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FÖLDTANI KÖZLÖNY
L. KÖTET. 192U.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT

VÁLASZTMÁNYA fájdalommal jelenti, hogy

KRENNER JÓZSEF SÁNDOR dr

az ásvány- és kzettannak nyg. nyilv. rend. tanára, a Magyar

Nemzeti Múzeum ásvány- és slénytani osztályának igazgatója,

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Társulatunknak

1864 óta rendes, 1883 óta választmányi és 1912 óta tiszteleti

tagja, stb. stb.

1920 január hó i6-án, életének 8i-ik évében Buda-

pesten elhunyt, földi maradványai pedig a budapesti

kerepesi-úti temetben nyugosznak.

AZ ÖRÖK VILÁGOSSÁG FÉNYESKEDJÉK NÉKI

!
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT

VÁLASZTMÁNYA mély gyásszal jelenti

id. lóczi LÓCZY LAJOS dr.

c. államtitkárnak, a Magyarhoni Földtani Társulat és több más

tudományos testület tiszteleti tagjának, a magyar kir. Földtani

Intézet igazgatójának, stb. stb.

munkás élete 71-ik évében 1920 május hó 13-án Balaton-

füreden bekövetkezett halálát.

Mint ki utolsó leheletéig hazáját és tudományát

szolgálta, minden idk geológusainak mintaképe

marad.

SÍRON TÚL IS LEGNAGYOBBJAINK KÖZT

TISZTELJÜK!



ÉRTEKEZÉSEK.

FELSKKÉTAKOEÚ GASZTROPODÁK ARADVÁRMEGYÉBL.'

Irta: HoJNOs Rezs dr.

(Az .1. táblával.)

Hazánk egy ezidszerint megszállva tartott vidékének ezen érdekes

anyagát néhai Lóczy Lajos dr., a m. kir. Földtani Intézet igazgatója engedte

át nekem feldolgozásra, amiért tisztelettel koszorúzott emlékének e helyen

is köszönetet mondok.

Az anyag legnagyobb része Konop, Odvos és Berzova
környékérl való, begyjtését pedig néhai Peth Gyula dr. végezte, aki

a nevezett terület geológiai felvételét eszközölte. A gasztropodák vizsgálata

közben a gazdag Actaeonella anyag alkalmat adott arra, hogy ezen nemnek
tanulmányozásával behatóbban foglalkozhassam. A rendelkezésemre álló

szakirodalom, a megközelíthet múzeumi anyag és ifj^ Lóczy Lajos szak-

szer útmutatásai lényeges segítségemre voltak e kutatásban. A több mint

száz Actaeonella megmérése, összehasonlítása és irodalmi értékelése néhány

olyan törvényszerségre vezettek reá, amelyek e nemet esetleg új szempon-

tokból világítják meg.

Az a zavar, amely a paleozoologia nomenklatúrájában a felgyülemlett

anyag folytán uralkodik, nem kímélt meg egy állatcsoportot sem. Mind-

inkább eltérbe lép az a törekvés, hogy helyes rendszerezés segítségével

ezen anomália megsznjék. A D'ORBiGNY-tól kreált Actaeonella nem fajai

már több rostáláson mentek át, amelyek közül a legalaposabbak Reuss

(1853), Stolicka (1860), Choffat és Cossmann tollából kerültek ki. Reuss

és Stolicka revíziói tulajdonképen Zekkeli «Die Gastropoden der Gosau-

gebirge etc.» cím munkája nyomán, annak kritikai megbírálása alkalmából

láttak napvilágot.

Mindketten arra törekedtek, hogy az addig ismeretes fajokat termé-

szetes módon összevonják. így Reuss a Lamarck által felállított Tornatella

nemet olvasztja az Actaeonella nembe és összevonni ajánlja ZEKKELi-nek

elbb említett munkája alapján az A. elli'ptica és A. Lamarcki, továbbá az

1 Felolvastatott az 1920. évi március 4-iki és jún. hó 28-iki szaküléseken.
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A. ohtusa és A. elliptica fajokat. Nagy fontosságot tulajdonít a Beirich

által hangsúlyozott- els vagy embrionális kanyarulatra, a nucleusra. De az

ily irányú vizsgálatok nem váltak be, mert az els, a csúcs legfels részén

helyet foglaló kamara legtöbbször annyira kopott, hogy következtetésekre

még átmetszetben sem alkalmas. Egy keskenyebb, magasra feltornyosuló,

és egy tompább spirájú alapalakra vezeti vissza az Actaeonella-k különböz

formáit. Stolicka pedig a D'ORBiGNY-tól leírt A. laevis, crassa típusú

alakokat, — amelyeknél az utolsó kanyarulat annyira betakarja az egész

alakot, hogy a spira külsleg már egyáltalában nem látszik— egy új nembe

sorolja, melyet Volvulina-nak nevez el. A spira gyakori sérült voltát azzal

magyarázza, hogy az állat még életében ezen utolsó kanyarulatából fokoza-

tosan visszahúzódik. A rokonságot inkább a Pyramidella nemmel hang-

súlyozza. Súlyt fektet már az Actaeo'iiella fiatalabb példányainak tanul-

mányozására. Ez alapon összevonja az A. glandiformis-t a,z A. gigantea-va],

a Tornatella Lamarcki-t és voluta-t, továbbá az A. conica név alatt össze-

foglalja az A. conica, voluta, elli'ptica és a Tornatella conica és valuta aXak-

jait. Ezek szerint három típust különböztet meg, az A. gigantea-t és a

Lamarcki-t, harmadikul az A. conica-t, végül Volvulina név alatt új nem

gyanánt tárgyalja az A. laevis és crassa Dorb. fajokat, amely utóbbiak

fleg nagyságban különböznek egymástól. Egyikük sem vette észre azon-

ban, hogy a D'ORBiGNY-tól leírt eredeti A. gigantea-t sehogysem fedi Zbk-

KELi gigantea-ja,.

