr., Horusitzky Henrik, Ilosvay Lajos dr., Kormos Tivadar dr.,

LiFFA Aurél dr., Lrenthky Imre dr., Mauritz Béla dr., Treitz Péter választ-

mányi tagok, SzoNTAGH Tamás dr. másodelnök, Papp Károly dr. elstitkár, Vogl
Viktor dr. másodtitkár és Ascher Antal pénztáros.

Elnök az ülést megnyitván, a mai ülés jegyzökönyvének hitelesítésére fel-

kéri Emszt Kálmán dr. és I-örenthey Imre választmányi tagokat.

Majd fölhívja az elsötitkárt a luult választmányi ülés jegyzökönyvének fel-

olvasására.
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Elstitkár felolvassa az 191í2 június 5-i választmányi ülés jegyzkönyvét,

azzal a megjegyzéssel, hogy a szóbanforgó ülésen mindössze négy választmányi

tag jelenvén meg, alapszabályaink á6. §-a szerint ezetleg ezen jegyzkönyv határo-

zatai ellen kifogás emnlhet. Elnök javaslatára a választmány egyhangúlag kimondja,

hogy a szóbanforgó ülés határozatait érvényeseknek elismeri.

Elnök felhívja a titkárt jelentésének megtételére.

Papp Káeoly elsötitkár elterjeszti, hogy az 19H június .-i választmányi ülés

óta rendes tagokul jelentkeztek a következ testületek és urak :

1. Alapító és Szervez Kereskedelmi Részvénytársaság, Budapest, ajánlja a

titkárság.

2. Ganz és Társa-Danubius gép-, waggon- és hajógyár Részvénytársaság Ke-

reskedelmi Osztálya, Budapest, ajánlja a titkárság.

3. DiENST PÁL asszisztens a geológiai múzeumban, Berlin, ajánlja dr. Balogh

Margit r. tag.

4. Fenyves Jakab tanárjelölt, Budapest, ajánlja dr. Kövesligethy Radó r. tag.

5. Legányí Ferenc földbirtokos, Eger, ajánlja T. Rüth Ivároly r. tag.

G. Óhidi Légman Leó joghallgató, Eger, ajánlja a titkárság.

7. Meinharut VILMOS bányafelügyel, Ajka, ajánlja dr. László Gábor r. tag.

8. Polonkay András csász. és kir. kamarás, raagyar kir. testr és huszár-

kapitánj', Szeudrölád, ajánlja a titkárság.

9. RöDER Ottó bányaigazgató, Budapest, ajánlja a titkárság.

lU. Renz Károly dr. boroszlói egyetemi és megyetemi magántanár, Breslau,

ajánlja dr. LóczY Lajos tiszteleti tag.

II. Sonntag János bányaügyi eladó a kir. bányahivatalnál, Halle a. S., ajánlja

Herbing dr. r. tag.

H. Terlanday Emil bencés áldozópap s fgimnáziumi tanár, Esztergom,

ajánlja dr. Zimányi Károly vál. tag.

13. Teui'sch Gyula likrgyáros, Brassó, ajánlja a Barlangkutató Bizottság.

14. ToMOJÁGA György, bányatulajdonos, Felsvisó, ajánlja a titkárság.

15. WoLF SÁNDOR borkeresked, Kismarton, ajánlja Bella Lajos r. tag.

16. Dr. Zielinsky Szilárd megyetemi tanár, Budapest, ajánlja Schafarzik

Ferenc elnök.

A felsorolt testületeket és urakat a választmány rendes tagokul megválasztja.

Csereviszony kötést kérnek : 1. Insecta cím entomológiai lap

Rennes ; "1. Turistaság s Alpinizmus, Budapest. A választmány mindkét folyóirattal

csereviszonyt köt.

Elstitkár elterjeszti, hogy az 19l:i június 5-i választmányi ülés óta a követ-

kez fontosabb ügyiratok érkeztek :

1. «M. k. Pénzügyminisztérium 74910. szám. A Magyarhoni Föld-

tani Társulat Tekintetes Elnökségének, Budapest.

Folyó évi május 2:2-rl 112. eln. sz. alatt kelt elterjesztésére értesítem a

Tekintetes Elnökséget, hogy dr Rózsa MiHÁLYt, a székesfvárosi községi IL ker.

fels kereskedelmi iskola tanárát a káliumsó-telepek, azok keletkezése és feltételei-

nek tanulmányozása céljából hajlandó vagyok Németországba 8—10 hónapi id-

tartamra kiküldeni s e célból részére a kívánt 4000 K kiküldetési átalányt engedé-

lyezni fogom, ha felettes hatóságától a kieszközlend egy évi szabadság engedélye-

zését igazolni fogja. Feltételül azonban kikötöm, hogy tanulmánya eredményérl

annak idején kimerít jelentést terjesszen elém. A nevezett tanárhoz intézett ren-

delvényemet kézbesítés céljából mellékelten megküldöm.

Budapest, 1912 jiílius hó 23-án. Teleszky.»
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A nevezett tanárnak szóló rendeletet 1912 július á6-án már kézbesítettük is

s júl. 30-án EózSA Mihály Aflenzböl kelt levelében meg is köszönte a Földtani Tár-

sulat Elnökségének, nevezetesen Schafarzik dr. elnök és Szontagh dr. másodelnök

uraknak, liogj^ számára ezt a fontos kiküldetést kieszközölni szíveskedtek.

BózsA iir tanulmányait már meg is kezdte, amiként errl a LóczY Lajos dr.

egyetemi tanár iir méltóságához intézett következ levél tanúskodik:

«Geologisclies und Mineralogisclies Institut an der Universitát Halle. Halle
a. S. 28/X. 1912. Domstr. 5. Fernruf 3271. Lieber Herr Kollege ! Sie liaben mir

kürzlich durch Prof. Rózsa Grüsse überbringen lassen und ich habé mich gefreut

diesen so intelligenten, begabten und ausgezeichneten Forscher kennen zu lernen.

Es war mir eine besondere Freudé, ihm hier in meinen Institut ein Zimmer und

einen Tisch im Laboratórium anwiesen zu können, und ihn durch unser königl.

Oberbergamt aller königlichen und privátén Salzwerken zu empfehlen. Denn es

scheint mir, dass Rózsa mit neuer ausgzeichneteu Gesichtspunkten und mit seiner

sehr gewissenhaften Methode eine ganze FüUe vpichtiger Probleme lösen wird. Zu-

náchst dürfen wir von ihm erwarten, eine exakte Gliederung der Lagerstátten von

Stassfurt die trotzvieler Forscher doch im Detail eine Menge altér dogmatische

Funktionen birgt. Dann glaube ich, dass seine Untersuchungen die Schicksale des

permischen Meeres und die Differenzierung des Senkungsvorgauge am Boden der

altén Geosj-nklinal entrátzeln werden. Jedenfalls will ich ihm in jeden Hinsicht

helfen und Sie können überzeugt sein, dass ich Alles tue, was ich zu seinen Guns-

ten erreichen kann. Mit den fr. Grüss Ihr ergebener Johann Walther mp.»

2. Dr. Semsey Andor úr tiszteleti tagunk ifjú Lóczy LAjosnak a Villányi
s Báni hegység geológiájáról megjelent munkája kiadására 1912 július

23-án 900 K-át engedélyezett társulatunknak.

A választmány dr. Semsey Andor iirnak köszönetet raond.

3. DuBRAVSZKY RÓBERT miniszteri tanácsos urat azon alkalomból, hogy felsége

a magyar nemességgel, a Stószi elnévvel kitüntette, társulatunk nevében üdvözöl-

tük, mint a földmívelésügjd minisztériumban társulatunk egyik jóakaróját.

4. «V állás és Közoktatásügyi m. k. Miniszter. 127,155. sz.

Intézkedtem, hogy a Révai Nagy Lexicou egy példánya és pedig a már megjelent

íj kötet egyszerre, e többi kötetek pedig megjelenésük után a Társaságnak díjtala-

nul megküldessék. Budapest, 1912 szeptember 26. A miniszter rendeletébl Makay

miniszteri tanácsos. A Földtani Társaságnak, Budapest.

»

A választmány úgy a m. kir. Pénzügy- mint a Vallás s Közoktatásügjd Minisz-

ter Uraknak köszönetet mond a szíves adományokért.

5. A Német Természetvizsgálók s Orvosok Társulata Leip-

zigbl életrajzi adatokat és nekrológokat kér német természetvizsgálókról és orvo-

sokról a társulat archívuma számára.

Ilosvay Lajos dr. választmányi tag megjegyzi, hogy ez mint egyszer szer-

keszti ügy nem tartozik a választmányhoz.

6. Gaiger FíJLöP párisi bányavállalkozó eladó bán^^abirtokok után kérde-

zsködik.

Mikéjat az elbbi, ez sem választmány elé való ügy, amiért a titkárság saját

hatáskörében adhat választ.

7. A kanadai XII. kongresszus az 1913-i ülésre meghívót küld. A vá-

lasztmány kimojidja, hogy a felhívás legközelebb a Földtani Közlönyben egész ter-

jedelmében angolul és magyar fordításban közöltessék.

8. Elstitkár bemutatja a Barlangkutató Bizottság 1912 május 24-i

bizottsági ülésének jegyzkönj^vét, amelynek 12. pontja szerint «Lenhossék Mihály
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dl-, bizottsági elnök javaslatára a Barlangkutató Bizottság elhatározza, laogy szak-

osztállyá alakul.

»

LóczY Lajos dr. tiszteleti tag pártolja ezt az eszmét, amely szerint a Föld-

tani Társulat is épiigy szakosztállyal bvülne, mint legutóbb a Földrajzi Társulat

is a gazdasági szakosztállyal egészítette ki magát. Minthogy a barlangkutatás mintegy

áthidalja a geológiát az archeológiával, azért a bizottságnak külön szakosztállyá

való alakulása nagyon is indokolt.

SzoNTAGH Tamás dr. alelnök szintén pártolja a szakosztály eszméjét.

HoRUSiTZKY Henrik és Kormos Tivadar választmányi tagok hozzászólása után,

ScHAFARZiK Ferenc dr. elnök határozatilag kimondja, hogy a választmány a Barlang-

kutató Bizottságnak Barlangkutató Szakosztállyá való alakulását elvben helyesli,

azonban a bizottságtól részletesen kidolgozott tervezetet vár, amely tervezettl teszi

függvé a döntést. Ezt a tervezetet a benyújtás után következ választmányi ülé-

sen beható tárgyalás alá fogja venni.

Elstitkár javasolja, hogy a választmány a Barlangkutató Bizottság eladójá-

nak 100 K tiszteletdíjat engedélyezzen.

Többek hozzászólása után elnök határozatilag kimondja, hogy a választ-

mány dr. Kadic Ottokár bizottsági eladónak buzgó mködése elismeréséül -200 K
tiszteletdíjat szavaz meg.

9. LóczY Lajos tiszteleti tag indítványt terjeszt el a természeti ritka-

ságok megvédésének ügyében. A közönség egy része már várja, hogy a

geológusok is tegyenek valamit a természeti szépségek megvédése ügyében. Lasz

Samu dr. és Platz Bonifác dr. cikkeket írnak arról, hogy a bazalthegyeket egészen

elpusztítják a kfejtéssel és támogatást kérnek ez ellen a kormánytól és a társa-

dalomtól. Sajnos, hogy a kbányák mvelését törvénnyel megakadályozni nem lehet.

A magántulajdonba az államnak sem lehet beleszólni. Poroszországban a természeti

szépségek megvédésére két törvény is van és pedig az egyik 190^2 jún. 2-án, a má-

sik 1907 júl. 15-én kelt : Törvény a helységek s a tájképileg szép vidékek megvédé-

sérl. Amiként Beyschlag a porosz geológiai intézet igazgatója 1912 okt. 3-án kelt

levelében írja : Poroszországban a kfejtket be kell jelenteni a porosz geológiai

intézetnek. A természeti kincsek megvédésére pedig egy állami intézmény van,

amely a Közoktatásügyi miniszter alatt áll s amelynek elnöke Conventz titkos

tanácsos. Két nemzeti parkjuk is van, az egyik Nyugatporoszországban Elbing

mellett 26 hektár erds terület s a másik Hannoverben a Lüneburger Heide
nev természeti park. Ajánlja ezekután, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat ala-

kítson bizottságot a geológiai nevezetességek megvédésére.

LóczY Lajos tiszteleti tagnak emez indítványára Szontagh Tamás dr. másod-

elnök megjegyzi, hogy a társulat már 190S április 1-i ülésén foglalkozott ezzel az

üggyel, amikor is a választmány Ilosvay Lajos dr. indítványára átírt a m. kir.

földtani intézethez, hogy az intézet geológusai írják össze a megvédésre ajánlatos

objektumokat. A m. kir. földtani intézet igazgatósága azután a megvédend helyeket

össze is írta s részletesen megokolt jelentést terjesztett a Földmívelésügyi minisz-

ter lírhoz. Az évekkel ezeltt kezdett mozgalom azonban újabban elcsendesedett.

Többek hozzászólása után a választmány a Geológiai Szépségek meg-

védésére bizottságot alakít, amelynek tagjai : Lóczy Lajos tiszteleti tag, Schafakzik

Ferenc dr. elnök, Szontagh Tamás dr. másodelnök és Papp Károly titkár.

10. Elsötitkár jelenti, hogy 1912 november 1-i kelettel a Magyarhoni Föld-

tani Társulat Elnökségéhez a következ indítvány érkezett

:

((Nagyságos dr. Schafarzik Ferenc megyetemi tanár úrnak, mint a Magyar-

honi Földtani Társulat Elnökének, Budapesten.
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Nagyságos Eluök Ur !

Alulírottak, mint a Magyarhoui Földtaui Társiilat tagjai, a társulat tiszteleti

ta<^jává való megválasztatásra ajánljuk Ilosvay Lajos clr. megyetemi ta^ár urat, a

Mat^j'arhoni Földtani Társulat örökít és választmányi tagját. Az Alapszabályok

13. §-a követelte indokolást van szerencsénk a következkben elterjeszteni :

Ilosvay Lajos dr. a kémiának nemcsak hazánkban, hanem Európaszerte

ismert egyik legkiválóbb tudósa. A tudományos kémiát 1880 óta úgy elméleti,

mint kísérleti irányban egyaránt eredményesen mveli s eddigelé több mint száz

eredeti értekezéssel gazdagította a hazai s külföldi irodalmat. Mködése s munkás-

sága minden szakember eltt ismeretes, úgy hogy ezt bvebben nem szükséges a

Mélyen tisztelt Társulat Választmánya eltt ismertetni. E helyütt csupán azon

oldalról mutatjuk be mködését, amellyel a földtan körébe vágó tiidományágakat

gazdagította. A budai keservizekuek eddig ki nem mutatott alkatrészeirl, az

ásványos vizek összetételének megváltozásáról, a buziási Józsefforrás, a luhi Margit-

forrás, a Sarolta ásványsíz elemzéseirl írt nagybecs tanulmányai mindmegannyi

becses tudományos munkák, a mi szakunkban is. A t o r j a i B ü d ö s-b a r 1 a n g
levegjének kémiai s fizikai vizsgálata cím mixnkája pedig egyik

örökérték forrásmve marad a pontvulkanizmussal foglalkozó geográfusnak és geo-

lógusnak egyaránt.

Ilovay' Lajos mint tanár 1882 óta egész nemzedékeket nevelt föl a kémia sze-

retetében s mint els mszaki fiskolánknak több ízben dékána, majd rektora, a

megyetem fejlesztésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. Nem is említve köz-

mködési s társadalmi téren való fontos szereplését, csupán azt említjük, hogy a

természettudományok népszersítésében évek óta vezet szerepet visz hazánkban.

Társulatunknak 1883 óta rendes, 1884 óta örökít és 1889 óta választmányi

tagja. Mint választmányi tag bölcs tanácsaival már nagyon sokszor kisegítette a

társulatot s mint a pénztárvizsgáló bizottság tagja 1890 óta fáradságot nem ismer
buzgalmával önzetlenül mködik társulatunk fejlesztésén.

Mindezek alapján kérjük Nagyságos Elnök urat. hogj' eme javaslatunkat a

Földtani Társulat választmánya és közgylése elé terjeszteni szíveskedjék. Budapes-

ten, 1912 november 1-éu. 1. LóczY Lajos tiszteleti tag; 2. Treitz Péter vál. tag;

3. Emszt KÁIjMÁn dr. vál. tag; Horváth Béla dr. rendes tag; 5. Szinyei-Merse

Zsigmond rendes tag."

Elsötitkár megjegyzi, hogy az indítvány az alapszabályok 13. §-ának meg-

felelen s kell idben érkezvén az elnökséghez, tárgyalás alá vehet.

KocH Antal tiszteleti tag melegen ajánlja Ilosvay Lajos úrnak tiszteleti

taggá választatását. Többek hozzászólása után elnök határozatilag kimondja, hogy a

választmány a benyújtott s öt tagtól aláírt ajánlat alapján Ilosvay Lajos dr. v á-

lasztmányi és örökít tag urat az ásványtani és földtani kémia terén és

a Magyarhoni Földtani Társulat fejlesztése körül szerzett nagy érdemei elismeréséül

a Magyarhoni Földtani Társulat közgylésének e g y h a n g ú 1 a g tiszteleti
t a g u 1 a j á n 1 j a.

11. Elnök kifejti, hogy a legnagyobb kitüntetés, amit a Magyarhoni Földtani

Társulat kiváló tagjainak, illetleg a kiváló szakembereknek adhat, a tiszteleti tag-

ság. Dr. SzaBÓ József elnöksége idejében számos külföldi kiváló szakembert is vá-

lasztott a társulat tiszteleti tagjainak sorába. Ezek közül jelenleg csak négy van
életben, ú. m. Blanfokd londoni geológus, Capellini Giovanni bolognai egyetemi
tanár, Stache Guido az osztrák Geológiai Intézet igazgatója és Suess Ede bécsi

egyetemi tanár. Javasi.lja ezek után, hogy ezt a régi szokást tartsuk meg s a leg-
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közelebbi közgylés elé külföldi kiváló szakembereket is terjesszünk tiszteleti tago-

kul való megválasztatásra.

Az elhangzott javaslatra LÓCZY Lajos tiszteleti s örökít tag a következ

indítványt terjeszti a választmány elé :

« Nagyságos Elnök úr! Társulatunk mindig figyelemmel kísérte a külföldi

földtani tudományos életet és rajta volt, hogy azokat a férfiakat, akik tudományun-

kat elbbre vitték és új irányokat érvényesítettek, közelebbi viszonyba hozza a m
törekvéseinkhez. Ebbl az elvbl kiindulva bátorkodom Heim Albert doktort, emeri-

tált zürichi megyetemi és tudományegyetemi professzort, a Geologische Commis-

sion der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft elnökét, társulatunk kül-

földi tiszteletbeli tagjának leend megválasztatásra a legközelebbi közgylésen mély

tisztelettel ajánlani.

Heim Albert, mint a nagyérdem Arnold Escher von der Linth tanítványa

és utódja, negyven évig tanított a zürichi jóhír fiskolán. Ékes szava, gyönyör
tolla s éles kritikája ismertté tette nevét az egész földkerekségen és mindenfell

jöttek hozzá a tanulni vágyók. A pontos rajzolást mvészi tökéletességre emelte a

geológiában és a domborzati ábrázolásban remekelt. Körülötte iskola fejldött ki

ezen a téren. Az Alpok tektonikai kiitatásaiban vannak Heim albeet legnagyobb

tudományos érdemei. AMechanismus der Gebirgsbildung cím mun*

kaja Suess : Antii tz der Erde remeke mellett a legjobban ismert és használt

m ebben a diszciplínában. Das Sentisgebirge munkája jjedig a geológiai

felvétel minuciózus pontosságának és páratlan szépség ábrázolásnak mintaképe.

Heim Alrert a fizikai földrajz vagy az általános földtan terén is nagy érdemmel

dolgozott és elmélkedett. Elsnek adott egészségesebb irányt a vulkáni kitörések

megfigyelósónek a Vesuvio 187:2. évi kitörése alkalmával, amelynek véletlenül szem-

tanúja volt. A források vizsgálatában, a völgyalakulás és a terraszok keletke-

zése, valamint a földrengések ixiegfigyelésében is gyümölcsöz eszméket hirdetett.

A Magyarhoni Földtani Társulatot egykoron a Földrengési Bizottság megalakulása-

kor jó tanácsokkal támogatta. Azzal a meggyzdéssel ajánlom a mélyen tisztelt

választmánynak Heim Albert urat tiszteleti taggá való megválasztásra, hogy ezzel

társulatunk díszét és tekintélyét növeljük.

Kelt Budapesten, 191:2 október hónap 31-én. Lóczy Lajos dr. tiszteleti tag.

»

Többek hozzászólása után elnök határozatilag kimondja, hogy a választmány

LÓCZY Lajos dr. javaslatára Heim Albert nj'ugalmazott zürichi egyetemi és m-
egyetemi tanár urat, a geológia s tektonika nagynev tudósát, egyhangúlag ajánlja

a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagjává való megválasztatásra.

12. Elstitkár jelenti, hogy az elnökséghez november 1-i kelettel dr. Schafar-

ziK Ferenc, Liffa Aurél dr. és Mauritz Béla dr, aláírásával a következ indítvány

érkezett

:

((Tekintetes Választmány !

A Magyarhoni Földtani Társulat tisztelettel alóiírott tagjai, vagyunk bátrak —
alapszabályaink 13. §-ra hivatkozva — dr. Grcth PÁL-t, a müncheni egyetem

ásványtani tanszékének nagynev professzorát a Magyarhoni Földtani Társulat

tiszteletbeli tagjává ajánlani.

E tiszteletteljes indítványunkat indokolva, legyen szabad mindenekeltt fel-

hozni, hogy mint eddig,, ezentúl is érdeke Társulatunknak, hogy a külföld nagy-

nev szakférfiaival összeköttetést keressen, a meglevt pedig fentartsa. Ebbl kiin-

dulva, felhasználjuk az alkalmat, hogy a Tek. Választmánynak dr. Groth Pál sze-

mélyében e kitüntetésre teljes mértékben érdemes férfit ajánljunk. Munkáinak köze-
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lebbi méltatása csakueui fölösleges, mert kézikönyvei, nagyszámú ásványtani, kris-

tálytani s cliémiai irányú dolgozatai, — amelyekkel kora fiatalságától kezdve a szak-

irodalmat oly mértékben gazdagította, hogy hozzá hasonló példa csak kevés fog-

ható — nemkülönben a még 1877-ben megindított és ez id szerint a szakirodalom

legels rangú oZeitschrift für Kristallographie stb. » cím folyóirata

úgyszólván közismeretesek.

Mindezeken kívül Társulatnnk eme kitüntetésére még különösen azért is

érdemes, mert nem egy hazánkfiának adott alkalmat, hogy messzirl

özönl hallgatósága között helyet foglaljon és szaktudásában osztozzon.

A Magyarhoni Földtani Társulat megválasztatása esetében nem kevesebb

büszkeséggel tekinthet majd dr. Groth PÁLra ama nagyszámú egyéb külföldi tár-

sulatnál, mely t már korábban tiszteletbeli tagjai sorába emelte.

Budapest, 1012 november 1. Dr. Schafarzik Ferenc elnök, dr. Liffa Aurél,

dr. Mauritz Béla választmányi tagok.

»

Az elhangzott indítványhoz a választmány egyhangúlag hozzájáriilván, elnök

határozatilag kimondja, hogy a választmány dr. Groth Pál müncheni egyetemi

tanár urat, a kristálytan és ásványtan terén kifejtett korszakos munkásságának

elismeréséül a Magyarhoni Földtani Társulat közgylésének tiszteleti taggá való

megválasztatására ajánlja. .

Végül LRENTHEY Imre dl', választmányi tag felhívja az elsötitkárt a választ-

mánynak arra a korábbi határozatára, hogy a két nyári hónajiot (május, június) kivéve,

a Földtani Társulat üléseit a belvárosban tartsa, minthogy a földtani intézet a

fváros szélén feküdvén, igen nehezen érhet el s ennek tudható be, hogy a június

5-i választmányi ülésen is csak négy választmányi tag volt jelen.

Elstitkár jelenti, hogy miként tavaly és harmadéve, úgy az idén is a Föld-

tani Társulat decemberben, januárban és februárban egy-egy ülést a Természettudo-

mánj'i Társulat üléstermében szándékozik tartani.

Egyéb tárgy hiányában elnök az ülést 8 óra 10 perckor berekeszti.

Kelt Budapesten, 1912 november 6-án.

Jegyezte Papp Károly dr. elstitkár.

Hitelesítik : dr. Emszt Kálmán és Lrenthey Imre választmányi tagok.

2. .Jegyzkönyv az 1912 tleceinl)er -í-én tartott választiuányi ülésrl.

Az ülés a kir. magj'ar Természettudományi Társulat üléstermében esti fél

nyolc órakor kezddik.

Elnök : Hchafarzik Ferenc dr., megyetemi tanár.

Megjelentek : Inkhy Béla, Koch Antal dr., Lóczy Lajos dr., Telegui Róth

Lajos tiszteleti tagok, Emszt Kálmán dr., Horusitzky Henrik, Ilosvay Lajos dr.,

Liffa Aurél dr., Lrenthey Imre dr., Mauritz Béla dr., Pálfy Mór dr., Timkó

Imre, Treitz Péter választmányi tagok, Szontagh Tamás dr., másodelnök, Papp

Károly dr., Vogl Viktor dr. titkárok, Ascher Antal pénztáros.

Elnök az ülést megnyitván, a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Emszt Kál-

mán dr. és Timkó Imre választmányi tagokat.

Majd felhívja a titkárt a nmlt ülés jegyzkönyvének felolvasására.

Vogl Viktor dr., másodtitkár felolvassa a november 6-iki választmányi ülés

jegyzkönyvét, amelyet egyhangúlag helyesnek Ítélnek.

Elnök felhívja az elsötitkárt jelentésének megtételére.

Papp Káholv dr. clstitkár erre a következ jelentést terjeszti el :
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"Igen tisztelt választmány ! Van szerencsém jelenteni, hogy a f. évi novem-

ber 6-iki választmányi ülés óta

/. Pártoló tagul jelentkezett.-^

1. Inkey Béla tiszteleti és örökít tag, aki nov. 11-én Taródházán kelt levelé-

ben hálája és ragaszkodása jeléül lOÜO koronás alapítvánj'összeget ajánl fel a Föld-

tani Társulatnak.

//. Örökít tagul jelentkezett:

2. Teelanday Emil szentbeuedekrendi gimnáziumi tanár, Esztergom, ajánlja

ZiMÁXYi Károly dr., vál. tag.

3. ZiELiNSZKY Szilárd megyetemi tanár, Budapest, ajánlja Schafarzik

Ferenc elnök.

III. Rendes tagokul jelentkeztek:

4. M. k i r. állami E r d ö h i v a t a 1. Zalaegerszeg, ajánlja a m. kir, Föld-

mívelésügyi miniszter.

5. Mag y a r Kerámiai Gyár R é s z v é n y t á r s a s á g, Budapest, ajánlja

a titkárság.

6. R e f. kollégiumi n a g y k ö n y v t á r, Debrecen, ajánlja Kormos Tivadar

vál. tag.

7. EcsEDY István dr., ref. kollégiumi tanár, Debreczen, ajánlja Kormos Tivadar

vál. tag.

8. Bartúcz Lajos dr., antropológus, Budapest, ajánlja a Barlangkutató Bizottság.

9. Lukács Arnold bányavállalkozó, Budapest, ajánlja a titkárság.

Kérem a nevezett uraknak szíves megválasztását.

A választmány a felsorolt urakat egyhangúlag pártoló, örökít, illetleg ren-

des tagokká választja.

Elsötitkár folytatólagosan bejelenti, hogj^meghalt : Hoernes Rudolf dr., egye-

temi tanár Grácban, 1912 aug. 21-én, a megboldogult 1S84 óta volt rendes tagunk.

Szomorú tudomásul szolgál.

Kilépésüket jelentették

:

1. Berényi Sándor dr., budapesti ügyvéd 1907 óta rendes tag.

2. HoLLAKi Imre acsucai földbirtokos 1907 óta rendes tag.

Minthogy a nevezett rendes tagok kilépésüket kell idben jelentették, az

1912 évre kilépésüket a választmány elfogadja.

A folj'ó ügyek sorából a következ ügyek kerülnek el :

1. Ilosvay Lajos dr. úr, a kir. magy. Természettudományi Társulat ftitkára

f. é. nov. 24-én kelt 182. sz. átiratában értesíti az elnökséget, hogy a Földtani Tár-

sulat választmányának kívánságára társulatunknak a december, január s február

hónap els szerdáján a Természettudományi Társulat üléstermét eljegyezte.

A választmány Ilosvay ftitkár úrnak köszönetet mond a szíves támogatásért.

2. Cook Thomas és Fia Cég utazási irodája ajánlkozik, hogy az

191.3-i kanadai kongresszusra Torontóba jelentkez tagokat elnyösen elszállásolja.

Tudomásul szolgál.

Földtani Közlöny. XLIIl. köt. i913.
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3. a) Steinbruch és Sandgrube hallei lap lenyomatási eugetlélyt kér

;i Földtani Közlönybl Papp ILíeoly : A futásfalvi Pokolvölgy cikkébl.

b) A Bánya szerkesztsége lenyomatási engedélyt kér Magyarország kszén-

készlete cikkbl.

A választmány a lenj'omatási engedélyt mindkét folyóiratnak megadja.

4. Kadic Ottoiovr barlangkutató bizottsági eladó úr megköszöni a választ-

mánynak a 200 korona tiszteletdíjat, a melj^et a Földtani Társulat pénztára neki

már ki is utalt.

5. Dr. Kormos Tivadar választmányi tag 1912 dec. 1-iki kelettel a következ

levelet intézte az Elnökséghez :

•(Tisztelettel bejelentem, hogy a társulat választmányához benyújtott ketts

indítványomat ezennel visszavonom s kérem a Tekintetes Elnökséget, hogy annak

tár^yaltatását mellzni szíveskedjék. Egyúttal van szerencsém bejelenteni, hogy a

társulatban viselt választmányi tagságomról ezennnel lemondok
s miután ez az elhatározásom érett megfontolás eredménye és megmásíthatatlan,

tisztelettel kérem a Tekintetes Elnökséget, hogy a tisztújítás alkalmából esetleges

újabb jelölésemtl eltekinteni méltóztassék.))

Többek hozzászólása után Elnök határozatilag kimondja, hogy a választmány

nem talál okot a felolvasott levél alaj^jáu a lemondásra, ezért dr. Kormos Tivadar-

nak a választmányi tagságról való lemondását nem veszi tudomásul s

megbízza az Elnökséget, hogy a választmánynak eme határozatáról di-. Kormos

Tivadar urat értesítse.

