
FÖLDTANI KÖZLÖNY
XLVIIL KÖTET. 1918 JANÜÁR-JÚNÍÜS. 1-6. FZET.

A) ÉRTEKEZÉSEK.

NYÜGATSZERBIA GEOLÓGIAI VISZONYAIRÓL

Irta ifjabb Lóczy Lajos dr.

— Az I. táblával. —

I. Bevezet.

Az 1917. óv folyamán két ízben volt alkalmam Xyugat -Szerbiában

geológiai kutatásokat végezni. Elször ugyanis az 1917 június 22-tl július

24-ig terjed idben a m. kir. Pénzügyminisztérium kiküldetésében vettem

részt a Magyar Tudományos Akadémia által rendezett balkáni expedició-

ban. Els utamon fleg Nyugat-Szerbia szávamenti neogén lapályát és

dombvidékét, meg az ezeket környez határhegységeket jártam be. Belgrád-

ból kiindulva Obrenovácra, majd innen a Kolubara-völgyében felfelé haladva

Lazarevácra utaztam, mialatt a Posavina és Tamnava vidékek pontusi

congeriás lerakódásait volt alkalmam tanulmányozni. Lazarevac környékén

tett exkurzióimon az egykori pontusi tenger partjait képez kristályos pala-

hegységet ismertem meg, majd a most épül jó feltárásokat szolgáltató

laikovc'c—csacsáki vasútvonal mentén a Ijigvölgyi krétaképzdményeket

tanulmányozva, Grorni Milanovacon és Csacsakon át Uzsicére utaztam,

ahol csatlakozva apám, dr. LóczY Lajos földtani intézeti igazgatóhoz és

TiMKÓ Imre m. kir. fgeológushoz, velük együtt részt vettem az áttekint

geológiai térkép készítésében. T'zsicén elválva társaimtól, a boszniai Tuzlára

mentem az ottani mediterrán sótestek és a slírképzdmények, valamint a

Majevica-hegység olajtartalmú eocénjének tanulmányozására. Loznica

Krupanje vidékeit valamivel részletesebben bejárva, Sabácon keresztül

Vladimircire és onnét a neogént, mezozoikumot és paleozoikumot tanul-

mányozva, Crniljevón át Valjevóra utaztam. Xéhány valjevóvidéki exkurzió

után Belgrádon át 1917 július 25-ikén hazatértem.

Másodízben, 1917 szén, jártam a m, k. Földtani Intézet megbízásá-

éból édesatyámmal együtt Szerbiában.

Köszönetemet fejezem ki e helyütt is gróf Teleki Pál dr. úrnak,

Földtani Kfl«iöny. XLVUl. köt. 1918. 1
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a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett balkáni expedíció fejének

és dr. IJÖCKH Hugó miniszteri tanácsos úrnak, a m. kir. Kutató Bánya-

hivatal vezetjenek megtisztel bizalmukért, hogy engem a rám nézve

tanulságokban oly gazdag kutatással megbízni méltóztattak.

Hálásan emlékezem meg .arról a nagy támogatásról is, amelyben az

illetékes katonai fhatóságok, valamint a kerületi és járási parancsnokságok a

Szerbiában mköd magyar geológusokat nehéz munkájukban részesítették.

Nyugatszerbiai tapasztalataikról a m. kir. Földtani Intézet igazgató-

ságának elhatározásából az intézet kiküldetésében mköd geológusok

összefügg nagyobb munkában fognak beszámolni. Ez alkalommal ezért

csak a m. kir. Pénzügyminiszter úr megbízásából tett els utam geológiai

eredményeirl fogok röviden szólni/

II. Nyugatszerbia orografiája.

Nyugat-Szerbia északnyugati része jórészt sík terület, amely dél felé

fokozatosan lankás dombvidékké emelkedik. A szávamenti Macsva, meg a

tle keletre es sabácvidéki Pocerina és a kolubaramenti Posavina lankás

dombvidéke tulajdonképen a szlavóniai neogénterület közvetlen folyta-

tása, amelytl csupán a Száva folyó választja el ket. Valamikor az egész

összefügg területet a pontusi tenger borította. Dél felé lankásan emelkedik

a vidék egészen az egykori pontusi tenger partszegélyeit képez idsebb

hegyvidékek lábáig.

A macsvai.és pocerinai mintegy 200—260 m. magas dombvidéket

délrl a paleozoikus Cer planina, a Pocerinát és Posavinát pedig a Valjevó-

tól északi-a emelked Vlasics planina, délkeletrl és keletrl pedig az Arangje-

lovaci shegység, illetve a Belgrádi hegység határolja.

III. Nyiigatszerl)ia sztraticjrafiája.

a) A neogén képezte Posavina és Pocerina vidék..

A Száva Sabac és Obrenovac közti síkjától délre, egészen a valjevói

Masics hegységig húzódó dombvidéket többnyire pontusi homok és agyag,

meg diluviáhs kavics és Lsz képezi. A visszavonuló pontusi tengertl, avagy

a diluviumban a szél által letarolt fennsíkban bevájt széles hosszanti völgyek-

ben csak kevés helyütt találni meg a vastag lösz alól kibúvó pontusi altalajt..

Madiniirci, Belotic környékén a legtípusosabb ez a nyílegyenes horizontokat

mutató dombvidék. Minél tovább haladmik délre, annál kevesebb a lösz,

ami amoUett bizonyít, hogy a lsz északról a magyar síkságról került ide.

Közel a medence pereméhez Pejinovics vidékén a Irsztakaró egyie vékonyabb

lesz és a felszínt többnyire mállott pontusi agyag és megfútt homok borítja..
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A sabao—OS /ecsinai országút mentén a vízválasztó vidékén mintegy 250

m

tengerszínfeletti magasságban nagyvastagságú sárgásbarna agyagföld, a

vasborsós agyag borítja a felszínt. A neogón dombvidék határai Ub vidé-

kétl Crniljevóig a Tamnava völgye mentén haladnak.

A pontusi rétegeket kutatásaim folyamán több helyütt volt alkalmam

jó feltárásban tanulmányozni. Vladimircirl Crniljevóra kocsizván, Peji-

novicsnál a sabáci út nicnti feltárásban pontusi Gongena- és Cardium-töre-^

dékeket gyjtöttem. Ugyaninnen gazdag Osíracoáa-fauna került el, melyet

dr. Zalányi Béla középiskolai tanár úr volt szíves feldolgozni.

A Száva mellett, Obrenovac és Osztrusznica közt a Dubokó-hegyen

nagy vastagságban vannak feltárva a vízszintesen települ pontusi képzd-

mények. Az egymással váltakozó homok- és agyagrétegekbl kevésszámú

congeriát gyjtöttem. A Száva alámosása következtében támadt rogyások

a balatonkenesei magas partok suvadásaira emlékeztetnek. Obrenováctól

keletre, a Kolubara folyó alámosásában, az ú, n. Bagjevica parton, ugyan-

csak jó feltárásban tanulmányozhatók a pontusi képzdmények. A pontusi

homok és az ezzel váltakozó agyagok szhitezését megnehezítik a Kolubara

alámosása következtében keletkezett rogyások. A Bagjevica-part igen

gazdag kövületekben. A Kolubara medrében is szép számmal akadunk partból

kimosott jó megtartású kövületre. Dr. Schréter Zoltán m. kir. osztály-

geológus úr szíves meghatározása alapján a következ fajokat gyjtöttem

a fedben lév sárgás agyagos homokból:

Comjeria croatica Brus.; Comjeria sp. ; Dreissensia sp.; Limnocardium

(Rudmania) cf. histiopliora Brus.: Limnocardium sp. ; Limnocardium cf.

Bogenhofeni Brus.; Pyrgula cf. hungarica Lör.

A feküben lev szürke agyagból Schréter a következ fajokat hatá-

rozta meg: Limnocardium sp.; Congeria croatica Brus.; Congeria Zagra-

hiensis Brus. Ugyanonnan Zalányi Béla túlnyomórészt új fajokból álló

nagy fajszámú Osíracoáa-faunát határozott meg, mely igen sokban egyezik

a pejinovic>i feltárásból elkerült Ostracoda-íaxmával.

E meghatározások után ítélve itt a szlavóniai
típusú fels pannóniai-pontusi emelet rhomboidea
színtje van képviselve. Az osíracodo-fauna után következtetve

az itteni pontusi üledékek kiédesedett tengerben rakódtak le.

Érdekes ZALÁNYi-nak az a közlése is, hogy az ostracoda-iduna. ers

exotikus vonásokat mutat, amennyiben abban olyan genusok is szere-

pelnek, amiket eddigelé csak Afrikából ismerünk.

A Kolubara mentén Mali Borak és Skobulj közti vasútbevágásban

lankás 3^-ás 6°-os dlés pontusi agyag és homok telepszik, melyre vörös

karneolos pleisztocén kavics rakódott. Mali Borak és Skobulj között, köz-

vetlenül a vasútvonal mellett lignitbánya van, mely jelenleg teljesen víz

alatt áll. úgy hogy a szén vastagságát nem koQstatálhattam. A falubeliek

1*
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állítása szerint 10—12 m összvastagságú széntelepet míveltek itt a háború

eltt. A szén ftértéke a m. kir. Földtani Intézet analízise szerint 3716

kalória, hamumaradék 23*19%. A lignitelfordulás ezenkívül valószínleg

kiterjed kelet felé a Vki Crljeni és Vreoci felé is, amint arra a talált nyomok-

ból következtethetni lehet. Ub vidéke és az eddig felkutatlan paleozoikus

határhegységbe szögel pontusi öblök is tartalmazhatnak még lignittele-

peket. Dél felé a Kolubara mentén Burovo, Lazarevac, Petka, Zsupanjac

Prnjavor helységeket összeköt vonal szolgál a pontusi medence partjaiul.

A Ijigvölgyi törésvonal mentén azonban keskeny
szoroson keresztül a pontusi tenger behatolt
M ionica és Bogovagja vidékére is és ott zárt meden-
cét töltött ki. Prnjavórtól ahg másfél kilométernyire a Bogovagja

kolostor felett a megszálló csapataink által épített erdei faszállító vasút

bevágásában volt alkalmam a pontusi rétegeket megfigyelni. Itt vízszintes

településben felül kristályos palák összemosásából származó kékes pontusi

agyag, alatta vöröses limonitos homok, mely mintegy 15 cm vastag tömött

hematit- és limonitérctelepet tartalmaz, ezalatt okkersárga congeriás homok
van feltárva. Mionica és Sílovac közt a congeriás pontusi rétegek érintkez-

nek a valjevói édesvízi miocénmedence kovás márgáival. Míg a Pocerina

és Posavina partjain többnyire vízszintes a település, addig a medence

belsejében, amint a pontusi rétegeknek Pejinovicsnél mért 10°-os és a Mali

boraki ö^'-os dlése igazolja gyengén ráncolódott, ami a földi olaj és földigáz

kutatása szempontjából érdemel figyelmet.

Nyugat felé a drinai törés mentén Loznica
vidékéig beszögellett a pontusi tenger. Észak felé
pedig a Szlavóniai hegység és a 1^'ruska Gora kö-

zött, a völgyületben közvetlen összefüggésben ál-

lott a dunántúli pontusi tengerrel, ellenben a

paleozoikus hegységen keresztül nem törhetett
utat magának dél felé.

A neogénüledék borította kosjericii, krenmai bioskai, bjelo brdói

medencék zárt beltavakra utalnak.

h) A szerb n e o g é n k o r ú S z á v a lu e d e n c e határ-
hegységei.

A neogénterület geológiai viszonyait ismertetve, áttérek most az azt

határoló idsebb hegységek ismertetésére. Szerbia északnyugati szögletében

a Macsva síkja felett emelked 706 m magas Cer planina szigetszeren emel-

kedik ki a síkságból. A Ger-hegységet a Lesnica folyó mélyre bevágódott

völgye határolja el az alacsonyabb 375 m-es csúcá(.>t elér Iverak-hegység-

tl, melyet viszont a Jadar-völ^^y választ el az ugyancsak 700 m magasságú
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(lucsevo hegységtl. Kelet felé a három hegység, az ú. n. Masics-hegységben

(gyesül, mely a neogénsíkság déli határát képezi. Délkeleten a Vlasics Ik gy-

séget a Lazareyác— Arangjelovi.c felett emelked Sumadiai hegyvidékek,

azaz a 700 m magasra emelked Arangjelováci hegység váltja fel a part-

szegély alakításában. Keleten, Arangjelovác és Belgrád között a 600 m-es

Kosmaj-csúcsot elér Belgrádi hegység szolgál határul.

c) Kristályos palák és granitoid-kzetek.

A nyugatszerbiai neogén depresszió határhegységeiben fellép legid-

sebb kzetek az azoikumba tehet kristályos kzetek. Biotitos és grafitos

gneiszek, fillitek, kvarcitok és márványok képezik az Arangjelováci hegység

nagy részét.

Lazarevac és Zsupanjec közt a kvarcitok és fillitek a fedben telepsze-

nek, míg Lazarevfcnál a feküt csomós csillámpala adja. A karrarai már-

vánnyal vetélked venc>aci fehér márvány is az skzetek közé tartozik.

Az arandjelováci shegység feltörése nézetem szerint a granitoid-kzetek fel-

emelkedésére vezethet vissza. Utamon csak a barosevt'ci gránitporfirból volt

alkalmam gyjteni. Egy másik ilyen magma feltörés észlelhet a Gucsevo

hegységben is, Badalj felett, ahol primitiv módon bányásszák is a rendkívül

ép és friss biotit-amfibül gránitot. Ugyanitt a Boranje-hegygerincen zöldes-

fehér márványok és kiistályos palák is fellépnek. Zsujovics ezenkívül még a

Cer-hegységbl említ granitoid-kzeteket és kristályos palákat ; az expedíció

folyamán azonban, sajnos, e hegységet még nem volt alkalmam felkeresni.

Hogy az említet t-granitoid magmafeltörések, mely idbe tehetk, azt majd

csak a további kutatások lesznek hivatva eldönteni ; nézetem szerint

azonban azok a szerpentinkitöréseket jóval megelzték és nem esünk

tiílzásba, ha kiemelkedésüket antepaleozoikusaknak vesszük.

d^ P a 1 e o z i k u m.

A Cer, Iverák, Gucsevo és Vlasics hegységek túlnyomó részét egyazon

fácies paleozoikus képzdmények építik fel. ]\íindhárom hegyvidéket

fképen a többé vagy kevésbé átalakult és átkristályosodott préselt homok-

kövek és anyagpalák alkotják. Az itt elforduló palakomplexus nagy vas-

tagságot képvisel. Ugyanazon fliskifejldésben a legtöbb valószínség sze-

rint az egész paleozoikum és ezenkívül még a triász werfeni emelete is sze-

repel. E palákat már BouÉ A.^ Viquesnel,^ késbb pedig Zsujovics ^ és

1 BOUB A.: Europái-sche Tülkei. Wien, 1890.

* ViQUESNBL A.: Journal d'un voyage dans la Turquie d'Europa. Memoircs de la

Société géologique de Francé 1892. Tom. V. Part. I.
^

' Zsujovics J.: Geologija Srbije. Serbska kraljevska Akadémia Belgrád, 1893.

(Gfeológiai térképpel.)
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Pavlovits is taglalták és majd a kiistályos spala, majd a paleozoika^,

majd kiéta- és eocénpalákia osztották. Kutatásaim nyomán arra a tapasz-

talatra jutottam, hogy u Zsujovics-féle térképon elválasztott kristályos és

paleozoikus palák a legtöbb esetben nemcsak hogy egymástól nem, hanem
a krétának és eocénnak jelzett flistl sem különböznek.

A palák közt több helyütt szirtesen fekete bitumenes mészkövek

merednek ki. A G u c s e v o - h e g y s é g b e n, K r u p a n j e körül,
valamint Oszecsinán a fekete bitumenes mészk-
szirtekbl Farosites, Cyatophyllum korall nyom okát, vastag
Platycnnus és Cyathocrinus nyél tagokat és Bellero'pJwn okát ha-

tároztam meg szép számban; miáltal p e r m o k a r b o xi

koruk kétségtelen megállapítást nyert. E fekete
mészkövek nagyobb tömegben Krupanje és Zaj ácsa
körül a K o r e n i t a é s S t i r a völgyek mentén lépnek
fel. A Korenita völgy felett emelked Biljeg heg3'en nagyszámú Bellero-

fliont és többnyire Plaiycrinus nyéltagokból és töiedékekbl álló trochitesz-

breccsákat találtam. A Korenita völgybl származó fekete mészk vékony

csiszolataiban Eudothyra foraminiferákaLt és Mizzia velehitana Schub. nev
algákat határoztam meg. Ezenkívül Neoschwagerináxíi emlékeztet fora-

minifera-keresztmetszeket is észleltem egy csiszolatban. Osec«inán a

palák közt szirtesen kiemelked fekete mészkrögben Favosites, Platy-

cnnws-töredékeket és me.'íhatározhatatlan brachiopodákat gyjtöttem.

Valjevo s Osecsina között a/ út mentén ugyancsak Bellewphonokíit gyjtöt-

tem e mészkbl, ugyanezen fácies per móka r bon mész-
követ megtaláltam a Cerhegysóg északi részében
Novoselónál a Gaginahegyen is, ahonnan keleti
csapásban, a palák övében apró szirtekre oszolva
Petkovica felé folytatódik. Culjkovics és Voluj.ic-

n á 1 is fellép a palában e m é s z k k é p z d m é n y. Az
Iverak-hegyen, annak nyugati csücskében, Sornál
jelentkezik a permokar bon-mészk. A Vlasics hegységben
többnyire Xy—KDK csapásirányban települ a permo-
kar bon-mészk, paleozoikus paláktól közre véve.

Északon, Crniljevo Druzsetic Vrhovina Koceljeva mentén, majd

attól délre, Osecina, Bhzonj közt, lépnek fel hasonló fekete mészkövek.

A Bizonjslvi vísovi tetején lév nagy kbányában nagy számmal Brllcro-

phon(»kiit és néhány jó magtartású Pruduetidát sikerült gyjtenem. Zsujovics

a Vlasics-hegység paláit krétának és eocénnek térképezte, a fekete mészköve-

ket pedig neokomkrétának tekintette. PAVLOViTs-é az érdem, hogy Zsujovics-

csal szemben reámutatott a palák és mészkövek idsebb korára, de sem

ment a triászkoron túl feltevésében. A p e r m o k a r b o n mészk-
szirtek, mint f e n n e b b i s jeleztem, nem alkotnak
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Összefügg vonulatot, hanem a ii a 1 u k idsebb pale-

ozoi és fiatalabb werfeni palákkal összegyrve,
azok közül izoláltan bukkannak el. Különösen a Zav-

laka és Valjovó közti út mentén az Obnica-völgyben volt alkalmam a

fekete mészk és palák sajátos települési viszonyait megfigyelnem. Xéhol

a mészkövek viselkednek fedként, másutt pedig a palák. A mészkszirtek

elválva a paláktól; többnyire csak összetöredeztek, a plasztikusan viselked

flissel ellentétben, mely flistipusú gyrdést szenvedve mintegy magában

úsztatja a felszakított és 'összetöredezett mészkrögöket. Közel Valjevó-

hoz az Obnica, Jablonica völgyek mentén szabályos ÉK-DX}^ irányú

gyrdést éo/Jeltem. A legtöbb jel arra mutat, hogy a paleozoikus és

werfeni palák közt rakódott le a permokarbon-mészk. Ismerve a belle-

rophonmészk igen hasonló kifejldését a Kami Alpokban, ez utóbbiak vo-

nulata keleti folytatásának vélem. Korát pedig a még meghatározásra

szoruló Productidák és Bellerophonok után itélve fképen a permbe

teszem. Ámbátor az is meglehet, hogy a mészk csak bizonyos mélyebb

tengercsatornák mentén ülepedett le, míg ugyanazon idben a sikérebb

helyeken agyagok, máigák és homokkövek képzdtek, melyek utólag át-

kiistályosodva, palákká alakultak. Loznica felett a Orni vrhen, továbbá

a Zavlakai hegyvidékeken több helyütt, sajátos vörös homokkövet észleltem,

amely rendkívül hasonlít a mi dunántúli permi vörös homokköveinkhez.

Lehetséges, hogy e képzdmény a fekete mészk más viszonyok közt képz-

dött idbeli ekvivalensének felel meg.

e) Triász.

Valjevo felett, az Obnica-völgyben, valamint Oszeczinánál imitt-amott

^a<ir?ákat gyjtöttem márga palákban, melyek itt többnyire ersen pré-

seltek. Valjevo felett a hsi temetben a verfeni-rétegekbl gazdag ammo-
nites fauna került el. A Gucsevo-hegységben a zajacsai Stira völgy

mentén, törések mentén háromszor megismétld ersen gyrt permO'

karbon-triász és ki'étából álló rétegösszlet van feltárva. A Stira -völgyben

fellép werfeni palákból a következ alakok kerültek el:

Gervüea cf. modioLa FrbcH; Turbo rectecostatus Hauer, Tirolites

cassianus Éuenet, Myo'phoria cf. laevigata Goldf., Anajplophora cf. 'cana-

nalensis Cat., Nahria costata ^íünst. Ugyancsak a Stira-völgyben fellép

fekete lemezes mészkbl Anaplophora cf. svhrecta BiTTN-t gyjtöttem.

A Loznica felett emelked és az 1914. évi harcokról híres Crni vrch

gerincén, a lövészárkok feltárásaiban, ahol még ma is temetetlenül fekszik

ezer meg ezer hsünk keselyktl szétszórt csontváza, Natírin costata

MüNST. és Gervüea cf. aporrecta Lbps. kövületeket gyjtöttem.

A triász fiatalabb emeleteit már csak elvétve sikerült kimutatnom.
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Valjevónál a Gra dac-völgyében lemezes mészkövek lépnek fel. Tovább-

délre nagy vastagságban tömött fehér CZaáocoropsísokat tartalmazó mész-

kövek települnek, melyek valószínleg a középs és fels triászt képviselik^

E dolinás karsztjelleg vidék, melyen Kosjericibl Valjevóra menet csupán

átkocsiztam, még további kutatásra vár.

Jóval karakterisztikusabb a Loznica felett lev Crni vrch változatos

tri sza. Itt Koviljacsa és Trbusnica között a törésvonal mentén a következd-

rétegsorozatot állapítottam meg.

Alul: 1. Vörös és barnás homokkövek. 1 ^^ , ,

o u 1 i i- "^^ ' 1 " Permokarbon.
2. Fekete tomott meszko

J

3. Gasztropodás oolit ] ,, , , • ..

. -tr- •• j. • ^'^ i
-'^Iso werfeni rétegek.

4. voros werfeni palák
J

5. Sárga, tipusos werfeni palák és meszek 1 Fels werfeni.

gazdag faunával (valjevói fácies)
j

rétegek.

6. Szürke dolomit Ladini

7. Lemezes mészk palákkal váltakozva és

8. Szürke dolomit [ karni

9. Tzkves vöröses mészk (tridentinus mészk) emelet.

Hasonló rétegsort tapasztaltam Válj evótól északra a Eabas völgy mentém

Kozlicsics vidékén. A juraképzdmények túlnyomó részben hiányzanak a

Szávadepressziót határoló szerb neogén hegységekben. Igen sok jel arra

mutat, hogy a nagyszabású szerpentinkitörések a jura idszakra esnek.-

A szerpentin alkotja a Bukovina hegység legmagasabb, csaknem 1000 m
magas csúcsait. A Ljubovija felett, a Medvedniktl kezdve kelet felé hú-

zódik a szerpentin-masszívum, mindenütt a legmagasabb gerincet képezve-

Górni Milanovac és Csacsak felé.

A Belgrádi hegység felépítésében ugyancsak fellép a szerpentin,,

ahol az Avala-hegység legidsebb magvát képezi. A avalai szerpentinek

kora ugyancsak problematikus, annyi bizonyos, hogy a krétánál jóval'

idsebb, mivel az utóbbi transzgredál felette. A belgrádi hegységben,

valamint szám< s nyugatszerbiai szerpentin-elfordulásban, több esetben

volt alkalmam 1 -2 cm vastag aszbeszttellérre akadni. Melegen ajánlom

az érdekld köröknek e mostani idkben oly fontos bányatermékre kuta-

tásokat eszközölni ; nem tartom ugyanis kizártnak, hogy némely helyütt

sikerülni fog kiaknázásra érdemes aszbeszttelepet találni. Az avalahegyi

ólombányáktól délre, az országút menti feltárásokban a szerpentin közvetlen

fedjében veres és kékes márgákat figyeltem meg, melyekben a kelet-

boszniai Vardiste vidt'ki ú. n. tuffitképzdményre ismertem. E képzd-

mény egyéb szerbiai és boszniai elfordulása nyomán Katzer szerint a

legfels jurának, azaz tithonnak felel meg. A tuffit eme kormegállapítása

mindamellett még ersen problematikus.
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f) K r é t a

.

A krétaképzdmények ugyancsak nagy szerepet játszanak a jellem-

zett hegyvidék felépítésében. A Belgrád-hegység túhiyoraó részét a kréta

építi fél. Zsujovics kövületek alapján részletesen tagolta a belgrád-topcsideri

krétát, ami minden tekintetben jól megállja a helyét. Zsujovics kimutatta

a neokom-, gault-, cenoman- és szenon-emeleteket, amelyek alapján kimond-

hatjuk, hogy az egész krétában kisebb-nagyobb megszakítással elejétl

végig a tenger borította a vidéket. A sötétszürke requieniás tieokom mész-

kövek némileg hasonlítanak a Valjevo vidéki permokarbon mészkövekre,

ami az utóbbiakra vonatkozólag Zsujovicsot több esetben tévedésbe is

ejtette.

A középkréta (gault, albien) mint típusos flis és aptychuszos márga

van kifejldve. A gosaura emlékeztet kövületben gazdag szenonmárgák,

amint azt Topcsidernél megfigyelhettem, diszkordánsan transzgredálnak

az idsebb krétára. JeUemz a topcsideri neokom krétamészkre, hogy a

fekürétegei konglomerátosak és breccsiásak ; a szegletes zárványok közt

túlnyomó részben a szerpentin szerepel. A topcsideri völgy mentén szép

kövületzsákmányra tettem szert, nehogy azonban elzetes jelentésemben

Zsujoviccsal szemben ismétlésekbe essem, azok ismertetésére nem térek ki.

A Eudnik-hegység nyugati oldalán a Ljig folyó menti hegyvidéket

túlnyomó részben ugyancsak a topcsideri fácies krétaképzdmények al-

kotják, bár némi eltérés már mutatkozik, tekintve a Hippuntees mész-

kövek felléptét. A Mionica-Bánjani-hegyvidék krétáját a begyjtött fauna

és a telepedési viszonyok után a következképen vélem tagolhatni

:

1. Fekete requieniás mészk Bequienia ammonea Math. Neokom.

2. Barna és szürke homokkövek ammonites faunával Pusozia Gaudama

FoRBES, Pusozia cf. flanulata Sow., Desmoceras (Latidorsella) affin. lati-

dorsatum Mich. Albien-cenoman.

3. Litografikus palák és flis, meszes márgákkal váltakozva. Inocera-

mus Crifpsi var. reachensis Eth. hioceramus Cri/p'psi Zitteli Pete*. Tm-on-

szenon.

4. Fekete mészkövek hippmites famiával Hi/ppuritcs (josavieiisis

Douv.*, Hi'pfurites Jeani Douv.*, Hippures nov. sp. indet., Hippurites

nov. sp. affin. turgidus* Boll. tm*on-szenon. A *-gal jelölt fajokat Dr. Je-

KELius Erich m. kir. geológus gyjtötte és nyújtotta át nekem meghatá-

rozás végett.

A Mionicától nyugatra fellép krétaképzdmények a topcsideri kreta-

fáciestl merben eltér kelet-boszniai kifejldését mutatják.

A Gucevo-hegységben Loznica és Krupanje között fellép nagy-

vastagságú sárgás kemény mészkövek, gazdag faunájuk után ítélve, a közép-

és felskrétába tartoznak és úgy petrogi-a fiailag mint faunisztikailag a
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Katzer,^ Oppenheim^ és Kittl^ ismertetett krétakifejldest mutatják és

azzal együtt a lombardiai gosauval mutatnak feltn egyezést.

A változatos felépítés Crni vrchen Koviljacsa és Trbusnica felett

mintegy 450m magasságban a tenger színe felett, a permokarbon és triászra

diszkordánsan felgyrt mészkövekbl a következ famiát gyjtöttem

:

Saiwagesia cornu'pastons De8 Moulins, Sauvagesia nov. s'p. indet., Orhitoiá£s

média D'Arch., Orhitoides aff n. gensacica Leym., Orhitoides c£. apiculata

SoHLUMB., Orhitoides tiov. sp. indet., Om'phálocyclus affin. macrcypora Linoh.

E fauna a felskréta cenoman-tm-on emeleteire enged következtetni. A zaja

-

csai Stira-völgyben a paleozoikummal diszkordánsan összegyrt krétamész-

kbl a következ alakokat gyjtöttem: Biradiolites ci. angulosus D'Orb.,

Sauvagesia Gáensis Dacke, Radiolites Pectoni Choffat. Ezenkívül igen sok

Actaeonella- és IVeníica-kéresztmetszetet láttam, amelyek a gosaura emlé-

keztetnek.

g) E r u p c i ó s k ?: e t e k.

A (jucsevo- Vlasics-, Iverak-Bukovioa-, valamint a Belgrádi hegység

paleozoikus és krétaképzdményeit többhelyütt trachitoid és andezit

kitörések hatolták át.

Dr. JuGovics Lajos egyetemi tanársegéd szíves mikroszkopikus

meghatározása szerint az Avala-hegyen csillámtrachitok, Vreoci és Crjeni

közt riolittufa, Krupanjnál biotittrachitok, Zajecsán csillámriolit és

biotitgránit, Zavlaka vidékén andezit, Banjani és Babiljacnál a Ljig völgye

mentén rioht és riolittufák lépnek fel. A szerpentin és a tuffitja mellett

e vulkáni kitöréseknek köszönheti Nyugat-szerbia, gazdag, azonban nagyobb-

részt még feltáratlan érctelepeit. Az ércek többnyire ott fordulnak el,

ahol a posztvulkáni eredet apofizisek mentén gázexhalációk közel a fel-

-színhez, valamely mészkképzdményt értek. Az Avala-hegyen Eipanjnál

bányászott ólomércek (galenit), a mállott csillámtrachit és a neokommészk
kontaktusai mentén a mészk üregeit kitölt tömzsökben lépnek fel. Erup-

tivus kzetet az érctelepeknél akárhányszor nem is lehet taláhii, ami aria

vall, hogy az érc metaszomatikus módon a mészk ezideig ismeretlen le-

folyású reakciója következtében, posztvulkáni gázokból képzdött. Eipanj-

nál fleg galenit, arzeno pirit és külko pirit ásványokat gyjtöttem. A Ki'u-

-panje vidéki gazdag antimontelepek ; Krupanje, StoHce, Zajacsa ugyancsak

a permkarbon mészküregeit kitölt szabálytalan elhelyezkedés tömzsök-

ben lépnek fel.

^ Katzer t\: Gi'oIogi.^elicM- Fiihrcr durch Bn.snini uiul ú'iv Herzegoviiia, Sarajevo

24. old. 1903.

* Oppbnheim P. ; Neuf B •itrág') zur Q-íolgoie und Paláontologie der Balkanhalb-

insel. Z. itschr. d. D. Geol. Gcs. Bd. 68. 140 old. 1906.

' KiTTL F. : Geologie der Umgebung von Sarajevo. Jahib. d. k. u. k. Gool. R.-A.

53. kötetf. öl. old. 1904.
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li) Paleogón.

Az eocénképzdiiiéiiyek eddigi kutatásaim után ítélve hiányzanak

a szóbanforgó hegyvidéken.

A Tuzlától északra emelked' Majevica-hegység olajtartalmú eocénje

KDK csapásban csak a Drina folyóig követhet, itt délre kanyarodva

kiékeldik. A Drina túlsó oldalán, Szerbiában már a paleozoikus és mezo-

zoikus képzdmények felépítette Gucsevo, Cer és Iverak hegységek emel-

kednek. A Drina völgye kétségtelenül nagyszabású törésnek felel meg,

amely apám nézete szerint okozati összefüggésben állhatott a dunavölgyi

töréssel, st talán az Adriai-tenger Albán-partvidékének észak-déU irányú

beszakadásával is. A térkép szemlélete is meggyozleg szól eme teória mellett.

Egyébként a Diina-völgy Zvorniknál és Visegrád vidékén is feltn éles

határt képez a bal- és jobboldalán fellép, korban és fáciesben rendkívül

eltér képzdmények közt. Részletesebben azonban itt a Drinavidék geo-

lógiájára nem térhetek ki.

A Masics-hegység Zsujovics-tól eocénnek vett fhse nézetem szerint

a paleozoikumba és a triász werfeni emeletébe helyezend, míg a Zsujovics-

tól ugyancsak eocénnak vett Ostruzsnica Sremcica közt fellép flisképzd-

mény a topcsider-rakovicai krótaflissal egyezik.

A tengeri oligocén-képzdmények ugyancsak problematikusak.

A Loznica környékén és a Radalj -völgyben elforduló vörös homokkövek

és slírszer palás agyagok lehetséges, hogy a Majevica-hegység fell be-

szögel oHgocéntenger parti képzdménye nek felelnek meg, bár sejtésem

szerint ezek is már a mediterránüledékeihez tartoznak. A valjevói, kos-

jericii és talán a zavlakai meg kamenicai medencék beltavi kovás márga

éa homokk üledékei, vezet kövületek híján, ugyancsak problematikus

korúak. Tekintve a valjevói medence kovás márgáinak nagyfokú egye-

zését a kremnai és bielo brdói beltavak üledékeihez, koruk az utóbbiakból

elkerült növénylenyomatok alapján, dr. Tuzson János tudományegyetemi

tanár szíves meghatározása után, az oligocénkorba tehet. Nem lehetetlen

azonban az sem, hogy az oligocéntl kezdve kisebb-nagyobb megszakítás-

sal a legfiatalabb pliocénig beltavak borították e bels peneplén medencéket.

i) X e g é n.

A miocénkorban Nyugat-Szerbia nagy része víz alatt állott. A Bel-

grádihegységet a mediterrán tenger peneplénné tarolta. Az Avala-hegyen,

meg Belgrád környékén több helyütt megtalálni a mediterrán bekérge-

zését. Belgrádban a Kalimegdán-várhegyet is mediterrán mészk és konglo-

merát homokkképzdmány alkotja, amit különben már Zsujovics is

gazdag faima alapján ismertetett.
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A lajtamészk is nagy vastagságban van kiképzdve. Az épülfelbeit

maradt új skupstina mögötti Tas ]\faidan nev nagy kbányában jó] fel

van tárva. Tenus-, Lucina-, Caráiía-lenyomatot és tömérdek LitJiotamnium

ramosíssimum EEUSs'-ot észleltem e helyütt.

A s:ai mai a-üled ékek ugyancsak vastag kifejldésben telepszenek

Ostrnzpnica ts Sremcica között a krétaképzdményeki'e. Az ostruz'^nicai

nu'szkbányából gazdag faunát gyjtöttem, amelyet dr. Schréter

Zoltán úr volt szíves meghatározni. A fauna a következ fajokból áll: Ser-

fula sp., Modiola sp., Cardium sp., Potamides (Pirenella) disjunctus Sow.,

Buccinum (Dorsanum) dwplicatuni Sow., Hidrohia sp.

Belgrádtól nyugatra (Jrekaricánál a Banovo-hegy északnyugati

oldalán Modiola Volhynica Eichw., Cerithium (Vulgocenthiwni) rubigi-

nosuni Eichw., Trochus cf. yictiLS Eichw. kövületeket gyjtöttem.

Míg a Belgrádi hegység peremén a szarmata-rétegek többé-kevésbé

diszlokálódtak, addig a hegység belsejében szintesen transzgi-edálnak a

krétaképzdményeken

.

A mediterrán- ós szarmata-rétegek a legtöbb
valószínség szerint a valjevói, kamenicai és

zavjakai medencékben sem hiányoznak, st a Jadar
és Obnica folyók mentén gyakori fehér homokos
bekérgez mészkövek arra mutatnak, hogy erre-

felé aloznicai és valjevói mediterrán öblök huza-

mosabb ideig összeköttetésben állottak.
Koviljacsa és Loznica között északfell öbölszeren mélyen beéke-

ldnek a mediterrán-képzdmények dél felé.

Közvetlen a Loznica felett fekv kbányában feltárt homokos mész-

kbl elég gazdag faunát gyjtöttem, amelyet ugyancsak Schréter

Zoltán volt szíves meghatározni. A fauna a következ*: Glycymeris Me-

nardi Desh., Cardium turonicum May., Venus multilamella Lam., Ostrea

lamellosa Brocc, Tapes veiula Bast., Ariomia ephippium L., Peden sp.,

Cardium (Ríngicardium) liians Brogc, Alveolina meló d'Orb., Heterostegina

costata d'Orb. Loznicától keletre a Stira-völgy, valamint a zavlakai

országút mentén is többhelyütt észleltem a triászképzdményekre transz-

gredáló mediterránmészkövet és homokkövet.

A Loznicától keletre es Zaranja-völgyben fellép mediterránmész-

kben Cardium turonicum May., a Zvornik és Koviljaca közt fellép szürke

slírbl pedig Corhula Aginagibha Ol. került el.

A pontusi édesvízi tenger jóllehet fleg a Pocerina és Posavina domb-

vidékre szorítkozott, az idsebb partszegély 200 m magasságot meghaladó

részeit is elöntötte.'

A Belgrádi hegység szélein, magában Belgrád városában is, Zsujo vios

tanár kövületek alapján kimutatta a pontusi képzdményeket.
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j) I) i l U V i U 111.

Míg az alacsonyabb partszegély északi részein a lösz több helyütt

•elfordul, addig délfelé a hegységek belsejében azt vörös és sárga vasborsós

agyag, terra rossza és a kristályospalák barnaszín, uiálladéka váltja fel.

Ezen képzdményekkel majd csak az agrogeológiai vizsgálat után fogok b-
vebben foglalkozni.

Kutatásaim alapján az a nézetem alakult ki, hogy az Észak-
nyugat szerbiai paleozoikus és mezozoikus hegy-
csoport valamikor összefügg nagy kiterjedés
röghegység maradéka, amely nem a Dinaridák
tartozéka, mint azt általában képzelték. A permo-
karbon triász- és krétaképzdmények inkább a

karniai, keletalpesi kifejldéssel mutatnak szo-

rosabb rokonságot, amint azt a kzetkifejldés
ós a fauna után megállapíthattam. Igen sok jel
arra mutat, hogy a Kelet—alpesi láncok Horvát-
országon, Bosznián keresztül Észak Szerbiában
folytatódnak, miközben ezek a Kárpátok láncaihoz
hasonlóan délrl övezik a Magyar Alföld depresz-
szióját. A további kutatások vannak hivatva eldönteni, hogy

miként csatlakozik ez a nyugatszerbiai fácies az Adria partjain húzódó

Dinaridákhoz és a Ehodope-hegységhez.

Kelt Budapesten, 1917 november 1-én.

A LÁPOK ALATT A/ÉGBEMEN MÁLLÁSRÓL.

Irta Ballenegger Kóbert dr.^

Arra a kérdésre, hogyan megy végbe a máUás a lápok alatt és mi

a lápok alatt történ mállás végterméke, Ramann állított fel egy elméletet.

Szerinte a lápok alatt savanyú mállás megy végbe. A lápokat alkotó szerves

anyag bomlásakor gyenge organikus savak és sok szénsav keletkezik,

melyek a lápvizekben oldva a láp altalaját megtámadják, az altalaj szili-

kátjait megbontják, a vasat és a bázisokat teljesen kilúgozzák, míg a ková-

bav egy része az alumíniumhoz kötve visszamarad és vele kaohnt képez.

A lápok alatt a mHlás tehát Eamann szerint humuszsavak és szénsav

^ Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1917 deceui bor 5-én tartott szakülésén.
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hatására megy végbe, végs terméke kaolin. Ez az úgynevezett Gráu-

erdentheorie számos követre talált, így Stremme ezzel az elmélettel magya-

rázza számos németországi kaolintelep keletkezését, WüaT pedig messze-

men geológiai következtetéseket is von le belle, amennyiben segítségével

megszerkeszti Halle vidékének térszínét a harmadkor elején.

Ezzel szemben Eösler a kaolinképzdést poszt vulkános tényezk hatá-

sának tulajdonítja, szerinte a máUás és a kaolinképzdés két egymástól lénye-

gesen eltér bomlási folyamat, a mállás végs terméke sohasem lehet kaolin.

Amint látjuk, Eamann elmélete abból indul ki, hogy a lápok alatt

található kifakult képzdmények kaolinok. Érdekes azonban az, hogy

egyetlen esetben sem vizsgálták meg ezejmek a kifakult üledékeknek kémiai

összetételét, vájjon az megfelel-e a kaolin összetételének, amely, amint tud-

juk, 1 mol. Al^O^, ISiO^ és IH^O.

Alkalmam volt két nagyobb kiterjedés magyarországi láp altalaját

kémiailag megvizsgálnom.

Az egyik egy árvamegyei mohláp Szuchahorán az ország határán.

Ez a mintegy 280 kat. hold kiterjedés láp egy vízválasztó gerincén nyug-

szik. Törpe fenyvel srn bentt mohaláp ez, melyben a tzeg vastagsága

az 5 métert is elc'ri. A tzeg alsó részébe számos csúcsosan elkorhadt erdei

fenytörzs nyúHk be, amelyek a láp altalaját képez fakószürke agyagban

gyökereznek.

Az agyag legfels rétege kissé sárgás, 20—8 cm mélységben kékes-

szürke. Itt már állandó benne a víz. A láp szélén ennek az agyagnak világos-

sárga porózus képzdmény felel meg, mely egészen lösznem, annyira,

hogy az itt térképez osztrák geológusok több helyütt lösznek is vették.

Eredetére nézve azonban nem szélhordta képzdmény, hanem fluvio-

glaciáhs üledék, melynek anyaga a liptói havasok morénáiból került ki.

Finom gránittörmelék ez, melynek mechanikai összetételében a finom

homok és a kliszt uralkodik és majdnem egyforma arányban vesz részt.

A láp alatt ez a porózus sárga üledék plasztikus agyaggá mállott.

A mállási termék jellemzésére a sósavas kivonat (Hilgard szerint)

összetételét választottam, miután már egy korábbi értekezésemben kimu-

tattam, hogy a mállási termék úgyszólván teljesen feloldódik sósavban

öt nap alatt.^ A sósavban fel nem táródott részbl forró kénsav csak jelen-

téktelen mennyiség anyagot old ki, így a szuchahorai altalajnál a kén-

savban oldódott aluminiumoxyd mennyisége csak 0*]%-ot tesz ki (100 rész

talajra vonatkoztatva).

A sósavas kivonat összetétele a következ :
^

^ Ballenegger R. : Adatok maf^yarországi talajok chtmiai os8zetét<'lénck isme-

retéhez. A iH. kir. Földtani Intézet 1916. évi jelentése, 532. oldal.

• Balleneooeb R. : Árva megye agrogeológiai viszonyainak vázlata. Ugyanolt,

466. oldal.
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SiO^ 5-12

^/aOg 7-95

Fe^O<t '^'48

M(iO 0-68

CaO 0-09

Na^O 0-25

K^Ó 0-79

PiO^ nyoiji

TiO^ 0-16

MnO 0-02

17-54

kötött víz 3-79

nedvesség 1 "88

HCl-hen nem oldódott . .

.

76-79

Mol.
viszony

1-09

1

0-20

0-22

0-02

0-05

0-11

2-70

100-00

Az agyag összetételének legfeltnbb vonása a magas Al^O^ és kötött

víztartalom. Vasoxydot az agyag aránylag keveset tartalmaz, a mész majd-

nem teljesen kilúgozódott és eró'sen megfogytak az alkaliák is. Aránylag

magas a mészhez viszonyítva a magnóziatartalom, ami ersen kilúgzott

talajokon rendes jelenség és bizonyos ferromagntziás ásványoknak^ úgy

mint a biotitoknak a mállással szemben tanusított ellenállására vezethet

vissza

.

A sósavban feloldódott sziHkátos résznek molekuláris összetétele

:

1 ÁJ^Os, 1-09 SÍO2, 0-40 bázis és 2*70 H^O.

P
' Ez a mállási termék eszerint nem kaohn, nem kaoHn azért, mert

sósavban feloldódott, a kaolin ugyanis sósavban nem oldódik és összetétele

is egészen más.

Ha a bázisoktól el is tekintünk, a fkülönbség az, hogy ez a mállási

termék lényegesen kevesebb kovasavat tartalmaz 1 molekula Al^O^-ia,

vonatkoztatva, mint a kaolin ; itt tehát a mállásnak olyan formájával van

dolgunk, melynél a bázisok mellett a kovasav is nagy mértékben kilúgozó-

dik, sokkal nagyobb mértékben, semhogy kaolin keletkezhessek.

A másik megelemzett altalaj síklápnak altalaja és az Alföldrl, a

Körösök Sárrétjérl való. Ezt a területet -a Sárrét lecsapolása eltt hatalmas

láp borította, mely a Körösök által lerakott legfinomabb iszapból felépített

talajon alakult ki. A láp alatt feketeszín, rendkívül plasztikus agyag, az

úgynevezett réti agyag található. A réti agyagnak egész profilja egyforma

összetétel, a fels színtben foglalt nagymennyiség humusztól eltekintve.
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A réti agyag altalajának összetétele a következ: ^

Mol.
% viszony

SiO^ 4-91 0-65

^/gOg 12-80 1

Fé'gOs 6-98 0-35

MgO 1-74 0-35

CaO M7 0-17

Na.X) 0-70 0-09

K^Ö 2-01 0-17

SOg 0-05

P2O5 0-21

MnO 0-09

80-66

kötött víz 6-47 2-86

nedvesség 3-18

humusz 0-89

HCl-hvu nein oldódott . . . 58-80

100;00

Itt az árvái láp esetében említett jellemvonások még feltnbbek,

így feltn a magas Al^O^ és kötött víztartalom mellett a bázisok és a kova-

-sav ers kilúgzása.

Molekuláris összetétele

:

0-65 SiO^, 1 AI^Oq, 0-78 bázis és 2*86 H^O.

A lápok alatt végbemen mállás terméke tehát mindkét esetben egy

ersen hydratizált agyag, melynek összetételében 1 moL AlzO^-ia kevés,

1*1 -nél kevesebb SiO^ és mintegy ^—-^ mol. bázis esik. A vas mennyisége

is csekély az ^/g^g-hoz viszonyítva.

Ennek h két agyagnak keletkezését nem magyarázhatjuk meg, ha a

lápok alatt savanyú mállást tételezünk fel. Savanyú mállás esetében ugyanis

a kovasavnak fel kell szaporodnia, kovasavban dús mállási terméknek
kell keletkeznie, míg itt ellenkezleg a mállásnál felszabaduló kovasav ki*

lúgozódik. Ez csak alkalikus közegben végbemen mállás esetében történ-

het meg és tényleg, mindkét láp altalajában lev vizet megvizsgálva, azt

alkalikusnak találtam. Hasonló jelenséget észlelt Glinka, aki keletszibériai,

továbbá lengyelországi (\ovo-Alexandria) lápok altalajában lev vizet

mindig alkaUkusnak találta.^

^ Balleneqqee Róbeet: Adatok magyarországi talajok chemiai összetótelónck

.íísni.retéhez. A m, kir. Földtani Intézet 1916. évi jelentése, 562. oldal.

, * Glinka: Die Typtn dor Bodenbildung, Berlin, 1914. 161. oldal.
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A lápok alatt lev üledék ugyanis állandóan vízben van, ennélfogva

cl szilikátok hydroly/ist szenvednek és a It-hasadó bázisok a víznek lúgos

reakciót kölcsönöznek.

A láp alatt a mállás ennélfogva alkalikus közegben megy végbe, nem
pedig savanyú közegben, amint azt Eamann és követi feltételezik ; a mállás

terméke tehát nem is lehet kaohn, hanem egy a kaohntól eltér összetétel

agyag, amely magas ALfi^ tartalmánál fogva tzálló, a vas nagyfokú ki-

lúgzása következtében pedig fakószín. A vas kilúgzásánál a lápvízben

foglalt organikus anyag mködik közre. Ez mint védkolloid akadályozza

meg a vas kicsapódását.

Az erdk alatt is találunk fakószín agyagos talajokat, úgynevezett

podsolokat. Ezeket eddig keletkezési módjukat tekintve, a lápok alatt lev

kifakult agyagokkal azonosították, azt mondván, hogy mindkét képzd-

mény savanyú mállás eredménye. Ez azonban csak a podsolokra áll. Ezek-

nél a mállási termékben 1 molekula AJ^O^-va több, 3—4 molekula -SiOg esik,

míg a lápok altalajában jóval alacsonyabb a kovasav arányszáma.

A podsolokat és a lápok altalaját ennélfogva, még ha színre és kon-

zisztenciára meg is egyeznek, kémiai összetételük alapján megkülönböztet-

hf^tjük egymástól.

B) RÖVID KÖZLEMÉNYEK.

AZ ALDUNAI GABBRO.

Irtii PÁPAY Irma dr.

Az 1—2. ábrával.

I. Geológiai viszonyok.

Tiszafai (Eibeuthal)-Ujbánya, Tiszócza és Sziiiice környékének petro-

gráfiai felépítésében az eruptív kzetek közül a gabbró, szerpentin, porfirok és

diabázok vesznek részt. A vidék geológiai viszonyait Schafarzik Ferbnc m-
egyetemi tanár úr ^ vizsgálta és a következképen ismerteti :

A naszádosi szerpentintömzs Naszádostól 2 km-nyire Ny-ra kezddik,

majd É-ról D-re húzódik és körülbelül 1 km széles vonulatot alkot. Ljubotinn

táján e tömzs eléri n Duna pnrtját és két ágra szakad. A szélesebb fág tovább

^ Dr. SoHAFABZiK Fereno : Felvételi jelenté.s 1892. évi részletes geológiai felvétel-

rl. M k. Földtani Intézet Jelentése 1892. 124. old.

Földtani Köalöny. XLVIII. köt. 1918. 2
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halad dél felé egészen a Vipera -fonásig és Tiszócza és Juc között körülbelül

7 km hosszúságban húzódik végig a Dunapavton. A másik ág a Ljubotina-patak.

alsó szakaszától ahg % km-nyi szélességben indul Ny-i irányban Tiszafa
',
felé

és a hasonnev völgy mindkét oldalát alkotja. A tiszóczai szerpentinágtól* Ny-ra,

illetve az tiszafaitól D-re körülbelül a Juc-patakig és a Kukujova begycsúcsig

foT-dulnak el a gabbrók, melyekrl már Tietze Emil ^ is említést tesz. Leg-

típusosabban találni a gabbrót a Juc-patak torkolatában. Legtöbb esetben réteges

települést mutat. Helyenként, mint pl. az tiszafai malom körül valóságos

gneiszpadok fordulnakel a gabbró rétegeivel váltakozva s egészben véve az itteni.

Juc s'Hö
12- 3

Diiuvium

1

Fehó mediterrán

zerpentin.

Porfirteler.

H (jabbró.

ábra. Az aldunai gabbró lu iyfzíiu-ajza Tiszafa és Ti»zócza között Krassószörénj'

vármcgyébf n, Schafaezik Ferenc dr. megyetemi tanár felvétele szerint.

gabbróformáció nem egy eruptiv tömeg benyomását teszi, hanem egy kristályos

palák közé beékelt, st helyenként velük váltakozó betelepülést mutat. A gabbró,.

szerpentin és a kristályos palák területén különböz pontokon porfirok és néhol

diabázféle kzetek törtek fel. Szereplésük alárendelt. Nag5'obb területet foglal el

az újbányái porfirit, a Kvikujova fel zit porfiija, valamint a Juc-patak mentén lát-

ható porfirit, melyek a legnagyobb valószínség szerint egy egykori elterjedt

lávatakaró foszlányainak tekinthetk. A Kukujova DK-i (övében lev rét köze-

pén szép gabbró áll szálban.

Ennyi említést tesz Schaparzik professzor a gabbró települési viszonyai-

ról. Ezek után pedig áttérek a kzet petrogi'áfiai ismertetésére.

SciiAFARZiK professzor az általa geológiailag feldolgozott terület gabbró-

E. Kalkowsky : Lithologia, 22ít. old.
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t'lfordulásait szíves volt kzettani vizsgálatok céljából rendelkezésemre bocsáj-

tani, miért is neki ez úton mondok hálás köszönetet.

A budiiptsti Városligetben a m. kir. közli kidési muztum (1896.) palo-

lája eltt egy hatalmas Bziklatuskó van kiállítVii, 1.5 m. hosszú, 1 m. széles

és 1 m. magas gabbro-lömzs, amelyet a Dmi;i hullámverése lesimított.

A Iron/ szín, zöldes fehér mállott kéreggel bevont giibbro fels lapján

: következ felírás olvasható: ((Kiemeltetett az Aldmia Jucz zuhatagából

1885-l;en 5000 kgr.))

II. Kzettani rész.

Optikai vizsgálataim alapján az itteni gabbróelfordulások négy ftípusát

különböztethetjük meg.

I. Az els típust képviseli a jucpataki, a Juc-patak torkolatától felfelé az

els kanyarulat mögötti («a») és a szinicei elfordulás -(«6»).

Mind a három gabbró általában frissnek mondható, mállási jelenségek csak

helyenként mutatkoznak. Makroszkopice a kzet sötétszín, mert a diallágok

mennyisége tetemesebb mint a földpátoké. A kzet elegyrészeinek nagysága a

jucp;.tMki elfordulásnál egyenl; az els kanyarulat mögött elforduló ^^abbró

íékségnél az elegyrészek nagysága egyenl, de az elbbinél nagyobbak s végü\

i! sziniczei gabbróban a diallágok nagysága jóval felülmlílja a földpátokét.

n. A második típusa nagy mértékben saussuiitesedett jucpataki gabbró.

Ez világos zöldes szín, mállott földpát- és diallágkristályokkal.

III. A harmadik típus a Tiszócza -patakból a malom felett elforduló

uabbróféleség, mely dinamometamoHózis következtében ersen préselt. Makrosz-

kopice réteges szerkezet, különböz vastagságú sötétebb és világosabb erek

váltakoznak egymással, amelyek fleg diallágból és olivinbl állnak.

IV. Végül a negyedik típus a szerpentinesedett tiszóczai gabbró, szabad

szemmel is látható nagy földpát kristályokkal és mállott diallágokkal.

Mikroszkopice a kzetnek xenomorf szemcsés szövete van, majd helyenként

a kelyphites szövet szépen megfigyelhet.

Elegyrészek.

A) Fül d p á t o k.

Makroszkopice a földpáíok kissé ibolyás színek, szélesebb táblák,

melyeken ik(rrováltságot több hdyen szabad szemmel is meg lehet figyelni.

Jucpataki gabbrók földpátjai általában nem automorfok, bázikusak, optikai

karakterük negatív, a (010) szerint csiszolt metszeten a kioltás —36°, a (001)

szerinti metszeten —37° volt, tehát ez a földpát anorthit, egy más esetben a ki-

oltás a (010) lapon —29^, a (001) lapon —17° volt, ez esetben a földpát bytownit

volt. Ezen vizsgálatok alapján a jucpataki gabbrók földpátjai a bytownit-anorthit

sorba tartoznak. Nagyon gyakon az ikerösszenövés, legközönségesebb az albit-

2*
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ikevtörvény, egy-egy földpát számos szélesebb-keskeiiytbb lemezbl áll. Igen

gyakran az albit- és peri kliii-i keitörvény egyszerre fordul el.

A földpátok általában kevés zárványt tartalmaznak. Helyenként apró,

porszeron elhintett ilmenittrichiteket találunk, melyek a kristály belseje felé

felhalmozódnak. Elhelyezkedésük rendesen a hasadási irányok mentén történik.

Piroxénzárvány is elfordul, de nem nagy számmal. Különösen jól láthatók ez

interpoziciók a jucpataki elfordulás földpátjaiban. Többnyire határozatlan alakú

szemek, ritkán hosszabb tk. Fénytörésük ers, elrendezdésük szabálytalan, a

piroxénegyének közvetlen közelében számuk jelentsebb. Eutilszemek csak

szórványosan találhatók. Mint ritkaságot figyeltem meg a juci földpátban néhány

jól kifejldött kristályt piramis- és prizmalapokkal.

A különböz gabbróelfordulások földpátjai különböz megtartásúak. Leg-

frissebb a jucpataki gabbró föklpátja. Elrehaladott a mállás és ersebb a repe-

dezettség az «a» gabbró földpátjainál. A repedések mentén gyakran található egy

ersen fény- és kettstör ásványféleség, jól kivehet amfibolos hasadással,

pleochroizmussal ; minden valószínség szerint a kzet földpátjának és olivinjé-

nek vagy piroxénjének egymásra hatása folytán jött létre. Fészkek alakjában

mutatkozik, majd hálószerén elágazik, s a földpát repedéseit csaknem teljesen

kitölti. Optikai vizsgálataim alapján ez az amfibolféleség kétségtelenül aktinolith.

•Helyenként az aktinolith egy kékeszöld szín aggregátummá mállik, gyenge

kettstöréssel, abnormális interferencia színnel. Ez a mállási termék cliloritféleség,

még pedig permin. Egyes helyeken muszkovitcsodás és kalcitoscdás észlelhet .

A «b» gabbró földpátja ersen kaolinosodik. E mállás helyenként oly nagy-

mérv, hogy az ikerrováli ságot teljesen eltünteti. Érdekesek azok a földpáttáblák,

melyeket szerpentinesedett olivinek vesznek' körül. Ezekben a repedések si
hálózatot alkotnak. Az olivin szerpentinesedés ével kapcsolatban az általa hatá-

rolt földpát ersen repedezik, a repedések az ohvinbl indulnak ki és a földpáton

keresztülhaladva a szomszédos olivinbe folytatódnak. E repedéseket zöldszín

szerpentin-anyag tölti ki, miáltal a földpát zöld erektl átjártnak látszik. Néha

nemcsak egy, hanem több földpáttáblán húzódik kei'esztül ilyen szerpentin-anyag-

gal telt ér.

A saussuritesedett gabbró földpátja helyenként teljesen friss, máshol pedig

annyira mállott, hogy a keletkez szekundér termék teljesen felemészti a földpát

egész anyagát. A földpátkristály ersen aktinolithosodott. Az aktinolithrostok a

legtöbb esetben hosszú sorokban helyezkednek el, sok esetben a földpát «o> ten-

gelyére merlegesen. Kalcitosodás is észlelhet. Gyakori a földpát mállási ter-

mékei között a hosszú prizmák vagy szemek alakjában elforduló zoisit.

Az átalakulás alkalmával egy savanyúbb földpátféleség is keletkezik,

optikai karaktere pozitív, fénytörése a kanadabalzsaménál nagyobb, de a bytownit

fénytörésénél kisebb, tehát minden valószínség szerint egy az andezin-labra dórit

sorba tajtozó földpát féleséggel van dolgunk, pontosabb meghatározást végezni

nem tudtam, meri kioltást egy esetben sem lehetett mérni. Eutilszemek ritkák.

A dinamometamorfózis következtében préselt gabbró földpátja teljesen

azericitesedett

.
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B; Dia 11 ág.

A kzetben a diallág vovid prizmák alakjábüii van jt.ltji, mely szerint jó

hasadást mutat. A különböz elfordulási helyt krl származó gabbrókban

különböz nagyságú diallágokat találunk. Mig a juc-pataki gabbróban a diál-

lagok szemnagysága inkább kicsinyntk mondható, addig a sziniczei gabbróban

;i diallágok hatalmas táblákat alkotnak. Helyenként tombak-barna máskor

zöldes színek az elválási lapon ers csilloj^ást mutatnak. Ikerösszenövés az

(100) lap szerint elég gyakori. Világoszöld-szín, töménjrtelen zárványt tartal-

maz, amitl barnásnak látszik. Optikai karaktere negatív. A (010) lap szerint

készített metszeteken a kioltás —39°. Pleocliroizmusuk gyenge. Gyakori az össze-

növés a hypersthénnel. Az (100) lappal párhuzamosan lemezek ékeldnek a

2. álira. Az aidunai gabbro vékony csiszolata.

I. Keliphites szövet gabbro.

II. Diallag, irásgránitos összenövés.

diallágkristályba, melyek fénytörése a diallágnál nagyobb, optikai karakterük

negatív, pleochroizmusuk jelents: c = zöldes, a = vöröses. Különösen jól

látható ez az összenövés a (010) lapon -f Nikolok között, ezen a lapon a rombos

piroxén egyenesen, míg a diallág körülbelül —39 "-kai olt ki.

Az «a» gabbró diallágjába széles hypersthénlemezek iktatódnak.

A «b» gabbró diallágjai érdekes összenövést mutatnak. Két vagy több

diallágegyén fésszeren n egymásba s az egész diallág írásgránitszer benyo-

mást kelt

.

A diallág zárványokban nagyon gazdag. Fekete átlátszatlan keskeny kis

tk töltik ki az egész kristályt, melyek közül egyesek néha vörösbarna színnel

áttetszk, mindenben emlékeztetnek a íöidpátokban is elforduló ilmenit-trichí-

tekre, csak azoknál nagyobbak. Elhelyezkedésük a <«» tengellyel párhuzamosan

történik, de azonkívül ferde irányb-ui is mutatkoznak, úgy hogy a két irányban
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elhelyezked ilmenittk közel 124°-os szöget zárnak be. Sokszor olyan srn
lépnek fel, hogy valósággal összefügg sorokat alkotnak és ilyenkor a különböz

irányban elhelyezked ilmenitsorok valóságos amfibolos hasadást mutatnak és

csakis nagy nagyítással láthatjuk, hogy ilmenittkkol van dolgunk.

Ezeken kívül elvétve rutilszemek és meglehetsen nagy piritint erpoziciók

találhatók.

A diallágok általában frissek, csak egyes helyeken fleg a széleken figyel-

het meg amfibolosodás. Némely helyen az amfibollá való átalakulás nagyobb

mérveket ölt. A már majdnem teljesen átalakuló egyén magja még diallág,

pii-oxénes hasadással, míg nagyobb részén az amfibolos 124°-os hasadás jól

látható. E szekundér termék világos-sárgászöld szhi, gyengén pleochroisztikus

amfibol azaz aktinolith, mert c : c = —15°. Helyenként e mérés pontosan volt

eszközölhet.

A saussuritesedett gabbró diallágja szintén aktinolithosodik. Az átalakulás

alkalmával keletkezett rostok a diallág «c» tengelyével párhuzamosan helyezked-

nek el ; de emellett a szabálytalan elrendezdés is megfigyelhet. Egyes helyeken

a diallág rostos, gyengén fény- és kettstör anyaggá alakult át, mely minden

valószínség szerint antigorit. a=a.
Adinamometamorfózist szenvedett gabbró diallágja nagyon szépen mutatja

íi .rostos szerkezetet.

:' A tiszócai ersen szerpentinesedett gabbró diallágja nagyon összetöre-

déizett.

t Cj Olivin.

\ Az olivin sohasem automorf, hanem mindig legömbölyödött szemek alak-

jában' yan jelen. Makroszkopice olajzöld szin és zsirfény. Sok helyen szépen

megfigyelhet az olivin közvetlen érintkezve a földpát kristályokkal, amely

helyeken mikroskop alatt a kelyphites szövet szépen látható. Megtartásuk

különböz, helyenként teljesen frissek és ekkor színtelenek, más helyeken pedig

már a kezdd mállás nyomait láthatjuk. Elször a repedések mentén indul meg
az átalakulás és a kiváló magnetit egész hálózatot alkot. A magnetit kiválása

után az olivin tovább mállik és a magnetitháló szálainak mindkét oldalát szer-

pentinzóna kíséri.

Az olivin zárványai ilmenit- és 'titántartalmú magnetit. Ezek azonban a

legritkább esetben frissek, rendesen a leukoxénesedést lehet rajtuk megfigyelni.

A «b> gabbró olivinje majdnem teljesen szerpentinesedett.

A sauss m-it•'gabbró, mely minden esetben dynamikai hati'isok eredménye,

amelyre kataklázos szerkezetébl következtethetünk, az olivint mint primer

elegyrészt nem tartalmazza.

Sok helyen az olivint a plagio klasszal való érintkezése helyén egy változó

szélesség világoszöld szín amfibolróteg veszi körül. Ezt a jelenséget elször

TÖRNBBOHM figyelte meg, utána mások is észlelték. Szerinte ez az amfibolzóna

az olivin szerpentinesedés ével kapcsolatban a plagioklászból keletkezik infil-

tráció utján. Ha az olivin mellett diallágcsopo'rt van, úgy ez hy, amfibolzóna

azt is határolja egy darab* in, de aztán fuknziHnsan kiékül. Csakis a f(")lrlp'it és
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^olivin érintkezésénél figyelhet meg helyenként, hogy a zöld amfibolzónán

belül az olivhit egy másik nagyon keskeny és teljesen színtelen zóna határolja,

nit'ly minden valószínség szerint tremolit-tkbl áll.

D) Mellékes elegyrészek.

A gabbró mellékes elegyrészei közül nagyon kevés zirkont találtam, rende-

den szemek alakjában mutatkozik ers fény- és kettstöréssel. Az apatit nagyon

ritka, rendesen rövid prizmák. A magnetit apró oktaéderek alakjában jelent-

kezik és titán-tartalmára utal az a körülmény, hogy ersen leukoxénesedik.

Nagyon ritkán található az ilmenit apró hatszögletes táblák alakjában. Eendesen

alaktalan és ugyancsak ersen leukoxénesedik.

Szöveti szempontból valamennyi elfordulás gabbrója durván szemcsés.

Az egyes elegyrészek keletkezési periódusát éles határ nem választja el egymástól,

úgy, hogy egy elegyrész sem autómorf. A földpátok táblásak, nagyságra nézve

többé-kevésbbé megegyeznek a szintén táblás diallágokkal. Az olivin legömbö-

lyödött szemek alakjában van jelen, teljesen xenomorf.

Munkámat befejezve, hálás köszönetemet fejezem ki dr. Mauritz Béla

egyetemi tanár úrnak, aki jóindulatú támogatásával és szíves útbaigazításaival

dolgozatom elkészítését lehetvé tette.

Budapest, 1918 február 23.

Készült a kir. magy. Tudomány Egyetem ásvány-kzettani intézetében.

A GRIEDELI BARIT KRÍSTÁLYÁLAKJA.

Irta Vbndl Mária dr.

— A 3-ik ábrával. —

A Magyar Nemzeti Múzeum birtokába jutott barit példány, melyet

érdekes kristályformája miatt dr. Krenner József múzeumi osztályigazgató

úr közelebbi megvizsgálásra nekem átadott, Griedelrl származik.^ Az egyes

kristályok mind oszlopos kifejldést mutatnak, hosszúságuk 2—8 mm közt,

vastagságuk 1—2 mm közt változik; szép víztiszták, élesen és határozottan

kifejldött lapokkal. Egyes kristályokon voltak csak a lápok kissé homályo-

sa k, de itt is jól mérhetk. Határozottan a következ 7 formát állapíthattam

raóg
:'

! . ' :

,
1

^ Griedel falu a Wetter folyó mellett, Butzbach város közelében fékezik, íeltö-

Jhéssenben. E város állomása a Gíeszen—majnai frankfurti vasúti vorialíiafc. ~
.
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Véglapok;

c = (001)

b = (010)

Prizmák

:

m = (110)

n = (120).

Bracbidóma

:

= (011)

Piramisok:

y = (122)

r = (112).

E formák közül mind a 7 sohasem fordul el egy kristályon, hanem a

következ kombinációk szerint vannak megoszolva

:

1. Leggyakoribb az o (011) ós y (122) kombinációja. Igen gyakran

felül megjelenik a c (001) keskeny lapalakjában. (1. ábra.) A legtöbb kristályt

csak e három forma alkotja.

2. Az 0, c és y-on kívül még fellép az r (112) piramis. Keskeny lapjai

élénken csillognak az y (122) lapok között. (2. ábra.)

3. ábra. A gricdeli barit kristályalakjai.

3. Ezt a kombinációt az o (011) brachidóma, c (001) és h (010) véglapok,.

y (122) piramis, n (120) és m (110) prizmák alkotják. Ezen találjuk tehát

a legtöbb formát, mert az összesen észlelt 7 forma közül 6 megvan rajta.

Feltn, hogy itt a c elég széles la ppal tompít, ellenben a & cöak mint keskeny

sáv van jelen. Az n (120) is mint ktskeny lapocska tompítja az y (122) meg-

felel élét, míg az m (110) két lapja mint kis trapézalakú lapocska csillag

a kristály végén. (8. ábra.)

A kristályok tehát meglehets egyszer kifejldést mutatnak, érdekessé

teszi ket a brachidiagonalis kifejldés és az a körülmény, hogy az o (011)

dóma mellett uralkodó forma mindig az y (122) piramis. A e (111) alappira-

mist egy esetben sem sikerült megtalálnuuj.

A lapok többnyire tökéletes kifejld és e k, különösen az t/ és o lapjai

adtak mindig éles és határozott reflexet. A lapok tökéletessége különben az
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alább közölt táblázatból is kitnik: a mért. és számított értékek mindig elég

közel állanak egymáshoz.

A griedeli barit kristályok legjobban hasonlítanak Neminar^ által leírt

Binnentalból származó innfeldi baritkristályokhoz. Ezek is a brachidiago-

ualis szerint nyújtott oszló poks uralkodó forma rajtuk is az o és y. Hasonló,

a Binnentalból származó baritkristályokat ír le Scharizeb.^

A Grünling^ által ismertetett binnenvölgyi barit kristályok is o sze-

rint nyújtutt oszlopuk, de ezeken az o-n kívül uralkodó forma az m (110)

prizma és nagyon dominál a c (001) véglap is, míg az y (122) piramis egy-

általában nincs is meg.

A brachidiagonalis szerint kifejldött barit kristályokat íi- még le

Sansoni.* E kristályok Vernascáról (Piecenza, Itália) származnak s annyiban

hasonlítanak a griedeli baritokhoz, hogy az o szerint nyújtottak, de dominál

rajtuk az w (110) és d (102), (ez utóbbi a griedeli bariton nincs meg), míg
az y csak alárendelten lép fel ; ugyanígy a « is.

Ehhez hasonlók a Haüy * által ismertetett, Cheshirerl származó

barit kristályok. Ezek is az o szerint vannak kifejldve, dominál rajtuk a d.

Az t/ is megvan, de csak alárendelten, míg a griedeli bariton e/ a domináló

forma

,

ZiMÁNYi* kaukázusi baritokat ismertet, melyek az o szerint nyújtott

oszlopok. Megvan rajtuk a d, m, z és y, ezek közül dominál a d; c és b ellenben

hiányzik. Ugyancsak Zimányi' Demrl (Gömör megye) származó barit-

kiistályokat is ír le, melyek szintén a brachidiagonalis szerint vannak ki-

fejldve, ezeken meg ersen dominál a c.