Az irodalmi adatok kritikai átnézésénél ezúttal csak a legfontosabbak-

kal foglalkozom, amelyek az Actaeonella-k irodalmát új adatokkal vagy új

felfogásokkal gazdagították. A nemet D'Orbigny írta le és ábrázolta leg-

elször a «Paléontologie Frangaise)) lapjain 1842-ben. Utána igen sokan

írnak le és foglalkoznak paleontológiái szempontból szakszeren az Actaeonel-

Zafc-kal. A nevek közül fölemlíthetnek vélem, akiknek adatait kutatásaim-

ban fel is használtam : Winkler: Der Oberkeuper nach Studien in den

bayrischen Alpen 1861 (Zeitschrift d. Deutsch. Geol. Ges.); Drescher:

Über die Kreidebildungen der Gegend von Löwenberg (Zeitschr. d. Deutsch.

Geol. Ges. 1863.). Würtembbrger: Über den oberen Jura der Sandgrube

bei Goslar (Zeitsch. d. Deutsch. Geol. Ges. 1885.), Zekkbli: Gasteropoden

der Gosaugebilde in den Nordöstlichen Alpen. 1852 ; Stolicka: JEine

Revision der Gasteropoden der Gosauschichten in den Ostalpen : Gold-

Fuss: Petrefacta Grermanise (1862); Stolicka: Paleontológia Indica Me-

raoirs of the Geological survey of India (1868) : Choffat; Fauné crétacique

du Portugál: Holzapfel: Die Mollusken der Aachener Kreide; Wannbr:

Die Fauna der obersten (weissen) Kreide der lybischen Wüste: Edgár

Dacke: Mittheilungen über den Kreid^complex von Abu Roasch bei Cairo:

Futterbr: Die Kreidebildungen von Sta Croce ; Böhm : Über cretacische

Gasteropoden vom Libanon und Karmel (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges.
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1900.); EoMAN & Mazbran: Fauné du Turonien da Bassin D'ücheaux:

DioNis Stuhr: Bericht über die geologische Übersichtsaufnahme des

südwestlichen Siebenbürgen (Jahrbuch der geol. Reichsanstalt 1863.)

;

Cossmann: Essais de Paléoconchologie comparée: Peth: A péterváradi

hegység krétaidszaki faunája. Bvebb figyelmet érdemel azonban Emilio

BösE mexikói geológus: «La fauna de Moluscos del senoniano de cardeuas

San Luis Potosi» cím munkája, amely a «Boletin del Instituto geologico

de Mexico» 24. számában jelent meg 1906-ban. Böse itt a legnagyobb iro-

dalmi áttekintéssel dolgozott, számos új fajt írt le és ábrázolt, ú. m. Adaeo-

nella (Trochactaeon) coniformis, occidentalis, inconstans, irreguláris, hrevis

planiteralis, 'potosiana, variábilis. Amint az ábrákból látható, a faj, fogalmát

igen szk keretek közé szorítja és fajai ennélfogva számos átmenettel rendel-

keznek. Egyeznek abban, hogy spirájuk az utolsó kanyarulat fölé emelkedik,

néha olyannyira, hogy a tényleges magasság egyharmadát is eléri. Az

általa leírt fajok legföljebb mint variációk állhatnának meg és különösen

hasonlítanak — csupán nagyságbeli eltérésekkel — az egyetemi földtani

tanszék gyjteményében rzött és Hilflam (Steierország) és Szászcsor (Szász-

sebes mellett) lelhelyekrl származó Actaeonella-khoz, amelyek szintén a

senonból származnak. Böse méreteket is említ értekezésében, azoknak

azonban fontosságot nem tulajdonít és így a különböz fiatalkorú egyéne-

ket külön fajoknak veszi.

A számos Actaeonella fajt természetes módon úgy törekedtem össze-

vonni és rendszerezni, hogy a nomenklatúrát is helyes irányba tereljem,

ehhez megfelel alapot teremtve. Ilyen alapot a méretek arányosságában

véltem találhatni. A továbbiakban a mérési adatokra helyezem a fsúlyt,

mert arányukat olyan tényeznek tartom, ameh^ kevesebb kombinációt

igényelve a legszabatosabbnak bizonyult, holott a szerzk közül, akik

Actaeonella-ksit írtak le — bár méreteket közölnek — Peth GyuLÁ-n

kívül egyik sem tulajdonított a méretek arányából folyó adatoknak fontos-

ságot. Pedig a méretek aránya a szerzktl már sokat megvitatott fiatal

példányok helyes értelmezésének is látszólag nyitját adja. A nomenklatúra

tekintetében az Actaeonella nemet illetleg kétféle felfogás uralkodik,

ami némileg elejét veszi annak a zavarnak, amelyet a Tornaklla, Actaeonella,

Proteohulla,Volvulina Trochactaeon, Spiractaeon elnevezések okoztak. Mindkét

felfogás D'Orbigny eredeti leírására, tehát a kiinduló pontra tért vissza.

Úgy a francia, mint a német felfogás az eredeti Actaeonella nemet két al-

nemre bontja szét, mivel ezen alakok között már úgy küls megjelenési

formájuk, mint elfordulásuk tekintetében éles határ vonható. Az át-

menetek nem hiányoznak ugyan így sem teljesen, de ezen két típus fel-

állítása teljesen megokoltnak látszik. A német nomenklatúra (Stolicka

szerint) az Actaeonella nemen belül a teljesen becsavart, ú. n. involut

alakokat Volvulina-ndik nevezi, mely típus jellemzjének az A. laevis D'Orb.
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tekinthet. Az Actaeonella név az A. gigantea típusnak van fenntartva.

A francia felfogás (Cossmann és Choffat szerint) az eredeti Actaeonella

nemet szintén két alnemre, ú. m. a Trochactaeon és Actaeoiiella típusaira

bontja. Trochactaeon alatt az A. Renauxiana alakját érti, míg a tulajdon-

képeni Actaeonella típusos képviseljének az A. la£vis-t tartja.

Francia felf. Trochactaeon (typus^. Renauxiana).

Actaeonella << A. laevisj.

Német felf. Actaeonella « A. gigantea),

VolvuUna « A. laevis).

Azonban ezen felosztások egyike sem öleli fel az Összes változatokat,

amennyiben nem vezethetk mind vissza a megnevezett típusokra.