6. A Barlangkutató Bizottság bemutatja 1912 november 14-iki

ülésének jegyzökönyvét, amelynek mind a 6 pontja tudomásul szolgál.

7. A Barlangkutató Bizottság elterjeszti a tervazett B a r 1 a n g-

kutató Szakosztáy ügyrendjét.

Az ügyrend részletes megvitatására a választmány bizottságot küld ki, amely-

nek elnöke : Szontagh Tamás dr., másodelnök és tagjai : Horusitzky Henrik és

TiMKÓ Imre választmányi tagok.

Elnök felveti a kérdést, vájjon a szakosztály ügyrendjével kapcsolatban nem
volna-a célszer a szakosztálj^ leend elnökét is biztosítani, hogy vagy a társulat

elnökségébsn, vagy a választmányban helyet foglalhasson.

Ilosvay Lajos dr. ajánlja, hogy az ügyrenddel kapcsolatban az alapszabályok

18. §-a olykép módosíttassék, hogy a választmánynak hivatalból tagja legyen a

leend szakosztály elnöke.

Elstitkár megjegyzi, hogy a leend szakosztály elnöke minden alapszabály-

változtatás nélkül, rendes választás útján is belekerülhet a választmányba. Többek

hozzászólása után elnök szavazást rendel, amelynek eredménye az, hogy Ilosvay

Lajos dr. indítványára 10 szavazat, az ellenindítváuyra 2 szavazat esik.

Elnök ezekután határozatilag kimondja, hogy a választmány javasolni fogja

legközelebbi közgylésnek a 4. §. és 18. §-ainak megfelel változtatását

:

4. §. A jelentékenyebb eszközök :

f) Fiókegyesülotek és szakosztályok alakítása.

•'18. §. A társulat ügyeit a választmány intézi, amelynek tagjai: az elnök,
másodelnök és a szakosztályelnöke, továbbá 12 választmányi tag, az

állandóan Magyarországon lakó tiszteleti tagok, az els-, másodtitkár és a pénztáros.*

Minden kétség eloszlatása céljából ezen alapszabályváltoztatással kapcsolato-

san a leend Barlangkutató szakosztály ügyrendje is a közgylés elé terjesztetik s

elfogadás esetén a megváltozott 4. ás 18. §-ok helybenhagyás végett felsbb helyre

terjesztendk fel.
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8. Elsötitkár és pénztáros elterjesztik a Földtani Társulat vagyoni állását.

A) Forgótöke állása 191á december 1-éu :

1912. évi bevétel 16,696 K 80 f.

1912. évi kiadás ~ 16,267 « 26 «

marad készpénz 429 K 54 f.

B) A vagyonálladék 1912 december 1-én :

Alaptke:

a) értékpapírokban _ .. — 41,300 K — f.

b) betéti könyvben - 206 « 87 .< 41,500 K 87 f.

Dr. S z a b ó - e m 1 é k a 1 a p a 1 a p t ö k é j e :

a) értékpapírokban 8,700 K — f.

b) betéti könyvben 32 « 29 « 8,732 « 29 «

Dr. Szabó-emlékalaj) kamatai:

betéti könyvben ,
750 « 56 <

Forgótöke:

a) társulati (betéti könyvben) _ ..., 2,893 K 20 f.

bj barlangk. biz. (bet. k.-ben) ._. 168 « 26 « 3,061 « 46 «

Elölegokmányokban (dr. Balló részére) 200 » — «

Összesen: 54,251 K 18 f.

Budapesten, 1912 december 1-én.

Dr. Papp Károly Ascher Antal

elsötitkár. pénztáros.

A beterjesztett kimutatás tudomásul szolgál.

Egyéb tárgy híjján Elnök az ülést 8 óra 35 perckor berekeszti.

Kait Budapesten 1912 december 4-én. Jegyezte Papp Károly elstitkár.i>

3. Jegyzi önyv az 1913 január 8-án tartott választmányi ülésrl.

Az ülés a Kir. magy. Természettudományi Társulat üléstermében kezddik

d. u. 7 órakor.

Elnök : Schafarzik Ferenc dr. kir. bányatanácsos, megyet. ny. r. tanár.

Jelen vannak : LóczY Lajos tiszteleti tag, Emszt Kálmán, Liffa Aurél,

LRENTHEY Imre, Horusitzky Henrik, Treitz PÉTER, TiMKÓ Imre vál. tagok. SZON-

TÁGH Tamás másodelnök, Papp Károly elsötitkár, Ascher Antal pénztáros.

Elnök az ülést megnyitván, a jegyzkönyv hitelesítésére fölkéri Liffa Aurél

és TiMKÓ Imre urakat, a jegyzkönyv vezetésével Vigh Gyula r. tagot bízván meg.

Majd felolvastatja a múlt ülés jegyzkönyvét, melynek megtörténte után Lörenthey

V. tag megjegyzi, hogy a jegyzkönyv nem födi a valóságot, mert a választmány

úgy határozott, hogy az összes téli hónapokban a Term. tud. Társulat üléstermében

tartja az üléseit, míg a jegyzkönyv csak három hónapról szól. — Papp Károly

7*



ÍOO TÁRSULATI ÜGYEK.

elsötitkár megjegyzi, hogy ez a választuiányi határozat régebben hozathatott, mert

titkársága alatt ilyen határozat nem volt. — Lörexthey vál. tag ismételt fölszólalása

ntán LÓCZY Lajos tb. tag kijelenti, hogy a választmány kötelez határozatot nem
hozhat, mert idegen termek fölött rendelkezési jogot nem gyakorolhat, tehát csak

óhajtásokat fejezhet ki. — Szontágh Tamás másodelnök oly értelm kijelentést

tesz, hogy lehetleg a téli hónapokra igyekezzék a választmány a Természettudo-

mányi társulat termét megszerezni. — Lóczy L. tb. tag a választmányi ülések

helyét sem tartja pontosan megjelölhetnek és felemlíti, hogy már a régmúlt id-

ben is különböz helyeken tartották azokat. — Elnök határozathozatal kérdését

vetvén föl, egj'haugú határozat alapján kijelenti, hogy a választmány óhaját fejezi

ki afölött, hogy a Földt. Társiat a téli hónapokban üléseit lehetleg a város köz-

pontjában fekv ternaekben tartsa.

Elnök felhívja az elstitkárt titkári jelentésének megtételére.

Dr. Papp Károly elstitkár erre a következket jelenti : «Igen tisztelt Vá-

lasztmány ! Tiszteletteljelentem, hogy az 1912 december 4-iki választmányi ülés óta

I. örökít tagul jelentkezett

:

1. Református fgimnázium Meztiír. Ajánlja Horusitzky Henrik vál. tag.

II. r e n d e s t a g o k u 1 :

2. M. k. állami erdhivatal Torda. Ajánlja M. k. Földmívelésügyi Miniszter.

3. « « « « Arad. « « « « «

4. Bokor Elemér cs. és kir. 26-ik gyalogezredbeli hadnagy, Esztergom.

Ajánlja Mihók Ottó r. tag.

5. LiEBSCH Hugó kerámiai gyárigazgató Budapest. Ajánlja a titkárság.

6. SuLCZER YiLMOs vcgyész, a Magyar Kerámiai Gyár R. T. mszaki asszis-

tense Bpest. Ajánlja a titkárság.

A felsorolt testületeket s urakat a választmány egyhangúlag a társulat örö-

kít, illetleg rendes tagjai közé választja.

»

Meghalt Bruck József földmívelésügyi miniszteri segédhivatali igazgató, s

a m. k. földtani intézet könyvtárosa 1912 dec. 10-én 62 éves korában. A megbol-

dogult mindössze 3 év óta volt rendes tagunk.

Szomorú tudomásul szolgál.

A választmány ezek után a folyó ügyek tárgj'alására tér át.

Szontagh Tamás dr. a Bai'langkutató Bizottság ügyrendjének átvizsgálására

kiküldött bizottság elnöke ezután jelenti, hogy a szakosztállyá átalakulni óhajtó

Barlangkutató Bizottság ügyrendjét a bizottság egyszersíteni volt kénytelen. Az
elnöklete alatt Horusitzky Henrik és Timkó Imee választmányi tagokból álló

bizottság beható tárgyalások után módosított ügyrendet dolgozott ki. Az eredeti

tervezetnek 32, a módosítottnak 22 pontja van.

Elstitkár fölolvassa a módosított ügyrendet.

A 0, §-nál Elnök kifogásolja, hogy a bizottságba választandó tiszteleti tag

a Földtani Társulatnak is tiszteleti tagja legyen. — Lrenthey v. t. megjegyzi,

hogy más szakosztályok, pl. a Természettudományi Társulat szakosztályai sem
választanak tiszteleti tagokat. Elnök szavazásra tevén föl a kérdést a bizottság

tiszt, tagválasztási joga fölött, a választmány egyhangiian annak törlését határozza

el azon indokolással, hogy tiszteleti tagok más szakosztályokban sincsenek.

Elnök az alapító tagsági díjra vonatkozólag megjegyzi, hogy túlmagas a
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200 K díj. Indítványára választmány úgy határoz, hogy pártoló tagul jelentkezk

200 K, örökít tagul jelentkezk pedig 100 K-t tartoznak fizetni.

A 12. §-nál LóczY t. t. megjegyzi, hogy nem tartja helyénvalónak, hogy a

szakosztály közgylést tarthasson; indítványára a « közgylés* szónak (szakosztályi

tisztújító ülés» vagy « évzáró ülés» elnevezésre való kijavítását határozza el a

választmány.

A 14. §-nál LóczY t. t. megjegyzi, hogy a szakosztályi elnök teljes függet-

lensége nem helyes ; utal az egyetemre, ahol az egyes karok az egyetemi Tanács

közvetítésével, valamint a Földrajzi és Természettudományi Társulatok szakosztá-

lyaira, ahol a társulat elnökének közvetítésével történik a hatóságokkal s a hiva-

talos közegekkel való érintkezés. Nem képviselheti a hatóságok eltt a szakosz-

tályt, mert az nem önálló erkölcsi testület. Indítványára a szöveg így módosíttas-

sák : « képviseli a szakosztályt a nyilvánosság eltt.

»

A 20. §-nál SzoNTÁGH Tamás alelnök megjegyzi, hogy a mostani bizottság h
vágya, hogy a támogatás az anyatársulat részérl bármely csekély összegben is, de

állandó legyen. — Lóczy L. t. t. az «évi» szót kihagyandónak tartja, mert nem
lehet tudni, hogj'an alakulnak a Földt. Társulat viszonyai és az «évi» szóval leköti

magát az anyatársulat a szakosztállyal szemben. — Lrenthey v. tag hozzászólása

után a választmány következképen módosítja az eredeti szöveget: ca Földtani

Társulat segélye, melyet a választmány évrl-évre állapít meg.»

Elstitkár jelenti, hogy a Barlangkutató Bizottságnak szakosztállyá

való átalakulása szükségessé teszi, hogy a Földt. Társulat alapszabályainak 4. §-a

is módosíttassák a következleg : «{) fiókegyesületek és szakosztályok alakítása* ; és

a 18. §. is a következképen : «A választmány tagjai : elnök, másodelnök, a fiók-

egyesületek és szakosztályok elnökei, elstitkár, másodtitkár, 12 választm. tag, a

magyar honos tiszteleti tagok és a pénztáros*.

LRENTHEY V. t. kéri a választmányt, hogy egy pár módosítást eszközölhessen

az alapszabály egyes paragrafusain. A választmány ebbe beleegyezik. — Elnök kéri

a pénztárvizsgáló bizottság tagjait, hogy a pénztárvizsgálathoz január hó 26-ika

délelttjén megjelenni szíveskedjenek.

Egyéb tárgy nem lévén, elnök a választmány nevében a Barlangkutató

Bizottság ügyrendje körül eljárt bizottságnak köszönetet mondva, az ülést esteli

V* 9 órakor berekeszti.

Kelt Budapesten 1913 január 8-án.

Jegyezte Papp Károly dr. elsötitkár. Hitelesítik: Liffa Aurél dr. és Timkó

Imre választmányi tagok. Látta Schafarzik Ferenc dr. elnök.

4. Jegyzkönyv az 1913 január 29-én tartott választmányi ülésrl.

Az ülés a m. k. földtani intézet eladótermében délután 7 órakor kezddik.

Elnök : Szontagh Tamás dr. királyi tanácsos, másodelnök. Megjelentek : Inkey

BÉLA, LÓCZY Lajos dr., Telegdi Eóth Lajos tiszteleti tagok, Emszt Kálmán dr.,

HoRusiTZKY Henrik, Liffa Aurél dr., Mauritz Béla di\, Pálfy Mór dr., Timkó

Imre, Treitz Péter választmánji tagok, Papp Károly dr. és A^ogl Viktor dr.

titkárok.

Elnökl másodelnök a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Emszt Kálmán dr.

és PÁLFY MÓR dr. választmányi tagokat.

A múlt ülés jegyzkönyve felolvastatván, az ellen senkinek észrevétele nincs.

Elnök felhívja az elstitkárt jelentésének megtételére.

Papp Károly dr. elstitkár erre a következ jelentést terjeszti el :
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«Igen tisztelt Választmány! Tisztelettel jelentem, hogy az 1913 jau. S-iki

választmányi ülés óta rendes tagokul jelentkeztek :

1. M. k. állami freáliskola Gyr. Ajánlja a titkárság.

2. Dr. Streda Eezs hitoktató Budapest. Ajánlja a titkárság.

3. Parászka Gábor áll. polg. isk. tanár Felsövisó. Ajánlja a Barlangkutató

Bizottság.

4. FiLiMON Aurél népiskolai tanító Felsövisó. Ajánlja a Barlangkutató

Bizottság. A felsoroltakat a választmány egyhangiílag rendes tagokká választja.

Elsötitkár fotytatja : «Szomorúan jelentem továbbá, hogy Graenzenstein

BÉLA v. b. t. t., nyg. m. k. államtilkár 66 éves korában 1913 jan. U-én meghalt.

A megboldogult 1872 óta volt rendes tagunk-). Szomorú tudomásul szolgál.

A mai ülésrl távolmaradásukat kimentették Schafarzik Ferenc dr. elnök,

Ilosvay Lajos dr. és Lrenthey Imre dr. választmányi tagok.

A folyó ügyek sorából a következk kerülnek sorrendre :

1. A Barlangkutató Bizottság beterjeszti 1912. évi mködésérl a

jelentést, amelyet Kadic Ottokár dr. eladó az 1913 január 25-i évzáró ülésen el-

terjesztett. A jelentós szerint a Bizottságnak 2 tisztviselje, 5 tiszteletbeli, 50 bizott-

sági, 6 küls, tehát összesen 63 tagja van, ezek közül 22 bizottsági tag az 1912.

évben választatott. Elnökl másodelnök jelenti, hogy a bizottság évzáró ülésén

dr. Pálfy Mór s Horusitzky Henrik választmányi tagokkal együtt ott volt, s így

ismeri a" jelentés tartalmát. A választmány a jelentést egyhangúlag tudomásul

veszi.

2. A Barlangkutató Bizottság beterjeszti az 1913 január 25-iki

ülésérl a jegyzkönyvet. Az évzáró tisztújító ülés az 1913— 191-5. ciklus folyamára

elnökké Lenhossák Mihály dr. egyetemi tanárt, alelnökké báró Nyáry Albert dr.

archeológust és eladóvá dr. Kadic Ottokár m. k. I. oszt. geológi^st választotta.

A választmány a Barlangkutató Bizottság tisztikarának megválasztatását

tudomásul veszi.

3. Az 1912 dec. 4-iki válaszmáuyi ülés a Barlangkutató Szakosz-
tály ügyrendjének tárgyalására bizottságot küldött ki, amelynek elnöke dr. SzoN-

TAGH Tamás másodelnök s tagjai : Horusitzky Henrik és Timkó Imre választmányi

tag urak voltak. A bizottság jelentését választmányunk idei jan. 8-iki ülése általá-

nosságban elfogadva s némi módosításokkal a Barlangkutató Szakosztály ügyrend-

iét 22 pontban meg is szövegezte. Ezen ügyrendet elnökségünk a Barlangkutató

Bizottságnak átadva, ezt január 25-iki évzáró ülésén tárgyalás alá vette, s errl

most átiratban számol be. A Bekey Imre Gábor és Kadic Ottokár uraktól aláírt s

a Választmányhoz intézett átirat 15 oldalon részletesen bírálja a választmánytól

elfogadott tervezeteket, s számos módosítást ajánl ezen. Lóczy Lajos tiszteleti tag

úgy látja, hogy a Barlangkutató Bizottságnak most az a törekvése, hogy elváljon

a Földt. Társulattól, azért azt ajánlja, hogy maradjon a bizottság tovább is bizott-

ság, miként eddig volt s ne alakuljon szakosztállyá. Pálfy Mór választmánjd tag

szerint *z elszakadást fkép a nem dolgozó bizottsági tagok kívánják, ezért java-

solja, hogy a választmány szüntesse be ezt a 60 tagú barlangkutató bizottságot, és

e helyett küldjön ki egy szükebbkör bízottságot, amelynek feladata a komoly

barlangkutatás legyen. Horusitzky Henrik választmányi tag nem ajánlja, hogy a

bizottságot megszüntessük, hanem indítványozza, hogy a bizottság az eredeti ter-

vezet szerint alakuljon át Barlangkutató Szakosztállyá.

Elnökl másodelnök felteszi a kérdést, hogy Pálfy M()R dr. választmányi

tag indítványára, amely szerint a Barlangkutató Bízottság mai összeállításában

sznjön meg s egy szkebb zártkör barlangkutató bizgttság küldessék ki, dolgozó
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tagokkal — kik szavaznak ? A szavazás megtörténvén, Pálfy Mór indítványára

4-en, ellene 5-eu szavaznak. Elnökl naásodelnök tehát kimondja, hogy a Barlang-

kutató Bizottság megmarad mai összeállításá1)an mindaddig, míg a közgylés a

Barlangkutató Szakosztályt meg nem alakítja.

Elnökl másodelnök ezekután felteszi a kérdést, hogy a létesiteud Barlangkutató

Szakosztály ügyrendjének tervezetével, illetleg a benyújtott s Bekey Imre Gábor és Ka-

Dic Ottokár uraktól aláirt észrevételekkel szemben a választmánymin állásponton van.

A feltett kérdésre Horusitzky Henrik választmányi tag azt ajánlja, hogy a

választmány ragaszkodjon az 1913 január 8-iki választmányi ülésen elfogadott

ügyi-endhez, s a Bekey Imre Gábor és Kaüic Ottokár uraktól ajánlott módosítá-

sokból csak az 5. pontot fogadja el, t. i. hogy a szakosztály rendes tagjaira az évi

3 korona elfizetési díj kötelez legyen.

Töbliek hozzászólása után elnökl másodelnök határozatilag kimondja, hogy

a választmány ragaszkodik az 1913 január 8-iki választmányi ülésen elfogadott

ügyrendhez, s a Barlangkutató Szakosztály 1—22 pontból álló ügyrendjében csak

az 5. pont módosítását engedi meg a következképen :

('5. Rendes tag az anyaegyesületnek minden tagja, aki ebbeli óhaját a szak-

osztály vezetségének bejelenti és kötelezi magát a szakosztály folyóiratára 3 korona

évi elfizetési dijat fizetni. >

Az 1913 jan. 8-iki választmányi ülés az Alapszabályok 4f. és 18. §-ának >r?díío-

sitását határozta el. Ugyanezen ülés engedélyt adott dr. Lrenthey Imre választ-

mányi tag úruak is arra, hogy pár módosítást a közgylést elkészít választmányi

ülés elé terjeszthessen. Dr. Lrenthey Imre választmányi tag úr a következ módo-

sítást ajánlja :

A^III. TaíjoJi joyai. 17. j. Második bekezdés. A társulat minden tagja részt

vehet a szaküléseken és a közgyléseken is ; azonban a közgyléseken szavazati

joga csak a tiszteleti, pártoló, örökít és rendes tagoknak van, ha ott személyesen

megjelennek ; a rendes tagoknak akkor, ha a közgylés évére a tagdíjat kifizették

s ezt igazolják is.

Többek hozzászólása után elnökl másodelnök felteszi a kérdést, hogy az indít-

vány els részéi'l, t. i. hogy a tagok személyesen megjelenjenek, min állásponton áll

a választmány. A választmány a személyes megjelenés kötelezettségét elfogadja.

Elnökl luásodelnök felteszi a kéi'dést, hogy az indítvány második részét,

hogy csak a tagsági díj kifizetését igazoló tag szavazhasson — elfogadja-e a választ-

mány. Többek hozzászólása után elnök határozatilag kimondja, hogy a választmány

nem fogadja el azon indítványt, hogy a rendes tagok csak akkor szavazhassanak, ha

a tagsági díj kifizetését igazolják, minthogy annak ellenrzése, hogy ki fizetett, ki

nem, a valósáyüan csaknem lehetetlen ; különben is a hátralékos tagokat a választ-

mánynak módjában van a tagok sorából törülni. De ameddig valaki tag, addig nem
foszthatjuk meg tagsági jogainak gyakorlásától.

PÁLFY MÓR dr. választmányi tag indítványozza, hogy a tagok jogaival bríó inté-

zetek, testületek megbízottjaik útján szavazhassanak. Mauruz Béla dr. ellenzi ezt

a javaslatot, mert az intézmények elre nem tudhatják, hogy kire szavazzanak, s

bajos nekik bizonytalan személyre meghatalmazást adni. Lóczy Lajos helyesli Pálfy

MÓR indítványát s kifejti, hogy az intézmények csak arra adnak meghatalmazást,

hogy képviseljük szavazhasson, de hogy kire szavazzon ez a megbízott, azt a titkos

szavazás folytán úgy sem rendelhetik el ; a megbízott tehát saját belátása szerint

épúgy szavaz titkosan, mint bármely más tag.

A választmány többek hozzászólása után Pálfy Mór dr. indítványát szótöbb-

séggel elfogadja.
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Ezek után elnökl másodelnök kimondja, hogy a választmány az alapszabályok-

nak következ módosítáííát ajánlja a közgylésnek :

fA 1 a p s z a b á 1 y m ó d o s í t á s o k tervezete.'^

Az 1913 január hónap 29-én tartott választmányi ülés a Magyarhoni Föld-

tani Társulat 1904 február 3-án elfogadott alapszabályaiban a következ módosításo-

kat ajánlja :

III. Eszközök.

4. ^. A jelentékenyebb eszközök : a) gylések, b) kiadványok, c) könyvtár,

cl) ásvány-, föld- és slénytani tárgyak gyjtése, c) egyes vidékek földtani tanulmá-

nyozása, /) íiókegyesületek és szakosztályok alakítása.

VIII. Tagok jogai.

17. i;. A tagok a társulattól oklevelet kapnak, melynek alapján magukat a ('Ma-

gyarhoni Földtani Társulat" pártoló, örökít, rendes, tiszteleti vagy levelez tagjai-

nak nevezhetik.

A társulat minden tagja részt vehet a szaküléseken és a közgyléseken is
;

azonban a közgyléseken szavazati joga a tiszteleti, pártoló örökít és rendes tagok-

nak csak akkor vau, ha ott személyesen megjelennek, A tagok jogaival bíró intézetek,

hivatalok, testületek vagy vállalatok megbízottaik útján szavazhatnak. Az Írásbeli

felhatalmazással megbízottak azonban a közgyléseken csakis akkor szavazhatnak,

ha ott személyesen megjelennek. A levelez tagok kivételével a társulatnak minden
tagja kapja a társulat folj^óiratát, használhatja a társulat köuj^vtárát és új tagokat

ajánlhat. A fiókegyesületek és filakosztályok kiadványaikért dijakat szedhetnek.

IX. Ügyvezetés.

18. j. A társulat ügyeit a válaszmány intézi, amelynek tagjai : az elnök,

másodelnök, a fiókegyesületek és szakosztályok elnöke, a magyar honos tiszteleti tagok,

12 választmányi tag, az elstitkár, másodtitkár és a pénztáros.

Ad 36. .^. A választmány mindenféle személyi ügyben mindig titkos szava-

zással dönt.o

5. A Magyar Néprajzi Társaság 191Ü dec. 17-én kelt 147. sz. átiratában arra

kéri a Földtani Társulatot, hogy tegyen lépéseket úgy a m. kir. Vallás- és Köz-
oktatásügyi Minisztériumban, mint a budapesti tudományegyetem bölcsészettudo-

mányi karánál a megüresedett embertani tanszék fenntartása érdekében.

A választmány a Néprajzi Társaság kérését egyhangúlag elfogadja, s a lépé-

seket a jelzett irányban meg fogja tenni.

HiLLEBRAND .Tenö IMünclieubl jelenti, hogy dr. Bayer József a bécsi Hof-

museum ai-cheológiai osztályának re március 17-én hajlandó volna eladást tartani

társulatunkban a jégkorszakról, kapcsolatban a magyar leletekkel.

A választmány Bayer úr ajánlkozását örömmel veszi, s t meghívja eladás
tartására.

7. Gaál István r. tag átír az Elnökséghez az 1913. jan. 8-i szakülésen történt

közbeszólás ügyében. A választmány az ügy elintézését az elnökség hatáskörébe tarto-

zónak vélvén, Gaál István tagtárs úr beadványának elintézését az elnökségre bízza.

"^ Á dlt betkkel szedett kifejezések jelzik a módosítást.
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S. A választmány végül megállapítja a 63-ik közgylés napirendjét. Az 1913

február 5-én délután 6 órakor tartandó közgylés napirendje a következ leend :

1. Elnöki megnyitó ; 2. tiszteleti tagok választása ; 3. titkári jelentés ; 4. pénz-

tárvizsgáló bizottság jelentése ; 5. költségvetés az 1913. évre ; 6. pénztárvizsgáló

bizottság kiküldése ; 7. bizottsági mködésekrl beszámolók, és pedig jelentések

a) a barlangkutató bizottság ; b) Böckh-szobor bizottság ; c) geológiai szótár bizottság

mködésérl; d) jelentés az slénytani tárgyak megvédésére beterjesztett dr. KoRMOS-

féle javaslatról ; 8. a Barlangkutató szakosztály alakulása ; 9. esetleges indítványok

és alapszabálymódosítások ; 10. tisztújítás és pedig tisztviselk és választmányi tagok

választása az 1913—1915. évi idközre.

A jelölést a választmány a régi tradíciók alapján olykép ejti meg, hogy a

tisztikarra hármas, a választmányi tagokra ketts jelölést javasol, a következképen :

A M a g y a r h o n i Földtani Társulat tisztviselire'^

az 1913— 1915. évi ciklusra.

Választandó : 1 elnök
1 másodelnök
1 elstitkár és

1 másodtitkár.

Elnök :

Franzenau Ágoston dr.

Schafarzik Ferenc dr*
Ziniányi Károly dr.

Másodelnök

:

Lrenthey Imre dr.

Szontagh Tamás dr.^

PálíTy l\Iór dr.

Elstitkár

:

Horusitzky Henrik
Papp Károly dr.*

Treitz Péter.

Másodtitkár

Koch Nándor dr.

Maros Imre
Vogl Viktor dr.*

A Magyarhoni Földtani Társulat választmányi t a g j a i r a^

az 1913— 1915. évi idközre.

Választandó 12 választmányi tag.

1. Bella Lajos
2. Déchy Mór dr.

3. Emszt Kálnián dr.*

4. Franzenau Ágoston dr.*

5. Gáspár János dr.

6. Horusitzky Henrik *

7. Illés Vilmos
8. Kadié Ottokár dr.

9. Kormos Tivadar dr.

10. László Gábor dr.

11. Liffa Aurél dr.*

12. Lrenthey Imre dr.*

13. Mauritz Béla dr.*

14. Pálfíy Mór dr.*

15. Princz Gy. dr.

1 H. Rozlozsnik Pál

17. Schréter Zoltán dr.

18. Steinhausz Gvula
19. Timkó Imre *

20. Treitz Péter*
21. Vadász Elemér dr.

22. Vízer Vilmos
23. Zimányi Károly dr.*

24. Zsigmondy Árpád.

A választmány végül Pálfy Mór dr. indítványára elhatározza, hogy az els-

titkár fizetése 900 koronára, a másodtitkáré 600 koronára, az írnoké 240 koronára

a szolgák jutalomdíja 480 koronára emeltessék ; ellenben törli a könyvtár fejleszté-

* A csillaggal jelöltek az 1910— 1913. évi idközben tisztviselk voltak.

2 A csillaggal jelöltek az 1910— 1912. évi idközben választmányi tagok voltak.
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sére elirányzott 1200 koronát, amelyet a titkári fizetések emelésére fordít. A barlang-

kutató bizottságnak pedig az 1913. évre 1200 korona segélyt szavaz meg.

Egyéb tárgy hiányában elnökl másodelnök az ülést esti 9 órakor berekeszti.

Kelt Budaj)esten, 1913 jamiár 29-éu.

Jegyezte : Dr. Papp Károly elstitkár. Hitelesítik : Emszt Kálmán dr., és Pálky

MÓR dr. választmányi tagok. Látta : Schafarzik Ferknc dr. elnök.

GEOLÓG[AÍ ESEMÉNYEK.

A) A m. kir. fökltíiui intézet 1913. évi költsécjvetése.