Általában tehát összehasonlítva a különböz helyrl származó, «a» ten-

gely szerint nyújtott, oszlopos kifejldés barit kristályokat, azt találjuk,

liogy a griedeli baritok alakjukra nézve legjobban hasonlítanak a Neminar
által leírt innfeldi baritkristályokhoz, amennyiben ezekkel nemcsak abban

egyeznek, hogy a brachidiagonalis szerint vannak kifejldve, hanem abban

is, hogy az uralkodó forma a griedeli bariton is ós az innfeldi kristályokon

is az (011) brachidóma mellett mindig az y (122) piramis.

A következ táblázatban összeállítottam a mért értékeket, egybe-

vetve a számított hajlásokkal. A számítások alapjául Helmhacker ala p-

értókei szolgáltak. Mórt értékül a mérések középértékeit tüntettem fel.

^ Min. Mitt. 1876. 6. 61. Nbminakc kristályokat mint baritocölesztintekct írja

le, de utólag bebizonyosodott, hogy baritok.

» Zeitschr. f. Krist. 1898. 30. 299.

3 Zeitschr. f. Krist. 1884. 8. 243.

* Sansoni: Mem. Ac. Bologna 1885. Zeitschr. f. Krist. 1886. 11,

* Min. Mitt. 1823.

* Földt. Közi, 1894. 24.

' Zeitschr. f. Krist, 1908. 44.
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O VEGYES KÖZLEMÉNYEK.

ELNÖKI MEGNYITÓBESZÉD.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1918 február hónap 6-án tartott

68-ik rendes közgylésén elmondotta

SzoNTAGH Tamás dr. elnök.

Mélyen tisztelt közgylés !

Ismét egy évi munkásságunk fkönyvének zárlatánál vagyunk és

híven be kell számolnunk társulati életünk mozzanatairól és mindarról, ami

mködésünkkel összefügg.

Az emberiség vérengz s a történeti jogokat, a higgadt judiciumot

épen nem tisztel lázas rohama, úgylátszik, már tetpontját elérte ; de most

a betegség egy másik, nem kevésbé veszélyes irányba kezd átcsapni,

amely nemcsak társadalmunkat, de eddigi életünket is egy egészen új, még

igen ismeretlen krizisbe sodorhatja. Az ember tárrsadalmának és természet-

szer fejldésének bizonyos irányú rohamos, gyökeres, átmenet nélküli

átformálása ; mint minden a természet örök törvényeivel ellentétes cselek-

mény, rendesen nem szokott a legüdvösebben végzdni. A régi formák,

'a régi társadalom elavult, elkorhadt intézményei; igaz, hogy a mai ember

természetének és igényeinek megfelelen alakítandók át és pótlandók: de

emiek az igen nehéz és óriási felelsséggel járó munkának, a leglelkiismerete-

sebb óvatossággal és az emberi természet sokoldalúságának teljes ismereté-

vel kell megtörténni.

Mindnyájan jól tudjuk, hogy valamit elpusztítani, elrombolni köny-

nyebb, mint valami jobbat, szebbet, hasznosabbat felépíteni, teremteni.

Vajjun a béke bizonytalanul röpköd galambja nem alakul-e át raga-

dozó ölyvvé, amely a várva-várt olajág helyett tüskés bogáncsot hoz majd

vérszomjas csrében?! Hazánkban a szélsségekre való hajlandóság úgyis

megvan; ez pedig a higgadt, meggondolt és áldásthozó munkának nem'

barátja. Szeretjük az egetver, csattanós gondolatokat és frázisokat hangoz-

tatni. Azt képzeljük, hogy a. természet szigorúan elírt haladását félre-

tolva, mi nagy ugrásokkal érhetjük el azt, amit mások folytonos, kitartó,

:gondos és elrelátó munkával szerezhettek csak meg magoknak, és pedig
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olyan munkával, amit megfontolás, szeretet, ihletíség és bizonyos eszménjri-

ség vezetett.

A Földtani Társulat bels élete.

Társulatmik bels életére térve át, valami nagy eseményeket nem
sorolhatunk fel. ]\íinden a mostani nehéz viszonyok uralta mederben haladt.

Eladásaink száma, bizonyára nagymérv elfoglaltságunk miatt és nem
más okból, talán kissé megapadt ; közlönyünk pedig a nyomdai árak lel-

ketlen megdrágulása miatt megszkült. Vagyonunk, ha nem is nemes

ügyünk érdeméhez mérten, mégis gyarapodott. A mostani év mutatja meg,

hogy hazánk fiaihoz és anyagiakkal foglalkozó társulatainkhoz intézett

szózatunk min visszhangra talál. Ez az év mutatja majd meg, hogy ha-

zánknak, a magyarságnak, a mi általunk mvelt igen fontos érdekkörét,

mennyire érti meg és meimyire méltatja közéletünk!

Tagtársaink egy részét még mindig távoltartja a katonai szolgálat.

Közylök egyesek már a haladó szellem befolyása folytán szakmájukban

vagy legalább is annak körében szolgálják ezen ádáz háborút. Ezt a vala-

mit legjobban köszönjük a magas hadvezetségnek.

Barlangkutató szakosztályunk az alkalmatlan viszonyok között és

anyagiak híján nem fejthette ki szokott tevékenységét. Ehelyett dicséretes

buzgalommal gyarapította vagyonát. Bella Lajos ny. tanár, eddigi al-

elnök, lett a szakosztály elnöke s alelnöknek dr. Kormos Tivadar, m. kir.

osztálygeológus, egyetemi magántanár választatott meg. ^íindakett, a ki-

csírázás els percétl kezdve szinte szeretettel ápolta az életers csemetét

s így bizonyára ezentúl is egész odaadással fogja azt gondozni.

Új szakosztályunk, mely a ((h i d r o 1 ó g i á t» fogja mívelni és szol-

gálni, végleg megalakult. A szakosztály elnökének. Kovács Sebestény

Aladár m. kir. udvari tanácsost, megyetemi ny. r. tanárt sikerült meg-

nyerni. Az alelnökséget dr. Schafarzik Ferenc m. kir. bányatanácsos^

megyetemi ny. r. tanár és dr. Kövesugethy Piadó egyetemi ny. r. tanár

volt szíves elvállalni. A szakosztály titkára Bogdánfy Ödön m. kir. osztály-

tanácsos lett. A választmány is olyan kedvezen alakult meg, hogy új szak-

osztályunk hasznos, hézagpótló mmikásságát és felvirágozását immár biz-

tosítva látjuk. A szakosztály tágas munkakörét Bogdánfy Ödön már

teljességében ki is fejtette s ezalatt az értékes zászló alatt indult meg mun-

kássága, hazánk javára és a mi örömünkre

!

Marenzi Károly rgróf cs. és kir. gyalogsági tábornok, az eszme

megpendítje és buzgó harcosa pedig célját elérte ée reményeljük, hogy

ezentúl is szeretettel fog résztvenni a szakosztály munkásságában.

Ez alkalommal is tisztelettel üdvözöljük excellenciáját!
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EJhuiiyt nagyjaink emlékezete.

A hidrológiai szakosztály végs szervezésével foglalkozó rendkívüli

közgylésen, egészen csendesen lelepleztük Eápolty LAJOSnak, Stróbl

Alajos mester jeles tanítványának, ruszkicai márványba kidomborítolt

«BöcKH JÁNOS)) emlékmvét.

Az emlékm, melyet . társulatunk kezdeményezésére, egykori nagy-

érdem elnökünk és a kiváló geológus tiszteli és barátai emeltek, a m. kir.

Földtani Intézet kerti falának egyik Stefánia-úti sarkán helyeztetett el.

Tervezése s kivitelének vezetése Stróbl Alajos mester nemes ízlésének,

önzetlen hazafias lelkének bizonyítéka.

Mindnyájuk áldozatkészségét hálásan és legjobban köszönjük.

Tiszteljük ós becsüljük továbbra is néhai Böokh János emlékét

ö úttör mesterünk és vezetnk egyike volt. Tudományunknak és hazánk-

nak élt. Ezzel nemcsak az igazi érdemnek tartozunk, hanem az önzetlen

lelkes munka és jellem méltánylásának is hódolunk.

A mulandóság lapját ütve fel, sajnos, ismét értékes veszteségekrl

kénytelen titkártársam beszámolni, Dr. Lrenthby Imre, tudományegye-

temi tanár, egykori titkármik és választmányi tagunk, igenis korai, gyászos

elhmiytáról, dr. Vadász Elemér tagtársunk fog közgylésünkön külön

2iiegemlékezni.

Áldott legyen elhunytaink emlékezete.

Kiváló tagtársaink mködése.

Társulatmik kiválói közül dr. Lóczy Lajos tiszteleti tag klasszikus

munkáját «A Balaton geológiájá»-t, a Magyar Tudományos Akadémia az

1917. évi «Nagy díjjal» jutalmazta.

Dr. LóczY Lajos tehát azon kevesek közé tartozik, akiket a tudomá-

nyos akadémia a «Nagy díjjal» és a ((^rarczibányi-mellékjutalommal» is meg-

koszorúzott. Xagyszabású további munkássága szerezzen úgy neki, mint

nekünk is még n.ígyon sokáig igen sok örömet.

Dr. PÁLFY ^íório tisztelt ehiöktársamnak a Magyar Bányász- és

Kohászegyesület budapesti osztálya kiváló eladásáért az osztály arany
emléklapját ítélte oda. szinte örömmel üdvözöljük t e kiérdemelt

elismerés és kitüntetés alkalmával is.

Dr. Ilosvay Lajos tiszteleti tag a m. kir. vallás- és közoktatásügyi

államtitkárságtól megvált. Els szerelméhez, a szebb és háládatosabb

tanársághoz tért vissza.

Adja az isteni gondviselés, hogy lélekben és testben üdén, még sok

nemzedéket vezessen be a mostani kor egyik legislegfontosabb tudományába,

a kémiába.

Gróf Széchényi Béla úr excellenciáját, tiszteleti tagmikat, tudo-

mányos és magyar társadalmi életünk minden mozzanatának még mostan
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is éber megfigyeljét és részesét születésének 80-ik évfordulója alkalmával

szinte mélj^ tisztelettel üdvözöltük.

Azt hiszem, közgylésünk egységes érzésének adok kifejezést, amikor

excellenciájának ez alkalommal is még hosszú egészséges életet és zavar-

talan boldogságot kivánok.

Köszönet Társulatunk pártfogóinak. ,

A vallás- és közoktatásügyi tárcát dr. Jankovich BÉLÁtól gróf

Apponyi Albert vette át. A földmívelési ügyek vezetésének nagy gondja

dr. Ghyllányi Imre báró vállairól Mezssy I >éla miniszter vállaira helye-

zdött át. Ma már k is eltávozt k.

A szeszélyes és idnket kegyetlenül és félelmesen rabló politika a

magyar gazdák annyi igen fontos és éget kérdése elé mostan már Wekerle-

SÁNDOR dr., m. kir. miniszterelnököt állította. Meg vagymik azonban arról

gyzdve, hogy habár hazánk ezen két igen fontos és sorsdönt állása más

kézbe is került, az a jóságos támogatás, amelyben ezideig is szerencsénk

volt, mindakét helyen részesülni, sok anyagi gonddal küzd társulatunk-

tól ezentúl sem fog megvonatni. Hiszen ha társulatunk mködése nem is

csillog és zörög, de mindig a hazának és a tudománynak igyekezik hasznosan

szolgálni és minden neki szentelt támogatása a haza és a közjavára kama-

tozik.

Hálás köszönettel gondolunk az elávozottakra s szintt bizalmas

reménnyel fordulunk az utódok felé.

Dr. herceg Eszterházy Miklós úr fméltóságáról, a mi lelkes, magyar

érzés pártfogónkról és dr. Semsey Andor tiszteleti tagról is tiszteletteljes

és a köszönet hálás érzésével emlékezünk meg.

Legjobban köszönjük a m. kir. Földtani Intézetnek min-

denekben szives, nagybecs testvéri támogatását és a kir. M a g y á r

Természettudományi T á r s u 1 a t n a k azt a jóságát, amely-

lyel mint hajléktalanoknak, gyléseinknek itten helyet adott. Szeressük,

becsüljük és támogassuk egymást. Ha valahol, úgy bizonyára minálunk

magyaroknál szükséges az egyetértés és összetartás, a céltudatos, egységes

munka

.

De köszönjük a lefolyt évben belépett alapító, örökít és rendes

tagoknak' hazafias készségét is, amellyel társulatunk mködésót elsegítik.

Választmányunk társulatunk megersítésére a vidéki választmányi tagság

kérdésével, egyáltalában a választmány nagyobbításával is foglalkozik; de

miután az, alapszabályaink megváltoztatásával függ össze, alkalmasabb

idre halasztotta ezirányú javaslatát. Közgylésünk ünnepi hangulatát

emeli az is, hogy választmányunk ajánlatára ma adja ki a 7-ik dr. Szabó

JózsBF-ernlékérmet és hogy egy tiszteleti tagot is lesz kegyes választani.
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Rokon társulatok mködése.

Eokontáit^ulataiiik és intézményeink mködésére térve át, elször is

a m. kir. Földtani Intézet jóformán rendes kerékvágásban haladó munkás-

ságával találkozunk.

Az 1016-ik évi mködésérl két ers kötet «Évi jelentés»-ben számol be.

Ebbl is olvashatjuk közhasznú mködésének egészséges, ers fejl-

dését , szétágazódását

.

A Balkán geológiai és bányászati tanulmányozását sokkal nagyobb
méretekben s hosszabb idn át folytatta. Ezzel ismét gyarapította annak

geológiai ismeretét és sok becses sanyagra fogja figyelmeztetni hazánk

vállalkozóit és nagyiparosait, de hathatósan szolgálja hadseregünk ér-

dekeit is.

Az 1917-ik évben dr. Lóczy Lajos m. kir. földtani intézeti igazgató

is hosszabb idt töltött az érdekes területen s az mesteri keze fogja a

munkatársak gyjtötte szálakat egy hasznos egésszé egybeszni.

Azt hiszem, hogy ezen megmozdulástmk és tudásmik érvényesítése

hazánk határain túl is — ha talán nagyobb közvetlen haszonnal mostan

nem is jár — bizonyos fokig mindnyájmikra üdvös és megnyugtató lehet,

mert dokumentálja azt, hogy végre mi is mertünk valamit cselekedni.

És mostan a legnagyobb tisztelettel, hálás eHsmeréssel hajtjuk meg
zászlónkat a legislegkiválóbb rokonunk és büszkeségünk, a kir. Magyar

Természettudományi Társulat eltt.

Xagy dolgot vitt végre, elejétl kezdve mostanáig, a társulat mindig

hivatott, lelkes és kitartó vezetsége.

Teremtett egy nagyszabású, vagyonos és a mi viszonyainknak meg-

felel társulatot, amely a magyar közönségnek nehezen hozzáférhet lelkü-

letéhez, sajátságos ízléséhez, okosan alkalmazkodva, megkedvelteié azzal a

természettudományokat

.

Igazán mesteri volt ezen munka.

Épen mostan repül szét a Természettudományi Köz-
löny ötvenedik évfolyamának 1 —2. száma, a haza minden vidé-

kére, ahol mintegy 12,000 tag várja örömmel, okul belle és ersödik

a magyarság szellemében.

Nem találok elég érdemes szavakat legnagyobb elismerésünk kifeje-

zéséhez. De hiszen ez talán felesleges is. Akik ezt a mmikát végezték és

végezik, lelkiismeretök legmegnyugtatóbb érzésével mondhatják ; mi a hazai

közmveldésért és közérdekért, a gyakorlati életért és a tudományért

mindent megtettünk, amit csak tehettünk.

Emberé a munka, Istené az áldás

!

Kisérje ez a végtelen áldás, az emberi munka e remekét, idtlen-

idkig !

Az «0r szagos Magyar Bányászati és Kohászati;
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Egyes Ül et» 1917. évi október hó 21-ikén tartotta jubiláris és tiszl>

újító közgylését.

A díszes és látogatott közgylésen társulatunkat nekem volt szeren

-

csénj képviselni.

Selmecbányán, 1897. évi június '27-ikén, a ni. kir. bányászati és erdé-

szeti akadémia erdészeti palotája felavatásának üimepélyén tartott külön

összejövetelen, az eddigi «Magyar Bányászati ós Kohászati Irodalom Pártoló

Egyesület» megsznt s helyette az «0 r's z á g o s Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egyesület)) alapíttatott meg.

A fentemlített közgylésen ünnepelték a ((Bányászati és Kohászati

Lapok» 50 éves évfordulóját is. Tisztelettel és testvéri szeretettel üdvözöljük

a csendes komolysággal üunepló' egyesületet ez alkalommal is. Hasznos,

•céljait öntudatosan szolgáló mködése s különösen magyarsága nemcsak

a mi, hanem hazánk eHsmerésót is méltán megérdemli.

Az isteni gondviselés kisérje az Egyesület törekvéseit addig, ameddig

a magyar hazának él! Legyen az egyesület szegény szeretett hazánk egyik

ers támasza, közéletünk büszkesége és a magyar bányászatnak áldásos,

tiszta, fényes temploma. Lapja pedig legyen a magyar bányászat és kohá-

szat tudásának, elkelségének és munkásságának hséges, igaz hirdetje.

Az ümiepóly megható mozzanata Farbaky ÍSTVÁN-nak, az egyesület

igen nagyérdem elnökének búcsúzója. De nagyhatású volt dr. Barlai

BÉLA Selmecbányái fiskolai tanár «A mérnök közgazdasági szerepe» cím
remek szabad eladása is. E logikus, sok bölcsességet tartalmazó és férfias

bátorsággal, meggyz ervel átgondolt remek eladásról hosszasabban

nem szólhatok, de annak elolvasását és megszívlelését legmelegebben

ajánlom.*

Dr. Barlai Béla elszántan, de higgadtan lándzsát tör a természet-

tudományi alapon nevelt osztályok érdekében. Azí nKjndja, «hogy a mi

gazdasági törekvéseinket medd tervszertlenség jellemzi, mely a föld-
rajz és a geológia mellzésével túlnyomóan jogból és utánzások-

ból táplálkozott s idegen viszonyokra szabott, nekünk sehogy sem ill

•elveket és intézkedéseket tukmált ránk, ahelyett, hogy megelégedett vo!na

egy szerényebb, de ernkhöz mért szereppel, melyet becsülettel végigjátsz-

hattunk vohia». Hatalmas logikus érvelésekkel, bizonyításokkal utalva

iparfejldésünk hibáira, kinmtatja a termelés és technika közötti szoros

összefüggést, a fogyasztás természettudományi alapon való szervezésének

szükségességét, a forgalom és a technika szoros kapcsolatát és a tke és a

munka között a ferde viszonyt és ezzel kapcsolatban a mérnöknek, mint e

helyen a legfontosabb tényeznek, igazi hivatását és fontos szerepét. Barlai

lermészetesen tisztelettel hajlik meg a jog fontossága eltt, nem mondja

* Bányá.s^/ati é^ Kohnsyr.ti Liipok L. évfnlyiMin II. Uíitct 21. .s/. 7:U. old.
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azt, hogy a jogász a technikai és gazdasági élet terén fölösleges, st annak

alakulására és fejldésére bizonyos állami, jogi, társadalmi és gazdasági

rendszert és befolyást szükségesnek is tart. Azt mondja, hogy «kell jogász

is, ác elssorban produktív mmika kell, mert ebbl táplálkozik, ebbl vagyo-,

nosodik az ország. Be kell vinnünk a magunk természettudományi felfogá-

sát s gazdasági világnézetét az államba, a mi lelkünket az lelkébe, vérün-

ket az üterébe .» . . .

Nálunk a közgazdasági élet terén az állami intéz és

végrehajtó hatalmat úgyszólván kizárólag jogászok gyakorolják. Ezzel

szemben a mérnököt a természettudományi alapon képezett osztályokat

is megfelel, nem alárendelt, hanem egyenl, független szerep és munka-

kör illeti.

Ezekil szólván, a magyar középosztályt igen nagyon hibáztatom,

hogy épen a természettudományokon alapuló kiképeztetéstl annyira ide-

genkedik és nem iparkodik sorainkban helyet foglahii és a racionális értelmi-

ségek ezen osztályában is dolgozni.

A jövendnek képe lebeg elttem s azt mondom, hogy lábunkat a

biztos talajra támasztva, szemünket a csillagos égrl le nem véve, dolgoz-

zmik és haladjunk.

A geológiai kutatások orcclintMiyei :

fölclisáz és földolaj.

A m. kir. pénzügyminisztérium X-ik fosztálya, a földigáz, kolaj és

eg^éb hasznosítható sterménjek felderítése és kiaknázása teri, úgy

tudományos, mint gyakorlatilag is lankadatlanul folytatta munkálkodását.

Az alapos tudáson felépített, fiatal ertl duzzadó fosztály egész

dandára kitartóan, zajtalanul harcol és dolgozik vagyonosodásmik életbe-

vágó érdekeiért.

Csak az ügy iránti szeretet és lelkesedés szülhet ilyen fényes ered-

ményeket.

Ezekrl a munkákiól kötelességünk megemlékezni. Hiszen azok

tulajdonképen hazánk nagy geológiai eseményei, a geológus és a bányász-

együttes vállvetett munkásságának olyan eredményei, amelyekre bizonyára

büszkék lehetünk.

E g b e 1 e n, Xyitra vármegyében, közel a morva határhoz, a kolaj-

kutatás 1916 -191 7. évi zárlata, a szokásos leírások utá]i 1.718,538 korona
tiszta nyereséget mutat ki. Emellett a m. kir. államvasút ezideig

elsrend, jóformán magában álló minség kenolajban mintegy három

millió korona szubvenciót kapott s így tulajdonképen közel öt millió

korona a tiszta nyereség. Azt hiszem, állami üzem, nem monopolizált

árakkal, ilyen eredményt még ezideig nem mutathat fel. Hátha még azt is

mérlegeljük, ho^y min égeten fontos idben nyújtatott e fontos nyers-

anyag vasutjainknak!

Földtani Közlöny. XLVITI. köt. 1918.
^
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Erdélyi földigáz.

Alig hallani v;ilainit az Erdélyi ^íodence földigáz kincsérl. Leg-

feljebb türelmetlen gáncsülódást ; mert hiába, ez már a mi lényegünk. Pedig

ottan a fegyverek mindent elnyomó zajában is, csendesen bár, de ers,

egészséges nemzetgazdasági mmika folyik. Az «E 1 s E r d é ly i Földi-
gáz Készvény társaság)) már üzembe hozta 76 kilométer vezetéké-

vel a sármási öreg forrás erejét. Torda, Marosújvár világít, fz
és ft a természetnek ezen áldott adományával. Táplálja a tordai cement-

gyárat s a «Solvay»-társaság elektrolitikus gyárát, amely maró-nátront és

klórt állit el.

M a r o s li j V á r o t t az ammóniák szódagyárat látja el ervel,

amely még klórkalciumot is állít el. Ez az els vezeték naponként 150

160,000 m8 földigázt fogyaszt.

Dics szentmárton városára aÜg ismerünk rá. Nagyszabású

37,500 tonna mésznitrogént, kalciumkarbidot és nátronmészt termel

telepei, szinte nagy várossá alakították át. Ehhez épül még egy klórgyár,

amely a metánt klórozni fogja.

Ezeknek és a mellékgyáraknak fogyasztása évi 150 miUió m^ gáz.

]\I agyar sár oson több mint egy millió m^ gáz száll fel rendel-

kezésünkre s innen a dicsszentmártoni vezeték már el is készült.

M e d g y e s városa Báznáról vezette gázzal mostan rendezke-

dik be s ezenkívül Dicsszentmárton ésBázna is a földigáz-

ból fedezi házi és egyéb szükségleteit.

A folyó év szén elkészül a mezsámsond ~m a r o s v á s á r-

helyi földigázvezeték s az utóbbi helyen egy nátroncelluloid, egy rotáció?

-

papir- és egy nagyszabású palackgyár épül.

A. m. kir. pénzügyminisztérium X-ik fosztálya a dr. báró Eötvös

LoRÁND-féle gravitációs mérésekbl Debrecen tágabb környékén is

nagyfontosságú útmutatásokat kapott.

Ha ezen óriási fontosságú kutatás eredményes lesz, majd csak akkor

lehet szó, az egészséges iparnak és a mezgazdaságnak nagyobb mennyi-

ség és olcsóbb gáz átengedésérl.

Mánja, mélyen tisztelt közgylés, a mezségi gázzal még takarékos-

kodnunk kf'll és azt elnyösebb:^n vagyunk kénytelenek értékesíteni is.

Hiszen az ott nyeit ormennyiség nem valami óriási nagy.

Az erdélyi medence mélysége máma összesen m i n t e g y
70 -80 m i 1 1 i á r d m* f ö 1 d i g á z t ad ; ami csak 80 milHó tonna, vagyis

800 miUió métermázsa C'-ardiff-szénnek felel meg. A német birodalmi «R u h i-»-

vidéken 1913-ban, egy milliárd q szenet termeltek. Tehát a német biro-

dalomnak ezen egy vidéke maga, körülbelül annyit termelt, mint a mennyi

az ez ideig összesen feltárt föld gázunk szénértéke.

A földigáz értékesítése is egyre nagyobb és nagyobb keret lesz. Leg-
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Újabban dr. Szarvasy Imre niegyetenii tanárnak sikerült a gáz színe-

sítése és pedig nem elégetéssel, hanem a mollekuláknak C-re és H-ravaló

kettéhasítása által. Ezen az úton azután elsrend rctortaszén állítható

el, amely az elektródagyártásnál bír nagy beccsel. .M( llékterményként

naftahn s más becses szénhidrogénfélék nyeihetk. ^íindezekbl a földi-

gáz közgazdasági óriási fontossága világhk ki. Már mostan is e szkös
idben sok helyütt jótékonyan pótolta és pótolja a szenet. De azért tüi"el-

mesebben kell e téreni igényeinkkel elálhii és itten is bizonyos egészséges,

természetes fejlesztést kell szem eltt tartani. A tke és pedig a magyar

tke kötelességszer fontos szerepének ideje meg fog érkezni ; talán már
közel is van: de mindeneknél mind a két oldalon, méltányosság is szükséges.

Aluminiumércek és az aluiiit.

Esemény számba men felfedezés indult ki a m. k. Pénzüg3nnin's/-

térum X-ik fosztálya kebelébl az alumínium elállítása terén is.

Amint jól méltóztatnak tudni ezideig a mi biharmegyei királyerdi

bauxitjainkat szállítják ki, hogy az alumínium-szükségletet ebbl is fedezzék.

Ez a kiszállítás mi ránk nézve elég sok anyag veszteséggel van össze-

kötve. ^Méltóztassanak megengedni, hogy mostan hazánk egy másik geo-

lógiai vidékére irányítsam a mélyen tisztelt közgylés becses figyelmét.

A beregszászi hegyalja szlkoszorúzta dombos vidék oldalain, látjuk

az alunit- és kaohnkzetet fehérleni. Az alunit ezideig elég szegényes timsó-

ipart tartott fel, amely azonban már éveken át pihent. A kaohn is csak

mérsékelt keresetnek örvendett. Dr. Böckh Hugó miniszteri tanácsos,

fiskolai tanár és geológus, élesesz figyelmeztetésére, ismét Szarvasy

Imre dr., megyetemi tanár foglalkozott a nagyobb mennyiségben el-

forduló alunittal. Az eredmény valóban meglep. Kiderült ugyanis, hogy

a nyers alunitkzet igen elnyösen és igazán ideális tökéletességgel fel-

dolgozható ; úgyannyira, hogy annak jóformán egy részecskéje sem vész el.

A használatlanul ottan hever kzetbl alumíniumon kívül még kénsavas

kálium és kénsavas ammónium, gazdaságainkra olyan fontos két termény

is gyártható. Az ezután megmaradt egészen tiszta kvarc ; üveg vagy kaolin-

nal keverve, samott gyártásra használható.

Ilyen tökéletes vegyi és kohászati kihasználásra kellene többi más

sterményeinknél is iparkodni, hogy így a salak: az elállítás e tekintélyes

vesztesége, ha talán nem is egészen, de legalább a legislegkisebbre szorít-

tas>ék le. Ez iparunkra óriási elnnyel járna s vegyészeinknek és kohá-

szainknak igen hálás feladatát képezhetné. Az alunit ilyen feldolgozását,

ha mostan nehézségekkel is járna és ha talán nem is eredményezne valami

számba vehet, nagy, közvetlen hasznot ; már határainkon kívüli érde-

keink szempontjából is égetn szükségesnek tartom.

P^zenkívül még azt is bebizonyítanánk, hogy mi is tudunk és merünk

3*
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valamit cselekedni. Hogy pedig a környékix' min áldásos lenne a munka
ilyen irányú meghonosítása, arról nem is szólok. A beregszászi kaolint

pedig ott helyben kedény és samott gyártására lehetne felhasználni.

E kaolinból dr. Böckh Hugó miniszteri tanácsos megkérésére a cs. és

kir. hadügyminisztérium, Schleyer táborszernagy és a X-ik fó'osztály

az «Elektro-Osmose Aktién- Gesellschaft» gyárában, amely Schwerin gróf

pátensével dolgozik, végeztette a kísérleteket s ilymódon a legfinomabb

angol porcellánoknak megfelel anyagot állították el, amely a rendes

módon elállított porcellántól igen nagy elnyére tér el.

.Már Hoiatius is azt verseli, hogy:

Dimidiuui facti, qui coepit, habét: sapere aude

Incipe. Qui recte vivendi prorogat horam.

Kusticus expectat, dum defluat amnis : at ille

Labitur, et labetur in omne volubihs 8evum.»

Ercbányászatun k pangása.

Míg a m. kir. pénzügyminisztérium X-ik fosztályának eleven életre

valló, céltudatos és erélyes munkássága eltt örömmel hajlmik meg; addig

csak fájdalmas sajnálkozással vagyunk kénytelenek . ércbányászatunk

kínos vergdését és elmaradását felemlíteni. Xem fejtegetjük, hogy hol

van itten a hiba ; de hogy hiba van és pedig életbevágó, az bizonyos. Hiszen

talán érceink szegény minségében nincsen egyedül a baj, mert úgy tudom,

hogy másutt, például Amerikában szegény érceket is dolgoznak fel, haszon-

nal; ha talán nem is nagy haszonnal.

Igaz, mi még mostan is másként dolgozunk és nálunk még mindig

a gyors meggazdagodás és a nagy haszon kevés vagy sennni kockázattal

az ui'alkodó egyik jelszó. Úgy érzem, hogy az stermelés e betegségénél

is hozzá kellene már fogni az erélyes operációhoz. Itten is cselekedni kell

és pedig tág látókörrel, okosan és hasznosan.

Foszfortelepek.

A felsoroltak után foglalkozzunk még egy pár pillanatig Diás fontos

sanyagunk kérdésével.

Geológiai természetek azok mindannyian. Itt van a foszforos k-
zetek kérdése, amely igazán lidércnyomással nehezedik mezgazdaságunk

termelésén. Külföldrl n lu hozhatunk mostan be mtrágyaanyagot s

íme a sokat híresztelt Kánaán talajának kimerülése eltt állunk.

Ez ügyben már nehezebb a megoldás ; mert a mtrágyához szük-

séges foszfortartalmú kzeteket nagyobb mennyiségben, hazánkban ezideig

még nem ismerjük. Nehéz azt felfedezni, mái- azért is, niert a kzetek e nagy-

becs tartalmát csak is a kémia segítségével ismerhetjük fel. Az ilyen

kzetek nagyobbára jellein/en felismerhet külsvel nem bírnak. Tgen
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sokféle alakban fordulhatnak do, úgy hugy azoknak a szabadbani való

felismerése igen nagyon nehéz.

Legújabban Horusitzky Henrik ni. k. fgeológus figyelmeztetésére

barlangjaink fenékkitöltéseiben akadtak ilyen foszfortartalmú agyagokra

s mostan azoknak a kiaknázására gondol az ipari vállalkozás. Ez azonban

a legkedvezbb esetben is szükségletünknek csak egy részét, momentán
fedezhetné.

A jövre is kell gondolni s minden anyagi ernkkel és tudományos

készültségünkkel kutatni kell ezt a még hiányzó végtelen fontos anyagot.

]\Iert ami mostan megtörtént, az meg is ismétldhetik. Ha nem is fegyveres

harcban ; de más természet eshetségek következtében.

Széiití'lcpcink jövje.

Keser, néha igazán szenvedés teljes óráknak voltunk és még vagyunk

is kitéve, a tüzelanyag dolgában is.

Szénpolitikánk cserben hagyott. A sok részben külföldi szénre ala-

pított ellátás veszedelmesnek bizonyult. Saját bányáink nem voltak képe-

sek az aránylag nem nagy szükségleteket fedezni. Iparunk, házi szükség-

letünk ezideig jóformán csak a kiváló, elsbb minség szenekre rendez-

kedett be. ^lindent ami gyengébb minségnek látszott; kényelmes és

igényteljes természetünknél fogva ; fitymálva toltunk félre. Tüzelési rend-

szerünk jóformán ilyen kiválóbb minség anyagra van csak berendezve.

Bizony ezóit meg is lakoltunk!

Ha már mostan saját kármikon tanulunk, úgy változtatnunk kell

ezen az elmaradásunkon is. Xe ámítsuk magmikat kszéngazdagságunkkal,

hanem nyúljunk lignit- és tzegtelepeinkhez is és rendezzük be fogyasztá-

simk egy részét is ilyen anyagra. Hiszen ha a tzeg és lignit jól kiszárít-

tatik, belle pompás tüzelanyagot kapunk. Pedig az elektro-osmosis

révén a tzeget teljesen és gyorsan ki lehet szárítani s Németországban

már pompásan brikketizozzák ezt az sterményt. A zólyomi «Unió lemez-

gyán) fennállása óta Ügnittel tüzel s azért jól és haszonnal dolgozik.

A horvát eszkomptbank, hogy lignittelepeit értékesíthesse, ilyen

tüzelés takaréktzhelyekre pályázatot hirdetett. Azóta az üzlet jól megy.

A salzkammerguti B i r m o o s nagy tzegtelepén, a tzeg rege-

nerátokban elégetve, nagy haszonnal dolgozó üveggyárt tart fel. Déli

vidékeink ellátásánál a boszniai szénelfordulásokat is igen elnyösen

és célszeren lehetne igénybe venni. Erre dr. Schafarzik Ferenc tagtár-

sunk már hírlapi cikkeiben is felhívta figyelmünket.

Hidrológiai kérdések.

A VÍZ kérdése is teljes nagy fontosságaival áll elttünk.

E pillanatban nem foglalkozhatunk behatóbban és részletesebben

a víz hajdani és mostani életének geológiai és közgazdasági tényezivel..
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Elfogulatlanul gondolkodva el kell ismernünk azonban azt, hogy a víz

élete és munkája a legszorosabban kapcsolódik a geológiához és hogy éle-

tének és inmikájának alapos megértését és magyarázatát, a geológiai isme-

retek nagyban eló'segítik.

A víznrk mint egyik legfontosabb élet és közgazdasági szükséglet-

nek és tényeznek helyes és célszer gondozása, felhasználása, napról-

napra jelentó'sebb lesz. A geológus újabb idben, a technikai vízi mmikák-

nál, mind gyakrabban vétetik igénybe. Városaink és községeink célszer

vízellátásánál, ^dzeink hasznos rendezésénél, a hazánkban mind nagyobb

tért foglaló karsztosodás kérdéseinél és annyi, de annyi sok más esetben,

a mérnök hasznos munkatársa a geológus. így van ez rendjén. A helyes

munkabeosztás is így kívánja ezt meg. A víz, a szén és a gáz mmikaerejét

osszuk cl lehetleg olyan arányosan, pótoljuk azokat úgy egymással ; hogy

helyben, idben és munkában minél többet nyerjünk. Hidrológiai szak-

osztályunk felkarolta tárgykörének tudományos és gyakorlati mívelésével,

tehát hazánknak de anyaegyesületünknek is óhajtunk hasznos szolgálato-

kat végezni és pedig anélkül, hogy társulatunk célját szem ell tévesztet-

tük avagy elhagytuk volna.

Geológiai oktatásunkról.

Hazai közoktatási ügyeinkre ez évben is rátérve azt látjuk, hogy a

kir. tudományegyetemen a már elbb említett súlyos veszteség után, a

paleontológiái tanszék megüresedett és ezideig nem is lett betöltve.

Ennek a fontos tanszéknek és az új egyetemeken a geológiai és mine-

ralógiai tanszékek mielbbi betöltése ügyében, társulatunk választmánya

a ra. kir. Vallás- és közoktatásügyi Miniszter úrnak két emlékiratot nyúj-

tott át.

A Magyar-Birodalom egyetlen pali ontológiai tanszékének fontossá-

gát, különösen a szénbányászat és a geológiai felvételek terén, felt sleges

lenne itten fejtegetni. Hogy pedig úgy a debreceni, mint a pozsonyi egye-

temen a gcol('igia-paI( ontológia ; mineralógia és petrográfia tanszéke

külön-külön mielébb töltessék be, annak szükségét minden szakember

teljes meggyzdéssel érzi és közgazdaságilag is fontosnak tartja : ha ugyan

úgy szellemileg mint anyagilag gyarapodni és a mai, valamint a jövend
idnek rögös versenypályáján sikerrel akármik haladni és versenyezni.

Emlékiratunkban a budapesti kir. József-megyetem és kolozsvári

kir. Ferenc .íózsef-1 udományegyetem geológiai-mineralógiai tanszékének

szétválasztását is kértük.

A gazdasági tVlsbb oktatásban is sokkal intenzivebben kellene a

ge()l(')giána k s az/al együtt fként a modern talajismeretnek szerepelni.

Valószínleg ennek és általában az összes természettudományok belter-

jesebb mívelésére is gondolnak egyes irányító köreink, amikor a gazdasági

akadémiát olyun egy<'temi városban kívánják elhelyezni, ahol a szellemi
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élet és verseny nagyobb; ahol az erk sokoldalú serkentésnek, élesztésnek

vannak kitéve; ahol a tudományok úgyszólván folytonos tisztuló erjedés-

ben vannak, lieményeljük, hogy ezen áthelyezés teljesen önálló szervezet-

tel, külön tanári testülettel vitetnék végre. Sajátságos, hogy a geológiai

oktatás terén, a középfokú tanításban, nevezetesen épen a nnevelésnél,

már valamelyes haladás állapítható meg. Egy múlt évi miniszteri intézkedés

ugyanis, a geológiának mint rendes tantárgynak a nyolcadik osztálybRn

való tanítását itten már elrendeU.

Ebbl is látni, hogy középfokú tanításunk irányzatában még mindig

nincsen céltudatos, rendszeres, a mai életszükségleteknek megfelel nieg-

állapodás és keresztülvitel.

^lélyen tisztelt Közgylés ! Olyan nemzet, amely a közoktatás ügyének

kiváló szervezésére nincsen a legkörültekintbb figyelennnel ; amely jöve-

delmének e nagyfontosságú célnak megillet részét nem fordí ja gyerme-

keinek, fiatalságának legtökéletesebb, legalaposabb nevelésére és kikepe-

zésére ; nem képes a fejlettebb, a mostani élet igényeinek megfelelbb okta-

tással bíró más nemzetekkel a nehéz versenyt megküzdeni, feladatainak

eleget tenni s hazája ügyét teljes lelkiismeretességgel elre vinni. Ha mi

összetett kézzel, folytonos sopánkodással, politizálással s keleti fatahzmus-

sal mindig csak visszafelé tekintünk és mindig csak azon töprengünk,

hogy miként kellene minálunk mindennek lenni : úgy bizony fázhatunk,

koplalhatunk ezentúl is és végre el is pusztulhatunk.

Valamint a vizek elfolynak s a mederben a kövek visszamaradnak,

úgy halad el minálmik is az id s mi is visszamaradunk, mindenütt, min-

denben, mint azok a lekopott, nyers kgörgetegek.

Bocsánatot kérek, hogy ilyen hosszadalmas vagyok. Xem tehetek

róla. Hosszú a mi btinlajstromunk is.

Végszó

.

-^lélyen tisztelt Közgylés

!

Beszámolóm kezdetén társadalmi kérdéseket is érintettem. Talán

szokatlan, hogy e helyen ilyen, miáltalunk nem igen járt ösvényre léptem.

Én azonban úgy érzem, hogy mostan ; amikor hazánk, de kiválóan a magyar-

ság, olyan válságos id eltt áll, amikor magunkra hagyatva, jóformán

barát ós rokon nélkül csak igazságtalan és jogtalan támadásoknak vagymik

kitéve; amikor határainkon kívül, de még azon belül is — itthon - titkos

és nyílt ellenségekkel állunk szemben: kötelessége minden magyar tár-

sadalmi együttmködésnek — társulatnak — a veszedelemre ránmtatni

és a magyar hazáért nagy és nehéz önvédelmi cselekvésre saját körét fel-

hívni. Ebben a létfenntartási munkában nincsen felesleges vagy kisember.

Ebben a nagy küzdelemben mindegyikünknek, fiatalnak és öregnek, társa-

dalmi állása tekintetbe vétele nélkül egyaránt ki kell venni a maga részét ;

önzetlenül, becsületesen és megtörhetetlenül.
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Az eddigi széthúzást, amely mintegy átok. mintegy konok lidérc-

nyomás nehezedik minden cselekvésünkre, a kicsinyes hiúságot, türel-

metlenséget és önzést, a mely már olyan igen sok bajunknak volt okozója

;

végre le kell küzdenün.k

Ameddig mindezeken túl nem vagyunk, elssorban mindig csak arra

gondoljunk, hogy mindent a magyarságért, mindent a hazáért

!

Ezzel Társulatunk 68-ik közgylését megnyitom.

LÖRENTHEY IMRE EMLÉKEZETE.

1867-1917.

A M gyarhoni Földtani Társulat 1918. évi február 6-i közgylésén tartotta

Vadász Elemér dr. örökít tag.

-- Arcképpel. —

A hazai földön és azon kívül is foglalatoskodó szaktái-saink munkáját

váratlanul zavarta meg az tlniult nyáron az a bír, hogy Lörenthey Imre

meghalt. Sokan voltunk, akik hihetetlennek tartottuk a szkszavúságában

még megrendítbben ható hírt, do sajnálattal kellett meggyzdnünk arról,

hogy az igaz. Lörenthey Imre egyetemi tanár férfikorának derekán, 50 éves

korában hirtelen meghalt. Munkaerejének teljében vesztettük el a hazai

slénytan egyik hivatott elkel munkását, árván és bizonytalan sorsban

maradt az slénytan nehezen kiküzdött tanszéke. Egy hormóniás élet mind-

végig lankadatlan munkássága s/ünt meg s ezzel a hazai tudományos törek-

vések láncolatának folytonosságában olyan megszakadás állott be, melyet

megszüntetni csak a/ törekvéseinek képviseletével és folytatásával lehet.

Közel három évtizedes fáradhatatlan és küzdelmes munkával bségesen

állított magának a hazai tudományban emlékeket, a legszebbet, melyek tudós

mivoltát minden virágos szóáradatnál jobban és méltóbban biztosítják.

A tudós kiváltságos helyzete fölöslegessé teszi ebbl az alkalomból a babért,

mert szorgos munkájával életében már megkapta azt; az emlékezés szeretet-

virágaival csak magunkat tiszteljük meg, h<i a/ általa képviselt tudományos

munkának adunk elismerést. Eövid megemlékezésünk nem célozhatja az

egész munkásságának kell méltatását, inkább csak arra van szánva, hogy

fbb törekvéseinek lehetleg tömör, egységes kópét okulásul állítsa a jdcu

és a jöv nemzedék elé.

LÖRENTHEY professzor minden tekintetben magyar tudós, aki — saját
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szavai szerint — lerméazetszeretetét Eappenbergbr ktgyesrendi tanárától

nyerte s a budapesti egyetemen ternies/etvi/sgálatlá fejlesztette. Kuta-

tásainaktárgyául túlnyoniórés/ben a hazai föld tülépitésénf k lepjellegesebb

II' LOREXTHEY IMRE
(lS()7-19n)

kép/.Ód menyeit választotta. Ama kevesek közé tartozott, akik nem a jöv

bold<'<rulásuk és mielbbi érvényes ülésük szerint választják és változtatják

mködési körüket, hanem a természet vizsgálatának szolgálatában egye-

temi hallgató korában,, st már diákéveiben az slénytan mellé szegdött
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s rendületlenül kitartott mellette mindvégig. Olyan elhatározás volt ez,

mely csakis eszményi gondolkodásból fakadhatott, mert az slénytan ki-

zárólagos mvelése még szakkörökben sem jutott abban az idben nálunk

az elismertetésig, nem is szólva az érvényesülés lehetségérl. azonban

mindennek dacára megmaradt az slénytan mvelése mellett s életcéljául

tzte ki annak hazai megersítését és függetlenít és ét. Pályafutásán végig-

tekintve, minden törekvését ennek a célnak szolgálatában látjuk.

Egyetemi hallgató éveiben kezdettl fogva Margó és Hantkbn tanárok

mellett állattani és slénytani tanulmányokkal foglalkozott s mindkét tárgy-

ból pálj^adíjat is nyert. Az slénytani kutatások elengedh^^tetlen földtani

ismereteit Szabó József egyetemi és Lóczy Lajos megyetemi eladásaiból

szerezte meg. Egyetemi tanulmányainak végeztével 1890-ben doktori szigor-

lata után KoCH Antal egyetemi tanár mellett Kolozsváron tanársegéd

lett, majd 1893-ban ugyanilyen minségben Budapastre került vissza az

akkori slénytani tanszékhez, Hantken professzor mellé. HANTKEN-nal való

együttmködése, mely már hallgató korában a legbensbb bizalmas termé-

szet volt, egész jövend munkásságára végleges elhatározásúvá vált s noha

Hantkbn 1894-ben meghalt, Lrenthey mindvégig h maradt az általa

képviselt kutatási irányokhoz, valamint az önálló slénytani tanszék és

gyjtemény eszméjéhez. Pedig Hantken halála után az slénytan tanszéké-

)iek önállósága megsznt s tudvalevleg az ásványtantól elkülönített föld-

taimal egyes íttetett. Lrenthey ennél a tanszéknél is megmaradt az egye-

temi tanítás szolgálatában, még pedig 1899 óta adjunktusi minségben.

Tulajdon képeni paleontológusi pályafutása 1896-ban kezddik, amikor

a ((gerinctelen állatok slénytanának* magántanára lett, majd 1901-ben el-

adási tárgykörét az egész slénytanra kiterjeszthette. Míg addig csak tudomá-

nyos munkáival bizonyíthatta az slénytan fontosságát, ekkor már n köz-

vetlen szó hatalmával is hirdethette azt rendszeres eladásaiban. Tanári

és kutatói ketts mködésével most már fokról-fokra megszerezte az elisme-

rést s 1905-ben .rendkívüli tanári címet nyert, majd a Magyar Tudományos

Akadémia levelez tagja, 1907-ben pedig az sléuytcm nyilvános rendkívüli

tanára lett. Hat évvel késbb, 1913-ban módjában lett volna, hogy Koch
professzor visszavonulásával a föld- és slénytan együttes tanszékét elnyerje,

azonban kezdettl fogva követett céljához s Hant ken szelleméhez híven,

ragaszkodott az slénytan különválasztásához, ami 1914-ben bekövetkezett

rendes tanáéi kinevezésével meg is történt. Az elmúlt három esztend inté-

zetének megalapozásával, megszervezésére és végleges megersítésére for-

dított megfeszített munkában telt el. Emellett fáradhatatlanul dolgozott

nagy munkájának, a magyarországi fosszilis decapodáknak egységes össze-

állításán. Az utóbbit sikerült neki teljesen befejezni s a kézirat a Geologica

Jíungarica-ban való megjelenésre készen áll, az elbbi, az slénytani intézet

végleges megszervezése, a hábonis nehézségek miatt még nem volt tet alá

hozható. Pedig lázas sietséggel hordott összc mindent, hogy az intézetet

véglegts formába hozza, jól tudva azt, hogy a tudomány terén is sajnálatos

Iliért ékV)en érvényesül személyes torzsalkodások fagyos ridegsége állandó
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veszedelem uiel fenyegeti az öuálló slénytani tanszók és intézet zsenge pa-

lántáját is.

Talán ezeknek az éveknek izgalmai siettették nála azt a szomorú véget,

mely az elmúlt nyáron, augusztus 13-án, bekövetkezett egy embtröltn át

tántoríthatatlanul követett céljához érkezésének idején, amikor a kiküzdött

intézmény gyenge palántájának legnagyobb szüksége lett volna arra a meleg

szeretetre és lelkes hevületre, mely Lrenthby mködésében, az intézmény

létrehozása köiül állandóan megnyilatkozott. A zsenge palánta ma még él,

de ki tudja, bírja-e életervel addig, míg új kertész hasonló szeretetteljes

ápolása alá kerül?

Amint LRENTHEY pályafutása a kitartó és szorgalmas munka elismeré-

sének megnyugtató példája gyanánt állandó emelkedést mutat, azonképen

tudományos munkáiban is folytonos fejldést látunk. Tudatosan törekedett

arra, hogy ismeretkörét állandóan bvítse, tapasztalatait utazásokkal gyara-

pítsa s slénytani kutatásainak összehasonlításait a külföldi gyjtemények

anyagának megismerésével megkönnyítse. Már 1889-ben tanulmányutat tett

Északolaszországban, Svájcban, Franciaországban és Angliában. 1897, és

1898. év nyári féléveiben a müncheni egyetemen Zittel mellett dolgozott

s részt vett a Svájcba, Jura hegységbe. Déli Bajorországba és Salzburg vidé-

kére eszközölt kirándulásokban is. Ugyanekkor tanulmányozta Belgium,

Hollandia, Németország és Ausztria összes fiskoláit és gyjteményeit is.

Eésztvett 1899-ben Lóczy professzor olaszországi, 1901-ben Nyugat-Orosz-

ország, Finnorazág és Kelet-Németország, 1902-ben pedig Eomániában, Dél-

Oroszországban és a Kaukázusban rendezett tanulmányútjaiban is.

Mindezeknek az utazásoknak tanvdságait hasznosan értékesítette egy-

részt egyetemi eladásaiban, másrészt hazai kutatásaiban, mely utóbbiakat

részben saját költségén, részben az Erdélyi Múzeum-Egylet, a Magyar Tudo-

mányos Akadémia és a Balaton-Bizottság támogatásával az oi-szág dunántúli

és erdélyi részeiben végezte. Ezekkel az utazásokkal az önképzésnek fárasz-

tóbb, nehezebb, de eredményesebb útjait követte, épúgy, amint mindig

helytelenítette azt a mindinkább lábra kapott irányzatot, mely néhány hall-

gatói minségben eltöltött év birtokában mindenkit fölülmúló tudós jelleget

követel. LRENTHEYnem zárkózott el a külföld sok tekintetben a mi viszo-

nyainkat meghaladó eszméitl, de azoknak érvényesítését csak akkor tartotta

kívánatosnak, amikor már megfelel elképzettséggel, iránnyal, fként

kritikával tudta azokat értékesíteni. Ezért ment csak 30 éves korában, midn
már magántanár volt, Münchenbe, ahol az eltöltött két félév tanulságai már

határozott iránjrt vett munkálkodását sokkal hasznosabban befolyásolhatták,

mint az irány nélkül tévelyg kezd szárnypróbálgatásait. Legnagyobb

munkái, a budapesti pannóniai fauna és a harmadkori rákok tanulmányozása,

ebben a tudományos környezetben nyertek végleges alakot.

Tudományos munkássága a leíró slénytan és a rétegtan-slénytan,

illetve faunisztika kereteiben mozgott. A beható részletvizsgálatok minél

szélesebbkör kiterjesztésével tanári mködésének követelményeit törekedett

kielégíteni, hogy kell kritikával használhassa föl az összes állatosztályokra
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-vonatkozó óriási irodalmat. Leíró sién jrtani munkáinak túlnyomó része a

gerinctelen állatosztályokkal, leginkább a fora mini férákkal, puhatestekkel

és rákokkal foglalkozik. Ügy ezekben, valamint rétegtan -fa miisztikai mmikái-

ban legnagyobb elszeretettel a barmadids/aki képzdmények vizsgálatát

mvelte. Ebben nyilvánult meg mimkásságának nemzeti jellege, amennyiben

mindig hangoztatta, hogy Magyarország harmadidszaki képzdményekkel

borított teiülete elsrend szükségletté teszi ezek részletes tanulmányozását

a hazai szakemberek részérl. Ennek a mondhatnám nemzeti kötelességnek

egyik letéteményese Hantemin volt, akinek mködése fként az idsebb

harmadidszaki képzdményekre terjedt ki. Az irányzatának megfelel

kiegészítése céljából választotta tanulmányozásának céljául Lrenthey a

fiatalabb harmadidszaki rétegeket s ezek között is leginkább a pannóniai

üledékeket, melyeknek vizsgálatában a külföldi összehasonlításnak is nélkü-

lözhetetlen kútforrásai gyanánt szolgáló példás munkákat létesített.

Els munkája «A nagymányoki pontusi emelet és faunája», bevezetje

a magyarországi pannóniai rétegek faunájával, rétegtani és keletkezési viszo-

nyaival foglalkozó számos tanulmánynak, melyekre még HANTKENbuzdította.

Egymásután írta le a Dunántúl számos elfordulását, a szekszárdit, az ár padit,

a hidasdit, kurdit, majd a buda pest-környékieket s a balatonmentieket.

Hasonló módon vizsgálta az Erdélyi Medence különböz pontjain kibukkanó

pannóniai és levantei rétegek faunáját is s a Természettudományi Társulatban

pályadíjat nyert «Baróth köniyékének földtani viszonyaid cím munkája még

kézira tban ma ra dt

.

Ezekkel a részlettanulmányokkal nemcsak az addig szegényes faunájú-

nak jellemezett pannóniai és levantei faunákat gazdagította, hanem reá-

világított ezeknek a rétegeknek szintezhet voltára s megállapította az egyes

szintekre jellemz kövülettársaságokat. Az önmagukban is lezárt egységek

gyanánt közrebocsátott s a legaprólékosabb részletekbe hatoló megfigyelé-

seken alapuló leírások mindmegannyi láncszemei annak a nagyszabású tervé-

nek, melyet a magyar és erdélyi medencék pannóniai és levantei rétegeinek

egységes összeállítására vonatkozólag kivitelre már nem juttathatott. ((Buda-

pest pannóniai és levantei korú rétegei és ezek faunája* cím akadémiai

székfoglaló értekezése is, n)ely ezeknek a kép'/.dményeknek általánosabb

áttekintését és szintezését nyújtja, a PalseDntographicában megjelent «Die

pannonische Fauna von Budapesti) cím tanulmányának folytatásáról szóló

elzetes jelentése gyanánt tekinthet. Mindezekben a munkáiban tisztázta

a pannóniai rétegek édesvízi és elegyesvíz jellegét s a gazdag puhatest

faunán kívül foraminiferák jelenlétét is megállapította. Eredményeit ebben'

a tanulmányi körben, csakis az fáradhatatlan, évek hosszú során át folyta-

tott kitartó gyjtései tették lehetvé. Aki látta, hogy ugyanazokat a lel-

helyeket milyen lankadatlan szorgalommal és változatlan érdekldéssel

kutatta és gyjtötte különböz idkben és ismételten, az tudja csak igazán

megérteni, hogy ebben a mások kezében keveset ér vizsgálati körben ilyen

jelentékenyet alkothatott. Kedvelt tárgykörével való foglalkozása arra a

meggyzdésre vezette, hogy a magyarországi pontusi rétegekre célszerbb
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és helyesebb a már Telegdi Roth Lajos által 1893-ben ajánlott, de azóta

feledésbe ment «pannóniai» elnevezés. S.ijnos, bugy ezt a tárgyilag eléggé

indokolt álláspontját még hazai szakköreinkben sem sikerült kellleg érvényre

juttatnia, inkább személyi és kényelmi okokból, mert a tárgyi érvek épen

ezzel a helyi elnevezéssel szemben nem állhatnak meg akkor, amikor sok

hasonló helyi elnevezést használunk.

Az a részletekbe hatoló elmélyedés, pontos leírás és csak a megfigyelt

tényekre alapított következtetés, melyet a pannóniai emelet faunájára és

rétegtani viszonyaira vonatkozó tanulmányaiban tapasztalunk, megnyilvánul

többi faunisztikai vagy rétegtani munkáiban is. Csak így volt lehetséges,

hogy budapest-köniyéki megfigyelései fvárosunk régóta kutatott területén

nagy mértékben szélesbítették ismereteinket. A Hantkbn által jellemezett

idsebb harmadidszaki, az alsó- és felsmediterrán, valamint a szarmata-

rétegek kifejldésére, faunájára vagy elterjedésére nézve becses adatokat

közölt. Fácies szempontjából különösen értékes a tétén yi fensík közismert

szarmatakor li féligsós víz ii rétegei között általa kimutatott bryozoás záto-

nyokra vonatkozó észlelése, melyekrl Páty és Perbál vidékén már Hantken
is megemlékezett. Mindezek a megfigyelések részben a buda pest -környéki

pannóniai rétegekre vonatkozó tanulmányai közben keletkeztek, részben

kritikai vizsgálódásainak eredményei.

Leíró slénytani munkáiban a gerinctelen állatokon kívül a gerincesek-

kel is foglalkozott s két új teknsfaj leírása mellett pliocén emlseinkre vonat-

kozó ismereteinket gyarapította. Igazi munkaterülete azonban a gerinctele-

nek voltak. Eészletésebben foglalkozott a foraminiferákkal a Széchenyi -expe-

díció paleozós anyaga alapján és hazai harmadidszaki anyagon. j alakok le-

írásán kívül számos alak rokonsági kapcsolatait vagy anatómiai jellegeit

tisztázta. A hydrozoákra és szivacsokra vonatkozó vizsgálódásai csak réteg-

tani adatokban maradtak reánk, noha régebben készült különböz gyjté-

sekbl származó liász-, eocén- és mediterrán-alakok leírására. A koraiokkal

leginkább a péterváradi hiperszenon-fauna kapcsán Pbtho kéziratának sajtó

alá rendezése alkalmával kritikailag foglalkozott, legutóbb pedig Nopcsa báró

albániai eocén anyagában egy új korállfajt is leírt. A«Clavulina Szabói -rétegek*

faunájának Hantken hagyatékában lev koralljait, crinoideáit és bryozou-

mait szintén munkába vette, befejezni azonban sem tudta. A puhatestek

osztályába tartozó faunák vizsgálatán kívül legkedvesebb állatcsoportja a

rákok voltak. Épúgy, mint a magyarországi pannóniai képzdményekkel,

ezekkel is állandóan foglalkozott, amit a begyjtött anyagok földolgozásán

kívül állandó szorgos gyjtései és külföldi megbízások tettes lehetvé. Ilyen-

formán a harmadidszaki rákok elismert szaktudósává vált, akinek szak-

ismeretét a müncheni és sziciliai gyjteményben lev rákok földolgozásával

is igénybe vették. A rákokká] foglalkozó tanulmányai az új alakok és nemek

nagy számával lényegesen bvítették a harmadkorú rákfaunára vonatkozó

ismereteinket s szorgalmas gyjtései a hazai rákíaunát a világ leggazdagabb

faunájává avatták e nemben. Utolsó munkássága is a magyaroi-szági fosszilis

rákok összefoglaló leírására szorítkozott s ebben a nagy munkájában, melyen
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csaknem a szó legszorosabb értelmében, élete utolsó napjáig dolgozott, a

harmadidszaki alakokon kívül a triász-, jura- és kréta képzdmények rákjai

is tárgyalva vannak. Ez a nagyérték, a leirt fajok földrajzi elterjedésével

és általános s élettudományi viszonyaival is foglalkozó, sajnos, már posthu-

mussá vált tanulmány a «Geologica Hungarica»-ban fog méltó köntösben

megjelenni, remélhetleg minél elbb.

LEBNTHEY slénytani munkái leíró alaktani és rendszertani keretek-

ben mozognak. Leírásai alaposak, kimerítk, minden részletre kiterjedk.

Üj fajait mindig ers kritikával s a közelállókkal való fontos összehasonlítás

alapján állítja föl, innen van az, hogy azok csaknem kivétel nélkül jól kör-

vonalozott fajok gyanánt állják meg helyüket. Mintegy 200 új fajjal és 7 új

nemmel gazdagította az slénytani irodalmat. Munkáiban sohasem lépi ác a

tárgyi következtetések határait és a filozofálásoktól mindig tartózkodik.

Ezért adatainak megbízhatósága, mely egész munkásságát minden téren

jellemzi, biztosítja munkáinak állandó értékét. Nem hiányoznak azonban

munkáiból a kritikai megnyilvánulások sem, melyek nélkül igazi természet-

kutatás el sem képzelhet. A papyrothecáról, az Orygoceras Fuchsi rendszer-

tani helyérl és a lithiotis-kérdésrl írott munkái külön bizonyítékai ennek.

A tárgyi igazság kutatására törekedett s ha a cél szolgálatában vitatkozó és

bíráló munkáiban néha-néha túlzásba is ment, jóhiszemsége minden kétségen

kívül megállapítható.

Tudományos és közmveldési célokat szolgáló egyesületeknek mindig

hséges pártfogója és munkása volt. Munkaerejét sohasem tagolta széjjel,

hanem egy helyre központosítva, behatóbb mködésre törekedett. Ezért

egyidejleg sohasem vett részt azonos célú intézmények mködésében, hanem

pályafutása alatt idrendi egymásutánban a legkülönbözbb tudományos

központokban látjuk mködni. Kolozsvári mködése alatt az Erdélyi Mú/eum-

Egylet céljainak szolgálatában állott, majd a Magyarhoni Földtani Táisulat

egyik buzgó munkása s 1907—1909. évi idszakban a társulat elstitkára s

a Földtani Közlöny szerkesztje volt. Titkári mködése a társulat tudomá-

nyos irányzatának megersítését és a kritikai irány meghonostíását eredmé-

nyezte s m)iödési idszakát a társulat tört énétének egyik legszebb idszakává

avatták. A titkárságtól, melynek csak tudományos céljainak föláldozásával

tett eleget, 1910-ben visszalépett és a társulat céljait mint választmányi tag

szolgálta tovább. Azóta azonban munkáival a Magyar Tudományos Aka-

démiában mködött s ennek kiadásában is jelentek meg azok. Az újonnan

alakult Szent István-Akadémia IV. osztályának els megválasztott tc.gjai

között volt. A népszersít egyesületek között a Természettudományi Táreu-

lat választmányi tagja s az Urániának igazgat ós ági tagja volt. Peth munkájá-

nak a Természettudományi Tái-sulat kiadásában megjelent magyar kéziratát

sajtó alá rendezte s Walther «A föld és a szerves élet történeted cím könyvé-

nek revízióját is végezte. Legkevesebb kapcsolata a m. kir. Földtani Intézet-

tel volt, mely pályája elején- két munkáját kiadta s 1890-ben mint önkéntes

résztvett dr. Sciiafarzik Ferenc mellett a földtani íölvótelekben is. Az inté-

zettel való további kapcsolata csakis az általa Uírt hazai anyaguknak az inté-
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zet igazgatósága által készségesen rendelkezésre való bocsátásában nyilatko-

zott. Szorosabb viszonyba nem is kerülbetett a Földtani Intézettel, mert az

általa mvelt tudományág a legutóbbi idkig nem volt az intézet munka-
körébe föl véve. Utolsó munkája <(Adatok északi Albánia eocén képzdményei-
nek kifejldéséhez és faunájához* címen a Földtani Intézet évkönyvében

közvetlen halála után jelent meg s a magyarországi fosszilis rákokról szóló

kézirata is az intézet kiadására vár.

LRENTHEY életének fcélja az slénytan tudományos mvelése mellett

fként arra irányult, hogy ennek a tárgynak önálló egyetemi tanszéket és

ezzel állandó tudományos központot teremtsen. Hant ken halálával az slény-

tan, a földtannal egyesítve, elvesztette eredeti önállóságát s nehéz küzde-

lembe került, míg azt újból megszerezni sikerült. Ezt a küzdelmet Lrenthey
teljesen egyedül vívta meg s noha módjában lett volna célja kivitelére a szak-

emberek jórészének segítségét megnyerni, mégis szívós akarattal egj^edül

haladt céljához vezet úton. Fáradozásait ezúttal is siker koronázta s 1914-ben

a bTida pesti egyetemen az slénytan rendes tanára lett. Noha a földtantól

való függetlenít ést kifejezetten az slénytan élettudományi jellegének és

irányának hangoztatásával óhajtotta, mégis távol állott tle az a szándék,

hogy ezt a tudományszakot a földtantól eltávolítsa, mert tisztában volt mind-

végig azzal a sokszoros kapcsolattal, mely mindkét tárgyra nézve életszükség-

let. Tanári mködése csak most nyert volna végleges irányt, csak most jutott

volna ahhoz, hogy az slénytan nehezen kiküzdött függetlenségét tanítványok

nevelésével és iskola megteremtésével intézményesen biztosítsa. Programm-

jában volt, hogy a hazai slénytani anyag minden állatosztálya megfelel

szakember speciális mködési köre legyen, amihez nagyon sok szakember

nevelésére lett volna szükség. Az lelkesít példája, buzdító hatása bizonyára

meg is teremtette volna ezt a nálunk annyira nélkülözött irányt, ha a sors

mostoha keze meg nem fosztott volna bennünket ettl a legértékesebb tanár

mködésétl.
Kutatói mivoltát jellemz lelkiismeretesség és a részletekbe hatoló

pontosság, tanári mködésének is sajátja. Hallgatóival szemben mindig

csaknem baráti jóindulattól viseltetett s közvetlen kedélyes modorával nagy-

ban elsegítette tárgyának megkedveltet és ét. Pedig a kötelez vizsgatárgyak

minimális anyagának megszerzésére töreked hallgatósággal nem volt könny
ezt a részükre távolálló tárgyat megkedveltetni. Az slénytani rendszeres

eladások száraz menetét az életmód és elfordulási viszonyok ismertetésével

fszerezte. Jobban szerette, ha a kezdk kizárólag csak leíró munkára szorít-

koztak, mintha kevés tapasztalattal az elméletek sikamlós területén bizony-

talanul tévelyegtek. Ezért ezekkel az elméletekkel részletesebben maga sem

foglalkozott eladásaiban s leginkább a morfológiai leíráshoz szükséges alak-

érzék fejlesztésére helyezett súlyt. Tanári kötelességének tartotta, hogy az

eladásaiban elhangzott ismeretek kiegészítését, rögzítését i's fölújítását, más-

részt az egyetemen kívül állók részére az önképzést lehetvé tegye az slény-

tan rendszeres ismereteit összefoglaló tankönyvben. Ennek kidolgozására a

vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól megbízást nyert s a tudományos
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akadémia támogatását is biztosította. Evek óta nagy szfivttttel dolgozott

t'Zfii 11 tankönyvön, mely most szintén megiratlan maradt.

Kutató és tanári mködésében elért eredményei egyéniségével függenek

össze. Igazságérzete ós igazságszeretete a természet igazságainak jogos kutató-

jává avatták. Mindig tiszteletben tartotta mások vizsgálati eredményeit, de

tárgyi igazságának tudatában a legélesebb kritikai hangtól sein riadt vissza.

Viszont saját tévedéseit készséggel belátta s vizsgálati eredményeinek újabb

vizsgálatok követelte változtatásaira mindig készen volt. Különös tisztelettel

és szeretettel csüngött tanárain s Iíantken és Zittel irányát a legmesszebb-

men módon védte és mvelte is. Hantken eszméihez mindvégig h maradt

nemcsak kutatási területein, hanem egyetemi céljaiban is. Fölújította az

slénytani gyjtemény megvalósításának eszméjét, mely hazánk közmvel-
dési és tudományos törekvéseinek egyik elodázhatatlan éget szükséglete,

melynek nem épen megfelel megvalósítását már Hantken megkezdte az^

egyetem keretein belü^ LRENTHEYeltt is ez a cél lebegett, de a megvaló-

sításra vonatkozó tevékenységében nem tévesztette szem eltt az egyetemi

tanítás igényeit, melyek egy nagyobbszabású gyjteménynek méretekben

alatta maradnak, anyagban és összeállításban pedig attól lényegesen eltérnek.

Ezért külön állította össze a tanítás céljait szolgáló -gyjteményt, mely meg-

felel készítményekkel, összehasonlító él anyaggal, rajzokkal és magya-

rázatokkal pedagógiai érzékrl tesz tanúságot. Nehéz viszonyok között,

szerény eszközökkel jóformán emberfölötti munkát végzett ezzel s hogy

aránylag rövid id alatt megteremtette intézetének kereteit, az csak annak

köszönhet, hogy hangyaszorgalommal évek hosszú során tudatos gyjtések-

kel, cserékkel és vásárlásokkal hordta össze jó elre ennek a gyjteménynek
alapjait. Mindezt jóformán szintén teljesen egyedül, mivel túlzott mértékben

ambicionálta ezt az alapozási munkát, melyben még a hozzá legközelebb

állók segítségét is csak alárendelt mértékben vette igénybe.

Magaválasztotta hivatásában kötelezettségeinek mindenképen eleget

tett. Teljesen áthatották szaktudományának szépségei s nem volt eltte

jelentéktelen vagy értéktelen semmi, ami a kövületekre vonatkozott, A leg-

kisebb észlelési adatot, a legjobban ismert kövületet épúgy megbecsülte és

értékelte, mint a legszebb ritkaságokat. Egész munkásságával az slénytan-

nak élt s életének nagyobbik részét a tudomány kizárólagos szolgálatában

töltötte el. Családalapításra is csak késn gondolt s váratlan elhmiyta nem-

csak a tudomány vesztesége, hanem gyászba borította mindenben megért

hséges hitvesét s árvaságra juttatta három kiskorú gyermekét.

A magyar tudományt ért veszteséget nem fejezhetik ki a szavak, de

mutatja az a nagy hézag, mely az általa mvelt irányokban utána maradt.

Legfbb életcélját elérhette bár, de részére igéretföldje volt csak az, melyen

a maga ültette fák gyümölcseit alig élvezhette. Halálával elnémult az slény-

tan szava a budapesti egyetemen is s ezidszerint újból egyetemi képviselet

nélkül maradt ez a tudományszak, melynek vizsgálatai a hazai földtani

kutatások nem egy gyakorlati jelentség eredményét elsegítették. A buda-

pesti tanszék, niflynek mei^^valósítcisa mar Hantken és L re NTH fi Y lelkes
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Jüuiikásságát emésztette föl, ne)ii rieinmisülbet iiie«í már többé. Azok az érde-
mek, melyeket az elbúnyt a magyar tudomány terén szerzett , a hazai földtan
es slénytan mindt'u mveljének kötelességévé teszik, hogy gondozásba
Vegyék Lukn-ihey életének fmvét, az általa életre szólított slénytani
tanszék gyönge csemetéjét, mely az emlékének örök megóvására van hivatva.

Lörenthey Imre irodalmi munkáinak jegyzéke :

1. A na.uyuiiiiiyuki iToliia ni.j |joiitu.si emelet és faunája, e<ry táblával. M. k. FöHt.
Int. évk. IX. 2. fz. 1890.

D'h- ponti.*che Stufe und dncn Fauna bei Nagymáuyok ini Koniitate Tolna.