A két alnemre való szétbontás azért is hiányos, mert ha a D'Orbigny

által leírt alakokra támaszkodik, úgy az A. gigantea legalább annyi joggal

képviseli az Actaeonella nemet, mint az A. laevis. Zittel legújabb kiadása

Broili szerkesztésében a német felfogást követi és a Trochactaeon fajait az

Actaeonina nemnek alneme gyanánt tárgyalja. A rendszerezést csupán a

méretek nagyságára alapítani már csak azért sem lehet, mert az alak defor-

mációjával ( lehámozottság, kopás) és a fiatal alakokkal kell számolni.

Itt ugyanis kétféle eshetség van. Az els esetben ugyanis a fiatal

példány héja ugyanolyan arányok szerint van felépítve, mint a kifejletté

s csak tényleges nagyságbeli különbség van köztük; tehát valamely faj

méreteinek (magasságának, szélességének és spira-magasságának) a vi-

szonya megközelítleg állandó lehet, akár fiatal, akár kifejldött egyénrl

legyen szó.

A másik esetben pedig a korral úgy a tényleges, mint a viszonylagos

méretek különbözhetnek egymástól, azaz mások lesznek a fiatal és mások

a kifejldött egyedeknél. A méretek arányának a megváltozása az alak

idomára is természetszerleg lényeges befolyást gyakorol. Nem jörmek

számításba a fejldési fokozatok állapotai, amikor az egyén nem hasonlít

szüljéhez. Az Actaconella-ia az els eset látszik igazoltnak.

Ha számos Actaeonella-t megvizsgálunk, úgy bizonyára feltnik, hogy

nagy, kifejlett példányok egy részének számos magas kanyarulattal bíró

spirája van, míg ugyanolyan nagy, st nagyobb egyéneknél vagy egy-

általán nem, vagy csak kevéssé emelkedik a spira az egészet beburkoló

utolsó kanyarulat fölé. A méretek ilyen variálása ifjú példányoknál is

tapasztalható. Az Actaeonella-k az els törvényszerséget követik, míg

a második törvényszerségre jó példa Philippi: Paleontografica I. köt.

23. oldalán leírt és a II. táblán ábrázolt Tornatella ahhreviata Ph., amely

Stur D.: Bericht über die geologische Übersichtsaufnahme des südw.

Siebenbürgens cím értekezésében fJahrb. der k. k. Geol. Eeichsanst.

XIII. köt., 1863.) a 48-ik, illetleg az értekezés 16. oldalán újabb ábrázolás
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után az Actaeonella ahhreviata Ph. nevet kapta, de amelyet nem tartok

Actaeonella-nsik, mert az a körülmény, hogy a három jellemz borda róla

hiányzik, kétségessé teszi az ahhoz fzött kombinációkat, miért is az ott

rajzolt leszármaztatási alakok is kissé túlzottaknak és megbízhatatlanoknak

látszanak. Philippi az erdélyi Kérges környékérl állítólag gosau és a

Wien melletti Péterfalva lajta-konglomerátjából említi. Ezen egyedülálló

kétséges alak mint kivétel ersíti meg azt a szabályt, amely szerint az

Actaeonella-knáX a méretek viszonyának állandósága érvényesül.

Magasság és szélesség viszonya alatt azt a hányadost értem, amelyet

a cm-ben kifejezett magasság mértékszámának a szélesség mértékszámával

való elosztása eredményez. Ezt a hányadost az a szálkereszt is jól jellemzi,

amelynek egyik tengelye (rendesen a hosszabb) a magasságot, az arra

merlegesen álló (legnagyobb átmér) a szélességet jelöli. A magasságba

természetesen betudandó a spira magassága is. A spira magassága az utolsó

kanyarulat fels határától mérend. Deformáció vagy kopás esetében, ha

lehetett, középértéket vettem, ezen mérési adatokra azonban semmiféle

következtetést nem alapítottam. A mérések tolómércével történtek. Az
M

aránvszámot — fejezi ki, ahol M alatt az M+sm-et értem. A nomen-
sz

klaturában a francia irányzatot követem, azaz a Trochactaeon és Actaeonella

alnemekre való felosztást. A Trochactaeon genuson belül azonban típusként

jogosultnak látszanék egy új magas spirájú típust különböztetni meg.

Ezen típus, esetleg alnem elkülönítésére éppen a konopi anyag késztetne,

amely valóságos iskolapéldákkal szolgál. D'Orbigny Actaeonella-i tehát

három típusra lennének oszthatók. A Trochactaeon I. és II. és Actafíonella

típusok kereteibe minden ezideig ismeretes faj könnyen beilleszthet volna

és az eddig leírt és már kritikailag elbírált fajok mint variációk volnának

beiktatandók. A típusok jellegeit a következkben körvonalozom : Els
típus gyanánt ezek szerint egy, a két végén kihegyesed tojásdad vagy

elhptikus szabású, hasas alak lenne felveend, ahol a spira magassága

a tényleges magasságnak egy harmada. A spirával átellenes póluson az

orsón a három red jól fejlett. A magasság és szélesség értékei közel egy-

formák, az értékek közötti különbség pedig az alak karcsúbb, illetve hasa-

sabb voltára van befolyással. Ezen I. típusba a méretek aránya alapján

a következ fajok volnának összevonandók :

Trochactaeon giganteus D'Orb.

« V. crisminensis Choffat.

« ouromensis Choffat.

« intermedius Choffat.

« glandiformis Choffat.

Tornatella gigantea Low.
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kihegyezett, egészen becsavarodott spirával : a szájnyílás vonalidomú és az

alak egész hosszában kiterjed. A bels ajak kevéssé megvastagodott, három

némileg ferde bordával ékesített. Ezen típushoz mindazon egyedeket soro-

lom, amelyeknek spirája becsavarodott. Az utolsó kanyarulat redjének

olykor ajakosan kitürdött végzdése az alakot kihegyesíti. Irodalmi

adatokból a következ fajokat egyesítem e nemben:

Volvaria laevis Low., 1835. Trans. Geol. Soc.

Voluta

Actaeo7iella

« cfr.

Reuss, 1845. Kreideverstein.

Zekk., 1852. Gastr. Gosau.

Choffat, 1885. Contrées de Cintra.

HoLZAPFEL, 1888. Moll. Aach. Kreide.

BöHM, 1894. Paleontograf. 41.

CossM., 1896. Essais Pal. comp.

« terehellum Cossm., 1896. Alterv.

Zowpariensis Choff., Fauné erét. Port.