Az Állami Költségvetés 1913. évi \. füzetében a Részletezések 177— 179.

oldalán a következ adatokat látjuk. A személyi járandóságok. Az

1912. évre engedélyezett 172,065 koronával szemben az 1913. évben 186,506

koronára rúgnak. A dologi kiadások az 1912. évben engedélyezett

107,300 koronával szemben az 1913. évben 110,700 koronát tesznek ki. Ezen

dologi kiadások között ben van az 50,000 koronáru rúgó hivatali átalány, a

40,300 koronát kitev utazási és szolgatartási átalány, továbbá 501)0 korona

ásatásokra. 2500 korona az épület fenntartására, 5000 korona külföldi utazá-

sokra és 4500 korona az írói tiszteletdíjakra. A rendes kiadások összege

tehát 297,206 korona. A rendkívüli kiadások az 1912. évre engedé-

lyezett 65,000 koronával szemben az 1913. évben S9,000 koronára rúgnak. Az

Indokolás (118 oldal) szerint ezen emelkedésnek a legfbb oka, hogy a fels-
magyarországi új felvételekre (ú. n. reambulációkra) a m. k. Föld-

mivelésügyi Miniszter 25,000 koronát irányzott el. A felvidék 16 vármegyé-

jében a geológiai reambulációt az a körülmény teszi szükségessé, hogy ezen

országrészekrl sem önálló felvételi adatokkal, sem pedig geológiai térképek-

kel nem rendelkezünk. A m. k. földtani intézet ezen régen érzett hiány pót-

lását munkaprogrammjába vette és a reambulációt, valamint a térképek ki-

adását 10 év alatt tervezi. A rendkívüli kiadások között a következ tételek

szerepelnek : 35,0(jO korona geológiai gyakorlati irányú kutatásokra, 10,000

korona a laboratóriumok felszerelésére, 5000 korona az intézet épületének

mázolására, 10,000 korona a liazai érctelopek tauulmányozására, 25,0(0 ko-

rona a felsmagyarországi új felvételekre és 4000 korona a Szeleta-barlaug

kutatásának befejezésére. A r e n d e s á t m e n e t i kiadások fösszege
ii z 1912. évre megállapított 344,305 koronával szemben a. z

1913. évben 386,206 korona '

Kapcsolatiban a m. k. földtani iniézet költségvetésével megemlítjük,

hogy a földraivelésügyi költségvetés tárgyalásakor", 1912 uov. 9-ón a pénzügyi

bizottságban hiizánk közgazdasági életének egyik kimagasló féríia nagy chsme-

réasel szólt az intézet mködésérl. Ugyanis a Budapesti Hírlap, a

Pesti H i r 1 ii ]) s a lublii nagyolil) ii;i|iiliip följegyzése szei'int Hki.tai Fe-
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RENc clr. országgylési képvisel, a székesfvárosi gázmvek vezérigazgatója

(jelenleg Budapest székesfváros fpolgármestere) a következket mondotta

:

«A földtani intézet személyzete igen sanyarú helyzetben tengdik, pedig az

intézet munkálkodására nagy jövÖ vár hazánk közgazdasági életében. Nagy

szolgálatot tett ez az intézet a földigáz- és a petróleum-források feltárása

körül. Az itt érdemeket szerzett tisztviselk egyike kapna
külföldön olyan dotációt, mint amilyennel nálunk az egész intézet

van ellátva').

I>) Geológusok tiinuIniányiUJa Olaszorszáíjban.

A budapesti m. kir. földtani intézet geológusai közül heten az idei

tavasz folyamán öt hetes tanulmányúton voltak Olaszországban. Az utazásban

részt vettek: Lóczy Lajos dr. egyetemi tanár, a m. k. földtani intézet igaz-

gatója, Iglói Szontagh Tamás dr., királyi tanácsos, a m. kir. földtani intézet

aligazgatója, Pálfy Mór dr. m. kir. fgeológus, Papp Kákoly dr. m. kir. osz-

tálygeológus, EozLozsNiK Pál, Mahos Imre és A'endl Aladár dr. magy. kir.

geológusuk.

A liét tagból álló társaság 1913 március 25-én indult iitnak Budapestrl

és Fiúmén, Ancouáu keresztül március 27-én érkezett Eómába, ahol hozzájuk

csatlakoztak iijú Lóczy Lajos tanárjelölt és Szabó Kornél oki.' vegyészmérnök,

zürichi egyetemi hallgatók.

Rómában épen akkor 'nyilt meg a X. nemzetközi földrajzi kongresszus,

amelynek szaküléseit Lóczy Lajos dr., mint a Magyar Földrajzi Társaság

elnöke nyitotta meg a Balatonról tartolt s vetített képekkel illusztrált

értekezésével. Meg kell állapítanunk, hogy Lóczy Lajos eladása nemcsak sor-

rendben az els, de uz összes ülések közölt a legnépesebb volt, amivel nagy

sikert és dicsséget szerzett a magyar geográfiának. Francia nyelven tartott

eladása elit Lóczy Lajos a Magyarlioni Földtani Társulat üdvözletét, is

tolmácsolta, s a Szontágh Tamás dr. másodelnök aláírásával ellátott üdvözlet

élénk szimpátiát keltett a világ minden részébl összesereglett geográfusok

körében.

Eómában való idözésük íilatt a geológusok a környékre több kirándulást

is tettek, így március 3U és 31 én a B o 1 s e n a i- és B r ac c i a n ó i-tavak

környékének bazalt tufáit, április els napjaiban az Albanói-hegy vidékét jár-

ták be, s különösen a Pi o c c a di Papa bazaltjából gazdag ásvány- s kzet-

gyüjteményt hoztak. Április 4-éu Napoliba utaztak, s itt ismét egy hetet töl-

töttek. Megnézték Pozzuoli környékének minden geológiai nevezetességét, a

herluánumi és pompei újabb ásatásokat, áprjlis 8— 10 napját a Vesuvio és

Monte-Somma tanulmányozásának szeutelték ; a jelenleg szünetel vulkánt Mal-

LADRA A. dr. tanár vezetésével igen részletesen bejárták.

Április 11 -én tovább hajóztak Napoliból, s utjokban hozzájuk csatlakoz-

tak Sapper Károly dr. strassburgi és Wjesner G. dr. hamburgi tanárok.

Április 12— 14. napját a Stromboli-, 15 IS. napját a Lipari- és Vulcauo-
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szigetek vulkánjainak tanulmányozására fordították. Április 18-áu áthajóztak

Sziciliába, megnézték Messina romjait, Taormina és Siracusa környékét, s

Catania vidékén hosszasabban idztek. Itt ' fkép Scalia S. egyetemi tanár

vezette s kalauzolta a magyar geológusokat. Április 22—23-án az Etnát mász-

ták meg, felejthetetlen képet nyerve a 3279 m magas kráterrl, s a nemrég

keletkezett ikerkráter veszedelmes töJcséréröl. Április 25—27-én Szicilia bel-

sejében Caltanisetta és Imera gazdag kéntelepeit tanulmányozták, s leereszkedtek

a 280 m mély Santa-Maria aknába A kénbányászkodás egy évtized óta nagyon

fellendült, vigy hogy Szicilia jelenlegi kéntermelése megközelíti az évi 5 millió

métermázsát 50 millió lira értékben ; a kéntermelés központja jelenleg Caltani-

setta, míg Girgenti inkább csak mint a kén kiviteli kikötje szerepel.

Április 27-én Palermót tekintették meg, többek között az egyetemi geo-

lógiai gyjteményt, s április 28-án indultak vissza, Napolin, Eomán és Anco-

nán át térve vissza Budapestre, ahova április 30-án este érkeztek meg.

Az öthetes tanulmányút szemmellátható eredménye 15 hatalmas láda

anyag, amely különösen a vulkánikus kzetekbl nagyon gazdag gyjteményt

tartalmaz, s a m. k. földtani intézet múzeumának mindenkor becses össze-

hasonlító gyjteménye leend.

C) Szerkesztbizottsáfj alakulása.

A Magyaríioni Földtani Társulat 1913 április 2-án tartott választmányi

ülése a Földtani Közlöny szerkesztésére szerkeszt-bizottságot alakított, amely-

nek elnöke Schafaezik Ferencz dr. társulati elnök, tagjai pedig : Emszt Kál-

jiÁN dr., LRENTHEY Imre dr., Maüritz Béla dr.. Timkó Imre választmányi tagok,

Papp Károly dr. els titkár és Maros Imbe másodtitkár.

A kéziratok a Magyarhoni Földtani Társulat titkárságának küldendk.

Budapesten 1913 május hó lO-én.

Papp Károly dr.

titkár.
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Geehrte Generalversammlung

!

Indem ich mich beelire clie H a u p t v e r s a m m 1 u n g 1 í) 1 3 d e r

Ung. Geol. Gesellschaft zu eröffnen, sei es mir gestattet in

Kürze einiger hervorragenderer Ereignisse des abgelaufenen Jahres zu

gedenken.
I.

Administrative, interné Angelegen-

hfiiten ; FÁnladimgen von verwand-

ten Korporationen.

lm Schoofie der Gesellschaft selbst ist nichts AuBergewöhnliches

vorgefallen, und mag es zu befriedigender KenntniBnahme dienen, daB

sich die Tátigkeit unseres Yereines — Dank dem hingebenden Eifer

unseres verehrten Sekretárs, Herrn Dr. Karl Papp — im Zeichen steti-

ger Entwicklung und finanzieller Festigung abspielte. Hierbei wurde

der erste Sekretár von seinem Kollegen, dem zweiten Sekretár, Herrn

Dr. ViCTOR VoGL in uuermüdlicher Weise unterstützt, der übrigens

unsere Gesellschaft speziell noch durch die liedaktion des deutschen

Teiles unseres wFöldtani Közlöny» zu Dank verpflichtet hat; die

Obliegenheiten der gesellschaftlichen Finanzangelegenheiten dagegen

lielen auBer der Oberleitung durch den ersten Sekretár unserem von

lange her erprobten Kassier, Herrn Anton Ascher zu. Genehmigen die

genannten Herrn Genossen im Amte auch bei dieser Gelegenheit und

von dieser Stelle aus für all ihre gehabten Bemühungen meinen aufrich-

tigsten Dank, Anerkennung und Dank schulde ich aber auch meinem

sehr geehrten Kollegen im Prásidium, Herrn Dr. Thomas v. Szontagh,

der mich im Verlaufe der zahlreich abgehaltenen Fach- und AusschuB-

sitzungen háuíig abgelöst hat und der unentwegt die Interessen der

Ung. Geologischen Gesellschaft auf das wármste vejtreten hatte ; Dank

zolle ich schlieBlich auch dem verehrten Ausschufi, dessen jedes

einzebie Glied uns bei Erledigung der laufenden Agenden stets bereit-

willigst unterstützt hat.
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Es sci mir aber anláfilich dei- heutigen Hauptversammlung ganz

besonders gestattet unseren h o h e n G ö n n e r n den tiefgefühlten Dank

unserer Gesellschaft aiiszudrücken, namentlich Sr. Durchlancht dem

Herzog Herrn Dr. Nikolaus Esztekházy, unserem Protektor, für den uns

jáhrlich zuteil werdenden Geldbetrag, ferner Iliren Exzellenzen den

Herren Gráf Johann Zichy, k. ung. Kultus- und Unterrichts-, und Gráf

Dr. Béla Sekényi, k. ung. Ackerbauminister für die uns jüngsthin

gütigst angewiesene staatliche Subventiou. Ich muB bei diesem AnlaB

gestehen, daB ohne dieses von verschiedener Seite uns geschenkte Wohl-

wollen und ohne die erwáhnte namhafte Unterstützung es uns geradezu

unmöglich wáre das Lében und die Tátigkeit unserer Gesellschaft sowohl

in wissenschaftlicher, als auch in praktischer Beziehung auf dem Niveau

zu erhalten.

Indem ich zu den internen Angelegenheiten unserer Gesellschaft

übergehe, so^vie auch zur Vorlage externer Begebenheiten, die unsere Ge-

sellschaft unmittelbar berühren oder dieselbe interessieren. erwahne ich

vorerst, daB uns im abgelaufenen Jahre von mehreren Seiten Ein-

ladungen zugekommen sind. So ging uns eine Einladung vom Vereine

der Ung. Arzte und Naturforscherzu ihrer Ende August in

Veszprém abgehaltenen Wanderversammlung zu, an welcher ich mich

in Yertretung unserer Gesellschaft líersönlich beteiligte und mit einem

Vortrage über die ungarischen Edelopale auch einen Beitrag zu

ihren Fachsitzungen lieferte.

Die ungar. Geographische Gesellschaft dagegen hielt

ihre letztjahrige Jubiláumswanderversammlung anláfilich ihres 40-jáhrigen

Bestandes Ende September zu Debreczen ab, an der ich ebenfalls per-

sönlich teilgenommen und bei derén Eröffnung ich diese Schwester-

gesellschaft in Form einer Ansprache begrüBt habé. SchlieBlich crwáhne

ich noch, daB wir auch zu der ebenfalls Ende August zu Nagj'bánya

zusammengetretenen Generalversammlung des ungarischen B e r g- und
Hüttenmánnischen Vereine s eingeladon waren, die ich im

Namen unserer Gesellschaft telegraphisch begrüBt habé.

11.

Die neuc Sektion für Höhicnkunde

der Ung. GeoL Gesellschaft.

Es gereicht mir zu besonderer Freudé konstatieren zu können,

dafi die bisherige K o mm i s s i o n für II ö h 1 e n k u n d e der Ung.
Geoi. Gesellschaft seit 3 Jahren, der Zeit ihres Bestehons, eine

sich immer mehr steigernde Tatigkeit entwickelt hat. Das rege Interessé,

mit welchcm in erster Eeihe die Ung. Geol. Gesellschaft als Stamm-
verein, ferner die ung. Akadene der Wisscnschaften, die Ministerien
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für Kultus und ünterricht, sowie für Ackerbau und endlich auch die

höheren Kultiirschichten des groBen Pablikums die wissenschaftlichen

Bestrebungen dieser Kommission begleitet habén, smd wahrlich vollauf

berechtigt. Die systematische Durchforschung unserer heimischen Höhlen,

namentlicb aber die bisherigen Erfolge in Bezng auf die Nachwei-

simg des príehistoriscben Menschen in üngarn babén ihr auch bis

zum gegenwártigen Momente eine wohlberechtigte Position in der Reihe

unserer einheimischen naturwissenschaftlichen Vereine gesichert. Die

wunderbaren und vielumstrittenen paláolitischen Steinwerkzeuge der

Szelétahöhle bei Miskolcz, der paláolitische Kinderschádel aus der

Ballahöhle bei Piépáshuta, die reiche pleistozáne Fauna aus der Kalk-

steinhöhle bei Polgárdi, die Feuerstellen des pleistozánen Mannes bei

Tatatóváros und noch manches Andere erwiesen sich als ebenso viele

wichtige Daten zur Geschichte des ungarischen Pleistozáns, die auch

auBer den Grenzcn unseres Vaterlandes berechtigtes Aufsehen hervor-

gerufen habén. Und doch sind dies blofi erst die ersten Schritte,

gewissermaBen blo die ersten Probenahmen aus den noch in grofier.

Menge verborgenen wissenschaftlichen Schátzen, infolgedessen wir gewiB

noch zahh'eiche wertvolle Entdeckungen gewártigen werden können.

Auf solche Weise kann es somit nicht wundernehmen, wenn diese

unsere sehr agile Sektion bereits im dritten Jahre ihres Bestandes sich

in dem ihr ursprünglich gegebenen Eahmen etwas beengt fühlte. Die-

selbe trachtete nach gröBerer Selbstándigkeit, um dadurch umso sicherer

und würdevoller auf dem Pláne der Wissenschaften auftreten zu kön-

nen. Diese Idee bescháffcigte die Kommission zwar noch unter dem Begime

ihres uulángst verstorbenen verdienstvollen ersten Prásidenten Kabl

SiEGMETH, der Gedanke aber : die Kommission in eine selbstándige

Fachsektion umzuwandeln, hat erst jetzt unter der Egide des neuen

Prásidenten, Herrn Hofrates und Univ.-Professors Dr. Michael Lenhossék

eine bestimmte Form angenommen. Gerade die heutige Hauptversamm-

lung der Ung. Geol. Gesellschaft wird in der Lage sein, die Sanktio-

nierung dieses Wunsches voraussichtlich auch auszusprechen. In der

Hoffuung, daB die neu zu kreierende Fachsektion das ihr vorschwebende

Ziel mit der gleichen Hingebung verfolgen wird, wie wir dies von der

früheren Kommission für Höhlenkunde zu seheu Gelegenheit hatten,

erlaube ich mir anláBlich dieser "Wandlung dem aus vollem Herzen

kommenden Wunsche Ausdruck zu vériéiben, dafi es der gegenwártigen

Leitung vergönnt sein mögé, die soeben gegründete Sektion neuen Trium-

phen auf dem Forschungsgebiete des prsehistorischen Menschen in

üngarn entgegenführcn zu können.
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III.

AngelegrnlicU clcr (jctrcniüin Lehr-

kameln far Geolugie, nowie üher

den geographischen Lehr^-tuhl an

der Vniversitüt zu Budapet^t.

Wie OS Ihncn allén noch eriimerlich sein dürfte, hat die vor-

jahrige Hauptversammlung beschlossen, ein Memorandum an das

hohe Ministevium für Kultus und ünterricht zu unterbreiten und zwar

in Angelegenheit einer Abtrennung der Geologie von der

Mineralogie sowohl an den neu zu errichtenden Universitáten

Debreczen und Pozsony, ebenso wie auch an der bereits seit líingerem

bestehenden Universitát zu Kolozsvár und der techniscben Hochschule

zu Budapest, ferner bezüglicli einer weiteren Abtrennung der Geologie
alsganzselb stand ige r Disziplin vonderPaláontoIogie
an der üniversitat der Wissenschaften zu Budapest, dieser ersten Hoch-

schule Ungarns. Nach mir bekannt gewordenen Nachrichten ist diese

unsere Denkschrift an leitender Stelle wohlwollend aufgenommt-n und

behufs Studiums und Berichterstattung den kompetenten Fachkreisen aus-

gefolgt worden. Ich gewann den Eindruck, daB wenn das Land nicht

etwa durch von Aufien drohende Komplikationen finanziell zurück-

geworfen würde, MÍr einer günstigen Stellungnahme und Entscheidung

der leitenden Oberbehörde zuversichtlich entgegensehen dürfteii.

Wenn wir alsó auf diese Weise eine bevorstehende N e u r e g u-

1 i e r u n g der Studienordnung bezüglich der uns nahestehenden Dis-

ziplinen, námlich der Mineralogie, der G e o 1 o g i e u n d P a 1 á-

n t 1 o g i e mit vollem Vertrauen zu crwarten berechtigt sind, — habén

wir andererseits, hochverehrte Versammlung, auf dem unseren Disziplinen

zunáchst gelegenen und verwandten Terrain, námlich dem der Geographie

einen derartig dissonanten Ton vernommen, der uns tief verletzend be-

rührte. Dr. Géza Czhibusz, ord. öff. Professor der vergleichenden allgemei-

nen Geographie an der Budapester Universitát, veröffentlichte gegen

vergangenen JahresschluB unter dem Titel : «Die Geographie der
nationalen Kultur und dieFatalisten auf derén Ge-
biete» in ungarischer Sprache ein Buch von 383 Seiten blofi um zu

beweisen, wie sehr (seiner Meinung nach) der naturwissenschaftliche

und zwar in erster Linie der geologische Einschlag der unabhángigen

Entwicklung der Geographie zum Nachteil gereiche, wenn diese Disziplin

nicht von einom Geographen, sondern einem Geologen gelesen würde

und wie sehr sein gewesener Vorgánger Dr. Ludwio v, Lóczy durch

seine auf derartiger BasÍ3 fuíjcnden Yortráge die Entfaltung der wahren
Geographie, námlich der Anthropogeographie hintangehalten hatte.

Jís ist dies eine derartig falsche Behauptung, die uns zu ]el)]uif-
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testem Gegenspruch veranlaBt. Czirbusz, seit zwei Jahren der ueue

Professor, will nach seinen eigensten Worten «die Geograpbie von

ihrem endgültigen Ruine zurückreiBeni), und will sie « zurückführeu

auf dio historischen Geleise ilirer Entwicklung)) (pag. dl'I). Er kehrt

daher der bisher befolgteu Eicbtung den Rücken und stürzt sicb mit

feurigem Eifer auf die Antbropogeograpbie, Ganzé Kapitel bindurcb

brmgt er Beweise bei für die Berecbtigung und die Prioritát dieser

letzteren und fübrt aus, daB die mentalen Wissenscbaften, námlicb die

Etbnograpbie, die Soziologie, die Nationalökonomie, die Gescbicbte,

die Eeligion und Spracbwissenscbaft zur Geograpbie bedeutend náber

liegen, als die Naturwissenscbaften insgesamt, sowie die Geopbysik,

die Geologie, die Orologie, die Oceanograpbie, die Hydrologie, die

Biologie u. A. Dabei wird die Sacblage in der Weise dargestellt, als

ob die Kulturgeograpbie ipso facto jedem Geologen ein Dorn im Auge

wáre. Auch dies ist eine totál verfeblte Auffassung, da sicb unter uns

niemand beíindet, der die Berecbtigung, die Wicbtigkeit und die wissen-

scbaftlicb bildende Kraft der Kulturgeograpbie anzweifeln oder aucb

nur berabmindern " wollte. Lóczy selbst füblte die Notwendigkeit der

Entwicklung aucb dieser Eicbtung in der Geograpbie sebr wobl und

batte aucb seiner Zeit an kompetenter Stelle einen Yoröcblag bebufs

Zweiteilung des Lebrstubles unterbreitet.

Die Antbropogeograpbie ist übrigens in ibrer gegenwártigen Form,

abgeseben von einigen früberen Yorláufern, im Allgemeinen eine Be-

strebung der neueren Zeit. Ebenso kann icb nocb binzufügen, daB in

der ganzen weiten Welt die Ansprücbe derselben nicbt durcb d i e

Gelebrten zur Geltung gebracbt werden, die bisber als die Yertreter

der pbysikaliscben Geograpbie eine Eolle gespielt babén. In Staaten,

die über üniversitáten in gröBerer Zabl verfügen, bemerken wir, dafi

sicb an der einen Hocbscbule ein mebr der pbysikaliscben Eicbtung,

an der anderen ein éber der antbropogeograpbiscben sicb zuneigen-

der Geograpbie-Professor befindet, wo es abej- weniger Hocbscbulen

gibt, dórt seben wir, daB in neuerer Zeit wenigstens an den ersten

Instituten des Landes den tatsácblicben gegenwártigen Ansprücben

Eecbnung tragend eine Zweiteilung der Geograpbie durcbgefübrt wor-

den ist, so z. B. in Wien, wo Prof. Brückner (pbys. Geogr.) und Obee-

HUMMER (kult. Geogr.) parallelé Vorlesungen balten. Irrig ist ferner

aucb die Auffassung, daB, weil der die pbysikaliscbe Geograpbie

Yortragende mit den Naturwissenscbaften vertraut und besonders in

der Geologie gescbult ist, derselbe selbst auf dem Lebrstuble für

Geograpbie als Geograpbe zu perborreszieren und bloB als Geologe

in Betracbt zu nebmen ware. Ein Facbgeologe ist gewöbnlicb mit

enger umgrenzten Detailfragen okkupiert und mit der Aufnabme gewisser

Földtani Közlöny. XLIII. köt. 1913. 8
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Landesteile in AnsjDruch genommen, infolgedessen derselbe sehr weit

davon entfernt ist, in zusammenfassender Manier über ein ganzes Land

oder geradezu über die ganze Erde Vortrage haltén zn können. Der

Geograph dagegen, \Yenn derselbe noch sosehr auf dem Piedestal

der Naturhistorie steht, kann sich im Lehramte bei Leibe nicht in

derartige Einzelnheiten einlassen, wie dies z. B. der Geologe zu tliun

pflegt, der seinen Anteil an irgend einem Gebiete, z. B. in petro-

graphischer oder paláontologiseher Hinsicht beschreibt ; es ist aber auch

durchaus nicht notwendig und es würde sogar störend Avirken, zuweit

in Details eindringen zu wollen vor Schülern der Erdkunde, die die

naturwissenschaftlichen Grimdpriuzipien bloB in allgemeinen groBen

Zügen kennen zu lernen wünschen. Selbst von einem geologisch vor-

gebildeten Geographen wáre ein solcher Yorgang geradezu verfehlt.

Diesem ümstande hat aber auch Lüdwig v. Lóczy, so lange er den Lehr-

stuhl für Geographie an der üniversitát inne hatte, vollauf Rechnung

getragen.

Die Geographie darf deBwegen, weil sie in vieler Hinsicht eine

zusammenfassende Wissenscliaft ist, durchaus nicht anders als streng

exakt vorgehen. Was in den Bereich der Geographie zumeist in exzerjj-

tierender Weise entweder aus den naturwissenschaftlichen Fáchern,

oder aber auch aus den humanistischen übernommen wird, um sodann

eigenen Zwecken entsprechend zu einem neuen Ganzén verarbeitet zu

werden, kann und darf dem jeweiligen Standé der Wissenschaften

entsprechend stets nur unbedingt genau sein. DeBhalb ist es nach den

Erfahrungen der jüngst vertlossenen Jahrzehnte notwendig, daíj der

betreffende Professor, bevor er den Pfad der Geographie betritt, sich

vorerst entweder die naturwÍBsenschaftliche (zumeist geologische) Schulung

aneignet, wenn es sich um die phj'sikaliscbe Geographie handelt, oder

aber das Gebiet der humanistischen Disziplinen zum Ausgangspunkte

erwáhlt, "wenn er dem Lehrstuhle für Anthropogeographie zustreben

sollte. BloB auf diese Weise wird der betreffende in der Lage sein,

die zahllosen Fádén, die in seinen Hándcn zusammenlaufen, fachgemáB

zu sichten, zu bewerten und vom Gesichtspunkte der Geographie aus

zu verarbeiten. Ohne solchc Yorstudien würde sich sein Auftreten

schwankend und stümperliaft gestalten. Exaktheit in der Geographie

zu ei-reiclien war es nun, was Lóczy angestrebt hat, und ich kann

ruhig behaupten, dafi derselbe die Sache der ungarischen Geographie

nicht hintangehalten, sondern im GegenteiI um ein Bedeutendes vor-

wárls gebracht, sowie auch der Geographie im Allgemeinen gedient

hat. Infolge seiner selbstandigen Fachtátigkeit hat sich derselbe nicht

blofi selbst als ein sicherer Beobachter bewiesen, sondern hatte er es

auch verstanden, wáhrend der an der geographischen Lehrkanzel ver-
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brachten 23 Jahre seine Scliiiler und Fachgenossen für dic Wissen-

schaft zu begeistern.

Aiicli ich war ein iinl)edingter Verehrer weil. Johann Hunfalvys,

ebenso wie icb anch heute der balinbrechenden Arbeit seines Lebens Ver-

ehrung zolle. Sein aus drei Bánden bestehendes Hauptwerk, betitelt

:

«Beschreibung der physischen Verháltnisse Ungarns*
(in ungarischer Sprache), welches ISOo—G5 durch die ungarische Aka-

demie der Wissenschaften herausgegeben wurde, war jedenfalls eine

hocbragende und grundlegende Leistung seines Zeitalters. Trotzdem

aber in demselben seine in der Hben Tátra, in den östliehen Aus-

láufern der Alpen, an der unteren Donau, in den östlicben Teilen

Siebenbürgens und in noch anderen verscbiedenen Gebieten des Landes

gesammelten Impressionen und Beobacbtungen in dieses Werk mit

eingeflocbten sind, stellt dasselbe in seiner ganzen Anlage docb nur

eine Zusammenfassung, gewissermaBen ein mit groíiem Fleifi angelegtes

Iveníar aller derjenigen geograpbiscben Kenntnisse dar, die bis zum

Jabre seiner Edition in der früheren Literatur allseits verstreut waren.

Auf Grund dieses seines groíjen Werkes hielt Hunfalvy aucb seine

Vortrage mit vielem Eifer und auBerurdenllicber Hingebuiíg bis zum
Jabre seines Todes. AJs dann bierauf von den berufenen Kreisen unter

Hinweis auf Br. Eichthofens Tátigkeit in ganz Európa von der Geo-

grapbie eine von naturwissenscbaftlicher Grundlage ausgebende, mebr

selbstándige Forsehungstátigkeit gefordert wurde, erscbien anláfilicb

der Besetzung des vakant gewordenen Lehrstuhles für Geographie an

der Universitát der Wissenscbaften zu Budapest als dieser Aufgabe

am meisten gewachsene und biezu am meisten prádestinierte Person

der Geologe Lüdwig v. Lóczy, der damals erst vor kurzem mit der

Gráf Béla SzÉCHENYiscben ostasiatiscben Expedition zurückgekebrt war.

Hocbscbul-Kanzeln innebabende Lebrkráfte j)tlegen zufolge spe-

zielltr Neigungen und selbstándiger Forscbung sicb zu gelebrten Per-

sönlicbkeiten auszugestalten; pflicbtgemálj tradie^t wohl jeder allé Teile

des ibm anvertrautr-n Gegenstandes, weun aber der betreffende zugleich

aucb eine literarisch arbeitende Kraft ist, so erscbeint es geradezu

unvermeidbcb, daü sicb derselbe in einer gewissen Pdcbtung nicbt

speziabsiere. So seben wir nun aucb bei v. Lóczy, dafj er sicb seiner

Vorbildung anpassend der pbysikabscben Piicbtung, dem pbysikabscben

Zweige der Geograpbie zugewendet bat, was denn auch vollkommen

verstándbcb erscbeint. Und es kann ibm dies unmögiicb als ein Ver-

scbulden, sondern im Gegenteil als ein Verdienst angerecbnet werden.

Gerade umgekebrt wáre es sebr misslicb gewesen, wenn er mit der

ibm eigenen geologiscben Yorscbulung sicb etwa mebr der beute von

CziRBusz in so lebbafter Weise reklamierten bumanistiscben Geograpbie

8*
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zu^ewendet hátte. Nach erfolgter Installation schritt Lóczy als ernst

denkender Mann alsbald zur Tat und überraschte die wissenschaft-

licben Kreise mit einem Pláne, welcher die Kráfte der einheimischen

Geographie zu einer ziemlichen Leistung anspannte. Durch eine Eeihe

von Jabren andauernde Arbeit nahm endlicb die wissenscbaftliche Er-

forscbung seines (<Balaton» eine ausgereifte Form an und heute

können wir mit wobltuender Befriedigung behaupten, daB dieses

AVerk in allén seinen Teilen eine Originalleistung darstellt, die für

ewige Zeiten einen glánzend sprudelnden Boni für die ungarisclie

Geograpbie bedeutet, lm Kreise dieser Studien bat aucb die kultur-

geograpbiscbe Forscbung Aufnabme gefunden und nabm sie in der

Reihe derselben einea ebensolcben Rang ein, wie welcb immer andere

der naturwissenscbaftlicben Disziplinen ; es ist daber eine voUkom-

men willkürlicbe Bebauptung Cziebusz', dergemáfí dei- Organisator

dieses Standard Werkes die humanistiscbe Geograpbie jemals wex

catbedra zu verbanneu)) gesinnt geweseu wáre, Wobl börte man mit-

unter, daío r. Lóczy seinen Balaton auf zu breiter Basis angelegt babé

docb íindet dies seine Recbtfertigung darin, dali er der wissen-

scbaftlicben - Geograpbie ein derartiges Originalwerk vorlegen wollte, das

aucb von einem verwöbnteren Auslande als voUwertig anerkannt würde.