(Mitteilungen aus dem Jahrhuchc dcr kön. ung. Geol. Anstalt IX. 1890.)

2. A szeksxárdi nagymányoki és áipádi felspontusi lerakodások é.s faunájuk.

(M. kir. Földt. Int. évk. X. 4. füz. 1893. (57 (1)-142. (78.) old. 3 táblával.)

Die obeieu pontischen öediniente und deien Fauna bei Szekszárd, Nagyniányok

und Árpád. (Mitteilungen aus dem Jahrbuche der kön. ung. Geol. Anstalt X. 1893.)

3. Adatokaz erdélyi tzegtele pekfaunájához, (Orvos-természettudományi értesít,

Kolozsvár.)

4. Adatok Sxilágy megye ós az erdélyi részek alsópont usi lerakodásainak ismereté-

hez (egy táblával). (Az Értesít tudományos közleményei II. természettudományi szak.

XVIII. 1893.)

5. Jelentés az erdélyi Múzeum-egylet megbízásában 1891 nyarán tett földtani

kirándulá-saimnak eredményeirl. (Értesít II, természettudományi szak. 1893.)

6. Gált és Hidegkút nagyküküUömegyei helységek pontusi faunái. (Értesít II.

természettudományi szak. 1893. Kolozsvár.)

7. Kurd tolnamegyei helység pontusi faunája.

Die pniitische Fauna von Kurd im Komitate Tolna. (Földtani Közlöny XXIV.

1894.)

8. Adatok Hidasd baranyamegj'ei helység felspontusi faunájához.

Beitráge zur olxnpontischen Fauna von Hidasd im Komitate Baranya. (Földtani

Közlöny XXIV. 1894.)

9. Ujabb adatok Szekszárd felspontusi faunájának ismeretéhez.

Neuere Daten zur Kenntnis der oberpontischen Fauna von Szekszárd. (316 — 326.

u. Taf.) (Természetrajzi Füzetek XVIII. 1895. 257-265. egy táblával.)

10. A székelyföldi szénképzdmény földtani viszonyairól.

Über die geologischen Verháltnisse der Lignit bildung des Széklerlandes. Orvos-

természettudományi értesít II. természettudományi .«zak. (Mediz.-naturwiss. Slitteilm-

gen) XX. 1895.

11. Ujabb adatok a székelyföldi szénl<épzödmény földtani viszonyaihoz.

Xeuere Daten über die geologischen Verháltnisse der Lignit bildung des Székler-

landes. (Orvos-természett ud. értesít II. természettud. szak. 1895.)

12. Néhány észrevétel a papyrothecaról.

Einige Beuierkungen über Pa jjvrotheca. Földtani Közlöny. XXV. 1895.

13. A kolozsvári széntelep.

Das Kolozsvárer Kohlenlager. Földtani Közlöny. XXV. 1895.

14. Néhány megjegyzés a «Lithiotis» kérdéshez.

Einige Bemcrkungen zur «Lithiotisfrage». Természetrajzi Füzetek XVIII. 1895.

15. Palaeontoiogiai tanulmányoka harmad korú rákok körébl. I. Adatok Magyar-

ország harmadkorú rák-faunájához. (Kilenc táblával.) II. A müncheni állami gyüjte-

PeWtani Közlönv XI.VIII. köt. 1918. 4
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ményekbin lev harmadkorbcli rövidfarkú rákok. (2 táblával.) III. Ujabb adatok Ma-

gyarország harmadkorú rákfaunájához (két táblával). IV. Andorina és Darányia, két

ráknem Magyarországból. (1 táblával.( V. Adatok Egyiptom cocénkori decapoda

faunájához. (2 táblával.) VI. Adatok Szardínia harmadidszakbeli rák faunájához.

(2 táblával.) (Math. és természett id. Közi. XXVII. 2. 1898. XXVII. 6. 1901. XXXIX.
2. 1907.)

B3Ítráge zur Djcapodeufauiia des Ungarischon Terti&rs. (Math. u. nat. Bcrichte

a u.s Ungarn, XIV. 1898.) Über die Brachyuren der Palftontologischen Sammluiig des

Bayerischcn Staates, (Természetrajzi Füzetek. Herausg. v. ung. National-Museum

Budapest, 1898. XXI. p. 1 — 152. Taf. I— XI.)Neuere Beitrage zur tértiáron Decapodcn-

fauna Ungarns. (Mit zwei Tafeln.) Math. u. naturw. Berichte aus Ungarn. XVIII. 1900.

Leipzig, 1902. «Andorina » und «Darányia» zwei neue Brachyuren-Gattungen aus Ungarn.

(Math. u. nat. Berichte aus Ungarn XVII. 1899. Leipzig, 1901.) Beitrage zur Kcnntnis

der eo/ánen Decapodenfauna Ágyptens. (Math. u. nat, Berichte aus Ungarn. XXV. 1907.

Leipiig, 1908.) Beitrage zur tertiáren De capodenfauna Sardiniens. (Math. u. nat. Berichte

aus Ungarn. XXIV, )

16. Kínai paleozoos kzetek mikroszkopikus vizsgálata. Különlenyomat a

gróf Széchényi Béla keletázsiai útjának tudományos eredményei cím munkából.

III. köt. VI. szakasz. 201-256. old. 1897.)

Mikroskopische Untersuchungen der palftozoischen Gesteine. (Wissensch. Ergcb-

nisse der Beise des Grafen BÉLA Széchényi in Ostasien 3. Abt, IV. Budapest, 1898.)

17. Sepia a magyarországi harmadkorú képzdményekben. 1 táblával. (Math.

és Természettudományi Értesít. XVI. k. 4. füz. 316-320. 1898.)

Sepia im ungarischen Tertiár (Sepia hungarica n. sp.) (Math. u. naturw. Berichte

aus Ungarn 16. 1898. 268-272. Taf. III.)

18. Magyarország talajnemeinek eloszlása mésztartalom szerint 1899.

19. Foraminiferen der Pannonischen Stufe Ungarns. Neues Jahrb. f. Min. Geol

u. Pa]. 1900. II.

20. Die pannonische Fauna von Budapest. (Mit 13 Tafeln.) Palieontographica

XLVIII. 1902.

21. A szarmata és pannóniai képzdményeket áthidaló rétegeknek egy klasszi-

kus lelethelye Magyarországon.

Ein klas.si.soher Fundort der die sarmatischen und pannonischen Bildungen über-

brückenden Schichten in Ungarn. p. 181. (Földtani Közlöny, XXXIII. 1903.)

22. Néhány megjegyzés az Orygoceras Fuchsi Kitti sp.-rl.

Einige Bi-merkungen über Orygoceras Fuchsi Kitti. sp. (p. 618.) (Földtani Közlöny,

XXXIII. 1903.)

23. Két új teknsfaj a kolozsvári eocén képzdményekbl. (2 táblával.)

Zwei neue Schildkrötcnarten aus dom Eoz&n von Kolozsvár, (p. 260.) (Földtani

Közlöny, XXXIII. 1903.)

24. Pteropodás márga a budapesti óharmadkori képzdményekben.

PLeropodenmergcl in dcn alttertiáren Bildungen von Budape.^t. (p. 520.) (Föld-

tani Közlöny, XXXIII. k. 1903. 4. old.)

25. Pyrgulifera tömeges elfordulása a lábatlani eocénben.

Massenhaftes Vorkommcn von Pyrgulifera im Eozan von Lábatlan, (p. 524.)

(Köldtani Közlöny, XXXIII. 1903. 2. old.)

26. A ráko.>j3zentmihályi Sashalom kavicsainak koráról, (p. 232.)

Über das Altér des Schottcrs am Sashalom bei Rákosszentmihály, (p. 296.)

(Földtani Közlöny, XXXlV. 1904.)

27. Adatok a balatonmellóki pannóniai korú rétegek faunájához és stratigrafiai
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helyzetéhez. 3 tál)láv;il ós 12 szövegábiával. (Balaton tudományos tanúim, eredm.

I. k. 1. rész. 1905.)

Bjtráge zur Fauna und stratigraphischen Lage der pannonischen Schichten in

der Umgebung des Balatonsees, (Resultate dcr «Wissensch. Erforschung dcs Balaton-

.seo.s». I. Bd. 1. Teil. Budapest. 1900.)

28. Dr. Zettel Károly Alfréd.

Dr. Kakl Alfkíd V. Zittel. (p. 425.) (Földtani Közlöny, XXiXVI. 1906.)

29. Budap:>st pannóniai ós ievantei korú rétegei és ezek faunája. Szókfoglaló

értekezés. (Mathcmatikai ós természettudományi Értesít XXIV. k. 2. füzet. 298—
342. old. 1906.)

Über die pannonischen und levantischen Schichten von Budapest und derén

Fauna. (Math. u. nat. Bcrichte aus Ungarn, XXIV. 1906. Leip/.ig, 1907.)

30. Vannák-e juraidöszaki rétegek Budapesten? (p. 359.)

Gibt es Juraschichten in Budapest? (p. 410.) (Földtani Közlöny, XXXVII. 1907.)

31. Titkári jelentés 1907-rl. (Földtani Közlöny, XXXVIII. 1908.)

32. A triász mint jura. A Bánya. 1908.

33. Dr. MelcIER OttszTÁV (arcképpel) (p. 1.).

Dr. GusiMíV Melozeb (mit Bildnis) (p. 103.) (Földtani Közlöny, XXXVIII. 1908.)

34. A tihanyi Fehórpart pannóniai rétegeirl, (p. 679.)

Über die pannonischen Schichten des Fehérpart bei Tihany, (p. 716.) (Földtani

Közlöny, XXXVIII. 1908.)

35. Adatoka magyarországi pannóniai képzdmények sztratigra fiájához, válasz-

ként VrcÁLlS István dr. úr cikkére, (p. 368.)

Bjitrage zur Stratigraphie der pannonischen Bildungen Ungarns. (Als Erwiderung

auf den Axtikel des Herrn Dr. Steban Vitális «Bemerkungen z. Mitteil. des Herrn Dr.

1. LöEENTHEY : Über die pannonischen Schichten d. Fehérpart bei Tihany, (p. 470.)

(Földtani Közlöny, XXXIX.)
36. Titkári jelentés 1908-ról. (Földtani Közlöny XXXIX. 1909.)

37. Megjegyzések Magyarország ó-harmadkori foraminifera faunájához. Egy táb-

lával. (Mathematikai és természettudományi Értesít, XXVII. 5. füzet. 1909.)

Bemerkung zu der alttertiáren Foraminiferenfauna Ungarns. Mit Taf. I. (Mat

u. nat. Berichte aus Ungarn XXVI. 1908. Leipzig, 1910.)

38. Ujabb adatoka Székelyföld geológiájához. (Mathemat. és természettud. Érte-

sít, XXVII. 3. füz. 1909.)

Neuere Beitrágc zur Geologie des Széklerlandes. (Math. u. nat. Berichte aus

Ungarn, XXVI. 1908. Leipzig, 1910.)

39. Zur Richtigstellung der in dem Artikel V. AlLADi's betitelt : «Der Jura des

Ofiiier Gebirges und allgemeine Betrachtung über die tektonischen Verháltnisse des

.selbcn* enthaltenden litcrarischen Mystifikation. (Centralbl. f. Min. Geol. u. Pal. 1909.)

40. Titkári jelentés 1909. évrl. (Földtani Közlöny. XL. 1910.)

41. B?merkungen zur Arbeit Dr. Kabl Beutler's : Über Foraminiferen aus dem

jungtertiárcn Globigerinenniergel von Bahna im Distrikt Mehedinti (rumanische Kar-

pathen. (Centralblatt f. Min. Geol. u. Pal. 1910.)

42. A diluviális ember kérdése. 151 — 166. o. Uránia XII. Évf. 4. sz. 1911

április.

43. Ujabb adatok Budapest környéke harmadidszaki üledékeinek geológiájához.

Három közlemény. (Mathematikai és természettudományi Értesít, XXIX. k. 1.,

2. füzet. XXX. 2. füzet. 1911., 1912.)

Neuere BeitrSge zur Stratigraphie der Tertiarbildungen in der Umgebung von

Budape!5t nebst einigen Bemerkungen zu JuLirs HalavAts: Die Neogenen Sedimente

4*
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diT Umgebunst von Budapest». (Mathcm. u. iiatmw. Bciichto auM Ungani, XXVII.

1909. Leipzig, 1903.)

4:4. Paleontológiái ujdouaágok Magj'arur.v>!.ág harmadidszaki ükdékeiböl.

Három táblával. (Mathematikai és természettudományi Értesít, XXIX. 4. füzet, 1911.)

Paláontologische Novitáten aus den tertiann Sedimenten Ungarns. (Malh. ii.

iiaturw. Berichte aus Ungarn, XXVII. 1909. Leipzig, 1913.

45. Jelentés az 1912. év nyarán végzett erdélyrészi geológiai kutatásokról. 16. old.

(Jelentés az erdélyi medence földgázelöfordulásai körül eddig végzett kutató munká-

latok eredményeirl. II. rész. 1. füzet.) 1913.

46. Adatok északi Albánia eocénképzdinén vének kifejlödéséh( z és faunájához.

(Magy. kir. Földt. Int. évk. XXV. 1917. 1-21.)

Bcitráge zur Kenntniss der Fauna und Ausbildung der Eocánbildungen Xord-

albaniens. (Mitteil aus d. Jahrbuehe d. k. ung. geol. Reichsanstalt XXV )

47. A magyar korona országai fosi-zilis de capoda -rákjainak monográfiája. (Hátra-

hagyott kézirat.)

Monographie der fossilen Dccapoden üngarns (Manuseript).

D) ISMERTETÉSEK.

1. A niayyar szent korona országainak íölilrajzi,

társadalomtudományi, liözmvclódési és közgazdasági

leirása. Szerkesztette : lóczi LÓCZY Lajos. I IX. táblával ; kiadta

a Magyar Földrajzi Társaság. Budapest 1918. Ára 24 korona.

A tudományos kutató munka új igazságokra és ismeretekre törekszik,

hogy azután azokat másodfokon rendszerezze és összefoglalva egységes kép-

ben mutassa be. A tudomány további föladata ezek után az, hogy megállapo-

dott eredményeit a szakemberek körzetén kívül is közkinccsé tegye tanítási

és közmveldési eszközökkel. Az elbbi az emberiség kultúrmun kajába való

közvetlen kapcsolatot szolgálja, az utóbbi elssorban nemzeti föladat, mely-

]iek célja a hazai mveldés színvonalának emelésén kívül a tudományos

részlettanulmányokat méltányoló megértés fokozása is. A magyar tudomány

föllendült életmködése mindeddig t úlnyomó részben csak az els cél szolgá-

latában mozog. Alig-alig jelenik meg önálló magyar nyelv összefoglaló

munka, mely egyik vagy másik tudomány mai állását föltárná elttünk,

örömmel üdvözöljük tehát ezt a könyvet már csak ebbl a szempontból is.

Még nagyobb az örömünk a könyv céljának láttán, minthogy a külföld eltt

van hivatva ez a könyv különböz mvelt nyelveken közállapotaink igaz

is méret ének te rjes zt és ére

.

Folyóiratunk célját ós kereteit t úlhaladná ennek a sokirány ú könyvnek

teljes ismertetése, azért csak megemlítjük, hogy Magyarorezág, Fiume, Horvát-

Szla vonország. Dalmátország, Bosznia és Hercegovina minden irányú rövid

li'irását megtaláljuk benne. Magyarorezág földtani szerkezetét Lóczy Lajos.

ht.nry. és vízrajzát, településeit és éghajlatát Ciiolnoky Jen. növényíöldrajzi

tagozódását Szabó Zoltán, állal földraj/i vázlatát .Méhely Lajos, történetét
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3ÍÁRKI Sándor néprüjzát Hátky Zsigmond. i;ép ssépét "Thirring Gusztáv.

iilkotiuányát XagyErn. közokt utasát Körösi Henrik, ni úzeuniait AVlassics

Gyula, közgazda sátíát Matlekovits Sándor, mezgazdasáíját Bernát
István. erdé.szet ét Arató Gyulv. hányászatút Eéz Géza. halászatát Land-
graf János, vadászatát Sugár Károly. iiemzct.í>azdaságát Gaal Jen
ismorteti. Fiumérl Kormos Tivadar és Fest Aladár. Dalmátoi'szágról

lÍAVASS Rezs, Lambreciit Kálmán és Lóczy Lajos iviak. Horvát -S;da von

-

oi-szágot, valamint Boszniát és Hercegovinát hasonló modorban az odavaló

szakemberek legkiválóbbjai ismertetik.

Bonniunkét ezen a helyen különösen Lóczy Lajos t()l)ál)ól származó

flMagyaroi-szág földtani szerkezete* s RÉZ Géza álla] ismertetett «Bányászat»

érdekel. A Magyarország földtani szerkezetérl szóló rész, tárgyának nagyobb
elismeretet követel és ezúttal elsízben összeállított színvonalas volta

miatt, élesen elüt a többi, többé-ke vésbbé egyszer olvasmány gyanánt kezel-

het leírásoktól. Ez a rész évtizedes elmélyed szaktanulmányok elször

formába öntött megjelenése, melyet minden részletében csak a szakember

tud kellen méltányolni. A tudós szerz Magyarország bonyolult földtani

fölépítésében az Alpok, Kárpátok és Dinaridák összefügg gyrjét, a harmad
kori medence és az alföldek, végül a medencében lev közép- és szigethegyek

természetes földtani csoportját különbözteti meg. Ezen a hármas tagozódáson

belül a földtani fölépítés alapján történik az egyes hegycsoportok további

megkülönböztetése, amelynél nem a határokat keres elkülönítés, hanem az

együvé tartozók természetes csoportokká való egyesítése volt a fcél. Ilyen-

formán együvé került sok olyan hegységrész, amely az eddigi leírásokban

külön szerepelt.

Az Alpok, Kárpitok és Dinaridák gyrjében egj'fell az Északkeleti

Alpok nyúlványai és a Kárpátok bels hegymagvai, másfell a balkánfél-

szigeti hegykeret szolgáltatnak egyenérték nagyobb csoportokat. Az elbbi

alá tartoznak: a^ az Északnyugati Kárpátok a Wechsel-, Ro-

honci hegység, Rozália-, Lajtahegység, st az Eparjes -tokaji vulkánsorig ter-

jed hegyvidékekkel ; fej az Északkeleti és Keleti Kárpátok
a To pólya -Ondava-völgytl a Borgói hágóig; c) a Zsil-völgyig terjvdo Déli
Kárpátok s d) a kárpáti homokk f 1 i s öve. A bal kán fél-

szigeti hegykeretbe tartoznak a magyar medencét délrl szegélj'ez horvát-

szlavonországi s bosznia —dalmátországi hegyek. Ebben a hegyvidéki keret-

ben foglal helyet a nagy magyar medence, mely egyenltlen beszakadások

révén részekre tagolódott. A medence helyén a p?rmtl a miocénig tartó

kristályos szárazulat elöregedett térszíne foglalt helyet, melynek egyes el-

szakadt részei a medence belsejében még fönnmaradtak. E/ekhez csatlakoz-

nak a medence közép- és szigethegységei: a tú'adunai és a tisza vidéki közép-

hegységek, a tágasabb értelemben vett Bihar- vagy a Keleti középhegység,

a Temes*—krassószörónyi (vagy bánáti) középhegység, a báránya megyei

szigethegyek, a Dráva- és Száva köz hegyei, a dráva- és szava menti hegyszi-

getek. Az itt vázolt keretekbe az eddigi kutatások megálla pításain kívül

egészen új gondolatok olyan serege van tömörítve, hogy szinte fél, hogy

erre a magaslatra a szakembereken kívül más nem emelkedik.
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A Cholnoky által írott hegyrajz élénken ecseteli az els részben jellé

mezett íöldtani egységek arculati jelenségeit és jellemz formáit.

A «Magyarország bányászata* cím részt Béz Géza a Selmecbányái bá-

nyászati és erdészeti fiskola ny. r. tanára írta. Eme rész olvasásánál azonnal

szembetnik a könyv egyes fejezeteinek egyenetlen terjedelme. Ez a hat ol-

dal terjedelm rész ugyanis föltétlenül több helyet érdemelt volna. Különösen

vonatkozik ez az ország nagymultú ércbányászatára, mely csak egy oldalt

foglal el. A rómaiak idejében Dácia Európa legnagyobb aranybányavidéke

volt, amirl a munkában egy szó sincs, holott a külföldön kötetek szólnak a

római bányászkodásról ; a szénbányászat is többet érdemel egy rövid oldalnál.

A könyv tárgyi részéhez, adatainak megbízhatóságához kétség nem
férhet. Biztosítja ezt a szerkeszt személyén kívül a munkatársak díszes

sora is. Tárgyi tekintetben tehát kit zött céljának teljesen megfelel. Ahhoz

sem férhet kétség, hogy a magyar olvasóközönség szívesen fogadja ezt a régóta

nélkülözött könyvet. Nagy hiánya a mpek, hogy nincs hozzá térkép mellé-

kelve, ami pedig a munka egyik legfontosabb része-volna. Az olvasóközönség-

nek igen nagy könnyebbségére lett volna, ha az épen nem könny földtani és

hegy- és vízrajzi rész olvasását a könyvhöz méltó nagyobb méret térkép

könnyítené meg. Igaz, hogy ez a mai súlyos idkben tetemes áldozatot jelent,

de az olvasmányok tökéletesebb megértésével elért haszon talán megérte

volna ezt az áldozatot is. A külföldnek szánt kiadásokat azonban semmi-

képen sem tudjuk egy a magyar helynevek hibátlan írását is föltüntet, jó

térkép nélkül elképzelni.

A magunk részérl ezenkívül még az az óhajtásunk volna, vajha az itt

tömören megírt földtani szerkezetet mielbb követné Magyarország földtaná-

nak részletes megírása is. A mindnyájunk által nagyrabecsült tudós szerz

szerkeszti és alkotó munkáját pedig jutalmazza a szeretet és öröm, amellyel

e lelkesedéssel készült könyvet mindenki használni fogja.

Dr. Vadász Elemér.

2. Weszelszky Gyula dr. : [A radioaktivitás. A Magyar

Cbemiai Folyóirat 23-ik évfolyamának melléklete. 198 nagy nyolcadrét

oldal, 52 ábrával. Budapest 1917 a Természettudományi Társulat kiadása.'

Az anyag mibenlétének ,eredetónek kérdése úgyszólván sidk óta fog-

lalkoztatja az emberiséget. Az ókor bölcseitl kezdve, a modern, kísérleti

alapon álló kutatásokig, a legkiválóbb elméket tette próbára ez a téma.

Ha ez a hossz ú, szünetnélküli, kitartó munka nem is hozta meg a talán el sem

érhet megoldást, mégis bizonyos határozott eredményekkel járt. A kémia

és fizika történetének alig van érdekesebb fejezete, s az anyag mibenlétének

megismerése felé talán egyik sem visz oly messzire, mint e két tudomány

legújabb hajtása, a radiokémia. A radioaktivitás jelenségével kapcsolatos

kutatásokból levont következtetések új megvilágításba helyezték a kémia

sok, már véglegesnek tartott alapfogalmát. Ezen nagy horderej vizsgálatok

eddigi eredményeit foglalja rondszí^rlK- az elttünk fekv könyv, mely egy-
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szei*smind az els, önálló, magyar nyelv munka a radio;i kti vitás teieu.

A magyar szakirodalom, sajnos, még nem oly terjedelmes, még nem tart ott,

hogy a specialisták igényeinek kielégítésére törekedhetne. Nekünk még ilyen

összefoglaló mvekre van szükségünk, melyek egyrészt a kezdk, másrészt

a tudomány haladását követ, az iskolából régen kintt, mással elfoglalt

szakemberek részére készülnek. Kitzött ketts czlját a szerz kiválóan

oldotta meg, jó áttekintést ad a tárgy iránt csak általánosságban érdekl-

dknek, másrészt megbizható útmutatással szolgál azoknak, akik elször, de

mélyebben óhajtanak foglalkozni ezzel a tudománnyal.

Egy ilyen természet könyv megírása már magában véve súlyos feladat,

hát még olyan téren,' mint a radiokémia, mely állandó gyors fejldésben

van ! A könyvíró elé gördül akadályokat fokozza az a körülmény, hogy a

szerznek az eszmék forgatagában élve, magasabb nézpontra kell emel-

kednie, s az általánosabb, megállapodottabb eredményeket kell kiválogatnia.

Ezeket a nehézségeket a könyvíró sikeresen leküzdötte. Eladásmenete nyu-

godt, minden fejezete egy-egy jól átgondolt, kerek egészet alkot. Ferénye
a tárgyilagosság, mely az egész munkát áthatja. Ez a tárgyilagosság nagy

lemondást kíván, különösen akkor, mikor a könyvíró maga is részt vesz a

kutatásokban. Kedvelt eszméit, szubjektív meggyzdéseit nem részesít-

heti elnyben, ellenkezleg nagyon is a dolgok fölé kell emelkednie. Szépen

nyilatkozik ez meg a befejez sorokban :

«Mint az elmondottakból kitnik, a plejád-elmélet még sok ellentmon-

dásra szolgáltat okot, de meg kell jegyeznünk, hogy a plejád-elmólet még
egészen fiatal s az utóbbi évek nem igen voltak alkalmasak arra, hogy a/t

erteljesebben fejleszthessék. Hogy milyen irányban fog az fejldni, a jöv
titka. Lehet, hogy a radioaktív anyagokról kiderül, hogy azok nem való-

ságos elemek, s akkor a plejád-dmélet módosulva, csak a radioaktív anya-

gokra érvényes szabállyá alakul, de nem lehetetlen az sem, hogy a jöv kuta-

tásainak sikerülni fog az ellentmondásokat kiküszöbölni, az eddig megol-

datlan kérdéseket megfejteni, s az elmélet általános törvénnyé lesz. Annyi

tény, hogy ez elmélet, az ellentmondások ellenére is, a radioaktív jelenségek

közül nagyon sokat igen szépen megmagyaráz és hogy a radioaktív jelenségek

áttekintését megkönnyíti, de amikor ezzel foglalkozunk, nem szabad el-

felejtenünk, hogy a természettudós nem dogmákat hirdet, csak a természet

titkait kutatja* és hogy az elmélet nem azt mondja, hogy amit állít, úgy is

van, csak azt, hogy eddigi ismereteink alapján, úgy magyarázhatjuk.*

A könyv 13 fejezetre oszlik, ú. m.: bevezetés; katód-, anód- és Eöntgen-

féle sugarak; gáz-ionok, a, /9 és ^-sugarak, a radioaktivitás mérésének mód-

szerei ; a radioaktivitás jelenségét magyarázó elmélet; uránium és közvetlen

átalakulási termékei, ionium; rádium és átalakulási terinékei; tórium és

átalakulási termékei; aktinium és átalakulási termékei; a kálium fe rubidium

sugár/ó képessége; a radioaktivitás és az atom-elmélet.

A természettudományok bármely ágának haladása elmaradhatatlan

kihatással van annak összes ágaira, hiszen mindegyik a nagy természet rej-

télyeit kutatja. A radioaktivitás terén tett felfedezéseket nem csak a kémikus
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Ós fizikus nézeteit változtatták meg, nemcsak természet bölcscK'ti világnéze-

tünket alakították át, hanem egyrészt font<w elméleti következtetésekre

adtak alkalmat, másrészt gyakorlati nlkolmazást is nyertek a legtöbb rokon-

tadomáuyban, A földtan is azon tudományok közé tartozik, melyek a radio-

kémia val kapcsolatba kerültek^ ami egyfell megtérniéken yítleg hatott,

araennyiben sok mindent új megvilágításba helyezett, másrészt általuk

egyes régebbi tudományos eredmények, független úton, újabb megersítést

nyertek.

A geológasok és mineralogusok érdekldésére leginkább az mánimn,
rádiimi, tórium és aktinium elfordulásáról, továbbá a «rádium és a föld

melegérl)), «rádium és a föld életkoráról* szóló fejezetek tarthatna k. s/.ámot.

Az urániumról s/óló fejezetben a szerz legelször az uránium el-.

fordulását tárgyalja. Az ui'ániumszrökére ftömege (60—80%) uránium-

oxyd (UsOg). megtaláljuk, azonban mellette az eddig ismert eleme kjiek

mintegy harmadát. Az ásvány részletes összetételére vonatkozólag Bkcker
és JANASCHnak a következ táblázatban összeállított elemzési adatait közli :

I. II.

üsOs 76-41% 76-82%

Fe.,0, 4-15% 4-00%

Pb 4-67% 4-63%

Bi^O 0-63%, 0-67%

As^O, 0-99% 08-82%

Sb nyomokban
ZnO 00-08% 0-22%

MnO 0-13% 0-04%

SiO, 5-57% 5-07%

CüO 3-03% 2-45%

MíiO 0-13% 0-19%

l_0 0-16% 0-28%
Na^O 1-21% 1-19%

Ei> k; földek 0-43% 0-52%

H2O 3-25% 3-25%

S 1-37% 1-15%

102-21% 101-30%

S:0 0-68% 0-57%

összesen 101 '53% 100-73%

Azonban hadd beszéljen maga a szer/: <(Érdek(s, hogy az m-ánium-

Bzurokércet, leginkább régen más ércre mvelt és ennek kimerülésével fel-

hagyott bányákban találjuk. így, a ma oly híressé vált joachimsthali bányák-

ban, eredetileg a XVI. században ezüst-, késbb, a XIX. század elején ólom-

érceket fejtettek és csak 1853 óta kezdték az urániuniszvu'okérc rendszeres

bányászását. Másutt viszont, az urániumércet ón- és ezmt járatok elzik

meg. Az urániumércet, rendszerint a kzetek mélyeblien fekv rétegeiben lelik.
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Az urániviniszurokérciiél kistltb mennyis é^Ojcii, de elterjedetebben

találunk egyes uránium-ásványokat, a durvaszem líránitokban. a pegma-
titekben, apró szemcsék alakjában. Ilyenek, az uránium-csillám
(kálcium-uránit), ura not borit (t bori umszi likát, 1—10% urániummal

és 40—50% tboriummal), tborianit (tborium és urániumoxid, ritka

földekkel és ólommal, 9—10% uránium- és 65% thoriumtartalommal),

sa mars kit (a ritka földnek és uráni unnia k niob- és tant ál vegyületei,

8—10% urániumtartalommal), ferguszonit (ugj^anaz mint az elbbi,

1—7% urániummal), monacit (uránium és tborium, valamint a ritka

földek foszfátja. 0—5% uránium-, 7—30% thoriumtartalomma'l),

A fölsorolt ásványok gránitba zárva, tebát eredeti p'ú'ói kzet-
ben találbatók, melyek mállása, illetve átkristályosodása adja a másodla-

gosan fekv urániumásványokat. Ilyennek tekintjük: a carnotitet
(kálciumurániumvanadát, mintegy 50% urániummal), mely Colorado-
ban bomokkövek között, aránylag tekintélyes mennyiségben található.

Ilyenek a gummit (urániumoxidhidrát, ólom- és kovasavtartalommal,

50—65% ui'ániummal), a kalkolit és torbernit (rézua ni 1 foszfát,

mintegy 50% urániumtartalommal). autunit (kálciumuranilfoszfát,

körülbelül 50% urániummal), ur a n o s ph a e ri t (uránium- és bizmu-
toxidhidrát, mintegy 40% urániummal), uranospinin (kálciumurá-

niumárzenát, 49% urániummal), zeunerit (rézura nialarzenát, mintegy

50% urániummal), nranocitrit (báriumuránilfoszfát. 46% uránium-

mal) stb.

Az urániumvegyületeket, leginkább üveg- és porcellánfestéknek használ-

ják s régebben e célra bányászták. Nemrégen még a világ egész uránium-

szükségletét, a csehországi, joachimsthali bányák látták el. Itt fként urá-

ni umszurokércet fejtettek. Az osztrák k. k. Arbtits ministerium kimutatása

szerint , J o a c h i m s t h a 1 b a n, 1854-tl 1914-ig, összesen 498*5 tonna

urániumszurokércet fejtettek, átlag 50% urániumtartalommal. Csehország-

ban, ezenkívül még F r e i b e r g b e n, P r z i b r a m b a n. S c h ö n-

fichtben és Petschauban találnak urániumvegyületeket, de oly

kis mennyiségben, hogy azokra rc;ndszeresen nem bányásznak. A Cseh Érc-

hegység Szászoi-szág felé es részén, Johanngeoi-sgstadtban és Breitenbrunn-

ban szintén fejtenek urániumércet, de az itt fejtett urániumszurokérc csak

elenyész csekély ; annak évenkint fejtett mennyisége, alig éri el a 0*6- 0*7

tonnát. Eégebben ismert urániumlelheh'ct még Angliában, Cornwallban

találunk. Itt több ízben kezdték az érc fejtését, de csak amióta a rádium
oly keresetté vált, fejtik ismét, a benne található rádium kedvéért, A Corn-

wall környéke 1910-ben állítólag, kerekszámban 80 tonna, urániumban sze-

gényebb (6—30% urániumtartalmú) ércet szolgáltatott.

A rádium megismerésével a rádiumot szolgáltató uránium ásványok
keresése is ersen fellendült. Portugália északnyugati sarkában, szétszórtan,

mintegy 150 urániumlelhelyet találtak, amelyekben nagymennyiség,
de urániumban szegény (0-2—5% Ü^O^ tartalmú) kzeteket fejtenek. E k-
zetekben az uránium fleg kalkolit és autonit alakjában van és e kzet közül
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a 0*3—0'5%-us U^Og tartalniu;ikíit már ioldolguzzák. Az itt termelt ércet,

részben a helyszínen dolgozzák fel, részben Franciaoi-szágba szállítják, ahol

a franciaoi-szági autonitekkel együtt dolgozzák fel.

Uránimntartalmú gránitpegmatitokat találtak -még Spanyolországban,

Norvégiában, a Balkán-hegységekben, Német-Kelet-Afrikában, Turkesztán-

ban, Kaukázusban, Ausztrália különböz vidékein, ahol helyenkint bányász-

szák, azonkívül Canadában, Mexikóban, az Északamerikai Egyes ült -Álla-

mokban és végül Colorádóban. Colorado vidéke egyébként, az eddig ismert

urániumlelhelyek között, a leggazdagabb. Az uránium itt helyenkint a

gránit szomszédságában, mint urániums/urokérc található, a ftömegét

azonban, homokkbe zárt carnotit adja.

Az utóbbi helyen termelt mennyiség (Petraschek: Die nutzbare

Kadiumvorráte der Erde) : 1911-ben 25 tonna L'gOg, 1912-beii 26 tonna Ü^O^,

1913-ban 2140" carnotit, kb. 38 tonna Ü^O^-ül.

Néha az uránium, szénben is található. Svédoi-szág egyik szénhamu-

jában 1—3%, xlusztráliában talált szén hamiyában pedig 4% uránium volt

kimutatható.

((Hazánkban az urániumot, sajnos, eddig még, semmiféle alakban sem

találták.»

A rádium cím fejezetben megtudjuk, hogy a rádium, ha végtelen

csekély mennyiségben is, de mindenütt feltalálható, hogy különböz kze-

tekben milyen mennyiségben található, azt szerz a következ összeállítással

érz ékíti

:

I. Vulkánikus közetek:

Siélsö értékek

porfirek 0-5-21-6 X 10-" gramm

szienitek, Büchner és Strtjtt

adatai szerint r9— 9"3 "

gránitok 0-2-14-8 «

plagioklaszok 0-3 — ]6'2 « «

trachitek 0-3 - 3-6 « «

dolí ritek O'o— ]
-3 « «

bazaltok 0*3- 2-1 « v

most is mköd vulkánok lávája

JOLY adatai szerint 0'6— 16-0 «

Átlagos mennyiség

6-62 X 10—"gramm

4-90

4-08 "

3-06 « «

1-76 « «

0-85 « «

0-84 « «

6-30 « «

II. Üledékes k ö z e 1 1^ k :

S/.ólscr értékek

homokkövek, Fletcheb adatai

szerint 0-4-3-5 X 10-" gramm

agyagok, Fletcheb adatai sze-

rint 0-4- 1-8

mészkövek, FletcHEE a dalai sze-

rint 0-0-4-3

Átlagos mannyiség

r56 X 10— ^* gramm

1-30 <- «

1*15 « «
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III.

Széls értékek Átlagos mennyiség

n S/.t. Gotthard-alagút fúrá.-iakor

különböz mélységekben talált

különböz, fként vulkánikus

kzetek JoLYadatai szerint ... 0"7 — 14-3 X 10— ^* gramm 420 X 10— ^* gramm

IV. Tengerfenék képzdményei JoLY adatai szerint:

globigerina-isza p .3650— 4550 méter mélységbl 3'3x 10 gramm
kékagyag 2350 méter mélységbl ^ ]"5 X 10 «

rádiolária -iszap 4700— 5000 méter mélységbl ]3"1 X 10 «

vörös agyag 4300 méter mélységbl ITOXIO «

E táblázatboz a szerz a következket fzi : «Az adatokból nyilván-

való, hogy a rádium földünkön mindenütt el van terjedve. Ezt mutatja

egyébként, bogy megtaláljuk a közönséges talajban, gázalakú termékét,

h rádiumemanációt, a talajvízben, a levegben, a barlangok, pincék és a

talajon át szívatott levegben. Viszont a rádiumemanáció szilárd termékei

megtalálhatók a frissen hullott hóban és escscppekben. Ilyen körülmények

között csak természetes, hogy a magasabb hfokú és az olyan ásványos vi-

zek, amelyek nagyobb mélységbl fakadnak, tehát vastagabb földrétegekbe,

esetleg rádimiiban dúsabb kzeteket járnak át, a rádium-ema nációnak arány-

lag nagyobb mennyiségét találjuk,))

Majd Magyarország ásványos vizeinek rádimnemanáció tartalmára

tér át s a szerz saját vizsgálatainak eredményét foglalja össze :

Budapest, Rudasfürd.. Rákóczi -forrás 7-32 x 10-* millicurie literenkint

Herkulesfürd Károly-forrás 6'59^ « « «

Budapest, Rudasfürd. . Török-forrás 6'21 « « «

í « . . Kossuth Lajos-forrás . . 5'80 « « «

« « .. Mátyás-forrás 5*24 a « o

« Rácfürd . . . Nagy-forrás 3'12 « > «

« Sárosfürd . forrás 2*57 « « «

Herkulesfürdö Herkules -forrás 2"51 « « «

Eger, Püspökfürd .... forrás 2'20 « « «

Budapest, Rácfürd . . . Kis-forrás r73 « « «

Herkulesfürd Lajos-forrás 1*44 « « «

Budapest, Császárfürd . Török-forrás l'O « « «

Daruvár, Üj iszapfürd . forrás 099 v « «

Budapest, Császárfürd István-forrás 092 « « «

4 « Nádor-forrás 0'88 « <• «

Daruvár Kis-forrás 0'80 « « «

Budapest, Császárfürd Mária-forrás 0"78 « «

Darnvár, Régi iszapfürd forrás 0'72 « « «

« • • Mária -forrás 0'60 <' * *

« Közp. iszapfürd forrás 058 « « «
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Buda].>est, Császáifürdü Ivó-foiiás 0-58 X 10— • millicurie litcrenkint

<( « Antal-fonás O'ö
Sdat vin Emma-forrá.s 4~>

Lipik artézi kút 0"4.'5

Újvidék » » 0-38

Budapest, Királyfürd . forráfr O'.'JG

Htrkulosfürd f^rzsébetforrás- 084
« Szápáry-fonás O'.i'.i

Aliskolcta polca hévforrás 0"29

IHpatak Fokút 021

Budapest, Margitsziget. . artézi kút 0'18

Daruvár Arital-forrás 0-18

Élpatak Üj kíit 017
Szlatvin Anna -forrás O'IG

Daruvár János-forrás O'IO

Elpata

k

József-forrás : O'IO

Herkulesfürd Ferenc-forrás O'IO

Elpata k Erzsébet -forrás 0-09

« Natália.forrás 0"07

(Egy millicurie = 1 iniiligranini rádiummal egyensúlyban lév rádium-emanáció. Lásd

a rádium mennyiségi meghatározásáról yy.óló bekezdést.)

De nem folytatom tovább az idézést, ez a néhány szemelvény eléggé

megmutathatta, hogy a könyv számot tarthat, nemcsak a fizikus -kémikus,

hanem a geológus érdekldésére is.

Dr. Incze György.

3. H. Höfer v. Heimhalt : Die Vervverfiingeu. (Paraklase,

exokinetische Spalteni. Für Geologen, Bergingenieure und Geographen.

ÍIÖ Abbildiingen. 128 old. Braimschweig 1917.

A földkéreg szerkezetének függlegesen ható erk mködésébl el-

állott változásaival : a vetdésekkel s a r ö g k é pz d és s e 1

meglehetsen mostohán bánik az i'ddigi szakirodalom. A legkiválóbb tek-

tonikusok figyelmét a gyrdé.s kötötte le s ennek nagyszabású jelenségei

mellett u vetdéseket általában kisebb fontosságú s egyszerbb jelenségek

gyajiánt tekintették. St a legutóbbi idkig irodalmilag is tartotta magát

az a felfogás, hogj' a gyrdés és vetdés jelenségei kölcsönösen kizárják

egymást. Az utóbbi idben már több munka foglalkozik a rögképzdés és

vetdések kérdésével s e/ekbl mindinkább nyilvánvalóvá vált, hogy e/ek

a kérdések leg ke vés bljé sem aláicudelt jelentségek. Az itt ismertetett munka
elszavában kieJmli IIöfer, hogy a hegykép'ídés mechanizmusának még
sok tisztázatlan kérdését csakis valainennyi zavargás egységes vizsgálatával

vihetjük közelebb a megoldáshoz.

Szerz elszava szi'nnt ez a könyv nem kimerít munka, hanem a vet-
désekre szorítkozó elemi ismeretek rendszeres tárgyalása. Teljes elismeréssel

megállapíthatjuk, hogy ennek a feladatnak fényesen megfelel, amit nem
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csodálhat UH k, mert szerzje nenicsitk n legkiválóbb uyakorlati geológusok

egyike, baiiem nagy érdemeket szer/dl tiuiár is. Tárgyalásának világos

rendszere az utóbbi minségébl folyik, mivel a tárgyalás rendszeressége

nem következik szükségképen abból, hogy vahiki ki váló tektonikus.

Az általános részben a/, e xo ki n < t i k us hasadékukkal foglalkozik,

értve alatta azokat, melyeknek elidéz oka ;i kzeten kívül (a föld ])else-

jében) van. ]\íinden vetd és, azaz két f()ldkéregd:aiiltiiii k vagy r ö gn e k

egy hasadás mentén való viszonylagos ehiiozdulása, exo kinetikus jelenség,

melynek okát a föld kihlésében és a nehézségerben látja. Elfordulnak

réteges és tömeges kzetben egyaránt,.)/ utóbbiakban i'(")lismerés ük nehezebb.

A rögök elmozdulási iránya lehet párvonahis v;igy forgó.
A vetdések féleségei sz.-rint megkülönböztetünk: 1. leszakadást
(Sprung), 2. f ö 1 t o 1 ó d á s t (Wechsel), 3. függélyes 1 v- s / a k a-

d á s t , 4. vízszintes eltolódást, 5. a 1 á t o 1 ó d á s t . 6. f i r d ti

vagy átlós leszakadást, 7, ferde v a g y átlós f (")
1 t o-

1 ó d á s t , 8. ferde v a g y átlós a 1 á toló d á s t . 9. f o r g ó s

vetd ést. Az elmozdulás iránj^ának niegállapitása a rögök viszonylagos

helyzete és fként a csúszási vonalak, valamint a rétegek u t á n-

h a j 1 á s a (Schleppung) a la pján történhetik.

A hasadékok az anyagban érvényesül egyenltlen íV'Szültség ahipján

keletkeznek még pedig húzás, nyomás vagy elfordulás következtében. A hú-

zásra keletkez hasadások sugár- vagy érint irányúak, ennek luegfelelleg

besza kadás vagy széttör és (Zerrung) jön létre. Az elbbieknél

kisebb-nagyobb mélységben lev tömeghiány okozza a beszakadást, az

utóbbiak leginkább nagyobb beszakadások peremén h'-tívjött mintegy inásod-

lagos utáncsúszások vagj- emelkedések. A nyom ásva keletke/ hasa-

dások eruptiv föltolódások vagy redzések nlkahuával keletkeznek vagy

nagy összepréselés közben ha ránt rétegzettség gyunánt jelentkeznek, ;unint

Daubrée ismert kísérletei V)izonyítják. Végül egyenltlen i-rhatáscíkból

következ elfordulások közben is keletkeznek hasadások.

A különböz hasadások, melyek miMitén rögök elmozdulása történik,

nem sík felületek, csak ábrázolásuk könnyítése céljáliól V(sszük ilyenek

gyanánt. Mélységbeli és felületi kitérje dés ük igíu változó. A hosszan-
ti a k általában idsebbek, mint a b a r á n t i r á n y ú a k,

A vetdések szélessége is igen változó, a kés penge vékonyságú hasadástól

több méter szélességig. A széttörés hasadásai és a föltörések nyitotta k;

a beszakadások hnsadék;ii a medencék peremein s/éleseV)bek, általában

a beszakadt terület ülakjától és a leszakadás mélységétl függk; a nd-
basadékok különbözk a reátolódások zártak, a vízszintes eltolódás<ik nyi-

tottak. A hasadások kitöltései finom agyagos-homokos vagy breccsiás dörzs-

-anyag, a fedkzei törmeléke, ásványos t.lérek, ércek vagy kitörés béli tel ér-

kzetek lehetnek.

A részletes rész mindezeknek a vetdéseknek feleségeit, föllépési mód-

ját és ismertet jelenségeit tárgyalja igen jól megválasztott példák ala pján

és a bonyolult szelvényeknél célravezetbb vázlatos rajzokkal. Ebbl a tár-
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gyalásból csak néhány általános tény ismertetésére szorítkozhatunk. A 1 e-

Bzakadás féleségeinekés módjainak tárgyalásánál ismerteti a vetdés

mértékére és alakjára vonatkozó adatokat. Behatóbban tárgyalja

a reátolód ás jelenségét, mely kizárólag gyrt hegységhez van kötve

s a fordított rendben megismétld rétegekrl ismerhet föl. Megkülönböztet

hosszanti-, haránt- és r e d á t t o 1 ó d á s t . Az els kett lehet

fed, ha a reátolódott rész vízszintes vetülete födi a fekvt, ami mindig

ferde vetsíknál következik be. A redáttolódás mindig fed. A hosszanti

reátolódások jelentségét hangsúlyozva a német-belga szén vidék példáján

kívül megállapítja ezek jelenlétét a Dinaridákban, az Északi- és Déli -Mész-

alpokban, Svájci Jm'ában, Eajnai palu hegységben a Kaledon áttolódásában

stb. A hosszanti á t t o 1 ó d á s o k a g y r d é s i folyamatot
vezetik be s annak fejldése közben is keletkeznek.
A redáttolódás a gyrdés légvégs szakasza, mely az átbuktatott

redk tengelyirányú szétszakadásában nyilvánul. Tisztázza a hosszanti és

a redáttolódás között lev különbségeket s megállapítja, hogy ugj'anazon

a területen az utóbbiak szükségképpen fiatalabbak. A nagy távolságokra

történt áttolódásnál a mszótár elsbbségi elvének alapján jogosan kifogá-

solja az áttolt rög «takaró> elnevezését, amely már a kitörés béli kzetek

lávatakarójánál le van foglalva. A hosszanti- és redhasadékoknak meg-

felelleg megkülönbözteti a csúszó és gyrt takarókat. Ezután tár-

gyilagosan bírálja a takaróelmélet jogosultságát s arra a helyes eredményre

jut, hogy «ha a takaróelméletben valamely áttolódott terület eredési helye

(«gyökerei>) nem mutatható ki, akkor ez a fölfogás mindenképen sántít.*

A harántáttolódások a gyrdésnél fiatalabbak.

Az összes többi vetdésféleség példákkal megvilágított tárgyalása

után a gyrt hegységek deformációjának sorrendjét a következképen álla-

pítja meg : I. a gyrdés eltt vagy amiak kezdetén : megelz hosszanti

áttolódás és vízszintes eltolódás ; 11. gyi'dés hosszanti áttolódással, víz-

szintes eltolódással, redáttolódással és a nyergekben föllép hossz- és haránt-

törésekkel ; III. a gyrdés után a redket keresztez utólagos eltolódások,

leszakadások, haránteltolódások.

A vetdések mozgási irányával foglalkozó rész különös nyomatékkal

hangsúlyozza ennek a kérdésnek tanulmányozását minden esetben, mivel

a «nagy méretekkel dolgozó tektonikusok ezeket az aprólékos jelenségeket

többnyire elhanyagolják. Az elmozdulás irányának megállapítására nézve

különösen a csúszási felület s annak vonalai, barázdái vagy rovátkái

adnak útbaigazítást, mert ezek «a mozgás irányának megkövesedett és meg-

testesített nyomaíD, Emellett a rétegeknek a vetdés mellett észlelhet

elhajlása is szemügyre veend.

A vetdések (együttes elfordulása vagy vi-tdési övet formál, ha azok

többé-kevésbé párvonalasak, vagy vetdéshálózatot mutat. Az elbbinek

tárgyalásánál tanulságosan ismerteti a lépcss vetd és rendszert,
a s as bérce k (Imretok) és árkok keletkezését, mely az utóbbi idben
Andrée. Salomon. Quiking ív Walther munkáiban sok részletében tisz-
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tázást nyert. HöFERáltalábün a leszakadás mellett foglal állást úgy a lépcsk,

mint a sasbércek esetében is; az utóbbiaknál azonban oldalnyomás követ-

keztében Walther fölfogása alapján lehetségesnek tartja a kitmelt
rögöket is. Az árkok féleségeinek és a vetd éshálózat jellemzése után a rög-
hegységek ismertetésénél a rögökre tagolódás végs okát a földkéreg

kihlésével járó egyenltlen feszültségelosztás következtében létrejött össze-

töredezetts égben látja.

Gyakorlati szempontból fontos a vetdések vízvezet jellegének, vala-

mint ásványos vizek és érct-^l érek lehetségének megállapítása, mely után a

vetdéseknek a mellékkzetre való hatása és azoknak utólagos zavargásairól

találunk ismertetést. Ezt követi a vetdések földtani korára és képzdés-
tartamára vonatkozó fejezet, majd a vetdések és a kitörések viszonya, a vet-
dések ós a szerkezet, továbbá a földrengésekkel való kapcsolata. Az utóbbi

esetben megkülönbözteti a földrengés okozta vttdóseket és

a vetdésen kipattant (tektonikus) rengéseket, mely utób-

biak gyakorisága tudvalevLig a vetdések korával fordított viszonyban áll.

Minden szakembert egyaránt érdekelhetnek a vetdések külszíni föl-

ismerésére és a/ok ábrázolására vonatkozó részek. A vetdéseknek a bánya-

mvelésben való szerepe világos példákkal van megvilágítva. A mívelések-

nek továbbfolytatására nézve a vetdéseken túl a régebbi Schmidt— Zimmer-

MANN-fóle kizárólag csak leszakadást alapul vev szabály tarthatatlanságát

mutatja kis ehelyett esetrl-esetre megállapítandó földtani vizsgálatok szük-

ségességót hangoztatja. Néhány szerkesztési eljárás ismertetése után a vet
désekre vonatkozó ismeretek történeti áttekintése zárja le a könyvet.

Kevés hasonló munkáról mondhatnánk, hogy minden fokon lev éraek-

ldést egyaránt kielégít. Höfbb könyvének rendszeres, világos, rövid és

mégsem szkszavú tárgyalása a kezdre igen elnyös, összefoglaló természete

a továbbkutató szakemberre nézve is nélkülözhetetlenné teszi. A vetdések

ábrázolási módjának és szerkesztésének ismertetése a térképez geológusnak

is hasznos útmutatója, a vetdések bányamveléstani szerepének vizsgálata

podig a bányásznak nélkülözhetetlen segédeszköze lesz. Mindeme elnyökön
kívül jelents munka a geológia terén, mivel határozottan állást foglal a vet-

dósvik és gyrdések szerves kapcsolata mellett s reámutat ezek összefüggé-

sérc is. Dr. VadXsz Elemér.

4. Pois : Das Erdgas seine Erschliessimy und wirt-

schaftliche Bedeulung. (Unter besonderer Berücksichtigung der

ungarischen Erdgas-Yorkommen.) Különlenyomat a «PetrGleum») cím
folyóiratból (Zeitschrift für die gesamten Interessen der Petroleum-

Industrie und des Petroleum-Handels^. 92 oldal 9Cy ábrával. Berlin

—

Wien 1917.

E/ a derekas munka az osztrák mémök- és épít észegyesületben 1916-ban

tartott két eladás bvített alakja s a földigá^.ra vonatkozó minden irányú

ismereteknek tömör foglalata. A földigáz fogalma alá a föld belsejébl termé-
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szetes módon vagy fúi'ások útján füls^íniv tör szénhidrát -tartalmú ég
gázokat foglalja. Eöviden tárgyalja a föld Uereüség földigázelfordulásait,

m.ijd azok geológiáját a legújabb ismeretek alapján, különös figyelmet fordítva

az erdélyi kutatások új földtani alapokra helyezett s antiklinálisokhoz kötött

jellegére. A v-'gyi és fizikai tulajdonságok ismertetését a különböz íöldigázok

elemzési adatainak táblázatos összehasonlítása egészíti ki. A földigáz haszná-

lati módjai az elégetés és cseppfolyósít ás körülményei ugyancsak, táblázatok'

kai vannak megvilágítva. Míg ezek az általános ismeretek minden eddig

ismert földigázelfordulásra egyaránt vonatkoznak, addig a földigáz kutatásá-

ról, föltárásáról és foglalásáról szóló rész már csaknem kizárólag a hazai

vis/onyok alapján ké.«zültsaz erdélyi foldigázkutatások tökéletes összefogla-

lását nyújtja a geológusok és technikusok végzett nagy munkájának kell

méltányolásával. Ismei-teti a Lóczy Lajos által kezdeményezett s Papp Ká-
roly földtani vizsgálatain alapuló els fúrások eredményeit, majd a Böckh
Hugó által új alapokra helyezett széles látóköi rendszeres kutatásokat

;

ez után a fúróberendezések részletes leírása következik teljesítképísségük

összehasonlító táblázatba foglalásával. A világ különböz földigázkú^jainak

gáz produkciójából kitnik, hogy az ismertetett számítási eljárások alapján

nyert eredmények a hazai földigázkutak évi mennyiségét 0*850 milliárd m^-re

teszik az és /a ka meri kai 16,750 milliárd m^ gázmennyiséggel szemben. Ezzel

a mennyiséggel hazánk mégis a második helyen van s a sorban utána Német-
o)-szág, Oros/oi-szág, Galícia, Eománia, Olaszoi-szág s legvégül Wels (Fels-

Ausztria) következik. Ez az összeállítás csak az 1914. évben hasznosítás

céljaira összegyjtött gázmennyiségek a la pján készült. A tulajdonjog és véd-
törvény ismertetéíé vei zárulna ka földigázra vonatkozó ehnéleti megállapítások.

A földigáz értékesítésérl szóló alapos tanulmány az amerikai viszonyo-

kat kimeríten tárgyalja. A vezetékek különböz féleségeinek, átmérinek,

vezetképességének, nyomásviszonyok számítási táblázatait a különböz
nyomásmér és szabályozó készülékek leírása követi. A különböz égféle-

ségek és a gázsrít-eljárások után egyes speciális fölhasználási eljárások

ismertetését közli. Ezután reátér a többi orezágok gázelfordulásainak érté-

kesítési módjára s ezek elrebocsátása után a magyaroi-szági értékesítés

körül eddig történteket foglalja össze. Ebben az összefoglalásban megtaláljuk

a kihasználás kör! történt események összes fázisait egészen a magyar föld-

gáz r.-t. megalakulásáig, a tordai vezeték és fölhasználás módozatait s az

erdélyi földigázmezk térképét is. Ügy ezek a részek, valamint az elrebocsá-

tott általános ismertetések a földigázelfordulások térképeivel és jellemz

sajátságainak fényképével, valamint a különböz készülékek képeivel és

rajzaival vannak niindehütt megvilágítva. A fényképek között túlnyomólag

a hazai elfordulásokat találjuk. Az összes magyar nmnkákat fölemlít s

javarészben ezeken alapuló ivodalomfölsorolás zárja l)e a munkát.

EiTl azértékts munkáról szóló futólagos ismertetésünket nem zárhat-

juk le anélkül, hogy sajnálattal meg ne állapítanánk azt a szomorú tényt,

hogy a magyar geológia egyik legnanyoboszabású alkotásáról, a földigázról

szóló összefoglaló ismertetés a iiéiiiet ivodüliiiat gazdagítja. Hibáztatnunk
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kell ezt annál inkább, mivel a földigázzal foglalkozó ha/ai szakemberek értékes

rószlettanuhnányai kell biztosítékát nyújtják annak, hogy azokkal a leg-

messzebbmen hivatalos támogatásokkal és az adatok rendelkezésre bocsáj-

tásával, melyben a szerznek része volt, ilyen összefoglalást magyar nyelven

is ki lehetett volna adni. Legalább nem állott volna el az a fonák helyzet,

hogy aki a magyaroi-szági földigázra vonatkozó adatok egységes összefogla-

lását keresi, annak német munkához kell folyamodnia. Ilyen egységes át-

nézetre ugyanis az eddig megjelent bármily értékes hazai részlettajiulniányok

útveszti nem alkalmasak, V. E.

E) GEOLÓGLiI ESEMÉNYEK.

A vulkanológiai intézet nemzetközi pályatétele.

A vulkanológia egyik nagyfontosság ú kérdésének kísérleti ala pon

való megoldására nemzetközi pályatételt tzött ki a jelenleg Sveicban

székel nemzetközi vulkanológiai intézet. A pályatétel szerint «ki s érle t i

alapon vizsgálandó a szilárd földkéreg szabályos
elrendezdés hasadás rendszereinek kelet kezes e».

A kérdés W. L. GREBN-nek abból az eddig még beigazolatlan föltevésé-

bl indul ki, mely a Hawai-szigetek fkitörési helyeinek szabályos távolság-

ban való föllépése alapján több egymást 60° alatt metsz repedést tételez

föl, melyeknek távolsága a földkéreg vastagságának felelne meg. A kérdés

vizsgálatának egyik módja a közvetlen megfigyelés volna, mely a földkerekség

sok mködésben lev vulkáni területén a kitörések hasonló szabályosságának

megállapítására volna hivatva. Ez a vizsgálat nagyon hosszadalmas és egy-

séges alapon csaknem kivihetetlen. A kutatás más njódja nagykiterjedés

szilárd felületek szilárdsági viszonyainak fizikai és ermvi tanulmányozása

volna. Ilyen módon azonban a kérdés számítása csak úgy válnék lehetvé,

ha az összes elfeltételek ismeretesek volnának. Ilyen körülmények között

leginkább célravezetnek Ígérkezik a kísérlet, amely különböz anyagokból

(gipsz, vas, agyag, szurok, gyanta és üveg) készült különböz vastagságú

szilárd kérgeken létesített repedések vizsgálatára szorítkozik. A kísérletek

vagy lassú nyomás, vagy hirtelen ütéssel a kéreg kisebb felületére vagy egy

vonal mentén vagy nagyobb felületen eszközölt lassú nyomás vagy hirtelen

ütéssel létrehozott repedésekre, sík, gyengén hajlott és ersen görbül fölü-

leteken egyaránt eszközlendk. A kiterjedés, az összenyomás vagy nagyobb

kéregrószek beszakadása folytán létrejött alátámasztás hiánya is tekintetbe

veend a repedések keletkezésénél, A vizsgálatok elssorban kísérletiek

lehetnek, másodsorban mechanikai és fizikai, harmadsorban az ismert föld-

tani tények, vulkánok eloszlása, hasadások és tel érrendszerek stb. is tekin-

Füldtani Közlöny. XLVIII. köt. 1918. 5
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tétbe vehetk. A kísérletek eredményeinek a földkéregre való alkaliuiizbiHú-

sága kritikailag mérlegelend.

A kérdés kisérleti megoldására 6000 írauk van kitzve, amelylil 4000

frank a legjobb (legföljebb bárom) munka tulajdonosának jutalmazására

szolgál. A kisérleti költségek részleges födözésére 2000 frank a munka folyama

alatt is kiutalványozható. A német, francia, angol vagy olasz nyelv gép-

írásos pálya mmikákat 1919 január l-ig Immánuel Fiuedlaendeb vulkán-

intézetének (Schaffhausonba, Scbweiz) címezve kell beküUUui. A bíráló-

bizottság tagjai Alb. Heim, K. Sappbr, A. de Quervain, Br. Zschokke és

Imm. Fbibdlaendb R-bl áll s 1919 július 1-éig meghozza elöntését a Ijeérkez

pályamunkákról, melyek közöl a jutalmat nyertek a vulkánintézet tulajdona

gyanánt a «Zeitschrift f. Vulkanologie»-ban vagy annak «Ergán7ungsbefl»-ében

jelennek meg.

Az uj leánygimnáziumi tanterv és a földtan.

A középiskolák tantervének gyökeres reformját, mely a legkülönbözbb

hivatott körök több évi fáradságos munkájának eredménye volt, közvetlenül

megvalósulás eltt, a politikai rendszerváltozás, úgy látszik, bizonj'talan

idre elodázta. Ettl a reformtól a földtan önálló tanításának megvalósulását

joggal vártuk. Ers a reményünk, hogy a természettudományok oktatásának

javítását célzó reform, amelynek szükségességét a leghivatottabb helyen is

megállapították,! megfelel és kielégít alakban mielbb úil)ó] nipirendre

kerül.

A már életbelépett új leánygimnáziumi tanterv a földtan-tanítás terén

igen örvendetes javulást hozott. Az alsóbbfokú elemi tárgyalástól eltekintve,

a VIII. osztályban heti két órában ásványtan -földtan van fölvéve a következ

anyagbeosztással : 2 «Az ásványok fizikai sajátságai, néhány ismertebb ásvány

szemléltetése alapján és a fizikai sajátságok vizsgálatának egyszerbb mód-

szerei. Az ásványok vegytani sajátságai és a felismerésükre szolgáló egyszerbb

módszerek. A legfontosabb kzetalkotó és gyakorlatilag hasznosítható ásvá-

nyok leírása, ftekintettel keletkezésükre, településükre és bányászásuk mód-

jára. Az ásványok rendszerbe foglalása .»

<(A föld helye a világegyetemben. A föld szférái. A föld kérgének föl-

épülése : a vulkánosság, a víz, a leveg és a szerves élet mint földtani tényezk

és a hatásukra keletkezett kzetek. A kzetekelhelyezkedése. A hegyszerkezet ;

a föld arculata. A föld és a szerves élet története. A kövületek és szerepük

a föld történetében. Geológiai idszakok, ftekintettel Magyaroi'szág földjére^

szinte örömmel üdvözöljük ezt a földtan-tanításra nézve nagyfontos-

ságú eseményt, nemcsak azért, mert a kor szavának megértését látjuk benne,

^ FlNÁOZY Ebn: Tanügyi nfoinioU. (Magyar Pat clatió.L'ia XXVI. évf. 9. s/áni

444. old. 1917.)

* A leányközépiskolák (félid leányiskola, leánygimnázium é.s fdsó kereskedelmi

.<;ányisk'>la) tanítástorvci. Budapest. ]0]0. 41. olcial. (1 K 'AO f.)
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hanem mivel a többi középiskolák ívfurmjáiuik elrevetett árnyékának

tekinthetjük. Épen az utóbbi szempont teszi szükséfíessé, hogy néhány meg-

jegyzést fzzünk hozzá eztn a helyen is. Mindenekeltt megállapítjuk, hogy
a földtannak a tantervbe való fölvétele nagyjában azoknak az elveknek

alapján történt, melyek ennek a tárgynak tanítását sürget újabb közle-

ményekben és tanáregyesületi vita ülések határozataiban megállapítást nyer-

tek.^ Az ásványtani és földtani anyag viszonya azonban nagyjában a régi

maradt, legföljebb javulás annjnban van, hogy az á.-ványtani anyag a föld-

tanival szemben kifejezettebb elismeret jelleget kapott. Az anyagnak az a

módszeres egysége, melyet a földtani beállítás nyújt s melyet más helyen

részletesebben kifejtettem, ^ ezzel a beosztással még csak a kzetekre nézve

nyert megoldást, amennyiben ezek nem önálló rendszerben, hanem a föld-

történeti mköd tényezk eredményei, termékei gyanánt ismertetendk.

Az ásványokra nézve ugyanilyen megoldás annál is inkább kivánatos, mert

a tanítási anyag észszer sorrendje a mai alakban kivihetetlen. «A legfontosabb

kzetalkotó és gyakorlatilag hasznosítható ásványok leírása, f t e ki n t e t-

tel keletkezésükre, településükre és bányászásuk
módja r a» nehezen képzelhet el a késbb tárgyalandó földtani ismeretek

nélkül.

A földtani anyag beosztása logikus ; nem tudjuk azonban, mit kell

értenünk «a kzetek elhelyezkedése* a-latt. Minthogy a hegyszerkezet ezután

külön van említve, talán nem tévedünk, ha a föllépés formáira gondolunk.

Ezt azonban mindenesetre világosabban kell kifejezni.

A földtannak a VIII. osztályba való helyezése teljesen megfelel a sok

elismeretet kívánó s a földünkre vonatkozó ismereteket egybefoglaló tárgy

természetének. Ha számításba vesszük azokat a. nehézségeket, melyek ilyen

új tárgynak a VIII. osztályban való tanításában mutatkoznak, amennyiben
az érettségi vizsgálat gondolataival teljesen lekötött tanulók szkre szabott

idejét még kirándulásokkal is igénybe veszik, akkor megszívlelésre érdemesnek

tarthatjuk Kerékgyártó Árpád álláspontját, mely szerint a földtan inkább

a VII. osztályba kerüljön s a természetrajz tanítását a VIII. osztályban az

embertan zárja le.* Abban azonban már nem érthetünk vele egyet, hogy a

jöv tulajdonképeni gimnáziumában a földtan és vegj'tan együttes tanításá-

val is beéri, beleértve a fizikai földrajzot is.

A leánygimnáziumok tantervének a földtannal való bvülése biztosan

valóra váltja ennek a tárgynak a többi középiskolákban való fölvételére

vonatkozó reményeinket is. Kívánatosnak tartanánk azonban, ha ezekben

már a földtan tágabb értelemben vett s az ásványtani és kzettani anyaggal

egyesített anyaga kifejezettebb módszertani egységet nyeme. Minihogy a

^ Méhes Gyula: Taiiárcgyesületi Közlöny XLIII. 365. uid. 1913.

* Vadász: A földtan -tanítás elmélete. (Módszertani vázlatok.) 23 — 24. oldal

Budapest, 1915.

* Kerékgyártó Abpád : A természetrajz-tanítás anya -a a uimnáziumban.

(Magyar Középiskola X. 1917.)

5*
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legtöbb pedagógus nálunk inkább a több típusú középiskola híve, azéit ezt

az anyagbeosztásban is kifejezésie juttathatnánk, úgy hogy a gimnáziumok-

ban az itt ismertetett anyagot fogadjuk el, ellenben a reáliskolában föltét-

lenül a módszeres egységgé formált földtani anyagbeosztás foglaljon helyet,

V. E.

F) TÁRSULATI ÜGYEK.

cO KÖ/GYÜLRS.

Jegyzkönyv a Alayyarlioiii I öldtaiii Társulat 11)18

február 6-án tartott G8-ik rendes közgylésérl.

A gylés a kir. magy. Természettudományi TársuUit üléstermében

délután 5 órakor kezddik.

Elnök: Iglói Szontagh Tamás dr., )ii. kiv. udvari tanácsos.

Megjtlc ]itek: Bolkay Ottó. Kmbtty Béla. Tkeitz Péterke és Vadász

Elemérné vtndégek.

Továbbá: AscHER Antal, Balleneggbr Eóbbrt. Bekby Imre (tÁbor,

Bella Lajos. Bíró Erzsébet. Bittera Gyula, Bogdánfy Ödön. Böckh

Hugó. Cinkovszky Kornélia. Dömök Teréz. Emszt Kálmán. Endrey
Elemér. Éhik Gyula. Fbrenczy István. Gstettner Katalin. IIille-

bband Jen. Hollós András. Horusitzky Henrik. IIorváth Kudolf,

Ilosvay Lajos, Inkey Béla, Jekelius Erich. Kaas Albert báró. Kadic

Ottokár. Kántor Tamás, Koch Antal. Koch Nándor. Kormos Tivadar,

Krenner József, Lambrboht Kálmán. László Gábor. Leidbnfrost Gyula,

id. Lóczy Lajos, ifjabb Lóczy Lajos, Marczell György. ^íarzsó Lajos,

Maucha Bezs. Mauritz Béla, Májbr István. IMihók Ottó. Nopcsa Ferenc

l;ár<). Oblhofer Gyula. Oppenhbimbr Márta, Papp Károly. Pappnb

Balogh Margit, Papp Simon, Pálfy Mór. Pápay Irma. Pávai-Yajna,

Ferenc. Pitter Tivadar. Prinz Gyula. Przyborski Mór. Kéthly Antal,

Schafarzik Ferenc, Scholtz Margit. Schrétkr Zoltán. Spiegel Ottó,

SzEÖKB Imre. Szontagh Tamás. Teleki Pál gróf , Toborffy Géza, Toborffy

Zoltán. Tulogdi János. Vadász Elemér. Vigh Gyula. Vogl Viktor,

Weszelszky (íyula. Zalányi Béla, Zsiomondy Dbzs. Zsivny Viktor ta^ok.

1. El 11
() ki me g n yi t ó. (Jelen füzelünk 27—40. oldalán.)

A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után Elnök bemutatja az

1917 február 7-én tartott 67-ik rendes közgylés és az 1917 június 6-án tartritt

rendkívüli közgylés hitelesített jegyzkönyveit.

A mai ülés jegyzkönyvének hitelesítésére felkéri Ilosvay Lajos "-s

KooH Antal tiszteleti tag urakat. . .
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2. T i s / 1 f 1 r 1 i t r g választás a.

Elstitkár a valasztinány nevében a következ indítványt lerjcs/ti el.

«I>íen tis/telt közgylés! Az 1917 november 7-én tartott választmányi ülés

elé öt tag aláírásával szabályszer beadvány érkezett, amely szerint a/ aláírt,

tagok az Alapszabályok 13. §-a értelmében a Magj^arhoni Földtani Társulat

tiszteleti tagjául ajánlják Schakarzik Ferenc dr., kir. József-megyetomi

ny. r. tanár urat, társulatunknak hat éven át volt érdemes elnökét.

Az indokolás kiemeli Schafarzik tanár úrnak közismert, sokoldalú

tudományos és gyakorlati Jiiunkásságát, s a tái-sulat felvirágoztatása körül

kifejtett érdemeit.))