Grossouvrei Choff., « « «

« scMosensis Böhm.

A második Trochactaeon típus és a harmadik típust képvisel Volvulina

között átrrienetül a Tr. Cossmanni s még inkább annak obesus új válfaja

tekinthetk, amelyek azonban még közelebb állnak a Trochactaeon, mint a

Volvulina típushoz.

A Trocliactaeon genus kettéválasztása egy magasabb és egy alacso-

nyabb spirájú alakra, fleg a megvizsgált példányok alapján jogosulttá

tenné az 1863-ban Meek által használt Syimctaeon elnevezés felújítását:

mivel azonban e név idközben bevonatott, a nomeklatura egyszersítésére

törekedve, inkább a már bevezetett Trochacta^oTi genuson belül állítottam

fel egy magasabb és egy alacsonyabb spirájú típust. Kiemelhet már eleve

azonban az, hogy csupán a spiramagasság, mint a növekedési állapot ki-

fejezje, még nem elegend bélyeg, hanem csak a méretek arányaiban

válik fontossá.

A spira rendszertani jelentségét, továbbá az embrionáhs kamarának

Beyrich által hangoztatott szerepét nem tartom valószínnek. Az érték-

határok, amelyek között a méretek ingadoznak, csekélyebbek, semhogy

szétválasztásra ne volnának alkalmasak. Az I. típus spiramagasságát

1-8 cm-nél mindig nagyobbnak találtam úgy az irodalmi adatok össze-

hasonlítása folyamán, mint a közvetlen mérések alapján. A II. típus spirája

1-2 cm-nél nem magasabb és számításba veend minden esetben a tényleges

magasság és a spiramagasság viszonya is. A rokonsági kapcsolatok tekinteté-

ben minden szerz másképen vélekedik, aszerint, hogy az Actaeoyiella

nemnek melyik sajátságát tekintette fontosabb fajjellegnek. A három red

eredetére nézve már Goldfuss is a nerineákra utal, amennyiben Lamarck
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a Tornatella családot az elbbi után helyezte. Eszerint a Nerinea suhscalaris

MüNST. orsójának három szabadon álló csavarulatával alapját képezné az

Actaeonella-k orsója alsó végén fellép három bordának.

A fajok leírása.

I. (magasspirájú) tipus.

y

Trochadaeon transilvanicus n. sp.

A spira magassága a tényleges magasság egy harmada. A három red
az orsón jól ki van fejldve. Némileg emlékeztet Zekkeli Actaconella

(jigantea-jára,, amely azonban nem azonos a D'ORBiONY-tl elször leírt

A.gigantea-Yol. A feltnen magas spira az A. conica ZKK.-ra utal. Azonban

Zekkeli ábrája a fiatalabb példánynál magasabb spirát tüntet fel, mint

az idsebbnél.

Való ugyan, hogy a növekedés folyamán a spira mindinkább tompább

lesz, de a spira depressziója ezzel nem magyarázható. A héj nagy, vastag,

közepén felfúvódott, küls díszítés nélküli. Varratvonal nem látszik. A spira

magassága és a hasas testszabás a leghatározottabban megkülömbözteti

úgy az A. cylindrica Stol., mint a Trochactaeon giganteus v. intermedius

Choff. fajoktól.

Lelhelyei: Konop, Odvos.
Trochactaeon giganteus var. intermedius Choff.

Elég gyakori elfordulásáról a nagy számban begyjtött példányok

tanúskodnak. A spira magassága a határértéket (1'5 cm-t) meghaladja.

A varratvonal néha elmosódott, de jelenléte gondos preparálással a leg-

többször kimutatható.

Lelhelyei: Odvos, Konop.
Trochactaeon giganteus var. glandiformis Choff.

Choffat leírásai és ábrázolásai jól fedik a megvizsgált példányokat,

azok méreteivel és arányértékeivel is jól egyezk. A varratvonal és a három

red az orsón jól fejlett.

Lelhelyei: Odvos, Konop.

II. (alacsonyspirájú) tipus.

Trochactaeon giganteus Sow. n. var. ventricosus.

Héj vastag, fels harmadában felfúvódott, retekalakú. Díszítésnek

nyoma sem látszik: a spira alig emelkedik az egészet beburkoló utolsó

kanyarulat fölé. A varratvonal elmosódott. A kiemelked spira nem olyan

homorú elhatárolású, mint D'Orbigny Actaeonella gigantea-iánél. Küls
testszabása különíti el a Tr. giganteus magasspirájú válfajától és számos
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más változatától és inkább a Tr. Cossmanni-hoz közeledik, amelynek spi-

rája már depressziót mutat.

Lelhelyei: Odvos, Konop.
Trochactaeon Cossmanni Choff.

A spira annyira, becsavarodott, hogy nemcsak hogy nem emelkedik

az utolsó kanyarulat fölé, hanem abba szinte visszahúzódik, homorú mélye-

dést alkotva, amelynek közepén a spira kezdkamarája egy kevéssé ki-

emelkedik. A homorú elhatárolás azonban tág, de volvulinaszer becsavaro-

dásnak még nyoma sincsen.

A gyakori kbelek úgy pozitiv, mint negativ jellegek. Az átmetszet

a bels szerkezetet, mint az egymásba helyezett kanyarulatokat jól mutatja.

A spira depressziója nem mindig kifejezett, de magassága a 0-8 cm-t nem
haladja meg.

Trochactaeon Cossmanni var. ohrsus.

Testszabása és méretei választják el Choffat Tr. Cossmawm-j ától.

Ugyanis ennél nyúlánkabb és spirája mindig depressziót mutat. Az orsó

karcsú és a három red jgl fejlett.

ni. (Volvulina) tipus.

A Konopról és Odvosról begyjtött anyag ebbe a típusba tartozó

egyedet nem tartalmaz, valamint az alvinczi és mexikói fels szenon képzd-

ményekbl is hiányzik.

A három típus együttes szereplésének tisztázására még kevés adat

áll rendelkezésre. ^

Geológiai áttekintés.

A sztratigrafiai viszonyokat id. Lóczy Lajos és Peth Gyula geológiai

felvételei világítják meg. A szóbanforgó felskréta területnek számos ter-

mészetes feltárása már régóta felhívta a vállalkozók figyelmét, mert a

mészkövet gyakorlatilag használták fel. Peth Gy. említi e területrl,

hogy a csaknem kizárólag Actaeonellákból álló mészkréteget rendszeresen

fejtették és égették.