Zum wiederboltenmale erkláre ich defibalb, daB es eine totál unbe-

recbtigte Bebauptung ist, dafi v. Lóczy durcli seine 23 Jabre hiedurch

ausgeübte Lebrtatigkeit der Entwicklung der ungarischen Geograpbie

hinderlicb im Wege gestanden bátte, denn gerade das Gegenteil der-

selben ist ein für allemal festzulegen, namlich daB derselbe das Prestige

der ungariscben Geograpbie gewaltig geboben hat. Wáre es etwa besser

gewesen, wenn sicb v. Lóczy nicbt der selbstándigen Forscbung zu-

gewendet und aucb noch weiterbin den enzyklopediscben Rabmen im

Gebiete der Geograpbie aufrecbt erbalten bátte? Sein energiscbes Vor-

gehen hat die ungariscbe Geograpbie zu einer auf eigenen FüBen

stehenden Disziplin erboben und seine Metbods wird nun nicbt nur

für 'die physiscbe, sondern aucb für die kulturelie Geograpbie wobl

für allé Zukunft von liindender Kraft besteben.

Yerzeihe es die geehrte Generalversammlung, wenn icb bei diesem

Punkte etwas lánger verweilte ;
— den ricbtigon Sacbverbalt aufzudecken,

ist mir aber eine Pflicht nicbt bloB deBbalb, weil v. Lóczy, unser seit

Jahrzehnten stets in den vorderen Reihen kámpfender Wafifengefáhrte, im

Buche CziiiBusz' in unverdienter Weise angegriífen worden ist, sondern

aucb vom allgemeinen Standpunkte der Geologie aus, welcher in der

Geographie nicbt die Rolle einer unberufencn Okkupation zugcmutet

werden darf, da dieselbe im Gegenteil ihre Stelle als fundamentale Hilfs-

wissenschaft in der Geograpbie einzunebmen voUkommcn berechtigt ist.
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Aus den Zeilen Cziebuhz' weht uns der Haiicli einer nnverhohle-

nen Intoleraiiz entj2;egen und dies ist es, was mir bedenklicli erscheint.

Angesicbts des noch imgenügend entwickelten Rahmens iinseres Hoch-

schuluntenichtes kann es iiicht gieichmütig bingenommen werden, daJ3

der einzige Lehrstnhl für Geographie an der Universitát der Wissen-

schaften zii Budapest seine bisherige zielbewuBte Ricbtiiug in solch

radikaler Art verándern könne. námlicb auf die Weise, dafi der Nacbfolger

im Amte nur nach vollstándiger Demolierimg des Lebrgebáudes seines

Yorgángers ein neiies anfftihren wolle. Der alté Ban bat sich als

gut und erprobt erwiosen ; baudelt es sich alier trotzdem darum ein

neues Gebáude zii erricbten, so mögé es an die Seite des früberen

gestellt werden. Concordia parvse res crescunt, discordia maximé dilabun-

tur. Die physiscbe Geograpbie ist die Zwillingsschwester und eine ergán-

zende Diszipbn der Geologie, andererseits aber entlehnt die physiscbe

Geographie ibre wertvoUsten Bausteine gerade aus dem Dominium der

Geologie. Die physiscbe Geographie bildet zugleicb das überbrückende

Bindeglied zwischen den Naturwissensebaften und der Antbropogeographie.

Einzig und alléin ist dies die Bieibe und der organiscbe Verband dieser

Gruppé von Wissenschaften, in die keine Bresche geschossen wer-

den darf!

Die Disziplin der uDgarischen Gergraphie ist eine Kulturangele-

genheit des ganzen Landes, derén rubige und logiscbe Entwicklung

nicbt mit derartigen Exclamationen : dNun ist an der bumanistischen

Geograpbie die Pieibei) (pag. 351), sowie mit scharfen Frontveránderun-

gen gefabrdet werden darf. — Nach dem Yorgefallenen will es uns bedün-

ken, dafí die Sacblage gegenwártig bereits vollkommen daruach angetan

ist, um eine Trennung der beiden wichtigen und gleiebberecbtigien

Zweige der Geograpbie wenigstens an der Universitát der Hauptsiadt Buda-

pest berecbtigt erseheinen zu lassen, derén baldige Durchfübrung im

Interessé der Wissenschaft auch mein lebbaftester Wunscb wáre !

IV.

Uber den dcrzeitigru Vorvat an Erd-

gas im siebenhüvgiscJien Becken.

Wabrlicb als einzig in seiner Art mul?j der durchschlagende Erfolg

hfzeicbnet werden, von dem im abgelaufenen Jahre die Bohrungen des

k. ung. Finanzministeriums in Siebenbürgen auf Erdgas gekrönt wur-

den. Die Placierung der Tiefbohrungen wurde auf Grund eines gemein-

schaftlichen Studinms der Herren : Dr. Ludwig v. Lóczy, des Direktors

der kgl. ung. Geologischcn Reicbsanstalt und Di-. Hugó v. Böckh.

Professor an der montanistiscben Hocbscbule zu Selmecbánya vor-

genommen. So wie bereits vor zwei Jahren wurden auch im letzten
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Sommer im Becken Siebenbürgens geologische Spezialaufnahmen aus-

geführt, an denen sich iinter der persönlichen Leituiig Dr. Böckhs die

Herren Emekich Lörenthey, Ottó Phleps, Ga]5kiel Strömpl, Július v.

SzÁDECZKY, Stefan Yitális, sowie zeitweise anch noch andere unserer

Fachgenossen beteiligt habén, derén planmaíjiges, schrittweises Vorgehen

die Beschaffenheit und den Aufbau des Beekens in einem immer

klareren Lichte erscheinen láfit. Diese Untersuchiingen wurden auBer-

dem auch noch von den zwei im Beeken mit der regehnáfiigen Auf-

nahme betrauten IMitgliedern der kön. u n g. G e o 1 o g i s c h e n R e i c h s-

a n s t a 1 1 und zwar von den Herren Oberbergráten Ludwig Roth v.

Telegd und Július Halaváts unterstützt, die anláijlich ihrer letzt-

jáhrigm Begehungen ebenfalls mehrere sehr bemerkenswerte tektoniscbe

Charakterzüge im Baue deá südlicheren siebenbürgischeu Beekens fest-

gelegt habén. Mit allém diesen ist jedocb die Tátigkeit der ge-

nannten Fachgenossen noch lange nicht als beendigt zu betrachten,

da es noch vieier Beobachtungen bedarf, um sclilieBlich die Entwick-

lungsgescbichte des Beekens vom unteren Miozan an zu einem ein-

heitlichen Bilde vereinigen zu können. Ebendeshalb ist aueli die

Neugierde erklárlich, mit der die Eoitsetzung der vor einem Jahre

begonnenen Editionen der Kommission für Gasforschung von den Fach-

kreisen erwartet wird. Die bisherigen Forschnngen habén auch schon

bis jetzt derartig wichtige tektonische Momente zntage gefördert, dafi

die Anlage von Neubohrungen bereits mit gröfierer Sicherheit vor-

genommen werden konnte als anfangs. Die im Jahre V.)\:i abgeteuften

Bohrungen sowohl um Kissáimás herum, als auch weiter entfernt von

diesem Orte waren sámtlich von positivem Erfolge und reichlichen

Gasausströmungen begleitet.

Bis Ende Jíinner lieferten folgende Bohrungen namhaftere Quan-

titáten an Gas

:

II.
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Abgesehen vum 1^S2"33 m tiefen Bohrloche bei Marosugra sind

sámtliche übrigeii von blofí geringer Teufe und reprasenlieren die

angeführten 16 Bobruugen selbst zusaminengenommen nicbt mehr
als 2050'0 m, so dalj durchscbnittlich auf jede Bohrung bloB 140 m
entfállt. Die aus denselben zur Yerfüguiig stebende Gasmenge beláuft

sicb laglicb auf 1.911,000 m^ und alléin bloB die Gasbrunnen von

Kissármás liefern l'G04 Millionen m^ táglicb.^ Das den Brunnen ent-

strömende Methangas ist von so bober Reinbeit, dafí dasselbe beim

Verbrennen 8600 Kalorien entwickelt und infolge dessen jeder Kubik-

meier 1'23 kg Öteinkohle von 7000 Kalorien entspricbt, so da£) die

bisber aufgescblossene Gasmenge von táglicb nabezu 2 Millionen

Kubikmeter 235,10 Waggon Steinkohle gieicbkömmt. AUe Gasbohrun-

gen, daiunter aucb Nr. II in Kissármás sind abgesperrt, so dafi

gegenwártig kein Gas melír unnütz in die Luft entweicbt. Die letzte-

ren Bobrungen sind bereits naeb Erreicliung des ersten Gasborizon-

tes eingestellt und abgescblossen worden und sámtliche Sonden blei-

ben aueh weiterbin verseblossen, bis das Gas nicbt in entsprecben-

der Weise ver-\vendet werden wird. Durcb Nacbteufung wurde man
sicb beim Niederstoíjen der Bobrungen von Kissármás klar, daíj das

der miozánen Salzformation angebörige Erdgas mebreren untereinander-

liegenden Sandlagern entstammt. Die bisber als solcbe ei'kannten und
mit Erfolg angezapften Gasfelder sind allé auf Antiklinalen gelegen,

die von Dr. Hugó Böckh im Bereicbe des siebenbürgischen Beckens in

groJSer Anzabl nachgewiesen und kartiert wurden. Doch sind selbst

auf den Antiklinaien jené Punkte die giinstigsten, an welchen sich

die Antiklinalen aufbauscben ; dórt ist Gas in reicblicber Menge anzu-

treffen, wábrend in den eingesunkenen Teilen derselben selbst bei bis

zu groBer Tiefe forzierten Bobrungen Gas entweder nicbt oder bloí3

in spárlicber Menge anzutrefí'en ist. Ein derartiger Punkt ist Marosugra

mit wenig Gas, aber einer jodbaltigen starken Salzsoole; bemerkenswert

ist es aber immerbin, dafi beim Ausirampen des Wassers, alsó bei Druck-

verminderung das Gas in gröBerer Menge zu erumpieren pflegt. Bobrun-

gen wurden teils fortgesetzt, teils unlángst neu begonnen in Székely-

keresztur (Kom. Udvarhely), Mezözáh (Kom. Tordaaranyos) und in

Vermutung auf Petroleum bei Térje (Kom. Bihar). Die Bobrungen sind

^ Die angefülirter Daten habé icli teils persönlicb anliiljlicli eiuer unter Leitung

das Hrn. Oberbergrates dr. HuGO v. Böckh unternomnieuen Tour durch die Gas-

distrikte Sieljenlntrgens gesammelt, teils wurden sie mir durch die löbl. K. ung.

Gasexpositui- in Kolosvár zur Verfügung gestellt und scblieBlich sind

eiuige auch eiueni jüngstens erscbieuenem zusaninienfassenden Artikel entlehut.

(Vgl. W. Petraschek : Die siebenbürgischen Erdgasaufíchlüsse des uugarischen.

Fiskus. Wien 191^2 Mont. Eundschau VI. Jg. Nr ii4.
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teils an ünternehmungen vergeben, teils aber werden dieselben in

eigener Verwaltung durchgeführt. Die letzteren werden von Herrn Fkanz

BöHM, k. img. Montanoberingenieur, Chef der k. iiiig. Erdgasexpositur

in Kolozsvár, geleitet, der auch ziigleich die Oberaufsicht über die

Bohrungen der Ünternehmungen ausübt.

Anfangs habén das Kapital sowie verschiedene ünternehmungen

das Gasvorkommen von Kissármás blofi als ein naturwissenschaftliches

Kuriosum betraehtet und sich seiner praktischen Verwertung gegenüber

ablehnend verhalten, da man meinte, daB es sich bloB um ein kurz-

lebiges und bald zu Ende gehendes Phíinomen handlé. Als man aber

sah, daB das Gas aus der Bohrung bei Kissármás jahrelange in unver-

minderter Stárke ausströmt,* begann man sich bereits etwas náher zu

interessieren, doch forderte man jetzt von der Eegierung, daB vorerst

das Vorkommen von Erdgas auch noch an weiteren Punkten des

siebenbürgischen Beckens nachgewiesen würde, da hiedurch die In-

anspruchnahme dieses nalürlichen Brennstoffes für bedeutend lángere

Zeit gesichert erschiene. Nun ist im vergangenen Jalire auch dies

gescbehen, so daB alsó das Kapital seine ünternehmungen wohl als

hinreichend gesichert betrachten wird können. Jetzt erst kann man

die wohltuende Kraft des die Monopolisierung des Erdgases abzielen-

den Gesetzartikels vom Jahre 1910 klar ermessen. Ohne ihn wáre eine

so rasche AufschlieBung des natürlichen Erdgases und an so zahl-

reichen Stellen einfach unmöglich gewesen; einzig und alléin war

dieses iraponierend bedeutende Resultat bloB durch das energische Vor-

gehen der Gesetzgebung erreichbar gewesen.

Wahrscheinlich kann es diesen durchwegs günstigen AufschluB-

arbeiten zugeschrieben werden, daB in den letzten Monaten verschiedene

ünti'rnehmungen rege geworden sind. Yor allém ist eine entwedur in

Kissármás selbst oder aber eventuell in Kolozsvár zu errichtende Sal-

petersáurefabrik mittelst elektrischen Siromes aus Luft geplant. Ferner

hörten wir von der Gründung von verschiedenen Akzienunternehmun-

gen, die das Erdgas in Pipe-lines nach Kolozsvár, Torda, Marosujvár

und Vajdahunyad zu leiten l)eabsichtigen und zwar zu Beheizungs,

Beleuchtungs-, Abdampf- und Hochöfenzwecken. AuBerdem sind noch

in staatlichen Laljoratorien Untersuchungen im Zugé, um die Ver-

wendbarkfit des Erdgases eventuell auch noch in andcren Richtungen

darzutun.

Irgend ein nennenswerter positiver Schritt ist bis jetzt beziiglich

' Ein aiii Bohrlnfh Ni-. II bei Kissárniás iiii<,'cl)rachtor Maiiomcter zrigt auch

houte trotz des 2 Jahrc láng wahvcnden Gasvcrlustcs unvciniindert oinen ])nick

von '27 Atiiiospliiireu.
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der Verwendung des Erdgases noch nicbt erfolgt, jetzt aber sind wir

denn doeh berechtigt in der Annahme, daíj wabrscheinlich das bevor-

stehende Jahr das lángst erwartete kübnere Vorgehen einleiten wird

und dalj von den zahlreichen Projekten vorderband Avenigstens einige

zur Ausführung gebmgen werden.

Inz\YÍscben jedocb wird das Finanzarar nicbt riiben und nicbt

müi.iig die Entwicklung der Dinge abwarten, sondern bat dasselbe

den zielbewuBten Willen, auf dem min betretenen Wege der monta-

nistiscben Scburftátigkeit weiter fortzuscbreiten lm Badget für das

Jabr 1013 sind niimlicb 379,878 Kronen vorgesehen für Zwecke der

ErdgasbobruDgen, für Bubrschürfungen auf Petroleum und Kalisalz,

ebenso sind bloB für die Aveitere geologische Erforsclmng des Erdgas-

vorkommens í2i,00l) K eingestellt. Es dürfte daher auf dieser Basis

eine ganze Pieihe von wissenscbaftlicben Untersucbungen und Ergeb-

nissen zu Standé kommen, was allén Fachkreisen gewiB zu lebbafter

Befriedigung und patriotiscber Freudé gereicben wird.

V.

Einiges au>í den Complai-rendus

de^ im Jahre I'JIO zu Stockholm

cd) íieh alténen XI. internatinnalen

G eologenkongresses.

Scblieljlich erlaube icli mir der geebrten Gtiieralversammlung

nocb anzuzeigen, daB die Aktén des zu Stockbolm im Jabre 1910 ab-

gebaltenen XL Geologenkongresses, wie dies die vor einigen

Wochen versendeten zwei ansehnlichen Bánde der Comptes-rendus erken-

nen lassen, nunmebr gánzlich zum AbscbluB gekommen sind. Aus dem

reicben Inbalte dieser ScbluBausgabe bébe icb einige uns náber inter-

essierende Begebenbeiten bervor, insoferne sie jenen Bericbt ergánzen,

den unser Aus-cbu6mitglied Herr LrDwiG v, L()czy, der unsere Gesell-

scbaí't am Kongresse vertreten bat, nacb seiner Piückkehr aus Schweden

am 10. September 1910 an die Leser unseres Facborganes ricbtete.

(Földt. Közi. XLI. Bánd 1910, p. 5^29—3G.)

Ehrenmitglied Prof. Dr. Josef A. Kkennee legte in der mineralo-

gisch-petrographiscben Sektion des Kongresses (Cumptes-rendus p. 129)

ein n e u e s P h o s p b a t aus C o r n w a 1 1 von der Zusammensetzung

bl'c^^O.^. 3P.^0^-j-SH^0 unter dem Namen Sjögrenit vor. Ferner

sprach derselbe, wie er dies aucb kurz voj-ber in der Sitzung vom
10. Juni 1910 der ung. Akademie der Witsenscbaften bereits mündlich

angezeigt batte, über einen Tefrit, welcber im Gebiete der recbts-

seitig gelegenen Donauandesitgruppe bei Leányfalú vorkömmt. Nadi

seinem Bericbt in der wissenscbaftl. Akademie zu Budapesi wáre der in
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den Comptes-rendus niedergelegte Text noch daliin zu ergánzen, dafi

sich die Fundstelle an einer zur Haus- und Gartenparzelle weil. Paul

Gyulais, des bekanntoii Literaten befindet. Dieser Tefrit besteht (Comptes-

rendus p. 130) aus automurphem Nephelin, Hypersthen und Amphibol

und wird vom Autor als eine neue Mineralkombination unter dem

Namen Danubit in die petrographische Wissenschaft eingeführt.

Mehrere Artikel bezieben sicb ferner auf die Klimaschwan-
kung der pleistozánen Vereisung (Frech, Tutkovszky, Brück-

NEE, Woeikoff), in denen wie es scheint die Theorie der mebrfacben

Klimaschwankungen allmáhlig verlassen und éber einer einbeitlich

stattgehabten Klimawelle das Wurt gesprocben wird. Über die Tektonik

der südlicben Karpatben bandeli ein Avtikel des Cbefsreologen G. Mur-

Goci zu Bukarest, welcbem derselbe aucb mebrere schematische Profilé

angescblossen bat. Endlicb finden wir noch eine Abhandlung vom

k. ung. Hofrat Karl Goejanovic, Universitátsprofessor zu Zagreb (Agram)

über eine interpleistozáne Diskordanz im LöB von SUinkamen an der

unteren Donau.

Einige weitere, uns náber interessierende, am Kongresse zur

Spracbe gekommene Angelegenbeiten sind folgende. Die geologiscbe
K a r t e von Európa, derén Erscbeinen sicb stark in die Lángé ge-

zogen hat, soll nach Direktor Fr. Beyschlags Meldung bereits in kür-

zester Zeit zum Abscbhifi gebracht werden. Es fehlen zur Ergánzuug

der bisber erschiynenen Hefte nur noch einige SO- und 0-hche Blátter,

die auf russísche Gebietsteile, auf Kleinasien und Nord-Afrika entfallen,

von wo man nur unter groBen Schwierigkeiten geologiscbe Daten er-

halten konnte. Das eine türkische Blatt soll überbaupt nur unkoloriert

dem Kartenwerke angescblossen werden. In Anbetracbt der Schwierig-

keiten, die sich der raschen Ausführung selbst einer geologiscben Karte

von Európa entgegenstellten, konnte man sich für den vom Direktor

des Geol. Institutes der Vereinigten Staaten 0. Smiths gestellten Antrag,

nunmehr zur Herausgal)e einer geologiscben Weltkarte 1 : i.OOl 1.000

schreiten zu sollen, nicht begeistern. Trotzdcm aber diese Idee im vor-

geschlagenen MaBstabe nicht angenommen wurde, hat man dennoch

die Herausgabe einer geologiscben Weltkarte in einem anderen ent-

sprechenderen (kleineren) Mafístabe ins Auge gefafít und mit den

hiezu notwendigen Vorarbeiten den Direktor der Berliner Geologiscben

Anstalt Herrn Fr. Beyschlag beauftragt.

Von grofíer Wicbtigkeit ist aucb die Konstituierung der Kom-
mission zur Untersucbung der g e o t h e r m i s c h e n G r a d i o n t e n der
Erde, die unter das Priisidium G. F. Beckers gestellt wunle. Ungarn

wird in diesor Kommission durch zwei unserer Mitglieder virtreten sein,

námUcb durcb die Herren Dr. Ludwig v. Lóczy und Dr. Th. v. Szontaíih.
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Über Antrag des Geologen clev k. k. Geol. Eeichsanstalt zu Wien
Herrn Dr. Lukas Waagen wurde eine j)rovisorisch aiis einigeu Mit-

gliedern bestehende Kommission konstituiert, welcher die Aufgabe zu-

fallen wird, ein stratigraphisches Lexikon bezüglich sámtlicher geologi-

scher Formationeii der Erde abzufassen. Es wiid dies ein breitspnrig

angelegtes Werk sein, das beriifen sein wird, die Zurechtfindiing im
Labyrinthe der geologiscben und stratigraphischen Nomenklatur zu

erleichtern. An dieser wiebtigen Arbeit könnte sich auch die Ung.
Geologische Gesellschaft beteiligen. etwa mit der Fertig-

stellung der anf Ungams Boden bezüglichen stratigraphischen Scblag-

worte. Aueh kann ich im Anschhiííe hieran der geehrten Hauptversamm-

lung die Mitteilung machen, daB ieh in dieser Eicbtung mit Herrn

Dr. L. Waagen in briefliche Verbindung getrelen bin und daB der-

selbe die Idee einer Kooperation von Seite unserer Gesellschaft mit

Dank und Freudé begrüíjte.

Ferner kann ich noch die Mitteilung unterbreiten, dai?j bebufs

Studiums des f o s s i 1 e n M e n s c h e n a u f der g a n z e n E r d e n-

runde eine permanente Kommission entsendet wurde, welche auf

dem diesjáhrigen kanadensisehen Kongresse ihr Arbeitsprogramm vor-

legen wird. Bisher befindet sich in dieser Kommission von unserer

Seite bloB Herr Di-. Kakl Goejanovic-Krambeegek Univ. Prof. zu Zagreb.

Ich vermuté, dafí die verehrte Leitung unserer Fachsektion für

H ö h 1 e n k u n d e diese internationale Angelegenheit mit Aufmerksam-

keit verfolgen und sich an der gemeinschaftlichen Arbeit ebenfalls

beteiligen wird.

Endlich erwáhne ich nur noch, da6 der nachste XI. inter-

nationale geologische K o n g r e s s h e u e r ( 1 9 1 3) in Kanada
wird a b g e h a 1 1 e n w e r d e n.

Indem ich nun zum Schlusse meiner Vorlage gelangt bin, beehre

ich mich nach derselben die Hauptvei-sammlung des Jahres 11)13 der

Ungarischen Geologiscben Gesellschaft für eröfinet zu erkláien.
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ZWEl NEUE GEMEXGTEÍLE ÍM Si^ENÍTE VON DITEÓ.

Von Dr. Béla Mai'eitz.

Zwei Mineralien solleu hier beschrieben werden. die bis jetzt im Elaeo-

lithsyenit vou Ditró imbekaunt avarén. Das eine dieser Mineralien ist der

Korund, das andere der Skapolith.

Das korundhaltige Gestein stammt eigentlich aus der Umgebung von

Gyergyószentmiklós. Der Fundort befindet sich etwas nördlich vom Zusam-

menflieBen der Báche Várpatak und Károlypatak am Bergrücken Károlyvésze.

Dicht an der Zasammenfliefiungsstelle befindet sich der Syenit mit Thon-

^chiefer im Kontakté ; hier sielit man am schönsten die Intrusion des Syeni-

tes in den Tonschiefer. ^'on der Spitze (1130 m) des Rücken KároljTesze

zieht sich ein Graben in südwestlicher Richtung in den Károlypatak hinein.

In diesem Graben finden Avir viele Gerölle, welche infolge einer sclilierigen

Struktnr besonders auffallend sind. Helle in Feldspáthen reiche Schlieren

wechseln mit dunklen biotitreichen ab. Diese Gerölle staramen alsó aus der

Náhe des Syenitkontaktes und in denselben findet sich der Korund.

Mit unbewaíTnetem Auge kann man nur den Glimmer und den Feld-

spath erkennen ; nur áuBerst selten bemerken wir eiu schmutzigrosafarbiges

Korundkörnchen. Unter dem Mikroskope erkennt man, daB das Gestein an

Gemengteilen wirklich arm ist. Wir finden die folgenden Gemengteile :

1. Biotit-Glimmer, makroskopiseh sch\Aarz, stellenweise automorph aus-

gebildet, meist nur xenomorphe Schuppen mit gekerbten Eánder ; diese Schup-

pen sind unter dem Mikroskope braun durchsichtig und sehr slark pleochro-

istisch (hellbraun und schwarzbraun) ; der optische Axenwinkel ist ganz klein,

die Blá,ttchen erscheinen . fást optisch-einaxig. 8ie sind ganz frisch erhalten

und zeigen keine Spur der Verwitterung.

2. Muskovit-Giimmer : in grössern Bláttchen sehr selten, meist mit

Biotit parallel verwachsen, der optische Axenwinkel ist ziemlich klein. Öfters

findet man Háufchen, die aus winzigen serizitartigen Bláttchen bestében ; es

scheint. der Serizit bildete sich auf Kosten der Feldspáthe ; auf diese Bil-

dungsweise zeigt der Umstand, das der Serizit oft das Imiére der Feldspáthe

ausfüUt und sonst die Felspátlu; vollkomnicn frisch sind. In Bczug auf die

Menge bleibt den Muskovit \\eit hinter dem Jíiotit zurück. In dem Scrizit-

háufchen kommt der seltenste Gemengteil des Gesteins vor, náhmlich



ZWEI NEUE GEMENGTEILE IM SYENITE VON DITRÓ. 125

3. der Bpiclot, elessen Krystalle ziemlich automorp sincl mit liellgrüner

Farbe durchsichtig sind.

4. Die Feldspáthe bilden Yollstiiudig xenomorplie Korner, meist sind sie

auBerordentlicli fein zwillingslamelliert ; diese Feldspáthe sind Plagioklase

und gehören der Eeihe Oligoklas-Albit an. Nicht zwillingslamellierte Feld-

spáthe sind seltener ; da der Brechungsquotient ungefahr dem des Kanada-

balzam gleich ist, sind dieselbe walarsclieinlich auch nur Oligoklas-Albite.

Orthoklas lilfít sich nicht sicher nachweisen.

5. Die Korund-Körnchen erreiclien eine Dimension von l2 mm. Makro-

skopisch sind sie schmutzig rosafarbig, nnter dem Mikroskope fást farblos

durchsichtig und nur stellenweise sieht man blaue Flecken, die sehr stark

pleochroistisch sind : = dunkelblau, E = hellblau. Die Korund-Körnchen

sind teilweise xenomorhh, teihveise automorph ; man erkeunt an ihuen nur

die Pyramidenfláchen. Die optischen Konstanten lassen sich siclier bestim-

men : sehr starke Lichtbrechung, schwache negatíve Doppelbrechung {oj—e =:

O'OIO), optisch einaxig. Man kann die Zwillingslamellen, welche den Pyra-

midenfláchen parallel verlaufend sich oft wiederholen, sehr deutlich beobach-

ten ; diesen Fláchen parallel zeigen die Krystalle eine ziemlich gute Abson-

derung. Allé diese Kennzeichen beweisen es ganz sicher, daB diese Körncheu

Korundkrystállchen sind.

6. Nur ganz vereinzelt findet man noch einige xenomorphe titanhaltige

Magnetit-Körnchen.

Es ist wohl wahr. dalJ das Gestein eine typisehe Mozaikstruktur hat,

daB auBer dem Korund die übrigen Gemengtheile allé xenomorph sind und

daB einige für den Syenit von Ditró typisehe Gemengtheile (Mikroklin,

Nephelin, Titanit etc) fehlen, deunoch kann das Gestein nicht ohne weiteres

als Kontaktschiefer bezeichnet werden. Quarz fehlt vollstándig, auBer Korund

sind keine andere Kontakt-Mineralien anwesend ; das Feldspath ist sehr reich-

lich, besonders in den weiBen Schlieren : allé diese Umstánde sprechen dafür,

daB wir kein Kontaktgestein, sondern eine besondere Fazies des Syenites vör

uns habén. Anderseits spricht aber die nahe Nachbarschaft des Tonschiefers

dafür, daB man in diesen Geröllen vollstándig eingeschmolzene und durch das

Magma injizierte Schieferbruchstücke annehmen soll. Korundhaltige Syenite

kennen wir von mehreren Fundorten z. B. aus dem Üralgebirge, aus Ontario

und Madras.*

Korundfundorte sind in Ungarn ziemlich spárlich bekannt. Szádeczky-

záhlt die folgeuden sieben Fundorte auf: Várhegy bei Déva (zuerst gefundeu

durch ScHAFARZiK), Ságh-hegy bei Szebb, Szárazpatak bei Sztolna, Gyalu,

Petrosz-Steinbruch bei Déva, Nagyág, überall in Andesiten und Daziten und

zuletzt in Basaltgerölleu im Csontos-árok bei Ajnácsk (die sechs letzten

Fundorte hat Szádeczky entdeckt).- Diese sieben Yorkomnisse sind. allé an

^ RosENBUscH : Mikroskopisclie Physiograpliie II. 1. Tlieil.

•i Földtaui Közlöny. XXIX. 29ö.
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tertiíire vulkanische Gesteine gebunden ; demgegenüber kommt der Koriind in

Gj'ergyószentmiklós in einem Tiefengestein vor.

Noch Yiel interessanter ist das Vorkommen des Skapolith. Dieses Mine-

ral war bisjetzt aus Ungarn unbekannt. Sein gewöhnliches Muttergestein ist

der kontaktmetamorphe Kalksteiu ; in Ditró findet man das Mineral selbst

im typischen Elasolithsyenit. Die Landslrasse, welclae von Ditró nach Tölgyes

führt zeigt zwischen den Kilometersteinen 7'l2— 7*3 den folgenden AufsehluB.

Die unteren Banké bestében aus einem dunklen Syenit, welcher an Feld-

spathen sehr arm ist, die oberen aus einem hellén Syenit reich an Feldspathen
;

die Glimmer sind überall untereinander parallel angeordnet, die Struktur ist

ganz güeifiahnlicb. Nebenbei kaun bemerkt werden. daB beidé Gesteine mit

Pegmatitgángen durchgeadert sind. Der Skapolith kommt in den oberen aus

hellern schiefrigen Syenit bestehenden Bánken vor. Der mittelkörnige Elíeolith-

syenit enthalt sonnst die normalen Gemengtheile. Die spilrlichen Nephelin-

körnchen sind ziemlich groB. al)er xenomorph ausgebildet ; meistens trifft man
sie lialbwegs in einem Haufen von Muskovitbláttchen umgewandelt. Der auto-

morphe Amphibol ist dunkelgrün, mit einem starken Pleochroismus (gelblich-

grün-schwárzlichgrün), die Auslöschungsschiefe c : c = 14°, der Axenwinkel

sehr klein ; das Mineral ist ziemlich reichlich vertreten und gut frisch er-

halten.