A választmány az Alapszabályok 13-ik ts 27-ik §-ai alapján S'/abály-

szer tárgyalás alá vevén az ajánlást, egyhangúlag elhatározta, hogy Scha-

farzik Ferenc dr,, megyetemi tanár úi'nak, a Magyarhoni Földtani Tái-sulat

tiszteleti tagjává való megválasztását a tekintetes közgyh'snek a legmele-

gebben ajánlja.

A közgylés Schafarzik Ferenc megyetemi tanárt egyhangú lel-

kesedéssel a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagjává választja.

SzoNTAGH Tamás dr., a Földtani TársUiat elnöke a következ beszéddel

üdvözli a megválasztott tiszteleti tagot

:

((Közgylésünk döntött és nekem jutott az a szeren(se, hogj^ tái-su-

latunk egyik legnagyobb elismerését a tiszteleti tagsági oklevelet átadjam

neked. Ügyünket 43 évóta szolgálod. Szolgálod szeretettel, kitartással és becsü-

letes munkával. Maradj ezentúl is a régi!

Harcolj mint egyik vezér, puritán hazafias lelkeddel, mindig friss er-

vel,a mi tiszta lobogónk alatt s legjobb tudásoddal segítsed céljainkat elbbre

vinni. A tanítás szent ügyének, a komoly tudományos munkának, a minden

ízében magyar társadalmi életnek légy ezentúl is hív Apostola.

Kedveseiddel együtt az Isten még igen-igen sokáig éltessen!*

Schafarzik Ferenc tiszteleti tag válaszában megköszöni a kitüntet

megválasztatást, s bár úgy érzi, hogy kevéssé szolgálta meg eddig a nagy

kitüntetést, de igén, hogy a jövben minden erejével iparkodik elmozdítani

a társulat ügyeit. Megválasztatását úgy a választmánynak, mint a köz-

gylésnek megköszönve, a tiszteleti tagságról szóló oklevelet elfogadja s

legott átveszi.

3. A Szabó József emlékérem kiadása.
Elstitkár a választmánynak következ határozatát terjeszti el:

<iTekintetes közgylés ! A Szentmiklósi Szabó József nevét visel emlékérem

kiadása a mai közgylésen esedékes lévén, az Emlékalapítvány kezelésére és

felhasználására vonatkozó Ügyrend paragrafusainak pontos betartásával

héttagú bizottság küldetett ki dr. Pálfy Mór másodelnök úr elnöklésével,

amely bizottság az 1912 jan. 1-tl 1917 június 30-ikáig terjed ciklusban

megjelent ásvány-földtani szakcsoportba tartozó mvek közül a legki valób-

bakat megbírálta s véleményes jelentését a választmány elé terjesztette.

Az 1918 január 2-án tartott választmányi ülés úgy határozott, hogy a Szaró
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JÓZSEF emlékérmet a jelen ciklusban Ballenegger Eóbert dr.: A tokaj-
hegyaljai' n y i r o k t a 1 a j r ó 1 szóló m vének itéli, a mely érte kezes

a Földtani Közlöny 1917. évi 1—3. füzetének 20—24-ik, illetleg 185—140.

oldalain magyar és német nyelven jelent meg.

Ezzel kapcsolatban a Választmány egyúttal azt is kimondotta, hogy

az Ügyrend 7. §-ának h) pontjához pótlólag az ásvány-földtani szakcsoportba

az agrogeológia is bevétessékj>

A közgylés az elteijcsztést elfogadja, s a SzABÓ-érmet Balleneggeb

EÓBE BT dr. : A t o k a j h e g y a 1 j a i n y i r o k t a 1 a j r n 1 szóló m vének

kiadja.

SzONTAGH Tamás dr., elnök a következ beszéddel üdvözli a kilüntelett

munka szerzjét: BalIíEneggeb Bóbert dr., m, kir. agrogeológus, tái-sulati

másodtitkár mat : ('•

«A tudománynak útjai végtelenek. Annak hasznosan élni, Oelünk egyik

legszibb, legnemesebb feladata.

Az igazi tudós, néha az igenis göröngyös úton haladva, tapasztalatainak

gyarapodásával látja tudásunk csekéhségót. Talán épen ezen érzés serk< nti

és ingeili t a további fokoií^ódó és behatóbb niunkáia.

A lelkében rejl édts remény, tiszta, önzetlen sugallata ad neki ert,

tudása fejlesztéséhez, a nehézségekkel, az élet ezer gondjával, keserségével

való megküzdéshez. Ö nem valami véges cél dnyeinek (léréseért küzd és dol-

gozik, hanem eltte mindig csak egy eszményi c-él lebeg — s ez az eszményi

cél — becsületesen, minden mellékérdek nélkül, minden képességével szol-

gálni tudományát, hazáját és az emberiséget.

Az igazi tudósnak ezen talán gyengén vázolt képe lebegjen lelked

eltt mostan is, amikor Társulatunk igaz elismerésének szerény, kézztl-

fogbatósa külsségeknek eleget tev jelvényét anyai szeretettel nyújtja át

neked. Ez a holt fémdarabka, amely örök emlékül hazánk és tái-sulatuiik

egyik kiváló, kitartó tudományos munkásának, néhai dr. Szabó JózsEF-nek

nevét viseli, kezedben ébredjen életr( . Vezessen az igazi sikeiek hosszú útján

mindig elre s hasson a te munkásságodra áldásosán.

A kitartás és az akarater a siker egyik legfontosabb tényezje. Járuljon

még e ketthöz a boldogság, s e három nemt kisérjen életed hoss>úia nyúló

útján.*

BalIjENEGGER Eóbert dr. meleg szavakkal megköszöni a kitüntetést

és méltatja SzABÓ érdemeit, amelyeket az agrogeológia terén szerzett.

4. Vadász ELEMÉRdr. örökít tag megtartja emlékbeszédét Lrenthey
Imrk dr. választmányi és örökít tag, társulatunk egykori ftitkáia f. lett.

(Az emlékbtszéd a jelen füztt 40—52. oldrli in olvasható.)

5. Elnök elrendeli a szavazást három választmányi tag pótló be-

választására az 1918. évre.

Ez ügyben elstitkár a következ magyarázattal szolgál a közgy illés-

nek: ((Alapezabályaink 18-ik §-a alapján választmányunknak 12 választott

tagja van. Minthogy a 12 választott tag közül jelenleg 8 tag hiányzik, és pedig
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LRENTHEY Im R13 lioldo^ult 1 iigt ár.s uuk elhalálozása, továbbá Timkó Imbe
valiisztüiauyi ta-^uii kna k a/, 1918 január 30-iki választmányi ülésen történt

lemondása, s vé>íül Schafarzik Ferenc úrnak tiszteleti taggá való megválasz-

tatása folytán, ezért tái^ulatunk választmánya szükségesnek vélte, hogy a

.hátra lev egy évre, a mi kor az egész tiszti kar és a választmány mandátuma lejár,

a három üi'es helyet rendes választással töltse be. A három helyre választ-

iiiányunk r.zt a hat Uigot jelölte, akik az 1916 febr. 19-én tartott tisztújító

közgylésen o hv nem jutott fagok közül a legtöbb szavazatot nyerték, ú. m.

1. LÁSZLÓ GÁBOR. 2. NopcsA Ferenc báró, 8. Pbinz GytriiA, 4. 'Sigmond

Elek, 5. Vadász Elemér dr.. 6. Zsigmondy Árpád urakat.»

Elnök a szavazatszed bizottság elnökévé Emszt KálmánI, tagjaiul

Lambrecht Kálmán és Marzsó Lajos r. tagokat kéri fel. A titkos szavazás

meiítörténvén, a bizottság elnöke jelenti a közgylésnek, hogy a beadott

62sza vázat a következkép oszlott meg: Vadász Elem ÉR 58, Nopcsa Ferenc
báró 52, pRiNZ Gyüla 86, László Gábor 14, 'Sigmond Elek 12, Zsigmondy

ÁRPÁD 12. Teleki Pál gróf 1, Toborfpy Zoltán 1 szavazatot nyert.

Elnök tehát kinxindja, hogy a választmány új tagjaivá NoposA Ferenc
báró, pRiNZ Gyula és Vadász Elemér választattak meg.

6. Titkári jelentés, a Magyarhoni Földtani Társulat
1918 február hónap 6-án tartott 68-ik közgylésén.
Elmondotta : di*. Papp Károly elstitkár.

Igen tisztelt Közgylés !

A háború kitörése óta immár negyedízben terjesztem el titkári jelen-

tésemet. Miként az elz években, úgy az idén is hadiszolgálatban lev tag-

táreainkról emlékezem meg elször, mert akik távol tlünk életüket s egész-

ségüket kockáztatják értünk, megérdemlik azt, hogy legalább eme néhány

percig közöttünk legyenek.

A harcténii küzd tagtársaink.

Múlt évi közgylésünk óta számos tagtársunk katonai szolgálatában

fordulat történt. A nehéz frontszolgálatról sokan közülök könnyebb beosz-

tásba, st haza kerültek, s ily módon katonai szolgálatuk tartama alatt szak-

májukat fttlytathatják. Viszont mások, akik eddigelé itthon voltak, a harc-

térre vonultak. St polgári állású egyének, mint szakértk, egész a harctér

közelébe jutottak. A hál)orú ma már abban a stádiumban van, hogy polgár

és katona nemcsak idehaza , hanem a front közelében is összevegyül. Elkel
tudósok uniformist hú/na k. katonatisztek pedig polgári ruhában járnak.

Múlt évi közgylésünkön még körünkben üdvözölhettük Marenzi
Ferenc Károly gróf, gyalogsági tábornok urat, új szakosztályunk egyik

lelkes alapitóját, s szaküléseink szorgalmas látogatóját. Onagyméltósága

azóta visszatért a frontszolgálatra, amennyiben Császári és Apos-
toli Királyi Felsége egyenes felhívására még az elmúlt sszel az

olasz frontra utazott, ahol Jen királyi herceg fensége oldalán

fontos missziót tölt be. Szálljon üdvözletünk lelkes tagtái-sunk: nagyméltó-
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ságához Udine felé, kivánva, hogyha majd dicsséggel visszatér körünkbe,

nagynev édesatyja, Marenzi Ferenc rgróf — a múlt század hír-

neves karsztgeológusa — nyomdokain újból a hidrológia buzgó

munkásai között köszönthessük.

örökít tagjaink sorából László Gábor dr., aki mint honvéd-

zásxlós 1915 június 8-án a galíciai harctéren orosz fogságba esett, s azóta

Asztrachanban élt, a múlt év szeptember havában visszakerült a kétéves

fogságból. szinte szívbl üdvözlöm László Gábor m. kir. osztálygeológus

urat körünkben, s csak azt kívánom, hogy a vele együtt fogságba esett Vendl

Aladár kollégánkat is mielbb viszontláthassuk, sok más tagtársunkkal

egyetemben.

Választmányi t a g j a i n k közül Liffa A ueél dr., m. kir.

fgeológus, aki kezdettl a harctéren volt, s végig élte az isonzói védelem

összes gyötrelmeit — az utolsó isonzói olasz offen ivából élet-halál között

megmenekülve — a múlt év szén szakjának megfelel beosztást nyert,

s jelenleg mint a hadi bányászati kirendeltség tagja a Szepes-Gömöri Érc-

hegység rézbányászata körében teljesít szolgálatot.

Ugyanezen bányamveknél mködik rendes tagjaink sorából Szinyei

Mebse Zsigmond vegyész, aki mint fhadnagy a dobsinai rézércek kohásza-

tához van vezényelve. Eozlozsnik Pál tüzérfhadnagy, aki csaknem egy

éven át az olaszországi állásokkal szemben, a legkietlenebb hegyi ütegeknél

volt, jelenleg a Bihar-hegység békésebb fennsíkján az alumínium-érceket

kutatja. Ugyancsak a legnehezebb olasz harctérrl került vissza Gaál István

kolozsvári magántanár, tüzérhadnagy, hogy a gránátok csattogását a csen-

desebb paleontológiái oktatással váltsa fel a kolozsvári egyetemen. Hadi-

geológus lett Telbgdi Eóth Károly dr. fhadnagy, aki csak nemrég gyö-

nyörködtetett bennünket Gyergyóbélbor és Borszék-fürd vidékének badi-

geológiájáról tartott eladásával.

Az oláhországi petróleum-vidéken dolgozik a német hadsereg számára

Taeger Henrik porosz geológus, a m. k. Földtani Intézet belmunkatársa.

Viszont Szirtes Zsigmond dr., aki a háború eltt a strassburgi egye-

temen mködött, mint tanársegéd, s a háború els napja óta hadiszolgálat-

ban van, a múlt évben visszakerült hazánkba, könnyebb front mögötti szol-

gálatra. Árkosi dr. Kiss Ern, a kolozsvári unitárius fgimnázium tanára

ugyancsak front mögötti beosztást nyert. gy Szirtes, mint Kiss fhadnagy

urak a nehéz szolgálatból kikerülve — siettek örökít tagjaink sorába lépni.

Sajnos, nincs módomban összes katona-tagjaink viszonyait ismertetni,

mert értesüléseim hézagosak. Kérem azért a Tekintetes Közgylés mélyen

tisztelt tagjait, hogy méltóztassanak a titkársággal közölni ismers katona-

tagtársaink címét. Megvallom, hogy eme kérelmemben nem csupán a tiszta

idealizmus vezet, hanem amaz önz szándék i^, hogy ismeretlen tartózko-

dása tagtársainkat a tagdíjhátralékok lássa nkénti törlesztésére biztassam.

Böckh János szobra.

Társulatunk ünnepi eseményeiil Elnök úr méltósága már részletesen
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beszámolt. Ez a lkalom nini tehát csupán iizt említem ÍV), hony a múlt évnya-
rán tartott ívndkívüli közgylés alkalmából kpleztük le boldoj^ult Nagysuri
BÖCKH JÁNOS-nak, társulatunk volt tiszteleti taffjának márványszobrát . Hir-

desse a magyar márványból készült f^yönyöi szol)or s()kái<í a magyar tudós

dicsségét a geológia pilótájának l)ástyáján!

iSzaküló- c iiiU ihiniTtetése

.

Társulat u n k mködésének ismertetésére térve

át, mindenekeltt feltnik szak üléseinknek gazdag s változatos sorozata

amely csaknem megközelíti a béke éveinek munkálkodását ; st még a hiányzó

külföldi kutatások is pótlást nyernek a balkáni expt dici ók stúdiumai val.

A z 1917-i k polgári évben 8 s / a k ü 1 é s t rendeztünk,
amelyen 14 eladó 16 eladást tartott, t, i. az eladók kö/ül dr. Ballen-
EGöER RÓBERT és ifjú dr. LóczY La.jos 2—2 eladással szerepel a sorozatban.

A 16 eladás közül kett a Balkán-félszigetrl, 12 hazai földünkrl

szól, 2 pedig általános érték slénytani tárgyat ölel föl.

Balkáni t á r g y ú e 1 a d á s a i n k sorozatát
1. SzoNTAGH Tamás dr., elnök úr nyitotta meg, a múlt év március

14-én, amikor «T a n u 1 m á n y ú t u n k S z e r b i á b a n» címen szabad

eladásban ismertette a festi Ibar-völgy vidékét, szerpentinvonulataival,

a 2100 m magas Kopavnik gránittömegét, az elhegység andezit, dacit

és riolit kitöréseivel, s számos ásványkincsével, magnezit és márvány te-

lepeivel.

2. A másik balkáni eladást Timkó Imre választmányi tagmik tartotta,

aki Nyugat-Szerbia talajviszonyairól értekezett. Kimu-
tatta, hogy Szerbiában a mediterrán flórabirodalom talaja kaolintartalmú

vörös agyag, míg Szerbia északi felében a lombhullató erd vegetációja:

a kaolinban szegény talaj alakult ki. Ezzel kapcsolatban az eladó a Macsva

vidékén a gyapottermelést, míg a Pocserinában a komló mvelését ajánlja

az illetékes körök figyelmébe.

Hazai földünkre vonatkozó e 1 a d ás a i n k felölelték a kzet-

tant, geológiát, agrogeológiát és a paleontológiát egyaránt.

3. A kzettan köréi) l Jugovics Lajos dr.: Az Alpok
keleti szélén feltör bazaltok összefoglaló is mertet és évei

gyönyörködtette szaktársainkat, jellemz vonásokkal varázsolva elénk

a Nagysomló, Kissomló, a Ságh-hegy és a többi bazalt- és bazalttufa-halmot,

amely apró vulkánok a pontusi-pannóniai idktl kezdve egészen a kés
diluviumig mködtek.

4. 'Földtani, de egyúttal vulkanológiai tanulmányt hallottunk

Hollós Andor Lajos dr., oklevelts mérnöktl, aki a Vác közelében
lev Csörögi andezit-telérek földtani viszonyait ismertette.

Az eladás érdekességét növelte az a hosszú vita, amely a szakülés folya-

mán eme hasad ék-vulkánok keletkezése fölött megindult.

5. Szélesen megala pozott geológiai tanulmányt mutatott

be Fe RE Nczi István dr.: Az Inovec déli felének viszonyai-
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ról, aiíU'ly értekezés összefoglaló módon egészítette ki az Északnyugati

Kárpcitokról már harmadéve megindult eladások sorozatát.

Az említett eladások koronája volt.

6. idsb LóczY Lajos tanulmánya: Egybeliasonlító meg-
figyelések az Északnyugati Kárpátok és az Er-

délyi Érchegység flisvonulatának szerkezete kö-

zött, amely tanulmányban illusztris tiszteleti tagunk több évtizedes ku-

tatásainak eredményeit foglalja össze.

7. Ugyanezen kérdés tisztázását célozza ifjabb Lóczy Lajos dr.-uak:

Az aranyobvidéki gosau- és flisképzdméuyekrl
tartott szabad eladása, amelyben a kárpáti homokkövek gyrdését a

geoszinklinális teóriával igyekszik megfejteni, míg az újabban annyira er-

szakolt takaróval való magyarázatot az Érchegységben, mint alaptalan

elméletet elveti.

8. Ugyancsak ifjabb Lóczy Laj os-nak másik szabad eladása : Ba la t o n-

füred környékének részletes tektonikájáról szól,

amely tanulmány a legrészletesebb kidolgozása hazánk eme legjobban tanul-

mányozott vidékének. A részletvizsgálatok, csak megersítik mindenben

az eladó édesatyjának azt a sejtelmét, hogy a Balaton-felvidék jellegzetes

autochton töréshegység, amelyet bármilyen gj^rdési, takaró vagy gyökér-

rendszerbe beállítani minden alapot nélkülöz kísérlet.

9. Ugyanilyen általános következtetésekre jut VadÍSZ Elemér dr.

is, aki a Baranyai szigethegység szerkezetérl tartott

szabad eladásában már csaknem egy évtized óta tartó kutatásairól számolt

be. Az eladó megállapítja, hogy az É.-Baranyai Szigethegység mostani

helyén keletkezeti autochton jelleg hegység, amely szerkezeténél fogva

sem az alpesi, sem a dinári takarórendszerbe nem tartozik, hanem az elsü-

lyedt nagy paniióniai masszivuiunak egyik üledékes öve.

Vadász dr. eladását harmonikusan egészítette ki

10. EÉTHLY Antal dr. meteorológus tanulmánya a vidék földren-
géseirl. E ÉTH LY tagtársunk : A Baranyai Szigethegység-
ben 1909. ni áj US 29-é n é s / 1 e 1 1 földrengésrl megálla pítja

,

hogy típusos tektonikai földrengés, amelyiken a mozgás egy rög súlyedé-

sében nyilvánult meg. A megrázott 300 km^-nyi területen a szerkezeti vo-

nalak megegyeznek a geológiai paremtörésekkel, valamint az egyes hosszanti

és haránt törésvonalak irányával.

11. Pávai Vájna Ferknc dr., geológus-niémök: A h u r v á t s z 1 a-

V o n r. s z á g i pleisztocén lerakodásokról tartott eladá-

sában kifejti, liogy Horvát-Szla vonoi-szág abba a vörös agyagzónába tar-

tozik, amelyet Timkó Imre Szerbiába]) talált. Pávai ama meglep észlelést

tette, hogy az alsóbb diluvia lisrétegek 10— 16° dlési szögeket mutatnak.

Ha meggondoljuk, hogy az Erdélyi Medence belsejében átlag 5—6° dKs
lapos redk vannak a haiiiiadkori szarmata-üledékekben, úgy a horvát-

országi 10— 16° d ülés dihiviális rétegekel már csaknem gyenge gyrdés
településnek mondhatjuk.
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Az agrogeológia köréhi

:

12. Balleneggeb RÓBERT dr.tgyik eladását a ni a g y a io r s z á g i

talajtípus n k k * ni i a i összetételérl tartotta, bemutatva

azon talajelenizések eredményét, amelj^eket a/ oi-szágos agrogiológiai át-

nézetes felvételek kapcsán végzett.

13. Másik i'ladása a 1 á p o k a 1 u t t történ ni á 1 1 á s v ó 1

szólott, amely eladás Közlönyünk ez évi számában fog megjelenni.

A paleontológia köréhi:

14. Kormos Tivadar dr. Nevezetes új 1 e 1 (; t e k címén a

m. kir. Földtani Intézet múzeumába került újabb szerzeményeket niulalta

be, ezek között a veszprémi Jeruzsálembegy fels triászkor ú Píacoc/ielí/s

'placodonta fogas teknsnek hátpáncélrészlet ét, továbbá egy hatalmas sszarvas

koponya töredékét, gyönyör ti agancsaival, amcly a Tisza parti diluviális ré-

tegekbl Kecskérl került el. Kormos dr. kimutatja, hogy ez a Cervus gi-

ganteus a tipikus iroiszági és a germán rassz közé esik.

Az elmúlt év május havában

15. Lambrecht Kálmán: A m a d ara k p a 1 e o n t o 1 o g i á j á r ó 1

fartott, vetített képek bemutatásával, összefoglaló eladást, amelyben

magas tudományos készültséggel világította meg a madarak eredetét s fej-

ldését a legrégibb idktl : a jurától kezdve a mai napig. Lambrecht dr.

pompás tárgyalásában szt'meink eltt a kihalt madarak mintegy életre keltek.

Emez eladás egyúttal a beszámoló volt a Szentmiklósi Szabó -alapból el-

adónak juttatott 400 koronás megbízásról.

16. Végül Leidbnfrost Gyula dr. a K e m a t o g n a t h a k csa-

ládjából fosszilis halakat mutatott be, köztük Tiszaug diluviális part-

jából egy si les-harcsa ktipon^'át : a Silurus glanis-i , továbbá a rákosi tégla-

vetkbl kikerült Siluriis pliocaenicus és stenoce'phalus pliocénkor ti harcsa

fajokat.

V'álasztmányi ülések.

Szaküléseinkkel kapcsolatban az elmúlt év folyamán ugyancsak nyolc

választmányi ülést tartottunk, a melj^e ken úgy a tiszteleti, mint a választott

tagok szorgalmasan megjelenve intézték a társulat szellemi és anyagi ügyeit.

Választmányunk !> u z g ó s á g á b ó 1 készült az a felter-

jesztés is, amelyet hazai egye-temeinken a ni i n e r a 1 ó gi a i és geo-

lógiai tanszékek szétválasztása ügyél)en a Földtani Tár-

sulat a m. k. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter
úrhoz intézett, s amely felterjesztés megszerkesztésében Ilosvay Lajos.

KocH Antal, Lóczy Lajos és Schafarzik Ferenc tiszteleti lag uiak buz-

gólkodtak. A feherjesztést érdemben Elnök úr méltósága megnyitójában

körültekinten méltatta.

Kiiidváiiyuk az 1917. évhiii.

Kiadványainkra térve át . a Földtani Közlöny a

,

múlt évben 47-ik évfolyamába ért ; ezt a kötetet azonban, sajnos a 250%-kal

megdrágult nyomdai árak miatt, csak Vs"'^^ ^^^ terjedelemmel adhattuk,

mint a béke éveiben. Azonban a közleménynek redukálásával, tömörítésével



7fí TÁRSULATI ÜGYEK.

iparkodtunk változsitossá tfiini a folyóiratot, A Földtnni Közlöny magas

színvonalát bizonyítja az a tény, hogy az 1917-ik évi 1. füzetben jelent meg
az a/ értekezés is a t o k a j h e g y a 1 j a i n y i r o k talajról, a melyre

titkártársam a SzABÓ-éimet kapta. A SzABÓ-érem 7-ik kiadása óta ez a máso-

dik eset, ugyanis 1906-ban Kalecsinszky Sándor ugyancsak a Földtani

Közlönyben megjelent S z o v á t a i forró sóstavak cím m vére
kapta a szóban forgó érmet.

A m. k. Földtani Intézet igazgatóságának jóvoltából tí^pjainknak t a g-

s á g i illetmény gyanánt megküldöttük a m. k. Földtani Inté-
zet 1915. évi jelentését, ésam. k. Földtani Intézet év-

könyvének 23-ik kötetét, a következ tartalommal XXIII. köt.

1. Báró NopcsA Ferenc: Erdély Dinosaurusai, 4 táblával (4*20 K). — 2. Je-

KELius Erich : A Brassói hegyek mezozóos faunája, 6 táblával (7 K). —
3. Báró Fejérváry Géza: Adatoka Eana Méhelyi By. ismeretéhez, 2 táblá-

val (2 K). — 4. Kadic Ottokár: A Szelet a-barlang kutatásának eredménye

8 táblával (10 K). — 5. Vogl Viktor: Tengermellékünk tithonképzdményei

és azok faunája, 1 táblával (l'O K). — 6. Kormos Tivadar és Lambrecht

Kálmán: A pilisszántói kfülke, 6 táblával (10 K) ; összértéke = 34'70 K.

A három kötet bolti értéke 10+10+34-70=54 K 70 fillér. Sajnos,

hogy a régi idkbl való megállapodás alapján, tagtáz-sainknak épen a leg-

ludományosabb s egyben a legköltségesebb kiadványuk jutnak, holott a

közérdek, s tetemesen olcsóbb kiadványokat tagjaink nem kapják. Ez egy-

formán terhes, úgy a m. k. Földtani Intézetre, miként a tagokra ; azonban

ezen az állapoton a régi miniszteriális rendeletek miatt változtatni nem lehet.

Tagjaink létszáma.

A társultat tagjainak létszámára térve át, múlt évi

veszteségünk 9 halott, szaporulat 60 új tag, legnagyobbrészt a Hidrológiai

Szakosztály révén, úgy hogy a múlt évi 704 taggal szemben jelenleg társu-

latunk 755 tagot számlál. Ezenkívül 50 elfizet, 210 csere viszonyos számára

készül a Közlöny, úgyhogy folyóiratunkat 1100 példányban nyomatjuk.

A társulat vagyona.

Vagyoni viszonyainkról a pénztári jelentés ad s/ámot, ehelyütt csupán

azt említem, hogy a múlt évben társulatunk alaptkéjét 18 örökít tag.

vészben intézmény, 3287 koronával gyarapította, úgyhogy jelenleg

a) a társulat saját tkéje értékpapírokban 58,989 K 20 f

h) Ehhez járul bútorokban, kiadványokban 24,370 « — «

(F. K. 1917., 81. old.) összes va^g^n .TT . . .

.

83,359 « 20«

Ezzel szemben teher hadi kölcsönökre 4,800 * — «

Szakosztályaink mködése.

Az elmúlt óv társulatunk fejldésében korszakos
fontosságú. Ugyanis az 1917-ik évre esik egyrészt a Barlang-
kutató Szakosztály föllendülése, másrészt a Hidro-
lógiai Szakosztály megalakulása.
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A két szakosztály mködésót a következkben vi'i/.nloin :

a) A Barliiiiiíkutiiló S/.a koszt ály.

A) Múlt évi jelentésemben a B a v 1 a ji ü k u t ;i t ó S/.a k o s z t á 1 y
jövjét fejtegetve, azt mondtam, hogy kívánatos v(jlna, ha a szakosztály

a magyar társadalom támogatásával minél nagyobb anyagi c-rvel fogna

törekvései megvalósításához.

Ez az óhaj meg is valósult. Miként mar Elnök úr is említette, a Szak-

osztálynak új választással kiegészített tisztikara, nevezetesen Bella Lajos

elnök. Kormos Tivadar ügyvezet alelnök és Kadic Ottokár dr. titkár

urak oly buzgalommal fogttik a vagyongyjtéshez, hogy 2950 koronányi

alaptkéjüket 7372 koronára emelték, s így vagyonukat rövid egy év alatt

megduplázták. A szakosztály javára tett 3850 korona alapítványt nem ke-

vesebben, mint 33-an növelték hazánk különböz vármegyéi, fm-ai, fpapjai

és nagybirtokosai, sajnos, kizárólag a Szakosztály javára, amennyiben az

új alapítók sorából társulatunkba egyetlen egy tag sem lépett be. Névsoruk a

Pénztári Jelentés 33—66 pontjain (87—88 old.) olvasható. A Szakosztálynak

jelenleg 142 tagja van.

Mködése az elmúlt évben kissészkebbkör volt, amennyiben a háborús

viszonyok bénító hatása alatt csak 2 sza külést és 1 évzárógylést tartott,

4 eladással. Folyóiraía : a Barlangkutatás V. évfolyamába lépett, s

benne 12 nagybecs dolgozat jelent meg, a többek között Cholnoky JEN-nek
Barlangtan ulmányo k cím értekezése és Kormos TiVADAR-nak a

Takáts Menyhér t-b arlangról írott értékes dolgozata.

Legfbb mködése a küls kutatásokban volt. így 1. Hillebrand

Jen 3 héten át a bajóti Jaukovich-barlangot és 1 héten át a bükkliegységi

Istálóski-barlangot kutatta. 2. Kormos Tivadar a jászói Takáts Meny-

hért-barlang nehezen megközelíthet részeit is hozzáférhetvé tette. 3. Lam-

BRECHT Kálmán a Villányi hegység hímeves üregeit : a beremendi, hai'sányi

és a többi üregeket, mint a preglaciális madarak lelhelyét kutatta.

Mikénc Elnök úr méltósága megnyitójában említette.

Barlangkutató Szakosztályunkra nagy feladat vár a

foszfortartalmú barlangi agyagok felkutatása körül. Horusitzky Henrik

1912. évi felfedezése, hogy a barlangi agyag tetemes foszforsavat tartalmaz, a

ma gyár gazdákat szinte lázba hozta . Most , hogy Észa k-Afri ka , Észa k-Ameri ka,

s a Csendes Óceáni Karolina-szigetek foszforitját a világháború hazánktól

elzárta , a magyar mezgazdák követelleg sürgeti k a kormányt , hogy teremtsen

bármi áron szuperfoszfátot. A sokat vitatott csoklovinai Cholnoky-barlang

agyagja 30%-on felül tartalmaz trikalcium-foszfátot, ami a gyárosok szerint

már komoly dolog. Minthogy már az osztrákok is szemet vetettek barlang-

jaink eme kincsére, valószín, hogy Hunyad, Krassó-Szörény és Bihar vár-

megyék barlangjai, mint amelyek a barlangi medve csontjait tömegeson tar-

talmazzák, nemsokára áldozatul esnek a mtrágya-gyárosok csákányának.

Hasztalan is volna a tudósok tiltakozása; ha iiz állam érdeke követeh,

nyújtsanak kezet a barlangkutatók is a trágya -kut a t áso khoz, s mentsék meg

eme kutatásokban a tudomány számára azt, arai megmenthet!
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b) A Hicli<>ló;:iai Szako.sztály,

B) A ni ult évben ala kult meg tái-s ula t un k keret ében a Hidrológiai
S za kos y. t ál y, amelynek ügyi-endjét az 1917 június 6-án tartott rend-

kívüli közg3'lés egyhangúlag elfogadta. \ közgylés után 10 napra a szak-

osztály megtartotta választó ülését, amelyen minden jelölés nélkül, titkosan,

tehát a legdemokratikusabb formában, az összegylt 43 szakosztályi tag

a következ tisztikart választotta

:

Elnökül : Kovács Sebestyén Aladár megyetemi tanár m-at
;

társelnökül; 1. Kövesligethy Eadó egyetemi és 2. Schafarzik

Ferenc megyetemi tannr m-akat ; titkárul Bogdánfy Ödön m. k. osztály-

tanácsos urat, a l)ud;ipv'sti m. k. kultúrmérnöki hivatal fnökét.

E'-cenkivül 12 választmányi tagot választott hazánk K^uki válóhb tudósai

sorából. Névsoruk betrendben : báró Eötvös Lóránd di.. Farkass Kálmán,

báró Kaas Albert. Lengyel Zoltán, idsl) Lóczy Lajos, uróí Marbnzi

Ferenc Károly, Oelhofer Henrik, Prinz Gyula dr., Eéthly Antal dr.,

Treitz Péter, Weszelszky Gyula dr. és Zielinszky Szilárd dr. urak.

A szakosztály megalakulását a m. k. belügyminisztérium a kövei kt-zkép

hagyta jóvá

:

<(M. k. Belügyminiszter 103,109—1917. szám. Via. Budapest

Székesfváros Tekintetes Tanácsának. Az iratok leküldése mellett értesítem

Polgármester urat, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai
S z a ko s z t á 1 y á n a k megalakulását tudomásul veszem. Budapest,

1917 augusztus hó 30-án. A miniszter rendeletébl IMattyasovszky miniszteri

osztálytanácsos.))

Ez a néhány szüi-ke hivatalos sor nagy fontosságú tuilományos egye-

sület alapját vetette meg, amelyre korszakos feladat vár.

A szakosztály az elmúlt évfolyamán már két felolvasó ülést is tartott;

az egyiken Schafarzik Ferenc dr., társelnök «A budap.-sti Dunaszakasz

pi.leohidrografiáját)) ismertette, a másikon Weszelszky Gyula dr., választ-

mányi tag a «források hmérsékletének mérésérl* értekezett.

A szakosztálynak a múlt év végén már 82 tagja volt, közöttük 6 alapító

tao-; utóbbiak névsorát a Péiiztári Jelentés 70—75. pontjai alatt (Közlönyünk

88. oldalán) olvashatjuk. Emez alapítványokból begylt törzsvagyon kerek

1000 koronát tesz ki ; bár csekély összeg, de kezdetnek méiíis szép. Bízvást

remélhetjük azonban, hogy a szakosztály ügybuzgó ftitkára : Bogdánfy

Ödön osztálytanácsos úr páratlan buzgalma folytán ez az összeg nemsokára

meg fog tízs/erezdni.

A Hidrológiai Szakosztály rövid egy évi fennállása óta

nem kevesebb mint 50 elkel taggal gazdagította társulatunkat.

A folyó évben megindul a Szakosztály folyóirata is : '<Hi d r o 1 ó g i a i

K özl e m én y e k» címen, mint a Földtani Közlöny melléklete. A Hi d-

rológiai Közleméuy(ík 1-s füzet ébeii Bogdánfy Ödön úr ki-

meríten tárgyalja a hidrológiai szakosztály munkakörét, amely részben

mint alkalmazott geológia, s a s/ámos problémán kívül részben mint a föld«

mívelésnek is legfontosabb segíttái-sa, fkép a magyarországi vizek tanul-

mányozását tzte ki f.O:i<^l:ii;'inl.
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Elhunyt ta^'társaiiik cmlcktzi-ti-.

Ezekutáii flhúnyt tagtáreaink emlékének szenteljünk néhány percet.

A múlt év halottai közül ú.sy idben, miként betrendben els helyre kerül

:

1. Marosdécsei Déchy Mór dr., a nagy földrajzi kutató, aki 1917

február 8-án 69 éves korában, Budapesten elhúnji.

Miként az Elbrusz két kúpos orma amiál magasabbnak látszik,

minél inkább távolodunk hatalmas tömegétl, és fenséges tájképét a Kau-
kázus királya csak messze észak felé, az orosz síkságon tárja elénk teljes pom-

pájában: azon képen Déchy Mór alakja is annál impozáusabban bon-

takozik ki emberi gyarlóságaink ködébl, minél távolabb esünk elhomá-

lyosult körvonalaitól. Kicsinyes viszonyaink közé csak nehezen tudott be-

illeszkedni, nyughatatlan lelke ki vágyott a köznapiságból. A magas hegység

volt az birodalma, a Kaukázus, a Himalaya foglalkoztatta örökkön ég
képzeletét, de még eme hegyóriásoknak is csak a fels régiói érdekelték

Csak a 3000 méteres magasságokban kezddött az terrénuma. Véghetet-

len akaraterejével, s a tudományok iránt érzett rajongó szeretetével a hiányos

szakképzettség hegymászó a világ els geográfusai közé küzdötte fel magát,

dicsséget szerezve széles e világon a magyar névnek.

DÉOHY MÓR 1847 november 4-én Budapesten született. Ifjúságát az

aradmegyei hegyvidéken töltve, csakhamar kedvet kapott a természeti

kutatásokhoz, s jogi tauulmánj'^ai mellett Hunfalvy" JÁNOS-tól geográfiát,

s Szabó JózsEF-tl geológiát is hallgatott. Vagyonos család gyermeke lévén,

csakhamar utazni kezdett, bejárta a Déli Kárpátokat, Boszniát, Hercego-

vinát, majd az Alpokat. Iskolát vett a hegymászásból, gleccsereket járt és

gyönyören fotografált. 1872-ben néhány társával együtt megalapította a

Magyar Földrajzi Társaságot. Mint nagy nyelvismerettel rendelkez tudóst,

a magyar kormány több nemzetközi geográfiai kongresszusra küldte Parisba,

Brüsszelbe s más európai városokba, hogy a geográfiai kutatásokat szemmel

kísérje. A Pireneusok s Alpok magas csúcsainak megmászása nem elégíti

ki tmista szenvedélyét, s ezért 1879 tavaszán Indiába megy, hogy a Himalaya

láncán áthatolva Tibetbe jusson. Eme tervének kivitele eltt meglátogatta

nvérét : Déchy Emmát, aki Hátsó-Indiában Eangoon-ban volt férjnél, mint

GoLDERBERG milliomos vállalkozó felesége. Ügy látszik itt a/, Iravadi mentén

szerezte a dsungel-lázt, amely terve kivitelében megakadályozta. Ugyanis

Maureb s vejei hegymászóval a Himaláyában csak a fgerinc aljáig hatolt;

Szikkimben a Kincsindsinga (8580 m) nyugati szurdokában, DardsiHngtl

északra 8 napi járóföldre, lázban súlyosan megbetegedett, s 1879 marc 20

és április l-e között élet-halál között volt. Csak hséges társa, Maurbr hegy-

mászó gondos ápolása mentette meg életét. Szikkimbl írt levelei, nvére

útján, Haynald biboros kalocsai érsekhez jutottak, aki azokat a Pester

Lloyd-ban közölte. 1884-ben megnsülve, els felesége Steinbbrq Simonovits

Paulika odesszai n kedveért, Oroszoi'szágba költözött, s innét megkezdte

kaukázusi kutatásait. 1884 és 1904 között hét ízben vezetett expedíciót saját

költségén a Kaukázusba, s emez útjaira többnyire szakemberek is elkísérték.

Így útitársa volt a hírneves Merzbacher G. müncheni geográfus, hazai szak-
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In'MAUOrfUKtSKI DK( HY Mi.'R

(1847-1917.)
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férfiaink közül pedig Schafarzik Ferenc, Papp Károly, Laczkó Dezs geo-

lógusok, LoYKA Huaó s Hollós László dr. botanikusok.

A Kaukázus legmagasabb csúcsának, az El br úsznak (a kara-

csájok nyelvén : Minghi tau = fehérhegy) megmászásával a muIt században

többen megpróbálkoztak, a többek között Besze János Károly ó-gyallai

hazánkfia is, aki 1829-ben Humboldt kíséretében a Kaukázusban utazott.

Azonban, miként József nádorhoz írt levelében 1830-ban a Tudományos
Gyjtemény közli, csak a kettscsúcs aljáig jutott. A sarkantyús csizma

s a magyar nadrág gleccsermászásra ép olyan alkalmatlan volt, mint az

orosz geológusok csizmás és bundás fölszerelése. Déchy Mór 1884-ben,

a modern turisztilia minden kényelmével fölszerelve negyedmagával : két

svájci hegymászóval és egy bennszülött vadásszal, aug. 23-án megmászta

az Elbrusz magasabbik nyugati csúcsát, s a jégmezk közül kibukkanó an-

dezit élen kitzte a háromszín zászlócskát. A 3600 m magas ú. n. Fresh-

field-küszöbrl az 5629 m magas élre, 9 óra alatt jutottak, a 2000 m függélyes

magasságot reggel 7 órától délután 4 órára mászták meg.^ Az Elbrasz eme
magasabbik kúpja régi kráterszegélynek a maradványa, a krátert magát

fimmez tölti ki. A legmagasabb csúcsról hozott kzetet Schafarzik tanár

h i p e r s z t é n e s b i o t i t o s a in f i b o 1 d a c i t n a k határozta meg.

1886-ban már Schafarzik Ferenc dr. geológus tái-saságában járja a Kau-

kázust, s vele június közepétl augusztus közepéig a hegylánc nagy részét

végig utazza. Déchy Mór rendkívül gyors utazásaira jellemz, hogy úgy
ekkor, miként késbb 1897-ben, amikor én voltam vele szerencsés utazni,

a Kaukázus 1280 kilométer hosszúságú fláncát két hónap alatt végig-

lovagoltuk, versenyezve gyorsaságban a kisér kozákcsapattal. Emellett azon-

ban háromízben keresztül is hatoltunk a 100 km széles kaukázusi fláucon.

Hogy milyen hosszú ez a Fekete-tenger és Kaspi-tó között lev útvonal, erre

nézve összehasonlításul a Kárpátok ívét említem, amelynek Pozsonj^ól Orso-

váig terjed 3^-td köríve nemsokkal hosszabb, t. i. 1500 km. Ez a gyor-

saság természetesen csak itt-ott engedett némi részletfigyel ést s gyjtést

;

mindamellett Déchy Mór gyjteménye a m. k. Földtani Intézetben mégis

igen ritka s értékes fossziliákat s kzeteket tartalmaz, épen a magas régiók-

ból, ahová t. i. az orosz geológus nem szívesen megy.

DÉCHY MÓErt mindaddig, míg a Kaukázusról írt nagy munkája meg nem
jelent, honunkban csak afféle hegymászó-geográfus számba vették. De amikor

a «Ka uKasus"* 1905-ben Berlinben három vastag kötetben, s magyarul

késbb 1907-ben az Atk-nsBum kiadásában egy. kötetben napvilágot látott,

d a legkiválóbb geográfusok és geológusok mint Lapparent, Uhlio kritikájuk-

ban elragadtatással bírálják vaskos füzetekben a mvet, honi íudósaink

is engedtek merevségükbl, s a kolozsvári egyetem bölcsészettudományi kaia

1908-ban tisz'. életi doktorrá, majd a Magyar Tudományos Akadémia 1909-ben

le vele/ tagjává választotta. Európa öss/es földrajzi társulatai már régebben

1 1884 aiíjí. 23-án, osti 6 órakor indult vissza a négy utas az Elbrúsz ormáról s

dühöng hóvihai ban, az éjjeli csillajídk világánál vágva lépcsket lefelé a gleccs-erbe,

éjfc! n*án 1} órakoi- ér'ek vi.'sza a Fn shfield -küszöbre.

Földtani Közlöny XLVIII. köt, 19is. 6
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levelez vagy tiszteleti tagjukká választották, s a Magyar Földrajzi Társaság

is régebben alelnökévé, majd halála eltt két évvel tiszteleti elnökévé válasz-

totta. Gyönyör könyvtárát, amely a legritkább alpesi mveket tartalmazza,

(1223 m 5860 kötetben, köztük 200 orosz munka, s ezenfelül 1000 térkép)

19,000 koronáért a Vallás és Közoktatásügyi Miniszter úr c debreceni egye-

tem geográfiai tanszéke- számára megvásárolta.

DÉOHY MÓK a Magyarhoni Földtani Tái-suiatnak 1875 óta rendes,

1897 óta örökít tagja volt, s mindenkor élénk érdekldéssel kísérte Társu-

latunk mködését. ÉrtékcS kaukázusi kzet- s kövület -gyjteményét s a Föld

különböz részeirl származó remek fényképeit a magyar királyi Földtani

Intézetnek hagyományozta. Halálát —a boldogult végakaratából —második
neje:EiOHBL Dorottya berlini születés úrn csak temetése után tudatta

a szakkörökkel, s így társulatunk elnöksége is csak a Szent-Ferenc rendi

atyák belvárosi templomában hat nap múlva tartott gyászmisén róhatta le

iránta érzett kegyeletét.

Egyetlen gyermeke: DáoHY Iván dr. földbirtokos jelenleg mint cs. és

k. huszárfhadnagy az orosz-román arcvonalon harcol.

2. LRBNTHEY Imre (1867 --1917) boldogult választmányi tagunknak s

a titkári székben eldömnek életét s mködését dr. Vadász Elemér tagtár-

sunk ismertette. (Az emlékbeszéd teljes szövege Közlönyünk 40—62. oldalán.)

3. Martin? István m. kir. fbányatanácsos s helyettes bányaigazgató.

1851 aug. 7-én Zólyomban született, a Selmecbányái akadémiát végezve,

1874-ben Szomolnokon bányatiszt lett, 1893-ban a pénzügyminisztériumba

került, 1897-ben a szélaknai bányahivatal fnöke, 1907-ben Nagybányán
bánya ügyi eladó, majd helyettes bányaigazgató lett. Meghalt 1917 május

14-én Budapesten; 1883 óta rendes tagunk volt.

4. Papp János kegyestanitórendi kormánysegéd (boldogult nagy-

bátyám), szül. 1843 s/ept. 27-én Szegeden. Mint piarista tanár, majd igazgató

hazánk különféle helyein mködött, 1870—1877 között a budapesti kegyes-

tanítórendi fgimnáziumban a természetrajz tanára volt, ahol az Állattan s

Növénytan gimnáziumi tankönyveit írta, amelyeket a múlt század hetvenes

s nyolcvanas éveiben szerte az országban használtak. Egyik-másik könyve

15—20 kiadást is ért, st Vángel Jen átdolgozásában máig használatos.

1898-ban a kegyestanítórend kormánysegédévé választotta, s mint a rend

központi pénztárosa Budapesten mködött 1913-ig, amidn nyugalomba

lépett és szülvárosába, Szegedre költözött.

Nagyobb munkái: A t e r m é s z t r a j z elemei (1873-tól

1914-ig 16 kiadásban); Az ásványok természetrajza (1874), A növények és

állatok természet rajza (1875) ; Az ásványtan és földtan elemei, a középtanodák

IV. osztálya számára (1880.) A jiövénytan elemei az V. osztály-, az állattan

elemei a VI. osztály számára (1881., 1882). Tamás családja. Alföldi

költi elbeszélés (Nagykanizsa 1883); A piaristák Szegeden. Ere-

deti történelmi forrásraunka (Szeged, 1886.) Ezenkívül mintegy 50 más mun-
kát írt, a többek között egy becses tanulmányt a szegcdi pusztai flóráról.

Meghalt 74 éves korában, 1917 jún. 4-én Szegeden, ahol az éppen
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ottlev Bella Lajos s/ak.sztáJyi t'Juök úv képviselte táiBulntunkal teiiie-

téséii. Papp János 1910 óta egyik legpontosMbban fizet tagunk volt. Élefét
és mködését Szinnyei József: Magyar írók élete s .munkái c. mvének
304—308 oldalain ismertette.

DE POSEWITZ TIVADAR.

(1850-1917.)

5. PosEWiTZ Tivadar m. kir. földtani intézeti fgeológus, hírneves
utazó, 03 a magyar turisták lelkes bajnoka szül. S/epcsiglón 1850 december 2-án.
Iskolai tanulmányait ugyanitt végezte, s az ág. hit v. evang. fgimnáziumban
1868-ban érettségi vizsgálatot tett. Egyetemi tanulmányait a budapesti
egyetem orvoskarán elvégezve, 1874-ben orvosdoktor lett. Szíve azonban a

geológia felé vonzotta, s ezért 3 évig a szászorezági Freiberg bányászati
akadémiáján tanult, ahol 1874-ben látogatási bizonyítványt nyert.
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1879-ben mint katonaorvos a Hollandi Kelet-Indic4ba utozott, ah.ol 1884-ig

geológiai kutatásokkal töltötte szabadidejét. Visszatérve hazánkba, kezaet-

ben a Magas-Tátra vidékét térképezte, majd 1887 jan. 10-én a m. k. Földtani

intézethez lépett be, mint segédgeológus, s ezidtl kezdve haláláig Buda-

pesten mködött. 1897 nov.-ben osztálygeológussá, 1908 október havában

fgeológussá lépett el, s e minségében 1916 május 15-éii történt nyug-

díjaztatásáig dolgozott. De nem sokáig élvezhette a nyugalmat, mert egy

év múlva 1917 jun. 14-én 66 éves korában Budapesten elhunyt.

Családi élete rendkívül szép és boldog volt. Els ízben Borneo-szigetén

nsült 1880-ban, azonban bennszülött neje még ottan elhunj^. Eme házas-

ságából egy fia maradt életben: Tivadak, jelenleg a Kassa -Oderbergi Vasút

fmérnöke. Második felesége Papp Adél úrn, f Papp Henrik festmvész

és Papp Elek v. b. t. t. pénzügyminis zleri államtitkár testvérhúga, finom

lelk úrhölgy, aki azonban igen korán 1901-ben elhunyt, egy leánygyermeket

:

Jan ka -Melittát hagyva árván megtört lelk férjének. Majd harmadízben

1904-ben Schulbk Margit úrhölggyel kelt egybe, akivel haláláig" boldogan

élt. Eme házasságából egy fia : Gedeon maradt.

PosEWiTZ Tivadar dr megjelenésében végtelenül szerény tudós lévén,

soha a nyilvános szereplést nem kereste, semmiféle kitüntetést vagy címet

el nem fogadott, pedig széleskör tudása, bámulatos nyelvismerete hazánk

legkiválóbb vezet férfiai sorában jelölte volna ki helyét. Csak a mmi-

kának élt egész életében. Fmve Borneo címen 1889-ben Berlinben,

majd 1892-ben Londonban jelent meg ; azonkívül számos közleménye Borneo-

s Bangka-sziget éri elkel külföldi folyóiratokban. Eendkívüh becs munkát

írt a m. kir. Földtani Intézet kiadásában ((Petróleum és aszfalt
Magyarországon)) címmel, amelynek értékét legjobban bizonyítja a

munka szokatlan kelendsége. Németországban is nagyon keresett tmisztikai

vezetket írt a Magas Tátráról, amelynek ismertetésében élete végéig buzgól-

kodott. Mint fölvev geológusnak mködése hazánkban az iglói harmadkori

medence s a Máramaros vidéki kárpáti homokk terület geológiai térképe-

zésében merült ki. amely vidékekrl a m. k. Földtani Intézet Évi Jelentései-

ben számolt be. Temetésén társulatunkat az Elnök úr vezetésével számos

geológus kartársunk képviselte. Tagjaink sorába 1877-ben lépett.

6. Redl Gusztáv m. kir, állami polgári iskolai igazgató Tapolcán

munkás életének 60-ik évében elhunyt. 1912 óta vult tagunk.

7. Reiner Ignác alvácni vállalkozó, bányatulajdonos, boldogult Déchy
MÓR aradmegyei játszótái-sa . 1910 óta tagunk.

8. Telkes Pál, a m. kir. Földtani Intézet könyvtárosa, honvédhadnagy,

aki a háború kezdete óta a legvitézebb hsi-ink közé tartozott, 1917 okt.

16-án, harctéren szer/ett betegségében, 35 éves korában, Laibachban elhunyt.

Telkes Pál József 1882-ben Váralján (Tolna ni.) született, ahol atyja

erdész volt. Gyermekéveit ott töltötte a Zeng alatt, majd Pozsonyba került,

ahol gimnáziumi tanulmányait végezte. Gimnazistakurában feltnt irodalmi

hajlamaival, már abban a/ idben több siktrült novella, tárca jelent meg

tle a Pozsonyi Hiradóban. Esterházy Mihály grófnak volt nevelje, majd
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midn az érettségit letette, titkára. Késbb a fvárosba került, ahol a Magyar-

országnak volt munkatái-sa, ebben az idben nsült meg, Zöldi író leányát,

Ekát vette el. Házasságuk azonban, amelybl egy fiúgyermek is származott,

nem volt boldog, rövidesen el is váltak.

A könyvekért mindig nagyon rajongott, már Pozsonyban jogászkorá-

ban rendezte a pozsonyi közkönyvtárat és a jogakadémia könyvtárát, s mikor

1918-ban a Földtani Intézet könyvtárosi állása megüresedett, kész örömmel
fogadta azt el. Nagy buzgalommal fogott a könyvtárnak modern szellemben

való rendezéséhez és a bibliográfiai uvunkákhoz. Ebben az idben lépett be

társulatmi kba is.

Sajnos, szép és értékes terveit a könyvtárban nem hajthatta végre,

mert az idközben kitört világháború a fegyver alá szólította a 13. honv.

gy.-ezredhez. 1914. évi augusztus 2-án vonult be ezredéhez Pozsonyba, mint

rmester s egy-két hónap múlva az északi frontra került. Przemysl els ostro-

mát végigküzdt te, ott volt a legveszélyesebb helyeken, a popovici 1. számú
támaszponton, ahová az oroszok már be is hatoltak, de a hs 13. honvédek
újra kiverték az ellent s hsiesen tartották Przemysl felszabadulásáig. Ekkor
került elször haza rövid pár heti pihenre. Végigküzdötte a kárpáti háborút,

majd a volhyniai visszavonulást is az ezrede fedezte. Közben zászlós, majd
hadnagy lett, megkapta a vitézségi kis ezüst érmet, majd a signuni laudist.

1916-ban az olasz harctérre került, ahonnét szabadságra rövid idre
többször hazajutott, ekkor ismerkedett meg menyasszonyával, kit 1917. évi

augusztusában jegyzett el. 1917. év elején lépett el fhadnaggyá. A sors

nem engedte meg, hogy boldog legyen. 1917 októberében kaptuk tisztiszolgá-

jától azt a hírt, hogy vérhasban megbetegedett s október 20-án a gyász-

hírt, hogy e hó 16-án sznt meg izzó magyar szíve dobogni.

Telkes PÁLban úgy a m. kir. Földtani Intézet, mint a Magyar Földtani

Táreulat nagymveltség s sok reményre jogosító, buzgó tagját veszítette.

9. TÉEY Ödön miniszteri tanácsos, közegészségügyi ffelügyel, aki

1856 júl. 4-én Óbélán született, múlt évszept, 11-ón 62 éves korában Buda-

pesten elhunyt. A Magj^ar Turista Egyesület megalapítója s díszelnöke, a

hazai tmistaság érdemes elharcosa, aki a Magyar Kárpátegyesület Évkönyvei-

ben s a Turisták Lapjában számos cikket is írt hegymászásairól. Téry
Ödön. a lelkes természetbarát 1878 óta tartozott tagjaink sorába.

Halottaink emlékét kegyelettel rizzük.

Amidn végül úgy a magam, mint titkártársam nevében köszönetet

mondok a m kir. Földtani Intézet Tekintetes Igazgatóságának, továbbá

Ilosvay Lajos dr. méltóságának, mint a királyi magyar Természettudo-

mányi Társulat elnökének, s Gorka Sándor dr. ftitkár úrnak, hogy a

múlt évben üléseink számára helyet adni szíveskedtek, kérem a mélyen tisz-

telt Közgylést, hogy jelentésemet tudomásul venni méltóztass ékj>

A közgylés Papp Károly elstitkár jelentését egyhangúlag tudomá-

sul ves/i.
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7. JELENTÉS

a Magyarhoni Földtani Társulat 1917 . évi -pénztári for-

galmáról és vagyonának állásáról az 1917. év végén.

I. Forgó tke.

A) Bevétel.

Tétel
•Eám A bevételek megjelölése

1. Pénztári maradvány az 1916 évrl

2. A m. kir. Vallás- és Közoktatatásügyi Mi-

niszter segélye

3. A m. kir. Földmívelésüg^i Miniszter segélye

4. Herceg Esterházy Miklós dr. pártfogói

díja

5. Magánosok segélye (Semsey Andor dr. nagy-

birtokos adománya)
6. Alaptke szelvényk;imatai és forgótke ta-

karékbetét kamatai

7. Hátralékos tagsági díjak

8. 1917. évi tagsági díjak

9. 1917. évi elfizetések

10. Kiadványok eladásából

11. Vegyes bevételek

12. A Szabó-emlékalap kamataiból megbízásra

13. Az alaptke készpénzkészletébl adósság

t örlesztésére

Elöir&nyiat
az 1917. évre

3000 « -
4000 « —

840 « —

100 « -

2410 «

400 «

4000 «

500 «

100 «

16 «

100 «

71

1600 «

Tényleges bevétel

az 1917. évben.

3168 K 29 f 3168 K 29 f

2500 <( — «

2000 « — «

840 « — «

300 «

2469 «

1012 «

4421 «

481 «

274 «

144 «

100 <(

— «

26 «

50 «

50 «

70 «

60 «

— «

1600 « - <4

T á r s u 1 a t i ii 1 a p t k e g y a r a p í t á s á r a :

14. Dr. ScHAPARZiK Ferenc megyetemi tanár

ala pítványa
15. Els Magy.'Ált. Bizt. Társ. Budapest, párt.

tagsági díja U. r

16. Brázay Zoltán Budapest, örökít tagsági

díja

17. Gróf Teleki PÁLdr. országgylési képvisel

Budapest, örökit tagsági díj;

18. Bekey Imre Gábor Budn pest, örökít tng-

sági díja

19. Mauritz BÉLA dr. egyetemi tanár Budapest,

örökít tiigsági díja

20. ZsiGMONDY Árpád Budit pest, örökít tagsági

díja

21. Dr. Szontaöu Tamás Budapest, alapítványa

gya ru pít ására

22. Dr. Szirtes Zsigmond harctéri'n, örökít
tagsági fiija értékpapírban

23. Papp PÁL földbirtokos Tápióságh örökít
tagsági díja

24. Papp János földbiilokn.s Tápióságh, örökít
tagsági d íja

« — «
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25. Pappné Balogh Mabgit dr. sz.-fv. k'áuy-

gimnaziuini tanár, örökít taj^sáfíi díja.. — K — f 200 K — f

26. Dr. RÉTHLY Antal Budapest, örökít ii\p.-

sáiii díja (1. részlet) értókpnpirban — « — « lO « — «

27. Báró FejÉRVÁRY Géza dr.. örökít tagsági

díja - ,( - « 200 « - «

28. Tud". Egyetemi Földtani Intézet Budapest,

a ja pít ványa ^ — »< — « 200 « - «

29. Tud. Ejíyetenii slénytani Intézet Budapest,
a ja pít ványa — « — « 200 « «

30. ZsiGMONDY Dezs Budapest, örökít tagsági

díja — « — « 200 « - «

31. Dr. PÁLFY MÓRIC 111. k. í'geologus örökít
tagsági díja értékpapírban — « — « 200 « — «

32. Takarékbetét utáni kamat az alaptkéhez. . — « — « 35 « 20 «

A Barlangkutató S z a k o s z t á 1 y jav a r a :

33. Fetser Antal gyri püspök alapítványa .. . — «

34. CsEKONics Endre gróf, iii. k. fasztalnok-

mestrr alapítványa — '<

35. Eadu Demeter nagyváradi gör. katb. püs-

pök ala pítványa — '<

86. BÉKEFI Remig dr. zirci apát, egyet, tanár

ala pít ványa — «

37. Zichy Béla gróf, nagybirtokos, Lengyel

-

t ót , a la pít váin^a — «

38. Jósika Sámuel báró frendiházi elnök Buda-
pest, ala pít ványa — «

39. Neumann Károly l)áró, nagj^birtokos Arad,

ala pítványa — «

40. Ifj. Neumann Adolf báró, nagybirtokos

Arad, ala pítványa — «

41. Tagányi Sándor dr. országgylési képvi-

sel Arad, alapítványa — «

42. Vas Sándor dr. orvos alapítványa, Arad — «

43. Majláth G. Károly gróf, erdélyi püspök
Gyulafehérvár, alapítványa — «

44. Kormos Tivadar dr. m. k. oszt. geológus,

egy. magán tanár alapítványa — «

45. Wodianer ARTHURudv. tanácsos Budapest,

alapítványa — «

46. Arad szab. kir. város közönsége Arad, ala-

pítvány — «

47. Hopp Ferenc nagykeresked Budapest,
ala pít vány — «

48. Batthyány Vilmos gróf, nyitrai püspök
Nyitra , ala pítványa — «

49. Herceg Esterházy Miklós alapítói díja ... — «

50. Baranya vármegye törvényhatósága alapít-

ványa — « — « 100 « *

51. Hillbbrand V. li körgyára Sopron, alapít-

ványa — <( — « 100 « —

«

52. Grap JÓZSEF ékszerész Brassó, alapítványa . — « — « 200 «

53. Teutsch Gyula li körgyáros Brassó, alapít-

ványa — « — « 100 « ~ *

— «
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54. Koós JÓZSEF fölabirtokos Zsamó, alapít-

váiiyíi

5. PoNGRÁcz Jen földbirtokos Konijáti ala-

pítványii

56. Dr. Okolicsányi Zoltán ügyvéd Budapest,
al;t pítványa

57. Gróí Hadik János közélelmezési miniszter

Buda pest , alapítványa

58. Gedeon Jen Szin, alapítványa

59. Zólyom vármegye Besztercebánya, alapít-

ványa
60. Bekey Imre Gábor Budapest, alapítványa

61. Papp Károly dr. egyet, tanár Budapest,
alapító tagsági díja

62. Sáros vármegye közönségétl, Eperjes, ala-

pít vány
63. Szepes vánnegye közönségétl, Lcse, ala-

pít vány
64. Veszprém vármegye közönségétl, Veszprém,

alapítvány

65. Bihar vánnegye közönségétl, Nagyvárad,
a]a pítvány

66. Boi-sod vánnegye közönségétl, Mikolcz, ala-

pít vány
67. Takarékbetéti kamatok az alaptkéhez .

.

68. Alaptke utáni szelvénykamatok
69. A társulathoz befolyt tagsági díjak

I j A^ JI i d r o 1 óg i a i Sza^kosztály javára:

70. Gróf Marenzi Ferenc Károly gyalogsági

tábornok alapítványa — K — f 200 K
71. Roller Ben fmérnök-igazgató alapít-

ványa
72. Dr. ScHRÉTER Zoltán ala pító tagsági díja .

.

73. Dr. Szontagh Tamás udvari tanácsos ala-

pító tagsági díja

74. Dj . Papp Károly egyetemi tanár alapító

tagsági díja

75. Dr. ZiELiNSKi Szilárd megyetemi tanár
ala pító tagsági díja

76. A tái-sulathoz befolyt tagsági díjak

K
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B) Kiadás,

Tétel- A \r\a c\hf3.r\\r mppríftlölfi^P Elirányzat TényleRos kiadás

1. Földta Ili Kö/A'i y 1 1000 K -
, J0242 K 72 «

2. Els t itkcír ti.-zttínciíja SOO ' 900 « — «

3. Mí'isodtitkár liszttltldíja 600 ' 600 « — «

4. Pénztáros tisztektdíjíi £00 « - <• 300 <( — «

5. Ii-nok julnk nidíja 2-JO « — <• 240 « — «

6. Szolgák iuiíilcndíia 370 « — « 360 « — «

7. Posta köítséií
.' 1200 « - « 498 « 13 «

8. Irodai kirdá^jk 1200 « — « 817 « 35 «

9. Voayes kiadások 162 (< — « 224 « 31 «

10. Tt hertörlesztésre :

a) 6600 K kö.'cscn ulán 514% kfn:öt . 863 <> - ' 161 « 37 «

' h) 6600 K kölcsön törlesztésére
\

«

1. iz alaplkéll .. 1600 K - f

;
i ' 2. a lc]£Ótókn] .. SCO <^ - « 18C0 <• - < 1800 c - «

11. A Szabó- 1 ml éka lap kan^atarból megbízásra
(hátra] ék) 100 <> - « 100 « - «

12. A barlangkutató szakrsztályr.ak segélyül ICCO < — c 1000 « — «

13. A hidrológiai szf kcs2lályrak segélyül .... ICCO « — <« 1000 << — «

14. A társulati r 1 a p t ö k e gyarapítására:

a) alapítványoktól 8287 K 50 f

h) takarékbetéti krnnatoktól 35 <( 20 «
;

— K — f Í-:322K 70f

15. A Barlangkutató s z a k o s z t á 1 y a 1 a p t 6 k é j é r. e k g y a r a p.

a) a la pit ványoklól 3850 K — £

h) takarékbetéti kamatokból 26 <( 99 « — K — f 3876 K 99 f

16. A Hidrológiaiszakosztály alaptkéjének
gyarapítására.

Ala pítványoktól 1000 K - f

17. A Barlangkutató szakosztály r é .^ z e- r (. k 1 ü ti ; t t a k.

a) az alaptke utáni szelvénykamatok... 192 K — f

h) a szakosztályt megillet tagsági és el-
fizeti dija k 18 « — «

18. A Hidrológiai szakosztálynak kiadatott:
A szakosztályt megillet tags. díj fejében .. 5 K -- f

19. A társulatiforgótke pénz-
maradványa 101 7 « 97 «

Összesen £0235 K - f 27676 K 53 f
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III. A F|ü 1 <l t a n i Tar s u 1 a t adóssága.

Te her: az Oá zt rák-Magyár Banktól ^elvett 7800 K kölcsönbl 4800 K.

IV. K ö v/e teles:

A 111. kir. postatakarékpénztárnál lev 100 K letét (a cheque-száinla után).

[Budapesten, 1917. évi december hó 31-én.

Ballbnegger Eóberx dr. Ascher Antal s,

titkár. pénztáros.

Jegyzkönyv

a Magyarhoni Földtani Társulatban 1918 január 19-én tartott

pénztárvizsgálatról .

:Mi alólíi'Ottak, mint a ^Magyarhoni Földtani Társulat közgylése, illetleg

választmánya részérl- kiküldött pénztárvizsgálók, a mai napon a pénztárban

megjelenve, megbízatásunkban eljártunk és a következket jelentjük:

Minekutána a pénztár vizsgálatára és a pénztár kezelésére szolgáló utasí-

tásokból tájékozódtunk, az elszámoláshoz tarto:íó okmányokat egyenkint össze-

hasonlítottuk a napló tételeivel és helyességükrl meggyzdtünk,

A t á r s u 1 a t v a gyón a a z 1917. év végén:

1. Anyatái-sulati alaptke értékpapírokban és takarékbetétekben 58989 K 20 f

2. Dr. Szabó József emlékalap 9732 « 29 «

3. Dr. Szabó József emlékalap kamatai 519 « 78 «

4. A Barlangkutató szakosztály alaptkéje 7372 « 91 «

5. A Hidrológiai szakosztály alaptkéje 1000 « — «

6. Güll Vilmos síremlék maradványa 42 « 51 «

7. Dr. Kakcsinszky Sándor emlékalap 598 « 55 «

8. Böckh János szoboralap maradványa tíll « 10 «

9. A t;nsnl;iti f(ir<_'ótkf maradványa 1017 « 97 «

összesen 79884 K 31 f

Teheir a|z 1917. év végén:

Az 0.5ztrák-Magvar Banknál a hadi kölcsön köt vénj^ekre még
fpiiiialló tartozás

I
4800 K - f

K ö|ve teles:

A [m. kir. postatakarekpénzlarna] lev letét 100 K — t

Az 1917. évi l)evételek összege 27,676 K 54 f, amely az elirányzott 20.235 K
összeget 7441 K 54 f-el fölülmúlja. Ennekoküia következk : l.niert a hátralékos

tagdíjakból 612 K 50f-el ful^i Í)e több az elirányzott összegnél, 2. mert az 1917.

évi tagsági dijakból 421 K 50 f-el fol,\i- be több az elirányzott összegnél, 3. mert

az eladott kiadványokért 174 K 60 fillérrel folj-t l)e több az i'lirányzatnál, 4. mert

az örökít és pártoló lagok a Tái-sulat céljára 3287 K 50 í-t, a B 'liangkutató

szakosztály javára 3850 K-( . a Hidrológiai szakosztály céljaira pedig 1000 K-t

fizettek be. Ezenkívül neluiny kisebb bevétel növelte az 1917. évi bevételeinket

magasabbra az elirányzatnál.

A kiadások egyes tételeit vizsgálva, 757 K 28 f megtakarítás mutatkozik

az 1. létei alatt szerepl Földtani Közlönynél. Megtakarítás mutatkozik továbbá
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a 7. tételben szerepl postaköltségnél, az itt megtakarított 701 K 87 f a külföldi

expediálások szünetelésének eredménye. A 8. tétel alatt szerepl irodni kiadások-

nál is 382 K 65 f megtakarítást lát mik.

A kiadások rovatain végigtekintve, a szigorú takarékosság elvét látjuk az

idén is érvényesülni, úgy hogy a mérleg az államsegély egy részének: 2500 K-nak

elmaradása dacára is, Í017 K 17 f pénztári fölösleggel záródott.^

Mindezek után javasoljuk, hogy a választmány és a közgylés a^ pénztár-

noknak a felmentést adja meg s buzgó szolgálataiért köszönetét nyilvánítsa.

Kelt Budapesten, 1918 január 19-én.

Petrik Lajos Timkó Imre Emszt Kálmán dr.

a pénztárvizsgáló bizottság tagjai.

Költségvetés az 1918. évre.

A) Bevétel,

1. Pénztári maradvány az 1917. évrl • 1017 K 97 f

2. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter segélye

(500+3000 K) 3500 « - «

3. A m. kir. földmivel és ügyi miniszter segélye (2000+4000 K) 6000 « - «

4. Herceg Esterházy Miklós pártfogói díja 840 « — v<

5. Magánosok segélye 100 « — «

6. Alaptke és forgótke kamatja 2500 <* — «

7. Hátralékos tagsági díjak . .

.' 400 « — «

8. 1918. évi tagsági^díjak 4400 « — »

9. 1918. évi elfizetések 400 « — «

10. Kiadványok eladásából 100 « — «

11. Vegyes bevételek 102 '< 03 «

12. A Szabó-alap kamataiból megbízásra 400 c — <*

13. Az alaptke készpénzkészletébl adó^'ság törleszt ésére 2200 <' — «

összesen .... 21960 K - f

B) Kiadás.

1. Földtani iKözlönv 12000 K - f

2. Elstitkár tiszteletdíja 900 « - «

3. Másodtitkár tiszteletdíja 600 « — «

4. Pénztáros tiszteletdíja 300 « —
,«

5. írnok jutalomdíja 240 « — «

6. Szolgák jutalomdíja (360+120 K) 480 '. - «

7. Postaköltséct 1200 « - «

8. L-odai kiadások .,
1200 « - «

9. Vegyes kiadások 176 « — «

10. Adósságtörlesztésre:

a) 4800 K kölcsön 5i/^%-os
^
kamatja 264 K — f

h) Ugyanezen kölcsön törlesztésére 2200 « — « 2464 K — f

11. A Szabó-emlékala p ^kamataiból megbízásra 400 « — «

12. A Barlangkutató Szakosztálynak segély 1000 « - «

13. A Hidrológiai Szakosztálynak segély .". 1000 « — «

összesen 21960 K - f

Budapest, 1917 január 19-é)j.