A krétaképzdmények jól követhetk, mert a babérces diluviális

agyag alól gyakran felbuknak. Az alaphegység itt fillit, amelyet számos

dioritos kitörés tarkáz. Gyakran még érdes kvarcit helyezkedik közbe,

amely ers gyrdések nyomait mutatja. Peth Gy. a legidsebb kréta-

képzdményeknek a barna és vöröses agyagpalákat tartja, amelyekre

közvetlenül gosau márgák és hippuritmeszek települnek. A kárpáti homok-

kövek közül kiemelked mészszirtek Lóczy L. értelmezése szerint a jura

legfels emeletét, a titont képviselik, amit egy jó megtartású Itiera Stassüii

ZoN. elfordulásából következtet.
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E területrl számosan gyjtöttek kövületeket, de részletes faiina-

itímertetése ezideig nem látott napvilágot.

A famia, amelyben az elbb leírt Trochactmon fajok elfordulnak,

kitnik az alábbi felsorolásból, amely egy ugyanazon gyjtésre vonatkozik.

A meghatározást fleg Félix, Stolicka, Choffat,, Komán és Maseran,

Zekkeli, Wanner, Quaas, Daeque, Cossmann, D'Orbigny, Keuss, Speng-

LER, BösE, Tausch, Peth, Pálfy munkái alapján végeztem. A gazdag

faunából a következ fajokat mutathattam ki:

Delphinula Pelossei Pom. Mas.

Trochus sp.

Turritella (Hatistator) granulatoides D'Orb.

« « vernsuilliana D'Orb.

« (Torcula) fondicheriensis.

<( Damesi Beh. töredék.

« inter'posita Peth.

« columna Zk. ^
Glauconia conoidea Low.

« Renauxi D'Orb.

« (Gimnetome) hrems Mai.

« brevis n. v. ornata Mai.

<( Marim Mas.

Trajanella aiwphora D'Orb.

Uchauxia feregrinosa D'Orb.

* CerUhium trismojiila Mich.

(( torosum Z.

« lucidum Z.

« arcotense Z.

« inauguratum Stol.

« scálaroideum D'Orb.

« daedahim Zk.

« gallicum D'Orb.

<( sexangulum Zk,

« HöningJiausi Kfss.

Cheno'pus costae Choff., n. v. maxima.

(( olisi'ponensis Charpe.

Nerinella sp.

Itiera sp.

« Stassieii Zeusch.

Vernedia canáliculata.

Dolium Arnensís Choff.
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Trochactaeongig. v. intennedius Choff.

« V. glandijormis.

« Cossmanni.

« transilvanicus n. sp.

« n. V. ventricosus.

« n. V. ohesus.

Natica fruscagorensis Peth.
(Neverita) Ckpsidrae M. E.

Sigaretus auriformis n. sp.

« costatus n. sp.

Ampullina hulhiformis Low.

Pileolus Herherti u. v. transilvanicus.

Rostellaria gihhosa Low.

Ancillaria sp.

Mesorhytis Gas'parini D'Orb.

Teinostoma sp. töredék.

Fasciolaria gracüis Zk. n. v. incostata.

Lyria crassicostata Stol.

Voluta sp.

« (Volutilit^s) septemcostata Forbes.

A fönntebb leírt három típusnak idben való eloszlása a következ

táblázatból tnik ki:

TipUB
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A cefalapodák teljes hiánya sekélyvizi, lagunás, elegyesviz tengeri

üledékre vall, amit egyébként a geológiai körülmények is igazolnak.

Összefoglalás

:

A francia és német értelmezést a Trochactaeon nemben egyeztetni

iparkodván, három típusba soroltam a fajokat, melyek a méretekre vannak

alapítva, elfogadható magyarázatát nyújtva egyúttal az ifjú példányok

helyes értelmezésének is. Az üledék korát az összehasonlítások nyomán az

alsó szenonba helyezem. Az ActaeoneUa-kr& (Trochactaeon-okra) alapított

szkebbkör szintezések csupán-' az egész faunával összhangzásban végez-

hetó'k sikeresen.

TENGERALATTI FORRÁS LERAKODÁSOK

A BUDAPESTI TRIÁSZKORÚ KÉPZDMÉNYEKBEN.'

(Elzetes jelentés.) -
'

PÁLFY MÓRIC dr.-tól.

A budai hegység triászának egy sajátságos kifej ló'désével óhajtok a

következ' sorokban foglalkozni, amely kifejldés különös módon mindez-

ideig elkerülte a geológusok figyelmét.

A villanyosvasút hvösvölgyi végállomásától mintegy 10—15 percnyi

távolságra a Mária Kemete felé vezet út mellett egy hatalmas kfejt van

a Fazekáshegy nyugati végén, melynek mészkövét a ma már romokban he-

ver mészkemencében egykor égették.

A Fazekashegy ezen részét néhai Hofmann Károly geológiai fel-

vételei alkalmával dachsteini mészknek térképezte. Nincsen adatom' arra,

hogy amikor Hofmann e területet felvette — 1868—1869-ben — e kfejt

már megvolt-e? Hofmann leírásában legalább is nem említi.

Ha e kfejt sziklafalának északi felét néhány lépésrl nézzük, az ott

feltárt kzet teljesen a szétporló dolomit benyomását teszi s csak a sziklafal

déli részén látunk rétegzést alig mutató kemény, szürkés-fehér vagy sárgás

dachsteini mészkövet. A kfejt északi felének túlnyomó része a felületen

finom fehér krétaszer porrá széthulló kzetbl áll és a finom porszer

anyagban csak elvétve akad egy-egy keményebb, szét nem mállott darab,

' Eladta a >Ih. Földtani Társulat 1920 évi április hó 21-én tartott szak-

ülésén.



Földtani Közlöny. Bd. L. köt. Taf. I. tábla.

/. Trochactceon typus.

Bandát del.

Trochactceon transsyloanicus nov. spec.

11. Trochactceon fypuH.

Bandát del.

Trochactceon giganteus ü'Orb. n. v. ventricosus Vi

Bandát del.