Noch reichlieher ist der Biotit ; makroskopisch schwarz, unter dem
Mikroskop mit einem kráftigen Pleochroismus (gelblichgrün und grünlich-

schwarz
; die kleinen Bláttchen sind ringsherum xenomorph. Spárlich findet

man einzelne abgerundete Apatitsaulen. Die xenomorph ausgebildeten Can-

crinitkörnchen sind gar spárlich und dabei sehr klein, die Titanitkrystállchen

ziemlich groB und ziemlich automorph begrenzt. Muskovitbláttchen mit zacki-

gen Eándern bilden kleine Háufchen ; Epidot findet sich in halbwegs auto-

morph ausgebildeten Krystallen hauptsáchlich von den Skapolithen umgeben.

Der Sodalith ist vollstáudig xenomorph und füllt nur den Raum zwischen

den übrigen Gemengtheilen aus. Den Skapolith sieht man sehr selten in

einzelnen Körnchen zerstreut
;
gewöhnlich bilden die ganz kleinen abgerun-

deten Körnchen kle'ne Háufchen. Die physikalischen Eigenschaften sind leicht

zu erkennen : voUkommene Spaltbarkeit nach dem tetragonalen Prisma, stár-

kere Lichtbrechung wie diejenige des Canadabalsam, Doppelbrechung máBig^

{(0—e = ca 0'02), optisch einaxig mit negativem Charakter. Die einzelnen

Körnchen sind zwar xenomorph. deunoch verraten sie den tetragonalen Habi-

tus, nur sind die Krystállchcn an den Kantén abgerundet. Es ist sehr be-

merkenswert, daB einerseits zwischen den Skapolith und den Feldspath, ander-

seits noch pregnanter zwischen den Skapolith und den Sodalith einc auffal-

lende Kontaktzoue sich herausgebildet hat. Die Skapolithkörncben sind kranz-

förmig mit oiner gar feinen strahlig-zat^kigen Zone umgeben : diese Zone zeigt

eiuc sehr schwache Licbtbrechung uod keine oder eine kaum merkbare Dop-
pelbrechung. Das mikroskopische Bild macht ganz den Eindruck, daB das

eine Mineral auf Kosten des audern sich gebildet hat.

Es ist kein Grund vorhauden, daB man das Gestein als ein Kontakt-
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gesteiti betrachteu soll. Einerseits ist die Zusammensetzung desselben gariz

nonnal. andevseits ist das Nebengestein von dem Fucdort weit entfernt. Der

Skapolith kann nur eine primáre Bildung sein ; dafi zwischen den Mineralien

Feldspath, Sodalith uud Skapolith irgendeine gegenseitige genetische Beziehung

vorlianden wáre, kann nicht geleugnet werden ; aber nach den bisherigen

Beobachtungen kann die Frage endgültig gelöst nicht betrachtet werden.

Der Skapolith würde schon früher als Gemengtheil einiger Eruptiv-

gesteine erwáhnt ; in der nachsten Zeit wird Brauns ' den Skapolith der

Sanidinitbomben des Eifelgebirges eingehend untersuchen.

Budapest den K) Janner 1913.

BEITEÁGE ZUR KENNTNIS DES TITHONS

AN DER NOHDKÜSTE DER ADRIA

Von Dr. Viktor Vogl.

Die Mordküste des Quarneros besteht aus eozanen und kretazischen

Bildungen, derén tiefstes Glied ein grauer, zuweilen rotgefleckter, meist brec-

ciöser Kaik ist. Gelegentlich der übersichtlichen Aufnahmen wurde dieser

brecciöse Kaik mit dem Namen, «Klaus-Schichten» bezeichnet. DaB dem je-

doch nicht so ist, daB vielmehr diese Bildung zur Kreide gehört, wurde von

den Geologen der k. k. geologischen Keichsanstalt in Krain, in Istrien und

Dalmazien bereits vor lángerer Zeit nachgewiesen, indem festgestellt wurde,

daB unter der Breccie unmittelbar ein tithonischer Kalkstem folgt.

Dieser Tithonkalk ist auch im kroatischeu Litorale ausgebildet. Er

streicht in Form eines etwa 2— 2^2 km breiten Bandes in ungefáhr N-^S-

licher Kichtung von Krain über die Grenze, wendet sich spater almáhlich

gegen SE und gelangt z\^ischen Növi und Zengg an die Küste. Wie erwáhnt

bildet er anfangs eine verhaltnismafiig schraale, 2—2V2 km breite Zone, öst-

lich vom Licer Felde wird er jedoch mit einem Male etwa doppelt so breit

(4—5 km). Diese Erscheinung ist wahrscheinlich auf Lángsverwerfungen

zurückzuführen, an denen sich die Schichten wiederhohlen. Der Tithonkalk

falit — wie das altere Mesozoikum .S'-lich und Ví^-lich vom Permokarbon von

Füzine im allgemeinen, gegen 17—18 ^ weiter östlich gegen 14

—

\b^.

Die obere Grenze des Tithons ist — wie im adriatischen Karst überall —
auch hier sehr scharf. Die Kreidebreccie ist eines unserer höchstverkarsteten

Gesteine. Meist bildet sie hier kahle Felswüsten. \vo sich nur hie und da eine

handvoU Terra rossa ansammelt, auf welchem Gráser, oder ein Strauch

Wurzel faBt. Auch wenn die Bi-eccie von Wald bestanden ist, so leuchten

^ Neues Jalirbuch f. Miueralogie, Geológia und Palaeontologie. XXXV. Bei-

laRsbaud. Seite 1 1 !).
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zwischen ileu dunklen Xadelbaumen blenclend weií?. angewitterte Felsen hervor,

welche schon von ^veiten vermutén lassen, daB \vir einen unwirtlichen, oft

ungaugbaren Landstrich vor uns habeu.

Dem gegenüber ist der Tithonkalk wohl ebenfalls hocb verkarstet, b-

det jedocb ruhigere Laudschaftsformen. Es wechseln hier mit Humus be-

deckte. mit Kasén bewaehsene Lehnen mit ^Yalde^n ab, die meist aus Laub-

báumen bestében.

Ebenso scharf ist auch die uutere Grenze des Titbonkalkes. Unter dem

Tithonkalk folgt duukelgrauer, fást schwarzer Liaskalk, welcher ebenso wie

die Breccie wei&e Yerwitteruugsfláchen aufweist. ebenfalls felsige Berg-

züge Aufbaut, auf Avelcben gemischte oder aber reine Nadelwálder ge-

deihen.

Die Yerschiedenheit der Landschaftsformen dieser verschiedenen Kalk-

steine ist zum Teil jedenfalls darauf zurückzuführen, daB im Tithonkomplex

in Form von mehr oder weniger machtigen Bánkén — auch Dolomit auftritt,

doch finden wir wieder auch gröBere Strecken wo reine Kalksteine auftreten,

die keineswegs dolomitisch zu sein scheinen, wáhrend die Gelilndeformen auch

hier sanft sind. Offenbar muB alsó zwischen diesen Kaikén auoh ein struk-

tureller Unterschied bestében, welcher die Yerwitterung beeinfluBt. raakros-

kojjisch jedoch nicht zu erkennen ist.

Das Tithon besteht überwiegend aus grauen Kalksteinen, derén Farbe

im allgemeinen betráchtlich heller ist als jené der hangenden Ki-eidebreccie.

Zwischenhin findet sich auch Dolomit, welcher weiB und meist von sandiger

Struktur ist. Meist bildet er nur dünne Lageu, östlich vom Licer-Felde je-

doch, bei Kavno ist eine máchtigere Partié rein dolomitisch.

Fossilien kommen in dem Tithon unseres Gebietes ziemlich hiiufig vor,

obzwar von solchen Funden bisher kaum etwas bekannt geworden ist. ^Yáh-

rend unserer Aufnahmsarbeiteu im Litorale sammelten wir an mehreren

Punkten ármere oder reichere Faunén. Von unseren Fundorten war bisher

lediglich Zlobin bekannt, Avelcher von Schubert in seinem ftGeologischen

Führer an der nördUchen Adria » erwáhnt wird. Südlich von der Ortschaft

Zlobin, jenseits der Eiseiibahn steht an der LandstraBe eine kleiue Kapelle,

hinter welcher sich im Tithonkalke ein kleinerer AufschluB befindet. In die-

sem AufschluB sammelten wir nebst fíydi'ozoen auch Cidaris, sodann Crinoi-

den und eine schlecht erhaltene Rhynchonella sp. Die Fossilien sind hier

meist in Form von Anwitterungen zu sammeln und deshalb nicht am liesten

erhalten.

Eine ahnlich erhaltene Fauna entdeckten wir in der s ü d ö s 1 1 i c h e n

Ecke des Licer Fel des, wo jedoch Korallen vorherrschen, neben denen

auch />?cc>'os-Eeste auftreten.

Viel brauchbarer ist die Fauna anderer zwei Fundorte, in erster Keibe

die an den Lehnen des Z a g r a d s k i v r h gesammelten Fossilien. Ilier

erhalt man auch beim Zerschlagen des Gesteines Fossilien, öfters sogar mit

erhaltener Scliale, derén gröBter Teil wenigstens annaliernd bestimmbar ist.

T)i(; bisluT l)(sf iminten Formen dieser Fauna sind die folgenden : Rhyncho-
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nella sp., Oxlrca cfr. rastellayis Münst., Peeícii acrori/sas Gejim. & di Blasi

P. efr. poí'cilographus Gemm. & di Blasi, Nerinea sp. ind., Oppelia sp. (aff.

í^ucccdens Opp.)

Ein vierter Fundort befiiidet sich schliefiliech auf dem Berge V i s e-

V i c a. Diese Fundstelle eutdeckten wir — Dr. Theodor Kormos und ich —
auf einer gemeinsamen Tour, als wiv vom Bitoraj-Gebiet gegeu Süden, nach

Kavno, in die Gegend des Zagradski vrh trachteten. Die 1428 m hohe Vise-

vica, die höchste Spitze dieser Gegend erhebt sich nördlich vom Plateau von

Ravno. Nahe der Spitze fauden ^^ir beim Besteigen des Berges einen Fels-

block welcher mehrere Fossilien lieferte. Diese kleine Fauna weicht von den

bisherigen gánzlich ab, indem sie voinehmlich aus Gastropoden besteht. Bis-

her bestimmte ich von hier folgeude Formen : Artaeonina sp„ Nerinea car-

paíhica Zeuschn., Ccnthium sp. (aff. C. moremium Buvign.), Natica sp. ind.,

Troclms sp.

Wie schon aus den obigen Enumerationen zu sehen ist, weichen unsere

Tithonfaunen von einander ziemlich ab. In der Fauna des Zagradski vrh

herrschen Bivalven vor, von der Visevica liegen uns abgesehen von einem

nicht náher bestimmbaren Bivalven-Fragment bloB Gastropoden vor, in der

Südostecke des Lieerfeldes wird das Tithon durch Korallen fiihrende Schich-

ten vertreten, bei Zlobin schlieBlich besteht die armliche, auch ziemlich

schlecht erhaltene Fauna zum gröBten Teil aus Hydrozoen und Echinoder-

maten.

Ich bin zwar erst am Anfang meiner Tithonstudien, und möchte meine

Zeilen nur als v o r 1 a u f i g e n B e r i c h t betrachtet sehen, immerhin aber

glaube ich nicht fehlzugehen, wenn ich aus obigem schlieBe, daB all diese

Faunén gleich alt sind, und lediglich in der Fazies von einander abv^^eichen.

Samtliche genauer bestimmten Arten, alsó OMrca cfr. rasteUaris, Pecteii acro-

rysui^ Pecten cfr. poecilographus aus der Fauna des Zagradski vrh, ferner

Nerinea carpathica, Cerithiuvi aff. morcanum kommen in den Schichten mit

Terebratula janitor Siziliens so\^ie in den Stramberger Schichten in Mahren

vor, so daB schon hieraus folgt, daB wir es mit oberen Tithon zu tun

habén. Zu demselben Ergebnis gelangte betreffs des Tithons im Gebiete des

Kreuzberges auch Fk. Kossmat auf Grund von Spaeractinia diceratina Saimm.

und Diccras Ltici Defr.^

Das weitere Stúdium den Faunán und neuerliche erfolgreiche Aufsamm-

lungen werden voraussichtlich sehr nutzbringend für die Kenntnis dieses Ge-

bietes sein, und vielleicht auch die Stellung der Cladororopsis-IÍR\ke im Vele-

bit fixieren.

1 Kossmat : Haidenschaft uud Adelsberg. Erláuterungen zixr geol. Kartc d.

iiu Reichsrate vertreteueii Köuigreicbe und Lánder. Wieu 1905 S. 33—34.

Földtani Közlöny, XLIII. köt. l'J13.



ÜBER EIN NEUES YOEKOMMEN VON LIASGESTEÍN

ÍM BÜEZENLANDE.

Yon Feanz Podek.

— Mit deu Figuren 1—2. —

Bereits im J;ihre 10 10^ habé ich den Versuch gemacht, naehzuweisen,

dafi der am Grundé der « Salamonsfelsen » vorkommende Sandsteiu dem Lias

an^ehört. — Ich tue es neuerdings, um auch an dieser Stelle die Aufmerk-

samkeit der heimischen Fachleute auf das Vorkonameu zu lenken.

Mit dem Namen «Salamonsfelsen» werden allgemein die am

oberen Ende des Brassóer Tales (Obere-Vorstadt) emporragenden Tithonkalk-

felsen benannt, die dem máchtigen 15 kim langen Kalkzuge angehören, der

seinen Anfang im «Et\vich" nimmt und in der Brassóer Zinne mit seinem

Vorposten dem Schneckenberge endet.

Im Jahre 1007 hat der bekannte Archteologe Július Teutsch bei den

«Salamonsfelsen') Ausgrabungen unternommen. Bei dieser Gelegenheit kamen

aus dem Humusboden Sandsteinbrocken zum Vorschein, die sich bei zu-

nehmender Tiefe vermehrten, um dann in völligen Schotter und schliBlich

in festés Gestein überzugehen. Das Gestein ist ein braungelber, oft rostrot

gefárbter minderharter Sandstein, in dem man háulig Glimmerschüppchen

bemerkt. Derselbe hat grofie Áhnlichkeit mit dem Keresztényfalvaer, von

Herbich ^ als feuerfest bezeichneten Gestein und ich glaube nich fehlzugehen,

wenn ich behaupte, daB hier beim Salamonsfelsen das gleiche Gestein zu-

tage tritt.

An Fossilien besitze ich von hier den beschádigten Steinkern eines

Zweischalers und einen Pflanzenabdruck ; beidé Stücke sind von Herrn Emil

Teutsch im Schotter gefunden worden.

Wahrend der Zweischaler nicht náher bestimmbar ist. habon wir in

dem Pflanzenabruck das Basisstück einer Otozamites Mandelslohi
das icli mit Hilfe des von Hofrat Franz Toula =* bearbeiteten Keresztény-

1 Geologischcs aus dom Schulergebirge. — «Karpatheii>i 1910, Hcft 16. Ver-

lag H. Zeidner, Brassó.

2 Dr. Hebbich Ferencz, A székelyfold földtani és slénytani leírása pag. 95.

•* Palíiontologischo Mitteiluugen aus den Sammhmgen vou Kronstadt iu

Siebcubürgcn. Abhandlungou der k. k. gcologischeu Koichsaustalt. Baud XX. Heft

5. Wien 1911.
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falvaer Materiales bestimmen konnte. Auf Grund clieses, A\enn auch dürftigen

paláontologischen Materiales bin ich geneigt, diese Bildungen dem Lias zu-

zurechnen, doch muB ich bemerken, daíJ für eine genaue Feststellung die an-

gefülirten Versteinerungen nicht genügen. Es ist daher meinerseits nur eine

Yermutung, wenn ich der Meinung Ausdruck verleihe, daB die Sandsteine

dem Lias angehören. Wenn \\ir aber bedenken, daB ira Burzenlande der

Fig. 1. Lagej)lan cl. Salamonfels ím Barcaság.

Tithonkalk fást überall dem Lias aufgelagert erscheint, so dürfte meine Yer-

mutung berechtigt sein. Besonders bei der Felskuppe A und weiter waldein-

warts kann man die Beobachtung machen, daB der Tithonkalk den Sandstein

überlagert. Übrigens erwáhnt schon Dr. Anton Koch,' daB den Untergrund

der Brassóer Berge Lias-schichten bilden, ein Umstand, der bei der Alters-

frage des uns bescháftigenden Sandsteines nicht zu unterschátzen ist.

^ A brassói hegység földtani szerkezetérl és talajviz viszonyairól. Értekezé-

sek a természettudományok köréböL Budapest 1887.

9*
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lm Jahre lüll m urde an dieser Stelle von einem privátén Unternehmen
nach feuerfestem Thon geschürft, allerdings, wie das so oft bei uns vor-

gekommen ist, mit keinem beson derén Eesultat. Schwache Thon- und Kohlen-

spuren sind aber immerhin aufgedeckt worden. AuBer dem 17 m langen Ver-

suchstollen, der gleich oberhalb dem Bache angelegt wurde, sind noch an

mehreren Orten Schurfstellen angelegt, die sehr guta Aufschlüííe bieten.

Úberall selien ^ir neben dem bereits erwjihnten Gesteiu den hell- bis diinkel-

grauen, mehr oder weniger glimmerreichen und harten Sandstein anstehen.

Fig. i. ISO—W Protii über d. tíalamoufels.

Kg =^ Kreide-Conglomerat. Tk ^= Tithonkalk. L = Lias. a ^=- Apa Bach.

e := Heldenbach. o = Ograda-Eücken. u = Salamonfelsen.

in dem sich nicht selten Schwefelkiesknollen, ebenao wie bei Neustadt, ein-

gelagert finden. Leider sind auch diese Sandsteine fossilfrei, ^veuigstens konnte

ich trotz eifrigen Suchens keine Versteinerungen auffinden.

Dieser Liasfleck wurde durch Ers ion bloBgelegt. Dies beweisen am
treffendsten die steilen Felswánde, Ilöhlen, Löclier im Tithonkalk und schlieB-

lich der wasserreiche Heldenbach. der auch heute noch an der Abtragung

kráftigen Anteil nimmt.

Noch sei hier erwahnt, daB in der benachbarten, klammartigen Teufels-

schlucht und zwar nicht weit von dem Mergelbruch, ebenfalls der rostrot ge-

fleckte Sandstein zutage tritt und es ist nicht ausgeschlossen, daB auch in

den übrigen, gerade hier tiefeingeschnittenen Seitentálern (Pulvergrund, Hel-

dental, Apa Bach) Liasbildungen vorkommen. Die Lagerungsverháltnisse

dürften dieselben sein, wie bei den Salamonsfelsen.

Brassó, am 30. September 1911.



DER NEOKOM-MEKGEL DER BRASSOER BERGE.

Von Franz Podek.

— Mit der Fipiir 3. —

In kurzen, übersichtlichen Zügen 80II über den Neokom-mergel bei

Brassó, der einerseits durch sein besehránktes und darum eigenartiges Vor-

kemmen, andererseits durch seinen Fossilienreichtum von jeher die forscher-

imd Sammelkreise interessirte, Mitteilung gemacht werden.

Soweit mir bekanut ist, habén sich mit diesem Mérgei bisher J. Meschen-

DÖRFER (Die Gebirgsarten des Burzenlandes und Versuch einer urweltlichen

Geschichte des Burzenlandes) dann Hauer und Stache (Geologie Siebenbür-

gens) und spáter Dr. A. Koch (A brassói hegység földtani szerkezetérl és

talajvíz viszonyairól) beschaftigt, die in ihren Arbeiten nur vier Fundstellen

erwahnen. Nach meinen Beobaclitungen treten noch sechs neue, in der geo-

logischen Literatur nirgend erwáhnte Vorkommen hinzu, so daB heute im

Ganzén 10 Yorkommen bekannt sind, die nun im Nachstehenden angeführt

werden sollen. Zur naheren Orientierung benütze man die nebenstehende Kar-

tenskizze.

1. Zinne am Rittersteig. Dieses Yorkommen liegt oberhalb des

gr. or. Betháuschens an der 4— 5 Serpentine. Anstehendes Gestein ist kaum
zu beobachten, nur ein grau-gelber Ton, in dem die kleineren und grösseren

Mergel-Blöcke stecken. In einer gewissen Tiefe dürfte man jedenfalls af die

Schichte stoBen.

2. Goritzaberg. Wird der Eittersteig bergaiif und dann der in dic-

sen einmündende breite, rotblau markirte Weg bergab verfolgt, so erreicht

man nach einigen Schritten, wenn die kleine Schlucht, die sich zwischen

Zinne und Goritzaberg befindet, überschritten \^ird, ebenfalls ein Mergel-

Yorkommen, daB bis jetzt unbekannt war. Es hat eine Lángé von 26 m.

Anstehendes Gestein ist deutlich zu beobachten. doch ist dasselbe stark ver-

wittert,

3. T e u f e 1 s b r ü c k e a m B a c h e. Am linken Ufer des kleinen, in

der Umgegend des Goritzaberges entspringenden Baches, gegenüber der Ein-

mündung eines rechtseitigen Nebenlaufes, befindet sich das dritte Mergellager

daB ebenfalls bisnoch umbekannt war. In einer Ljinge von íO m ist das ver-

witterte Gestein deutlich bemerkbar.

4. T e u f e 1 s b r ü c k e a m W ege. Unweit des gr. orieut. Betliauscliens
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daB sich in tler obereu Yorstadt am Eude der cPasistea') beíindet, liegt dieses

Láger, das diirch den tiefgehenden Hohhveg (blau-rot markiért) gut auf-

ceschlossen wird. Auch am Ende der «Pasistea-Gasse» kanu man den Mér-

gei bemerken und ist sogar der Zugang eines Hauses in diesen einge-

schnitten.

O Bekannte (Meschen-

dörfer, Hauer und

Stache, Kocli) Vor-

konimen.

Bisher unbekannte

Vorkonimen.

¥ig. 3. Der Neokom-Mcrgel der Brassóer Berge.

5. T e u f e 1 s ö c h 1 u c h t. Es ist das gröBte und interessanteste Vor-

kommen nnd hat als solches wiederholt Geologen zur Untersuchung gedient.

In aller letztor Zeit hat noch Hofrat Franz Toula * über eiuige Yersteinerun-

gen der Toufelsschkicht eine Abhandlung veröffenthcht. Aufgeschlossen ist das

Láger in einer Lángé (den Bergabhang hinauf) von 10 m nnd in einer Breite

von 10 — 15 m. Überall kann man das aus dem Ton und Gerölle anstehende

• raliidutologischc Mitteiluii^'fu aiis den Síininihingoii von Kronstadt iu

Siebenbürgen. Alibaudl. der k. k. geol. Eeiclisanstalt, Bánd XX. Hclt 5. Uien 1911.



DER NEOKOM-MERGEL DER BüASSÓEK-BERGE. 135

Gesteiu beobachten, so clal5 man hier, freilich verhüllt dnrch Walclboden und

jüngeren Schuttmasseu, ein grösseres Láger vermuteu darf.

6. H o h e r - E ii c k e n. In dém Hohlwege, der von der Teufelspitze zur

Eabenspitze führt, liegt das kleine Mergellager, auf das man sofrt durch die

grau-gelbe Bodenfarbe (Thon untermengt mit Mergelsplitter) anfmerksam wird.

Bis hentigen Tages war dieses A'orkommen unbekannt.

7. V a 1 e a S t i k 1 a r i e (S c h u 1 e r a u). Am rechten Ufer des ersten

rechtseitigen Nebenlaufes des Seifenbaches. Bis zum Jahre 1905 ^var mir die-

ses Yorkommen unbekannt. Durch einen verherenden Bachausbruch, der im

Herbste desselben Jahres erfolgte, wurde die 1— 2 m breite Mergelschichte,

scheinbar im Tithonkalk eingeklemmt, bloi5gelegt. Wie ich vor kurzem er-

fahren habé, wurde gelegentlich einer militarischen Übung in 2 m Tiefe

Neokommergel angetroffen. Allém Anscheine uach habén wir es hier mit

einem grösseren Láger zu tun, denn auch bei der Kalugerquelle kanu man
Spuren bemerken.

8. T e u f e I s gr ab e n. Am Eingange dieser, geologisch sehr interessan-

ten Lokalitát, unterhalb der Einraündung des Valea-Cheici-Baches in den

Seifenbach. bemerken wir im Gerölle gröBere und kleinere Mergel-Blöcke, die

meiner Ansieht nacli vom linken Bergabhang stammen uud dadurch, jetzt

natürlich verdeckt, auf eine Mergelschichte hinweisen. Dieses Yorkominen

wird in der Literatur nirgends erwáhnt.

9. S o n n a b e n d q 11 e 1 1 e. Oberhalb dieser Quelle, nicht weit vom blau-

gelben Weg auf einer kleinen Wiese beíindet sich eine Yertiefung, in der die

auffíilligen, fást gleichgroBen Mergel-Blöcke vorkommen. Anstehend. kann auch

dieser Mérgei nicht beobachtet werden, doch deuten die Blöcke darauf hin,

daB in einer, vielleicht nur geringen Tiefe, ein Mergellager sein muB.

10. S c h n e e b r ti c h. Dieses Yorkommen, daB sich nur durch den un-

vermeidlichen Thon und den Mergelsplitteru bemerkbar macht, wurde durch

den angelegten Fahrvveg aufgeschlossen Es scheint ein grösseres Láger zu

sein, da ich an mehreren Stellen den Mérgei beobachton konnte. Es war bis-

jetzt ebenfalls unbekannt.

-K

Der Neokommergel ist an Farbe grau, oft mit einem Stich ins Grün-

liche und zerfállt, wenn er nur kürzere Zeit der Yerwitterung ausgesetzt ist,

in zahllose Pláttchen und Stabchen. Das Yerwitteruugsprodukt ist ein grau-

gelber Lehm, den ich bei allén Yorkommen mehr oder 'tteniger beobachten

konnte. Nicht selten kann man in dem Mérgei bis fingerdicke Kalzitadern

bemerken.

East überall erscbeint der IMergel als in dem Tithonkalk eingelagert

und ruft deshalb in dem einförmigen versteinerungsarmen Kalkgebiet eine,

wenn auch wenig w ahrnehmbare Abvechshmg hervor. Nur das Yorkommen
im «8chneebrüch') macht liierin eine Ausnahme, da hier mittelliaszeitliche

Gesteinsarten auftreten. Yon Bedeutung siud noch die Lagerungsverháltnisse

bei der "Teufelsbrticke am Wege " mit austehenden Kreidekonglomerat, dann
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in der cTeiifelssclilucht" ^\o die MergeJschichte von cinem cigenartigeu festen

Konglomerat überlagert wird und schJieBJich im «Tenfelsgraben» ' weil hier

neben dem Tithonkalk noch ein mürber, glimmerreicber und versteinerungs-

leerer Sandstein luid ein grauer Kalkstein. der mit dem Kalkstein des Keresz-

tényfalvaer Liasgebietes groBe Ahnlichkeit hat, auftreten.

Sache der weiteren Forschung wird es sein, über das eigenartige grup-

penweise Yorkommen des Neokom-mergels Aufklarung zu gebén. Ich woUte

hier blos auf die unbekannten Neokomfuudstelleu hinweisea damit die hei-

mischen Geologen bei der zu erwartenc'en Dctaibiufnahme auch dicse be-

rücksiehtigen köunen,

Brassó, am 1. Mai 1911.

DIE PEAGLAZIALE FAUNA VON BRASSÓ.

(Vorláufiger Bericht.)

Von Július Ehik.

— Mit den Figuren 4—5. —

Prof Fr. Toula beschieb im Jahre IDO!' eine sehr intere.^sante Fauna

vom Fortyogó bei Brassó, "welche mich überaus interessierte, da Toula vou

dórt auch zsvei neue Arten, Rliiiioceros Kronstadtensis recte roroncnf^i'^ (vide

pag. 150.) und Canis Kroustadten^ií^ recte rc))'0)ttíí?..s».s beschrieb. Die bearbeitete

Fauna stammt einesteils aus der Sammlung von Toula- selbst, andererseits

aber von verschiedenen Sammlern in Brassó. Die Fauna wurde zum gröBeren

Teil von Freüdenrerg, dem Bearbeiter der Fauna in Niederösterreich ** bestimmt.

Der Entdecker des Fundortes ist W. Niemandz, Pohzeibeamter in Brassó,

der einen Teil seiner Saramhmg 19ÜG der kgl. ungar. geologÍ£:chen Eeichs-

anstalt, einen anderen aber dem spiiter entstandenen Ungarischen Museum zu

Brassó schenkte, AuBer ihm sammelten an dem in Rede stehenden Fundort

auch andere ; so Fr. Lexen. Fr. Podek. G. Tkeibek und J. Teutsch. Ein Teil

ihrer Sammlungen wanderte nach AYieu, ein anderer befindct sich auch noch

• Es sci liier ausdrücklich darauf hiugowicf-en, afi die Teui'elsbrücke (3, 4) —
scbluoht (h) mid — grabeu (8) droi verfchiodenc und von einander weitentfernte

Lokalitiiten dahcr nicht zu verwechseln sind. Aus der beigeschlosseuon Karten

skizzo ist das sofrt orsichtlich.

- Toula: Diluviale Sáugolierreste vom Gesprengberg. Kronstadt in Siebeu-

bürgen. Jahrbuch d. k. k. geol. K.-A. Bd. LIX, 1!K)9, S. .'")7.")-(il4.

•* Frkudenuerg: Die F.iuna v. Iluudsheim in Nioderosterrcich. .Ialiri>. d. k. k.

geol. ]{.-A. Bd. LVÍTT, líiOS,- S. 107 2-2-2.



DIE PRÁGLAZIALE FAUNA VON BRASSÓ. 137

jetzt in ihrem Besitz. Teutsch scheukte 1900 einzelne Eeste elem Museum zu

Nagyszeben.' Um das Matériái zu erganzen, sammelte auch Ki.makovicz, der

ehemalige Direktor zu Nag3^szeben an unserem Fuudorte, doch wurde das

Matériái von seinen unkundigen Nachfolgern als unbrauchbar weggeworfen,

wie dies aus seinem an mich gerichteten Briefe vom 9. Október 1911 hervor-

geht.- Einiges sammelte auch mein gewesener Lehrer, G. Moesz, der seine

Sammlung der kgl. ungar. geol. Keichsanstalt schenkte. Neuerdings wurde der

Fundort auch von Prof. Pax aus Breslau besucht, der die flórt vorkommenden
Pflazenreste aufsammelte.