Ballbnegger Eóbert dr. JAscher Antal
titkár. pénztáros.
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A közgylés úgy a pén/tári jelentést, mint a költségvetést elfogadj;i,

s a pénztárnoknak a felmentést megadja.

A pénztárvizsgáló bizottság tagjaiul felkéri a következ évre Emszt

KÁLMÁN, TiMKÓ Imre ts Petrik Lajos tagokat.

8. A Barlangkutató Szakosztály ügyrendjének
módosítása.

Elstitkár a következ elterjesztéssel járul a közgylés elé: <(Igen tisz-

telt Közgylés ! A Barlangkutató Szakosztály 1917 no v. 10-én tartott választ-

mányi ülésén elhatározta, hogy a háborúval járó általános drágaság miatt a

Barlangkutató Szakosztály tagsági és alapító díjait, a Hidrológiai Szakosztály

díjaihoz mérten, fölemeli és pedig a tagsági díjakat 3 koronáról 5 koronára,

az alapítói díjat 100 koronáról 150 koronára.

Ezt a javaslatot az 1918 január 2-án tartott anyaegyesületi választ-

mányi ülés egyhangúlag elfogadta s alapszabályaink 29, §-ának d) pontja

értelj/iében az Ügyrend ezirányú módosítását a közgylésnek javasolja.*

Az elhangzott módosítást a közgylés egyhangúlag elfogadja.

Elnök határozatilag kimondja, hogy a föntebbi javaslat elfogadásá-

val Alapszabályaink 29. §-a a következképen módosul:

«A társulat közgylése a 4. §. értelmében fiókegyesületeket és szak-

osztályokat is alakíthat.

a) A fiókegyesületeknek és szakosztályoknak tagja lehet az anyaegye-

sületnek minden tagja, aki bblépési szándékát a fiókegyesület, illetve a szak-

osztály vezetségének bejelenti és kötelezi magát legalább évi 5 korona
fiókegyesületi,, illetve szakosztályi tagsági díj fizetésére.

h) A fiókegyesületek és szakosztályok céljaira alapítványok tehetk,

amiktt az anyaegyesület pénztára a fiókegyesület vagy szakosztály alap-

tkéjével együtt alaptke gyanánt kezel s az így kezelt alapoknak a fiók-

egyesület, illetve szakosztály csak kamatait költheti el. Egy alapítvány

összege 150 koronánál kisebb nem lehet .»

9. Elnök bemutatja a Barlangkutató Szakosztály és

a Hidrológiai Szakosztály évzáró üléseinek jegyz-
könyveit, mindkettt a hitelesítk és az elnökök aláírásával ellátva.

A közgylés mindkét szakosztály mködését s bemutatott jegyzköny-

veit örömmel tudomásul veszi.

10. E 1 n ö k felhívja a közgylés tagjait, hogy esetleges indít-

ványukat terjesszék elé.

Minthogy indítvánnyal senki sem járult a Közgylés elé, Elnök meg-

köszönvén a Közgylés tagjainak szives érdekldését, a gylést esti 8 órakor

berekeszti.

Kelt Budapestcji, 1918 frhruár hónap 6-áii.

Jegyezte: Papp Károly dr. elsül kár.
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i>) SZAKÜLÉSEK.

I. szakülés líH8 január 2-án.

Elnök: Szontagh Tamás úr.

Eladások:

1. Telegdi Eoth Károly dr. : «G y e r g y ó b é 1 b o r és Borszék-
fürd környékének geológiai vi s z o n y a i» ciiiicn tartott

eladást. Mint harctéri geológusnak alkalma volt az elmúlt szön a nevezett

vidék lignit képzdményeit tanulmányozni és az alsólevantei korú lignit-

medencék képzdésére vonatkozó adatokat gyjteni. A harctéri geológus

munkásságát is ismertetve, kiemeli, mily nagy mértékben támogatják a harc-

téri viszonyoka kizárólagos tudományos kutatást is. A bélbori, boi-széki és

sózai liguitmedencék fölépítése minden részletében kézzelfogható módon
igazolja azt a LóczY-féle elméletet, amely szerint a Hargittahegység keleti

tövében sorakozó fiatal medencék oly módon jöttek létre, hogy a Keleti

Kárpátokból a fiatalabb harniadkorban nyugatnak, az Erdélyi Medence

felé tartott völgyek fels részei a líargitta kitörése következtében, az elállott

hatalmas vulkáni gát által eltorlaszoltatta k, tavakká duzzasztattak föl,

majd feltöltettek és végeredményben a Maros és Olt völgyön át lecsapolódtak.

E medencék közül a legészakabbra esnek a bélbori, borszéki és a sózai, ezek

a Kelemenhegység körletébe tartoznak. A medencéket feltölt alsólevantei

korú rétegek többé-kevésbé jelentéktelen, szabálytalan település és több-

nyire csak csekély vastagságú lignittelepeket tartalmaznak. A lignitképzd-

mény a kristályos palából, dolomit és mészkbl, meg a ditrói szienitbl álló

alaphegységre települ és nj^ugat felé andezitbreccsia és konglomerátum

ÉÉNy—DDK-i irányban húzódó, feltn meredek falban végzd vonulatai-

hoz támaszkodik. A sózai medencét feltölt és a bélbon és borszéki medencék-

ben a lignittartalmú rétegek fölött, az andezitbreccsia és konglonierátfal

lábánál található fluviatilis durva homok- és kavics képzdmények települése

és magassági viszonyai érdekes következtetéseket engednek levonni az egy-

kori tavaknak a gyergyói medence felé irányult lefolyásaira nézve. A tavak

felduzzasztatása, a hatalmas vulkáni eredés tömegek feltornyosulása gyöke-

resen megváltoztatták e területen az egykori vízrendszert. A nyugatnak

irányult harmadkori völgyrendszer megsemmisült, a keletnek, Románia felé

tartó pedig egyoldalúlag, amannak rovására alakult ki. Az alsólevantei korú

tavak legnagyobbrészt kelet felé csapoltattak le, amint ma is, a medencék

vízhálózatának legnagyobb része a Eománia felé tartó Beszterce vízrendszeré-

hez tartozik.

Az elhangzott eladáshoz Szontagh Tamás dr. elnök megjegyzi, hogy

20 évvel ezeltt Dietrichstein gróf vezérkari ezredes Mára maros vidékérl

már térképet készített aljból a szempontból, hogy a vízrekeszt s vízereszt

kzeteket külön válaszsza, megkülönböztetve a keményebb s lazább kze-

teket. Katonai célokra a víznyerés kérdése mindenkor fontos kérdés volt,

s örül, hogy eladó ezt a kérdést oly jellemzen domborította ki. Köszönetet

mond eladónak emez aktuális eladásért.
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2. Vadász Eleméé dr. : Földtani m e '4 f i g y e 1 é s e k Kelé t-

M u n t e n e g r ó b a n címen l>es/ámol a ni. kir. Földtani Intézet megbízásá-

ból végzett vizsgálatairól. A Földtani Intézet Balkánkutató programmjában

föladata volt Albánia, Montenegró és Szerbia határos részeinek eddigelé

ismeretlen területét, Andrijevica —Berane—Eozíj—Ipek és Mitrovica között

tanulmányozni. Amennyiben a kövületek hiánya a terület fölépítésének köze-

lebbi részletezését megengedi, a paleozós pala, homokk és mészkösszlet,

nagy vastagságú triászmészkvonulatok bizonytalan jm-a-kréta, kitörésbeli

közetek, édesvízi medenceüledék és fluvioglaciális kavicsok voltak meg-

különbözt ct hetk.
A paleozós rétegösszlet leginkább a permo karbonba tehet, amit a

Komvonulatban talált sötétszürke crinoideás mészkben elforduló bizony-

talan Schwagerina -metszet igazol.

A triászmészkvonulat helyenként legfekvbb palás kifejldés werfeni

tagjaival a paleozoikummal elválaszthatatlanul összefügg. Az alsó werfeni

palák csak bizonytalanul és/lelhetk a területen s a triászsorozat legtöbbször

a fels werfeni Myoplioria cosíaía-val jellemezett rétegeivel, lemezes, palás

mészkövekkel és agyagpalákkal kezddik. Ezek gumós-szalagos guttensteini

jelleg mészkövekbe mennek át, majd e/ekre világosszürke középstriászbeli

mészkövek s vörös gumós, tzköves ammonites-tartalmú bulogi rétegek

következnek, melyek a C. írinodosMS-szintet s a ladini emelet alsó részét is

magukba foglalják. Vörös és zöld radiolariás palák analógiák alapján a

wengeni rétegekre utalnak, míg az Ipek mellett, a Peklen vonulatában nagy

mészalgákkal teli szint recoaro-jelleget mutat. A felstriászt részben Eozaj —
Ipek között vonuló hydrozoás-korallos rétegek, részben nori jelleg megalodus-

tartalmú mészkövek képvisehk. Az egész triász rétegösszlet leginkább a bosz-

niai kifejldéssel egyeztethet.

A Peklen vonulatban mutatkozó eíí-ipsacímia-nyomok a tithon-kréta

jelenléte mellett tanúskodnak. A kréta azonban csak az ipek—mitrovicai

úton lép föl flis-fáciesben, melynek kora bizonytalan orbitolites-metszetek

alapján, fként azonban a vonulat északi folytatásában, Kossmat tanulmányai

szerint, felskrétának vehet.

A kitörésbeli kzetek közül diorit, diabáz, porfirit, kvarcporfir és szer-

pentin a fbb típusok. Kitörési korukat csak analógiák állapíthatják meg,

de a krétánál valamennyi idsebb.

Az idsebb harmadkori rétegek hiányoznak a területen. A gyakoriati

szempontból is fontos, tetemes lignittelepeket tartalmazó medenceüledékek

régibbek a legidsebb terrasznál, melyek a pliocénnál nem fiatalabbak. Berane

körül egy kisebb beszakadásos zárt medencét töltenek ki s Ipek—Mitrovica

között a Metobija medencét formálják. A két medenceüledék kifejldésben

és korban teljesen megegyezik. A bellük kikerült édesvízi kagyló- és csiga-

maradványok kormeghatározásra nem alkalmasak; a növényi maradványok

TuzsoN JÁNOS egyetemi tanár vizsgálatai szerint a felsoHgocénnál fiatalabbak

nem lehetnek. Minthogy a Metohija medence üledékei az eddigi irodalomban

általában pliocén gyanánt ismeretesek s Pavlovtcs legújabb vizsgálatai szerint
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kétségtelenül pjiitusi és levantei s/iutL'kct fogjalniik iiuipuklian. nem lehe-

tetlen, hogy a medence peremén lev üledékek idsebbek.

Szerkezetileg a dinári gyrdés fbb sajátságait mutál j;i. A triász

rétegösszlet a paleozoikummal együtt gyrdött s utólag összetöredf/ve

földara bolüdott, A redk tengelye K—Ny-i. a Metohija medence felé ÉK—
DNy-i. Szerkezete egy bels (nyugati) pnleozós triászvonulatra és egy küls
(keleti) szerpentin-flis vonulatra tagolódik. Ez a két szerkezeti egység jól

egyeztethet a Nopcsa által megkülönböztetett durmitori takaróval s az

ezzel reátolódásban érintkez merditai szerpentin vidékkel. Az áttolódási

batárvunal Eajától északi irányban halad s Décaninál a Kopriviiik vonulaton

át Ipek és Novavaros felé húzódik.

Az elhangzott eladáshoz Szontagh Tamás dr. elnök néhány megjegy-

zést fz, s megköszöni eladónak fáradtságos munkáját, r mellyel Kelet-

Montenegró geológiai viszonyainak ismeretét exakt adatokkal gazdagította

II. szakülés 1918 január 30-án.

Elnök: Szontagh Tamás dr.

Eladás: Lbidenfrost Gyula dr. «JeIeiités a Józseí ki r.

herceg h a d s e r e g c s o p o r t j á n a k li a r c v o n a ] á r a tett

g y j t ki r á n d ul á s o m r ó 1» cím eladásában számolt ])e harctéri

kiküldetésérl. A Nemzeti Mtizeum ásványtára a múlt nyáron Guilleaume
Árpád ezredestl, egy honvéd gyalogdandár parancsnokától, levelet kapott,

a mely a moldvai harctéren talált érdekes halmaradványokról ad hírt. A levél

a Földtani Intézet igazgatóságához került, amely a lelet hazahozatalára az

eladót küldte ki. Leidenfrost dr. elbl) az els hadsereg-pirancsnokság

székhelyére utazott, ahol Eohr (akkor még) vezérezredestl engedélyt nyert

a harctér fölkeresésére. Vállalkozása iránt a Cs. és kir. Hadi Terepfel vételi

Osztály helyettes vezetje, Nickel tanácsos is nagy érdekldést tanúsított.

A Terepfel vételi 0.^ztály közbenjárására a hadseregparancsnokság Telegdi
EoTH KÁROLY dr. fhadnagyot, az osztálynál mköd hadi geológust kísé-

rül adta az eladó mellé. A Terepfel vételi Osztály egy hadi fénj^képészt is

rendelt ki az eladó kíséretébe. Az exp>Mlició Bereckre utazott, ahonnan az

Ojtozi hágón és völgyön katonai gépkocsin keltek át. Útjukat liarjatól gyalog

folytatták. A Coma Canela és a Vrf. Pahinisu közti hágón áthaladva Szallánc

füi'dbe (Baile Slanic) jutottak. Ott egj- német hadosztály szívesen látott

Vendégei voltak. A lelhelyet Balic honvédzászlós vezetésével keresték fel.

A halmaradványokat az ezredes a szallánci völgyben Sit ul nou falutól keletre,

egy forrás mellett fedezte föl. A menilit-ptlában több nagy Lepidopiis-müvíxá-

ványt és számos kisebb, többé-ke vésbbé jó megtartási! halkövületet talál-

tak. A szebb példányokat Balic zászlós válságos idben, ers ágyiitz kö-

zepette hozta biztonságba. Az eladó behatóan ismertette a lelliely földtani

viszonyait, a leleteket és a Lc'pido'piis-íélék csonttíinát. Az egyik Lejndoyus-

fajt, mely eddig ismeretlen volt, a fölfedez tiszteletére L. GuiLLEAUMi-nak
nevezte el. A leletben ezenkívül még a L. dvbius és L. hrevispondylus is el-
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fordul. Kajtuk kívül e.^y Smerdis-, egy Acanus- és egy PedicwZaía-fajt sike-

rült meghatároznia. A gyjtemény többi részét töredékes és ivadékhalak

alkotják. Leidbnfrost dr. e famiával kapcsolatban a halas palák és a kár-

páti homokk formáció képzdési körülményeire is kiterjeszkedett és e tekin-

tetben BosNiAOKi álláspjiitjához csatlakozott.

Feladatát elvégezve az expsdieió a Puf és a Sarari völgyön át Guid-

LEAUME ezredest kereste föl. A dandárparancsnokság ekkor az 1071 m magas

Cleján székelt. Onnan a Szélkapun és Lóbércen át Kászony Jakabfalvára,

majd Bereckre mentek és a tíz ládát megtölt gyjtemény hazaszállításáról

gondoskodtak. i

Az eladást Leidenfrost dr. vetített kép-kkel és bemutatásokkal

élénkítette. I

Hozzászólások: LóczY Lajos dr. figyelmeztette az eladót a

Nemzeti Múzeumban lev Lepiáopus-maradványra, melyet Budán találtak

és megköszönte az eladó fáradozásait. Egyúttal indítványozta, hogy a

Társulat levélben köszönje meg Guilleaume ezredesnek, hogy az értékes

leletet a tudomány számára megmentette. Szontagh Tamás dr. elnök az

indítványt azzal toldotta meg, hogy a Társulat Bamc zászlósnak is mondjon

köszönetet. A szaküléií iiiindkét indítványt örömmel és egyhangúlag elfogadta.

VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK.

1. 1918 január 2-án.

Az ülés íi m. k. Földtani Intézet üléstermébtn estéli i/^8 órakor kezddik.

Elnök : Szontagh Tamás dr., m. k. udvari tanácsos. Megjelentek : Koch Antal dr.,

tiszteleti ta<í, Emszt Kálmán dr., Horusitzky Henrié, Kadiö Ottokár dr., Mauritz

BÉLA dr., SCHRÉTER ZoLTÁN dr., TiMKÓ Imre, Treitz PÉTER választmányi tagok, Bella

Lajos, a Barlangkutató Szakosztály elnöke, Pálfy Móric dr., másodelnök, Papp Ká-

roly dr., elsötitkár.

I. Elnök az ülést megnyitván, a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Elt?ZT

KálmAn dr. és Horusitzky Henrik választmányi tagokat.

II. Elstitkár jelenti, hogy az 1917 december 5-iki választmányi ülés óta

I. pártoló tagul jelent keztek

:

1. Felsmagyarországi Bánya- é< Kohómü Részvény-
társaság, Budapest. Ajánlja : az elnökség.

2. Szab. Osztrá k-M agyar Ál la ni vasúttársaság, Budapest

.

Ajánlja : az elnökség.

II. Örökít t a g o k u 1 jelentkeztek

:

3. Gróf Csáky László Prakfalvi Vas- ós Acólgyá r Rész-

vén y t á r s a s á g, Budapaat. Ajánlja : az cliiöksóg.

4. PÁLFY MÓR dr., m. k. f;íioIó^'as, Biulap.st. Ajáidja : az elnökség.



TÁRSULATI ÜGYEK. 97

5. Papp Pál f(Jl(lhiiti>kt)s, Tápióüágh. Ajánlja : a titkárság,

6. Papp János íoldhiitokot;, TápiósáL'h. Ajánlja : a titkárság.

7. Pappné Balogh Margit dr., leánygimnáziumi tanárn. Ajánlja: a titkárság.

8. Réthly Antal dr., m. kir. meteorológus, Budapest. Ajánlja: a titkárság.

9. Szirtes Zsigmond dr. a harctéren. Ajánlja: a titkárság.

III. Rendes tagokul jelentkeztek:

10. Mersei József bányamérnök, Nagyág. Ajánlja : a titkárság.

11. Vályi Béla mü-zaki tanácsos, Budapest. Ajánlja : a Hidrológiai Szakosztály.

12. Saile Tivadar kir. segédmérnök, Budapest. Ajánlja: a Hidrológiai Szak-

osztály.

Az 1-12 pontok alatt felsoroltakat a választmány a társulat pártoló, örökít,

illetleg rendes tagjaiul választja.

III. A következ tárgyul elnök a SzABÓ-érem bizottság jelentését

tzi ki, s felkéri a bizottság elnökét jelentése megtételére.

PÁLFY MÓR másodelnök jelenti, hogy a SzABÓ-emlékérem odaítélésére

kiküldött bizottság 1917 december hónap 18-án ülésezett, s emez ülésérl a következ

jegyzökönyvet terjeszti a bizottság e'é:

^Jegyzkönyv

a SzABÓ-emiékérem odaítélésére kiküldött bizottság 1917 december hó 18-án tartott

ülésérl.

ElnÖK : PÁLFY MÓRIC.

Jílen vannak: Emszt Kálmán, Kadi6 Ottokár, Schréter Zoltán, Timkó Imbb,

ToBORFFY Zoltán, Vogl Viktor.

Jeg3'zökönyvvezetö : VoGL Viktor.

Elnök a-', ülést megnyitja, s felhívja a bizottsági tagokat jelentéseik elter-

jesztésére.

I. TOBORFFY Zoltán tesz elsnek jelentést. Az 1912—1917. évkor ásvány-
k z í 1 1 a n i irodalmából három munkát emel ki különösen, még pedig :

1. Vendl Aladár: A Velencei hegység geológiai és petrográfiai viszonyai (m. kir.

Földtani Intézet évkönyve XXII. köt., 1914),

2. RozLOZSNiK PÁL: Aranyida bányageologiai viszonyai (m. kir. Földtani Intéiet

évkönyve XIX. köt., 1912 ápr.) és

.3. Papp Károly: Magyarország vasérc- és kszén készlete (m. kir. Földtani Intézet

kiadványai 1916) cím munkáját.

Els helyre teszi ezek között a legutóbb említett munkát. A munka természetébl

önként következik, hogy a három munka közül ez a vaskos kötet tartalmazza a legkeve-

sebb önálló megfigyelést, s ez a tény ellenkeznék az Ügyrend 7a. pontjával, mely «önálló

kutatások alapján új adatokat és ezek feldolgozásából nyert eredményeket* követel meg

Ügy érzi azonban, hogyezt a követelményt oly jelleg mveknél, a milyen Papp Károlyó,

nem volna szabad szószerint értelmezni. Az ilyen összefoglaló munkák, melyek a részlet,

vizsgálatok eredményét magasabb szempontból tekintett kerek egésszé egyesítik, az

illet tudomány fejlesztésére nemcsak hasznosak, hanem nélkülözhetetlenek is lehetnek.

Valamely könyv értékét elssorban az szabja meg, hogy volt-e rá szükség, s ha igen,

céljának jól meg tud-e felelni. Papp Károly munkájától pedig ez elvitázhatatlan, fleg

ma, araikor az intenzív munkálkodás a vas- és széntermelés terén is elsrend országos

érdek. Akit e kérdés foglalkoztat, alapos tájékoztatót fog e könyvben találni, mely a

Földtani Közlöny. XLVIII. köt. 1918. 7
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bséges statis'^tikai anyaaot sikeresen olvasztja egybe a hazai és külföldi geológusok

vizsgálati eredményeivel.

Az esetben tehát, ha a bizottság, illetleg a választmány ezt nem tartja az Ügyrend

la. pontjába ütköznek, a Szabó JózsEF-éremmel való kitüntetésre Papp KÁEOLY munka-

ját ajánlja, mint a báayageológiai irodalom értékes termékét.

Elnök e kérdésre vonatkozólag megjegyzi, hogy a választmány már 1912-ben

BöCKH Hugó geológiai tankönyvének megítélésekor kijelentette, hogy az Ügyrend

la. pontjában foglaltakhoz szigorúan ragaszkodni kíván.

Erre a bizottság egyhangúlag elhatározza, hogy a la. pontjában foglalt követel-

ménytl ezúttal sem tekint cl, s ennek értelmében Papp KÁKOLYnak egyébként igen

értékes munkáját a SzABÓ-ércmmel való kitüntetésre nem ajánlja.

ToBORFFY Zoltán erre ajánlását visszavonja.

II. Ezután ScHBÉTER Zoltán terjeszti be jelentését. Négy munkát emel ki kü-

lönösen a földtan körébl, ú. m.

1. Weszelszky Gyula: A budap:>sti hévvizek radioaktivitásáról és eredetérl

(Math.-Term.-tud. Értesít 30. köt. 1912);

2. PÁLFY MÓR: Eruptív kzetek zöldk vcsedése (Földtani Közlönj' XLVI. köt.

1916);

3. László Gábor (Emszt Kálmán kö-/.remüködésével): A tzeglápok és elfordu-

lásuk Magyarországon (Földtani Intézet kiadványai 1915);

4. Vendl Aladár: A Velencei hegység geológiai és petrográfiai viszonyai. (Föld-

tani Intézet Évkönyve XXII. 1914.)

Ezek között a legutóbbit tartja mint beható önáiió vizsgálat részletes és végs

tudományos eredményét a legkiemelkedbbnek, kitüntetésre azonban egyiket sem

ajánlja.

III. Most VoGL Viktor tesz jelentést a gerinctelen paleontológiái
irodalomról; a ciklusban három különösen kimagasló munka jelent meg. Betsorban

az els ezek között :

l.KlTTL Ern: Adatoka triász halobiidái és monotidái monográfiájáh'^z. (A Ba-

laton Tudom. Kutatásának Eredményei I. köt. Pal. Függelék III. köt. 1912.) Minden

kiválósága mellett azonban e munka a SzABÓ-emlékéremre nem pályázhat, mert nem

felel meg az Ügyrend la. pontjában foglalt ama követelménynek, hogy «külföldiek munkái

csak abban az esetben részesülnek figyelemben, ha tárgyuk tüzetesen a magyar biroda-

lommal, annak valamely részével vagy anyagával foglalkozik)). KiTTL kövületeinek

ugyanis csak alig egy negyede magyar származásii. A második munka :

2. Ifj. LÓCZY Lajos: a villányi callovien ammonitesek monográfiája. (Geologica

Hungarica I. köt. 1915.) Ez a terjedelmes, szélcsen megalapozott monográfia a ciklus

egyik legjelesebb munkája, s ha nem ajánlja kitüntetésre, azt csakis azért teszi, mert

ez szerznek els nagyobbszabású munkája, mely ifj. LóczY tollából a jövbon még

sokat és még nagyobbat enged várnunk. A harmadik munka ;

3. Vad.ísz Elemér: Magyarország mediterrán t üskebrüi. (Geologica Hungarica

I. köt. 1914.) Magyarország eddig, sajnosán, elhanyagolt klasszikus mediterrán faunáját

szerzé munkájával hatalma.san elre vitte a megismerés felé. rHazánk rendkívül gazdag

mediterrán tüskebr anyaga Vadász által való feldolgozása után méltó helyet foglal

el a külföld legrészletesebben és legmodernebb szcmpontokszerint megismertetett echinida

faunái mellett. Hogyha ehhez még hozzávesszük szerz eddigi gazdag, a magyar geoló-

giára oly hasznot hozó mködését, a fent idézett munka a SzABÓ-éremmel való kitünte-

tésre bízvást ajánlható.

IV. Ezután Kadió Ottokár terjeszti el jelentését a g e r i n c e .s e k slény-
tanával foglalkozó müvekrl. Felsorolja a ciklusban megjelent 87 érte-
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kezest, a molyok közül 40-ct KüRMOS Tivadar, 16-ot Lambrecht Kálmán és 7-et báró

NoPCSA Ferenc írt, továbbá a különböz szerzknek legfontosabb gerinces paleontoló-

giái tárgyú munkáit, melyek közül legkimagaslóbbnak tartja Kormos Tivadar:-

A pilisszántói kfülke, tanulmányok a po.stglaciális kor geológiája, sipara

és faunája körébl cím munkáját, moly Lambrecht Kálmán közremködésével ké-

szült. (M. kir. Földtani Intézet Évkönyve XXIII. köt. 1915.)

Szerz a pilisszántói kfülkében az 1914— 15. években gyjtött igen gazdag slény-

tani anyagot tárgyalja, különös tekintettel az egyes fajok filogenezisére, paleobiológiájára

és paleogeográfiájára. Azonban nemcsak a kfüike anyagának leírására szorítkozik,

hanem a közéíJcurópai posztglaciális emlsfaunák irodalmának teljes figyelembevételével

az összes felmerül általános kérdéseket is elemzi.

Az új modern vizsgálati módszerek alkalmazása folytán c munka alapján igen

sok hasonlókorú középeurópai fauna átértékelése vált szükségessé. Itt csak a nyest-

és rénszarvaskérdésre utal.

Köztudomású, hogy Kormos a hazai pleisztocénfaunák feldolgozására fiatal

gárdát szervezett .s ez évek óta folyó munkának köszönhet, hogy ma európaszerte

Magyarországé a vezetszerep e téren. A fent méltatott munkát abszolút becsére való

tekintettel a SzABÓ-éremmel való jutalmazásra ajánlja, hivatkozással arra a tevékeny-

ségre is, melyet szerz a hazai paleontológia terén évek óta kifejt.

Elnök kérdést intéz, vájjon Kadi6 Ottokár a munka mindkét szerzjét ajánlja-e

kitüntetésre.

Kadi Ottokár hivatkozá.ssal arra, hogy a munkából világosan kitnik, misze-

rint Lambrecht csak egy fejezetet írt benne, a munka többi része pedig osztatlanul

KoTiMOS érdeme, csak Kormos Tivadar munkáját ajánlja a SzABÓ-éremmel való ki-

tüntetésre.

V. TlMKÓ Imre terjeszti el ezután jelentését. A lefolyt ciklus agrogeológiai
munkái közül Ballenegger Róbert munkái azok, melyek önálló kutatások alapján,

új adatokkal és szabatosan formulázott eredményekkel gyarapították a hazai talaj-

ismeretet. Elssorban kiemelend : A T o k a j h e g y a I j a i n y i r o k t a 1 a j r ó 1

írt munkája,! melyben szerz a hazai talajismereti kutatások új mederbe való terelé.se

által s azoknak a külföldi legújabb vizsgálati eredményekkel való összeegyeztetésével

szerzett érdemeket. Fölötte értékesek közölt adatai azért is, mert a talajok morfológiai

vizsgálatának eddigi eredményeihez biztos alapot adnak. Az alapkzeten és mállási

termékén végzett vizsgálatainak eredményeivel bizonyíthatjuk talajtípusainknak

mállás útján tökéletes (zonális) talajokká való átalakulásának törvényeit. E munkát

abszolút becsnek tartja s szerz többi ez évkörben megjelent igen értékes munkájának

figyelembe vételével a SzABÓ-éremmel való kitüntetésre méltónak tartja.

VI. Végezetül Emszt Kálmán terjeszti el jelentését. Már az elmúlt 1909— 14-iki

ciklus végén, amikor 1914-ben ez évkor kémiai munkáit a SzABÓ-érem bizottságban is-

mertette, rámutatott arra, hogy Ballenegger Róbert munkálkodása továbbfejlesztve

értékes gyümölcsöket fog hozni. A jelen ciklusban Ballenegger RÓBERT-nek a Tokaj-

hegyaljai nyirok-talajról írt munkája nemcsak, hogy kiválik a többi közül, hanem méltó

a SzABÓ-éremmel való jutalmazásra is. E munka terjedelme csekély ugyan, de jelent-

ségben els helyen áll. Kémiai vizsgálatainak eredménye gyanánt kimutatja, hogy a

nyirok fiatal harmadkori eruptív kzetek s azok tufáinak szubtrópusi klíma alatt kelet-

kezett mállási terméke. BALLENEGGERt e munkájában is a geológus éles szeme s a vegyész

preciz gondolkodása jellemzi. Munkája teljesen eredeti, s a lalajtan mvelinek új és

» Földtani Közlöny, XLVII. köt., 1-3 füzet 1917.
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helyes irányt mutat. A talajok keletkezésének kérdését jszorencsés kézzel oldja metr, s

kísérleti eredményeivel kétséget kizáró módon bizonyítja be.

Balleneqger idézett munkája az ügyrend ama követelményének, hogy a jutal-

mazandó munka abszolút becsülegyen s a tudományt önálló kutatások alapján új ered-

ményekkel gazdagítsa, teljes mértékben megfelel. Ennélfogva a SzABÓ-éremre méltónak

tartja, s úgy hiszi, hogy BALLENEaaEB jutalmazásával néhai elnökünk emlékének is

hódolunk, aki az els talajtani munka szerzje s a magyar talajtan els müvelje volt.

Ajánlatát támogatva felsorolja BALLENEGGER-nek ez évkorban megjelent többi

munkáit, számszerint, négyet, melyek mind oly kiválóak, hogy egyenkint is megfelel-

nek a SzABÓ-érem ügyrendjében foglalt követelményeknek.

Elnök a jelentések elhangzása után megállapítja, hogy három munka ajánl-

tatott a SzABÓ-éremmel való kitüntetésre. Ezek a következk:

Vadász Elemér: Magyarország mediterrán tüskebrüi.

Kormos Tivadar: A pilisszántói kfülkc; tanulmányok a po.vztglaciális kor

geológiája, ösipara, faunája körébl.

Ballenegger RÓBERT: A Tokaj.hegyaljai nyiroktalajról.

E három munkát Elnök szavazásra bocsátja, mivel azonban ez eredményre nem

vezet, a bizottság az elnöki döntés elkerülésével egyhangúlag elhatározza, hogy mind-

három munkát egyenl minsítéssel a választmány elé terjeszti, a végbl, hogy a választ-

mány határozzon a SzABÓ-érem kiadása ügyében.

TiMKÓ Imbb még javasolja, hogy a bizottság tegyen indítványt a választmány-

nak, miszerint az agrogeológia a SzABÓ-érem odaítélésénél tekintetbe jöv tudomány-

szakok sorába kifejezetten is vétessék fel az ügyrendbe.

A bizottság ezt elhatározza.

Több tárgy nem lévén Elnök az ülést berekeszti.

Budapest, 1917 decenilKr hó 19-én.»

Az elterjesztett bizottsági jelentéshez szót kér Papp Károly dr. elstitkár és a

következket mondja :

«Igen tisztelt Választmány! A SzABÓ-érembizottság jelentéséhez nem járulhatok

hozzá és pedig azért nem, mert a geológiai referens úrnak nem oszthatom abbeli felfo-

gását, minthogy ha az 1912 — 1917. évi ciklusban nem jelent volna meg olj'^an geológiai

munka, amely a SzABÓ-éremre igényt tarthatna. Amidn teljes tisztelettel meghajlok

az agrogeológia és a paleontológia terén kijelölt munkák érdemei eltt, mégis mint a

budapesti egyetemm a geológia tanárának kötelességem arra reámutatni, hogy az el-

múlt ciklusban, a föl sem említett becses müvek közül, egy korszakos munka látott nap-

világot a geológia terén, s ez a m, kir. pénzügyminisztérium kiadásában megjelent

Jelentés az Erdélyi Medence, f ö ] d i g á z területén végzett
kutatásokról)) szóló munka, amelynek 1. füzete 1911-ben, 2. füzete 1913-ban

jelent meg, tehát a II. rész, a szóbanforgó ciklusba esik. Ennek a munkának az értelmi

szerzje BöCKH Huoó tanár úr, de ha a szabályzat betihez ragaszkodunk is, a II. füzet

1—37. oldaln, az Erdélyi Medenc", térképével, BöCKH HuGÓ tollából származik.

Igen tisztelt Választmány! A legnehezebb helyzetbe magam kerülök, amikor

ennek a munkának korszakos fontosságára nekem kell reámutatnom. Ugyanis én voltam

az, aki éveken át vitattam, hogy egy 150 km hosszú antiklinális vonal Sármás és Bázna

között elméletileg p a valóságban is lehetetlenség, ugyancsak én hangoztattam, hogy

az Erdélyi Medence gyrdése nem általános, hanem c.-ak lokális, afféle peremszéli gyr-
dés, amely fkép a gipsz- és sóteIop:khez van kötve ; késbb hozzám csatlakozott Gaál
István és Cholnoky Jen, s legújabban Lóczv Lajos ugyancsak azt hangoztatja, hogy
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az crdcljM redk csak lu-lyi gyrdések. A szóbanforgó II. füzetben már maga BöCKH
tanár is csak brachi-antiklinálisok sorozatáról beszél, tehát olyanféle dómszcrü bolto-

zatolcról, mint amiket a sótelepek körül régóta ismerünk. Mindennek az eldöntése a jöv
kutatóinak föladata. De bármi maradjon is meg Böckh Hugó elméletébl, mun-
kája világszerte elismerést aratott a magyar geológiának. Láttunk már ragyogó elméle-

teket eltnni, azonban pl. a SuESS-féle juvenilis vizek kétes volta, vagy a Beyschlag-

LÓCZY-féle kálisóulmélet kudarca Erdélyben, semmivel sem kicsinyítik szerzik tudó-

mányos érdemeit. Épígy BöCKH Huüó antiklinális elmélete is, bár szerititem túlzott,

de oly nemes tudományos készültséggel, oly szárnyaló lendülettel van kidolgozva, hogy

szerzje a magyar geológiának hervadhatatlan érdemeket szerzett. Az a sokoldalú körül-

tekintés, amely a geológia mellett a kémiától a fizikáig terjed tudományok eredmé-

nyeit bámulatos elrelátással alkalmazza, BöCKH HuGÓ munkáját évtizedünk legki-

magaslóbb geológiai dolgozatává avatja. Javaslom tehát, hogy a Tekintetes Választmány

a bizottság felületes, bizonytalan és határozatlan jel'intését m^illzv, a SzABÓ-érmet

BöCKH Hugó dr. az Erdélyi Medence a 71 t i k ] i n á 1 i s a i r ó 1 szóló mvének
ítélje oda.»

Elnök kijelenti, hogy Papp tanár véleményes javaslatát tárgyalás alá bocsátja

és pedig azért, minthogy Böckh Httgó szóbanforgó munkája az Ügyrend 7. §-ának tel-

jesen megfelel, s ez valószínleg csak a bizottság feledékenységébl maradt ki a meg-

bírált munkák sorából.

Pálfy Mór másodelnök, mint a bizottság elnöke jelenti, hogy a munka nem ke-

rülte el a bizottság figyelmét, de minthogy ezt a mvet csak elzetes jelentésnek

tartja, nem javasolta jutalmazandónak, olyan kiforrott munkákkal szemben, mint

amilyenekrl a bizottsági jelentés megemlékezik.

SCHBÉTER ZOLTÁK dr., mint a geológia referense kijelenti, hogy teljesen osztja

Papp titkár javaslatát, Böckh Hugó munkáját jutalomra érdemesnek tartja, azonban

errl a bányageológiát méltató referens úrnak lett volna kötelessége megemlékezni.

KOCH Antal t. tag. szintén szükségesnek tartja, hogy Böckh Hugó munkája

figyelembe vétessék, ezért ezt pótlólag méltassa a bizottság.

Maukitz Béla vál. tag javasolja, hogy új bizottság küldessék ki.

TiMKÓ Imre választmányi tag tiltakozik új bizottság kiküldése ellen.

Elnök felteszi a kérdést, hogy a bizottság jelenlev tagjainak kizárásával, a vá-

lasztmány elfogadja-e vagy sem a bizottság javaslatát. A szavazás megtörténvén. Elnök

jelenti, hogy a választmány 4 szavazattal 2 ellenében, a bizottság jelentését a további

tárgyalás alapjául elfogadja.

Elnök ezekután elrendeli a szavazást a bizottságtól javasolt három munka:

nevezetcsen a) Balleneggeb Eóbert: A tokahegj-aljai nyiroktalajról, b) Kormos

Tivadar : A pilisszántói k f ü 1 k e és c^ Vadász Elemér : Magyarország
mediterrán t ü s k e b ö r i cím mvek közül való választásra. Elnök és titkár

nem szavaznak. A titkosan megejtett szavazatok eredménye gyanánt a beadott 10

szavazatból Ballenegger mvére 6, Kormos munkájára 4 és Vadász monográfiá-

jára csak 1 szavazat esett. Elnök a szavazás eredménye gyanánt kimondja, hogy

a választmány a SzABÓ-érmet szótöbbséggel Balleneggeb Róbert: A tokaj-

hegyaljai nyiroktalajról szóló mvének ítélte oda

.

Ezzel kapcsolatban a választmány kimondja, hogy az Ügyrend 7. §-ának b) pont-

jához pótlólag az ásványföldtani szakcsoportba az agrogeológia is bevétessek.

IV. Elnök bemutatja a geológiai tanszékek ügyében kiküldött bizottság jelentését.

A bizottság 1917 den. 28-án újból ülés-íz'ítt és ptdig Papp Károly helyett, aki titkári

elfoglaltsága miatt a bizottság ülésén részt nem vehetett, Ilosvay Lajos tiszteleti tag volt

szíves segédkezni. Ugyancsak nem jelenhetett meg az ülé.-en betegsége miatt LÓCZY
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Lajos tiszteleti tag sem, aki azonban a miniszterhez intézend feliratok fogalmazványát

elkészítette, s a bizottsághoz beküldte. A bizottság tehát Ilosvay LaJOS, Koch Antal
ós ScHAFARZiK Feebnc tiszteleti tagokból állott, s az eredeti beadványt olykép módo-
sította, hogy a megyetemi és a kolozsvári egyetemi tanszékek ügyét kihagyva csupán

a pozsonyi, debreceni egyetemek mineralógia-geológial tanszékeinek szétválasztásáról s

a budapesti slénytani tanszék fenntartásáról szól. A választmány egyhangúlag elhatá-

rozza, hogy a kérvénybe hazánk összes egyetemeinek megfelel tanszékei beveendk,

úgy miként az már az els kérvényben is történt.

V. Ftitkár javaslatára a választmány a pénztárvizsgáló-bizottság tagjaiul

Emszt Kálmán, Petbik Lajos és Timkó Imke urakat kéri fel. Kapcsolatban ezzel ftitkár

javaslatára a választmány Kemény Gábor szolga havi fizetésének 5 koronával való eme-
lésit 30 koronára elhatározza.

VL Elnök jelenti, hogy a Franklin-nyomda 1917. nov. 15-én megadott egység-

árait (alapár ívenként 280 korona) ez év jan. 1-tl 25%-kal emeli. A választmány az

emelést kényszerségbl tudomásul veszi.

VII. A Hidrológiai Szakosztály bemutatja 1917. évi okt. 31-én tartott els vá-

lasztmányi s 1917 nov. 28-án, továbbá 1917 dec. 19-én tartott választmányi üléseinek

jegyzökönyveit, amiket a választmány egyhangúlag tudomásul vesz. Ezzel kapcso-

latban elhatározza, hogy az 1918 jan. 1-tl kezddleg a Hidrológiai Közle-
ményeket a Földtani Közlöny végére, magyar-német szöveggel együtt, függelék

gyanánt fogja kiadni.

Az ülés vége H^ órakor.

11. 1918 Január ;i()-áii.

Az ülés délután 7 órakor a m. kir. Földtani Intézet üléstermében kezddik.

Elnök : Dr. Szontagh Tamás.

Jelen vannak: Ilosvay Lajos dr. és Lóczv Lajos dr., tiszteleti tagok, Emízt
KÁLMÁN, Kormos Tivadar dr., Sohafarzik Ferenc és Schréter Zoltán dr., választ-

mányi tagok, PÁLFY MÓR másodelnök, Papp Károly dr.. elstitkár és Balleneoger
RÓBERT másodtitkár.

Elnök az ülést megnyitván, a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Kormos Tivadar

ós Schréter Zoltán választmányi tagokat.

I. Elstitkár jelentést tesz az újonnan belépett tagokról. Az 1918 január

2-iki választmányi ülés óta

I. Pártoló tagokul jelentkeztek:

1. Salgótarjáni Kszén bánya Részvénytársulat, Buda -

pert. Ajánlja : az elnökség.

2. Északinagyarí)rszági Egyesített Kszénbánya és

Iparvállalat R é s z v ó n y t á r s u 1 a t, Budapest. Ajánlja : az elnökség.

3. B e o c s i 11 i Cementgyár Unió Részvénytársaság, Buda

•

pest. Ajánlja : az elnökség.

4. K a I á n i Bánya, és K o h ó-R é s z v é n y t á r s a s á g, Buda pe t.

Ajánlja : az elnökség.

ö. Unió c 8. kir. Szab. Vas- és B á d o g g y á r Társas á g, B uda-

pest. Ajánlja : az elnökség.

6. Angol Osztrák Bank Budapesti Fióktelepe, Buda pest.

Ajánlja: az elnökség.
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7. C o b u r g F ü 1 ö j) ho 1 c o {í-f é 1 c B á n y a- ó s K o h ó m ü v e k Rész-
vén y t á r s a s á g, Dobsina. Ajánlja : az elnökség.

8. Nagyvárad Belén yca Vaskóhi Vasút Részvénytár-
saság, Budapest. Ajánlja; az elnökség.

9. H e r n á d V ö 1 g y i Magyar Vasipar Részvénytársaság,
Budapest. Ajánlja : az elnökség.

1 0. M a g y a r Siemens S e h u c k e r t -m ü v e k Villamossági R.

Társaság, Budapest. Ajánlja: az elnökség.

11. Magyar Bank- és Kereskedelmi Részvénytársaság,
Budapest. Ajánlja : az elnökség.

12. Weisz Manfréd lszer, acél és fémmvei Részvénytársaság, Budapest.

Ajánlja : az elnökség.

13. A magyar királyi állami Vasgyárak Központi Igaz-
gatósága, Budapest. Ajánlja: az elnökség.

14. A «HANaYA». A Magyar Gazdaszövetség Fogj-asztási és Értékesít Szövet-

kezete, Budapest. Ajánlja : az elnökség.

15. A Magyar Agrár- és J á r a d é k b a n k R.-T á r s a s á g, Buda-

pest. Ajánlja : az elnökség.

16. Magyar Fém- és L á m p a á r ú g y á r R é s z v é n y t á r s a s ig,

Budapest —Kbánya. Ajánlja: az elnökség.

17. Magyar királyi Folyam- és Tengerhajózási Rész
vénytársaság, Budapest. Ajánlja ; az elnökség.

18. Magyar Általános Kszén bánya Rész vénytársulat,
Budapest. Ajánlja; az elnökség.

19. «Klotxld» Els Magyar Vegyijiar Részvénytársuiat, Budapest. Ajánlja:

az elnökfcég .

II. Örökít t a g o k u 1 jelentkeztek:

1. ÁkEOSI dr. Kiss Ebn egyetemi tanársegéd, harctéren. Ajánlja : a titkárság.

2. Dr. Fereítczi István egyetemi tanársegéd, Kolozsvár. Ajánlja: a titkárság.

3. Dr. László Gábob m. k. osztálygeológus, Budapest. Ajánlja : a titkárság.

4. TlMKÓ Imbe m. k. fögeológus, Budapest. Ajánlja : a^ titkárság.

5. Dr. KUNZ Jen földbirtokos, Budapest. Ajánlja; a Hidrológiai Szakosztály.

6. Sajó Jen mérnök, Budapest. Ajánlja : a Hidrológiai Szakosztály.

III. Rendes t a g o k u I j e 1 (• n t k e z t e k

;

1. M. k. áll. elemi népiskolai tanítóképz intézet, Jász-

berény. Ajánlja : Papp K. titkár.

2. E g r e g y V ö 1 g y i K s z é n b á n y a Tár s u lat, Buda pest . Ajánlja :

Papp K. titkár.

3. A r a d m e g y e i Á r m e n t e s í t ö és B e 1 v í z s z a b á 1 y o z á s Tár-

sulat, Kisjen. Ajánlja : a Hidrológiai Szakosztály.

4. V á g j o b b p a r t i Á r m e n t e s í t Társulat, Vágsellye. Ajánlja :

a Hidrológiai Szakoszt ály.

ö. F e 1 s t o r o n t á 1 i Á r m e n t e s í t és B e 1 v í z s z a b á 1 y o z ó

Társ., Nagykikinda. Ajánlja ; a Hidrológiai Szakosztály.

6. R á b a s z a b I y o z ó Társulat, Gyr. Ajá'ilja : a Hidrológiai Szakosztály

7. Apáti n-s z o n d i Ár m e 'i t e s í t ö T á r s u 1 a t, Apafin, ajánlja :

a Hidrológiai Szakosztály.
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8. A VI. k( r. ni. kii. állami f ö g i m ii á z i u ni, Budapest. Ajánlja:

a titkár.ság.

9. Adorján Dezs mérnök, Budapest. Ajánlja: a Hidrológiai Szakosztály.

10. Becsei Antal mérnök, Budapest. Ajánlja: a Hidrológiai Szakosztály.

11. Ktjtasi Bründl János kútfóró vállalkozó, Burtapo^t. Ajánlja : a Hidrológiai

Szakosztály.

12. Chován János mérnök. Törökkanizsa. Ajánlja: a Hidrológiai Szakosztály.

13. FÓRis Sándor mérnök, Budapeet. Ajánlja: a Hidrológiai Szakoísztály.

14. Fialka Sándor kir. segédmérnök, Budapest. Ajánlja : a Hidrológiai Szakosztály.

15. Ifjú Imre János igazgató-fmérnök, Nyrcgyháza. Ajánlja: a Hidrológai

Szakosztály.

16. Kiss Károly oklc vels mérnök, Egercsehi. Ajánlja : a Hidrológiai Szakosztály.

17. KöVESSY CÍY'özö kir. mszaki tanácsos, Szatmárnémeti. Ajánlja : a Hidro-

lógiai Szakosztály.

18. Klopp Károly ármentesító társ. igazgató-fmérnök, Titel. Ajánlja : a Hid-

rológiai Szakosztály.

19. Lebovits Emil építé.-i vállalkozó, Székesfehérvár. Ajánlja ; Hoffmann
Alajos.

20. MiKECZ PÁL társulati mérnök. Nyíregyháza. Ajánlja: a Hidrológiai Szak-

osztály.

21. Nagy Béla kir. fmérnök, Brassó. Ajánlja: a Hidrológiai Szakosztály.

22. PiNKERT Zsigmond áll. tanítóképz intézeti igazgató, Jászberény. Ajánlja :

Papp Károly, titkár.

23. RoHRiNGER Sándor kir. mszaki tanácsos, Kassa. Ajánlja : a Hidrológiai

Szakosztály.

24. RuJER Ferenc társulati igazgató-fmérnök, Apatin. Ajánlja : a Hidrológiai

Szakosztály.

25. KocHLiTZ Lajos épít és vállalkozó, Székesfehérvár. Ajánlja : Hoffmann AlaJOS.

26. SzESZTAY László megyetemi magántanár, Budapest. Ajánlja: a Hidrológiai

Szakosztály.

27. Tüske József okleveles mérnök. Szatmárnémeti. Ajánlja : a Hidrológiai

Szakosztály.

28. Zayzon Géza kir. fmérnök, Brassó. Ajánlja : a Hidrológiai Szakosztály.

A választmány a felsorolt 19 vállalatot pártoló, a 6 személyt örökít éw a 28 iu-

tézménj't illetleg magánegyént a társulat rendes tagjai sorába választja.

II. Elnök jelenti, hogy az egyetemi geológiai tanszékek ügyében készített két

memorandumot a Vallás- ós Közoktatásügyi Minisztériumnak személyesen átnyújtotta,

TÓTH Lajos miniszteri tanácsos úr kezébe, aki a lehet legltedvezbb elintézést helyezte

kilátásba. Egyben megköszönte Radnai Dezsö dr., miMÍszferi tanácsos úrnak is a társu-

lati segély kiutalását.

III. Balló Rezs a M a gyár C h é in i a i Folyóirat pzrekesztje kéri,

hogy Weszelszky Gyula : A radioaktivitás círaü könyvét a Földtani Társulat

Közlönyének borítékán hirdethesse. PÁLFY MÓR dr., másodelnök elvi okokból
ellenzi idegen kiadványoknak hirdetését. Ilosvay' Lajos tiszteleti tag szerint ez a kér-

dés a szerkeszt hatáskörébe tartozik, aki ezt belátása szerint intézi el.

Papp Károly elstitkár jelenti, hogy a Radioaktivitásról szóló munka
a geológusokat rendkívül érdekli, ezért már gondoskodott is a m ismertetésérl, amit

Incze úr volt szíves elvállalni. Az ismertetéssel egyidben ajánlatos leend a munkára
a geológusok figyelmét felhívni, s erre a célra a boríték mindenesetre alkalma.sabb, s ol-

csóbb is, mint külön hird'tési ív betétele, amelyért külön kellene fizetni.
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IV. TlMKÓ ÍMBE viUas/.t mányi ta<isáL'áiól k inoiicl. iLuaVAY La.Ju.s és LÓCZY Lajos

tiszteleti tagok hoz/áyzólá.-a után, a vála.^ztniaiiy Timkó Imke tagtársunk 1 i' m o n d. á-

s á t s a j 11 á 1 a t t a 1 t u ti o m á s u ] \- < s z i

.

V. Elsötitkár, kapcsolatban Timkó Imku It numdásá vaj, jelenti, liogy a vála.szt-

máiiyban Lörenthjjy Imke halála, Schafarzik Ferenc tisztileti tag.sága és Timkó

Imre lemondása folytán 3 hely üresedik meg. A-z líjlö. évi február 9-iki választó köz-

gylés jegyzökönyve szerint (Földtani Közlöny 46. köt. 42. old.) a be nem jutott jelöltek

közül legtöbb szavazatot nyertek: 13. Prinz Gytila (29 szav.), 14. VadÁSZ ElemÉR

(29 .szav.), 15. László Gábor (27 szav.), 16. 'Sigmond Elek (24 szav.), 17. Rozlozsnik

PÁL (23 szav.) és 18. Zsigmondy Árpád (21 .szavazat).

LÓCZY Lajos tiszt, tag indítványozza, hogj' miután a Földtani Intézet tagjai

a vála.sztmányban túlnyomó többségben vannak, ez alkalommal lehetleg az intézeten

kívül álló ta,gok jelöltessenek, amiért sem LÁSZLÓ sem RozLOZSNiK jelölését nem helyesli,

hanem Báró Nopcsa FERENCet ajánlja. Többek hozzászólása után, elsötitkár a jelöltek

névsorát a következkben olva,-í-a fel:

1. LÁSZLÓ GÁBOR dr., 2. Báró Nopcsa Ferenc dr., 3. Prinz Gyula dr., 4. Sia-

MOND Elek dr.. 5. Vadász Elemér dr., 6. Zsigmondy Árpád.

Emez elf"uadott jelölés.sel kapesolatban Ilosvay Lajos tiszteleti tag ajánlja,

hogy foglalkozzék a választmány a vidéki választmányi tagok bevonásával, amely

intézmény a Természettudományi Társulatban kitnen bevált és általa .'okkal szoro-

sabb kapcsolat létesült a vidéken lakó tagokkal, mint a min azeltt volt. Elsötitkár

megjegyzi, hogy ehhez az Alapszabály módosítása szükséges ; alapszabálymódosításokat

pedig most, a tagdíj emelé.sen kívül, a belügyminisztérium nem hagy jóvá. Ajánlja azon-

ban, hogy a kérdést elkészítve alkalmas idben a közgyíiiés elé terjesszük. Ehhez a

választmány hozzájárul.

Kormos Tivadar a helybeli választmányi tagok szaporítását is óhajtja.

VI. Másodtitkár bemutatja a pénztárvizsgáló-bizottság jelentését, amely

szerint a Társulat vagyona 79,884 K 31 f. Ezzel szemben teher 4800 K. A választmány

a pénztárvizsgáló-bizottság jelentését tudomásvil veszi, a pénztárnoknak és a másod-

titkárnak a felmentvényt megadja, s mindannyiuknak köszönetet szavaz.

Másodtitkár ugyancsak bemutatja az 1918. évi költségvetést, amely a

megfelel keretekben mozog, mint a tavalyi. Az összes bevételek 21,960 K-ban vannak

elirányozva.

Elstit kár elterjeszti a 6. Szolgák jutalomdíja tételénél, hogy a múlt

ülésen Kemény GÁBOR-nak megszavazott havi 30 K, vagyis évi 360 koronán kívül,

özv. Gecse JÁNOS-nénak, az elhunyt portás nejének havi 10 K, vagyis évi 120 K iránj'oz-

tassék el. A választmány az elterjesztéshez hozzájárul, s így a szolgák jutalomdíjára

360 + 120 = 480 koronát irányoz el.

VII. Másod titkár indítvánj'ozza, hogy a SzABÓ-emlékalap kamataiból

megbízásra felvett 400 K-án felül maradó 119 K 78 f a SZABÓ-emlékalap tkéjéhez c.satol-

tassék. Továbbá indítványozza, hogy a BÖCKH JÁNOS-szo boralap maradványa 611 K
10 fillér és GLL ViLMOS-s írem lék maradvánj-a 42 K 51 f ugyanezen címeken az alap-

tkéhez csatoltas.sék.

A választmány az indítványhoz hozzájárul és utasítja a pénztárost a határozat

végrehajtására

.

VIII. Elstit kár bemutatja a Hidrológiai Szakosztály
1918 jan. 23-án tartott évzáró ülésének hitelesített jegyzökönyvét, valamint számadá-

sait, amiket a választmány egyhangúlag elfogad, s a szakosztálynak az 1918. évre

1000 korona segélyt rzavaz meg.

iX. Elstit kár bemutatja a B a r 1 a n u k u t a t ó Szakosztály
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1918 január 26-án tartott évzáró gylésének jegyzökönyvét, s pénztári jelent é.sét, amelyet

választmány egyhangúlag elfogad. Elsötitkár azt a kérelmét fejezi ki a jelenlev szak-

osztályi alelnökhöz, hogy a felvett tagokat pontosan jelentsék be az anyacgylet titkár-

ságának. A szakosy.tály 1918. évi költségvetését 9979 K-bau irányozza el, amelyben

az anyatársulat segélj'e 1000 K-val szerepel. A választmány a Szakosztálynak az 1918.

évre az 1000 korona segélyt megszavazza.

X. Elstitkár elterjeszti a február 0-án tartandó közgylés napirendjét,

amelyet a választmány azzal a megjegyzéssel hagy jóvá, hogy a közgylés d. u. 5 órakor

kezddjék.

XI. Elnök felhatalmazást kér, hogy a választmány nevében kifejezhessí a

Társulat köszönetét Guilleatjme Árpád m. k. honvédezredes úrnak és Bali6 Vilim

zászlós úrnak a József kir. herceg frontszakaszán talált értékes halmaradványoknak

a tudomány részére való megmentéséért. A felhatalmazást a Választmány megadja.

Az ülés vége esti 8 órakor.

d) A SZABÓ-ÉREM l'JGYRENDJJi

A SZENTMIKLÓSI SZABÓ JÓZSEF

NEVÉT VISEL EMLÉK-ALiPÍTVÁNY KEZELÉSÉRE ÉS FEL-

HASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÜGYREND.

(Eredetije a Földtani Közlöny 1897. évi XXVII. kötetének 79-83. oldalain.)

1. rész. Általános tájékoztatás.

A Magynrboiii Földtani Társulat az 1895. évi februárius 6-án tartott köz-

gylése megbízásából, volt nagyérdem elnöke, az 1894. évi április 10-én elhunyt

Szabó József dr. egyetemi tanár emlékének megörökítésére gyjtést indított.

A felhívásnak kedvez eredménye volt, amennyiben* az emlékalapítvány

1896 végén 4014 írt 80 kr.-ra növekedett, amely összeghez Budapest székes-

fváros törvényhatósága 1000 írttal, az elhunyt családja 1000 frttal, tanítványai,

tiszteli és barátai pt'dig 2014 frt 80 kr.-ral járultak hozzá.

Az 1896. évi közgylés határozatából a költségek levonása után 3500 frt

az emlék-alapítvány törzstkéje gyanánt van elhelyezve, ezt az 1897. évi köz-

gylés 4000 frtra emelte fel.

A Földtani Társulat 1897. évi február 3-án tartott közgylése lmoudja,

hogy a kitzött cél érdekében a munkálkodás immár megkezdhet ; de egyszersmind

kijelenti, hogy az emlék-alapítvány érdekében kívánatos az érdekldést ébren

tartani és mindazon kedvez körülményeket felhasználni, anulyekkel az alap-

tkét gyarapíthatja.

Ezektl a megállapodásoktól vezérelteivé, a Magyarhoni Földtani Társulat

volt nagyérdem elnöke, szentmiklósi Szabó József emlékének kétféle alakban

óhajt áldozni, nevezetesen úgy, hogy az elhunyt nevét visel emlék-alapítvány

kamataiból

:



TÁKSUI-ATI ÜOYKK. 107

I. Érmet alapít.

II. Eredeti kutatásokat anyagilag elsegít.

E két különböz természet, de lényegébon ugyanazon célt szolgáló intéz-

mény szabályozására és miként leend kezelésére a következ ügyrendet álla-

pítja meg.

II. rész. .4. SzABÓ-emlék-alaftke összegének kezelése és megwzése.

1. §. A SzABÓ-emlék-alaptke összege a Társulat minden egyéb vagj^ouától

és pénzkészletétl elkülönítve, takarékpénztárilag, vagy valamely més, a választ-

mánytól meghatározandó módon kezelend.

2. §. A választmány az alaptke gyarapítását szükségesi.'ek tartja és köteles-

ségének ismeri, az alapítvány gyinpítása érdekében évrl-évre újabb javaslatokat

terjeszteni a közgylés elé.

3. §. A SzABÓ-eml ék-alap kezelése és megrzése a Társulat pénztárnokának

kötelességei közé tartozik és idrl-idre ugyanazon módon ellenrizend és vizs-

gálandó meg, mint aniily módon a Társulat többi tkéit és pénzkészleteit ellen-

rizik és megvizsgálják. A választnjány elhatározásából a SzABÓ-emlék-alapítvány

ellenrzését és megvizsgálását ugyanazok a megbízottak végezhetik, akik a tár-

sulati pénztárvizsgálatot teljesítik. Az elnöknek joga van a Szabó-emlék-alapít-

ványt is, épúgy mint a Társulat egyéb vagyonát és pénzkészletét, bármikor,

soronkívül is megvizsgáltatni. Az emlék-alap állásáról minden közgylésen külön

terjesztend el a jelentés.

///. rész. A ^ZABÓ-emlék-érem.

4. §. Az emlék-érem oly természetvizsgálók kitüntetésére szolgál, akik mint

az ásvány-földtani szakcsoport valamely ágának kutatói, a tudományt kiemelked

érték munkával gyarapították.

5. §. A hatvan mm átmérj és négy mm vastagságú, százhúsz (120) granmi

súlyú ezüstérem ellapján Szabó József dombormv arcképe látható ezzel a

körirattal: szentmiklósi Szabó József 1822—1894. Az érem hátlapjának felirata

a következ: A Magyarhoni Földtani Társulat X. Y.-nak (évszám).

6. §. A Magyarhoni Földtani Tái-sulat a SzABÓ-érmet minden harmadik

évben adja ki, de a jutalmazás ciklusában mindig a jutalmazás évét megelz
hat (6) év irodalma vétetik tekintetbe, úgy hogy Szabó József halálának évétl,

1894-tl hat évet számítva az érmet legelször az 1900. évi februári usi közgylésen

fogja odaítélni t's kiadni. Másodszor az érmet 1903 februáriusban iogja kiadni,

úgyhogy ez alkalommal az 1897—1902. évek irodalma j tekintetbe és így tovább.

7. §. A SzABÓ-érem odaítélésekor kiadásának feltételei a következk :

a) Az érem odaítélésekor csak oly munkák vehetk tekintetbe, amelyek

abszolút hecsek, az ásvány-földtani szakcsoportot önálló kutatások alapján új ada-

tokkal és ezeknek feldolgozásából, szabatosan formulázott uedményekkel gya-

rapítják.

b) Ásvány-földtani szakcsoportba a következ tudományok tartoznak:

Az ásványtan általában, ide értve külön a kiistálytant, az ásvány (földtani)
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kémiát; a geológia álUilábau, beltérivé külön a kzettant, a paleontológiát és a

Bztratigrafiát is.

c) Az érem odaítélésekor azok a munkák vétetnek tekintetlje, amelyek

magyarul vagy pedig angolul, franciául, németül jelentek meg, vagy ha a munka

valamely más nyelven jelent meg, de tárgyát és eredményeit eme nyelvek egyikén

elég b és a megért t>sre tdjesen kielégít kivonatban közli.

d) Magyar állampolgárnak nemcsak hazai, de külföldi tárgyú s nemcsak

magyar, de a megelz c) pontban megemlített nyelvek bármelyikén kiadott

munkája igényt tarthat a kitüntetésre. Külföldiek munkái ellenhen csak abban

az esetben részesülnek figyelemben, ha tárgyuk tüzetesen a magyar hirodalonimál,

annak valamely részével, vagy anyagával foglalkozik.

e) A SzABÓ-éremre pályázni nem lehet, de a választmány szívesen fogadja,

ha mindazon szerzk, kik a soron lev évkörben oly munkát írtak és adtak ki,

amely a fenti a), h), c), d) pontok feltételeinek megfelel, figyolemélnx'sztéf okáért

munkájok egy-egy példányát a 6. §-ban megszabott ciklusok bezárulta eltt,

tehát a jutalmat odaítél közgylt-st megelz év június hó végéig a Földtani

Társulat titkári hivatalának beküldik, st azt is, ha röviden összefoglalják, amit

munkájok íérdemének, vagy legjellemzbb vonásának tartanak. A munka be

nem küldése azonhan nem szolgál okvil arra, hogy a választmány tekintetbe ne

V( gye s érdem szerint jie méltányolja azt.

8. §. A SzABÓ-érenmi^l kitüntethet munkák kijelölést, megbirálása és kitün-

tetésre va.ló ajánlása körül a következ eljárás követend:

a) A soron Iíív évkor utolsó évének tavaszán, do legkésblj május közepéig

a választmány héttagú bizottságot kér fel, melynek egyik tagja a Társulat alelnöke,

vagy az egyik választmányi tagja mint elnök fképen az ügyeket intézi s a tárgya-

lásokat vezeti, anélkül, hogy más funkcióban közremködnék. Jegyzt vagy el-

adót a bizottság a maga kehelébl választ.

h) 'El bizottság feladata, hogy a soron lev évkörben (6. §.) megjelent ásvány-

földtani nmnkákat (7. §. a), h), c), d) pont) összejegyezze és pedig összejegyzi

mindazon mveket, amelyek az évkörheli utolsó év június hó végéig megjelentek.

Erre nézve megjegyzend még, hogy minden munka azon évben megjelentnek

veend, amely a címlapjára van nyomtatva. Ha valamely munkán kétféle évszám

volna található (például elszavában vagy címlapjain), mindig a késbbi évszám

tekintend elhatározónak. Amely munkára a megjelenés éve nincs rányomtatva,

vagy az minden kétséget kizáróan meg nem állapítható, az a kitüntethet munkák

sorából kiesik.

c) A bizottság tekintetbe veszi, hogy a SzABÓ-éremmel nemcsak a külön

kiadásban megjelent szaknmnkák tüntethetk ki, hanem azeik is, amelyek valamely

gyjteményes kiadásban, tudományos folyóiratban láttak napvilágot. Mindazon

esetekben pedig, midn a hizottságljan kétsc'-g merül fel arra ne''zve,hogy valamely

munka felveend-t, a megbírábnidók jegyzékéin', esettrl -eset re a választmány

határoz.

d) Miután a bizottság a feltételeknek megfelel nmnkákat összeírta óe

megbírálta, jelentésében határozottan kijelöli, hogy mely nmnkát njiért tart a

SzABÓ-érenmiel való kitüntetésre méltónak. Véleményes jelentését a bizottság a



TÁRSULATI ÜGYEK. 109

januáriiis havi rendes választmányi ülésen terjeszti a választmány elé, mely a

SzABÓ-árweí odaítéli.

e) A bi/ottság szavazattöbbséggel határoz s a. szavazatok egijenlsége esetén

az elnök szavazata dönt.

f) Bizottsági tagok munkái kitüntetésre igényt ntnj tarthatnak.

g) A választmány a bizottság jelentését a saját dönt véleményével meg-

toldva a közgylés elé terjeszti, amely az elterjesztést tudomásul véve, az érmet

kiadja,

h) A bizottság véleményes jelentése a választmány dönt véleményével

együtt a közgylés jegyzkönyvében, vagy azzal együtt a Társulat folyóiratának

legközelebbi füzetében egész terjedelmében kinyomatandó.

i) Abban az esetben, ha a választmány a bizottság véleményéhez és jelen-

téshez hozzá nem járulna, új bizottságot kér föl, amelynek véleménye alapján

a választmány végérvényefen dönt.

j) Ha a soron lev évkörben nem találtatnék oly munka, mely a 7. §. a),

b), c), d) pomtjiiiban körülül; feltételeknek megfelel, a SzABÓ-érem ki nem adható.

IV. rész. Kutatások elsegítése.

9. §. A SzABÓ-emlékah'.p kamatait a Földtani Tái-sulat ásvány-földtani

kutatások elsegítésére fordítja.

10. §. A közgylés a választmány elterjesztésére a körülményekhez képest

esetrl-esetre : egy-két, de legfölebb három évenkint, nyilt pályázatot hirdet

vagy megbízást ad.

Nyilt pályázat esetén:

a) A pályázók részletes tervet nyújtanak be, melybl tisztán kivehet

legyen a munka minsége; tudassák a kutatásokra fordítandó id nagyságát éa

elkészítend munkájok idpontját, amikoiTa a kéziratot beszolgáltatják.

b) A pályázók magukat megnevezik s kijelentik, vájjon az egész kitzött

összegre vagy annak csak egy részére tartanak-e számot.

c) A Társulat megkívánja, hogy a gyjtésekkel és azoknak feldolgozásával

megbízott összes gyjteményét, mint a munka hitelességét igazoló eredeti példányo-

kat (ásványokat, kzeteket, kövületeket), kész munkájával együtt beszolgáltassa,

amely esetben az anyaggal a Társulat rendelkezik s hiteles helyen leend meg-

rzésérl gondoskodik. Ettl eltér elleges megállapodás esetén azonban meg-

engedhet, hogy az illet az imént körülírt anyagot valamely hazai közintézet-

ben (nyilvános gyjteményben) oly módon elhelyezze, hogy ahhoz mind a bírálók,

mind pedig a tárgy iránt érdekld rzakemberek könnyen hozzáférhessenek.

A gyjtött anyagra nézve az itt elmondottak a megbízottá ki'a is kötelezk.

d) A kitzött díjat rendesen csak a megbízás bevégzése s a munka sajtó

alá berendezett kéziratának benyújtása és kiadásra elfogadása után adja ki a

Társulat. De ha a kutatás utazásokkal vagy egyéb pénzbeli kiadással jár, a választ-

mány a bizottság okadatolt elterjesztésére a megbízás összegének egy részé',

de legfölebb kétharmadát (^/s) elre is kiutalványozhatja.

e) Az elfogadott munka a Földtani Társulat tulajdona s kiadásának joga

elssorban a Tái-sulatot illeti. De ha a Társulat e jogát egy év alatt nem érvénye-
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siti, vagy az elfogadás alkalmával már elre kijelenti, hogy érvényesíteni nem
szándékozik, a kiadás joga visszaszáll a szerzre azzal a kötelezettséggel, hogy
ha ramikája bárhol is megjelenik, köteles a címlapjára kinyomatni, hogy ezt a

Magyarhoni Földtani Társulat megbízása következtében a SzABÓ-eral ék-alapít-

ványból segélyezve végezte, továbbá tartozik l)elle három példányt a Társulat

könyvtára részére beszolgáltatni.

f) A tervezetek a februáriusi közgylés után két hónapra, de legfölebb

az azon évi április hó 30-áig a Magyarhoni Földtani Társulat titkári hivatalába

küldendk be.

A választmány a beérkezett tervezetek megbírálására, a szükséghez képest

három- vagy öttagú bizottságot kér fel, mely véleményes jelentését májas hó
utolsó, kgkésbb június ds szerdájáig a választmány elé terjeszti.

g) A választmány a bizottság j.,lentését napirendre tzi, annak érdemleges

tárgyalása után a megbízások ügyében dönt s a megbízólevelek kiadását elrendeli.

Eljárásáról a választmány a legközelebbi közgylésen jelentést tesz.

h) A megbízóleveleket két-két példányban állítják ki s -íiz elnök, az els
titkár és a megbízott írják alá. Az egyik példányt a megbízottnak adják ki, a mási-

kat pedig a Társulat levéltárába helyezik el.

Megbízás esetén :

i) A választmány a Társulat tagjait esetleg oly megbízásban is részesítheti,

amelynek tárgyát és módozatát a választmány szabja meg. Ilyen megbízatások

esetében a választmány a megszavazott pénzösszeget elre kifizeti a megbízott-

nak. A megbízott köteles két éven belül megbízásának eredményérl a Tái-sulat

egyik szakülésén egy eladásban beszámolni.