Trochactceon gig. n. v. obems ^i

111. Actcvonella (Volvulina) tíjptis Vi

• A. D'Orbigny : Paléontologie Fran9aise

Tome II. Planehe 165. fig. 2.» után.

Baüdat del.
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"amelynek belseje sárgás, kissé áttetsz mészk. A szétporló kzetben azután

elfordulnak egyes részletek, amelyek igen finom leveles fehér és szürke réte-

gecskék váltakozását mutatják, majd pedig fehérre mállott sugaras kristály-

halmazokból álló darabok is kerülnek el. Igen gyakori ezeken kívül a

kzetben a pisolith is, egészen mogyoró nagyságú gömbökben. A szétporló

anyag helyenként egy-egy fészekben sárgásbarna és ersen agyagos lesz,

majd pedig keményebb vékony leveles meszes-agyagos márgába megy át.

A sziklafal nagy részét alkotó fehér, szétporló kzetben azután szét-

szórva igen kemény, sárgás, szabálytalan mészktömzsök ülnek. Fölfelé, t. i.

a sziklafal déli széle felé, a szétporló kzet lassan, észrevétlenül megy át a

fels szintájat alkotó kemény dachsteini mészkbe.

A kfejt alsó részletének sziklafalán egy helyen hófehér kalcit és

aragonit darabok hevernek. Ezeknek elfordulási módja nem látszik; aUg-

hanem utólagosan képzdött telérben fordulnak el, vagy egy forrás csator-

náját képviselik.

A szétporló képzdmény a kfejttl kelet felé húzódik és a Fazekas-

hegy csúcsa alatt az északi oldalon lev, régen felhagyott kfejtkben lát-

ható még. A Fazekashegy csúcsán a jól rétegezett dachsteini mészkpadok
25° alatt DNy. felé dlnek. A csúcs alatt lev régi kfejtk oldalfalain fehér,

•szétporló mészk van, amely fészkenként finomleveles, agyagos lerakódásba

megy át.

A nagy kfejt szétporló mészköve, ami távolról a porrá mállott dolomit

benyomását kelti, dr. Emszt Kálmán fvegyész elemzése szerint tiszta

Ca COg-ból áll és MgCO^-t még nyomokban sem tartalmaz.

A fehér és szürke, igen vékony kemény rétegekbl álló kzet, valamint

a fehér, szétporló kzet belsejében lev üde darabok is nagyon emlékeztet-

nek az aragonitra ; tényleg azonban kalcitból állanak. Szintén aragonitra

emlékeztetnek a jelenleg hasonlóképen kalcitból álló sugaras képzdmények

is. A nagy fészkek alakjában elforduló vékonyleveles, puha meszes lerakó-

dások pedig teljesen olyanok, mint aminket a meszes források üledékei

gyanánt a mésztufákkal kapcsolatban igen gyakran látunk. Eszerint ha a

nagy kfejt sziklafalának mélyebb, É-i részén látható aránylag kevés ke-

mény mészktl eltekintünk, a feltárás szétporló anyagát alig tudjuk egyéb-

nek elképzelni, mint forrásbeli lerakódásnak. Ebben a feltevésben megersít

a sziklafal különböz részein szétszórva, de elég gyakran elforduló pisolith

is, amit csakis alulról, nyomás alatt felfakadó víz munkája hozhatott létre.

A kérdés most már az lenne, hogy ez a mészk miért porlik sokkal

könnyebben szét, mint akármely más mészk és hogy csakugyan kalcit-e

annak eredeti állapota? Ezekre a kérdésekre ezidszerint még feleletet nem

tudok adni. Tekintve azonban a kzetnek sugaras-rostos, majd pedig vékony-

réteges szerkezetét, ami pl. rendkívül emlékeztet a korondi vagy a karlsbadi

aragonitlerakódásokra, nem tartom kizártnak, hogy itt vagy szénsavas vagy
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melegforrások törtek fel a triasztenger fenekén s ezekbl legalább részben

aragonit vált le, amely viszont molekulaáthelyezdés mellett a sokkal

állandóbb kalcittá alakult át. Talán ezzel a molekulaáthelyezdéssel lehet

kapcsolatos a kzet szétporlása is.

Lehetne esetleg arra is gondolni, hogy a kétségtelenül forrásüledékek-

nek tekintend képzdmények utólagosan rakódtak le a mészknek azokban

a nagy üregeiben, amiket a késbb feltör források hoztak létre s aminre

tényleg van példa a budai hegység dachsteini mészkövében, de lehetséges az

is, hogy a mészköveket meleg források, illetve azokkal kapcsolatos kénes

gázok bontották volna el. Ennek a feltevésnek azonban ellene mond az a

körülmény, hogy magában az aragonitszer réteges kzetben is elfordulnak

kövületek, még inkább ])edig az, hogy a porrá széthulló kzetben lev kövü-

letek igen finom díszítésüket is teljesen megtartották, mi pedig kénes gázok

jelenlétében elmosódott volna.

Sztratigrafiai szempontból is igen nagy fontossága van

ennek a fazekashegyi forrásüledéknek, .amennyiben az fészkenként elég l^-

ven jó megtartású kövületeket zár magába.

A budai hegység dachsteini mészkövei, eddigi ismereteink szerint, a

rhátiai emeletbe, az alatta lev dolomit pedig a norikumba tartozik. A k-
fejt déli részén, valamint a Fazekashegy csúcsán típusos dachsteini mész-

kövek vannak feltárva, melyekben az utóbbi helyen egy közelebbrl meg

nem határozható nagyobb megalodontát találtam. Annál feltnbb volt,

amikor a kfejt északi végének közelébl, tehát az egész képzdménynek

majdnem a legmélyebb részébl, sokkal mélyebb 'szintre utaló hallstatti

fáciesre valló fauna került el. Az innen származó kövületek közül a követ-

kezket sikerült meghatározni:

Pinacoceras cf. Jarhas Münst. sp. (Karni emelet. Sct. Cassian, Hallstatt).

Placites sp. a 'plaiyphyllum alakkörébl (cir. P. 'placodes Mojs. Karni em.

Hallstatt Arc. ellipticus-szs]).

Arccstes sp. az A. hufo és A. tacitus alakkörébl. (Karni em. Hallstatt,

Trop. suhbullatus-szaí].)