Ich kenne den Fundort bereits seit meiner Kindheit. lm Sommer und
zu Weihnachten 1911 sammelte ich dórt mehreremale. Meine Sammlung ist im
Besitz der kgl. ungar. geol. Peichsanstalt.

Der Fundort liegt am FuBe des sich 44 m über die Ebene des Barcaság

erhebenden Fortyogó (Gesprengberg), an der W-Lehne desselben. Seine Höhe
betrágt 560 m ü. d. M. Der Berg besteht aus Jurakaik, die Knochen kommen
in der Ausfüllung einer gröfieren Höhlung desselben vor. Unmittelbar neben

der Höhlung befindet sich eine S'palte, welche sich als sehr reich an kleinen

Knochen erwies. A^on der Höhlung verfertigte ich auch ein schematisches

Profil. (Fig. 1.) Die oberste Schicht ist Humus, welche das ganze als einheit-

liche Schicht bedeckt, nur hie und da tritt darunter der stark zerklüftete Jura-

kaik zutage, welcher als Wand der Höhlung dient. Die Höhlung wird durch

rten Ton (terra rossa) ausgefüllt, welcher gröfiere oder kleinere Kalkstein-

trümmer einschlieBt. In diesem Ton kommen besonders Eeste von gröBeren

Tieren und viel Schnecken vor. Knochen von kleineren Tieren sind in der

Höhlung im allgemeinen selten. Gegenwartig ist die Ausfüllung bereits etwa

bis zur Halfte durchwühlt, und das ausgeworfene tonige Trümmerwerk erleich-

tert den Aufstieg zu der Höhlung. Jenseits des Berges befinden wir uns bereits

in der Stadt, ^áhrend sich etwa 50 m von der Hölilung die periodische Quelle

Fortyogó befindet, die gegen-^^ ártig (Weihnachten 1911)'* kein Wasser gibt.

Gegenüber dieser breitet sich der Sumpf des Fortyogó aus, welclien man jetzt

der Kultur zu unterwerfen trachtet. (Vergl. beiliegende Karte.)

Bevor ich nun an die Besprechung der Fauna schreiten würde, will ich

noch eine angenehme Pflicht erfüllen, indem ich Herrn Prof. Dr. L. v. Lóczy,

dem Direktor der kgl. ungar. geologischen Eeichsanslalt, sowie Herrn kgl. Eat

Dr. Th. V. SzoNTAGH, dem Vizedirektor dieser Anstalt meinen ergebensten Dank
ausspreche dafür, daB es mir gestattet ^^ar, die Bibliothek und die unter Auf-

i Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürg. Vereins. Bd. L, 1909,

S. XXXI.
- Der betreíiende Teil des Briefes lautet íolgendermai3en : <(Wie ich hörte,

wurden die geschenkten Resté von den nun dórt tiitigeu Dilettanteu als unbrauch-

bar weggeworfeu, da daraus kein ganzes Skelett zusammengestellt werdeu kounte,))

•' In der letzten Woche des Monats Juli 1913 begaun diese Quelle wieder

Wasser zu gebén; am 31. August brach das Wasser bereits an 10 Stellen liervor

und die Hauptquelle ergoB ihre reiche Wassermenge durch eine Öffnung von SOxöO cm
Durchmesser.
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sicht (les Herrn Th. Koemos steliencle Saiiimluug der Eeichsaustalt zu benützen.

Zu Dank hat mich auch Herr Dr. Th. Kormos verpflichtet, indem er raich bei

meiner Arbeit der gröfitmöglichen UnterstützuDg zuteil werden lieB. ebeuso

avich Herr Dr. L. v. Méhely, Sektionsdirektor am üngar. Nationalmusenm,

der mir besonders bei der Besfcimmung der Fledermausarten mit Eat und

Tat bei Seite stand. Auch mein hochgeehrter ehemaliger Lehrer, Dr. G. Moesz,

Chefkastos am Nationalmuseum, untevstützte mich mit wertvollen Eatschlágen

und überlieB mir seine Sammlung, die er seither der kgl. ungar. geol. Eeichs-

anstalt schenkte, mit der grölüten Bereitwilhgkeit zum Stúdium. Durch Zu-

Fig. 4. Scliematisches Profil der Fclshöhhmg am Fort3'ogóliegy (Gespreugberg).

stelhnig des im Besitz des Ungarischen Museums zu Brassó befindlichen Ma-

terials verpflichtete mich Herr W. Niemandz, Polizeibeamter zu Brassó, zu

grofiem Dank.

Besehreil)iiiig de.s (jesainiiieltcii Materials.

1. MyolU Berli^^teinii Leisl.

Von dieser Art gelangte iusgesarat das Fragment eines linkseitigen

Unterkiefers zutage. Nach Méhely ist diescs Tier ein Bewohner von Mittel-

europa. Es kommt von Irlaud bis zum Ural, vora mittleren Skandinavien bis

zu den Alpen vor. Aus Ungarn ist es von Bankó (bei Kassa), von Csallóköz-

Soraorja, von Zay-Ugróc (Komitat Trencsón) und Meleghegy (Kom. Gömör)
bekannt, und lediglich im nordwestlichen Hochlande Ungarns zuhausc.' Jeden-

• L. V. MÉiiKLv : Aíonograpliie dor Flfdonniuise Ungarns. Budapest, lílOO,

S. ISS— ISí».
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falls ist es interessaut, dafi diese Fledermaus früher auch in südlichereu Ge-

genden des Landes lebte, wie dies auBer dem pleistozanen Vorkommen bei

Brassó ein Schádel beweist, welcher — wie mir durch freiindliche Mitteilung

von Th. Kormos bekannt wurde — neuerdings aus der J. BöcKH-Höhle im

Komitat Krassó-Szörény zutage gelangte. Meines Wisseus war diese Art bisher

fossil nicht bekannt.

Í2. Myotis {Xattereri Kuhl ?)

Das vorliegende Matériái ist ein linkseitiger Unterkiefer, welcber bei

Herrn Dr. L. v. Méhely sorgfáltigst untersucht und verglichen Avurde. Auf

Grund dieser Untersuchung muB ich ihn mit Yorbehalt zu dieser Art stellen
;

mit Yorbebalt deshalb, weil er von Mijoíis Naltereri in dem Bau des Kronen-

fortsatzes einigermaBen ab.veicht. Heute lebt dieses Tier in ganz Európa. Es

erstreckt sich von Irland bis zum Ural, vom südlichen Skandinavien bis zu

den Alpen.^ Aus üugarn wurde es von Méhely aus Komjáti (Kom. Abauj-Torna)

und aus der Höhle von Kisnyíres (Kom. Háromszék) angefdbrt.- Soviel ich

weiB, war die Art bisher fossil nicht bekannt.

3. Erinaceus (eiiropaeus L.).

Untersuchungsmaterial : ein linkseitiger Unterkiefer, mit einem Bruch-

stück des i»2. welcher sowohl in der Gestalt als auch betreffs der MaBe voll-

standig mit E. eiiropaeus übereinstimmt ; da jedoch von der Bezahnung bloB

ein Brhchstück des zweiten unteren Molars erhalten ist, kann die Bestimmung

der Art nicht als endgiltig betrachtet werden. Toula =^ führt die Art auf Grund

der Bestimmung Freudenbergs von hier ebenfalls au.

4-. Ci'ocídura (russula Hermann?).

Zur Untersuchung lag ein recht- und ein linkseitiger Unterkiefer vor.

Die Hausspitzmaus ist heute samt ihrem a\ eiBbáuchigen Verwandten. der Féld-

spitzmaus (Cr. russvla loucodon) in Ungarn überall gémein. Fossil ist sie in

ÜDgarn bisher lediglich von Kszeg bekannt, wo Kormos* letztere Varietat

antraf. Die Stücke von Brassó stimmen mit den entsprechenden von Kszeg

sozusagen vollstándig überein, nur in der Ausbildung des Kronenfortsatzes gibt

sich eine gewisse Abweichung kund, die es wahrscheinHch macht, daB \\ir es

entweder mit der Stammform oder aber einer anderen Varietát zu tun habén.

1 L. c. S. IS-i.

2 L. c. S. 18-2.

^ TouLA : Diluviale Sáugetierreste etc, S. -578.

* Kormos : Über eine arktische Saugetierfauna im Pleistozán Ungarns. Zentral-

Uatt f. Miu. etc. .Jahrg. 1911, Nr. 9, S. 301.
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5. Sorcx araneus L.

Zur Untersuchung lag ein rechtsseitiger Uuterkiefer vor. Dies ist eine

der gewöhnlichsten Spitzmáuse Ungarns, welche aus dem ungarischeu Pleistozán

schon mehrfach angeführt worden ist.

6. Neoiiiys fs^idens (Pet.) Koemos.

Untersuchimgsmaterial : 3 Uuterkiefer (im Besitz des Ungarischen Miiseums

zu Brassó) aus der Sammlung von W. Niemandz. Diese Art wiirde bei Bere-

mend von Petényi entdeckt,' letzthin fand sie Kokmos an diesem Fundort eben-

falls vor. Sie kommt auBerdem aucb in der praglazialen Fauna von Csarnóta' im

Komitat Baranya, sowie in den altpleistozanen Sedimenten des Somlyóberges

bei Püspökfürd im Komitat Bihar vor.- Die ursprüngliche Beschreibung von

Petényi wurde neuerdings auf Grund von Exemplaren von Csarnóta und Püs-

pökfürd durch Kormos Avesentlich ergánzt. Die Exemplare von Brassó stimmen

betrefi's der MaBe und der Gestalt volllcommen mit jenen aus dem Komitat

Baranya überein.

7. Talpa europaca L.

Es liegt mjr ein Humerus vor. auf Grund desseu das Vorhaudeusein

dieser Form bei Brassó mit Bestimmtheit festzustellen ist.

8. Talpa (sp. ?)

Auch eine kleinere Maulwurfsart ist in der Fauna von Brassó vertreten,

u. zw. durch ziemlich wohl erhaltene Stücke (3 Ulnen, 2 Eadii, 3 Humeri und
4 Kieferfragmente. Unter den in Rede stehenden Resten befindet sich ein fást

vollstiindig erhaltener Unterkiefer mit nahezu komplettem GebiB. Es ist be-

merkenswert, daB auch Feeudenberg ^ aus der Fauna von Hundsheim eine

kleinere (Steppen- ?) Maulwurfsart erwálmt. Interessant ist ferner, dafí die Resté

von Brassó betreífs GröBe annáhernd mit jener subtropischen (pliozanen Talpa-

art übereinstimmen, welche Kormos * aus der Fauna von Polgárdi erwahnte,

und welche ich in der Sammlung der kgl. ungar. geol. Reichsanstalt mit den

Resten von Brassó vergleichen konnte.

* Kormos : Cunis (Cerdocyon) Petéin/ii und andere interessante Fnude aus

doin Komitat Baranya. Mitt. a. d. Jahrbuch d. k. k. g. E.-A. Bd XIX, S. 170—172.
- Kormos : Dio pleistozane Fauna des Somlyóhegy bei Püspökfürd iiu Ko-

mitat Bihar. Centralblatt f. Min. Jahrg. 1911, S. 603—(i07.

^ Freudenberg: Die Fauna v. Hundsheim etc.. S. ^01,

'* Kórmos : Der pliozane Knochenfund Ik'Í l'olgárdi. Fiddt. Közi. Bd. XLI, S. 11

íSondorabdruckj.
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9. Crsíis arctos L.

Untersuchungsmaterial : ein rechtseitiger oberer Kanin, zwei linkseitige

obere Molaren [in^, m^) der letzte Rückenwirbel, ein linkseitiger Metatarsus^,

ein rechtseitiger Metatarsus «, das Bnichstück eiues linkseitigen Ileums, ferner

ein /) 3 ; allé 'sincl Eigentum des Ungarischen Museums zu Brassó und stammen

aus der Sammlimg von W. Niejundz.

10. UrsHS spchtcus (?) Eosenm.

Zur Untersuchung lag eiu linkseitiges Unterkieferfragment mit pm ^

ver (Eigentum dés Ungarischen Museums zu Brassó, gesammelt von W. Nie-

MANDz), auBerdem eine rechtseitige Uina, Femur, Tibia und Humerus (im Be-

sitze der kgl. ungar. geol. Eeichsanstalt, gesammelt von "W. Niemandz).

AVie aus obigem ersichtlieh, wird dieses Tier in der Fauna durch ein

recht schönes Matériái vertreten. Interessant ist, daB dieser Bár hier mit

Ursufi arclof< zusammen vorkommt, was nichts neues ist. Es ist auch noch zu

erwáhneu, daB auch Toula C//'si<.>>resté von Brassó erwáhnt, jedoch bestimmte

er dieselben nicht und bemerkte blofi, dafi dieselben wahrscheinlich zwei Arten

angehören.

'

11. Patorius (Arctogale) [sp. ?].

Es liegt mir der rechtseitige Unterkiefer eines wieselartigen Tieres mit

drei Zahnen (/j'/í^, m^ und nJo) vor, der auf ein Tier deutet, welches gröBer

als ein Hermelin, jedoch kleiner als ein Iltis war.

1-2. Canis (coronensis Toula?)

Untersuchungsmaterial: ein -i 3 inf. dext., ^Yelehen ich einstweilen zu dieser

Art stellen will, da er für einen Fuchszahn zu groB, für einen Wolfszahn

aber zu klein ist. Ich verglich ihn auBerdem auch mit Gulo, doch kann eben

uegen der GröBe und Gestalt auch hiervon keine Rede sein. Am nachsten

steht er noch dem Wolfe, so daB es wahrscheinlich ist, daB wir es mit Canis

coronensis Toula zu tun habén, umsomehr, als auch diese Art dem Wolfe

nahe steht.-

13. Ckinis (sp. ?).

Untersuchungsmaterial : ein rechtseitiger Unterkiefer (mit tií, und m^),

auBerdem ein Kanin und zwei Schneidezáhne, die wahrscheinlich ebenfalls zu

dieser Art gehören. Unter dem mir zur Verfügung gestandenen Vergleichs-

material (Vídpes vulgáris, Vulpcs corsac, Leucocyort lagopus, Cerdocyon

Peléayii) stimmt .der Unterkiefer betreffs GröBe und Gestalt am bestén

i Toula: Diluviale Sáugetierreste etc, S. 6Ü9—GU. Diese Eeste müssen noch

mit Ursus Deningeri v. Eeichenau verglichen werden.

2 L. c, S. 60.5.
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mit dem Polarfuchs überein. Die MaBe des ?)ij passeu sicli in die Grenzen der

Variation * dieser Art gut eiu.

Jedoch mit Betracht darauf, daB das Anftreten dieser Art in der Fauna von

Brassó sehr fremdartig wáre, ist es nicht unmöglich. dafí wir es mit einem

anderen, einem Steppenfuchs zu tun habén. lu Anbetracht der geringen GröBe

des Unterkiefers und der Záhne muB von einem Yergleicb mit einem Schakal

{Canis aureus L.) abgesehen werden.

14. Glis glis L.

Untersuchungsmaterial : ein rechter und ein linker Unterkiefer. ferner

zwei lose Molaren. Diese Art wird auf Grund von Sehneidezáhnen von hier

auch durch Toüla angeführt,^ Aus dem Pleistoziin Ungarns ist die Art blofi

von Kszeg bekannt. wo sie híiufig ist.^

15. Mua !<ylvaticiis L.

Diese Art -wird in der Fauna von Brassó durch fünf linkseitige und

einen rechtseitigen Unterkiefer vertreten. Nehring bemerkt von derselben fol-

gendes : «Die sogenannte Waklmaus {Mus sylvaticus L.) ist keineswegs auf

Wálder beschránkt, sondern findet sich sehr háufig auch in den Steppen.*

16. Cricetus cricetus L.

Es liegt mir ein rechtseitiges Unterkieferfragment dieser Art mit allén

drei Molaren vor. Auch Toula führt dise Form auf Grund eines Schenkel-

knochens von Brassó an.°

17. Cricetiüus phaeus Páll.

Diese Art uird durch 12 obere und 36 Unterkiefer vertreten, von welch' letz-

teren 18 rechtseitig und 18 linkseitig sind. Es ist dies die gewöhnlichste Form

der Fauna von Brassó. Sie wurde von hier bereits durch Toula*' bekannt.

Gegenwartig lebt sie in SüdruBland. an der Yolga in der Umgebung des Kaspi-

sees, im Kaukasus, Kleinasien, Persien, Transkaspien, Armenien. Palestina, in

Mittelasien, in der Gegend von Kaschgar, Yarkand, Gilgit und Sarikol." In

Ungarn ist sie aus den Höhlen von Oruzsin und Növi (S. Koth), Beremend

* Kormos : Die pleistozaue Sáugetierfauna der Felsnisohe Puskaporos bei

Hámor. Mitt. a. d. Jabrb. á. kgl. uugar. geol. Eeiclisanst. Bd. XIX, S. 132.

2 Toula : Diluviale tíáugetierreste ctc, S. 578.

•' Kormos : Über eine arktische Sáugetierfauna im Plcistozán Uugarns. Ceu-

tralblatt f. Min. ctc. Jahrg. 1911, S. 301.

''' Nehring : Tundren u. Steppen, S. 104.

^ Toula : Diluviale Sáugetierreste etc, S. 579.

6 L. c, S. o7;i.

"^ Trouessaet : Catal. luauim. I., S. 509.
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(Kom. Baranya, Petényi, Koemos), vom Somssichberg bei Villány (Hofmann),

aus der Felsnische Puskaporos bei Hámor (Kormos V) ^i^nd "^'on Püspökfürdó'

(Kom. Bihar, Kormos -) bekaunt.

Wahrscheinlich habén ^vir es mit mehreren kleioen Hamsterarteu zu tun,

doch muB ich in Ermangelung eines gröBeren Vergleichsmaterials auch eini-

germaüen abweichende Formen hieherzáhlen. Als sich Nehring mit der Fauna

von Beremend befaBt hat, vermutete er ebenfalls, daB ihm Resté von mehreren

Arten vorliegen, und doch faBte or sie unter dem Namen Cn<:eiulus phaeus

Pall. zusammen. Er tat dies deshalb, weil dies die Sache nicht wesentlich

ándert, da es sich ja nur um verwandte Arten handeln kann, die für die

Steppe ebenso charakteristisch sind, wie Cricclula>i pJuieiis (Vergl. Nehring :

Über Tundren und Steppen, S. 67, 85 und 184). Solche Arten sind Cr. are-

narias, Cr. songanus, Cr. nigricans usví\

18. Evotomys glareolus Schreb.

Dieses Tier, welches durch seine mit AVurzeln versehenen Záhne charakte-

risiert wird, ist in der Fauna von Brassó durch 6 linkseitige und 2 rechtsei-

tige Unterkiefer vertreten. Bisher ist diese Art aus der Antalhöhle bei Oruzsin,

aus der Felsnische Puskaporosj^ und von Kszeg ^ bekannt ; neuestens fand

sie Kormos auch am Somlj'óhegy (Kom. Bihar) .^

19. Microtus arvalis Pall.

Diese Art ist in imserer Fauna durch 7 rechtseitige, 5 linkseitige Unter-

kiefer, ein Oberkieferfragment und 2 lose Záhne vertreten. «Yon Arvicola arvalis

sagt Erdesmann. daB sie sich überall in den Steppen findet» — so schreibt

Nehring in seinem Buche." Es ist interessant, daB Toula diese Art nicht er-

wáhnt, wo doch ihre Bestimmung -an keinerlei Sch^^ ierigkeiten stöBt. Er er-

wáhnt von den Eatten nur soviel, daB sich zwei Arten derselben finden.'

20. Arvicola terrestris (L.) Savi.

Es Hegen mir von dieser Art ein Oberkiefer, zwei linkseitige Unterkiefer

und vier lose Záhne vor. Diese Art kommt in Avaldigen Gebieten ebenso wie

in waldlosen Steppen vor.**

* Kormos : Die Felsnische Puskaporos bei Hámor, S. 1S2.

- Kormos : Die pleistozáne Fauna des Somlyóliegy etc, S. 604.

^ Kormos : Die Felsnische Puskaporos, S. 134.

* Kormos : Über eine arktische Sáugetierfauua etc, S. 301.

^ Kormos : Die pleistozáne Fauna des Somlyóhegy etc, S. 604.

** Nehring : Tuudreu vi. Steppen, S. 86.

" Toula: Diluviale Sáugetierreste etc, S. .578.

^ Nehring: Tuudren u. Steppen, S. 104— 105.
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21. Hysirix (sp. ?)

Das hervorragendste Stück meiuer Sammlungen ist das Unterkiefer-

fragmeut einer Hystrixart mit z^vei Molareu und dem Bruchstück eines

Schneidezahues. AuBerdem gehört auch ein loser Zahu hieher, dessen Htellung

im Kieferknochen noch nicht bestimmt ist. 8ehr i u t e r e s s a n t ist d e i-

U m s t a n d. d a B d e r e r s t e ]\I o 1 a r d e s in lí e d e s t e h e n de u IT n -

t e r k i e f e r s u o e h u i c li t in G e b r a u c h w a r, s o d a B darán g e -

w i s s e a t a V i s t i s c h e ]\I e r k m a 1 e z u b o o b a c b t e u s i n d. d i e a u f

einen phylogenetischen Zusammenbang mit den Spala-

c i d e n deuten. Mit dieser Frage gedeukt sich Prof. v. Méhely eingehender

zu befassen.

Zu welcher Art die Hystrixreste vou Brassó gebören. da=> zu bestimmen

muB der Zukunft vorbehalten werden ; hier will icb bloB darauf binweisen,

daB wir es viel wahrscheinlicher mit der asiatisehen Híjstrix hirsHtirosiris

Bkandts zu tun babén — welcbe aus dem Pleistozán Mitteleuropas, nament-

lich Deutschlands s<;hon von mcbrereu Punkten bekannt ist — als mit der

südlichen Hysirix rristala L., ^velcbe Fueudenbkrg ' von Hundsbeim erwabnt.-

22. Ocholu)K( (pusillus Páll.?)

Ebenfalls eine der interessautesten Formen der Fauna von Brassó ; leider

liegt bloB ein linkseitiges Oberkieferfragment mit vier Záhnen vor. Die iir-

sprüngliche Heimat dieses Tieres ist der südöstliche Teil EuBlands (bis zur

Wolga), der Ural und das südlicbe Sibirien bis zum Obi. Aus Ungarn ist es

bisher aus der Felsniscbe Puskaporos bei Hámor, aus der Ballaböhle bei Eépás-

buta und von Tata bekannt.'^ Die Bestiramung des Exemplares von Brassó

bedarf zwar noch einer Bestátigung. doch ist es in Anbetracht des sonstigen

Charakters der Fauna selír wahrscbeinhch, dal') wir es mit dieser Art zu tun

habén.

23. Lepus (sp.?)

Untersuchungsmaterial : vier Schneidezáhne utid füuf Molaren, ein M^ta-

tarsusj, ein binterer pli^ und zwei jjhc,

Unter den mir vorliegenden sparlicben Eesten sind bei der Bestimmung

insgesamt nur ein oberer pm^ und das MetatarsuSj-Fragment von Wichtigkeit.

Ersterer deutet auf Lepus íimidus, wilhrend letzteres eine gewisse Verwandt-

schaft mit dem noch nicht náher bestimraten priiglazialen Hasén aus dem
Koraitate Baranya aufweist. Es wáve sehr interessant, wenn sich die prágbizialen

* Freudenberg : Die Fauna v. Hundsheim ctc, S. 03.
- Trouessart: Catal. inamm. etc. Quinquennalo supplem. 1904, S. ."jSíá.

•^ KoKMOs: Die paláolithische Statiou von Tata. Mitteil. a. d. Jahrb. d. kgl.

Ungar. geol. Reichsanst. Bd. XX, Heft 1.
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Faunén von Brassó und aus dem Komitate Baranya durch die Lepus-Bjesie

noch inniger verknüpfen würden. Toula erwalmt von Brassó Lepus iimidus,^

welche Art nach Freudenberg auch bei Hundsheim vorkommt.-

-J4. Oipreohis capreolus L.

Es liegt mir von dieser Art ein erster oder zweiter oberer Molar (eigene

Aufsammlung) ein rechtseitiger Unterkiefer, ein rechtseitiger imd ein linksei-

tiger überkiefer (Eigentum des Ungariscben Museums zu Brassó) vor. Hierher

gehören ferner zwei hintere und zwei vordere pli
i,

ein Wirbel, drei Astragali,

ein Scapulafragment, das distale Ende eines Tarsalknochens von einem jnngen

Ti ere, eine Tibia, das proximale Ende eines Eadius, schlieBIich zwei kleinere

Társaiknochen.

Auch TouLA führt dieses Tier an u. zw. auf Grund von ziemlich reichen

Resten.'* Obwohl das Eeh mehr ein Waldtier isi, so kommt es doch auch in

Steppen vor. Auch hier kann ich micli wieder nur auf das vortreffliche Werk
Nehrings berufen, in ^\elchem es folgendermaBen heiBt: «Nach Ledebour und

FiNSCH führt das sibirische Eeh regelmáBige Wanderungen aus und zwar im
Herbst von den Gebirgen in die Steppen, im Frühjahr von den Steppen in die

Gebirge.* Ebenso wird bemerkt, daB das sibirische Pieh {Cervus /njgargus Páll.)

liöchstens eine Yarietíit iinseres Eehes [Cervus capreolus L.) sein kann.

25. Rhinoceroí^ coroneiisis Toula.

Untersuchungsmater'al : ein hnkseitiger Unterkiefer mit fást vollstándi-

gem Gebifi, von welcliem bloB der erste Prámolar fehlt, ferner ein linkseitiger

Schenkelknochen aus den Aufsammlungen von W. Niemandz (Eigentum der

kgl. iingar. geol. Eeichsanstalt). Aus den Untersuchungen von Toula ^ ging

hervor, daB diese Art in den Formenkreis von Bhmoceros Mercki gehört, ^\as

auf unteres Pleistozán deutet.

26. Lacerfa sp, ?

Untersuchungsmaterial : drei Unterkieferfragmente, welche allenfalls zwei

verschiedenen Arten angehören.

27. TroiPdoiiotus {natrix L. '?j''

Untersuchungsmaterial : das hintere Stück einer Maxille, welche ich mit

Vorbehalt zu dieser Art stelle. Mit Yorbehalt deshalb, weil sie von den rezenten

^ Toula: Dilnviale SáugetieiTeste etc, S. 611.

- Freudenberg : Die Fauna v. Hundsheim etc, S. :203.

'•' Toula : Diluviale Sáugetierreste etc, S. 599—603.

* Nehring : Tuudren u. Steppen, S. 109— 110.

^ Toula : Diluviale Sáugetierreste etc, S. .580—598.

•• Die Bestimmung dieser Schlange verdanke ich Herrn O. v. Geduly.

Földia ü Közlöny. XLIiI. kit. 19IS. 10
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Exemplaren des Nationalmuseums eiuigermaBen abweicht. Soviel ist jedenfalls

gewiB, clafí sie der Familie Colubridae augehört.

28—29—30. Schlangen.

Mehrere Unterkieferfragmente, wovon zwei Articularia zu zwei verschie-

denen Arten der Familie Colubridae gehören, sowie mehrere hundert ^Yirbel.

31—32—33. FröscJie.

Knochen uud Kieferfragmente vou drei Arten.

34. Molge (sp. ?)

Ein Schádelfragment, welches meines Wissens der erste solchartige Fund

aus dem Pleistozan Ungarns ist.

35. Eulota fnUicum Mull.

24 Exemplare, wovon sich einzelne durcli eine ungewöhnlich hohe Spira

auszeichnen; da jedoch diese mit den tyijischen Exemplaren durch Übergange

verbunden sind, liegt kein Grund vor, sie abzutrennen. Auch Toula führt die

Art auf Grund der Bestimmung von Ew. Wüst an.^

36. Pomatia pomatia L.

Zwei Exemplare.

37. Campylaea faustina Eossm.

Zwei Exemplare. Auch Toula führt sie an.-

38. Campylaea banatica Rossm.

Ein jugendhches Exemplar (Eigentum des Ungarischen Museums zu

Brassó). Nach den Untersuchungen ist der westlichste Punkt des heutigen Ver-

breitungsgebietes dieser klassischen Art Vocarica^ in Slavonien, wáhrend sie

sich im Norden bis nach Máramaros erstreckt.*

Es ist bemerkenswert, dafi Campylaea banatica ehemals viel weiter ver-

* Toula: Diluviale Süugetierreste etc, S. 613.

2 L. c, S, 613.

=* KoBMOS : Übor ueuere wichtige Fundorte ungar. Helicideu. Nachrichtsbl. d.

(1. Malac. Ges. Jg. 34, 1910, S. 118.

* Soós : Magyarország helicidái. (Die Helicideu Uugarus.) Allattau. Közlom.

Bd. III, Heft 3, S. 619.
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breitet war, als heute indem Canipylaea canthensis Beye. aus dem thüringischen

Pleistozan mit unserer Art ident ist.* lm Pleistozan Ungarns wies sie Kormos

jüngst auch aus dem Komitat Nyitra nach.- Toula erwáhnt sie nicht.

39. Torquilla frumenium Drap.

Zwei Exemplare.

40. Clcmsiliastra marginaia Eossm.

Ein Exemplar. Heute beschrankt sie sich in Ungaru vornehmlich auf

die siebenbürgischen Landesteile ; in der Umgebung von Brassó ist sie auch

heute háufig, aui3erdem ist sie bloB aus der Umgebung von Mehádia bekannt.

Toula führt sie ebenfalls an.^

41. Julus (sp. ?)

Pleistozáne Arthropodenreste sind im allgemeinen sehr seltea ; noch sel-

tener sind im besonderen Tausendfüfíler, von welchen meines Wissens aus

Ungarn bisher kein einziger bekannt ist. Es liegt mir ein einziges fragmentares

Exemplar vor, welches artlich unbestimmbar ist.

42. Celtis (sp. ?)
*

Fruchtschalenreste. Mit welcher Art wir es zu tun habén, könnte erst

durch eingehende Untersuchungen festgestellt werden. Toula erwahnt von

Hundsheim ebenfalls CeUisreste,^ die nach der Bestimmung von Freudenbekgs

der Art Celtü auüralis angehören.