V. rész. Átmeneti intézkedések.

11. §. A SzABÓ-emlék-alapítvány kamatait mindenekeltt az emlék-érem
els költségeinek fedezésére kell fordítani.

12. §. Ha a jelen ügyrend megváltoztatása valamely okból szükséges, a

választmány megokolt elterjesztése alapján, a legközelebbi közgylés napirend-

jére tzend ki a tárgyalás. Eögtönösen felmerült indítványra a közgylés ezen

ügyrendet meg nem változtathatja, hanem az indítványt átteszi a választmány-

hoz és annak elterjesztésével a következ évi közgylés napirendjére tzi ki az

indítvány elintézését.

13. §. A Magyarhoni Földtani Társulat feloszlása esetében (alapszabályok

32—33. §-a) a SzABÓ-alapítvány tke-összege a magy. tud. Akadémiára száll,

amely felkérend, hogy azt továbbra is jnint SzABÓ-emlék-alapítványt kezelje és

a jelen ügyrend szellemében tovább intézkedjék.

MÓDOSÍTÁSOK.
(A Földtani Kíl/.löny 1910. évi XL. kötetének 65-G6. oldalain.)

A Magyarhoni Földtani Tái-sulat 1910 február 10-iki közgylésén Lrenthby
Lmre dr. elstitkár elterjeszti «a SzABÓ-enilékalap ügyrendjének azt a változta-

tását, amelyet a folyó hó 3-án tartott választmányi ülés ajánlott. Hossza? vita
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indul meg errl a kérdésrl, s végül a közgj' ülés úgy határoz, liogy az Ügyrend

4. pontja akkép módosítandó, hogj' az ne a kitüntetend szerzrl vagy szerzk-

rl, hanem a kitüntetend nnmkáról vagy munkákról szóljon.))

Eszerint az 1910 f e Ij'r. 10-i ki közgylés a k ö v i' t k e z

módosítást fogadta el:

4. §. Az emlékérem olyan munkák kitüntetésére szolgál, amelyek az ásvány-

földtani szakcsoport valamely ágában kiemelked értékek.

8. §. k) Ha a kitüntetésre érdemesnek ítélt munkát a címlap kifejezése

szerint több szerz írta, akkor az érem mindegyik szerznek külön-külön is ki-

adandó.

Szakcsoportok kibvítése.

Az 1918 felirnár 6-án tartott 68-ik rtr.clts közgylés elhatározta, hogy

az Ügyrejid 1 §-ának h) pontjához pótlólag az ásvány-földtani szakcsoportba

az agrogeológia is bevétessék (F. K. 1918. évi 48. köt. 70. old.).

FONTOSABB HATÁROZATOK.

A) Az 1900 január 3-án tartott választmányi ülés a következ határoza-

tokat hozta (Földtani Közlöny 1900. évi XXX. kötetének 60. és 65. oldalain):

1. KoCH Antal dr..a SzABÓ-emlékérmet odaítél bizottság elnöke, a választ-

mány kívánságára elterjeszti a bizottság határozatát, felkérvén Peth GYULÁt

a jelentés elterjesztésére, Peth Gyula dr. elterjeszti a bizottság javaslatait

a jövben való eljárások iránt

:

«1. Mivel a Földtani Közlöny évenként tartalmazza a hazai teljes szak-

irodalom jegyzékét, a választmány a bizottság kiküldésekor már elre kihagyhatja

az érdekelt tagokat a bizottságból. Ez okvetetlen szükséges, mert mindenki meg-

várhatja, hogy a dolgozatát megbírálják.

2. A szabályzatot kell számban ki kell nj'omatni és a bizottság tagjai közt

szétosztani.

3. A szabályzat lényeges módosítása nem szükséges.*

II. «Emiyi jeles munkával szemben, amelyek közül a szakreferensek —
kiki a saját szakmájából merített argumentumok alapján — öt dolgozatot jelen-

tettek ki méltónak a Szabó JózsEF-eml ékéremmel leend kitüntetésre, a bizottság

valósággal a bség zavarába jutott. És talán igen is nehézzé válik reá nézve ez

alkalommal a kijelölés, ha már legels tanácskozása alkalmával, amidn «a köve-

tend módokat és szempontokat körülírta*, irányadó tételül ki nem mondja,

hogy ha a tanácskozások folyamán netalán — akár ug^^anegy szakmakörbl,

akár különböz szempontokból — két vagy több kitüntetésre méltó munka keiülne

egymás mellé, ne csupán az évkörbeli termelés tekintessék döntnek, hanem az

illet tudósoknak megelz összes munkálkodása is tekintetbe vétessék s az évkör-

beli termelés a megelzk kiegészítésének nyilváníttassék.)>

A választmány a Bizottság javaslatát egyhangúlag elfogadja s a Szabó

JózsEF-emlékénnet Böckh JÁNOsnak ítéli oda.



112 TÁHSULATI ÜdYKK.

B) Az 1909 januárius 5-éii tartott választmányi ülés határozata, a bizottság

föltt4t kérdésére (Földtani Közlöny 1909. évi XXXIX. kötetének 62., illetleg

71. oldalain):

«Elnök felhívására a bizottság beható eszmecsere és alapos megfontolás

után t Peth Gyula munkáját tartja az elmúlt hat év legkiemelkedbb és abszolút

becs munkájának és meghalt szerzjének a kitüntetését ajánlja a Magyarhoni
Földtani Társulat tekintetes választmányának. Minthogy azonban alapszabályaink

elhunyt szerzk mvmkáinak a kitüntetésérl nem intézkednek, azért a tekintetes

választmány döntsön a kérdésben. Ha a tekintetes választmány olykép döntene,

hogy elhunyt szerz munkájára a SzABÓ-érem ki nem adható, úgy a bizottság

NopcSA Ferenc bárót, mint két helyrl is ajánlott szerzt tartja a SzABÓ-éremmel

való kitüntetésre legérdemesebbnek.*

Választmányi határozat: «Végül a választmány (1909 jan. 5.) egyhangúlag

tudomásul vette és elfogadta a SzABÓ-emlékérem odaítélése ügyében kiküldött

bh-áló bizottság véleményes jelentését, s ennek alapján ajánlani fogja a közgylés-

nek, hogy a SzABÓ-emlékérennuel néhai Peth Gyula dr. munkáját tüntesse ki,

az érmet pedig az elhunyt tudós fiának adja ki.»

C) Abból az alkalomból, amikor a Szontagh Tamás elnökletével kiküldött

bizottság végleges határozatot nem hozott, hanem csak hármas jelölést végzett,

az 1912 január 3-án, Schafarzik Ferenc i Inöklésa alatt tartott választmányi

ülés a következkép határozott (Földtani Közlöny XLII. kötet, 1912,314. old.):

((Minthogy a SzABÓ-érem odaítélésére kiküldött bizottság formálisan három
munkát ajánlott a kitüntetésre, elnök helyesebbnek látja azt, hogy a választmány

tagjai szavazással döntsenek a kitüntetend munkáról. Ezért felkéri a választmány

tagjait, hogy akik az elssorban ajánlott munkát tartják a kitüntetésre méltónak,

nyújtsák fel a jobbkezüket. A feltett kérdésre valamennyi választmányi tag fel-

emeli a jobbkezét. Elnök erre határozatijag kimondja, hogy a választmány nevé-

ben bejelenti az 1912. évi februáriusi közgylésnek, hogy az ötödik ciklusban

a Társulat a SzABÓ-érmet Pálfy Mór: Az Erdélyi Érchegységrl
szóló munkájának ítéli oda.»

D) Az 1918 feluuár 6-án trvtott 68-ik rendes közgylés elhatározta,

hogy ;iz Ügyrend 7. §-áni!k h) pontjához pótlólag az ásványföldtani szak-

csoportba üz agrogeológia is Ik vétessék.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁHSULAT SZABÓ JÓZSEF-EMLÉK-

ÉliMÉVEL KITÜNTETETT MUNKÁINAK JEGYZÉKE.

VPmZEICHNIS DEE MIT DER SZABÓ-MEDAILLE DER UNGARISCHEN
GEOLOGISCIIEN GESELLSCHAFT AUSGEZEICHNETEN ARBEITEN.

I. 1900. Adatok az I z a v ö 1 g y fels szakasza geológiai
viszonyainak is m e r e t é h e z, különös tekintet-
tel az ottani p e t r ó 1 o u m t a r t a 1 m ú 1 e r a k o d á s o k r a.

A h á r o m s z é k m e g y e i S ó s m e z és környékének
geológiai viszonyai, különös tekintettel az
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ottani p t r ó 1 e u m t a r t ii 1 ra ú lerakodásokra. Mind-

kettt írta BöCKH János; megjelentek a m. kir. Földtani Intézit

Évkönyvének XI. és XII. kötetében, Budapesten, 1894- ós 1895-ben.

(Az érnict a szerznek kiadta az 1900 febr. 7-iUi közgylés ; a Fökltani

Közlöny XXX. kötctém-k 5(i., 60-66. oldalain.)

II. 1903. Die Gcologie des Tátragebirges. I. Einleitung
und Stratigraphischer Teil. II. Tektonik des
Tátragebirges. Irta Uhijo Viktoe dr.; megjelent a Denk-

sclmften der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse dor kaiser-

lichen Akademie der Wisseuscbaften in Wien LXIV. és LXVIII. kö-

teteiben Bécsben, 1897 és 1900-ban.

(Az érmet a szerznek kiadta az 1903 febr. 6-iki közgylés ; a Földtani

Közlöny XXXIII. kötetének 83. és 90-95. oldalain.)

III. 1906. I. A szovátai meleg ós forró konyhasós tavak-
ról, mint természetes liaccumulatoroki'ól. II. Meleg sóstavak és

haccumulatorok elállításáról. Irta Kalecsinszky Sándor; meg-

jelent a Földtani Közlöny XXXI. kötetében, Budapesten, 1901-ben.

(Az érmet a szerznek kiadta az 1906 febr. 7-iki közgylés ; a Földtani

Közlöny XXXVI-ik kötetének 70. és 74-78. oldalain.)

IV. 1909. Die Kreide- (H y pe rs e n o n-) Fauna des Peterwar-
d e i n e r (Pétervára der) G e b i r g e s (Fruska -Gora). Irta Pbth
Gyula dr.; megjelent a Palaeontographica LII. kötetében, 1906-ban.

(Az érmet az elhunyt szerz fiának : Peth EMluiek kiadta az 1909 febr. 3.

közgylés ; a Földtani Közlöny XXXIX. kötetének 49. és 64— 71. oldalain.)

Az utóbbi munka késbb magyarul is megjelent a következ címen :

A Péterváradi Hegység (Fruska-Gora) krétaidö-
szaki (hiperszenon) faunája, A kir. Magyar Természettudományi

Társulat megbízásából írta : néhai Pethö Gtula dr. m. kir. fgeológus. Az

1909. évben a Magyarhoni Földtani Társulat részérl a SzABÓ-éremmel ki-

tüntetett m. 24 knyomatú táblával és több szövegközti ábrával. Kiadja,

a kir. magy. Természettudományi Társulat, Budapest, 1910.

V. 1912. Az Erdélyrészi Érchegység bányáinak földtani
viszonyai és érctelérei. Irta dr. Pálpy Mób. Megjelent

a m. k. Földtani Litézet Évkönyvének XVIII. kötetében, 1911-ben.

(Az érmet a szerznek kiadta az 1912 febr. 7-iki közgylés ; a Földtani

Közlöny 1912. évi XLII. kötetének 278, 317-324. oldalain.)

VI, 1915. A Balaton környékének geológiai képzdményei
és ezeknek vidékek szerinti telepedós e. Irta

Földtani Közlöny. XLVIII. köt 1918.
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LÓozi LóczY Lajos. Megjelent A Balatou Tudományos Tanulmányo-

zásának Eredményei c. vállalatos munka 1, kötetének I. részében, 1913.

1-617 oldal, 308 ábrával é-; I-XV táblával.

(Az érmet a szerznek az 1915 február 3-án tartott közgylés adta ki :

a Földtani Közlöny 1915. évi XLV. kötetének 55-56. és 125-126. oldalain.)

VÍI. 191S. A t nk a j h ogy a 1 j a i nyirok talajról. írta: dr. Balle-

NEGGER EÓBERT. Megjelent a Földtani Közlöiiy 1917. évi 47. kö-

tetének 20—24, oldalain.

{Az érmet a szerznek az 1918 február G-an larinit 08-ik rende.s köz-

gylés adta ki ; Földtani Közlöny 48. köt. 70. old.)

A Szabó-enilékéreni jövbeli kiadá.sáiiak

idpontja

:

iiK'abirálaudó

:

Vin. 1921 februáriusi közgylés az 1915 jan. 1—1920 jún. 30-ika

IX. 1924 « « « 1918 <í 1-1923 « «

X. 1927 « <s « 1921 « 1—1926 <* <(

között MU'gjeient irtidalonj, és így tovább.

Kelt Budapesten, 1918 március 1-én.

Papp Károly dr. iglói Szontagh Tamás dr
egyetemi tauár. m. kir. udvari tanácsos,

titkár. i'luük.
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A) ABHANDLUNGEN.

BEITMGE ZUR GEOLOGIE WESTSERBIENS.

Von Dr. Ludwig v. Lóczy juii.

- Mit Tafcl I. -

I. Einleitung.

lm Laufe des Jahres 1917 hatte ich zweimal Gelegenheit behufs Durch-

führung geologischer Forschungen nach Westserbi^n zu reisen. Das erstemal

iiahmich an einer Mission des kön. ung. Finanzministeriums an der von der

Ungarischen Akademie der Wissenschaften veranstalteten Balkanexpedi-

tion in der Zeit vom 22. Juni bis 24. Juli teil. Auimeiner ersten Eeise habé

ich hauptsáchhch das westserbische neogene Flach- und Hügelland lángs der

Savé und die dasselbe umgebenden Grenzgebirge begangen. Von Belgrád

ausgehend, reiste ich nach Obrenovac und von hier im Kolubaratale auf-

"wárts nach Lazarevac, wobei ich Gelegenheit fand, die pontischen Congerien-

ablagerungen der Gegenden der Posavina und Tanmava zu studieren.

Auf meiner Exkursion in die Ümgebung von Lazarevac lemte ich das,

das einstmahge pontische Meeresufer bildende kiistaUinische Schiefer-

gebirge kennen. Nachdem ich lángs der jetzt im Bau stehenden mid

guta Aufschlüssc bietenden Laikovac—öacaker Bahn die Kreidebildun-

gen des Ljigtales studiert hatte, reiste über Górni JMilanovac und öaöak

nach Uzice, wo ich raich meinem Vater, Dr. Ludwig v. Lóczy, Direk-

tor der kön. ung. Geologischen Eeichsanstalt, und dem kön. ung. Chef-

geologen Embbich Timkó anschloB und mit ihnen gemeinschaftHch an der

Herstellung der geologischen Übersichtskarte teilnahra. In U2ice trennte

ich mich von meinen Eeisegefáhrten und ging nach Bosniseh-Tuzla behufs

Studiums der dortigen mediterránén Salzstöcke und Schlierbildmigen,

•sowie des ölführenden Eozáns des I^ínjevicagebirges. Die Gegenden you

8*
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I.oznica —Kiupanjü etwas aasführlicher begehend, reiste ich über Sabac

iiacli Vladimirci uiid nachdeiu ich das Neogen, das Mesozoikuni und Paláu-

zoikum studiert hatte, begab ich mich von dórt über Crniljevo nach Valjevú.

Xach einigen Exkuisionen in die Umgebung von Valjevo kehrte ich über

Belgrád ani 25. Juh 1917 nach HaiLse zurück.

Das zweitemal bereiste ich Serbien im Auftrage der kön. ung. Geo-^

logischen Eeichsanstalt im Herbst 1917 mit meinem Vater.

Auch an dieser Stelle erstatte ich dem Herrn Grafen Dr. Paul Teleki,

dem Chef der von der Ungaiischen Akademie der Wissenschaí'ten organi-

sierten Balkanexpedition, so^vie dem Herni ^linisterialrat Di-. Hugó v.

BÖCKH, Leiter des kön. ung. Schürfungsamtes, meinen Dank für ihr midi

ehrendes Vertrauen, mich hinsichtlich meiner Belehrung mit so reichen

Forschungsarbeiteii beehrt zu habén. Dankbar gedenke ich auch jener

grófién Unterstützung, welche die in Serbien tátigen ungarischen Geo-

logen in ihrer schwierigen Arbeit bei den kompét enten Oberbehörden,

sowie bei den Kreis- und Bezirkskommanden gefiinden habén.

Über die in Westserbien gesammelten Erfahrungen werden die nach

dem Beschlusse der Direktion der kön. ung. Geologischen Beichsanst;ilt

in der Mission der Anstalt wirkenden Geologen in einem zusammenhangui-

den gröBeren Werke berichten. Deshalb will ich bei diesem Anlasse nur

über die geologischen Ergebnisse meiner im Auftrage des Herrn kön. un<-'.

Finanzministers unternommenen ersten Beise referieren.

II. Orographie von Westserbien.

Der nordwestliche Teil von Westserbien stellt zum groBen Teil ein

ebenes Gebiet dar, das sich nach Süden allmáhhch zu einem sanft ansteigen-

den Hügelland erhebt. Die sanft ansteigenden Hügellandschaften der

Macva lángs der Savé, sowie jené der Pocerina in der Gegend von Sabac

und der Posavina lángs der Kolubara im Osten, bilden eigentlich die un-

mittelbaren Portsetzungen des slavonischen Neogengebietts, von welchem

sie bloB der SavefluB sebeidet. Das ganze zusananenhangende Gebit-t war

einst vom pontischen Meer bedeckt. Gegen Süden erhebt sich die Gegend

sanft ansteigend bis an den FuB der die einstigen Uferránder des pontischen

Meeres bildenden álteren Gebirgsgegenden, das ungefáhr 200 — 260 m holif

Maévaer und Pccerinaer Hügelland wird im Süden von der palaozoischi n

Cer planina und die Poéerina und Posavina von der nördhch von Valjevo

sich erhebenden Vlaié planina, im Südosten und Osten hingegen von dem

Arandjeloracer Urgebirge, beziehungswcise vom Belgrader Gebirge be-

"renzt.
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III. Stratiífraphie von Westsophion.

o) 1 ) i c v c) lu X o jí
(' n ^fi

( h i 1 (1 «' t (' G e g c n d d v- r P o s a v i n a

u n d Po c e r 1 n a.

l>as Hügelland. welches sieli südlicli von dciii xwischen Sabac und

Obrenovac gplegonen Flacblande der Have bis an das Valjevoer Vlasic-

gcbirge hin/ieht, wird zunieist aus pontischeiii 8and und Ton, ferner aus

diluvialem Schotter und Lö6 góbiidét. In dem voni zurücktretenden ponti-

sehen Meer oder auf der vom Winde abradierten Hochebene findet raan

in den im Diluvium eingeschnittenen breiten Liingentalern nur an wenigen

Stellen den untev deni IjöB liervortietenden ponlischen Untergrund. In der

(regend von Vladimiici und Belotic ist dieses pfeilgerade Horizont zeigende

Hügelland ani typischesten. Je weiter nian gegen Süden sclnvitet, uniso

weniger íindet man etwas vom Löfi, was bezeugt, daB der LöB vom Norden.

von der Ungarischen Ebene hierher gelangt ist. In der Náhe des Becken-

randes, in der (legend von Pejinovic wird die LöBdecke fortwáhrend dünner

und die Oberflache A\ird zumeist von verwittertem pontischen Ton und

l^lugsand überzogen. Lángs der Sabac— Os-cinaer LandstraBe, in der ÍTegend

<ler Wasserscheide, wird die Oberflache in einer Meereshöhe von zirka

250 m von einer sehr máchtigen Tonerde, bohnerzführc^ndem Ton. bedeckt.

Die Grenzen des neogenen Hügellandes schreiten dem Tamnavatale entlang

von der Gegend von Ub bis Crniljevo fórt.

Im Verlaufe meiner Forschungen hatte ich an mehreren Orten Gele-

genheit die pontischen Schichten in guten Aulschlüssen z'i studieren. Von

Yladimirci nach Crniljevo fahrend, habé ich in einem Aufschlasse bei Peji-

novic, lángs der Sabacer StraBe pontische Congena- und Carámwfragmente

>,'esammelt. Fjbendasell)st kommt eine reiche Ostracodeniaxmsí vor, die der

Herr ^littelschulprofessor Dr. Béla Zalányi bearbeitete.

Zwischen Obrenovac und Ostruznica an der Savé sind die horizontal

íielagérten pontischen Bildungen in groBer Miichtigkeit auf dem Duboko-

berge aufgeschlossen. Aus den wechsellagernden Sand- und Tonschichten

habé ich eine geringe Anzahl von Congerien gesannnelt. Die infolge der

Unterwaschungen der Savé entstandenen Einstiü-ze erinnern an die Ein-

senkungen an d.-n hohen Ufern von Balatonkenese, östlich von Obrenovac,

in den Unterwaschungen des Kolubaraflusses, am sogenannten Bagjevica-

ufer, können die pontischen Schichten ebenfalls in guten .Aufachlüssen

studiert werden. Die Horizontierung des pontischen Sandes und der mit

<liesem wechsellagernden Tohe wird durch die infolge der Unterwaschung

durch die Kolubara entstandenen Einstürze erschwert. Das Bagjevicaufer

ist sehr petrefaktenreich. Auch im Bette der Kolubara können vom Ufér

ausgespülte, gut erhaltene Petrefakten in statthcher Anzahl gefunden
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werden. Aus dem gelblichen tonigen Saiid im Hangeiiden habé ich folgende,

vom Herrn könTuiig. Öektionsgeologen í)r.' Zoltán Schréter bestimmtc

Arten gesammelt

:

Gongeria croatica Brus. ; Congeria sp. ; Dreissensía sp. ; LimnocardiuiN

(Rudmania) cf. hisHophora Brus. ; Limnocardium sp. ; Limnocardium cf

.

Rogenhafeni Brus. ; Pyrgula cf. hungarica Löw.

Aus dem iin Liegenden befindlichen graueii Ton hat Schréter folgoiide

Arten bestimmt

:

Limnocardium sp. ; Congeria croatica Brus. ; Congeria Zagrabiensi{>

l>RU3. Von ebendort hat Béla Zalányi Sekuiidár-Schulprofcsser eine zuni

überwegenden Teil aus neuen Arten bestohendc artenreiche Ostracoden-

fauna bestimmt, clie in vieleni mit der im Pejinovicer Aufschlusse voi-

kommenden Ostraco(lenídunai übereinstimmt.

N a c h d i e s e n Jj e s t i m m u n g e n z u u r t e i 1 e n, i s t

h i e r der E h o m b o i d e a-H o r i z o n t der p a n n o n i s c h-

pontischen Etage slavonischer Type reprásen-
tiert. Xach der Osíracoáewfauna schlieJBend habén sich die dortigen

pontischen Sedimente im ausgesüBten Meere abgelagert.

Interessant ist auch Zalányi's Mitteilung, daB die Ostracodenfauna

stark exotische Züge aufweist, sofern in derselben auch solche Gattungen

figmierea, die bisher nur auB Afrika nachgewiesen wm'den.

In dem Eisenbahneinschnitte z^vischen MaU Borak und Skobulj.

lángs der Kolubara, ist ein sanft nach S**—6° einfallender pontischer Sand

und Ton gelagert, über welchen sich roter, karneolhaltiger pleistozáner

Schotter abgelagert hat. Zwischen MaH Borak und Skobulj, unmittelbar

neben der Bahnhnie, befindet sich eine Lignitgrube, die gegenwai-tig gaiiz

unter Wasser steht, so daB ich die Máchtigkeit der Kohlé nicht konstatieivn

konnte. Xach der Angabe der Dorfbewohner soll man hier Kohlenlager

von einer Gesamtmáchtigkeit von 10 —12 m vor dem Kriege abgebaut habén.

Die Heizkraft der Kohlé betrágt der Analyse der kön. migarischen Geolo-

gischen Beichsanstalt zufolge 3716 Kalorien, ihr Aschengehalt 23*19%,

das Lignitvorkommen erstiickt sich indessen wahrscheinhch auch nach

Osten hin gegen Vki C'iljeni mid Vreoci, wie sich nach den Yorgefundenen

Spuren schlieBen lasst. Auch die Gegend von Ub mid die bisher unerforsch-

ten, in das paláozoische Grenzgebirge auslaufenden ponti!^chell Buchten

dürften noch Lignitlager in sich schlieBen. lm Süden dient die, die Ort-

schaften Burovo, Lazarevac, Petka, 2upanjac, Prnjavor lángs der Kolubara

verbindende Linie als Ufer des pontischen Beckens. Der Bruchlinie
d e s Ij j i g t a 1 e s e n 1 1 a n g ist j e d o c h das p o n t i s c h e

Meer eng und s eh mai auch in die Gegend von M i o-

li i c a und B o g o v a g j a e i n g e d r u n g f n und hat dórt
e i n g e s c h lo s s e n e s Bee ken ausfrefüllt. in einem Ein-
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schniite dervon mis. lui Tiuppcu eibaut.n Holztiiinsportbahn obeihalb

des Bogovagjaer Klosters, zirka U/z km von Prnjavor entfernt, hatte icli

Gelegenheit die pontischen Schichten zu beobachten. Hier ist über laistalli-

nischen Schiefern in horizontaler Lagerung ein von der Zusamnienspülung

henührender blauer poniischer Ton, unter diesem rötlicher limonitischer

Sand, der ein zirka 15 cm msUjlitiges Hámatit- und Limonitlager einschliefit,

und darunter ockergelber Congeriensand aufgeschlossen. Zmscben Miouica

und Slovac konnnen die pontischen Congerienscbichten mit den kiesigeu

Mt'rgeln des Valjcvoer miozánen SüBwasserbeckens in Berührung. Wáhrend

die Lagerung an den Ufern der Poöerina und Posavina zmneist eme hori-

zontale ist, ist dieselbe im Inneren des Beckens, wie das Einfallen der pon-

tischen Schichten unter einem Winkel von 10° bei Pejinovié und bei Mah

Borakmit G° bezeugt, eine runzehge, welcher Unistand vom Gesicht^punkte

der Erdöl- und Erdgasforschung beachtenswert ist.

Westlich, langs des J ) r i n a e r Bruches bis in die

Gegend von Loznica ist d a s . p o n t i s eh e Meer e i n-

gedrungen. Im Xorden h ing egén stand es in den

Tálern zwischen dem slavonischen Gebirgeund der

Eruska Gora im Zusammenhang mit dem :\[eere

jenseits der Donau. Nach Süden dagegen konnte

sich das pontische Me.r durch das paláozoische

Gebirge nicht Bahn brechen.

Die von neogenen Sedimenten bedeckten Becken von Kosjerici,

Kremiia, Bioska und Bjelo Brdo weisen auf geschlossene Binnenseen hm.

h) Die Grenzgebirge des serbischen neogenen
Savebeckens.

Xach der Beschreibung der geologischen Verháltnisse des Xeogen-

aebietes übergehe ich nunmehr zur Besprechung der dasselbe begrenzenden

álteren Gebirge. Im nordwesthchen Winkel von Serbien ragt die über der

^Facva-Ebene 706 m hoch sich erhebende Cer planina inselförmig aas dem

Elachlande empor. Das Cergebirge wird durch das vom LjesnicafluB tief

eingeschnittene Tal von dem niedrigeren, einen Gipfel von 37o m^rreichen-

den Iverakgebirge begrenzt, welches wieder das Jadartal von dem JOO m

hohen Gu6(íVogebirge sebeidet. Im Osten vereinigen sich die drei Gebu'ge

in dem sogenannten MaSiégebirge, welches die südhche Grenze des neogenen

Elachlandes bildet. Südöstlich wird das Masiógebirge durch die obeihalb

Lazarevac ^^Arandjelovac sich erhebenden Sumadiaer Berglandschaften,

.las heiBt dm-ch das auf 700 m Höhe sich erhebende Arandjelovacer Gebirge

in der Gestaltung des Uferrandes abgelöst. Tm Süden dient z^aschen
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Aian djelovac und JWgrad das lielgrader Gebirge, dessen Kosmajgipfel
COO 111 frreicht, als Grenze.

<) X 1- i s t a 1 1 i 11 i s c h (' S c h i e f e r und Gránit o i d g e s t c i n c

J)ie in den Grenzgebirgen der westserbiscb(>n Xeogendepression auí-

tretenden áltesten Ge-steine können zu den kristallinischen Gesteimn im
Archaikuni eingereiht werden. Biotitische und graphitische Gneise, Phyllite,

Quaizite und Marinor bilden den giüBern Teil des Arandjelovacer Gebirges.

Zwischen Ijazarevac und 2upanjac lagern die Quaizite und Phyllite

1111 Hangenden, wáhrend bei Tjazarevac knotiger Gliiiiinerschiefer das

Jjiegende bildet. .A.uch der mit dem Carraramarmor konkurrierende weiBe
"Wncacer Aíarinor gebört zu den Urgesteinen. Der Aufbruch des Arandje-
lovacer Urgebirges dürfte nach meiner Ansicbt auf die Emporhebung der

Granitoidgésteinc zurückzuführen sein. Auf nieiner Eeise hatte ich nun
Gelegenbeit aus ileiii Barosevacer (íianitporphyr Belegstücke zu sanmiebi.

Vau anderer derartiger Maginaaufbrucb- kann aucli im Guöevogebirge ober-

halb Hadalj beobachtet werden, wo man auch den auBerordentlich un-
versebrten und frischen Biotit-Ampbibolgranit in primitiver Weise abbaut.

ICbendaselbst. treten auf dem Boranjebergrücken grünlicbweiBe -Marmor-

arten und kiistallinische Scbiefer auf. 2ujovi6 macin auBerdem Erwáhnung
von Granitoidgesteinen und kristallinischen Scliiefern aus dem Cergebirge

;

leider hatte ich jcdoch im Verlaufe der Expedition keine Gelegenbeit,

dieses Gebirge aufzasuclien. Die l-'rage, in welche Periode die erwáhnten
Magmaaiifbrücbezu versetzen sind, werden wobl nur die weiteren Eorschun-
gen zu entscbeiden berufen sein, nach meiner Ansicbt sind dieselben den

Serpentinaasbrüchen Jiedeutend vorangegangen und glauben wir nicbt

ins Extrém zu fallen, wenn wir sie für antepaláozoisch annehnien.

d) P a 1 á o z o i k u m.

Der Cer-. Iverak-, Gucevo- und Masiégebirge wird von paláozoiscbí n
Biidungen derselben Eacies aufgebaut. Allé drei Berglander werden haupt-

sáchlich \()n niebr oder minder transformierten und umkiistallisierten,

gepressten Handsteinen und Tonschiefern gtstaltet. Dei- hier vorkommendw
ydiieferkomplex re])rásentiert eine grofie Máchtigkeit. In derselben IHsch-

entwicklung Iritt der gröBten Wahrscheinlichk( it nach das ganze Pa-

láozoikum und auBerdem auch die Werfener Etage der Trias auf. Diese

Schiefci Iliiben scbon A. BouÉ ^ und ViQUESNEL ^ und spiiter auch 2u-

' A. Boot: Europáiache Türkoi. Wún, 1890

" A. ViQUESMEL: Journal d'un voyagc dans la Turquie dEiiropc. Alénioircs do la

1892. Torme V. Part. I.
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jovié ^ und Pavlovits gegliedert und bald in die kristallinischen Urschiefer,

bald in die paláozoischen und in die Kreide- und Eozánschiefer eingeteilt.

lm Verfolge nieiner Forschungen gelangte ich zu der Erfahrung, da6 sich

die aiif der Zrjovic-schen Karte getiennten kristallinischen und paláo-

zoischen Schieft-r in den meisten Fallen nicht nur von einander nicht

unteischeiden, sondern nuch nicht von der a Is Flisch bezeichneten Kreide

und deni Fiozán.

Unt(>r den tíchiefern ragén an niehreren Orten schwarze bitumindse

Kalksteine klippenartig hervoi-. I ni G u é e v o g e b i r g e u ni K r u-

panje, sowie in Osecina habé ich aus den schwar-
ze n b i t u m i n ö s e n K a 1 k s t e i n r ü c k e n Favosítes-K o r a 1 1 e n-

s p u r e n, d i c k e S t i e 1 g 1 i e d e i- von Platycrinus u n d Bellero-

'phomn in stattlicher Zahl gesammelt, wodurch de-

rén p e r ni o k a ! b o n i s c h e s Altér z w e i f e 1 1 o s f e s t g e-

.s telit is^. ])iese schw arzén Kalksteine ti- éten in
. «: r ö 6 e r e r M a s s e u ni K r u p a n j e und Z a j a c a 1 á n g s de x

T a 1 e r der K o r e n i t a n n d der S t i r a a u f . Auf deni oberhalb

<les Korenitatales sich erhebenden Biljegberge fand ich élne in grofier Zahl

Bellewphon- und zumeist aus PZa/ycnni^-Stielgliedern und Fvagmenten

bestehende Trochites-Breccien. In den Dünnschhffen des aus dem Korentia-

tale stammenden schwarzen Kallisteines habé ich Endothijra-Foraminiferen

nnd Mizzia velehitana Schub. genannte Algen bestimmt. AuBerdem habé

ich in einem Dün nschliffe auch an Neoschioacjerina erinnemde Foramini-

fereu-Querschriitte beobachtet. In Osecina samnielte ich aus einer klippen-

artig zwischen den Schiefei-h hervorragenden schwarzen Kalksteinscholle

Fragmente von Favosites und PlatycrintLS und nicht bestinimbare Brachio-

poden. Lángs der StraJBe z^\ischen Valjevo und Osecina habé ich nur Belle-

rophonen aus diesem Kalkstein gesammelt. P e r m o k a r b o n i s c h e n

K a 1 k s t e i n von d e r s e 1 b e n F a c i e s habé ich auch i m
n ö r d 1 i c h e n T e i 1 e des C e r g e b i r g e s bei X o v o s e I o,

a 111 Gaginaberge a nget röffen, von wo derselbe mit
östlichem Streichen, in der Schieferzone in kleine
S c h o 1 1 e n g e t e i 1 1 g e g e n P e t k o ^ i c a h i n f o i' t s e t z t

.

A u c h auf dem I v e r a k b e r g e und z w a r in s e i n e ni

w e s t 1 i c h e n Z i p f e 1 bei Sor 1 1-
i t t der p e r m o k a r-

b o n i s c h e Kalkstein auf. lm V 1 a s i c g e b i r g e i s t

d i e s e s G e b i 1 d e von paláozoischen S c h i e f e r n u m-
gebén, zumeist mit einem WNW —EÖE-1 i c h e n S t r e i-

chenabgelagert.

* J. áüJOVií : Geologije Srbijo. Srbaka kraljevska Akademja. Belgrád 1893. (Mit

ciner geologischen Karte.) '
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ini 2\ordeii tívlen entlag Cinjiljevo, Diuzetic, \'ihovina sowie süd-

lich davon, zwischen Oecina und Blizonj álinliche schwarze Kalksteine

anf. 2ujovi6 hat die Schiefer des Vlasiégebirges auf seiner Karte als kre-

tazisch und eozán bezeichnet. die .schwarzen Kalksteine hingegen als neo-

kom-kretazisch angsehen. Es ist das Verdienst Pavlovits gegenüber

2uJOVi6 auf das höhere Altér der Schiefer und Kalksteine hingewiesen

/u habén, aber auch erging in seiner Hypothese nicht über das triadische

Altér hinaus.
,

In dem Steinbruche oberhalb Valjevo bei der Kosjericier IjandstraBe

wird das Liegt-nde der Werfenev Schiefer durch dichte schwarze Kalk-

steine, gebildet, welche wahrscheinlich auBer den oberperniischen -Ab-

lagerungen vielleicht auch die SeiBer Schichten in sich schlieBen.

Auch nördlich von Valjevo, auf deni Bergrücken des Blizoujski Visovi

konnte ich das fossilführende Permokarbon nachweisen . Lángs des Rabas-

tales bilden die Triaskalke, Triasdolomite und Werfener Schiefer- eine

W— streichende Antiklinale welche durch die paleozoische Schieferzone

lüugs der Ortschaften Joseva, Brankovina und Babinaluka von den nach

iS'ordosten eiofallenden permokarbonischen Kaikén aufgebaute Bhzonjski

Visovi getrennt wird

.

Zwischen dem l\abas- und Ubtale konnte ich die folgenden Schichten-

series behaupten.

lm liiegenden 1. Baleozoische Tonschiefer, wechsellagernd ),.,.. .,°
., , o 1 . • í lalaozoikum,

Hiit gepressten bandsteinen. J

2. Schwarze dichte Kalksteine. Karbon?

3. Tuffogene rötUche dünngeschichtetet Kalk-

steine mit Gastropoden- und Brachiopodenfaunu

Naticojpsis cf. cadorica Stache.

CJLonetcs nov. sp. indet. Perm.

Belkro'phon sp .

4. Schwarze Algenkalke.

5. Dünngeschichtete Bellerop?ionkalke.

0. Werfener Mergelschiefer und Sandsteine. Skyúsche Stuft-

.

7. Graue Dolomité. 1 Anisische Stufe der

8. TTornsteiní'ül'irt'nde hdle Kaik. . J
Ti'ias.

Ein bemerkesnswerle fossilführtiides Pennokarbonvorkommen kon-

statierte ich auch auf dem Bastavsko brdo an der Lands^raBe, weche von

f^elacrkva nach Peöka führt. Hier treten in dem Liegenden des Pseudomo-

notenfülu-enden blaugrauen Wengerer Kalke und Mérgei gélbe und röthche

Werfener Schiefer auf, die durch dunkle Crinoidenkalke schwarze korallen-

führende Bellerophonkalke und durch dünngesehichtett rötlich bis schwarze
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iijergv.ii.Li-' l\;ilkc uiitfilageul wenleii. Aus Ictzlcicu koinilc ieh ciiie rejche,

leider weniger guterhaltene Productideiifauna üamiiii lii.
1 'io aa^^ diescr

I.okalitat staninienden, bisher noch unbestiiumten Stroplialosien und znr

Froductiis horrcscen.s Vern. und Productus mjlatus Mc. Chesney l'oruipn-

reihe gi hörcnden Productusformen Wc-isen eher auf Obeiperm- als Karbon-

bilduDgtíu. Trotzdem lialte ich es für .licht aasgeschlosseii, dal3 die tiefertn

Lageii der schwarzeii Kalkformationen auch die oborkarbonischen Bil-

(lujigen in ;iich enthalton. Gc-gen Ptcka bin weiden die P^rmokarbonkalke

durch' paláozoische Schiefer begrenzt.

Jm allgeniein.en zeigen die schwarzen, bellciophon-, Ciinuiden-

korallen, und productidenführenden Kalke Nordwestserbieos eine groBe

Áhnlichkeit mit den Bellorophonen kaikén der oberkrainischen Julischen

Alpen. l.'ie fossilführenden Xiveaus der nordwestserbischen schwarzen

Kalkforniationeji falion in der I\rehrzahlnacli meiner Ansicht jedoch eher

in das Oberptiiu und nur in geringerem ^faBein das Karbon wie, ich djes

dui-ch das Fehlen der Fasulinen und durch das Auftreten von permischeu

Productiden mid Bellerophonent ypen für bewiesen erachte. Die paláozoiáchen

Schiefer mögen wahrseheinHch*das Karbon sowie vielleicht das íieftre

Palaozoikum reprásentieren.

D i cí p e r ni k M r b n i s c h e n K a 1 k s t e i n s c h o 1 1 e n b i 1-

den, wie ich se hon oben a n d e u t e t e, ke inén zusaui-

ni e n h a n g e n d e n Zug, s o n d e r n s i e , t ise t e n mit den
ii 1 1 e r e n Pa 1 á o z o i s c h e n S c h i e f e r n z u 3 a m m e n g e f a 1 1 e t

í w i s c h e n d i e s e n i s o 1 i e r t h e r v r. Insbi sondere • lángs der

StraBe z\\áschen Zaviaka und Valjevo, im Obnicatale, hatteich Gelegcnheit

die eigenartigen Lagerungsverháltnisse des schwarzen Kalksteines und

der Schiefer zu beobachten. Hie und da verhalten sich die Kalksteine als

Hangend, anderwarts hingegen die Schiefer. Die- Kalksteinkhppen, von

den Schiefern getrenn*^ sind zumeist zerbröckelt, im Gegensatz zu dem

sich plastisch verhaltenden Flisch, der ein<j Zerknitterung nach Flisch-

lypus erlitten hat und die aufgerissenen und. zerbrqckelten KalLstein-

schollen gleichsam in sich geschwemmt hat. Die meisten Anzeichen weisen

darauf hiii, daB sich der permokarbonische Kalkstein zwischen den paláozoi-

schen und Werfener Schiefern abgelagert hat. Auch ist es wohl möghch,

(\.\?> sich dei- Kalksttin nur gewissen tieferen Meereskanálen entlajig abge-

setzt liabe, wáhrend sich in derselben Zeit an den seichteren Stellen Tone

Mérgei und Sandsteine bildeten, die, nachtrághch umkristallisiert, sich

zu Schiefern ausgestalteten. Oberhalb L(jznica,. auf dem Crni vrh,- sowie

in den Zavlakaer Gebirgsgegenden habé ich an mehreren Stellen einen

eigenlümhchen rten Sandstein beobachtet, der unseren permischen rten

Sandsteinen jenseits der Donau auBerordentlich áhnlich ist. Es ist möglicli.
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<1aB diese Bildiing áem unter anderen Verháltnissen gebildeten zeitlichen

Áquivalent des schwarzen Kalksteins entsprioht.

e) T r i a s

.

In dem oberhalb Valjevo gelegenen Obnicatale sowie hier und dórt

bei üsecina habé ich Natirias in den Mergelschiefern gcsammelt, die

hier zumeist stark gepresst sind. Ln (Tiicevogebirge ist dem Zajacaer

Stiratal entlang lángs der Bruchhnien ein sich dreimal ^vitderholender

stark zerknitterter, aus Permokarbon-Trias und Kreide l)tstehender

Schichtenkomplex aufgeschlossen. In den im Stiratale auftietenden Wer-

fener Schiefern kommen folgende Formen vor:

Gervilea cf. inodiola Frech, Turbo rectecostatus Hauer, Tiroliks

cassianus Quenst., Myofhoria cf. laei^úiata (Ioldf., Anajplopliorn cf. cana-

lensis Cat., Natiria costata Münst. Aus dem gleichfalls im Stiratale vor-

kommenden schwarzen plattigen Kalkstein habé ich Ano/plo'phora cf.

siíhrecta Bittn. gesammelt.

Auf dem Eücken des oberhalb Loznica sich erhebenden. von den

Karapfen im Jahre 1914 berühmten Crni vrch habé ich aus den AnfBchlüssen

<ler Hchützengráben Natiria costata Münster und Gervilea cf. exporrecta

Lhps. gesammelt.

Oberhalb Valjevo, bei den Heldengiaben sowie in dem ötein-

bruche neben der Kosjericier LandstraBe sammelte ich die folgende Fauna

iius den Werfener Mergelschiefer- und Kalksteinen.

Tirolit£S cf. illiricus Mojs.

TiroUtes cf. Siachei Kittl.

Tirolites cf. seminudus Mojs.

Tirolites sjp. indet.

Dinarites sp. affin. nudus Hauer.

Meecocsras cf. cnfrilense Mojs.

Turhonilla sp.

Natiria costata Münst.

Natiria cf. subtiUstriata Frech.

Turbo rectecostatus Hauer.

Turbo sp.

Gervilea cf. exporrecta Leps.

Geni'lea cf. costata Credn.

Gervilea cf. polijodonta Crkdn. mut. palarotridica Frech.

Myoconcha cf. epifiona I'rech.

Myacites (AwiplopJiora) cf. fassacnsis W'issm.

Myacites (Anaplophora fassacnsis VVissm.
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Myacites (Anaylophora cf. isocardioides I^'bech.

Pseudomonotú TeJlerI Bittn.

Pseudomoiiotis íqunmfnosa Frech.

Myophoria costatn Zenk.

Myophoria nov. sp. iudet.

Myophoria cf. laevigata Goldf.

Myophoria cf. praeorbicularis Bittn.

Pecten cf. Alberti Goldf.

Wie es aus deiii obigen Artenverzeichnis ersichtlich ist, weist dit^

Valjevoer Tiiasfauna mit demWerfener Schiefer von ostalpinem Charaktt r

der Balatonseegegend eine überaus grofie Álinlichkeit auf. Auf Giun<lt^

dieser Fauna können wir auf das Vorhandensein der mittleren und oberen

Campiller Horizontén schlieBen.

Die jüngeren Etagen der Trias konnte ichnur ab und zu nachweisfn-

Bei Valjevo im Gradactale treten plattige Kalksteine auf. Weiter südlich

kommen Cladocoropsis führende, dichte weiBe Kalksteine in groBer Mácli-

tigkeit vor, die wahrscheinlich die mittlere und obere Trias repráséntiereii.

Dieses Dolinengebiet mit Karstcharakter, welches ich auf dem Weg von

Koájerici nach Valjevo bloB dmchfahren liabe, harrt noch der weiteren

Durchforschung.

Viel charakteristischer ist die mannigfaltige Trias am Crni vrch

oberhalb Loznica. Hier habé ich lángs der Bruchlinie zwischen Koviljaca

und Trbusnica folgende Schichtenreihe festgestellt:

Untén : 1 • Boté und braune Sandsteine. 1 ^ ,
.

n c u 1- u^ TT n ^ •
í
Bermokarbon

2. hchwarzer dichter JKalkstem. j

3. Gastropoden-Oolith.
1 t- ^ ht í a ^ t

_, „r .. n 1 • ! tntere Werfener bchiefer.
4. Rote Werfener hchieier.

J

5. Gélbe typische Werfener Schiefer und \ Obere Werfener

Kaik mit F'auna (Valjevot-r Facies). j Schichten.

6. Grauer Dolomit.

7. Plattiger Kalkstein mit Schiefern wechsellagemd

8. Grauer Dolomit.

9. Feuersteinhaltiger rötlicher Kalkstein (Tridenti

nus-Kalkstein).

Ladinische

und

karnische

Etage.

Die Jurabildungen fehlen zum überwiegenden Teile in den die ser-

bische neogene Savedepression begrenzenden Gebirgen. Sehr viele Anzeichen

deuten darauf hin, daB die gewaUigen Serpentinausbrüche in die Juiapt-

riode fallen. Der Serpentin bildet die höchsten, fást 1000 m Höhe erreichen-

den Gipfel des Bukóvicamrljen. Das Serpentinmassiv zieht sich von
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-^íedvenik, obeihall) Jjubovija aiigefangeu, in östlicher íücht iing, überall

die hüchsten Eücken bildend, gegeii Górni Milanovac und Öacak.

Beiül Aufbau des Belgrader Gebirges tritt ebenfalls der Serpentin

auf, wo er den höchsten Kern des Avalagebirge bildet. Das AÍter der

Avala-Serpentine ist gleichfalls problémát isch ; somit ist sicher, daB sic

bedeutend álter sind als die Ki'eide, nachdem letztere über dieselben

Iransgrediert . lm Belgiader Gebirge, sowie bei andereu westserbischen

Serpentinvoikommen hat te ich in mehreren Fállen Gelegenheit, auf einen

1 —2 cm machtigen Asbestgang zu geraten. Ich möchte den interessierten

Kreisen warm empfehlen, Schüiiungen auf dieses, in den jetzigen Zeiten

.so wichtige Bergwerksprodukt zu bewerkstelligen ; ich halté es námlich

nicht füv ausgescblossen, an maiichen Orten ein bau^\ürdiges Asbestlager

anzutreffen. 8üdlich von den Bleierzgruben ani Avalaberge habé ich in

den Aufschlüssen lángs der LandstraBe im unmittelbaren Hangenden

<les Serpentins rötliche und Ijláuliche ^lergel beobachtet, in welchen ich die

sogenannten Tuffitbiklungen der Gegend von Vardiste in Ostbosnien er-

kannte. Diese Bildung entspricht nach den sonstigen serbischeii und bos-

nischen Vorkommen. Katzer zufolgc, dem obersten Jura, das heiBt dem

Tithon. Diese Altersfeststellung des Tuffits ist gleichwohl noch sehr proble-

matisch.^

: f) K ]• e i d e.

Die Kreidebildungen spielen im Aufbau der bezeicbneten Bergland-

schaften ebenfalls eine groBe EoUe. Die überA\iegende Partié des Belgrader

Gebirges ist von der Kreide aufgebaut. 2ujovi6 hat die Belgrád- Top-

-ciderer Ivreide auf Grund der Petrefakten dctailhert geghedert. Zujovié

wies die Etagen des Neokom, Gault, Cenoman und Senon nach und können

wir auf Grund dessen sagen, daB die Gegend vom Anfang bis zum Ende

der ganzen Kreideperiode mit kleineren oder gröBeren Unterbrechungen

vom Meer bedeckt Avar. 1 He dunkelgiauen neokomen Piequienia-Kalkstcine

ahncln einigermaBen den pevmokarbonischen Kalksteinen der Gegend

von "S^aljevo, was 2uJ0Vi6 in Bezúg auf letztere in mehreren Fállen auch

zu Irrtümern geführt hat.

Die mittlere Ki^eide (Gault, Albien) ist als typischer Flisch und Ap-

ívchen-Mergel ent^^^ckelt. Die an die Gosau gemahnenden, an Petre-

fakten reichen Senon-^Iergel tiansgredieren, wie ich dies bei Topöider

beobachten konnte, diskordant über der álteren Ivreide. Für den neoko-

men Kreidekalkstein von Topidci- ist es charakteristisch, daBseine Liegend-

schichten konglomeratisch und bitcciös sind und daB unter den eckigen

Kinschlüssen zum überwicgendcn Teil der Seipentin figmierl. Lángs des

TupUiderer Tales verschaffte ich mir eine schöne Petrefaktenausbeute, um
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jedoch in meineni gegemvártigcii vorláiifigen IViiclife 2uJOVi6 gegenüber

iiicht in Wiederholungen zu geraícn, übergclic icli derén i3e.sprechung.

Die Gebirgsgegend lángs des LjigfluBcS auf der westliclien Scitc des

liudnikgebirges wird zum überwiegenden Teil gleichfalls von Kveidebil-

dungen der Topöiderer Facies gebildet , obwohl sich nianchorlei Vbweichung

rücksichtlich des Auftretens von Hippuiitenkalksteinen zeigt. Die Jvreide

der Gebirgsgegend von ^Íionica-Banjani glaube ich nach der eingesanimel-

ten Fauna mid den Lagerungsverháltnissen folgendermafien gliedern zu

können

:

:

1. 8chwarzer Requieniakalkstein, Bequienia ammonea ^Iath. Xeokoni.

2. Brauné und graue Sandsteine mit Ammonitenfauna. Pusosia

Gaudama Forbes, Pusosia cf. 'planulata Sow., Desmoceras (Latidorsella)

(iffm. laUdorsatum Mich. Albien-Cenoman-

3. Kalkige Mergelschiefer und Flisch, niil ^férgein wechselnd. Ino-

ceramus Críppsí var. reacliensis Eth., hwceramus Zitteli Petr.

4. Schwarze Kalksteine mit Hyppuritenfauna. Turon-Senon.

Hyp'puríks gosaviensis Douv.* ; Hyp'purites Jeani Donu.* ; Hyp'purites

nov. sp. indet., Hyppurites nov. sp. a ffin. turgidus* Roll.

Die westlich von Mionica auftretenden Kreidebildungen zeigen eine

von der Topöiderer Kreidefacies durchaus abweichende ostbosnische

Entwicklung.

Xach der reichen Fauna der im Guevogebirge zwischen Loznica und

Jvrupanje auftretenden sehr máchtigen, gelblichen, harten Kalksteiríe

zu urteilen, gehören sie zur mittleren und oberen Kreide und zeigen so

sowohl petrographisch, wie faunistisch die von Katzer,^ Oppenheim ^

und KiTTL ^ beschriebene kretazisclio Entwicklung und weisen mit diesei-,

samt dem lombardischen Gosau eine auffallende Übereinstinmiung-

Aus den, auf dem mannigfaltig aufgebauten Crni vrch oberhalb

Koviljaca und Trbusnica in zirka 450 m Meereshöhe über dem Permo-

karbon und der Trias diskordamt aufgestreiften Kalksteinen habé ich

folgende Fauna gesammelt : Sauvagesia cornupastoris Des ^íoulins, Sau-

vagesia nov. sp. indet, Orbitoides média D'Arch., Orhitoides affm. gensacica

Leym., Orhitoides cf. apiculata Schlumb., Orhitoides nov. sp. indet., Om-

plialocyclus affin. macropora Linch. Diese Fauna lásst auf die Cenoman-

* Dk' mit * bjzeichneteu Arteii wurdeii von dem kön. ung.Geologeu Dr. Ebich

JeKhlius ,iíesamm(>lt und mir behufs Bestimmung übcrgeben.

^ F. Katzer: Gjologischer Führei" durph Bosnicu und die Herzegowina. Sara-

jevo, 1903. patr. 24.

2 P. Oppen'HEIM; Neue Beitrágc zur Geolotic und Paláontologic der Balkan-

halbinscl. Zeitschr. d. D. Geol. Ges. Bd. 58. 1906, pag. 140.

' r. KiTTL: Göologic der Umgebung von Sarajcvo. Jahrb. d. k. k. Geol. R.-A.

53. Bd. 1904, pag. 515.
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Tuioiu'ta^'Hi der inittleivii Kieide schlitBeii. .\u.s dein mit deni Paláozoikuiu

diskordant zusainiiieiigeknickten Kalkstcin iui /ajacaer Stiiatale sanimiltc

ich nachsttheride Fauna: Ihradiolítes cf. amiiilosus D'Okb., Sauvagesut

Gaensis Dacke: BadioUtcs Pironí Chüffat. AuBerdeni beobachtete ich

selu: vitle Querschnitte von AdaconcUa und Nerinea, die an die Gosau

gemahnen.

(j) E r u p t i V g e s t e i n e.

Die palaozoischen und Kreidebildungen des Guéevo-Vlasié, Iverak

Bukovica-und des Belgiader Gebirgts sind an niclireren Ötfllen von Tia-

chitoid- und Andesitausbrüchen duichdrungen. Der niikroskopischen

Jiestimmung des Universitáts-Assistenten \h\ J^udwig Jugovics zufolge

treten am Avalaberge Glimmertrachite, zwischen Vreoci und Crjeni Ehyo-

littüff, bei Krupanje Biotittiachite, bei Zajaéa Glimmeirhy»)lit und Biotit-

gianit, in der Gegend von Zavlaka Andesit and bei Banjani und Babiljaö,

dem Ljigtale entlang, Ehyolit und Ehyolittuffe auf. Nebst dem Serpentin

imd Tuffit kann Seibien seine reichen, zum groBen Teil noch gánzlich

unaufgeschlossenen Erzlager diesen vulkanischen Ausbrüchen verdanken

Die Erze konimen zumeist dórt vor, wo Gasexhalationen lángs der post-

vulkanischen Apophisen nahe der überfláche mit irgend einer Kalkstein-

bildung in Kontakt gekommen sind. Die bei Eipanj am Avalaberg berg-

baulich ausgebeuteten Bleierze (Galenit) treten lángs des Kontaktes des

verwitterten Glimmertrachites und des neokomen Kalksteines in Stöcken

auf, welcho die Hohlráume des Kalksteines ausfüllen. Eruptivgesteine

kann nian oft bei den J'^rzlagern gar nicht finden, was darauf hindeutet,

daB sich das Erz auf metasomatische Weise infoge des bisher unbekainiten

Verlaufes der Reaktion des Kalksteines aus postvulkanischen Gasen ge-

bildet hat. Bei liipanj habé ich hauptsáchhch Galenit, Arsenopyrit und

Kalkopyrit gesammelt. Die reichen Antimonlager der Gegend von Kru-'

panje: bei Krupanje, Stolice und Zajaca treten ebenfalls als Ausfüllung der

Kalksteinhohlráume des Permokarbon kaik in unregelmáBigen Stöcken auf.

1i) V a 1 á o g e n

.

Xach meinen bisherigen Eorschungen zu urteilen, fehlen die Eoziin-

bildungen in dem in Bedé stehenden Gebirgslande.

Das ölführende Eozán in dem nördhch von Tuzla sich erhebenden

Majevicagebirge kann iiu ESE-lichen Streichen nur bis zum Mnaflasse

verfolgt werden und keilt sich liier, nach Süden gekrümmt, aus. Jenseits

der Drina, in Serbien schon, erheben sich die von palilozoischen und mezo-

zoischen Bildungen aufgebauten Gvccro-, Cer- und Iverakgebirge. Zweifellos

entspticlit das Drinatal eineni gewaltigen Bruche. der naclí Ansicht meines
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Vaters in msáchlicheiii Zusaiiuneiiliang Jiiit din iküclicn im Dunautalc

gestanden sein düifte, ja sügar vielleicht auch Init deni nord-südlich gerich-

teten Einbruche ini albanischen Kiistengebiete ani Adriatischen Meer. Auch

om Bliclv auf dit' Kaitc spiichl schon übeizcugcnd für dics Tht-oiic. Übri-

gens bildi't das 1 )iinatal auch bis Zvornilc undN'isLgvad cinc auffallond scharfe

Grenze z^wschen denauf dor linken und nchttn Seite auftretcndcn, im Alttr

und in der Facies auBerordentlich von einander abwrichendcn Bildungen.

Der von Zujovié für eozán gehaltenc Flisch dts VlasiégebirgfS

ist nach nieiner Ansicht in das Paláozoikuni und in die Werfener Etage

der Tiias zus télien, wáhrend die z^^^scllen Ostruznica-Srenicicaauftauchende,

von Züjovic ebenfalls für eozán gehaltene Flischbildung mit deni Top-

ider-Kakovicaer KreKU'flisch übereinstinnnt.

Die niarinen Oligozánbildungen sind gleichfalls probleniatischer Ait.

Es ist wohl möglich, daJB die in der l'mgebung von Loznica und im Eadalj-

tale vorkonnnenden rten Bandsteine und schlierartigen Schiefertone den

voni ^íajevicagebirge einspringenden oligozánen ^Meeresküstenbildungen

entsprechen, obAvohl icli vermuté, daB auch diese bereits zu den medi-

terránén Sedimenti'n gehören. Die Sedimente der kiesehgen Mérgei und

Sandsteine der Jiinnenseen der Becken von Valjevo, Kosjerici und vielleicht

auch noch jener von Zavalaka und Kamenica, sind in Ermangelung von

Leitfossilien gleichfalls problematischen Alters. Im Hinbhck auf die groBe

Übereinstimmung der kiesigen Mérgei des Valjevoer Beckens mit den

Sedimenten der Kremnaer und Bielo Brdoer Binnenseen, wáren sie hin-

sichtHch des Alters auf Grund der in letztgenannten Sedimenten vorkom-

menden Pflanzen, nach der vom Universitátsprofessor Dr. Johann Tuzson

vorgenommenen Bestinnnung in die OHgozán periede zu stelkn. Es ist

indessen auch nicht ausgeschlossen, daB vom Oligozán angefangen bis

zum jüngsten Pliozán, mit kleineren oder giöBeren Unterbrechungen,

Binnenseen die innercn Peneplaine-Bf cken bedeckt habén.

i) X e o g e n

.

In der Miozanp.'riode stand ein gioBer Teil von Westserbien unter

Wasser. Das Belgrader Gebirge wurde vom mediterránén Meer zur Pene-

phine abradiert. Auf dem Avalaberge und in der l'mgebung von Belgrád

findet man an mehreren Stellen die mtditerrane Berindung. In Belgrád

ist auch der Kalimegdan-SchloBberg aus mediterranem Kalkstein und

Konglomerat-Sandsteinbildung gestaltet, Avas auch Zujovic auf Grund

der reichen Fauna beschrieben hat.

Auch der Leithakalkstein ist in groBer Máchtigkeit ausgebildet.

Gut aufgeschlossen ist derselbe in dem hinter deumeen, im I'.au begriffe-

nen Skupstinagebáude l)efindlichen gioBm Stdnbruch Tas Maidan. Ich

Földtani Közlöny. XLVIII. köt. 1918. ^
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bfobachtett' doit Abdrücke von Venua, Lucvikí und Caráíia, sowie unge-

heueie ^lengén von LiOiothámnium ramosissimum Reuss.

Die sarmatischen Sedimente sind z^^^schen Ostruznica und Sitiiicica

ebenfalls in máchtiger Entwicldung übo)- den Ki-eidebildungen gelageit

Aus dem Ostruznicaer Kalksteinbruch samnielte ich die naclistehendc

.

von Dr- Z. Schréter bestiinmte Fauna, Dieselbe besteht aus den Aiten :

Serpula sp., Modiola sp., Cardium sp., Potamides (PireneJla) disjuntm

Sow., Buccinum (Dorsanum) dujpplicatum 8ow., Hydrobia sp.

Bei C'rekarica, westlich von J3elgiad, auf der nordwestlichen Scite

des Banovoberges habé ich Modiola Volhyyma Eichw., Cerlihium (Vidyo-

centldum) ruhignosum Eichw. und Trochus cf. 'pictus Eichw. gesannnelt.

Wáhrend die sarmatischen íSchichten am Kande des Belgrader Ge-

birges mehr odor weniger disloziert sind, transgredieren sie im Inneren

des Gebirges horizontal an den Kreidebildungen. Die ni e d i t e r r a n e n

und sarmatischen S c h i c h t e n f e h 1 e n mit g ö 6 t e r

W a h r s c h e i n 1 i c h k e i t a u c h in den B e c k e n von V a 1-

j e V o, K a m e n i c a und Z a v 1 a k a n i c h t und s o g a r 1 á n g s

der Elüsse J a d a r und b n i c a w e i s e n li a u f i g w e i fi e

s a n d i g e b e k r u s t e t e K a 1 k s t e i n e d a r a u f , d a fi die
L o z n i c a e r und V a 1 j e v o e r mediterránén B u c h t e n

in d i e s e r R i c h t u n g d u r c h a n h a 1 1 e n d e Zeit in V e r-

bindung gestanden sind,

Zwischen Koviljaöa und Loznica kcilcn sich von Xorden lier die

Mediterranbildungen buchtaríig tief nach Süden cin.

Aus dem im unmittelbar oberhalb Loznica befindlicluai Steinbruch

aufgeschlossenen Siindigen Kalkstein sannnelte ich folgende kleine Eamia,

die ebenfalls Dr, Z. Í^chréter beslimmt hat : Glycymeris Me')iardi Desh.,

Cardium turonicum !May., Venus muliilamella Lam,, Ostrca lamellosa Vinocc.,

Tapes vetula Bárt., Anomia e/phi'p'piuni L., Pecten sp., Cardium (Bímji-

cardium) hians Brocc, Alveolina meló D'üeb., Hetei'ostegina costata D'Orb,

Auch imO.stcn von Loznica, láng^; des Stiratales, sowie der Zavlakaer

Jjandstrafie habé ich an mehrcicn Stelkii den über die Triasbildungen

1 ransgredierenden mediterránén Kalkstein und Sandstein beobachtet.

In dem östlich von Loznica im Zaranjatal auftreteuden mediterránén Kalk-

stein kommt Cardium turonicum ]\Iay,, in dem íjrauen Schlier z\AÍschen

Zvornik und Koviljaöa hingegi-n Corhida Agina gibba Ol, vor.

Obwohl sich das pontische Süfiwassermeer vornehmlich auí das

Hügelland von Pocerina und Posavina beschránkte, hat dasselbe auch die

200 III Höhc übersteigenden Partién des álteren Uferrandes überschwemmt,

2uJOVi6 hat an den Bándcin des Belgrader Gebirges und in der

Stadt Belgrád selbst die p-mtischen Bildungen auf Grund von Petrefakten

nachgewiesen.
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^^ alirciul iii den iiüidiiclKii railien dcr iiirdrigcixii L fciiaiider aii

iiu'liLeien 8t ellen Löfi vorkommt , ^^^rd derselbe im Silden, iui Inneren des

Gebiigcs, diircli rote und gélbe bolmenerzfühivnden Tone, Tenarossa und

<lie biaunen Verwittcrungsprodukle der kiistallinischcn Schicfn- abgí^löst

Auf (iiimd nieiner i'V)iscluingen bin icli zu der Anscliauung gelangt,

d a JB d i e n o r d w e s t s e r b i s c h e n p a 1 ii o z o i s c h e n u n d

m e s o z o i s c li e n (1 e b i r g e d i e Ü b e r r e s t e e i n e s e i n s t
-

mais z u s a ni m e n li á n g e n d e n S c h o 1 1 e n g e b i r g e s von
g r o B e r A u s b r e i t u n g d a r s t e 1 1 e n , d i e n i c h t d i e

A p p e r t i n e n z de r D i n a r i d e n b i 1 d e n, w i e m a n s i c h

d i e s a 1 1 g tí ni e i n v o r g e s t e 11 1 hat. D i e p e r m o k a r b o-

n i s c li e n T r i a s- und K r e i d e b i 1 d u n g e n z e i g e n v i e 1-

m e h r mit der k a r n i s c li e n o s t a 1 j) i n e n E n t w i c k 1 u n g

e i n e e n g e r e V e r w a n d t s c h a f t , w i e i c li d i e s n a c li der
O e s t e i n s e n t w i c k 1 u n g u n d F a u n a f e s t s t e 1 1 e n k o n n t e

S e h r V i e 1 e A n z e i c h e n w e i s e n d a r a u f h i n, d a B d i e

o s t a 1 p i n e n B e r g k e 1 1 e n d u r c h K r o a t i e n-B o s n i e n in

X o r d s e r b i e n f o r t s e t z e n, w o d u r c h s i e, á li n 1 i c li d e n

K a r p a t h e n k e 1 1 e n, d i e D e p r e s s i o n des U n g a r i s c h e n

T i e f 1 a 11 d e s im S ü d e n u m g ü r t e n. Bie weiteren Forscliun-

gen siiid berufen, zu entsclieiden, wie oder auf welche Art sich diese west-

serbische Facies an die an den Küsten der Adria liiiizielienden Dinariden

und an das Eliodopegebirge anschlieijt.

Budapest, am 1. November 1917.



ÜBER VERWÍTTERUNG UNTEll MOOREN.

Von Dr. Tíobert Balleneggek.^

Die Frage, wie die Yerwittt'iung unter Mooren vor sich geht nncl warf

das Endprodukt dieser Verwitterung ist, versuchte Eamann mit einer

Theorie zu lösen. Nach ihm geht unter Mooren sauere Verwitterung vor sich.

Bei Zersetzung der die Moore bildenden organischen Substanzen entstehen

schwache organische Sáuren und viel Kohlensáure, die in den ^Moorwássern

gelöst, den Untergrund des !Moores angreifen, die SiHkate des Untergrundts

angreifen, das Eisen und die Basen vollstándig auslaugen, wáhrend (in

Teil der KieseLsáure an Aluminium gebunden zurückbleibt und Kaohn

bildet.

Nach Ramann geht alsó die Verwitterung unter Mooren auf Ein-

wirkung von Humussáuren und Kohlensáuie vor sich, ihr Endprodukt ist

Kaolin. Diese sogenannte Grauerdentheorie fand zahkeiche Anhánger, so

erklárte Stremme mit dieser Theorie die Entstehung zaMreicher deutscher

KaoUnlager, Wüst aber zieht aus ihr weitgehende geologische b'chlüsse,.

indem er an der Hand derselben das Landschaftsbild der Umgebung von

Halle zu Beginn des Tertiárs entwirft.

Demgfgenüber entsteht Kaohn nach Eösleb auf Einwirkung pcst-

vulkanischer Faktorén, nach ihm sind Verwitterung mid Kaohnbildung

zwei grmidverscliiedene Zersetzungsvorgánge, Verwitterung kann niemals

KaoHíi zum Endprodukt habén.

Wie zu sehen ist, stützt sich Eamanns Theorie auf die Annahme,

daB die miter den Mooren auftretenden ausgeblaBten Biklungen Kaohne

sind. Interessant ist jedoch, daB die chemische Zusammensetzung dieser

ausgebleichten Sedimente niemals darauíhin untersucht wurde, ol) sie der

chemischen Zusammensetzmig, alsó = 1 mol. AI^Oq, 'i/SiOg und "IH^O vi-

spricht

.

* Vorgetragen in dir Fachsitzuiig clcv Ungarischcn Geologischen Gescllf chnft

am 5. Dezember 1917.
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Ich hatte Gelegenheit deii Untergrund von zwci gröBeren ungarischen

Mooren zu imtersuchen.

Das eine ist ein Hochinoor iiu Komitat Árva, bei Szuchahora

aii der Ijandesgrenze. Di^ses etwa 280 Kat.-Jocli groBe Moor erstreckt

sich aiif dcni Kamin einer Wasserscheide. Es ist cin mit Kriimmholz

<licht bewiichsenes Hochmoor, in welchem die ^láchtigkeit dis Toifes bis

ö m erreicht. In den unteren Teil dcs Toifts leichon zahlreiche apikal

verwesto Fichtenstiimmc hinein, die im rntergiund des Moorts, in fahl-

líiauem Ton wurzidn.

Die oberste Scliicht des Tones ist etwas gelblich, in 20-30 cm Tiefe

bláulichgrau. Hier enthalt er bereits standig Wasser. Am Eande des Moores

entspricht diesem Ton eine hellgelbe, porosé Bildiing, die ganz löiSartig ist,

so daB sie von den österreichischen Geok)gen, die das Gebiet kartierten,

an einigen Btellen als LoB bezeichnet ^^llrde. Doch ist es keine áoliscbe

Bildung, sondern ein fluvioglaziales Sediment, das aus den Moránen dts

Liptóer Hochgebirges stammt.

Es ist feincs Granittrümmerwerk, in dtssen mechanischer Zusannnen-

setzung Eeinsand und Schluff vorherrschen und in fást gleichen Propor-

tionén vorkommen.

Unter dem Moor ist dieses gélbe, poröse Sediment zu plastischem Ton

A^erwittert.

Zur Charakterisierung des Verwitterungsproduktes wáhlte ich die

;Zusamniensetzung des Salzsáureauszuges (nach Hilgard), da ich schon in

einer früheren Arbeit nach^\ies, daB sich das Verwitterungsprodukt in

Salzsáure innerhalb fünf Tagén sozusgen restlos auflöst.^ Von der in Salz-

.sáure unlösHchen Fraktion löste heiBe Schwefelsáure nur einen unbedeuten-

den Teil, so betrug beim Untergrund von 8zuchahora die Menge des in

Schwefelsáure gelösten .\luminiumoxyds (aiif 100 Teile Boden bezogen)

bloB 0-1%.

Die Zusannnensetzung des Salzsám'eextraktes ist die folgende :
^

^ R. Bali.eneggkb : Beitrágc zur Kenntiiis der chcraischcn Ziuamnipnsctzun.L

vmgarischcr Böden-Jahresbericht der kgl. ungar. geolog. Reich.sanstalt für 1916 (rr

scheint demnáchst in deutscher Sprache).

* R. BalÍKNEOGEB: AbriS der AgrogeoIogÍ8chen Verháltnisí-e des Koniitate.-

Ávva . Ebendort

.
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Moiekulare
1o Troportion

SÍO2 Ö-12 l-O!)