Arcestes decipiens Mojs. (Karni em. Trop. subhullatus-Bza}.)

Arcesies sp. az A. íornáíMS-csoportból. (Hallstatt küL színtájaiban, de le-

nyúhk a sct. cassiani rétegekig.)

QÍv.Paratropites PhöhusDiiTM. ( Karni em. Hallstatt, Trop. suhbullatus-sz-^\.)

Dnphnitcs sp. ( Hallstatt, norikum.)

Lijtoceras sp.

Sphingites sp. cfr. '. pumüo Mojs. (Hallstatt, a karni em. fels részében és

a norikum alján.)

Eidomoceras sp. cf. E. La nrae Mojs. (Karni em. Hallstatt. Trop. suhhullatus

zóna.)
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Euo7nphalus n. sp.

Kokanella sp.

Nerito'psis sp.
'

Natico'psis ? ladma Kittl. (Sct. Cassian.)

Ste/phanocosmia dolomitica Kittl. (Bakony: a Papek fdolomitjából, Aradi
V. állítása szerint a Kis Gellérthegy aljáról is. Legközelebbi rokona a

sct. cassiani St. suhconi'pressa és Katosira seelandica.)

Coelostylina crassa Míjnst. sp. (Sct. Cassian.)

? Purpurina n. sp.

Osztrakodák.

Amint e felsorolásból látni lehet, a faunál)an lev ammonitok nagy

része a karni emelet fels részére, az Arcestes ellijpticus és a Tropites subhullatus

zónára utal s csak a Sphíngitesek és a Daphnitesek fordulnak el a nori-

kum alsó részében is, raíg a, Pinacoceras Jarhas felfordulása a sct. cassiani-

rétegekben van. A csiga-fauna, bár tipusa a hallstatti faunához is hasonló,

részben szintén a sct. cassianira emlékeztet.

Kétségtelen tehát, hogy a kemény dachsteini mészk alatt következ

és meszes forráslerakodásokkal kevert képzdmény a

fdolomitot helyettesíti és nem tartozik a budai hegy-
ségrhátiai dachsteini meszéhez. Kiderül azonban még
egyben az is, hogy a fdolomit sem szorítkozik kizáró-
lag a norikumra, hanem lény ii lik a karni emeletnek is

legalább a fels részébe.

Hogy a budai hegységben a fdolomitnak egy része a norikumnál

mélyebb színtájat képvisel, azt már Hofmann ^ is sejtette, amikor felemlí-

tette, hogy a Gugerhegy délnyugati aljáról származó Spiriferina hudensis

HoFM., Koninckina Sy£ssi Hofm. és Macrodon parvum Hofm. a sct. cassiani

fajokkal vannak közeli rokonságban.

Ezen fajoknak a sct. cassiani-faj okkal való közeli rokonságára reáutalt

LÓCZY is.2

Ugyancsak a sct. cassiani-raibh-rétegekre emlékeztetnek azok a fajok

is, amiket állítólag a Kis Gellérthegy aljáról Aradi Viktor ^ gyjtött, de

amiknek lelhelyére vonatkozólag szakembereink körében kétség merült fel.

Az a megállapítás, hogy a budai hegység dolomitja nemcsak a noriku-

raot képviseli, hanem lenyúlik a karni emeletbe is, megegyezik a fdolomit

bakonyi elfordulásával is, amennyiben Lóczy szerint ott a fdolomit egy-

1 A Buda-Kovácsii hegység földtani viszonyai. AI. kir. Földtani Intézet

Évkönyve. I. k. 1871. p. 211.

- A Balaton környékének geológiája, p. 169.

3 Földtani Közlöny, XXXV. k. (1905.) p. 79.

Földtani Közlöny. L. köt. 1920. 2
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része helyenként egykorú a karni emeletbe tartozó ú. n. fels márgacsoport-

tal. LóczY ugyanis nagyon valószínnek tartja, hogy a fdolomit a «3ct.

cassiani-raibli-rétegekkel ekvivalens fels márgacsoportból fejldik ki

akként, hogy a veszprém-nagyvázsonyi fensíkon és a Tapolcza—Sümeg

közötti ksíkon, valamint a keszthelyi hegységben az említett rétegek a

dolomitba beleolvadnak)), (i. m. p. 178.)

Annak a felismerésnek, hogy a budai hegységben a dolomit a karni

emeletbe nyúlik le, van még egy másik sztratigrafiai jelentsége is, amennyi-

ben az támpontul szolgál a Mátyáshegy keleti oldalán, a pálvölgyi kfejtbl
ismeretes mészk korára is, amit Böckh János éles szeme a füredi mészkvel

hasonlított össze. Ismeretes, hogy a füredi mészk a Bakonyban a fels

márgacsoport alatt közvetlenül következik. Minthogy a Fazekashegyen

talált kövületek alapján jogosan feltehetjük, hqgy a budai hegység dolomit-

jának mélyebb része egykorú a fels márgacsoporttal, nyilvánvaló, hogy a

mátyáshegyi mészknek a füredi mésszel való összehasonlítása BöcKH-tl

mennyire indokolt volt.

A Fazekashegyrl leírt kzethez teljesen hasonlóra a budai hegység-

nek még több pontján akadunk. így pl. hasonló kzetet találtam a Kis

Hárshegy keleti lejtjén, a budakeszi úton, az Ördögárok baloldalán lev

mária-remetei kfejtben, valamint a templomtól északkeletre, a Várhegy

déli oldalán lev kfejtben is.

A Kis Hárshegy csúcsát típusos kemény, pados dachsteini mészk
fedi. Keleti gerincén azonban, a lipótmezei tébolyda kertjének háta mö-

gött, egyes részleteiben szintén porrá hulló mészk van feltárva, ami itt

is a dolomit szokásos megjelenésére emlékeztet s valószínleg ez volt az oka,

hogy a geológiai térképen dolomitnak is van jelölve. A mélyebb szintben

alatta, a Kurucles egy kis völgyületében azonban megvan a porrá szóthulló

típusos dolomit is, amit ott egy kis kfejtben jól feltártak. A gerincen lev

szétporló mészkhöz hasonló mészk darabkáit megtaláljuk még a Kis Hárs-

hegy déli lejtjén is, úgy hogy az legalább a keleti és déli oldalon megvan a

típusos dachsteini mészk alatt.