Eeste der Gattung Cellis treten vom mittleren Oligozán an auf ; aus

ihrer Haufigkeit ist mit Eecht darauf zu schlieBen, daB diese Gattung im
Tertiár viel verbreiteter war, und sich besonders gegen Norden viel weiter er-

streckte, als heute.®

Gegenüber der oben aufgezáhlten Fauna führen Toula und Feeudenberg

von Brassó folgende Arten an:'' 1. Erinaceus ewopaeiis h.. 2. Vesperiüio s'p.,

* Kormos : Über neuere wichtige Fuudorte etc, S. 118.

- Kormos : Beitr. z. Kenntn. d. pleistoz. Fauna d. Kom. Nj-itra. Földt. Közi.

Bd. XLI.
^ Toula : Diluviale Sáugetierreste, tí. 614.

* Herr Prof. J. TuzsoN wies in seinem Vertrag in der Sitzung der botanischen

Sektion der kgl. ungar. Naturwissenscbaftlichen Gesellschaft am 14. Feber 1912

nach, daB die Celtis-Jieste von Brassó zu Celtis australis gehören. Diese Art wachst

in Ungarn an der unteren Donau und in der Sandwüste Deliblát wild.

^ Toula : Diluviale Sáugetierreste etc, S. 579.

*' ZiTTEL : Handbuch d. Paláontologie, II. Teil, Paláophytologie, S. 476.

'^ Toula : Diluviale Sáugetierreste etc.

10*
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3. Arvi'^.ola (2 sp.), 4. Mijojcus glis Páll., 5. Le}>us ti))iidi(s L., 6. Cricehis

fruinentainas Páll., 7. Cricetulus jhaeus Páll., 8. Felis catus L., 9. Ursus sp-

(2 Arten), 10, Canis aureus L., 11. Canis coronensís Toula, 12. Cervus cf.

claphus h., 13. Cervus sp., 14. Capveolus caprea Geay, 15. Rhinoceros coro-

??ensís Toula, 1G. Bos n-p. '?, 17. Ansersp., IS. Schlangen {4- Arten), íd. Hyalinia

(Vilrea) piutonia Kimak., 20. Helix (Trigonosloma) diodonla Mühlf. ap. Eossm.,

21. Helix (Euomphalia) strigella Deap. var. agapeta Bgt., 22. Helix (Cam-
pylaea) faustina Zgl. ap. Eossm., 23. Helix (Eidota) fruticum Mull.. 24. Helix

(Pumalia) pomatia L., 25. Helix (Xero/jhila) ccreofíava M. Bielz, 26. Clausilia

(Clausiliastra) marginata Eossm.

Mir gelang es dem gegenüber 41 Tier- und eine Pflanzeuart von Brassó

nachzii-weisen. Von den von Toula ausgeführten Arfcen fand ich folgende nicht

vor: 1. Vespei^dio sp., 2. Lepus timidus L., 3. Felis catus L., 4. Canis

aureus L., 5. Cervus cf. elafihus L., 6. Cervus sp., 7. Bos sp. ?, 8. Anser sp.,

9. Hyalinia (Vttrea) piutonia Kimak., 10. Helix (Trigunosloma) diodonta

MHLF. ap. Eossm., 11. Helix (Euomphalia) strigella Drap. var. agapeta '^gt.,

12. Helix (Xcrophila) cereoflava M. Bielz.

Dem gegenüber wilJ ich nur die wichtigsten Arten hervorheben, die in

der TouLASchen Liste fehlen : 1. Ochotona (pusíUusVájAj.'}), ^. Hysíri/x (ff^.?),

3. Neomys fissidens (Pet.) Kormos, 4. Campylaea hanatica Eossm. und 5. Cel-

tis (sp. ?).

Neben den Steppenformen der Fauna von Brassó kommen auch einige

Waldtiere vor; so der braune Bár, das Eeh, die Haselmaus, die Waldmaus
und die Waldwühlmaus. Die epochalen Studien Nehrings habén jedoch gezeigt,

daB es unter diesen kein einziges solches gibt, welches ausschliefilich ein Wald-

leben führte. Diese Tiere sind in den waldigen Gebieten der Steppen Süd-

ruBlands, jedoch auch an der Grenze der Wald- und Steppenregion zuhause^

zuweilen kommen sie jedoch auch in der freien Steppe vor. Ihr Aufíreten

neben typischen Steppentieren wáre alsó auch in dem Falle nicht überraschend,

wenn sich ihre Eeste an solchen Punkten íanden in derén Náhe in der pleisto-

zánen Steppenperiode kelne Waldungen angenommen werden könnten. Jedoch

ein Blick auf die topographische Karte der Umgebung von Brassó kanu Jeder-

mann überzeugen, daB die ehemalige Steppe des Barcaság hier unbedingt au

die Waldregion angrenzte. (Vergl. Fig. 5.)

Nach Freüdenbkrg ' ist die Fauna von Brassó von r e i n mediterrauem

Charakter. Es ist jedoch unbegreiflich, worauf Freudenberg diese Annahme
stützt, wenn nicht vielleiclit auf den durch spárliche Eeste vertretenen Schakal?

Jedoch mit Betracht darauf, daB der Schakal — wie überhaupt die Camden —
ein Tier ist, welches weite Streifzüge unternimmt, und welches auf seinen

weiten Wanderungen nicht nur im Pleistozan leicht hierher gelaugen konnte,

sondern auch heutzutage in Ungarn öfters vor den Lauf kam, muB von diesem

einen Beweis abgesehen werden.

Unter den übrigen von Freudenbekg und luir auf<jezahlten Arten gibt es

^ Toula: Dilnviaio SanfjetierrcstG etc, S. .57!).
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keine einzige, welche íür eineu ausschlieBlich mediterránén Charakter der

Fauna von Brassó zeugen würde, wenn wir nicht die in die Gruppé vou

Rhinocerox Mercki gehörende Art fíhinoceros coroiionsis und CanU coroneiisis

als solche betrachten wollen.

Diesbezüglich kann ich jedoch bemerken, daB obwohl Rlnnoceros

Mercki tatsachiich ein Tier von mediterranemUrsprung
i s t, d 1 e s d c h n i c h t f ü r d e u mediterránén Charakter der
Art von Brassó spricht; umsoweniger als letztere sich

Fig. 5. Der Fortj^ogóberg bei Brassó und seiiie Umgebuug.

sehr leicht als lokale Kasse erweisenkann, die sich ge-
radedeshalbvonderStammform unterscheidet, weil sie

w e i t V o n i h r e r u r s p r ü n g 1 i c h e n H e i m a t u n t e r f r e m d e L e -

bensverháltnisííe gelangte, denen sie sich anpai^te.

Dasselbe ist bei dem in die Verwandtsehaft des französischen pliozanen

Canis Ne>^chersensi>i (Crojz.) Blainv. gehörigen Caws coro)iensi!i bezw. in noch

erhöhtem MaBe bei Canis (Ccrdocyon) Petcnyii Kormos * der Fali. Ali diese

Tiere stammen zwar vom Süden, bezw. Siidwesten, doch erlitten sie auf dem

* Kormos: Canis (Cerdocyon) Petényii etc, S. 184.
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AYege zu uus solche Yeranderungen, die uur durch progressive Anpassung zu-

stande kommen kouuten, wobei der ursprüugliche Charakter iinbediugt ver-

loren ging.

Neomys fissidcns ist die eigenartigste Form der pleistozanen Fauna

Ungarns, dessen Abstammung noch nicht geklárt ist, so dafí sich auf dieselbe

keine tiei-geographischen Schlüsse grundén lassen. Ich will nur auf jenen

interessanten Zusammenhang hindeuten, welcher zwisclien dem Yorkommen
dieses Tieres bei Brassó und im Komitat Baranya besteht, und muB zugleich

hervorhebeu. da6 dieses Tier an einzelneu Punkten Ungarns auch noch im

Pleistozan lebte. DaB es jedoch damals schou im Aussterben begriffen war,

darauf deutet die geringere GröBe der Exemplare.' Ein ahnliches Tier ist aus

der Fauna von Hundsheim nicht bekannt.

TouLA nennt seine zwei neuen Arten von Brassó Rhinoccros uKron-

st'idioisisjt und (Uinis <(Kronst<idLensis». Th. Kormos- wies nach, daB diese

Benennungen, da es in Ungarn eine Stadt namens Kronstadt nicht gibt, un-

haltbar sind, und schkig vor, diese Arten mit dem Namen coronoisis zu be-

legen. Als ich in vorliegender Arbeit diese Arten unter letzterem Narneu au-

führe, woUte ich nur kandgeben, daB ich mir die Bevveisführungen Kormos'

zu eigen mache.

Betreflfs des Alters der Fauna von Brassó wies Freüdenberg •' nach,

daB dieselbe entweder praglazial oder interglazial ist. Kormos ^ halt sie eher

für praglazial, obzwar er zugibt, daB sie aaf Grund von weiteren Untersuchungen

vielleicht in die erste Intergiazialperiode zu stellen sein wird. Die Beziehungen

zu den Faunén von Csarnóta und Beremend, die /í/imocerosart aus der Ver-

wandtschaft des pliozánen Rhinocero-i Mercki, sowie das Yorhandensein von

Canis curonenMs sprechen jedenfalls eher für die praglaziale Periode. Dies

"sváre alsó ebenfalls eine jener unserer Faunén, welche den Ubergang vom
Pliozán in das Pleistozan vermittelt.

Budapest, im Jiinner 1912.

1 Kormos : Die pleistozáne Fauna des Somlyóhegy etc, S. 605— (iOG.

- Kormos : Richtigstellung von zwei auf Ungarn bezüglicheu ^laláontologischen

Xameii. Fült. Közi., Bd. XLII.
•' TouLA : Diluviale Sáugetierreste etc, tí. 579.

"* Kormos : Die paláolithische Htation vou Tata, S. 59—60 (uugar.).
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Von Dr. Theodob Kormos.

— Mit d. Fig. <j.
—

lm Jahre 188!2 stieB Herr J. Matesserán in der Gemarkung von Jabla-

nica (Komitat Krassószörény) gelegentlich von Kohlenschürfungen auf einige

Sáugetierreste, die spáter durch Kauf in die Sammlung der kgl. ungar. geolo-

gischen Eeichsanstalt gelangten. ' Unter diesen Stücken {HyotJwnum, Rhinoce-

ros (9), Paiacomen/x (9J) befand sich u. a. auch das Fragment eines Eich-

hörnchenkiefers, welches aus obermediterranem Ton zutage gelangte. Derselbe —
über dessen genaues Vorkommen leider keine genaaeren Angaben vorliegen —
wm'de der Sammlung durch \veil. Chefgeologen Gy. v. Peth unter der Be-

zeichnung Pseudosciufus ? cfr. suevicus Hensel einverleibt, und lag da bis auf

den heutigen Tag, ohne daB darüber etwas publiziert worden wáre.

In Anbetracht dessen, daB aus den miozánen Schichten Ungarns Mikro-

mammalien, besonders aber d^'e so sebr wichtigen Nagetiere bisher nicht be-

kannt sind, erscheint mir der vorliegende Eichhörnchenrest genügend uichtig,

um eine nahere Besprechung zu rechtfertigen.

Eingeheode Studien und ein sorgfáltiger Vergleich mit den Angaben in

der Literatur führten mich zu dem Schlusse, daB der in Eede stehende Kiefer

mit dem von A, Hofmann aus den miozánen Braunkohlenschichten von Göriach

(Steiermark) beschriebenen Sciunis gibhei'osus übereinstimmt und unbedingt

zu dieser Art gestellt werden muB. Trotzdem die Beschreibung A. Hofmanns

auch für mein Exemplar vollstándig zutrifft, kann ich von einer neuerlichen

Beschreibung doch nicht absehen, u. zw. schon deshalb nicht, weil der Kiefer

von Jablanica von einem álteren Individuum zu stammen scheint, was in der

verschiedenen Abnützung der Zahne zum Ausdruck gelangt und leicht irre-

führen könnte.

Sciurus (flhheroSUS Hofmann.

A. Hofmann: Die Fauna von Göriíicli; Abhandl. d. k. k. geol. Eeichsanstalt

Bd. XV, Heft 6, S. 4-2—43, Taf. II, Fig. 11a—d. (Wien, 1893.)

. Besclireibung des Exemplares von Jablanica

:

Es liegt mir das Fragment eines linken Unterkiefers mit voUstandiger

und vorzüglich erhaltener Zahnreihe vor. Vom Kinnbein ist gerade nur so viel

^ Über das Vorkommen von Juldanica berichtet J. Halaváts : Zur geologisclien

Keuutnis des Szürényer Komitates. Földt. Kozl. X. 1880, pag. 158.
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erhalteu, wie viel zum ZasuiDmeuhalten der Záhne nötig ist. Dennoch kanii

fesigestellt werdea, daü der Unterkiefer vor dem Prámolaren ebenso steil ab-

fállt, wie dies von Hofmann augegeben vird. Die Partié hinter dem letzten

Molaren (vor dem Kronenfortsatz) sclilieBt jedoch mit der Horizontalen einen

viel spitzeren AVinkel ein, steigt alsó viel allmáhlicher aa.

Der Piíimolar (pm) ist 3-0 mm láng. vorn 2-9 mm, hiuten 3-2 mm breit;

er trágt vorn zwei stark entwickelte Höcker, von welchen der innere der gröBere

ist. Zwischen diesen beiden Höckern befindet sich im vorderen Teile des Zahnes

noch ein kleines Höckercben. Hinter dem vorderen Teile des Zahnes befindet sich

eine Yertiefung. uelche hinten durch eine mit winzigen Höckerchen besetzteu

Leiste begrenzt wird. Dem inneren und auBereu Ende dieser Leiste schliefit

sich wieder je ein Höcker an, diese sind gleich lioch. Am Innenrande des

Zahnes z^yischen deu vorderen und hinteren Höckern ist ein kleines quer-

Fig. 6. Sciarus gihljrro^u^ Hofm. von Jal;ilauica Unterkiefer mid Zahnrcihe.

a) Linker Unterkieferast (von auíjen). VcrgröBerung etwa 3-faeli. b) Liuke nutere

Zahureihe (von obeu) in OriginalgröBe fUnn-íB) und etwa 3-facli vergröfiert.

Nach d. Nat. gez. v. Dr. G. v. Toborffy.

gestelltes Köokerchen zu beobuchten. wálirend diesem gegenüber an der AuBen-

seite ein gröBerer Zwischcnhöcker auftritt. Letzterer ragt als eine gegen das

Innere der Krone allseitig abgegrenzte Insel empor und berührt mit seinem

Innenrande fást die Langen-Medianlinie des Zahnes.

Der erstc Molar {id^) ist 3"1 mm láng. vorn 3*0 mm, hinten 3"3 mm
iDreit. Vorn befinden sich darán ebenfalls zwei Höcker, von denen auch hier

der innere der höhere ist; zwischen den beiden befindet sich jedoch hier kein

Höckerchen, sondern statt dessen eine kleinc ovale Vertiefung. Der hintere Teil

der Krone ist ebenso beschaft'en wie der entsprechende Teil des Pramolars
;

der quergestellte Nebenhöcker zwischen dem vorderen und hinteren innersei-

tigen Höcker ist jedoch zwcigGteilt. Der JiuBere Zwischenliöcker ist stark ab-

genützt und bildet — mit d(in vorderen íiuBeren Höcker vcrcnigt — eine

Schmelz falté.

Der zweite Molar (r/íg) ist 3"S mm láng. seine Breite betriigt vorn

3"5 mm, hinten 3*6 mm. Im übrigen ist er dem ersten Molar gleich.

Der dritte Molar ím^) ist 5 mm bvng, vorne 3-G mm, hinten 3-0 mm
breit. Seine vordere Halfte ist joncr der vor ilira befindlichen Molaren gleich,

nach hinten zu wird er jedocli schmiiler. Die Yertiefung z^^ischen den vor-
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derén und hinteren Höckern ist in diesem Zaliue viel langer als an den vor-

deren Molareu und die diese Vertiefung begrenzende hintere Sclunelzleiste ist

sehr kraftig entwi ekeit.

Die Lángé der vollstandigen Zahnreihe betvágt 15 mm, die einzelneu

Zahne schmiegen sich mit ihrer Krone eng aneinander an.

Die Lángé der Zahnreihe des Göriacher Exemplares von Hofmann be-

trágt ebenfalls 15 mm, \Aálirend die MaBe der einzelnen Záhne folgende sind

:

pin Lángé: 3 mm, Breite vorne : -I mm. hinten :
3'0 mm.

yn^ i< 3"Ü « « « 3"0 « « 3"6 "

Ilii, « 3"S c( (! « 3"8 « « 3*8 «

íyíg w 5*0 (Idd 3'8 « 3*0 «

"Wie aus diesen Daten erhellt, weist die Zahnreihe und auch die ein-

zelnen Záhne des Ei.-hhörnchens von Jablaniea dieselben LángenmaBe auf,

nie jené des HoFMANNSchen Exemplares von Göriach ; nur der erste Molar ist

an dem Exemplare von Jablaniea um 0*1 mm langer, doch ist dies eine un-

wesentliche Abweichung. In der Breite der Záhne gibt sich zwar eine gewisse

Abweichung zu erkeunen, doch möchte ich dies in Anbetracht der übrigens

vollstandigen Übereinstimmung dem verschiedenen Grade der Abnützung zu-

schreiben. Es darf nicht auBer Acht gelassen werden, daB so^^ohl der Typus

als auch die Form von Jablaniea nur dureh je einen einzigen unvollkommenen

Iviefer vertreten wird, so daB die Schwankungsgrenzen der Záhne bei Exem-

plaren von versckiedenem Altér und Gesehleeht nicht festgestellt werden können.

In Anbetracht der groBen Übereinstimmung erscheint es mir jedoch unmöglich

und unnötig, das Eichhörnchen von Jablaniea vom Scinrus gíbberosus von

Göriach artlich zu trennen.

Nach HoFMANN dürfte Se. cjihherosus seiner GröBe nach etwa dem heute

lebenden Se. imiicus entsprochen habén. Die fossile Art ist alsó eines der gröBten

Eichhörnchen. Dies zeigt sich auch bei einem Yergieieh mit dem ungarischen

Eichhörnchen, da die Lángé der Zahnreihe des letzteren höchstens 9"5 — lO'Omm
betrágt. Wenn man die beiden Arten auf Grund dessen vergleicht, so geht

hervor, daB Se. ;/>hbcrosus etwa 11 2-mal so groB gewesen sein dürfte als unser

Se. vuk/arift.

Aus Ungarn sind mir fossile Eichhörnchenreste bislier lediglich vom
Somlyóberge bei Püspökfürdö bekannt, doch sind diese viel jünger und ver

treten wahrscheinlich die heute in Uugarn lebende Art.

Budapest, kgl. uugar. geologische Keiehsanstalt ; November 191!:^.
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Von Jákob Fenyves.
«

— Mit den Figureu 7— 9. —

Seit einigeu Jahrzehuteu beobachtet mau clie Erdbeben mit genauea

Apparaten, Die Seismologen erwarteten von ihren Daten nach entsprechenden

Berecbnungen Aufklárungen über das Erdinuere. Auf Grund der geometrischen

Theorie von Kövesligethy lassen sich aus bloBen Zeitdaten die Koordinaten des

Epizentraras eines Erdbebens (geographische Lángé und Breite, sowie Tiefe), die

Zeit des ErdstoBes, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit und der im Erdinneren

beschriebene Weg berechnen. Die zwei letzteren Elemente sind dazu berufen,

um über Schichten im Erdinneren, die bisher unbekannt Avaren, Kundé zu gebén.

Indessen habén die Apparate hinsichtlich der, beim Ceramer Erdbeben

im Jahre 19ÜG, auf Grund der Zeitdaten durchgeführten Berecbnungen, den

au sie geknüpften Erwartungen nicht entsprochen. Kövesligethy hat einen

maximalen Beobachtungsfehler von 1 m. 37 sec. festgestellt.

Seither habén sich die Ergebnisse nicht nur nicht verbessert, sondern

vielmehr verschlechtert. Die neueren Apparate scheinen empfindhcher zu sein

als die alteren, doch werden eben sámthche Apparate zu den Berecbnungen

verwendet. Nachdem nun der Unterschied zwischen den Apparaten gröBer ist

als ehedem, ist es natürhch, daB auch der Unterschied in den Daten zuge-

nommen hat.

Welches Erdbeben immer auch mikroseismisch ausgearbeitet werden soll,

so erscheint hierbei die Bestimmung von sechs Elementen notwendig (^/^o, lo, h, v,

T und q).

In der Auswahl des Eechnungsmaterials standén mir nicht viel Erdbeben-

lalle zur Verfügung. Sehr ungünstig beeinfluBt wird die Genauigkeit der Be-

obachtungen einesteils durch die Yerschiedenheit der Apparate, andererseits

durch die Unvollkommenheit des Zeitdienstes, wie dies auch die beigeschiossenen

Diagrammé bezeugen. (Fig. 7— 8.)

Die auf das kokimbische Erdbeben bezüglichen Daten habé ich an zwei

Stellen gefunden, und zwar in dem Jahrbuche von Sigmund Szirtes : «Katalog

der im Jahre 1906 registrierten seismischen Störungen* und in dem von

PiDDOLPH und Szirtes verfaBtcn Jahrbuche aBeitrage zur Geophysik%

Ich verglich beidé mit einander und habé nicht alléin in den Entfer-

nungen, sondern auch in den Zeitdaten groBe Diflferenzen gefunden, ^\ie dies

auch die beigeschiossenen Diagrammé bezeugen.

Als die relativ beste habé ich die erste Phase gewalilt und berechnet. (Fig. 7.)

Die zur mikroseismischen Berechnung erforderlichen Daten habé ich

dem erwiihnten Jahrbiich von Sigmund Sziirtes : «Katalog der im Jahre 1906

registrierten seismischen Störungen» entnommen und teile ich dieselben in der

folgenden Tabelle mit

:
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Gleichfalls von dórt habé ich die annahernden Koordinaten des Epizen-

trums entnouiraen :

ho= + 0° 50'; lo = S\° 3i' W
Niu-h dcm Kataloge standén mir 64 Stationen znr Verfügung, die ich

durch Znsammeuziehung auf 20 reduziert habé, und zwar so, daB ich nicht

alléin die Entfernungen, sondern auch die Azimuthe berücksichtigte und auf

diese Weise nur die uahe aneinander fallenden Stationen in eine Grapi^e ge-

langten. Die Zusammenziehung führte ich in der Weise aus, daÜ ich von der

geographischen Breite und Lángé den Durchschnitt nahm. Auf diese Weise

verfügte ich insgesamt über die Zeitdaten von 20 zusammengezogenen Stationen

oder ich konnte 20 Gleichungen zur Berechnung der sechs Unbekannten auf-

stellen.

Einige im Ivatalog mit Fragezeichen versehene Zeitdaten habé ich samt

den Stationen auBer Acht gelassen.

Nachdem die Anzahl der Gleichungen jené der Unbekannten mehrfach

übertraf, habé ich zu derén Lösung auf Grund der in Dr. E. Kövesligethy's

Werk <iSeismonomia» enthaltenen, auf die mikroseismischen Berechnungen

bezüglichen Formeln ' die Methode der kleinsten Quadrate in Anwendung

gebracht.

Aus den zusammengezogenen Koordinaten berechnete ich die Entfernun-

gen und die Azimuthe. In der líechnung führte ich die notwendigen vorláufigen

Berechnungen nicht durch, sondern ich stellte mir dafür die Zeitdaten in

einera Koordinatensystem bildlich dar, in welchem die Zeitdaten als Abszissen

und die Entfernungen als Ordinaten figurierten. Auf Grund des so erhaltenen

Hodographen bestimmte ich den wahrscheinlichsten Wert für q und fand diesen

mit 0"5. Demzufolge war die Kurve des StoBradius keine Ellipse, sondern eine

Hyperbel. Ich verwendete die graphische Methode auch dazu, um die Eichtig-

keit der Berechnung zu kontrollieren.

Bei der Ausgleichungsrechnung gab ich jeder Gruppé ein solches Gewicht,

welches der Anzahl der in derselben enthaltenen Stationen gleichkam. Die ein-

zelnen Stationen erhielten je ein Gewicht.

Wegen des grófién Umfanges der numerischen Rechnung und der Kon-

trollgleichungen teile ich diese hier nicht mit, sondern nur die wichtigeren

Kesultate, die ich in Tabellen gefafit habé.

1 E. DE KövESLiGETHY : Seismouoiiiia. Modena, 1900. Praecepta seismis compu-

lamlis. Pag. 107—130.
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Beobaclitungs-

Stationen
Entfernung Azimulh

Reobach-

totes t.

Berecline-

tes t.

At.
Minuten

ó l Minuten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

Quito _ „,

Port of Spain ._

Cordoba_ .._ „„ ™
Tacubaya , ._ ,,.

Kordamer. Gr.^ .,_

Rio de Janeiro „,

Pouta Delgada _„

Victoria„ _ — „_

Honolulu _ ™
Spanisclie Griippe^

Eugl.-Norw. Gr.3
Zentraleurop. Gr.*

Südeurop. Gr.^ ,.„

Jurjew.,., _ . „„

Russische Gr.*' ._

Levante Gruppé '

Sibirische Gr.** ,„,

Mauritius .._ ._ „
Ostasiat. Gruppé^
Indische Gruppé ^^

3°12'55"

22° 11'

36°34'19"
25°22'51"
39°30'44"
44°13'53"

63° 4'26"

59°36'31"
77° 9'29"

80°39'11"
86°10'22"

-S7°24'47"
-86° 0' 1"

-81°16' 3"

-63°]3'10"

-69°29'37"

-54°27'58"|

-44°23'12"

-46°19'29"

:-28°39'24"

-70°38'37"
+63° 1'38"

— 25°42'47"

—41°52'49"

+ 4°52'13"
-55° 2'29"

+47°13'21"

-30°5ri7"
—68°18'27"

+50°54'40"
+35° 16' T'\

+38°38'33":

+46°59'48"i
+30°14'52"!
+39°42'12"!
+55°17'28"!

2° 2' 3"!

-61°33'20"'

—39° 8'23"i

+55° 2' 4"

10^36^36*
15h39m
15li43m06s

151141 m48s

15^43^548
15h44mo6s
151147111

15^45^24*
15li49n>18s;

15114811128^:

15^48^338!
15li50°i09s

15^9^39^
15li50m37s

151156^15^

15^53'!^

15^57^43*1
151158™
15ii58'i^31s|

15'i57™07s

15h36m24s

151139^30*
15h4im48s
15li40m

15li42mi8s

15^42^54*
151^45^363
15h45m 6*

151147111 gs

151147^36^^

15h48mi2s
15h48m54s

15114901

15h49m24s
15h50m48s
15h50m24s
15h51™l2s
15h51«il8''

15li5lm42s

151152^248

0-20000
-0-50000

1-30000

1 -80000

1-60000

1-20000

1-40000

0-30000
2-20000
0-86666
0-35000

1-25000
0-65000
1-21666

5-45000
2-60000
6-51666

6-70000
6-81666
4-71666

—2-00000
— 2-20Ü00

+0-65000
—0-30000
-0-50000
—0-40000
—0-40000
—1-60000
+0-01666
— 113333
+ 1-55000
-0-05000
-1-85000

+ 1-13333

+2-46666
+0-30000
+0-85000
+3-45000
+4-05000
+2-35000

Die in den, mit endgiltigen Elementen berechneten Ephemeriden erübri-

genden Fehler habé ich behufs Unterscheidung mit t bezeichnet.

Die nach der Berechnung der Fehlergleichungs-Koeffizienten gleich-wertig

gemachten Koeffizienten der 2Ö Unbekannten zeigt die folgende Tabelle :
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Wenu wir nun cliese Korrektionen zu den bedingten Werteu addieren,

erhalten wir die endgiltigen Elemente des Bebens.

r = 9-49385

h^ = — 6° 42' 45" V=\l -1 S
^"^

-0

;^ = 81° 36' 51" W
sec.

7 = 15 Stund. 36 Mm. 47 Sek.

^ =—0-11

h = unbestimint

Als wir die erhaltenen Eesultate mit der gröBten epizeutralen Entfernung

der mikroseismischen Observation — welche 167° 48' betrágt — kombinierten,

entsannen wir uns sogleich, daB dieses Erdbeben kein vulkanisches sein konnte,

da diese einen lokálén Charakter habén und ihre Fortpflanzung sehr gering ist.^

Wenn wir einen Überblick machen, sehen wir in Südamerika, daB es

wenige solcher Erdteile gibt, wo der Gegensatz zwischen den faltigen und

tafeligen Gebirgen so groB ist, wie eben liier. Die sich ausbreitenden Gebirge

sind zum Teil aus jüngeren, zum Teil aus Urformationen aufgebaut. Hier hat

sich eine ganze Reihe von Vulkánén piaciért, doch sind dies nur Schlamm-

vulkane, die keinerlei Bében hervorrufen.

Was die Natúr unseres Bebens betrift't, lassen dessen groBe Fortpflanzung

und die erhaltenen Epizentren keinen Zweifel darüber aufkommen, daB es nur

ein Seebeben sein konnte. Mehrere Autoren habén schon nachgewiesen, daB

die Epizentren bei Seebeben zumeist in tiefen Gráben unter dem Meere, liings

der Dislokationslinien liegen.-

Literessant ist es, daB das Epizentrum unseres Bebens in der Nahe des

Schnittpunktes der zwei Kreise von Montessus de Ballore war. Letzterer hat

nachgewiesen, daB 94% der Bében auf diese zwei gröBten Kreise entfallen,

von welchen einer die Eegion des europáischen Mittellandischen Meeres. Iivan,

das Himalajagebiet und Indien, der andere die beiden Kí.sten des Stillen

Ozeans bildet.'*

Unsere anf dieses Gebiet sich beziehenden Kenntnisse restimierend, können

wir behaupten, dafi unser Bében ein peripherisches Senkung.sbeben gcwesen

ist, welches durch ruckweises Hinabsinken der Oberfláche entstanden ist.

Wir wissen, daB das Becken der Ozeane gesunkene Gebiete sind, die

zwar langsam, aber kontinuierlich hinabsinken. Diese Senkungen stehen zu-

weilen mit solchen StöBen in Verbindung, daB sie ahnliche Erderschütterungen,

wie bei unserem Bében, hervorrufen.*

lm groBen wird die Senkung durch den Umstand beciufluBt, dafi die

1907.

* S. Günther: Lehrbnch der Geophysik. 1. Banrl, 1897.

- I)r. Fr. Frkch : Erdbeben und Gelnr<;sl)au. Petorm. Mitt. 53. Bd., XI. Hcft,

=' Montessus : Les tremblcments de tcrre.