AI^O^ 7-95 1

ÍV2O3 •2-48 0-20

MilO 0-68 0-22

GaO Ü-09 0-02

Na^O 0-25 O-Oo

K^O 0-79 0-11

P2O5 Spur

TÍO2 (H6

MnO 0-02

17-54

Gebundenes Wasser 8*79 2*70

Feuchtigkeit 1-88

In HCl nicht gelöst 76 '79

100-00

Das auffálligste an cler Zusammensetzung des Tones ist der hohe

Gehalt an Al^O^ und gebundenem Wasser. Eisenoxyd enthált der Boden

verháltnismafiig wenig, der Kaik ist fást vollstándig ausgelaugt, sehr ver-

nündert habén sich auch die Alkálién. Sehr hoch ist im Yerháltnis zum

Kaik der Magnesiagehalt, was bei lioch ausgelaugten Böden eine gewöhn-

liohe Erscheinung und auf dem Widerstand gewisser ferromagnesiahaltiger

Minerale, wie des Biotit gegen dio Verwitterung zurückzufübren ist.

Die moiekulare Zusammensetzung der in Salzsám-e gelöst en silikat-

haltigen Eraktion ist die folgende:

1 .4/2O3, 1-09 S1O2, 0-40 Basen und 2-70 H^O.

Dcniiiacl] ist dieses Vermtterungsprodukt kein Kaolin, in erslci'

. Keihe doshalb nicht, weil es sich in Salzsáure löste, wáhi'end Kaolin in

Salzsáure unlöslich ist, dann aber auch weil seine Zusammensetzung eine

ganz andere ist.

Wenn man auch von den Basen absehen will, so besleht doch cin

Hauptunterschied darin, daB dieses Verwitterungsprodukt auf 1 l\íol.

AI^Oq bezogen wesentlich weniger Kieselsáure enthált, als das Kaolin
;

hier liegt sonach eine Eorm von Verwitterung vor, bei der nebst den Basen

auch die Kieselsáure in hohem Mai3e ausgrlaugt wird, in viel höherem

-MaBe, als daB Kaohn entstehen könntr.

Der zweite analysierte Untergrund stammt von einem Flachmoor

aus dem Alföld, vom Sárrét an den Flüssen Körös. Dieses Gebiet war vor

Entwásserung des Sárrét von einem máchtigen Moor bedeckt, dass sich
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auf deiu voii dcii Müsseii Jvöius abgesetzten feinsten Schlammboden bildete.

Unter dein ^íoor fiiidc^t sicli schwarzer, übeiaus plastischer Ton, der sog.

Wiesenton. l^as ganze Profil des Wiesentones ist von lioniogoner Zusammen-

setzung, weim maii vom hohen Huinusgehalt des obereii Horizontes absieht.

Die Zusanimensetzung des Untergrundes des Wiesentones ist die

folgende :
^

SíO^ 4-91

J/2O3 l'2-80

Fe^Os ti-OS

M(,0 1-74

CaO 1-17

Niír^O ()-70

K2O 2-01

'Os 0-05

P2O5 0-21

^LíO 0-09

mV66

Gebundenes Wasser 6 '47

Feuchtigkeit 3-18

Humus 0-89

In HCl nicht gelöst 58-80

1 00-00

Molckularc
l'roportion

0-G
1

0-35

0-35

0-17

0-09

0-n

2-86

Hier sind die beim Unteigrund des Ái-vaer Moores erwáhnten Cha-

rakterzüge noch auffálliger, so der hohe Gehalt an Al^O^ und gebundenem

Wasser und die hochgradige Auslaugung der Basen und der Kieselsáure.

Die molekulare Zusammensetzung ist die folgende:

0-65 S1O2, 1 AI^O^, 0-78 Basen und 2-86 H^O.

Das Produkt der Verwitterung unter Mooren ist daher in beiden

Fállen ein hoch hydratisierter Ton, in dessen Zusammensetzung auf 1 Mol.

AIzOq wenig, weniger als l'l SiO^ und etwa ^—% Mol. Basen entfallen.

Auch die Menge des Eisens ist im Verháltnis zu Al^O^ gering.

Wenn man unter den Mooren same Verwitterung annimmt, ist die

Entstehung dieser beiden Tone nicht zu erkláren. Im Falle einer saiieren

Verwitterung muB námlicli die Kieselsáure zunehmen, es müssen kiesel-

sám'ereiche Verwittorungsprodukte entstehen, wáhrend die bei der Ver-

^ R. Ballenegqeb: Beitrage zur Kenntni.s d. obemischen Zusammensetzung

ungar. Bödiii. Jahvcsbcr. d. kgl. ungar. geol. Reichsaníst. f. 1916.
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Avittt'iuug fiei weideudv- KieseLsáure liit-v im Gegciitcil aa-^g(4aa;j:t wiid.

Dies kami iiiir bei Verwittoiuiig in alkalischciii Substrat der Fali sein, und

in der Ta;t, wenn mari das ini rntcrgrund der beiden ^íoore enthaltenc

Wasser untersucht, so findet nian, dafi es alkalisch ist. Áhnliches beobachtete

(ílinka, der das Wasser im Untergrund von ostsibirischen, fernev polnischen

( Nowo-Alexandria) Mooren stets alkalisch fand.^

Das unter den ^fooren liegende Sediment befindet sich uámlicli stets

in Wasser, demzvifolge erleiden die Silikate Hydrolyse und die abgtspal-

tenen Basen verleihen dem Wasser alkalische Eeaktion.

Uter deni Moore gelit die V('r\Adtterung daher in alkalischer Lösung

vor sich und nicht in sauerer Lösung. Das Verwitterungsprodukt kann

demzufolge nicht Kaolin sein, sondern ist ein Ton mit einer Zusammen-
setzung, die von jener des Kaolins abweicht. Dieser Ton ist infolge seines

hohen -^.luminiumgehaltes feuerfest, der hochgradigen Auslaugung de?

Eisens zufolge aber von fahler Fárbung. Bei Auslaugung des Eisens wirkt

die im Moorwasser enthaltene organische Substanz mit. Diese verhindert

a Is Schutzkolloid die Fálluncr des Eisens.

B) KURZE MITTEIT.UNGEN.

ÜBEK DEN GABBKO AN DER TJNTEREN DONATJ.

Von Di\ Irma Pápay.

— Mit d. iFigurt'ii 1, 2. -

I. Gcologische Verliáltnisse.

An dcm petrographischcn Autl.au der Üuigcljuuu von Tiszafa (Eil»ental-

Ujbányít)- Tiszóca (Tiszovica) und Sziuice (Szvinica) nehmen unti-r (k-n Erup
tivgesteinon der Gabbro, Serpentin, Porphyre und Diabnse teil. Die ^^eolo^i

schen Verháltnisse der Gregend hat der Professor der Ttchnischen Hochschul.
Dr. Franz Schafarzik2 untereucht und beschreiht vv dieselben fojgender-

HiaBou: D(,-r Naszádoser Serpentinstock beginnt 2 km W-lich von (Naszá
dos). zieht sich dann von N nach S und bildet einen zirka 1 km Lruiten Zu<s

In der Gegend V(m Ljubotina crreicbt (Hescr Zu.lí das Doun uutVr und Z(Mifií?i!

^ GlinkA: Die Typen di-r Bodnibildun-í. Biilin 1914. N-itc Kii.

* Dr. Feanz Schaparzik: BtícIiI íí1).t di.- íícoI. D -taila ufiia hin,- vom J.ihrc

1892. Jahrcsb. d. köiiigl. ung. Geol. Inst . 189L.
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iii zwei Ásto. DiT l)reitt'rt' Hauplast stiviclit sMidlich bis an dii' Vipíiii-Qut'IK'

und zieht zwischen Tis/ovica und Juc in oincr ungeíáhrt-n Lángé von 7 km
am Donauufer hin. Der /vveite Ast geht voni unU'n-n Abschniltt' dcs Ljubo-

tinabachcs in kaum 3/^ km Breite in dcr KichUuig nacli W gegi'ii Eil)t'utal

und bildet beidé Seiten des gleichnamigen Tales. W-lich vom Tis/ocaer Ser-

pL'iitinast. beziehungsweise S-lich vom Tiszafaer, bis ungctáhr zum Jucbacb

und dem Kukujovaer Berggipfcd kommcn die Gabbrostcine vor, von wel-

ehen a ucli bereits Emil Tietze ^ Erwábnung macht. Am typischesten findet

.sich der Gabbro in der Mündung des Jucbaches. In den meisteii Fállen

yeigt er eine 'jfescbiclitete Lagerung. Stellenweise kommen wechsellagemd

Juc Strom-

schnelle

Diluvium

JJiluv/um

Oberc Midi-

terran

Fels mediterrán

^ Serpentin

"^"zctí^iiX
^'''"'""^

Porfirieler.

MléJ:75.000. I

1 Z 3 H gabbró.

l*i)V[)iiyrgan^

Gabbro

"K/Ú^tnvueíe^

Fig. l. Sit u:itions plaii des Ga bbro vorkonuncns aii di-r uiittii'ii Donau.

Nach der Aufiiahme dos Profcssois Dr. Franz Schafarzik.

mit den Gabljroschicliten weii3licbe Gneisbánke vor, wie /.. B. in der Nábe

der Müble, und im ganzen macbt die dortige Gabbroforniation nicbt den

Eindruck einer Erupíivmasse, sondern zeigt eine zwiscben die kristalbni-

scben ScbieíVr eingekeilte, stellenweise sogar mit diesen wecliselnde Einla-

gerung. An verscbiedenen Punkten des Gebietes des Serpentins mul der

kristalliniscben Scbiefer sind Porpbyre und bie und da diabasartige Gesteine

a ufgebrocben. Die Rojle dereelben ist eine untergeordnete. Ein gröfieres Ge-

biet nimmt der Porpbyrit von Újbánya, der Felsitporpbyr des Kukujova,

sowie der lángs des Jucbacbes sicbtbare Porpbyrit ein, die der gröBten

Wabxscbeinlicbkeit zufolge als die Kést partién einer einst ausgebreiteten

^ E. Kalkowsky: Lithologia p. 229.
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Lavadecke angeselieii werden Uimijr]!. In der ^íittc (leraiu SE-Jicheii FuBe

(les Kukujova befindlichen Wiese findet sich schönur Gabbro anstelieiid.

Sü weit über das, was Professor Dr. Schafarzik vun den Lagerungs-

verbaltnissen des Gabbro erwáhnt. Icli übergehe nuinnclir zur petrographi-

scjien Besprechung des Gesteins.

Professor Dr. Schafarzik war so freuiidlicb, das Matiaial des von ibni

geologisch bearbeiteten Gebietes des Gabbro vorkommens behufs petrogra-

pbischer Untersuchungen mir zu überlassen, wesbalb icb ihni auf dieseni

Wege meinen Dank abstatte.

Vor dem Palais des kön. ung. Verkebrsmuseums im Budapester Stailt-

wáldchen ist ein Gabbrofelsen von l' m Lángé, 1 m Breite und 1 m Höhi'

ausgestellt, an welcbem die Gláttung des Donauwellenscblages wabr-

nehnibar ist. Auf dem bronzfárbigen, mit eiuer weiBlichgrünon verwitterten

Rinde überzogenen Felsblock ist folgende Aufschrift zulesen : «Herausgeboben

aus der Juc-Stromscbnelle der imteren Donauim Jahre 1885: Gewicht 5000 kg.»

II. Petrographischer Teil.

Auf Grund ineiner optiscben Untersucbungen lassen sicb im dortigen

Gabbro vorkommen vier Haupttypen unterscheiden. Der erste Typus ist

reprásentiert durch das Vorkommen am Jucbache, von der Mündung des

Jucbaches aufwárts, hinter der ersten Kl'ümmung («a») und das Sziniceer

Vorkommen («b»). Allé drei Gabbro können als frisch qualifiziert werden,

Verwitterungserscheinungen zeigen sich nur stellenweise.

I. Makroskopisch ist das Gestein von dunkler Fárbung und findet man
insbesondere groBe Diallag- und kleinere Feldspatkristalle in demselben.

II. Den zweiten Typus stellt der im gróBen MaBe saussuritisierte Gabbro

des Jucbaches dar. Er ist von hellgrüner Farbe und enthált verwitterte Feld-

spat- und Diallagkristallc.

III. Der dritte Typus ist die im Tiszovicabach oberhalb der Mühle

vorkommende Gabbro variét át, die infolge der Dinamometamorphose stark

gepresst ist. Makroskopisch geschichtete, dünklere und hellere Adern von

vei'schiedener Máchtigkeit wecbsellagern niiteinander und bestében diese

hauptsáchlicb aus Diallag und Olivin.

IV. Der vierte Typus endlich ist do- serpentinisierte Tiszovicaer Gabbro,

mit unbewaffnetem Auge sichtbaicn groBen Feldspatkristallen und ver-

witterten Diallagen.

Mikroskopisch zeigt das Gestein eine xenomorphe kömige Struktur,

stellenweise ist eine kelyphitische Struktur schíhi zi; beol)nchten.

Haui>lgciiieii(jteile

.4j Fc 1 d s pát e.

Die Feldspáte der Gabbros des Jucbaches sind im allgemeinen nicht

automorph, basisch, ihr optischer Charakter ist negatív; an dem nach (010)
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líeschlií'lciu'ii tíchiiiltr ist dic Exliii klinu —30 , au úvui Schnitt uiieh (001

ist sie —37*^ gewesen ; dicsér Frklspat ist mithin Anorthit ; in eiiu'm andereii

Falk- war dio Extinldioii an der Fiáche (010) -29^ an dw Flachc (001) -17°

vukI in dii'St'iu Fallc wai- dw Feldspat Bytowjiit. Auf Grund dicsér Untcr-

sucluui,u<'n ííehören die Feldspiite des Jucbaches in die Bytownit-Anorthit-

Reihe. Sehr háufig ist die Zwiilingsverwachsunp-, ani allgemeinsten ist' das

Albit-Zwillingsgesetz ; je ein Feldspat l)esteht aus zahlreichen breiteren und

sehmáleren Lamellen. Sehr bauíig kommt das Albit- und Periklin-Zwillings-

gesetz vereint vor. Die Feklspáte enthalten im allgemeinen wenig Ein-

schlüsse. Stellenweiso findet man kleine, staubartig verstreute Ihnenittrichite,

die sich gegen das Innere des Kristalls aufháufen. Ihre Pkicierung erfolgt

gewöhnüchlángs der Richtung der Spalten. Aucb Pyroxeneinschlüsse kommen

Fíl'. 2. Dumisuliüt'fr vom Ga bbio mi dvi untcicu Donau

I. Kcliphitische Stiuktur.

II. Diallao- mit schriftCTranitartiser Ve^wachsun_L^

vor, jedoch nickt in groJjer Zahl. Insbesondere gut siclitbar sind in den Fekl-

spáten des Jucbach-Vorkommens die Interpositionen. Zumeist sind es Korner

von unbestimmter Form, seltener lángere Nadeln. Die Lichtbrechung ist

stark, die Anordnung ist eine unregelmáBige, in unmittelbarer Náhe der

Pyroxenindividuen ist ihre Anzahl bedeutender. Rutilkömer sind nur spora-

disch zü finden. Als Seltenheit habé ich im Jucer Feklspat einige gut ení-

wickelte Kristalle luit Pyramiden- und Prismenfláchen beobachtet.

Die Feldspáte der verschiedenen Gabbrovorkommen zeigen verschiede-

nen Erhaltungszustand. Am frischesten ist der Feklspat des Gabbrovor-

kommens am Jucbacbe. Vorgeschrittene Verwitterung und stárkere Zer-

klüftung zeigen die Feldspáte des «a»-Gabbro. Lángs der Spalten findet sich

háufig eine stark licht- und doppeltbrechende Mineralien variét át mit gut

ausnebmbarer amphiboliscber Spaltung oder Pleocbroisnius ; dieselbe ist aller
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Wahi"sclieiiiliclikeit iiach iiií'oloe der wt'cbselseitigcn Euivvirkuiiij; dt'S Feld-

spites des Gesteins und des Olivins oder des Pyroxens desselben ziistandi'

gekommen. Sie zeigt sich in der Forni von Nestern und verastolt sich net/-

iutig und íullt die Spalten des Feldspites fást vollstándiíi; aus. Auf Gnuid

nieiner optischen Untersuchungen ist dieso Ampliilx)! variét át zweifellos

Aktinolith. SteJlenweise verwittert der Aktinnlitli zn eineiii bláulichgrünen

Aggregát mit schwacher Doppelbrechung und ahiidimalt r Interferenzfarbe.

Dieses Verwitterungsprodukt ist eine Chlorit variét át, undzwar Peiniin.

An einzelnen Stellen ist Muskovitisierung und KaJ/.itisierung wabrnebmbar.

D<^r Feldsp.it des «6»-Gabbro ist stark kaolinisievt . Diese Verwitterung

ist stellenweise so bedeutend, daC die Zwillingsst reit'ung V()lHg vei-sebwindet

.

Interessant sind jené Feldspattafeln, die serpi-ntinisierte Oiivine unifassen.

In diesen bilden die Spalten ein dicbtes Netz. In Wrbindung init der SL-rperi-

tinisierung des Olivin ist der durcb ihn begrenzte FeldspU stark zerklüftet
;

die Sp-ilten gehen voni Olivin aus und setzen sicb, den Feldspat durcbziebend.

in dem benacbbarten Oiivi)) tort. Diese Sptlten werden von einer grünen

S-"rp?ntinniasse ausgefüllt, wodurch der Feldspat wie von grünen Adern

durcbzogen sebeint. Mancbmal ist nicbt nur eine, sondern mebrere Feldspat-

tafeln von einer solchen mit Serpentinmasse gefüllten Ader durcbzogen.

Der Feldsp;it des saussuritisierten Gabbro ist stellenweise vollkommen

frisch, anderwárts wieder so verwittert, daB das entstebende Sekundárprodukt

die ganze Feldspatsubstanz völbg aufzebrt. Der Feldspatkristajl ist stark

aktinolitbisiert. Die Aktinolitbfasern legén sicb in den meisten Fállen in

langen Keiben, in vielen Fállen senkrtcbt auf dlv, «c»-Acbse des Feldspats.

Auch Kalzitisierung kann beobachtet w rden. Üntcr den Verwitterungs-

produkten des Feldspats findet sich báufig du- ni Fonii von langen Prismen

oder in Körnern vorkommende Zf)isit. Gelegentlicli der Umwandlung entstebt

aucb eine sauerere Feldspat variét át, derén optiscber Cliarakter positiv ist

;

die Licbtbrecbung ist gröi33r als jené des Kanadabalsams, aber kleiner als

die des Bytownits ; wir habén es mithin aller Wahrscbeinlicbkeit zufolge it

einer in die Andesin-La])radoritreihe gebörige Felds pitvarietát zu tun. Eine

genauere Bestimmung konnte icb iiicbt durcbfübren. da nian dessen Extink-

tion in keineni einzigen Falle messen konnte. liutilkín-ncr sind sdlcn.

Der infolge der Dinanioinctamoipbosc' grpresstc F('l(lsi)at des Gabhro

ist vollstándig serizitisiert

.

B) D i a 1 1 a g.

Der Diallag ist in dem Gestein in Form kurzer Prismen vorbanden.

nnch welcben er eine gute Spaltbarkeit zeigt. Zwillingsverwachsung nach der

Fiácbe (100) tritt genügend háufigauf. Erist bellgriin und entbált zabllose Ein-

schlüsse, von welcben er bráunlicb zu sein sobeint. S 'in opliscber Cbaraldír

ist negativ. Die Extinktion in den nach der Fiáclie (010) hergestellten Dünn-

schliffen ist —39°. Der Pleocbroisnius dei-selben ist schwacb. Iláufig kommen

A''frwacbsungen mit dfin f rvpri-st lírn voi . Die mit dw ]''lacbc (100) pirallelcn
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LiiiK'lleii keiloii sich iii deii Diiillüojkristall t'in und ist deivu Liclitbrecbuni,'

üiiiBi'i- íils jené des Dialhifj; ; ilir (iptischer Cha raktér ist negatív, der Pleochrois-

mus bedeutend : c = griinlicb. a = rötlich. Besonders gut zu sehen ist diese

Wrwachsung an der Fiácbe (010) +. Zwischen den Nifolprisnien extinquiert

(liT rbonibiscbe Pyroxen an dieser Fiácbe gevade, wábrend di'r Diallag Ixi

'/.irka —39"' auslöscbt.

In den Diallag des <(a»-CTabbro scbajlt'n sicb breile Hypei-stlienUunelle]!

oin. Die Diajlage des «Í»)-Gabbr() zeigen interessante Verwachsungen. ZTfei

oder niebrere Diajlagindividuen wachsen kannnartig ineinander mid d( i-

ganze Diallag niacbt einen scbviítgranitartigen Eindruck.

Der Diallag ist sebr reich an Einschlüssen. Schwarze, undmcbsiebtige.,.

sebniak\ kleine Nadeln lullen den ganzen Kristalj aus, unter welcben einzelne

niancbmal rotbraiui durchscbeinend sind ; sie erinnern in allém an die aucb

in den Feldspáten vorkommenden Dmenittricbite, nur sind sie gröBcn- als

diese. Ilive Piacierung gescbiebt parallel mit der «c»-Ac]ise, sie zeigen sicb

aber aucb in scbiefer Pcicbtung, so daij ihre in zwei Ricbtungen placierten

llmenite einen Win kel von nahezu 124° miteinander einscbliessen. Oft treten

sie so dicbt auf, daB sie in Wirkliebkeit zusammenbángende Keiben bilden

und in solcbem Falle die in vemcbiedenen Ricbtungen placierten Ilmenit-

reihen eine wirklicbe anipbibolische Spaltung zeigen und nur bei starker

VergröByrung kann man seben, daB man llmenite vor sicb bat.

AuBer diesen finden sicb ab und zu Rutilkörner und ziemlich grolá,^

Pyrit-Interpositionen

.

Die Diallage sind ini allgemeinen friscb, nur an einzelnen Stellen, haupS
sácblicban den Rándern ist eine Ampbiljolitisierung zu beobacbten. An nwn-
cben Stellen ist die Umbildung zu Ampbibol in gröBerem MaBa vor sicb ge-

gangen. Der sicb bereits fást vollstándig umbildende Kern des Individuiims

ist nocb Diallag mit pyroxeniscber Spaltung, wábrend an seinem gröBeren

Teile die ampbiboliscbe 124°-ige Spaltung nocb gut sicbtbar ist. Dieses

Sekundárprodukt bat eine bellgelblich grüne Farbe und ist ein schwacb

pleocliroistiscber Ampbibol, das ist Aktinolitb, da c : c = —15°. Stellen-

weise konnte diese Messung genau durchgefübrt werden. Der Diallag des

saussuritisierten Gabbro aktinolitisiert sicb ebenfalls. Die gelegentlicb der

Umbildung entstandenen Fasern ordnen sicb parallel zm' «c»-Acbse an, docb

ist nebst dem aucb unregelmáBige Anordnung zu beobíu-bten. An einzelnen

Stellen bat sich der Diallag zu einer fasrigen, schwacb licht- und doppelL-

brechenden Substanz umgebildet, die aller Wabrscbeinlichkeit nach Anti-

gorit ist ; a = a.

Der Diallag jenes Gabbro, der eine Dinamometamorpbose erlitten bat,

zeigt eine sebr schöne íasrige Struktui".

Der Diallag des stark serpi-ntinisierten Tiszocaer Gabbro ist staik

zi'rbnickel)

.
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C) 01 i Vi 11.

DcT Olivin ist nienials antoinorph, sondern stets in Form von abgeruii-

(Ifteii Köniern vorhanden. S^in Erhaltungszustand ist ein vei-scliiedencr.

stellenweise ist er voUkommen frisch und dann ist er farblos, an andeivn

S:ellen Avieder sind bereits Spuren der beginnenden Verwitterung wahrzu-

nehmen. Zuei"st beginnt die Umbildung den Spajten entlang und der sich

al)sondernde Magnetit bildet ein förmliches Netz. Na eh der Absonderung des

Magnetits verwittert der Oavin weiter und die Fádén des Magnetitnetzes

werden auf beiden S^iten von einer S3rp?ntinzone begleitet. Die Einschlüsse

des Olivin sind Ilmenit und titanháltiger Magnetit. Diese sind jedoch in den

seltensten Fállen frisch, gewöhnlich Itisst sich an ihnen die L^ukoxenisierung

beobachten. J)sy Olivin des <(b»-Gabbr() ist fást vollstándig serpentinisiert.

Dar Siussmit-Gabbro, der jedenfalls das Eesultat dj'^namischer E-nwirkungen

ist, worauf man aus seiner kataklasischen S':ruktur sch]ieíj?n kann. entbált

keinen Oavin a]s priniáren Bcstandteil.

An vielen S-ellen wird der O.ivin an der Kunta ktslellc mit dein Pjíi.iíioklas

von eineni hellgrünen Amphibolsaum von wechselnder Breite mnfasst.

Diese Erscheinung ist zuerst von Töenebohm beobachtet und nach ihni

auch von anderen wahrgenonmien w^nxlen. Nach Törnebohíi entsteht dieser

Amphibolsaum in Verbindung mit der Sarpentinisierung des Oavin durch

Infiltration aus dem Piagioklas. Wenn nebst dem O'ivin eine Diallaggruppe

vorhanden ist, begrenzt dieser Amphibolsaum auch diese in gewisser Breite,

keilt sich aber dann allmáhlich aus. Nur am Kontakté des Feldspat vmd des

O'ivin kann manstellenweise beobachten, daB der Olivin innerhalb der grünen

Amphibolzone von einem anderen sehr schmalen und vollkommen farblosen

Saume begrenzt Avird, der aller Wahrscheinlichkeit nach aus Tremolitnadeln

besteht

.

B) A k z e s s r i s c h e G e m c ii g t ^ i 1 c

.

Unter den Ne])engemengteilen des Gabln'O liabe ich sehr wenig Zirkon

gefiuiden ;
gewöhnlich zeigt er sich in Form von Körnern mit hoher Licht-

und Doppjlbrechung. Apatit ei^scheint sehr selten, gewöhnlich in kurzen

Prismen. Der Magnetit erscheint in Form von kleinen Oktaedern und aul den

Gehalt von Titán weist der Umstand hin, daB er stark leukoxenisiert ist.

S3hr selten findet sich Ilmenit in Form kleiner sechseckiger Tafeln ;
gewJhn-

lich erscheint er formlos und gleichfalls stark leukoxenisiert.

PlinsichMich der 8'ruktur sind samtliche Gabbrovorkommen grol)kör-

1:1,1.'. Schavlc Grcnzcn in der Entstehungs]);'ri()de der einzelnen Bestandteile

k()iinen nichi untci-schieden werden, so daíj nieht cin cinziger Bestandteil

a ntomorph isi . Die FeldspáU' sind tafelig und stijnmen hinsichtlich der GröB.'

mit den gleicliíalls tafeligen Dialla-en überein. D.-r Oüvin erecheint in ab-

gerandeten Körnern, vullstandig xrn(iiiiiir])h.

Meine Arbeit abschlieC-nd, statte ich dem Jícrrn Uni vei'sitá'sprofi'ssor

T).-. BÉLA Mauritz meincn ergebene}i Dank dafür ab, daBer mir durch seine
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wohlwiillt'iuU' Liiilcisl iit/ iiii.u und Irciiinlliclir I iitciwcis iiiii; die Ausíiilivuii<;

nieiner Arl)i'it eniKi.uiiclU linl.

. Budapoöt. 23. Fcl.nu.r ]91S.

BL'nrlu'itot iiu .Ariiicriilutiiscli-lA'tronni phisídicn Iiistit\it dcv k<"ni.uiig.

Uni veiéit at 1917— 18.

(Aus (lem Uii.LZ'iiriscdifu ühci-sctzt Af. l.'i!Z vhokski di pl . Hrriíiiiuciiitmr,

Beriíinspokloi- in P.)

ÜBER DIE KKISTALLFORM DES GliíEBELI^lK BAKYTES.

Vuil Dl-. ]\fAEIK VeNUL.

- ilit Fiu. :í. -

Das in deii Besitz des Ungarischen Nationaliiiuseums gelangte Baryt-

exeniplar, welcbos luir seiner interessanten Kristallform wegen '"•om Herni

Museuuis-Abteilungsdirektor Dr. Josef Krenner zur náheien Untersuchung

übergeben wurde, stammt aus Griedel.^ Die einzolnen Kristalle zeigen sámt-

licb eine sáulenförmige Bntwicklung; ibre Lángé wecbselt zwischeh 2—8 mm,
die Dicke zwiscben 1—2 mm; dieselben sind schön wasserbell und besitzen

scharf und bestimmt entwickelte Flácben. An einzehien Kristallen waren

die Fiáchenein wonig dunkel, trotzdam aber gut messbar. Bestimmt konnte

eb nacbstehende 7 Formen feststellen:

Endflácben: Bracbydoma :

c = 001 ^ 011

h = 010

Prismen : Pyiajiiiden :

VI =110 ?/ = 122

n = 120 r = 112

Unter diesen Fennen kommen niemals allé siebe}i an einem Kristalj

vor, sondern uacb folgenden Kombinationen verteilt

:

1. Am háufigsten ist die Kombination von o (011) vind i/(122). Sebr

báufig erscbeint obenan c (001) in Form einer scbmalen Fiáche (Fig. 1). Die

meisten Kristalle werden nur von diesen drei Formen gebildet.

2. AuBar der Pyramide o, c und y tritt no eb die Pyramide / (112) auf.

Ibre schmalen Flácben blinken lebhaft zwiscben den Flácben y (122). (Fig. 2.)

3. Diese Kombinalion wird 7.usammengesetzi : vom Bnudíidninü o (011),

1 Das Djif Griedel, am WuttcrfluB, liosít iii d.r Nahc diT Stadt Butzbach iii

Oberhessen. Dicse Síadt ist ciiie Statiou d'-r Eisonlvilinlinio Git-sscn —Frankfurt a/M.
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von ilfii Eudfíáchen r (Oül) und & (010), von (Ut Pyramide ?/ (122) und dcit

Prismen n (120) und ni (WO). An dieser Konibination íindt't nian daher die

nieisten Fornien, da unter den insgesanit bt'obachteten 7 Formeu 6 an

dei'selben vorhanden sind. Auffallend ist, daB sich hier c mit genug bifi-

ter Fiáche abstumpft, dagegen ist h nur als schmaler Streifen vorhanden.

Auch n (120) stumpft als schnialc Lsiste die entsprecbende Kanto von

1/ (122) ab, wáhrend die zw<-i Fjáchen des w (110) a!s kleine tra pezförniigu

Fiáchen am Ende des Kristalles glánzen. (Fig. 3.)

Die Kristalle zeigen a]so eiue ziemlich einfache Entwicklung; intev-

essant niacht sie die brachidiagonale Entwicklung und der Unistand, daB

neben dem Doina o (011) di . Pyramide ^(122) stets die vorherrscbende

Form ist. Die Grundpyraniide ^(111) zu finden, ist niir nicht in einem ein-

zigen Falle gelungen.

I

II III

Fig. 3. Die Kristalle des Gricdekr Baiytes.

Die Flácben sind zumeist vollkommen entwickelt, insbesondere babon

die Fiácben y und o stets scharfe und bestimmte Reflexe gégében. Die Voll-

kommenbeit der Flácben gebt übrigens aucb aus der untén beigefügten

Tafel hervor: die gemessenen und berecbneten Werte nábern sicb einander

stets genug.

Die Griedeler Baryt kristalle ábneln arn meisltii den von Nkminab* aus

Binnental boschriebenen Innfelder Baryt kristallen. Aucb diose sind nacb der

Bracbydiagonalon gestreckte Saulén und aucb nn ibnen ist die vorrbei^scbende

Form und y. Ábnlicbe Baryt kristalle wie die von Binnental, beschreibt

SCHARIZER.'-

1 Min. Mitttilutij.'( 11. 1870, ti. t)l. Neminar Ixsehitibt y.war die Kristaje

liaijtoöiestin, weist aber nachtrájilich iiaeli, <|a B sie Bayitc siiul.

» Z<itschr. f. Ki ist. 1898. 30. 299.
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Dic von GuiJNLiNG ^ iK'Sc'luiebeneii Binnentalcr BsiiytkiistaUc sind

clHiilalls n;uh o gcstrcckto Saulon, Ix'i dieseii uber ist nobst, doni o — /t das

Prisma ni (110) dio voihorrschondo Foini und doniiniort auch noch dio End-
fliicho c; (001), wiihrond dio Pyraniido 7/ (122) übeihaupt nicht vorhanden ist.

IXe nach der Bracbydiagonajen entwickolton Baiytkiistallo boschroibt forner

Sámsoni.^ Dioso KristaHo stainnion aus Vornasca (Piaconza, in Italien) und
piiid sio (ion {jriodolor Baiyten insofeni áhnlicli, dal3 sio nach o gestreckt

siud, duc'b (lominioron an denselben w (110) und íZ (102) (letzteres ist an den
(Iriodolor Baiytcn niclit vdibandcii), -wábrond y untorgeordnct auftritt, obonso
avu'h z.

Diósom áhnlich sind dio von Hach =* a us Cheshiro beschriebenen Baryt-

kristallo. Auch dieso sind nach o ontwickolt und doniiniort an ihnen d. Auch
// ist vorhandon, jedoch nur vmtergeordnet, wáhrond an dom Gricdeler

B;uyt a dio doniiniorondo Fönn ist.

ZiMÁNYi* boscln-oibt kaukasiche Barito, dio nach o gestrockte

Siiulen biklon. E-5 ist an ihnon d, no, z und y vorhandon, unter diesen donii-

niort d, dagegen fehlon c und h. Barytkristallo von Dern (Gömörer Komitat)
licschroibt ZiMÁNYi* gloichfalls, dio ebonfalls nach dcr Brachidiagonalen

i nt wickolt sind ; boi dióson wioder ist stark dominiorond c.

lm aljgemeinen finden wir daher boi ni Vergleiche der von voi-schiedenen

Orton stammondon Barytkristallo, dio nach der Axe a gestreckt und sáulen-

lüruiig ontwickolt sind, daí) dieselben in Hinsicht auf die Form der Griodeler

Baiyte don von Neminar beschriebenen Innfelder Baiytkristallen am nitisten

ahnlich sind, soíern sie mit lotzteron nicht nur darin übereinstimmen, dafi

sie nach der Brachydiagonak'u ontwickolt sind, sondern auch darin, daJ3

Howohl beim Griodeler Baryt, als auch an den Innfelder Kristallen nebst

di'in Brachydoina o(Oll) stets die Pyramido y (122) die vorherrschende

Fönn ist.

In nachstohondor Tabollo habé ich die gemessenen Worte, verglichen

mit don borechneton Noigvmgen zusamuiongestellt. Als Grundlage der Be-

r.'chnungon dienten die Grundwerte von Helmiiacker. Als gemossene Werte
habé ich dio Mittolwcrti^ der Mossungon aufgoführt.
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^^oiinem' .Tudicium iiiiB ichtciuU' blutrünstige Stunn (Us ^rt-nschcnge-

T^cliUclitt'S schon seincn Holiepunkt errcicht und beginnt jt'tzt der krank-

hcifíe Zustand in eine andere, nicht minder gefáhrliche Richtung umzuschla-

gcn. welcht^ nicht niir die menschliche Gesellscliaft, sond^rn auch unser

'{)islu"ngt'S Lében in eine neiie, bisher unbekannte Kriose zu schleudern

droht. Die in eine bestimmte Riclitung stürmisch, radikal und ohne f'bergang

treib?nde Umformung der menschlichen Gesellschaft und ihrernaturgemá6?n

Entwicklung pflegt ebensowenig zu einem segensreichen Ende zu fiihren,

wie jedwtde, mit den ewigen (íesetzen der Xatur widersprtchendv ge-

waltsame Handlung. Es ist wohl wahr : die a 1 t e n F o r ni e n, die altén

íibí'ilebten und veimorschten Institutionen der nu-nschlichtn Gesellschaft

müssen der heutigen Xatur den Ansprüchen des Menschen entsprechend

umgefornit und ergilnzt werden: aber diese ungeheuer schwere, imd mit

riesiger Verantwortlichkeit verbundene Umwandlung muB mit der ge-

Avissenhaftesten Yorsicht und mit der vollen Kenntnis der Vielseitigkeit

der menschlichen Xatur geleitet werden.

Wii- Avissen allé sehr gut. dafi e« viel leichter ist, etwas bestehendes

2u verwüsten, zu vernichten, als etwas besseres, schöneres und nützlicheres

"ZU erbauen, zu erschaffen. Ob die unsicher flatternde Friedenstaube sich

nicht zu einem wilden Habicht entlarven A^ird, der statt des lange erwar-

teten ölzweiges ein stachliges Dornreis in seinem blutdürsligen Schnabel

trágt? In unserem Vaterlande heirscht ohnedies die X'^eigimg zu den Extré-

men ; diese ist aber kein Freund der besonnenen, überlegten und segens-

Tfichen Tátigkeit. Wir lieben die himmelstürmendtn, prickelnden Gedanken

und Phrasen. Wir bilden uns ein, den strenge vorgeschriebenen Entwicklvmgs-

gang der Xatur beiseiteschiel)end. mit grolj?n Sprüngen das errccihen zu

können, was andere nur mit fortwáhrender, ausdauernder, bedachter und

sorglichen Arbeit für sich erwerben konnten, und zwar mit einer Arbeit,

<lie durch Überlegung, Liebe.. Begeisterung und v )n einem ])erechtigten

Ideahsmus beseelt ist.

D-is innere L^b?n d'.T G -oloiíischen Gjsell^chíift.

Auf das innere Lében unserer Gesellschaft übergehend, können wir

keine groCen Ereignisse verzeichnen. Alles beAvegte sich in der, durch die-

gegenwárHg schwierigen Verháltnisse beherrschten Bahn. Die Zahl un-

serer Vortráge hat gewifi nur infolge unserer bedeutenden Úberbürdung

vielleicht etwas abgenommen, wáhrend unsere «Mitteillungen» infolge der

haarstráubenden Verteuerung <ler Druckkosten eingeschránkt werden

mu isten. Unser Vermögen hat sich ab:^r — "wenn auch nicht in dem
MaB,^, wie es unserem edlen Zwecke entsprt chen würde — immerhin ver-

mehrt. Di^-ses Jahs zeigt, welchen Widerhall unser, an die Söhne des

Vaterlandes und an unsere materiellen Zweeken dienenden Gesellschaften

gérichteter Appell findet. Es zeigt dieses Jahr, in wie hohem MaBe

10*
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uuser uftVntliclus J^bfii juiti- lutcii ssfuspliiiic, in ilcr wir imserom Valn-

lande und dein Ingaituni dicin'ii. \\ Mstümhiis und Aik rkfinmng tnl-

gegenbiingt.

Einen Teil unsmvr Mitgliidcr hillt d'w Mjlitiiipilicht autdi luiitc

noch félne, iso da^s dkselbon noch inuni-r ilncr Fachb schaftiguug

entrückt sind.

Insoi' .M)tpilung für -HidilcntMisehung k-innli' unti-r den ungünsligin

Vcihaltnissen und in Kiniang* lung matciií lltt Milt( 1 ihív gcwobidiídn"

Tiltigkeit nicht vcll f'nlfallcu. l'r(d\ ssor l.rnwKi IIiolla. bisbci- \'iz('-

priisident, wuido Piüsident dcv Mih ihn).i-'. wahitnd Theodok Kormos,

kön. ung. Stctionsgeologe, i'iivatd';Zfnt di r ^]livl'l•si^a^ zuni Vizepiasi-

denteii gewiihlt wuide. Beidé habi-n die /artc Hlanze \<nn .Vugenblicke

ihres ersteu Kmp:)rspri( Bens mit autriclitigci- B;>geistnung gthegt und so

werden sie die, nun li benskiiifi i<í<' l'flanze gewiB auch fevnerhin mit

ganzer Hingebung warten.

l'nsnv n( ue .Mjtrikmg. wt Ichc bciufcn ist, die «H y d r o l o g i < >>>

zu pflegen, hat ,sich nunnithr cndgiUtig konstiluieit . Es gtlang, für diíu

Voisitz Sebastian -Vladáu Kovács, kön. ung. Htfiat, Prcfessor an der

Tcchnischcn Hochschule zu ge^^imlen. Die Stellen der Vizepiasidentv n

waien Dr. 1'ranz Schafakzik, kon. ung. liiMgrat. Piofessor an der

ttchnischen Hcchschule und \h\ Hado I^övesi.igkthy, Prcfessor <!<'»•

l^niversitil*^, so frtundlich zu ül)crn( hmcn. Sekrctiir der .Vbteilung nvukIc

Ödön Pogdánfy, k('>n. ung. S( ki ionsrat . .Vu(di der .Vusscdnilo ist so

glücklicli gewablt. daB wir dci- niit /lichcn. lückcni.usiüUenden Tiltigkeit

und dem Auíblührn dicsér Abtcilimg mii frohcr Zuvcvsieht entgegcn-

sehen. Hie weitgcstickten /ide der Tii' igkt it diísci- .Vlttcilung hat sídion

Ödön IjOGDÁnfy in ilu-ci- ganzcn .Vusdcbnung entwicktll und untcr ditscni

kostbarcn Pani( r bcgimit die Taigkíil di( ser .Vbtc ihuig zum Wohle un-

sores \'atcilanil< s und /.u imscicr l'V( udc l'cr .^nn'gcr und cifrige \(ir-

kilnipf.')- der Tdrc abii-. Mai.kgtüf Kaül >lAi!i;Nzr k. u. k. Erldmarschall-

lAUtcnant. hat mit der Erricditung diesir Sek/ion s( in Zi»l ciicitdit und

wir hui'fcn, daB cr ; uch an der Ta'igkiit der .M)t«ihmg uiit vjJler Hin-

gabe tc'ilnehuien wird. .^ ucdi bei ditscr (l( lcgt>nh<il cnl Itirtcii wir S incr

Exzelienz unscicn ergcbcncn (iiul.l!

ICriimi'iunu aii miscic \'( tnIoi hciu'ii.

Gelegcntlich der. sicli mii drr cndgüll ig( n Kojisl it uicrung der H_vdi(--

logischen Abtcihmg lufassenden auBin-ordriitbchcn Generalversanunlung

habén wir das, durch Ludwiü Hápoi.ty, dem voizüghcdien Schüler drs

Heistei-s Alois Stróbl, aus Huszkicaer Marmoi' g('nuiB;lte Denkuial

JoHANN Böckh's in stillcr l'i i( r cnthüUt. I>as hcnkuiak wckdus auf >n-

regung unseivi' (r( sellscbaft durídi die Vcrchici- und Eri unde unseres ein-

stigen hochvt'rehrtcn Piásidenten ge.stiftet wurde, ist an einer P]cke der.
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imf (ler StraB,^ «St(fiinia-ú'» bofindlichni Gartonmaupr der kön. ung. Geolo-

gisclien Anstalt aiigel)raclit . Sowohl der Eiitwurf, als auch dio Loitung

der Ausführung sprechen für den (dlen (ieschmack und fiir den selbst-

losen Patriotisnius dcs Meisteis Alois Stróbl. A11( n unseren aufrichtig

iiinigen Dank für ihre Opferwilligkeit I

Ehren und hochacliten wir auch fiiiílcrliin das Andenken "weiland

.ToHANN Höckh's. VjV wíxv unser bahnbrtchender Meistei- und einer unserer

Führei'. Sein Tjében galt für unsere Wissenscliaft und fin- unser Vater-

land. Hiemit tilgen wir nicht nur unsere Scbuld an deni wahnn Verdienst,

sondern huldigen aucli der WiiicUgung der selbstlosen Arljtit und s ines

C'barakters.

¥erno)- habén wir d.n Verlu-it E. Erenthey.s zu beklagen. Den

s<> traurigen Abgang unseres gewesenen Sekretars und AusschuBmit-

ghedes, des Professors an der Universitát, Dr. Emerich Lrexthey
wird unser Mitghed Dr. Elemér Vadász noch in dicsér Generalversamm-

lung in die Form einer Gedfnkr^de kléiden. Gesegnet sci das Andenken

luiserer temen Toten!

BesomU'ic wisscnschaftlichc Betátigimgen.

Die klassische Arbeit unseres Ehrenmitghedes Dr. JjUDWIG v. Lóczy,

übc^r «Die Geologie des Balaton* hat die Ungarische Aka-

demie der Wissenscháften mit dem groB.r-n Preis des Jahres 1917 ausge-

zeichnet. Dr. Ludwio Lóczy gehört alsó zu den Wenigen, die durch die

Akademie der Wissenscháften sowohl mit dem GroBen Preis, als auch mit

deni <AIarczibányi-Preis» au-íg^zeichnet wurden. Mögé seine weitere groB-

zügige Tiitigkeit sowohl ihm, als auch uns noch viel Freudé bringen.

Meinem Priisidenten-Kollegen Dr. ]Moriz Pálfy verlieh die Buda-

p:>ster Sakzion der Ungarischen Berg- und Hüttenniilnnischen Gtsellschaft

ihre goldene Plaketté für seine hervorragende Eachdissertation.

Gc^legentlich ditser wohlverdienten Anerkennung und Auszeichnung be-

grüB.^n wir ihn mit aufrichtiger Ereude.

SchlitBlich erwáhie ich, daB unser Ehrenmitglied, Dr. Ludw^ig v.

Ilosvay die Stelle eines Staatssekrelars des kön- ung. ^linisteriums für

KultiLS und Unterricht zurückgelegt, und sich wicder dem dankbareren

13erufe der Professur zu gewandt hat. Gfb3 die göttliche Vorsehung,

daB er in geistiger und leiblicher Frische noch manche Jahrgange in eine

der wichtigsten Wissenscháften der Xeuzeit, in die der Chemie eiuführen

mögé.

Dinksagung unseren Protektorcn.

Anlasslich des 80-jahrigen Gtburtsftstes unseres Ehrenmirgliídes Sr.

Exzellenz Grafen Béla v. Széchenyi, der unentwegt allén Momenten un-

seres wissenschaftb'chen und unseres grselLschaftlichen Lebens ein reges
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Interessé und Teilnahme entgegenbringt, habén wir iinseie aufnchli{í(n

Glückwünsciie hocLachlungsvoll entgegengebracht . Ich glaube den un-

geteilten Gefühlen unserer Generalversammlung Ausdruck zu vériéiben^

indem ich auch bei dieser Gelegenheit Sr. Exzellenz noch ein langes

Lében und ungetiübtes Glück wünsche.

Das Portefeuille füi KuU us und Unteriicht hat von Béla v. Jankovicit

Gráf Albert Apponvi ülx'iiiounucn. l^ie Jjast der schweren Sorgen des

Ackerbau-Kessorts sind von dt n Schultein Báron Emerich ven Gillányi's^

auf die des Ministers Béla v. Mezó'ssy übergangen, d(jch ist dieser heute

auch nicht mehr ini Amte. Nunmehr hat Dr. Alexander Wekerle k. ung.

Ministerpiíisident in eigtner Person die Leit ung dieses Ressorts über-

nommen. Wir sind al^er davon überzeugt, daJB \venn auch diese zwei so

wichtigen Stellungen nun in andere Hande gelangt sind, die gütige Un-

terstützung, welcher Avir bisher so glückhch waren teilhaftig zu sein, unse-

rer, nnt materiellen Öoigen kámpfenden Gesellschaft auch in Zukunft

nicht entzogen werden \vird. Wenn auch die Wirksanikeit unserer Ge-

sellschaft nicht allzu laut ist, so trachtet sie dcch stets unserem Vater-

lande und der Wissenschaft zu dienen ; denizufolge konnnen allé Zuisen

der ihr gebotenen Unterstützung stets deni Vaterlande und deni Geniein-

wohl zugute. Mit aufrichtigem Dank gedenken wir der zurückgelretcnen

und wenden uns vt-rtrauungsvoll ihren Xachfolgern entgegen.

j'.uch wollen wir unseres erhabenen, uns w^arm zugeneigten Prottk-

tors, Seiner Exzellenz Fürsten Xikolaus v. Eszterházy und unseres Ehren-

mitgliedes, Dr. Andor von Semsey niit deni Gefühle der hochachtenden

Dankbarkeit gedenken.

Bestens danken wir auch der kön. ung. Geologischen
A n s t a 1 1 für ihre in jeder Hinsicht gebotene kollegíale Unterstützung

mnd dem Kön. ung. N a t u r w i s s e n s c h a f 1 1 i c h e n Vérein
für die Güte, da6 derselbe uns für unsere Si^zungen diesfn Saal zur

Verfügung stellte.

Wir sind aber auch unseren ini Laufe des Jahres eingetretenen

gründenden, stiftendend und ordentlichen ^litglitdern für ihre patriotische

Béreit ANÍlligkeit dankbar, womit sie die Wirksanikeit unserer Gesellschaft

íördern. Unser AusschuB befaBte sich ferner auch mit der Idee von pro-

vinzialen /usschüsstn, zwtcks S iirkung unserer Gesellschaft, sowie auch

der Erweiterung unseres Ausschussts ; nachdem di(S aber mit der Ánde-

lung unserer Statuten zusammenhángt, nAiBte die Voiiage des diesbezüg-

lichen Entwurfes auf eine günstigere Zeit verschobt-n weiden.

Die festliche Stinimung unsíM-er htutigrn Generalversammlmig dürfte

ferner auch noch dadurch gchoben wcidíu, daB auf Antrag des Ausschus-

ges nunmehr die 7-t e SzABÓ-M<^daillo aiisgegeben und daB die Generah

Yersammlung auch ein Ehienuiitglitd trwáhlen MÍrd.
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Übjr dio Tá'igkcit vcrwandtcr Korporatioucn.

Indem icli auf dic Tiltigkeit der mit uns veiwandten Korporationen

übeigehe, mu6 ich in erster Reihe der kön. ung. Geologischen Anstalt

gedenken, derén Tátigkeit sozusagen als angewohnt mustergültige zu

bezeichnen ist. Über ihr Wirken im Jahre 191 fi gibt sie in zwei stattlichen

J:5ánden als «Jahresbericht» Rechenschaft. T^ieseni Jahresberichte entnehmen

wir die gesunde Entwicklimg und Verzweigung ihrer, das Gemeindewohl

í()rdernden Tatigkeit. Sie hat die geologische und berginitnnische Erfor-

schung des J3 a 1 k a n s %áel groBzügiger und durch lángere Zeit fort-

gesetzt als ini Vorjalne. Hiemit hat sie die geologischen Kenntnisse des

]ji\lkans wieder bereicliert und wird die L-nternehmer und GroBindustriellen

unseres Vaterlandes auf viele kostbare Rohstoffe aufmerksam machen,

wobei sie auch die Int éressen unseres Heerts máchtig fördert.

Im Jahre 1917 hat auch der Direktor der kön. ung. Geologischen

Anstalt, Dr. IjUdwig V. LóczY lángere Zeit in den interessanten Gebieten

geweilt nnd seiner Meisterhand ist es beschieden, die von den Mitarbei-

tern gesannnclten l^'aden zu einem wissenschaftlichen Gewebe zu vereini-

uen. Ich glaube, daB diese imsere Bewegung — wenn sie auch vor der

Hand keinen direkten Xutzen abwirft, — dcch auch über die Grenzen

unseres Vaterlandes hinaus als eine ersprieBliche bezeichnet werden kann.

Und nun senken wir unsere Fahne in volkr und dankbarer Aner-

kennung vor unserer vornehmsten Yerwandten, unserem Stolze, vor der

kön. ung. Xaturwissenschaftlichen Gesellschaft. Diese Gesellschaft hat

von ihren Anfángen an bis auf den heutigen Tag unter der Führung ihrer

stets begeisterten und ausdauernden Vereinsleitung wahrhaftig GroBes

geleistet.

Es entstand mit ihr eine groBangelegte, wohlhabende imd unseren

Verháltnissen entsprechende Gesellschaft, welche sicli der nationalen

Gcsinnung des ungarischen Publikums klug anpassend, in diesem die Liebe

zu den Xaturwissenschaften erweckto. Ein wahrhaft gigantisches Unter-

nehmen! Soebeu fliegt die 1.—2. Xunnner des fünfzigsten Jahr-

g a n g e s des «T c r m é s z e 1 1 u d o m á n y i K ö z 1 ö n y» (Xatur-

wissenschafthche ^ütteilungen) in allé Gaue des Vaterlandes, von zirka

12,000 Mitgliedern freudig erwartet, die daraus Belehrung und Stárkung

des ungarischen Geistes schöpfen. Ich finde nicht.genug würdige Worte

für den Ausdruck unserer höchsten Anerkennung. Doch ist ja das viel-

leicht auch nicht von nöten ; jené, die diese Arbeit leisteten und auch

heute fortführen, können mit dem Gefühle des bestén Gew'ssens sagen

:

wir habén für die vaterlándische Kultur und füi' das Gemeinwohl, für

das tágliche Lében und für die Wissenschaft alles getan, was wir nur

konnten.

Der ^íensch schafft, der Segen steht bei Gott I
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Möge dicsér Segen cUesen niitzlichen Veiciti nuch in ZukunfI schüi-

zend begleiten

!

Deu U n g a r i s c h e B e r g- und H ii t t o n ni ii n n i s c li c

V c r e i n hat am 21 -ten. Október 1917 seine jubilarisclie Gt-neralversamni-

lung abgelialten, welche auch mit dem Kcvirement der Funkzionare v<-r-

bunden war.

Am 27-ten Juni 1897 hat sich in einer, gelegentlich der Eröffnimgs-

feier des Gebaudes der kön. ungarischen Forstakademie zu Sehnecbánya

abgehaltenen Yersammkmg der bis dahin bestandene «Verein zur Unter-

stützung der ungarischen Berg- und Hüttenmiinnischen LiteratiiD) aiif

gelöst und an seiner Stelle Avurde sofrt der <(Ungarische iJcrg-

u n d H ü t t e n m ii n n i s c h e Y e r e i n» gegründet.

Auf der obenerwiihnten Generalversammlung wurde die Feier des

fünfzigjáhrigen Bestandes der «B á n y á s z a t i és Kohászati L a-

p o k» (Jíerg- und Hüttenmannische Blatter) begangen. Wir begrüBen den

still jedoch würde voll jubiherenden Vérein mit brüderlicher Herzhchkeit

und Hochachtung. Ihre, den vorgesteckten nützlichen Zielen selbstbe^MjKt

dienende Tiltigkeit und insbesondere ihr patriotischer Sinn verdicnt nicht

nur unsere, sondern aucli unseres Vateiiandes gerechte Anerkennung.

Möge die göttliche Vorsehung diesen Vérein gedeihen lassen, möge dieser

Vérein eine starke Stütze unseres Vaterlandes, der Stolz unseres öffent-

lichen T^ebens und der glánzende Tempel unseres Bergwesens sein. Ihio

Zeitscluift aber sei der treue und wahrhaftige Herold des Wissens und

des Könnens des ungarischen Berg- und Hüttenwesens. Ein rührendes

Moment dieser ]<\ier war der Abschied des hochverdienstvollen Priisiden-

ten des Vereines, Stefan Fakbaky. Einen tiefen Eindruck macht^^ aber

auch der glánzende freie Vortrag über «Die volkswirtschafthche líolb^ drs

Ingenieurs» des Professors an der Selmecbányaer Hochschule, Di'. Bkla

Barlai.

Dr. Béla J:{arlai bricht cntsclilossen, aber wohliibiiltgt v'iiw Iawv/.o

für die Interessen der auf naturwissenschaftlicher Grundlage gebikh't(Mt

Klassen. Er geht von der Tatsache aus, «daB unscrfm volkswirtschafl-

lichen Streben eine sterilé Planlosigkeit anhaftet, welclie \uis mit Aull r-

achtlassung der G e o g r a p h i e und der (í c o 1 o g i c vorwiegend

aus dem Jus und qu'^ Imitationen genahrte, fr.-nxU'n Verhiiltnissen

angepaBte, uns aber durchaus fremdo Piinzipien und Institutionen anf-

gehalst hat. anstatt tUR man sich mit einer bescheideneren. aber unsercn

Kraften mehr angemessenen Rolle begnügt hatte, di^- wiv mit I*>hren zu

Ende hátten spielen können.» ^íit eindringhcher Logik und Beweiskraft

auf die Fehler unserer gewerbhclien Entwickhnig liinzirlcnd. weist

* «Bínyászati és Kohiiszati L-\p')Ui), I. ('vfolyam, II. kíltct., 21. s/.. 7."54. old.
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or auf don iiiingen 'Zusaninicnliantí zNvisclicn (Ua- Produktion und dnr

Technik, nuf die XotM'endigkcit dt v Oiganisation des Yerbraiiches auf

iiaturwissenschafüichov Grundlagc auf den innigen Konnex des Verkehrs

mit dor Technik und auf das schiefe VfihaUnis zwischcn Kapital und Arbeit

und huMinit ini Zusannncnhangc auf (U-n wahvcn Jícruf und auf dic wichtigc^

lí.illc dts IngcnifiMs. als des Avichtigstcn ]''aklors an dicsér Stelle hin.

Baülai bengt sic'h zwar erkennungsvoll vor der ^\'ichtigkeit des lieclites,

láugnet auch nicht. daB der .lurist ani Schauplatze des technischen und

wirtschafslichen J^ebens übeiflüssig sei. ini Gegenteil, er hált zur Aasge-

stallung und Entwicklung dosselben eni ge\visses staathches, juristisches

und volkswirtschafthches System für notAvendig, indem sagt : «wir br au-

ch en den .Turisten. aber in erster Eeihe benötigen wir produktive Arbeit,

denn aus diesei' nahrt sich und an ilii' bereichert sich das Land.» Wir

mü-^sen imsere naturwissenschaftliche Auffassung, unsere volkswirtschaft-

hche Weltanschauung in den Staat hineintragen, unsere Seele in seine

Seele, unser Blut in seine Yenen .» ...

Bei uns wird auf dem (lebiete des volkswirtschaftlichen Lebens die

staathche leitende und exekutive Maeht sozusagen ausschheBlich durch

Juristen au-ígeül)t. Dementgegen gebührt auch dem Ingenieur und den,

auf naturwissenschafthcher Grundlage gebildéten Klassen eine ent-

sprcchende, — nicht untergeordnete, Svjndern koordinierte, unabhángige

Stellung.

Dieses Thema berührend, kann ich nicht umhin, es der ungarischen

^littf'lklassp zu verargen, claB sie sich von der auf den Natiu'wissenschaften

fuB^nden Ausbildung so sehr zurückhalt und sich nicht bemüht, unsere

Eeihen zu ver<licliten und sich technischen Berufszweigen zu widmen.

Mehr al<; bisher müssen wir zuküaftig festen FuB gefaBt, mit ur-

verrücktem Augen auf unsere Ziele ausblickeud, rastlos arbeiten und vor-

wárts streben.

Ergebnisse gcologischcr Forschungen :

Erdgag und Erdöl.

Die X-te Ha uptgruppé des kön. ung. Finanzministeriums hat a if

dem Fekle der Aufsuchung und Ausbeutung des Erdgases, des Erdöls und

anderer nutzbarer Rohstoffe sowohl auf wissenschafthchem als auch prak-

tischem Wege ihre Tíitigkeit unermüdlich fortgesetzt. Diese, auf gründliches

Wissen aufgebaute, von jugendlicher Kraft strotzendc Hauptgruppe ist zu

einem förmlichen Corps erwachsen, welches im aller Stille, jedoch

unormüdlicli füi- die Interessen miseres Wohlstandes kampft und

wirkt. Nur 13egeisterung zur Sache kann solche gliinzende Eesultate

erreicheji, A\ie sie lúer erreicht Avurden. Wir müssen dieser Arbeiten einge-

hender gedenken. denn das sind wohl nicht í\\ unterschatzende geolo-

gische Ereignisse in uaserem Vaterlande, Resultate der Schulter an Schulter
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íiusgtführten Tátigktit des Geologen und des l^ngmannes, auf die wir

wahrlich stolz sein künnen.

In Eg b e 1 im Komitate Nyitra, nahe an der máhiischen Grenze, hat

dci- AbschluB der Ölschürfungen pro 1916—1917 nach den üblichen Abschrei-

bungen einen H e i n g e w i n n von 1 ,71 8,538 K r o n e n ergeben.

Hiebei hat die kön. ung. Staatseisenbahn bisher in einem erstklassigem,

der Quahtat nach sozusagen einzig dastehenden Schmieröl eine Subvention

ini Werte von circa 3 MiUionen Kronen erhalten, so daB der eigenthche

Heingewinn nahezu 5 Millió nen Kronen betragt.

Nicht nur als Einnahme bamerkenswert, soudern auch als Roh-
stoff Avichtig ?u eintr Zeit, in welcher áuBei-ste Knappheit an Eisenbahn-

Schmierölen h-rrschte.

Erdgas in Sicbenbürgni.

Über den Erdgasschatz íSiebenbürgens verlautete in let/ terén Zeit

fást garnichts, höchstens ungeduldiges Kritisieren ; denn das liegt schon

so in unserer Natúr. Und doch geht dórt im Osten selbst im Getöse der

alles erdrückenden Waffen eine stille, aber kráftige und gesunde Arbeit

vor sich. Die «Ei'ste Siebenbürgische P]rdgas-Aktiengesell.schafl» hat die

Kraft des Sármáser Urquells mit ihrer 76 km langen Leitung schon in

Betrieb gesetzt. Törd a und M a r o s u j v á r beleuchten, koclu'n und

heizen schon mit diesem neuentdeckten ísaturprodukt. Mitdemselben wird

die Tordaer Zementfabrik und die elektrolitische Eabrik der ((Solvay»-

Werke gespeist, welch letztere auch Átznatron und Chlor darstellt. Bei

Marosujvár wird die Ammóniák- und Sodafabrik mit Kraft versorgt,

welche auch Chlorzalkium darstellt. Diese erste Gasleitung verbraucht

láglich 150,000-160,000 m^ Erdgas.

Die Stadt Dicsszentmárton ist kaum waeder zu erkennen.

Durch die groB angelegten Pabriksanlagen für die Erzeugmig von 37,500

Tonnen Kalciumnitrogen, Kalziumkarbid und Natronkalk entstand hier

ein neuer Stadtttil. Ausserdtra ist noch eine Chlorfabrik im Bau, welche

zur Chlorierung des Methans berufen ist. Der jáhrUche Erdgasverbrauch

dieser und der Xebenfabriken betragt 150 Milhonen m^.

In Magyar sáros steigt eine Gasmenge von über einer Milhon m^

empor und von hier aus wurde auch die Ijeitung bis Dicsszentmárton

bereits fertiggestellt. Die Stadt M e d g y e s richtet sich gegenwartig auf den

Verbrauch des von B á z n a hingeleiteten Erdgases ein und überdies ist

der biiusliche und sonstige Bedarf von D i c s s z e n t m á r t o n und

Bázna eb;nfa]ls mit diesem Gas gedeckt. Im Laufe des Herbstes dieses

Jahres wird aucli die Lí'itung M e z s á m s o n d —M a r o s v á s á r h e 1 y
vollendet sein und am letztoren Orte ist eine Natroncelluloid-, eine Bo-

íationspapier- und eine groBangelegte Haschenfabiik im Bau.

Die X-te Abteilung des kön. ung. Finanzministeriums hat durch die
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mit der (havitationswage cles Barons l^r. Loránd v. EöTVÖsauchin der weitt-

1011 Umgebuiig von Debreczen And( utungen von bedeutender Wichlig-

keit elhaltén. Wenn diese hochwichtigo Fonschung von Erfolg gekrönt seiii

wiid, daiin erst kann von der Ver.soigiing einer aufstrtbenden Industrie

und des .A.ckerbaues mit groBen Mengen biliigen Erdgases die Rede síiii.

Heute, liochgeehrte Generalversamnilung, milssen wir mit dem Erdgas dtr

Mezség noch hauslialten und sind auch genötigt dasselbe so vorteilhaft

als n.öglich zu verweiten. Ist docli die doit eihaltene Gasmenge nicht

so ungelieueilicli groB. Die Tiefe des siebenbüi'ger Beckens gibt heute

bloás circa 70— 80 Milliárdén Erdgas, was nur 80 Millionen

Tonnen oder 800 Millionen Meterzentner Cardiff Kohlén entspricht. lm
Euhrg ebiét des deutschen Eeiches alléin wurde im Jahre 1913 eine

Milliárd Meterzentner Kohlén erzeugt. Demnach hat dieses einzige Gebiet

üeutschlands in eintm Jahre beilaufig soviel erzeugt, als dem bei uns

bisher erschürften ganzen Erdgas entspricht.

Die Verwertung des Erdgases zieht ebenfalls fortwáhrend weitere

Kreise. Xeuestens ist es dem Professor unserer techn. Hcchschale, Dr. Eme-

RiCH SzarvasY gelungen, das Gas zu verkohlen, und zwar nicht durch

Verbrennung, sondern durch die Spaltung der Molekule in C und H,

Auf diesem Wege ist nmi eine erstklassige Eetortenkohle darstellbar,

welche für die Elektrodenfabrikation von hohem Werte ist. Hiebei sind

als Xebenprodukte Naphtalin und andere hochwertige Kohlenhydrogen-

verbindungen gewinnbar. Alles das beleuchtet die ungeheuere Wichtigkeit

des Erdgases, welches auch jetzt schon in diesen drückenden Zeiten

an vielen Orten die Kohlé wohltatig ersetzt. Aber deshalb müssen wir auf

diesem Felde mit unseren Ansprüchen geduldiger zmückhalten und müssen

auch hier eine gewisse einheitliche, natürliche Entwicklung vor Augen

haltén. Die Zeit der folgerichtig wichtigen Eolle des Kapitals, und zwar

des ungarischen Kapitals wird schon kommen ; vielleicht ist sie sogar nahe:

doch ist in allém eine beiderseitige Biliigkeit von nötcn.

Die Alumíniumé r/.e und der Alunif.

Bezüglich der Heistellung des A 1 u m i n i um s ist aus der X-ten

Abteihmg eine wahthaftig glánzende Idee aasgegangen.

W'w Ihnen allbekannt ist, werden gegenwiirtig unsere Bauxité
aiis dem Királyerd des Kbmitates Bihar exportiert, um den Aluminiuni-

bedarf dtr Mitttlmáchte auch von hieraus l)eiiuspringen, dir aber füi-

uns mit ziemlich viel Materialverlust verbunden ist.

Gestatten Sie vtrehrte Anwtstnde, daB ich Ihre gtschatzte .Vuf-

merksamkeit nun auf ein anderes geologisches Gebiet unseres Vaterlandes

lenke. An den hügeligen Abhángen der rebenbekiánzten Hegyalja von

Beregszász bHukcn die Wf'iB?n Gesteine des Alunits und des.
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Kaolins. r?er xVlunit hat bisher eine ziomlich dürfiige Alauninclustrie

versorgt, die aber schon seit Jahrcn niht. Auc}i d(r Kaolin cifreute sich

nui" einer máBigen Xachfrage. Auf die schaifsinnige Tnitiativp dts Ministerial-

rates Professors Dr. Hugó von Böckh hat sieh lum wicder Professor Dr. Em. v.

SzarvASY mit dem in groC.^n Mengen vorkommcndcn Ahmit beschiiltigf.

J)as Ergebnis war wahilich überraschend. Es crgab sicli, daB das rohe

Alunitgestein voiteilhaft und mit so idealer Vollkommenheit verarbeitet

werden kann, daB davon kaum ein vtischwindend kleiner Teil in Verhist

gerát. Aus dem gegenwiirtig dórt miverwevtet liegendcn (testein kann

áu63r Ahiminiuui überdies noch schwefelsaures Kahum und schwefelsauros

Ammónium — beidé füv unsere Landwirtschaft so wielitige Produkte -

hergestellt werden. Der sodann noch restierende veine Qaaiz ist dann zur

Glasfabrikation oder mit Kaohn gemengt zur t'hamotteerzeugung verwend-

bar. Wenn auch eine solche Aufarbeitung des Ahmits gegenwártig vielen

Hindernissen begegnen und der/eit vielleicht keinen wosenthchen un-

niittelbaren Nutzen bringen mirde, so hahe icli dieselbe dooh auch vom

Standpunkte unserer, land^v^rtsehAftlichí'n Interessen für auB?rst drin-

gend. AuBerdem würde uns die Éhre einer verh?issungsvollen Initiative

zufallen, niclit zu reden von dem Segen der Einbürgerung dieser Pabrikation

für die betreffende Gegend. Der Kaolin von IVregszász aber könnte

an Ort und Stelle zu Chamotte verarb^'ite*^ werden. Auf Ansuchen des

Ministerialrates Dr. Huco von Böckh hat f .nner das k. u. k. Kriegsminis-

terium, Feldmarschalleutnant SchIíKYí:r und die X-te Abteilung des

Pinanzministeriums in der mit dem Patenté . des (irafen Schvverin

arbeitenden Elektro-Osmose-Aktiengesellschaft Versuche mit bpregh^jzászer

Kaolin durchgeführt und auf diesem Wege ein dem feinsten englischen

Porzellan entsprccliendes Produkt hergestellt. welches von dem, auf dem

gewöhnhchen Wege erzeugtem Porzellan zu seinem Vorteil bedeutend ab-

weicht. Es sagt schon Horatius:

((Dimidium facü,. qaicoepit, habét sapere aude

Incipe. Qui recte vivendi prorogat horam.

Eusticus exppctat, dum defluat amnis : at ilh^

Labitur, et labetur in omne volubilis íBvuin.»

Siiíiniorcn unsores Erz.bergbaiies.

Wáhrend wir die lebensfilhige, zielbewuBle und kraftvoUe Tiitigkeit

der X-ten Abteilung des kön. ung. Pinanzministeriums mit wohltuender

Befriedigung verfolgeii, können wir des qualvollen Kampfes und der

Zurückgebliebenheit imseres Erzbergbaues nur mit schmerzlichem Be-

dauern Erwiihnung tun. ^Vir wollen nicht untersuchen. wo hier der Pehler

liegt, aber daB einer vorliegt, und zwar ein einsclnitideiider, das ist
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jj:e\viJ3. Es wiid wülil kauni aii cUr Aiumt imserer Erze liegen, denii

meines Wissens Wí^rdpii andeivvarts, z. B. in Araerika, noch schwüchere

Erze mit Gewinn /.uf^utc gtbracht, wenn auch der Gewinn niclit allzvi

líiüB ist. Wohl arbiitfii bt roits auch wiv jetzt in anderer Weise : bei uns

gilt abor noch iinniei- die Absicht sich rasch zii beivichern, und mit

geringem oder gar keinom Jiisiko ( ineri groJBtn Nutzen zu eri.ielen. Meiner

i'bcrztugung nacb éviire es hoch an der Zeit, bei der Mang( In dieser

I rproduklion sich ; u einer energischen Operation zu entschliessen, — hier

uiüsste gth\ndelt wciden, jcdcch mit w^itest gehender Umsicht.

Phosphorlagcr.

Bfcfassen wii' vvns nun nuch einige Augenblicke mit einer anderen

"wichtigen Frage die cbenfiüls die Geclcgie streift, namlich die A.ngelegen-

íieit phosphorhaltigtr ütsteine. Vom Ausiande können wir i amlich >.urzeit

keinen brauchbaren Kunstdünger imponieren und ist (S sehwitrig daíür

vollen Eráatz i^ii finden, da bedeutendere Vorkommen phosphürhiiltiger

Gesteine in unserem Vaterlande derzeit unbekannt sind. Ein solches ist

aber auch schwer zu entdecken, da es nur durch die chemische Analyse zu

erkennen ist. Sie können in sehr verschif denen Formen auftreten und ist

ihr Erkennen im Ereién ungemein schwer. A.uf Anregung des kön. ung.

Chefgeologen Heinkich Horusitzky fand man in den Bodenfüllungen

einiger unserer Höhlen geeignete phosphorhiiltige Tone, welche die in-

dustrielle Unternehmung auszubeuten gedenkt. Dieser Vcrrat deckt aber

selbst im allergünstigsten Ealle nur einen kkánen Teil unseres Bedaifes.

Man muB daher auch in die Zukunft bhcken und diesem aus noch fehlen-

den ungemein wichtigen Eühstoff mit aller Kraft und mit unserem gan-

zeu wissenschafthchen Rüstzeug nachforschen, denn was sich jetzt ereig-

ni't hat, kann sich auch zukünftig wiederholen, wenn viclkicht auch nicht

durch Krieg, so doch infolge von Zuíallen anderer Natúr.

Die Zukunft unserer Kohlcnlagcr.

Auch betrtffs des Eeuerungsmateriaks kbten und kben wir noch

heute bittere, wahrhaft k'idvolle Stunden. Unsere Kohknpohtik hat ver-

sagt. Die vielfach auf aushindische Kohlé gestützte Kohlénversorgnng

erwies sich als un/ureicher.d. Unsere eigcnen Giubín waren nicht imstande,

verhaltnismáBig geringen Anforderungen zu entsprcchen. Unsere Industrie

und unser Hausbedarf war bisher sozusagen giinzlich auf den Verbrauch

vorzüglicher, erst klassiger Kohlén angtwiesen. Unser Feuerungssystem

ist nur auf das Heizmaterial vorzüghcher Qualitiit eingerichtet. Dafür

habén wir wahrlich gcbüt ! Wenn wir nun an unserem eigenen Schaden

klug geworden sind, mil-ísen wir nun diese unser^ Versáumnisse nachholen.

Táuschen wir uns nicht mit unserem Kohlenreichtum, sondern greifen
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wir auch zu unseren Lignit- und Torflageni und richtfn wir einen Teil

unseres Bedarfes auch auf dieses Hfizmaterial dn. Erhalt nian doch aiis

dcni gut aiisgetrockneten Lignit und Torf ein Aoizügliches BrennmateriaL

Auf deni Wege der Ekktroosmose kann aher dcr Torf V()llig und rasch

gctrocknet werden und dieses Urprodukt wiid in Dt utschland schon priichtig

zu Briketts verarbeitet. Die Blechfabiik «Unio lemezg3'ár» in Zólyom feuert

schon seit ihrem Bestande mit Lignit und arbeitet dabei mit Ge^^^nn.

Die kroatische Eskomptbank hat, um ihre Lignitlager zu veiwerten, einen

Preis anf die Herstelkmg von entsprechenden Sparherden ausgeschrieben

;

seitdem floriert ihr Betrieb. In Birmoos im Salzkammergut wird der Torf

in Regenerátorén verbrannt, womit eine groB'n Ertrag abwerfende

Gkisfabrik betrieben wrd. Bei der Kohlenvcrsorgung unserer südhchen

Cfegenden könnte man auch die bjsnischen Kohlenvorkommen vorteilhaft

und mit Xutzen in Verwendung bringen. Hierauf hat bereits zu ^^^eder-

h Lenmalen unser Mitghed Dr. Fkanz Schafarzik anfmerksam gemacht.

(Ygl. auch Eröffnungsrede dess(-lb?n 1011.)

Hydrologische Fragen.

Ver uns steht auch die Wasserfrage in ihrer ganzen groBan Bedeutung.

An diescr S'elle können wir uns mit all den gcologischen und volkswirí-

schafihchen Faktorén des Wassers nicht befassexi. Doch müssen wir im

Allgemeinen erklaren, daB das Lében und die Arbeit des Wassers mit

der Geologie innig verknüpft ist und daB das geologische Wissen zur

Erkenntnis und zur Erklárung seiner Tátigkeit miichtig beitrágt. Die

richtige Kultur und Ausnützung des Wassers als eines der %\ichtigsten

Bedarfes des Lebens und der Volkswirtschaft gewinnt von Tagzu Tag

m(hr an Wichtigkeit.

Bei technischen Wasserbauten wird neuerer Zeit dei- Geologe immer

háufiger zurate gezogen. Bei einer zweckmaBigen Wasserversorgung unserer

Stádte und Gemeinden, bei der Reguherung unserer Gewásser, in den Fragen

der in unserem Vaterlande stets in gröBerem MaBe auftretenden Verkarstung

und in vielfachen anderen Fragen ist der Geologe ein unentbahrlicher Mit-

arbeiter des Ingenieurs. Verteilen wir die Arbeitskraft des Wassers, der

Kohlé und des Gases tunlichst den wahren Bedürfnissen entsprechend,

ersetzen wir eines duich das andere rationell, um nicht Zeit und Arbeit

unnötiger Weise íu vergeuden.

Wii" wollen durch die wissenschaftliche und praktisclie Betaügung der

durch unsere Hydrologische S-kzion vorgesttckten Wirkungssphare so-

wohl für unser Vaterland, als auch für den Muttervérein einen nützlichen

Dienst leisten, ohne das Hauptziel unseres Vereines auBer acht zu lassen.
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Übíf uusorou geologischeii Unterricht.

Indem ich auch in diesem Jahrt' auf unseren geologischen Unterricht

übergehe, sehen wir, daB an der kön. ung. üniversit át nach dem schon

früher crwahnten scliweren Verlaste dic paliiontologische Lehrkanzel

Aakant und bisher noch nicht besetzt wuide. In der Angelegcnheit der

ehebaldigsten Besetzung dieser wichtigen Ijehrkanzel sowohl, als auch der

]jelirkanzeln für Geologie und Mineralogie an den neuen Universitaten hat

<\ov AiisschuB unserer Gesellschaft an den Herrn kön. ung. Minister für

Kultus und Unterricht zwei D.^nkschriften gerichtet. Es wáre wohl über-

flüssig, die Wichtigkeit der einzigen Lehrkanzel für Palaontologie — beson-

ders voni Standpunkte des Kohlenbergbaues und der geologischen Landes-

aufnahmen ~ zu erörtern. DaB aber sowohl an der Universitat in Deb-

reczen, als auch in Pozsony die Lehrkanzeln für Geologie- Palaontologie

und für Mineralogie- Petrographie gesondert je eher besetzt werden, dessen

Xot wendigkeit fühlt jeder Fachniann mit voller Überzeugung und hált es

auch vom volkswirtschaftlichtn Standpunkte aus für wichtig, wenn wir

ethisch und materiell gedeihen und im Wettbewerb mit andfren Lándern

erf(jlgreicli fortkommen und wetteifern wollen. Wir habén in unserem

^íemorandum auch die Zweiteilung der Lehrkanzeln für (Jeologie-Mine-

ralogie sowohl an der kön. Ttchnischen Hochschule-Budapest, als auch

an der kön. Franz .Tosef-Universitüt zu Kolozsvár als unerláBlich erklárL

Auch im höheren landwirtschaftlichen Unterricht sollte die Geologie

und mit ihr verbunden die modemé Bodenkimde eine intensivere Rolle

^pielen. Wahrscheinlich hab?n dies einzelne unserer maBgebenden Kreise

und überhaupt auch die intensivere Pflege der gesammten Natm'wissen-

schaften im Auge, indem sie den A,nschluss unserer landwirtschafthchen

Akademie an eine Universitat wünschen, \vo mehr Geistesleben und

Anregung voraus2uSv*tzen ist. Wir wollen hoffen, dafi diese Angliederung

unter Wahrung ihrer eigenen Organisation, mit einem selbstándigen

Professorenkollegium je ehestens durchgeführt werden wird.

Es ist bemerkenswert, daB auf dem Gebiefe des geologischen Unter-

richtes an den Mittelschulen und auíTallendenweise gerade in den Mádchen-

schulen schon ein gewisser Fortschritt zu bemerken ist. J\Iit einer vor-

jáhrigen ministeriellen Verfügung wurde hier námlich für die achte Klasse

die Geologie als ordentlicher Lehrgegenstand vorgeschrieben. Hieraus

ist aber andererseits auch ersichtlich, daB an unseren Mittelschulen

leider noch immer keine allgemein zielbewuBte. methodische und unseren

Lebenserfordernissen rechnungtragende Direktive ziun Ausdruck und zur

Ausführung gekommen ist.

Geehrte (ieneralversammlung ! Eine Xation, die der allerbesten Aus-

gestaltung seines Unterrichtswesens nicht die urasichtsvoUste Sorge ange-

•deihen láBt, die eineri dementsprechenden TeiI seines Einkommens nicht
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iür das fihabene /i( l :
ilic sorgliiltii^ste Eizichung und deii gründlicksten

Liitenicht seiiicr Kimki . í^cincr Jugeiid vciwendct. ware uufühig den

Wettbewerb mit iindcrcii. mchr rntwickrlti'n. dcii Anfoideiungen des

lieutigen F.í hciis tutspri cin iiduii l ntciriclit- pflegcndcn Na t ionén diiicli-

zukilrapfcn, ilirc .Viifiiahc /.u iifullcn und dic Sache ihns Vateilandes

mit NolU'nUviektltcii l*"ahigUeilfii zu fördcin. W'cnn wii' mit /usammcn-

gelegton Hiindfii. imaliKissigcm (liilmcu. mit Politisicrcn und oricn-

talischcm ]''atalismus stcts uur in dic W-igangcidit it blicki-n und nur an

dajs denken, wie .VlUs Ixi mis andus s< iii s o 1 1 1 c, ,so können ^\'n wohl

weiter frieien, hungciii und cndlicb auch zugi undegthcn. So wie die

Wilsser abflit'Bfn mid in ibicm Hcttc dic Stcinc zuiückblfiben, so cilt

die Zeit an uns vüiIk i und wir lih ihcn zuiiick'. immcr und ül)cvalb so wic

jenes vohe Hteii^geröllc.

\'ciztiliung, dal.) ieli so langatmig war I Ich konnte nicht and( is,

da ja unseie A'eisáumnisse ebenfalls versebit di ni liclic sind.

SchluBwoit.

Geehrte General veisanindung I

Am Anfang meinís líecbenscliaftsbericbtes habé ieb auch soziale

Intcressen gestreift. Ks ist vielleicht ungewohnt, (UiB ich <incn von uns

bisher nicht Ix'gangcucn Pfad bctrctin habé. Jch t'iililc (S aber. dal5 es

iieute, — \\o unscr Vaterland inmittín kritischír Zeiten stclit. wo ^\'n'

blesS auf uns allcin an.t;(wi. sen. so/usagen ohnc l*'i( und und ohne Ver-

wandtcn. nur iinbt-gi iin(h'1 cn und un.ncii chicii Angriffen ausgesetzt,

nicht nur aulji^ihall), sontb^rn aucli innciball) unserer (benzcn offenen

und gebéimen l'Vinden gegenübeistelu'n. - die Pfhcht einer jeden sozialen

Vereinigung, einer jeden (nsellschaft ist, auf diese Gefahr liinzuweisen und

seine Mitglicder zum l\am[)i' t'iir das ungariselic \'alciland auí'zufordeni.

In diesem Trit be der Selbsteibahun.ií tíibt (s kcineu iil)cifHissigen oih^r

kleinen Mcnsclicn. .^n di(scm gi'olj-ii Kampl'c müssen wir aUe. jung und

alt, ohnc Iliiek'sichl a ui' imscrc so/ialc Stíllnng. glcichciwcisc unscren Teil

bei-ausneinucn. scjbsilos. ilniicb und cntsclilosscn. J^iuUieb milsseii wir

den ))islieiigcn Z\\i(sp,ill. wclcbcr wic cin l*'luch, wie ein böser Alpdruck

sich uuf all unsc) Ilandcln IcLítc. dii> kleinlicbe J'litelkcit, Cnduldsamkeit

und Sclbstsucht. (be uns bisher schon so (d't I nhcil Ix rcitete, nii'(h'r-

kilmpfen. fiisdaiiLíc wir dics AlU s nicht g( sichcrt habcn, müssen wir

stets dic l)c\isc vor .Vugen hahen: AUes für das [.'ngam! Alles für da^í

Vatcrland !

Uieiniit eiklarc ich dic (jS-tc ( icn<'ralvcisaimidung uiiserer Geseilsh aft

íür erOffnet I



ERINNERUNG AN EMEWOH LOHENTHEY.

(1867— 1917.)

Gedeukiede, gehalten üi clcr Gi-iuTalversamralung dvi Ungarischeii Geologischt-ii

Gcsollsohaft am 6. Február 1918

Dr. Elkiiér V^vdász.

(Mit Bildnis.)

Die emsige Tátigkeit der Fachgenossen im InUuide uud uucli auBerhalb

der Grenzen Ungarns wurde ini Sonimer des vergangeneii Johres durch

die Nacbricht voni plötzlichen Ablebeii Professor Emerich Lrenthey's

aiifgesclirGckt . Er vei-schied in seiiiem bestén Mannosalter, wir verloren

in ihm einen berufenen voriiohuien Apostel der heimischeu Palaontologie

in seiner vollen Arbeitskraft. Verwaist und eineni ungewissen Scbicksal

cntgegensebend binteilieB er den erst jüngst so niühevoll erkámpften Lehr-

stubl fur Palaontologie.

Wáhrend seiner fást diei Jahrzebnte lunfassenden rastlosen Tátigkeit

errichtete er sich eine Füllé von Denkmáleni in der beimischen Wissenschaft,

Denkmáler, die den Namon eiues Gelebrten besser und würdiger verewigen

als jeder blütenreicbe Wortschwall es vermag. Die Ausnahinestellung des

Gelebrten láBt es überflüssig ei-scheinen, ihm bei dieser Gelegenheit mit

Lorbeeren zu opfern, diese hat er sich schon zu Lebzoiten crrungen. Mit

vmserer Gedáchtnisfeier ébren wir mis selbst, indeni wir der dmch ihn ver.

tretenen Arbeit Anerkennung zojlen. Es kann nicbt Zweck dieser kurzen

Gedenkrede sein, seine Tatigkt'it voll zu würdigen, ich niöchte dm'ch ein

gedráugtes, einheitlichcs Bild seiner hauptsáchlichen Bestrebungeii nur

Lehren für die heutige und kiinftige Generation aufstellen.

Professor Lrbntuey w.ir in jeder Hinsicht uiigarischer Gelehiler,

der seine Liebe zur Natm an der Univei-sitat Budapest zuni Xaturíorscher-

tmu ausbildete. Als Gegensland dientcn ibni bei seinen Porschungen zu über^

wiegendem Teil die charaktenstiscbesten Foi-mationcn Ungarns. Er gehörte

zu den weuigen, die ibreu Gegenstand nicbt voni Gesichtspunkte künf-

tiger Lebenserfolge wáhlen und wechseln, sondeni er stellto sich schon zu

seiner Studienzeit in den Dienst der Palaontologie, der er dami bis zu

seinem Tode treu blioli.

Földtani Közlöny. XLVllI. köt. Htls. 11
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Ili sciiion 8 u(h)iti'iijaluvn bt'faC'e er sicli \on Aiifang ;ni nclx'ii deii

Pro fossoivn Margó uud Hantken mit zoologischeii uiul p.iiauntologischon

Studieii und crraim in beiden l';ichern Piviso. Die Ixi pnlaontolcLrise hen

l)í ]".MKi;i('It I.OIÍKM IlK V.

(ISC.T l!H7.)

Forschungeii uneiiiir'.'ielien giologischen ív iinl nisse ei w.i ) li ef f-icli von iVof.

V. Szabó an der Uni veisitát und von Prof. v. Lóc/van dev lechnií^clien ]foch-

schule. Nach BL-endigung seincr Uni versit ti! sstiulien mid seinei- Pioinotion

wurde er Assistent an der S;'ite von Prof. A. Koch an der l^ni veisil ii' Kdozs-
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Viír, vüii \vo Cl 1893 iii tílfirlifi J'yi.Líciiscliii K /\iiii (hi iiialit^in p i|á>ii((»l()_i,Msclu'n

li hrslulil iui tU'i- l'iii versit i'i* IJuila p 'sl . /u J'mf. v. JIantken kani. Síin

ZusanmicnAvirkcn mit Vmí. w I Iantkkn. das schon wálircnd sciiicr S udien-

jahív (las iniiigsti- w.ir. wiiidc licstiiiiiiiciul íür scinc tranzc künfti^n' Tiitiíí-,

keit und ohwohl a. JI\.ni'ki;n 1801 sfari). blicli ]íi!kn niKV dcii von ihm
viTtretcncn Jíicht uniícn. suwic dcr Idcc cincs scll)sf iindiui ii Jií-hi'st uhlcs

für Pala >n1<)l<)<íi(' l)is an scin J> 'Ijcnscndr iitu. Wir lickannf. hörtc jedoch

• lii' Sjbst a;idif,'ki'i< drs 1. 'hist iilih s lin' Pala iiiIoIolíÍc mii deni Tude v.

IIantkkn's auí. dic Pila intolou'c crhiclt mit dci' von dtr Mineialogie ge-

ticnntcn (ü'olooie cint' genicinsa mc L 'hrkanzfl . Lrentuky vorblieb bei

diiscni Ljhi-stubl auch Av.'itcibin im .Dicnstc drs Uni versit üsuntLiricbtes,

in:d zwar von 18í)í) an als Adjunkt.

Sdinc L'»ufl)abn als P.ilii nitoloue lic^inul mit dcm dibr 189G. als er

Prlvatdozcnt i'ürdi-n Kreis der <(Pala»ntol()gie der wiibcdlosen Ticro) wurde, w<d-

fher Krciíí 1901 auí dio gesanito Palilontologic crweitcrt wurdeA\'abrend er dio

Wichtigkeit der Paláontologie bis dabin nur durch sf^inc Arbcitcn beweisen,

koinite. kunnt*,' er dieselbi' nunniohr aucli mit der Kraft des lebenden Wortes

v.'rkünden. In seiner dopp?lten Tátigkeit als L?brer und Foi-sclier errang er

sicb nun von Stiife zu Slníe Anerkennung. erliielt 1905 den Titel eines auBar-

ordentliclien Professoi-s, Avurde dann zuni korrespondie renden ]\fitglied der

Uiigarischen Akadeniie der Wissenschaften gewablt und 1907 zuni Extra-

ordinarius íür Pajii'Jntologie ernannt. tí cdis Jabrc spa'er, 1913 wáre er in

(U r Lage gewesen mit Abgang Prof. A. Kücn"s den vereinigten L?hi"stuhl

íUr Geolügie und Paláontologie zu übernehmen, seinem von Anfang an be-

folgten Ziel und dem Goist v. Haxtkens getreu, hielt er jedoch standba ft an der

Trennung der Paláontologie von der Gc'ologie fest, die 1914 durcb seine

Ernennung zum Ordinarius fiü- Paláontologie endlicb durcbgefübrt wurde.

Dle letzten drei Jabre gingen in emsiger Ar])eit, mit der Organisierung und
Festigung seines Institutes dabin. Dabei war er aucb mit seiner groBjn

Arbeit, der einbfitlicben Zusammenstellung der fossilen Dekapoden Ungarns

unermüdlicb bescbáftigt. L3tztere konnte er endgiltig abscblieCjn, das Mn-

nmkript liegt druckfertig béreit und wartet auf sein Erscbeinen in deni

Facborgan «Gdologica PIungarica», die endgiltige Organisierung des palá-

ontologiscben Institutes konnte jedocb infolge der diu'cb den Krieg ver-

ursachten Scbwlerigkeiten nicbt unter Dacb gebracbt werden, trotzdem

LRENTHEY alles daransetzte, sein Institut baldmöglicdist mit allem Nötigen

auszustatten.

Vielleicbt Av.iren es die Aufregungen dieser letzten J.ihre, die das so

tragiscbe Ende bescbleunigten, das am 13. August des vergangenen Jahres

eintrat, und das Lorenthey bei Erreichung an dem seit einem ]\fenschen-

alter verfolgten Ziele dabinrafíte, als dem erkiinipften Institut, diesem

nofh scbwacben SpröCing die L'.ebe und w.nnie B?geisterung LRENTiiEY'd

nocb am meisten not tat.

So wle die Luifbabn Lrenthey's als beruliigendes B.ispiel der Be-

lohnung einer rastjosen Tá'igkeit eincn stetigen Aufstic-g zeigt, so siebt

man aucb in seinen wissenscbaftlicben Arbeiten eine standige Eotwickjung.

11*
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liuhelos strebte er, seine Kemitnisse zu erweitern, seine Erfalirxingen durch

Auslaiidrt'isen zu bereichern uiicl seine p:ilaontologischen Studien durch

Vergleich mit auslándischen Sammlungen zu erleichtern. Schon 1899 machte

tr eine S^udiemvise, die ihn iiach Norditalien, in die Schweiz, nach Frank-

reicli und England l'ührte. In den Sommerseniestern 1897 und 1898 arbeitde

er bei Zittel in Hünchen und beteiligte sich an den Exkursionen in die

Scdiweiz.in das Jm'agebirge, nach Südbayern und in die Gegend von Salzburg.

Zu gleicber Z^it studierte er siiintUche Jlochschuleji und S'uninlungen Bcl-

giens, Hollands, Deutsclilands und Österreichs. Auch beteiligte er sicb an

den von Lóczy 1899 nach Italien, 1901 nach WestruBland, Finnland und

O^tdeutschland, 1902 nach llunianien, Siidruljland und den Kaukasus ge-

führten Studienreisen.

Die Lehren aj] dieser lieisen verwertete er einei-seits bei seinen Vor-

Itsungen, anderereeits bei seinen heiniischen Forschungen, die er zum Ttil

ii ul eigene Kosten, zura Teil aber mit Unterstützung des Siebenbürgischen

Aíuseum-Yereines, der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und der

Jialaton-Konnnission in den Siebenbürgischen und westlich der Donau ge-

legenen Teilen des Landes ausführte. Nach München ging er erst in seineni

dn'iljigsten Jahre, als er bereits Privatdozent war, da er der Ansicht war,

(la B ihn die dórt zu verbringenden ZAvei Ssmester nun viel nützlicherin sciner

Tatigkeit bedtutendsten können, als den Anfánger in planlosem Tappen.

S.'ine gröíjíien Arbeiten, dio p:innonische Fauna der Umgebung von Budapest,

und das Stúdium der térti iiren Dekapoden erlangten in diesem Millitu.

ihre endgiltige Form.

S.'ino wissenschaftliche Tii'igkeit bcwegte sichim Kalnnen der boscbrei-

l)end('n und der stratigraphischen Paláontologie, bezw. Faunistik. Durch

Vertiefung der eingehejiden Dc;tailstudien trachtete er den Anforderungen

seiner L?hrlátigkeit Genüge zu leisten, um die Literatur sámüicher Tier-

klassen mit der gehörigen Kritik benützen zu können. Seine beschreibenden

paláontologischen Arbeiten bt fassen sich zum gröJB'cn Teil mit Wirbellosen,

namentlich Foraminiferen, Mullusken und Krebsen. Sovvohl in dicsen, als

auch in seinen stratigraphisch-piláontologischen Arbeiten befaBte er sich

mit Vorj'ebo mit tertiáren Bildungen. Er wáhlte die tertiáren Bildungen, und

namentlich die jüngeren unter denselben, die pinnonischen Schichten mit

Vorliebe zum Thema seiner Fonchungen, um Hantken's Eichtung ent-

sprechend zu ergánzen. Mit seinen Arbeiten über die pannonischen Bildun-

gen schuf er a uch der f.Uílandischen Wissenschaft unentbehrliche Quellwerke.

S'.'ine erste Arbeit «Die pontische Stufe und derén Fauna bei Nagy-

mányok im Komitate Tolni >> ist eine Einleitung zu jenen zahlreichen, sich

mit der p;innonischen Fauna Ungarns befassenden faunistischen und strati-

graphischen Arbeiten, zu dcnen er den Impuls noch von Hantken
erhielt. D.-r lieihe nach besciu'ieb er zahlreiche Vorkomnmisse im Landcsteil

westlich der Donau, so jenes von Szegszárd, Árpád, Ilidasd, Kurd, dann die

pinnonischen Bildungen der Umgel)img von ]3udapLst und jené im Um-
krcisc (les Biiliitoiisces. In íibnlicher AVeise untei"suchto er auch die Fauna
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<ler an verschiedenen Punkteii ties Siebcnlnirgiscben Beckcns zutago trelon-

<len piniionischen und levantinischoii Scliicliten ; seine von dor Naturwlssen-

scbaftlichen Gosellschaft proisgokrönte Arboit «Die geologischen Verlialt-

nisse der Umgebung von Bírót ist als Manuskript zurückgebbel)en.

Mit diesen Dc>tailstudien bewies er nicbt nur den Reicbtum der bis

dabin als árinbcb bezeicbneten pmnoniscbon und levantiniscbon Faunén,

sondern er zeigto aucb, dafi sicb diese Bildungen gliedern lassen.indem er die

für die einzelnen Horizonté cbarakteristiscben Tiergesellscbaften nambaft

macbte. Diese scbon in sicb gescblossenen und auf den poinbcbsten Detail-

untersucbungen fuBenden Bsschreibungen sind Kettengbedcr zu jenem

die einbeitbcbe Zusammenfassung der pnnnoniscben und levantiniscben

Bildungen Üngarns betreffenden groCmgelegten Projekt, das er nicbt mebr

zur Ausfübrung bringen konnte. Aucb seine akademiscbe Antrittsrede. die

eine allgemeinere Übersicbt und líorizontierung dieser Scbicbten bietet,

ist als vorláufigcr B^ricbt über die Fortsetzung seiner in Palaeontograpbica

erscbienenen Arbeit «Die p:innoniscbe Fauna von Budapes(»zu betracbten.

In all diesen Arbeiten klárte er den brackiscben und limniscben Charakter

<ler pmnoniscben Scbicbten und wics auBjr einer reicben Molluskenfauna

aucb Foraniiniferen na eb. SMne Rasultate wurden nur durcb seine Jalnv

láng wábrende, unermüdlicbe Sinimeltátigkeit ermöglicbt. Wábrend er sicb

mit seinem Lieblingstbema befaíj:e, kam er zu der Überzeugung, daC es

zwockmáBiger wáre, für die pantiscben Scbicbten Ungarns die scbon 1893

von L. RoTH V. Telegd in Vorscblag gebracbte seitber aber in Vergessenbeit

geratene B3zeichnung«pannoniscbe Schicbten»> anzuwenden. L?ider vermocbte

er mit diesem seinem aucb sacblicb binreicbend begründeten Sfcandpunkte

nicbt einmal in Ungarn dui'cbzudringen, freilicli fu6';en die Widei"sprücbe

bier mebr auf p3Könbcben und Bsquemlicbkeitsgründen ; sacblicbe Argu-

mente können da umso weniger nicbt anerkannt wurden, als ja viele ábnlicbe

Lokalbezeicbnungen im Gebraucb sind.

Die bis ins Detail dringende Vertiefung, die p?inlicb genauen Bc-

scbreibungen, die nur auf beobacbteten Erscbeinungen fuBjnden ScbluB-

folgerungen, die sicb in seinen Arbeiten über die Fauna der pmnoniscben

Scbicbten finden, trifft man aucb in seinen sonstigen faunistiscben oder

stratigrapbiscben Arbeiten an. Nur so war es möglicb, daB seine Baobacbtun-

gen in der Umgebung von Budapest nocb viel neues aus dicsem seit so lan-

gem beackerten Gebiete bracbten. Über die von Haxtken cbarakterisierten

alttertiáren, dann die unter- und obermediterranen, sowie sarmatiscben

Scbicbten beférte er wcrtvolle Daten. Hinsicbtlicb der Fazies ist besondei-s

seine Baobacbtung über eingelagerte Bryozoenbánke in dem bekannten brak-

kiscben Sarmatikum am Plateau von Kistétény wertvoll ; solcbe Bryozoen-

scbicbten wurden in der Umgebung von Páty und Perbál scbon von Hantken
erwábnt. All diese Beobacbtungen macbte er teils wábrend seiner Studien

über die pannonischen Scbicbten der Umgebung von Budapest, teils aber

sind es Ergebnisse seiner kritiscben Untereucbungen.

In seinen bescbreibenden paláontologiscben Arbeiten befafite er sicb
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!t ulaor wirbcllosi'ii Tieri'ii a uch mit \\'iil)c|i icifn . ii'id liciviclifitc uiisere

Kenntiiis<c duich B^'Sc1ucí1)Uiil; /Wi'ic i' ncucu Sc-hild kiíilfnartcn und s(Mn('

Stiidit'ii ühcr püii/aiii' Saumdii'ic. S;'iii cinciitlichcs Avl)('its,ni'l)ict waivii

jodoch dic Wirhcdlu^cii. .AUt lAiia mini fcicii lict';' l.i.c ci si(di a uf <irund dcs

jv-iláozoisclu'ii ifatcrialcs dcr S'.fcdu'iiyi sídicii J'lx]);'(lition uiid a uc-h heimischrr

Matprialo ciiifTídicnder. N(d)Hf dcr lKStlnt'il)\iiií4 iii'iicr Immiiich. klilrte er dio

V(>rw<indtehaft|icli(ii Wilialtnissc ndi.f anatomischen Chaia klcic /a hlix'icher

Arti'ii. S'iiii' Shidicii aii I íydro/.ocii und SpouLíicn hliflicu uur in stratjcrra-

])hischeii Datcii auf uu-^. oliwoh! ir si(di l'iuhcr auf dic ]>; scb.ivil)ui)fí viJii

a US vcrschicdtncii Auísa mmluiiLicii sta iiiniciidcn Jjias-. F/y/áu- und ^fedi-

lín-rantonncn viirlicwitclc. Mit Korailcn bcíaDk' er sich liau]);sachlich /.n

dcr 'ÁAt , als ci; das Manuskript pKrn's über dio JTypfi-senonf'a una von

Petciwaidt'in zuni Druck ordncfc, jinií^'rit ahcv l)eschricli cr im alhanisclicn

]*jOzáninat(>iial JJaron NorcsAs cinc n"iic Kovallcnart . l)ic im Xachlaí.) v.

JfANTKKNs ;:;cr un delien Iv'iallen. Ciintuden und üivn/ncii dcr «('lavulina

SzabóiS(dii(ditci.)) nahm ei- (d)eníalls in Anjivilf, jedíxdi konntc er diesc Shidien

nicht abscbií Jj-n. AuC/r Mollusken b(l'aíj!(> cr sicb mit. Vorlicbo mit (*rus-

lacccn. W'ie mit deii ]).inn<Miis(dien J>i!dunL;en Ineains, sd b(sebaf(i,ute er-si(dí

auch ui.unlerbri eben mii deii Ctu-tiCren, was ibm aulj/r dcn i^cdion li iiber

cingesamniclten Mateiialien. a ucb dmcb seine cii(ene eifriiío S;unmclt abÍL(kcit

und auslandiscbe Anflra^'c ermii.niicbt Avuide. Avif diese Art wurdc cr aner-

kajuiter Facbmann l'ür 1ertia,re D.'ka jxidei". S.'inc Kenntnisse wurcb'n a mdi

dureb B.'a ibcit uiil; des in der .Viincbener und SiziHanis(di( ii Simmlunu be-

}^onden Deka ptxU'jimatcrialcs in An^ prucb ^enommeii wurde. Kv beicicberte

dio tcrtiare D'ka ])')denfa una mit za bln -icbeii neuen Aiten luid (r.ilfungén

und duícdi seine cíIVílí betriebenc S i mmell a,' i^keil wunle (be tertiiire Deka-.

podonfauna rn.Líarns zu ib-r )'cichstcn F.nuia d( v \\'e!t . Auch scinc lidzto

Arboit Ixslaiid in (b^r Zusa mnicnfass untí (b-r bissilen Krid)So T'ntíains und

in (Ucser Arbeit, mit (br cr im sti'eimsten Sinno (b'S ^^'(ll•tes fást bis an (b'u

Ictzton Tai,f sciiies Jjbens liesídnittint wai-. sind auíl^r (K>n tcrtiiiren auch

dio Krcl)so (b'r l'rias-. -Iiua- und Krcid(d)ibluiiecn enlballin. Dicse abcraus

\ver(v«dle sich a ucb mii (bf go()gra phiscbt-n Wrlireil \mg (br ])cstdiriebe)icn

Artcii und ibren ]) liiiDltinlogischcn Ycrbii'li issi-n Ih fassciKb', ]ci(U'r p:)stliunie

Arboit, wii'd in "würdigom Jv.ibmcn — Imffcnt bch dcnu-.aohst —in (br (bolo-

gica Jíunuíiiioa cívcheiiK ii

.

Dic p ila')nt()b)gischen Ail»eitcn JjKiíNTiiEY'fi sind btscduci iMiidor^

morphologischcr und systcmalischcr Natúr. S 'ino ]>> 8ohn'ii)un;'-;cn sind gciuiu,

a usfidirbcb. neiie Arteii \V(i(b'n stets mit scliaifer Xritik und nach p;in-

bchem Vcrgieicb mit (bii nali( sleb( nib n Fi)rnicn a urgostollt , (biher kduimt

OS, (bi í.) (s fasi il UK-Iiweiis <j:\\\ umvicnzle Attin siiul. Er stclUc ungefahr

200 neue Arion uiul 7 (Tallungen aul. J'lr iibetsclu il I in sciin'n Arbeitcn

nionials (he Gronzoii <\vv saclibchen »S(ddul.iri)]gerunLi. \om Pbili>s(.plucri'n

hielt or sich stets forn. Dic Zuvcrláüigkeit soiiuT Daton, (be für seine ganze

Tíitigkoit chara ktoristisch ist, siohcni disbalb scinon Arlx-iton ciniMi da u-

orudo)! Wort, Ducii í'chlou aus soiiiou Schri tton auch kritische Beniorkunfíon
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niclií, ohiic Wflchc j.i i'iiu! wiiklichc Xíiluilui-schuut; iiicht di'U khar ist. Be-

W('is<> (lavi)ii siiitl st'ÜKí Arlx'iten üIkt Papyrotheka, die systpiiiatische Stel-

luiiir vtiii Oi v,Lí»H'eras Fuchsi und die liilhiolis-Fraj^'i-.

l)v r lia ii|)!siicliliclisti' Lclx'iiszwrck Lorknthey's bi-stand aiillT dcT

wissi'iisrha ttliclicii PfleíJi.' der Palannloloüjic ini Erkainpfen eines besonderen

Li'hivl uhlcs \ind daiiiit eines Zentrunis ÍUr dicse Wissenschaft . 'SWi dem

Tode V. ITantken's wurde der iviliiontologistdie Lidu-stuhl mii dciii j^h-ü-

lofrisclien Yeniniiít inid verlor so seine ui-sprüngliche Selbstandigkeit . und

es koslete vie] Mülie, dirse S,'ll)sl andigkeit wieder zu erkampfen . LiiRNTHEY

l'ocht diesen Kampf alléin, auf sicli selbst angewiesen aus ; seine Beniiihungen

waren schliesslich von Erfolg gekrünl und 1911 wurde er zuni Ordinarius für

Palaontologie an der Univereitiit Budapest ernannt. 01)Wohl er für die Trennung

der Paláontologie von der Gvíologie mit ausgcsprocliener Berufung auf den

biologischen Charakter seiner Wissenschaft kámpfte, lag ihm doch nichts

ferncr, als die beiden Wisscnschaftcn von einander zu entfernen, da er stets

ini Bewuíalsein jenes innigen Zusammenhanges war, der beiden Wissen-

schaften cin Lebönsbedürfnis ist. Ei-st jetzt würde seine Lehrtátigkeit -eine

endgiltige Eichtung gcnommen habén, ei-st jet/t wáre er dazu gekommen,

die schwer erkiimpíte S.dbststáudigkeit der Paláontologie durch Erziehung

neuer Kráfte, der Sehaffung einer Schule zu sichern und gewiB hátte er diese

bei uns so sehmerzlich vermi B;:e Richtung ins L.'ben gerufen, wenn uns das

Schicksal nicht dieser seiner wortvollsten Lehrtátigkeit beraubt hátte.

Die Gewissenhafligkeit und bis in die kleinsten Details gehonde Ge-

nauigkeit, die seine Forschertátigkeit charakterisiert, ist auch seiner Lehr-

tátigkeit eigen. Seinen liörern zeigte er stets ein fást freundschafthches

WohlM-ollen und sein unmittelbares, gemütliches Naturell half ihm bei seinem

Bestreben, seine Wissenschaft beliebt zu machen auf das wirksamste. Er

sah es lieber, wenn sich seine Schüler lediglich auf beschreibende Arbeit

l)eschránkten, als wenn sie sich auf die unsicheren Pfade der Theorie ver-

irrten. Li seinen Vorlesungen befaBtc er sich eben deshalb mit Theorien

nicht eingehender und legte zunáchst auf die Erziehung vun Formsinn

Gewicht.

Seine durcb Furscher- und Ll4u-< á'igkeit erreichten Iv'sultate hángen

mit seiner Lidi vidualitát zusammen. Sein Gerechtigkeitsgefühl, seine Liebe

zur Wahrheit machten ihn zu einom würdigen Forscher der Wahrheiten der

Natúr. Stets ehrte er die Resultate anderer, doch scheute er im BewuCtsein

scines Rechtes auch vor der scharfsten Kritik nicht zurück. Doch lieB er sich

anderei-seits stets leicht von seinen eigenen Lrtümern überzeigen und er

war gerne béreit, seine Resultate neuen Untei-suchungen entsprechend umzu-

gestalten. Mit besonderer Achtung und Liebe hing er an seinen Lehrern,

und die Richtung von Hantken und Zittel fand in ihm zu jeder Z^'it einen

unbedingten Verteidiger. Den Ideen Hantken's blieb er uncntwegt treu,

nicht nur als Forscher, sondern auch in seiner Lehrtátigkeit. Er rief die

in Vergessenheit geratene Idea der Aufstellung einer paláontologischen

Sminüung wieder ins Lében; diése sei ein dringendes Bedürfnis der kultu-
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rclk-n und wissenschtiftlichen Bestrebungcn Unganis iiiid sclion Hantken
hítbo sicli boinüht, dicse Sammlung nn dcr Uni viTsitüt íiuíznstcUcn. Anoli L-
RENTHEY schwebte dieses Ziel vor, doch verlor er auch dic Ansprüche des

üiiivei-sitátsunterrichts iiicht aus dem Auge ; diese bieibeii uuti-r den Diiiien-

sionen eincr gröBjren Sannulung und aucb in der Anordnuug stellt dcr

Untcrricht ganz andcre Anfordcrungcn. Dcshalb stcllte cr cino besondciv

Lehrsaniinlung mit entsprechcndcn Praparaten, vczentem Vcrgleidismatcrial.

Zeichnungen und erklárenden Tafeln zusainmen und licfcrtc damil den

Beweis seines hohcn pádagogischcn Sinncs.

lm Eabmen seines selbstgcwábltcn Bciufcs Icistete er scincn Vcrpflicb-

tirngen überreich Genüge. Er war ganz von den Sciiönheiten seiner Wissenscbaft

durchdrungcn, nicht das geringste was sicb auf Fossilicn bezog, war in scincu

Augcii unbcdeutend odcr wertlos. Dic geringste Beobacbtung, das bestbc-

kannte Fossil schátzte er ebenso hocb, als die gröBten Seltenheiten. Er Icbte

mit seiner ganzcn Arbcitskraft für dic Paláontologic und verbrachtc den

gröjBten Teil im ausscblieljlicben Dienst seiner Wissenscbaft. Aucb an die

Griindung einér Familie dachte er erst spát und sein unerwartetcs Ableben

ist nicbt nur ein Verlust für die Wissenscbaft, sondern bracbte aucb tiefe

Trauer über scine ihm groCcs Vcrstandnis entgegcnbringendc Witwc und
seino drci minderjábrigen Kinder.

Der Yerlust, von dem dic ungariscbe Wissenscbaft betroffen Avurdc,

kann nicht in Worte gekleidet werdeii, ( r zcigt sicb in der groBen Lücke,

die LPvEXTiiEY iji seinem Fa eb hintcrüef). Er konntc zwar sein böcbtes

Lebensziel errcicben.. doch war es ihm kaum gcgeltcn, dic Frücbte des von

ihm gepflanzten Baumcs zugenieCín. Mit seinem Tode ist das AVort der Paláon-

tologic an der Univcrsitat Budapc'st vei"stunimt imd abernials ist diese Wissen-

scbaft, derén Ergebnisse so mancben praktischen Erfolg ungarischer Geologit;

zu erreicben balf, ohne Vertretung geblieben.

Verzcicbnis dcr Arbeiten von Professor Emekich Lrexthey (Pag.

49-52).

Ziim (icdaehliiisse dahiiiQoschiedener Kollegen.

Vom ersten Sekretür Dr. Karl von Papp.

Unter den Verstorbenen des Jabres 1917 gelangt sowobl cbronologiscb

als alphabe.isch an die erete S'elle :

l.Dr. MoRiz DÉCHYvon j\rAROSDÉcsE, dcr eifrige geograpbiscbe Foi-scher,

der am 8. Február 191 7 im 69-stcn Lcl)ensj;tbrc zu Budapest verschieden ist.

Gleichwie die beiden kegelförmig emporragenden Gipfel des Elbrus

umso höher en;cbeinen, je weiter man sicb von ihrer mácbtigcn Massc cnt-

fernt und der König des Kaukasus uns niu weií. im Xorden, in der russiscbcu

Ebene das erhabene Líindschaftsbild in seiner vollen Pracht erschlicBt.,

ebenso löst sicb aucb die Gestalt Déchy's umso mehr aus dem Nebel unserer

níenschlichen Ilinfalligkeit, je wciter wir von derén verd un kellen Umrissca
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zu stehf'ii komuicn. Klriiiliclion Veiháltnissen vormocbtc sich dw Verewigte

iiur schwer anzupassen, sein ruheloser Geist sehnte sich aus der AlltagUch-

k»'it licraiis. Sein Reich war das Ilocbgobirge ; der Kaiikasus, der Hymalaya

bescliilftigten seins^ iiunier glühende Phajitasie. Aber aucb von diescn Berg-

riesen habén nui derén obere Regionén für ibn Interessé gehabt, erst in

Ilöhen von 3000 Méter hat sein Terrain begonnen. Mit seiner unendlichen

Willenskraft und seiner schwiirmerischen Liebe zur Wissensehaft hat sich

der mit mangelhafter Fachbildung ausgestattete Bergsteiger-unter die ersten

Geographen emporgeschwungen und dem ungarischen Namen auf dieser

Erde ausgebreiteten Piubm erworben.

MoRiz DÉCHY wurde am 4. November 1847 zu Budapest geboren ;

seine J'ugendzeit verbrachte er im Gebirgslandc des Ara der Komitates und

gar baljd bekam er Lust zur Naturforschung und hörte nebst seinen juri-

discben Studien von Johann v. IIunfalvy Geographie und von Josef v.

Szabó Geologie. Da er ein Kind wohlhabender Eltern war, imternahm er

sebr bald Reisen, bereiste die Siidlicben Karpatben, Bosnien und Herze-

gowina, sodann die Alpcn und nahm Unterricbt im Bcrgsteigen, bestieg"

Gletscher und ptiotographierte herrlich. Im Jahre 1872 gründete er vereint

mit einjgen Kollegen die Ungariscbe Geographiscbe Gesellschaft und bereiste

als ein über grolJj Spracbkenntnis.se verfügender Gelebrter bereits im

Jahre 1886 in Gesellschaft Professoi-s Dr. Franz Schafarzik dcn Kau-

kasus, mit dem er von Mitte Juni bis Mitte August einen groBen Teil der

Bergkette durchstreifte. Für das auBírgewöhnlich rasche Reisen Dbcky's

ist es bezeichnend, daB er sowobl damals, sowie s páter im Jahre 1897, als

ich dns Glüclvhatte mit ihm zu reisen, die 1280 Kilométer lange Hauptkette

(ks Kaukasus in zwei Monaten ganz durcbschritten hat und wirin der Schnellig-

keit im Reiten )nit den Kosaken-Begleitern wetteiferten. Bezüglich der

Lángé dieser zwischen dem Schwarzen-Meere und dem Kaspischen-See lie-

genden Wegstrecke erwáhne ich zum Vergleiche den Karpatben bogén,

dessen von Pozsony bis Oreova sich ei"streckender Dreiviertel-Kreis bogén

um nicht vieles lánger ist, das hei6t 1500 km ; dabei habén wir jedoch aucb

die 100 km breite Hauptkette des Kaukasus dreimal gequert. Natiirhch

hat diese Raschheit manche Datailbeobachtung und das Sammeln niu' hin-

und wieder gestattet ; trotz alledem enthált Déchy's Sammlung in der kön.

ung. Geologischen Reichsanstalt dennoch sebr seltene und wertvolle Fossilien

und Gesteine gerade aus den hohen Regionén, in der selbst russische

Geologen wenig herumgekommen sind.

Man hatte Déchy in unserem Vaterlande, so lange sein groBcs Werk
über den Kaukasus nicht erschien, mehr für einen bloBan Touristen, als

Geographen gehalten. Als jedoch der «Ka u ka s us» im Jahre 1905 in Berlin

in drei dickcn Bánden und s páter in ungarischer Sprache im Jahre 1907,

iin Atbenaeum-Verlage in einem Bande in Druck erschien und die ausge-

zeichnetsten Geographen und Geologen wie Lapparent, UHr,iG und anden-

in ihren Kritiken in überschwenglichen Broschüren das Werk mit Ent-

:zücken beurteilten, lieB?n aucb unsere vaterlándischen Gelehrten von ihrer
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U: Moül/. DJXIIV V. .MAl'.OSUKCSK

(1847 1917.)
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S'.iurhrit ;ih und dWiihltc ilm dir p'.iilosophi^clie F:i kult iit der Kolozsvárer

Uiii vciTsit ii^ iiii J.ihrc IDOS /uiM l))k(or und die Ungariscbe Akademie der

Wissoiischat'tcn im Jiihic JDOD /uiu korrcspondiercnden j\íitglicd. Sánitliche

jxcogvrt phisclic (1. scHí-H-hi'ncii iMimp s liiillon úm scbon früher zu iíirom

korivspondiciciidcii odcr J^lu'ciuuit t^lit d nv.d aucli dfe Ungarische Geogra phische

Ges(dl>'cU;tlt /.w-'i .lithie vor sciiK'in Tode zu ihreiii Ehrcn prii-iidontcn go-

wiililt. S.'iiu- hl. vilic'hc JJibliutlu'k. Wtdchcxlio soUcnslf-n alpincn Wcrkc cntbált,

(1223 "Werktí in 5350 Biiudei)) bal dor.Herr Mipister für Kultus und Unterricht

íiif die gcogmphiscdio Lt^brkanzi'l der D.'bncner Uni voi-sil át angekanft.

.MoKiz \vn DÉcnY w.'.r síit deni Jabix' 1875 ordentlicbes und scit doni

Jabro 1897 Ubcnsilanglielies Mitglied der Ungariscben Geologiscbcn Gcscdl-

scbaft und bat die Tá'igkeit unserer Gesellscbaft jcderzcit. mit lebbaftcni In-

teressé verfolgt. S 'ine wertvolle Gosteins- und Petreí'aktensaninilung und

seine aus versebit dencn Weltteilen stammenden meisterbaftcn Pbotogra pbien

vcrmacbte er der kön. ungariscben Gcologiscben Reicbsanstalt. Von dem
Tode des verewigten wmden die Facbkreise — dem ]etzten Willen desselljen

gemáB — durcb seine zweite Gatiin, Frau Dorotíiea Eichfx, ei-st nacb

seinem Begrábnisse benacbricbtigt \ind so konnte aucb das Prásidium ui>

serer Gesellscbaft ei"st bei der nacb. 6 Tagén stattgebabten Trauermesse seine

Pietát für ibn bezeugen.

2. Das Lében and Wirken unseres. verewigten AusscbuCinitgliedes,

meines Vorgangei"s im Se kréta riate: Emerich von Lrbnthey (1867 — 1917)

liat bereits unser KoHege Dr. Elemér v. Vadász ausfübriicb gtwlirdigt.

3. Stefan Martiny kön. ung. Oberbergrat und Bergdirektor-S.ell-

vertreter, wurde am 7. August 1851 in Zólyom ge borén ; nacb Absolvierung

der Selmecbányaer Bergakademie wurde er im Jabre 1874 Borgwerksbeamter

in Szoniolnok, gelangte.im Jabre -1893 ins Finanzministerum, wurde im
Jabre 1897 zum Cbef des 'Szélaknaer Bergamtes und im Jabre 1907 zum
Bergbau-Befercnten und dann zum Bergdirektor-Sleil vertreter zu Nagybánya
ernannt. Er starb am 14. ]\[ai 1917 zu Budppcst. Dcrsclbe war seit dem
Jabre 1883 ordentHches SÍitglied unserer GGsellscbaft.

4. Joiiaxn von PApp, Verwaltungs-Coopcrator des Piaiisten-Lebrordens,

geboren am 27. September 1843 in S/egcd. Als Piaristen-Professor und spá'er

als Direktor wirkte der Vére wigte an verscbiedenén Orten unseres Vater-

landes^vini 1870 bis 1877 war er Professor der Naturgescbicbte am Buda-

pester Piaristen-Ober^yninasium, wo er seine Gynniasiallebrbücber der

Zoologie mid Botanik gescbrieben bat, die in den siebziger und acbziger

Jabren des veiflossenen Jabrbunderts im ganzen Lande in Gebraucb waren.

Das eine und andere seiner Bücber bat sogar 15 bis 20 Auflagen erreicbt

und sind dieselben in der Bearbeitung von Eugen Vángel selbst bis beute

vorgeschrieben. AuBerdem veifasste er nocb nabezu 50 verscbiedenartigeWerke

unter anderen über die Flóra des Szegeder Sle ppengebietcs. Er starb am
4. Juni 1917 in Szeged, wo der eben damals dórt anwesende Herr Sektions-

Voi-stand Ludwig BelTjA unsere Gesellscbaft beim Begrábnisse reprásen-

tierte. Mitglied unserer Gesellscbaft war der Vére wigte seit dem Jabre 1910.
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5. TiiEODOR PosEWiTZ, kön. unjí. Chefgeologe, verschicd am 12. Juni

1917 iin 67. Lebensjahre. Er wurdo im Jahre 1851 in Szepcsigló geboren ;

nacb Beendigung der árztlicben Studitn studierte er 8 Jabre an der Berg-
akademie zu Freiburg. Im Jabre 1879 wurde or hoHándischer Militárarzt,

in welcber Eigonschaft er sicb bis zum Jabre 1884 iiuf di-n bollándiscb-ost-

Dí TIIEODOR POSEVITZ.

(1850—1917.)

jndiscben Inseln aufgeball(u li;it. Im Jnirf 1886 von doit zurückgekebrt,

"Wurde er Gcologo der kön. ung. Cn-oloiripcben lloichsnnstalt, nn welcber cr

bis zu seiner im Jaln'e 1916 erfolgtcn Pensionii-rung wirkte. Da er ein un-

gemein bescbeidener Gelebrter war, bat cr niemals ciné öffentHcbe Bolle

gesvicbt vind keinerlei Auszeicbnungcn ckUt Titel angenonnnon, sein aiia-

gebreitotes Wissen, seine erstaunlicben Spracbkenntnisso báUen ibm einen
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Platz in dor lleihe tk-r ausgozt'ichnetsten íübrcnden Mánncr unscres Vator-

landes angewiesen. Er hat in seinem ganzen Lében nur der Arbeit gelebt.

S 'in Ilauptwork unlcr di^ni Titcl «B()niuo«>, ei-scbicn iui Jahrc 1889 in Berlin,

dajin ini Jabre 18D2 in London; aulj'idein crscbienen von ibm zahlrcicbe

Publikationen über die Lisehi Borneo und Bangka in borvorragenden aus-

lándiscben Zintscbriften. S.-in auC'rórdcntlicb gcscbatztes Werk «Po t ro-

ló u in und A s pb a 1 t i n U n g a r n» ist ini Verlage der kön. uug.Geolo-

gischen Reichsanstalt erscbienen und wird dessen AVert am bestén durch

den ungowübnlicben Absatz dcs Werkes l)ewiesen. Er scbrieb auch in

deutscber spracbe scbr gesucbtí! touristiscbc Fiibrer durch dio Jfobe Tátra,

mit derén Bekanntniacbung er sich bis an das Ende seines Lebens beei férte.

Bei seinem Begrál^nisse war unsere Gesellschaft unter Fübrung des Herru

Prásidenten durch zabh'eicbi' (reologcn-Kollegt'n rcprásentiert.

6. GusTAV Redl. kön. ung. staatUcher Bürgerechuldirektor, starb

im 60. Lebensjabre, und war seit deni Jahre 1892 unser Mitghed.

7. Ign.vz Reiner, Unternehnier, Bergwerksbesitzcr. Mitghed seit deni

Jahre 1910.

8. Paul Telkes, BibUutbekar der kön. ung Geologischeu Reich.s-

anstalt, Ifünvédleutnant , zu unseren tapfersten Helden záblend, starb infolge

einer am Kriegsschau platz sich zugezogeucn Kranklicit iiu 35. Lebensjabre

am 16. Október 1917 in Laibacb.

9. Edmund Téuv, Ministeriahal , Smitátsoberinspektor, geboren /u

Béla aui 4. Juli 1856, vei-scbied in Buda p. st am 11. Saptember 1917 im

Altér vun 62 Jaluvn. Gríliider und Ehrenniitglied des Ungarischen Tomústen-

vereiuís, war er stets fin vcrdienter Vorkámpfer des vaterlándischen Tnu-

ristentunis, der auch in dm J.ibrbüchcrn des Ungarischen Karputhenvereins

und in der Touristenzeitschrift zahlrcicbe Artikel über seinc Bergbesteigungen

geschrieben hat. Er gehörte den Beiben unserer Mitglieder seit dem Jahre

1878 an.

Wir wollen das Andenken an unsere Verstorbenen pietátvoU wahren»

D) j\liüciluiii|cn aiis den Fachsilzungen.

I. F a c h s i t z u n g a ni 2. J a n u a r 1918.

Práiidcnt : Dr. Tiiomas vox Szont.'V.gh.

1. Dr. Karl BoTii von Tei.egd besprach in seinem Vortragc die ge o-

1 g i s c h e n V e r b a 1 t n i s s (í der U m g e b u n g von G y e r g y ó-

bélbor und Borszékfürdo. Vortragvnder hatte als Kriegsgeologo

Gelegenheit, im vergangenen llerljst die Lignitbildungen der genannten

Gegend zu studieren und die auf die Bildung der unterlevantinischen Lignit-

becken bezüglichen Baten zusammelii. Die Wiik amkeit des Kriegsgeologen

besprechend, hebt er hervor, in welch groB-m Ma B,3 die Kriegsverháltnisse

auch die ausscblieBiich wissenschaftlicben Fuiychungen íördern. Der geolo-

gische Aufbau der Lignitbecken von Bélbor, Borezék und Sóza rechtfertigt
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in iillen Dc'tiiils in Iwndgieifliflicr "Weiso jcnc Jjíkzt.schc Tluniric. (Ici/iiídlf^e

die an den FuB des Hargittagi'birgcs sich iinicilu-iidtii jun.iícn Ixckt-n in

solcber Weise zustande <,'fkoninun sind. d;i 1.1 die olicicn r.nticii dcr ;mis den

Oitkarpithen kommendcn, \^vst^varts. .irc^vn das S i'lHiil)ür^i.srlu' Jj.ckt'n

gorichtoten Tá'er ini jüngeren Térti iii- infolge dos IfaroittiKnisbrnclics diuch

den entstandenen niáchligon vulkaniscliicn J).miiiii vc ilKinikndicit uunlfii,

zu S?en anscbwollen und sich auffüllten imd im JmkIciljcIiiiís duícU die Tii'ci-

der Maros und des Olt abgezapít w.)id(ii sind. Cntcv diíscn Ta'cin iallcn

jené von Bélbor, Boi-szék und Só/a a ni ^\('it( stcn nacli Ndidcn : cs sind dies

die in den B^nvicb des Kelemengebirgis L;(di(in ndcn Tii'ci. Da-. die JJ.ckcn

ausfüllendcn unterlevantiniscben Scbic-btcn sind mchr ndcr Awiiiger unlje-

deutend, sie sind regellos gelagert und entlialti-n zunieist Lignitfiöze von
nur geringer Mácbtigkeit. Die Lignitbildung ist auf eineiii ;• us kristalliniscbcn

Sc'biefer, Dolomit und Kalkstein, ferncr ans Ditiói'V Syenit Ijtstcbcndcn

Grundgebirgc abgelagert und lelint sicb Awstlicb an die sicb NN\\'- SSJvlicli

binziebenden, in ciner auffallend steilen Waml endigcnden Züge dev Andcsit-

breccie und des Konglomerates. Über den das Sózacr B.'oken a usfiiUcndcn

und den lignit fübren den Scbicbten des Bélborer und J>orszéker Jl'ckens

finden sicb a ni FuB^ der Andesitljreccie und des Kongloineratps Bildungen

von fluviatileni grobeni Smd und Sebotter. deivn Jjigcrungs- vuid Ilttbeii-

Vcrbá'.tnisse interessante ScbluBfolgerungen binsicbtlieb tlcs Abflussi'S der

oinstigen Sjen gegen das Gyergyóer Bicken bin zu zielien gestatten. Die

Anscbwelhuig der Sjcm vuid die Auttürniung dev gc w.ilt igen Masscn vulkani-

scben Ui-sprunges babén da.s einsLige FjuBiietz auf diesoni Gebiete radikal

verándert. Das westwárts gericbtete tertiare Talsysteni M'urde vcuiicVitet

,

das gegen liuniánien bin gericbtete dagegen auf Jvisten des anderen aus-

gestaltet. D.^r gröB e Teil der unterlevantiíiiscben S.en wurde nacb Oiten

bin abgezapft,so wie aucbbcute der gröB e Teil des Wassernetzes der liecken

zu dem nacb Rmnánien gericbteten FiuB^,ysteni der Beszterce gebört

.

Zu deni gebörtcn Vortrage bemerkt Dr. Thomas von Szontaoh, da B

der Generalstabs-Oberst Gráf Dietricíistein bcieits vor 20 Jalnxii line

Karte von der Máraniaroser Gogend von dem (u'sicbtspunkte angefertigt

hatte, um die W-isserundurchláísigen von den wasserlá^sigen G.steinen

voneinander abzusondern und die bárteren von den lockeren Gesteinen zu

unterscbeiden. Die Frage der Wassergewiiniung ist eine fur militariscbe

Zwecke jederzeit wicbtige Frage gewesen und freue er sicb, da B Vortragender

diese Frage in so bezeiebnender Weise bervorgeboben balie. Er spiicbt dem-
selben seinen Dank für diesen aktuellen Yortrag avis,

2. Dr. Elkmér Vadász !)eriebtet in seincm Yortrag <(Ge o 1 o g i s c b e

Be o b a c b 1 un g e )) i n Os i-M n n t c n c g r o» ül)er seine, im Auf(i-age

der kon. \nig. Gaologiscben lieicbsanslalt durcligef iiurten l'utei-sucbungen.

Die Aufgalu' des B ilkanfoi-scbungs ])rogrammes der Geologiscben Anstalt

war, die Grenzpirtien des bisber unl)ekann1en Gel)ieles von Albanien. ^fonte-

negro und S.-rbien zwiscben Andrijevica — B.'rane— Boz ij — Ip.-k und ]\[itrt)-

vica zustudieren. Sj woit der Majigel an Petrefakten die niibere D^-taillierung
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»1( rf ^M'ologisc'hcii Ail)mu's (U'S Gebictos zuünst, sind pilá)zoiscbe SchieíV-r

tlrr Suidsti'iii- iiiul Külkstcinkonip'tx, friadischo Kalksttinzüffe von schr

jiiuli.'r Machti^krit, luiljistiinnitc jurasHisch-krotazcischi' Gesteiiie, Ausbnich-

.uesteiiic, SüÍJwasser-BL'ckensediincuU' und fluviof,daziale Scbotter zu nntir-

si-hóidon tíi'woson.

D,T p>la/,(>(>ií;oho Schiclitonkomplox kann ani btsten in das i'cniin-

kiiilxiii uisttdlt werdcn, wio dics dor ini Konc-Zuge gefundene, iin dunkol-

j^iavu'u ("rinoidonkalkstoin vt)rkonunondo unbostinmito Sebwagorina-Quoi-

scbnitl lochtít i(ii.':t

.

i),'r Tiiaskalks(ri)i/.ug biinf^t init soinen stellenweise böcbsten scbioíorig

ont Aviekolli'n Giiodorn untronnbar mit dein P.iláozoikum zusamnion. Die

untovon Wovfonov Scbieforsind nur unbostimmt auf dem Gebioto zu beubacbten

und (lic Jí.'ibont'olgo dov Trias boginnt zumoist mit den durcb MyopJioria

cost((t(i cbava ktorisiortoji oboren Worfener Sebicbton, mit plattigen, scbiefrigeu

Kalkstoiiicn und Tunscbiefern . Diese üborgebon in knolligo, gobanderte

Kalks(oino mit Guttonsteiner Typus, auf welche sodann hellgraue, mittel-

tiiadiscbo Kalkritoino und rote, knollige, feuersteinartige, ammonitenfülirendo

Idan-Bulugor Sclúcbton iolgen, dio auch den C. trinodosus-Ilorizont und den

uiitcivii Toil dor ladiniscbon Etago in sicb schlieB.n. Sle weisen auf Grund

lov Analogio dor Kidiolaritenscbiefer auf die Wengener Schicbten hin,

Aviibrond das mit groBin Kalkalgen gefüllte im Peklenzuge bei Ipsk den

Kecoarotypus zeigt. Die obere Trias ist teils durcb die zwiscben Rozíj und

Ipjk sicb hinziehendon Hydrozoen-Korallenscbicbten, teils durch Megalodus-

fbronde Kalksteine mit norischem Gepráge reprásentiert. Der ganze

triadiscbo SebicbtonkompA x ist am bestén mit der bosnischen Entwicke-

liuig voroinbar.

Dio im Poklon/.uge sicb zeigenden Eilypiactiniaspiu'en gebén Z?ugnis

für dio Gegenwart von Titbon und Kreide. Kreide tritt jedocb nur an der

lp,»k.— Mitrovicaor S.raJBj in der Fiischfazios auf, derén Altér auf Grund un-

bestimmtor Orbitolitenquerscbnitte, hauptsácblicb aber in der nördlicben

Portsotzíing des Zugos, Kosmat's S'udien zufolge, als oberkretaziscb ange-

iiommen werden kann.

ünter den Eruptivgesteinen stellen Diorit, Diabas, Porphyrit, Quarz-

p irpbyr und Sjrpentin die Haupttypen dar. Das Altér ibros Ausl)rucbes

kaim nur durcb Analogien festgestcllt werden, docb ist es etwas böber als

jciios dor Kreide.

Áltere térti íire Schicbten fehlen auf dem Gebiete. Auch vom prak-

tischen Gesichtspunkto ist es wicbtig, dafi die ansehnlicbe lignitflöze-

führenden Beckensedi mente álter als die áltesten Terrassen sind' die

pliscanon Alters sein dürften. Sie füllen um Berane ein kleineres gescblossenes

Kinsturzbecken aus \nid bilden zwiscben Ipek und ]\Iitrovica das Metobija-

Becken. Die zwei Beckensedimente stimmen in der Entwicklung und ini

Altér völlig überein. Die in denselben vorkommenden Beste von Süljwasser-

sohnocken und ]\íuscheln sind zur Altei'sbostinimung nicht geeignet ; die

l'flanzonroste können den Untersuchungen des Uni versit áts professors Johann
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TuzsoNgemáCuicht jünger als das Oberoligozán sein. Nacbdem die Sedimeiite

des MetoVijaer Beckens in der bisherigen Literatur im allgemeineu als pliozán

bekannt sind und den nc-uesten Untersucbungen Pavlovic' zufolge zweifellos

pontisebe und levantinisclie Niveaus in sicb scblieBen, ist es nicbt unmöglicb,

daUdie Sedimente am Beckenrande áller sind.

Tektonisch weist die dinarische Faltungibre hauptsácblicben Eigentüiu-

licbkeiten auf. Der Triasscbicbtenkomplexist zusammen mit deni Paláozoikum

gefaltet und nacbtráglicb zerbrocbon, zei-st ücki-lt worden. Die Faltenacbso

ist E—W-lich, gegen das Metokijaer Becken NE— SW-licb gericbtet. Seine

Tektonik gliedert sich auf einen inneren (westlichen) paláozoiscb-triadiscben

und auf cinen áuBíren (ostlicben) Sorpentin-Fliscbzug. Diese zwei tektoniscben

Einbeiten sind mit der von Nopcsa unterscbiedenen Durmitorer Decke und
mit dem beim Auíscbieben mic dieserin Kontakt tretenden Merditaer Sarpen-

tingebiete gut vereinbar. Die Übei-schiebungsgrenzlinie sebreitet von Eaja

in nördlicber Eicbtung fórt und ziebt sicb bei Dccani über den Koprivnikzug

gegen Ipek und Nova varos.

Prásident Dr. Thomas von Szontagh fügt dem vernommen Vortrage

einige Bemerkungen binzu und dankt dem Vortragenden für seine Studie, mit

welcbor er die Kenntnis der geologiscben Verhaltnisse von Ostmontenegro

mit exakten Beitrágen bereicbert hat.

11. Fachsitzung am 30 Jánuer 1918.

Vorstand : Dr. Thomas von Szontagh.

Dr. JuLES Leidenfrost bielt unter dem Titel «B e r i c b t über die
in der F r o n 1 1 i n i e der A r m e e g r u p p e E r z b e r z o g J o s e f

d u r c b g e f ü b r t e S a m m e 1 e x k u r s i o n» einen Vortrag, in welcbem
er über seine geologische Mission auf dem Kriegsscbauplatz Rechenscbaft

ablegte.

Das Mineralogiscbe Kabinet des National-Museums erbielt im Sommer
des vergangenen Jabres vom k. und k. Obersten Árpád Guilleaume, Kom-
mandant einer Honvédbrigade eine Mitteilung, in welcber er über die

am Moldauischen Kriegsscbauplatze gefundenen interessanten Fischfossilien

bericbtete. Der Brief gelangte von hier aus zur Direktion der k. ung.

Geologiscben Reicbsanstalt, welcbe mit der Übernabme und mit der Heim-
förderung des Fossilienfundes den Vortragenden beauftragte.

Dr. Leidenfrost reiste zuerst zur Quartierstelle des Armeekom-
mando Nr. I, wo er von dem Generalobersten Eohr die Erlaubnis zum
Besucben der Frontlinie erbielt. Gegen über seiner wisscnscbaftlicben Unter-

)iehmung erwies auch Eat Nickel, Stellvertreter des Leiters der k. u. k.

Kriegsmappierungsabteilung, ein warmes Entgegenkommen. Auf dio freund-

licbe Vermittlung der Krit'gsma ppierungsabteilung hat das Arraeekommando
den Kriegsgeologen Obit. Dr, Karl Eoth von Teuegd dem Vortragenden

zugeteilt und auC-rdem aucb einen Kriegs pbotogra pben beigestellt.

Die Expedition reiste zuerst na eb Bereck ab, von wo sie den Ojtozer
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Pit B iiiittc'lst Autii piissicrto. Von Jlarja aus hcgabeii sieli dic Expcdifionstcil-

Dchiuor zu FuB weittT. Den Pa B /wisclu-n Coma Canehi und Vrf. Piillinisu

pissierend, kanien sic in den Kuiort S/.iiUánc (Baile Slanic-). Hier wnrdc dic

f'Jxpedition von oinoni deutschon Arnicckoip-! ficundliclist aul';i;,.ii()nini('n. Den
Fiindort selbst bosuchten dic Exp-dilionstcilnchnuT unter dcr Lcitunp; des

a Is FüluiT /ugeteilten Fáhnricht^s Balic. Dic Fiscbivlikte wurdcn von dcm
Oberstcn Guil eaume ini Szalhinccr Tak', östlich von der Ortschaft

S-Uul-nou in der Náhe einer Quelle aufgcfundcn. lm Mcnilitschiefer sind

hier niehrere Lepidopus-IieVikU' gcfunden worden. Die scböneron Excm-
plare wurden duieh dcn Fáhnrich Balic au ciner sichere Stelle gcbiacht.

Der Vortragende bespracli fcrncr eingclicnd dio geologischen Verbáltnisse

des Fossilfundortes und beschrieb die beimgeln-achten Fossilien und ciüitevte

die Osteologie der Lepidopen überliaupt.

Eine neue Lepidoiyus-\vt, welche bislier unbekannt war, benannte

Vortragende na eh dcm Entdecker L. Guilleaumei. In dem Funde sind auB.^r-

dem auch dio Arten L. duhius und L. brevispoiidylus, sowie eine Pediculata-

Art bestimmt worden. Dr. Leidé nfrost breitcte sich in der wciteren Be-

sprechung der entdeckten Fauna auch auf die Bildungsmöglichkeiten der

fischabdrückeführenden Schiefer und des Karpathensandsteines aus und
schloB sich in dieser Hinsicht der Tcorie Bosniacki's an.

Nachdem seine Aufgabe beendet war, bcsuehte die Exp^dition den

Obersten Guilleaume. Das Brigádénkommandó stationierte zu jener Zeit

auf dem 1071 m hohen Cleja. Von hier gingen die Expoditionsteilnchmer

über Szélkapu und Lóbérc nach Kászony-Jakabfalva und von dórt nach

Bereck, wo sic die Heimsehaffung des 10 Kisten betvagenden Materials

besorgten.

Diskussion ; Dr. L. v. LóczYsen. niachte den Vortragendcn auí'merksam

auf dio Lepidopusrelikte des National-Museums, welche aus der Umgebuug
Budapest's stamraten. Er sprach ferner seinen Dank aus für die Bemü-
hungen des Vortragenden und stellte dcn Antrag, da B die Gesellschaft dem
Oberst Guilleaume für die Gewinnung dicse wichtigen Fundes für dio

Wissenschaft ebenfalls ihrtn Dank aussprtche.

Vizedirektftr Tiiomas v. Szoxtagii sagt(< auch dcm Fáhnrich Balio

Dank für seine willkonimene Beihülfe. Beidé Euunziationcn ?ind von der

Fachsitzung mit Beifall aufgenommen worden.

Protokolliert voni Chefsekretár Dr. K. v. Papp. (Aus dt'iu ungarischen

Originál übereetzt M. Przybokski di pl. Bergingenicur, Berginspektor i. R.

Buda p;.st
.)

l'..Mt;,iii K..zlöiiy XLVIir. köt. 1918. 12
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