* A. SuPAN : Grnndzüge der physischen Erdkunde. Leipzig. Pag. 370, 1908.
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Erdrinde unter dem Meere dünner ist als jeue uuter den Koutineuten. Hiezu

kommt noch, daB die düime Erdrinde unter dem Meere von dem grófién

Gewichte der darüber betindlichen riesigen Wassermasse hinabgedrückt wird.

Die Ursache der Oberfláchensenkung keunen wir nicht. Nach der von

Gerland' aufgestellten Hypothese sind diese Senkungen nnr dadurch zustande

gekommen, daB der gasartige Kern der Erde sich allmahlich abkühlt imd sich

infolge dieser Temperaturabnahme zusammenzielit. Diese Zusammenziehung

ist um vieles intensiver als jené der fe ten Erdrinde und infolge dessen ent-

stehen zwischen ihnen Lücken. Auf diese Weise briclit die ihrer Stütze beraubte

feste Erdrinde unter ihrem eigenen Gewichte ein.

Unter den gesuchten sechs Elementen habé ich von derén fünf plausible

Kesultate erhalten. Far das sechste, die Herdtiefe, war das Eesultat kein reales,

doch war dies auch zu gewártigen. Es ist zwar richtig, daB es eine Sta-

tion gibt, die nur um 3° vom Epizentrum entfernt ist, doch sind allé übrigen

über 20° davon entfernt. Der gröBte Teil derselben ist um 90° herum entfernt

(Európa) und die entfernteste Statiou um 167°.

Diese Anordnung ist für die Bestimmung der übrigen Elenente genug

günstig. Wir habén sowohl für die Geschwindigkeit. wie für den Bruchanzeiger

(q) einen solchen Wert erhalten. der iiiit den bisher erreichten Resultaten

übereinstimmt. Die fást vollkommen direkte Forlpfianzung hat 11 '18
sec

Geschwindigkeit.

Unsere Eesultate sind um so wertvoller, da die Korrekturen sfimtlich

ziemlich gering sind und die Übereinstimmung der Kontrollgleichungen überall

vollkommen befriedigend ist.

Die Richtigkeit unserer Gleichungen bezeugt ferner auch der beigefügte

Hodograph (Fig. 3), wo die Ausgleichung zwischen den Beobachtimgen und

den durchgefiihrten Berechnungen sehr echön zu sehen ist.

Bei Beendigung meiner Arbeit erachte ich es für meine angenehme

Pflicht, auch an dieser Stelle meinem verehrten Professor, Herrn Dr. R. von

KVESLiGETHY, Universitátsprofcssor, der mic)i in meiner schwierigen Arbeit

durch freuudliche Anleitung und Aufklarung unterstützt hat, meinen wármsten

Dank auszudrücken.

Ebenso schulde ich tiefen Dank dem Herrn Adjunclen Dr. Albert Pécsi,

der mir durch seine freuudliche Hilfe bei der Ausführimg meiner Arbeit

behülflich var.

Budapest, den 20. Okt. 1012.

Übersetzt von M. Pezyboí.ski, dipl. Bergiugenieur, Berginspektor, Budapest.

1 Dr. rJöcKH Hugó : Altalános geolo^'ia, 1. k.



GESELLSCHAFTS-ANGELEGENHEITEN.

YEELAÜF DER l)o. GEÍsERALVEESAMí^lLUNG

DER TJNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

Die G3. Genj^ralversammimig der Ungarischen Geologischen Ge-

sellschaft wiirde am 5. Feber 1013 im Sitzungssaal der kgl. ung. Natur-

wissenschaftlichen Gesellschaft. unter dem Prásidium des Herrn kgl.

Bergrates und Professors a. d, Techn. Hochschule Dr. Fkanz Schafarzik,

unter Beteiligung vun 70 Mitgliedern abgehalten.

Das Programm der Generalversammlung war folgendes

:

1. Die Eröffnungsrede des Prásidenten Fkanz Scha-

farzik, welclie in der vorliegenden Nummer unseres Közlöny enthal-

ten ist.

2. Yon der Generalversammlung ^Yurden einstimmig zu E h r e n-

mitgliedern erwáhlt die Herren

:

a) Dr. Albert Heim, Professor an der üniversitát und der eidge-

nössischen tec-hnischen Hochschule in Zürich, Priisident der Schweize-

rischen Xaturforschenden Gesellschaft (auf Empfehlang des Ehren-

mitgliedes Dr. Ludwig v. Lóczy).

b) Dr. Pal'l von Groth, geheimer Bergrat, Professor an der üni-

versitát München (auf Empfeblung der Herrn Dr. Franz Schafarzik,

Dr. AiREL LiFFA u. Béla Mauritz).

r) Dr. LuDwiG von Ilosvay, Professor a. d. Techn. Hochschule in

Budapest (auf Empfehlung der Herren dr. Ludwig v. Lóczy, Péter Treitz,

Koloman Ejiszt, Béla v. Horváth und Sigismund v. Szinnyei-Merse).

Die neueiwáhlten Ehrenmitgiieder wurden vom Prásidenten fol-

gendermatóen begrüljt

:

i'Geehrte Generalversammlung !

Die Gonoralversammlurig hat soeben Paul v. Geoth AlükivT Heim und

Ludwig v. Ilosvay in die Eeihe ihrer Ehrenmitgiieder erhobeu. Fürwahr, drei

klangvolle Namen, bei deron Nenuung icb unseren Vérein nur beglückwün-

seben kann, daíJ wir die Triiger derselben nun zu unseren Elirenmitgliedern

záhien können.

Paul v. Groth, der Nestor der Mineralogen, Albert Heim der Mcister
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der Geologie imd Tektouik, uud Ludwig v. Ilosvay, der bedeateude Förderer

der Chemie in Ungarn im allgemeineu, iusbesondere aber der geologischeu Chemie.

AnláBlich dieser Gelegeuheit allé ihre wlssenschaftlichen Verdienste

aufzuzáhlen, ist unmöglich, aber auch überflüBig, nachdem dieselben jedem

Teilnehmer der Generalversammlung ja ohuedies vollauf bekannt sind ; ein

solches Unternehmen wáre gleich dem, wenn jemand Eulen nach Athén

tragen wollte. Es sei niir jedoch gestattet, eines solchen gemeinsamen Zuges

zu gedenken, weleher allé drei in gleicher Weise charakterisiert, und das ist

die nicht geniig hoch anzuschlagende edukatorische Wirkung, welche sie auf

i;nsere wissenschaftlichen Kreise ausübten.

Ein ansehnlicher Teil der ungarischen Mineralogen gehört zu den

Schülern Paul v. Gkoth's, der sie in die Kristallographie einführte oder sie

in dieser Wissenschaft fortbildete. Unter den Fittichen Albert Heims erstarkte

sozusagen eine ganze Generation (besonders von Ingenieuren) in ihren geolo-

gischen Kenntnissen und Untersuchuagen, und es sei mir gestattet, aus der

Eeihe derselben bloB zwei Namen zu erwáhneu, uamlich Ludwig v. Lóczy

s e n i o r und junior, welche beidé Schiller Heims sind, der ein zu Anfang

seiner Lehrtátigkeit, der andere hingegen am Ende derselben.

Der alphabetischen Reihenfolge nach, wende ich mich nun an LuDwia

V. Ilosvay, unter dessen Hand Imnderte von Chemikern und Professoren

herangewachsen sind.

H o c h V e r e h r t e r F r e u n d Ludwig v. Ilosvay !

- Indem ich die Ebre habé, das Ehrenmitglieds-Diplom der Ungarischen

Geologischen Gesellschaft, diese höchste Auszeichnung, welche unsere General-

versammlung vériéiben kann, Dir persönlich überreichen zu könneu, ist mir

dies nicht möglich, ohne Dir bei dieser Gelegenheit meinen tiefen Dank aus-

zusprechen im Namen aller deiner Schüler und jüngeren Fachgenossen, denen

Du exaktes wissenschaftliches Denken und Arbeiten ange-

wöhnt hast. Dein exaktes System war auch auf die Nachbarwissenschaften

von EinfluB, und auch wir Geologen haltén oft Gelegenheit in Vortrágen

und im persönlichen Verkehr von Dir lernen zu können.

Wohl verschlossen haltst Du das Geheimnis deines Systems — gewisser-

massen als der berufenste Hüter desselben — und wendest es bei jedermann

an, jedoch ohne uns das Zauberwort selbst verraten zu habén. Infolge eines

besonderen Zufalles stehen wir aber hier vor dem Bildnisse unseres einstigen

Meisters : Karl v. Thán, und noch heute klingt es mir im Ohre, wie er uns in

der ersten Stunde seiner Vortráge über Chemie mit seiner etwas leisen Stimme

ans Herz legte : «die einzige Kontrolié der wahren Wissen-
schaft ist im Zweifel gelegen», das heiBt mit anderen Worten, man
darf uie SchlüBe ziehen, auBer nur nach gründlicher und wiederholter Er-

wagung. Dies alléin nur kann uns vor Irrtümeru bewahren. Dieser kurze

devisenartige Ausspruch enthált jenes Gesetz, welches Du selbst stets treu

befolgtest und durch andere ebenfalls streng einhalten lieBest. Nur durch die

die Befolgung dieses Gesetzes alléin kann das Niveau der Wissenschaft ge-

hoben werden.

»
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0. Chefsekretár Dr. Kakl v. Patp schildert die Tátigkeit der

Geolügischen Gesellschaft in den Jahren 1910—1912.

Ein Yergleich der 70 Geologischen Gesellschaften der Erde zeigt uns,

diiB gegenwartig die 1S07 begründete The Geological Society

of LondoD mit 1300 Mitgliederu an der öpitze steht, ihr folgt die

1858 begründete The Geologist's Association in London
mit 750 Mitgliedern. Au dritter Stelle steht die 1850 begründete

Magyarhoni Földtani Társulat mit 72 1 Mitgliedern, als

vierte folgt die seit 1848 bestehende Deutsche Geologische
Gesellschaft in Berlin, mit ()71 Mitgliedern, als fünfte sei noch

die 1830 begründete Societé Géologique de Francé in Paris

mit ()()() Mitgliedern erwáhnt.

Aus der Eeihe der verwandten Gesellschaften bespricht er die

Organisation und die Tátigkeit der Deutschen Geologischen Gesellschaft.

Nach diesem Yergleich schildert er sodann die Tátigkeit der Ung.

Geologischen Gesellschaft. Er betont, daB die Mitglieder unserer Ge-

sellschaft für den Mitgliedsbeitrag von 10 Kronen auBer den 12 Hef-

ten des Földtani Közlöny auch noeh die Publikationen der kgl. ung.

Geologischen Pteichsanstalt in einem Gesamtwert von ungefáhr 35 Ki'onen

beziehen.

Die Gesellschaft besitzt gegenwartig einen Protektor, 17 unter-

stützende, 41 gründende, 14 Ehren, 12 korrespondierende Mitglieder,

5 Korrespondenten, 202 ordentliche Mitglieder in Budapest, 190 am
Land, und 42 im Ausland, ferner 200 Institute und Korporationen als

ordentliche Mitglieder, zusammen alsó 724 Mitglieder, schlieBlich 00

Abonnenten und über 200 Tauschverbande, so, dafi die Zeitschrift

Földtani Közlöny, welche m 1000 Exemplaren zur Ausgabe gelangt, im

Jahre 1912 gánzlich vei-griffen wurde.

Er widmet sodann den verstorbenen Mitgliedern einen Nachruf.

Die Gesellschaft vorlor folgende Mitglieder.

1. Ig.vaz Brössleu, Chemiker-Ingenieur, gest. im Altér v. 26

Jahren in Budapest,

2. JosEF Bruck, Bibliothekar der kgl. ung. Geol. Keichsanst.,

gest. i. A. V. 02 J. i. Bpest.

3. Béla Gr^enzenstein, wirkl Geheimrat, Staatssekretár des Finanz-

ministeriums. seit 1872 ord. Mitglied d. Ges., gest. i. A. v. ()(> J. i.

Bpest.

4. EuDOLF HÖRNEs, Unlv.-Prof., gest. i. A. v. 03 J. i. Graz.

5. JosEF LoTZKA, Kustos dej" Kationalmuseums, gest. i. A. v.

5S .T. i. Bpest.

0. Emejíich Nagy, Verwalter der Dománen der Abtei, g^st. i. A.

V. 38 J, i. Tatabánya.
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7. Kael Siegmeth, Prüsident der Höhltínforsehiings-Kommission,

gest. i. A. V. 70 J. i. Bpest.

8. NiKOLAus Válya, Schuldirektor, gest. i. A. v. (M J. i. Bpest.

Nach dem Eeferat des Chefseliretars folgt

:

4. Der Bericht der Ka s s enr e vi s i o n s k o m m i s s i o n, lant

wolcliL'm das Gesamtvermögen der Gesellschaft 53,601 Kj-onen betriigt,

wührend sich die Einnahmen des Jahres 11) Iá auf i2o,lol Kroneii be-

laufen. Von den Ausgaben entfallt der gröl.jte Betrag: II,(Hl Kronen
auf die Zeitschrift Földtani Közlöny.

5. Das Budget für 1913 wird von der Generalversammlung mit

1S,1>(K) Kronen festgestellt.

(). In die mit der Eevision der Kassa beauftragte Kommission

weiden die Mitglieder Ludwig v. Ilosvay, Emekich Lökenthey und

LuDwiG Petkik delegiert.

7. Die Höhlenforschungskommission war unter der

Leitung des Vorsitzendeu Michael Lenhossék, des Vizeprasidenten

Dr. Albert Báron Nyáry und des Eeferenten Dr. Ottokár Kadic

mit ()0 Mitgliedern tatig. Die Kommission für die Johakn v. Böckh

Büste berichtet, daB zu diesem Zweck bislier r)17'.) Kronen i2í) Heller

eingelaufen sind.

8. Die Generalversammlung bescbliet die bisherige Höhlen-

Ibrscbuugskommission mit Eücksicht auf die grofie Anzabl ihrer Mit-

glieder in eine Sektion für H ö h 1 e n f o r s e b un g umzuwandeln,

und aus diesem Anlafi

í). die Statuten der Geologischen Gesellscbaft der-

art umzuandern, daB die Gesellscbaft berechtigt sei zukünftig a) Filia-

len und b) Sektionen zu erricbten.

10. Von der Generalversammlung wurden für den Cyklus 1"J13-t-

1015 folgende Funktionáre urwablt :

Prásident : Prof. Dr. Franz Schafarzik,

Vizeprasident : kgl. Eat Dr, Thomas v. Szontagh,

Chefsekretár : Dr. Kael v. Papp,

Sekretár : Emerich v. Maros, ferner

[ll. Ausscbufimitglieder : 1. Koloman Emszt, 2. Dr. August Fran-

ZENAU, '.\. Heinrich v. Horusjtzky, 4. Theodor Kormos, 5. Dr. Emerich

v. Lörenthey, (). Dr. Aurél Liffa. 7. Dr. Béla Mauritz, 8. Dr. MoiaTz

v. Pálfy, í). Péter TRErrz, 10. Emerich Timkó, II. Zoltán Schréter, 1í2.

Karl Zimányi Qewáblt.



GEOLOGISCHE NACHRICHTEN.

Das Biidget der kgl. iiiig:. geolog'ischen Keichsanstalt

für 1913.

lm Staatsbudget für 1913 finden wir folgende Angaben : Die Personal-

gebühren belaiifen 8Ích den für 1912 bewilligten K 172.0G5 gegenüber im

Jahre 1913 auf K 186,506. Die Eealauslagen betragen den für 19H liquidierten

K 107,300 gegenüber im Jahre 1913 K 110,700. Ferner isiud augewiesen

K 50,000 an Amtspauscbal, K 40,300 an Eeise und Bedienungspauschalen

für die geol. Aufnalimen, ferner K 5000 fúr Ausgrabungen, K 2500 für die

Eeparaturen des Gebaudes, K 5000 für auslandische Studienreisen und K 4500

als Houorar für die Autoren der Publiliatiouen. Die Summe der ordentlicben

Ausgaben betriigt somit K 297,206.

Die auBerordentlichen Ausgaben betragen den für 1912 bewilligton

K 65,000 gegenüber im Jahre 1913 K 89,000. Der Hauptgrund dieser Zu-

nahme liegt darin, daB vom kgl. ungar. Ackerbauministerium zum Zweck
geologischer Eeambulierungen in Oberungarn K 25,000 práliminiert Avurden.

Die Eeambulierung der 16 Komitate Oberungarns wird durch den Umstand
begründet, dafi von diesem Teile des Landes weder selbstándige geologische

Aufnahmeu, noch eigene geologische Karten vorliegen. Die kgl. ungar. geologische

EeichsanstalL hat sich die Eliminierung dieses langst verspürten Mangels zur

Aufgabe gemaclit und gedenkt dieselbe die Eeambulation und die Herausgabe

der Karten binnen 10 Jahren zu vollenden. In der Eeihe der auficrordentliclien

Ausgaben finden wir folgende Eubrikcn : K 35,000 für Uutcrnehmungen auf dem
Gebiete der praktisclien Geologie, K KUKK) für die Ausstattung der Laborato-

rien, K 5000 für Anstrciclierarbeiten im Institutsgebaude, K 10,000 für das

Stúdium der Erzlagerstatten Ungarns, K 2500 für die Aufnahmen in Ober-

ungarn und K 4000 zur Beendiguug der Erl'orschung der Szeletahöhie. Die

Hauptsumme der ordentlicben und Übergangs-Ausgaben betriigt der für 1912

festgestellten Summe von K 344,365 gegenüber im Jahre 1913 K 386,206.



Nyilvános nyugtató.

(Öffentliche QuiUieruvg.)

Az 1912. év május hóuap l-e és december 31-e között a Magyarhoni Földtani

Társulat titkári hivatalához a következ tagsági, elfizetési s oklevéldijak érkeztek be.

Zwischen dem 1 Mai 1Í*I!2 und 31 Dezember 191í2 kamen dem Sekretariat der

Uugarischen Geologischeu Gesellschaft folgeude Mitgliedsgebühren, Abounements-
gelder und Diplomtaxeu zu :

I. Pártoló díjat fizetett

:

(Gründende Mitglisdsgebühr eingezahU von:)

Palini Inkey Béla földbirtokos Taródháza 500 K.

II. Örökít tagsági díjat fizetett

:

(Unterstülzende Mitgliednyebühr eingezahlt von :)

Terlanday Emil bencés fgimnáziumi tanár Esztergom !^ü4 K ; dr. Zielinsky

Szilárd megyetemi tanár Budapest i200 K.

m. Rendes tagsági, elfizetési s oklevéldíjat fizettek:

(OrdentUche Mítgliedsgebühr, Pranumeration und Diplomtaxe eingezahlt von
:)

Állami fels kereskedelmi iskola Miskolc 10 K ; állami fgimnázium Brassó

9 K; állami fgimnázium Zombor 10 K; állami freáliskola Déva 10 K; állami

polgári iskola Abrudbánya, Szigetvár 10—10 K; Bálás Jen Kolozsvár 10 K ; Bálás

Pálné szül. dr. Krizsó Jolán Máramarossziget 10 K; Balkay Béla Budapest 10 K;
Balló Eezs dr. Budapest 10 K ; Bauer Mór Budapest 10 K ; Bányagondnokság
Márkusfalva 10 K; Bány. Kohászati Egyesület Salgótarján 12 K; Bekey Imre Gábor
Budapest 10 K; Berényi Sándor dr. Budapest 10 K; Berkó József Budapest 14 K;
Bernoulli K. dr. Basel 10 K; Beutl Engelbert Nadrág 10 K ; Biljel János Budapest

10 K; Borsodi Bányatársulat Rudabánya 10 K; Borza Sándor Balásfalva 10 K;
Böhm Ferenc Kolozsvár 10 K ; Bradofka Frigyes Felsbánya 10 K ;

Bruck Albert

Budapest 10 K; Buday Ern Kolozsvár 10 K; Burchard Bélaváry Budapest 10 K;
Cegléd város tanácsa 10 K ; Csató János Nagyenyed 10 K ; Császári és királyi

VII. hadtest vezérkari osztálya Temesvár 10 K ; Csiktusuád gyógyfürd 10 K ;
Czek

Valdemár Budapest 14 K; Dienst Pál Berlin 14 K; Dornyay Béla Eózsahegy 10 K;

Egyetemi földrajzi intézet Kolozsvár 10 K; Endrey Elemér Ógyalla 10 K; Erds
Lipót Naszádos 10 K; Erds Lajos dr. Budapest 10 K : Erss Lajos Budapest 10 K ;

Ertl Lajos Sternberg 10 K ; Eszakmagyarországi Kszénbánya Eószvénytársulat

Mizsérfa 10 K ; Felsmagyarországi Eákóczi Múzeum Kassa 10 K ; Finger -Béla

Alsóvadász 10 K; Fiukey József Drenkova ÍO K; Fodor Sándor Budapest 10 K;
Forster Elek Gyulakeszi 10 K ; Friedlánder és Fia Berlin 10 K ; Fuchs Ármin Nesz-

mély 10 K; Futó Gyula Budapest 14 K; Ganz és Társa Danubius Eészvény társulat

Budapest 14 K ; Gazdasági Akadémia Kolozsvár 10 K ; Gazdasági Egyesület Vesz-

prém ID K; Gábor Ignác Budapest 10 K; Gászner Béla Budapest 10 K; Gedroiz

Konstantin St Petersburg 24 K; Geolog. Institut der Universitilt Wien 10 K
;
Gesell

Sá
" - ^

-,.

Vá
Graenzenstein Béla Budape_. -_ __ , ,

dése Budapest 9 K; György Albert Budapest 10 K; Gyürky Gyula Ózd 10 K

;

Hamberger József Teplitz 10 K; Hoitsy Pál Budapest 10 K; Hollaki Imre Haró
10 K ; Horusitzky Henrik Budapest 10 K ; Horváth Béla dr. Budapest 10 K ; Höhr
Henrik Segesvár 14 K; báró Inkey Imre Easinja 10 K; Jahn Vilmos Nadrág 10 K ;

Jánk Sándor Eudabánya 10 K; Jex Simon Tatabánya 10 K; Joós István Budapest

10 K; Jordán Károly Budapest 10 K; Jugovics Lajos Budapest 10 K; Kadic Otto-

kár dr. Budapest 10 K; Károlyi Lajos Sopron 14 K; Kerényi Hugó Budapest 10 K;
Kiss Béla Máramarossziget 14 K ; Klein Gyula Budapest 10 K ; Klekner László

Alsószalánk 10 K; Koch A. G. dr. Wien 20 K; Kocsis János Miskolc 10 K; Kogu-

towicz Károly Budapest 10 K; Kohn Gyula Budapest 10 K; Kontinentale Tiefbohr-

gesellschaft Halle a. S. 10 K; Konkoly Thege Miklós Budapest 20 K; Kormos
Tivadar dr. Budapest 10 K; Kszénbánya Drenkova 10 K ; Kvári Ern Vajdahunyad
12 K; Krausz Béla Budapest ,10 K; Krausz Nándor Eozsnyó 10 K; Kún Attila

Budapest 14 K ; Lakner Antal Órfidna 10 K ; Lasz Samu dr. Budapest 10 K ; Laza-
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revics Miloracl Belgrád 10 K ; Lengyel Géza Budapest 10 K ; Legáuyi Ferenc Eger
14 K 50 f; Loopold Andor Budapest 10 K; Lier F. C. Brassó 14 K ; Lifta Aurél
dr. Budapest i20 K ; Lukács Arnold Budapest 14 K ; Lolnnaycr J. F. Budapest 10 K ;

Löw Márton dr. Budapest 10 K; Machau Ottó Budapest 10 K; Mack Ottó Lud-
Avigsburg 10 K ; Madarassj'^-Beck Gyula báró dr. Budapest 10 K; Magasliá/.y László
Budapest 10 K ; Magyar királyi állami erdöhivatalok : Alsókubin, Beszterce, Dics-
szcntmárton, Eperjes, Kolozs\ár, Lcse, Máramarossziget, Nagykároly, Nagyvárad
Szeged, Temesvár, Torda, Ungvár, 14— 14 K ; M. kir. Erdöfeliigyelöségek !:i0 királyi

erdfelügyelöség 200 K; magyar királyi erdöhivatal Gödöll, Újvidék, Zalaegerszeg
10— 10 K; magyar királyi erdigazgatóság Beszterce 13 K 90 f; m. kir. erdöigaz-

gatóság Lúgos 14 K; m. kir. crdöri szakiskola Királyhalom, Liptóvíjvár 14— 14K;
m. kir. bányabivatal Erzsébetbánya, Kapuikbáuya Selmecbánya 10— 10 K; m. k.

bánj'akapitá'nyság Igló, Oi'avicabánya, Zágráb 10— 10 K ; m. k. lobányahivatal Akna-
szlatina 30 K; m. k. föbán3'aliivatal Marosujvár 10 K; Magyar Gyáriparosok Or-

szágos szövetsége Budapest 10 K ; Magyar királyi Gazdasági Tanítóképz intézet

Kecskemét 14 K ; magj^ar királyi gazdasági tanítóképz intézet Komárom 10 K;
uiagyar királyi Gazdasági Akadémia Kassa 10 K ; magy. kir. közéjíiskolai tanár-

képz intézet gj'akorló fgimnáziuma Budajjest 10 K ; m. kir. kszénbányahivatalok
Komló, Petrozsény, Verdnik 10— 10 K; m. kir. közp. szlészeti kísérleti álloroás

Budapest 10 K; m. kir. központi erdészeti kísérleti állomás Selmecbánya 14 K;
m. k. kultúrmérnöki hivatal Nagyenyed 14 K ; magyar királyi vasgyári hivatal

Vajdahunyad 10 K; Majer István Vác 14 K; Marton Lajos dr. Budapest 10 K;
Martini István Nagybánya 10 K; Marzsó Lajos Biulapest 10 K ; Mautncr József
Nagybáród 10 K; Mátyás Lajos Egercsehi 10 K; Méhes Gyula Budapest 10 K;
Miklós Ödön Pápa 10 K; Mossóczy Sándor Marosujvár 10 K; Mrazcc Lajos dr. Bu-
karest 10 K ; dr. Muraközy Károly Budapest 10 K ; Muntyán Izidor Nagybánya 10 K ;

Miiller Walter Zabragyen, Kurland 10 K ; Nagy Dezs geológus Budapest í!0 K

;

Nyár}- Albert báró dr. Budajiest 10 K; Nyugatniagyarországi Köszénbánya társiilat

Budapest 10 K; Óhidí Légman Loo Eger 14 K ; Österreichische Berg- und Hütten-
werk Gcsellschaft Tescheu 10 K; Palkovics József cs. és kir. nyg. altábornagy Bu-
dapest 10 K; Paszlavszky József dr. Budapest 10 K; Pálfy Mór dr. Budapest 10 K ;

Petrovits András Budapest 10 K ; Péchy Péter Avasuj város 10 K; Platz Hubert
Kolozsvár 10 K; Ploem V. lí. Keresztényfalva 14 K; Plotényí Géza Sajószentiiétcr

10 K; Polonkay Endre Szendrlád 14 K; Prínz Gyula Budapest 10 K; Redl Gusz-
táv Tapolca 14 K ; református fgimnázium Miskolc 10 K ; Reíner Ignác Temesvár
10 K; Renz Károly Karánsebes 14 K; Révész Jen Budapest 10 K; Richter Aladár
dr. Kolozsvár 10 K ; Riegel Vilmos Ágfalva 10 K ; dr. Roska Márton Kolozsvár 10 K

;

dr. Rónay Béla Budapest 10 K ; Röder Ottó Budapest 14 K ; Ruzitska Béla dr.

Kolozsvár 10 K; Scluifi'er Antal Visegrád 10 K; Schíele F. Berlin Gharlottenburg
10 K; ifjú Schmidt Lajos Budapest 10 K; Schmidt Sándor Dorog 10 K; Schmídt
Károly dr. Basel 20 K ; Scholtz Pál Kornél Budapest 10 K; Schock Lipót Budapest
10 K; Schreíner János Veszprém 10 K; Schumacher F. Brád 10 K; Schultes Emil
Budapest 10 K; Schuster Henrik dr. Arad 10 K; Schürger János dr. Kassa 10 K;
Schwarz Adolf Esztergom 10 K; Schwarz Ignác Budapest 10 K; Schweiger Imre
Ambrus Budapest 10 K; Sikora Gyula Pécsbányatelep 10 K; Sícher és Lederschneíder
Prága 10 K; Spiegel Adolf Budapest 10 K; Staff dr. Berlin 10 K; Starna Sándor
Hodrusbáuya 10 K; Stopnewits András Stavropol Kaukázus 14 K; szab. kir. Város-
Selmecbánya, Szabadka 10— 10 K; Szentíványi Lajos dr. Déva 14 K; Szentpétery
Zsigmond dr. Kolozsvár 10 K; Székely György Budapest 10 K; Székány Béla dr.

Kecskemét 10 K; Székely Nemzeti Múzeum Sej)siszentgyörgy 10 K; Szinyei Morzse
Zsigmond dr. Budapest 10 K ; Szilády Zoltán dr. Kolozsvár 20 K ; Takács László
Pécel 14 K; Tcutsch Gyula Brassó 14 K; Téry Ödön dr. Budapest 10 K; dr. Tliir-

ring Gusztáv Budapest 10 K; Tiles János Tatabánya 10 K; Tírts Rezs Pilismarót
14 K; dr. ToboríTy Géza Budapest 10 K; Toborily Zoltán dr. Budapest 10 K; ifjú

Tomojága György Felsvisó 14 K; Trauzl ot Comp. Tiefbohrtechniker Wien 10 K;
Treitz Péter dr. Budapest 10 K; Túzson János Budapest 10 K; Urikany-Zsilvölgyi
Köszénbánya R. Társulat Lupény 10 K; Vasipar Társaság Nadiág 10 K; Vágó Lajos
dr. Székesfehérvár 10 K; Városi Tanács Esztergom U K 8b f; Vendl Aladár "dr.

Budapest 10 K; Veszprémi Antal Nagysármás 10 K; Vígh Gyula Budapest 10 K;
Villani Frij.'yes báró Fiume 10 K ; Wachner Henrik dr. Segesvár 20 K ; Weg Max
Lcipzig^ 10 K; Welliscli A. dr. Brassó 10 K; Wick Gyula Szomolnokhuta' 10 K;
Woif Sándor dr. Kismarton 14 K; Wollmanu Kázmér Mczölaborc 10 K; Zalányi
Béla dr. Budapest 14 K ; Zsigmondy Árpád Budapest 20 K ; Zujovics M. J. nyg.
szerb külügyminiszter Belgrád 20 K.