A budakeszi út baloldalán, a Szép Juhásznétól kissé nyugatra,

egy kisebbszer, jelenleg felhagyott kfejt van, amelynek szintén szétporló

dolomitra emlékeztet mészkövét Hofmann ugyancsak dolomitnak jelölte

térkópén.

Forrásüledékre emlékeztet lerakódásokat azonban sem a Kis Hárs-

hegyen, sem a budakeszi úton nem találunk. Ezeknek sokkal tanulságosabb

feltárását a mária-remetei templomtól északkeletre, a Várhegy oldalán lev

egyik kisebb kfejtl)en találjuk, hol a vékonylemezes forrásüledéket és a

porrá széthulló mészkövet a kemény, dachsteintipusú mészkvel összekeve-

redve látjuk. A Várhegy déli oldalának ez a pontja azért fontos, mert itt

Hofmann is a rhátiainál idsebb dachsteini mészre gondol, amikor a követ-
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kezket írja: «itt szolgáltatott egy elmállott s eldolomitosodott mésztömeg

néhány Chemnitzia sp. Natica sp. és díszes felület Turbo sp.^ példányt, de

sokkal kevésbbé ép állapotban, mintsem hogy a közelebbi meghatározásra

csak gondolni is lehetett volna. Ez utóbbiak, kinézésüket tekintve, inkább

emlékeztetnek az Bsino-mésznek, mintsem a rhátiai képletek alakjaira s

anyakzetük még valószínleg a fdolomit csoportjához tartozhatik, mi

mellett az itt eló'forduló megalodonták csekély nagysága is látszik szólani».

'i. h. p. 215.)

A forrásüledékkel kevert mészkó'nek szép és tanulságos feltárását látjuk

abban a hatalmas kfejtó'ben, melyik a mária-remetei templomtól délnyu-

gatra, az ördögárok baloldalán van. Ebbl a kfejtbl évekkel ezeltt

Vadász Elemér tudomásom szerint igen szép megtartású és gazdag faunát

gyjtött, amelyet azonban ezideig még nem közölt. Pár kirándulásom alkal-

mával úgy ScHRÉTER Zoltán, Vogl Viktor és Ferenczi István kollegáim,

valamint Marzsó Lajos földtani intézeti titkár társaságában magam is csi-

nos, fleg gaszteropodákból álló faunát gyjtöttem, amely azonban még meg-

határozásra vár. A kfejt 35—40 m. magas, közel függélyes sziklafalának

hozzáférhet része itt is részben szétporló krétaszer mészkbl áll, amely-

ben helyenkint pisolithok és erinospongiákra emlékeztet gömbhéjas szer-

kezetek nem ritkák.

Az itteni fauna díszes gaszteropodái nem egyeznek meg a Fazekas-

hegyen talált fajokkal s alighanem magasabb szintet képviselnek.

Míg a Fazekashegy közelebbi környékén a dachsteini mészk alatt

a forrásüledékkel kevert meszes lerakódásokat találjuk, addig valamivel

távolabb a dachsteini mészk alatt mindenütt közvetlenül a dolomit hatal-

mas tömege következik. Önként felmerül itt az a kérdés, miért rakódott le

ugyanabban az idben a Fazekashegy környékén meszes, magnéziát még

nyomokban sem tartalmazó üledék s miért nem dolomitos? Azt hiszem, hogy

nem tévedek, amikor ennek a jelenségnek magyarázatát itt a tengerfenék

hatalmas forrásaiban keresem. Ezek az édesviz források okozhatták, hogy

feltörésük helyén nem dolomit, hanem a források üledékével összekevered

meszes üledék rakódott le. És ha arra gondolok, hogy az utóbbi idben vég-

zett kutatások a dolomit képzdését leginkább a melegebb tengervízzel

hozzák kapcsolatba, akkor e tengeralatti forrásokat inkább hideg, talán

szénsavas forrásoknak lehetne feltételezni (amint pl. a korondi sósforrás-

^ Itt meg kell jegyezni, hogy úgy ez a faj, mint a HoFMANN-tól a Gugerhegy-

röl leírt Turbo pannonictis tulajdonképen Neriiopsis, a sct. cassiani N. armata

csoportjából, csakhogy enuél mindkett sokkal nagyobb termet és díszítésében

is eltér. A .V. pannonica-hoz hasonló termet, de eltér díszítés neritopsisok úgy

a fazekashegyi, mint a máriaremetei nagy kfejtben (az ördög-árok bal oldalán)

szintén gyakoriak.

2*
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ból is aragonit válik le), noha az üledékbe zárt, helyenként gazdag fauna

talán inkább langyosabb vízre utalna.

A források mködése a karni és norikumi emelet ideje alatt tarthatott.

Hogy azonban még késbb is, már. a dachsteini mészk lerakódása után,

közelebbrl meg nem határozható idben a budai hegj'ség ezen belsbb terü-

letén is voltak igen ers források, azt a réthiai dachsteini mészkben lev
forráscsatornák, az ezekben leülepedett forráslerakódások, valamint e csa-

tornák mentén a dachsteini mészkövön észlelhet hatások bizonyítják.

Ilyen jelenségeket találtam pl. a mária-remetei templomtól nyugatra, a

Eemetehegy északi oldalán, valamint a Hárshegytl nyugatra, az Ördög-

árok völgyének jobboldalán lev kfejtkben is.

Pótlás.

(Kelt 1920. június hó 30-án.)

A f. év június havában Vadász Elemér tollából egy kis közlemény je-

lent meg : Die stratigraphische Stellung des Dach-
steinkalkes in der Umgebung von Budapest címmel

(Herausgegeb. v. d. Verlagsgesellschaft «Ethika» 1920.), melyet szerz azért

közölt, mert ezen vizsgálatait már— szerinte -^ nemcsak minden szakember

ismeri, hanem ismeretes a gyjtött anyag és annak lelhelye is.

Fennebbi közleményemben mindazt leírtam, amit Vadász gyjtésérl

elzleg tudtam. Nem akarnék abba a gyanúba esni, mintha VADÁsz-nak

érdemeibl a legcsekélyebbet is el akarnám tulajdonítani, azért hangsúlyo-

zom, hogy gyjtött anyagáról elzetesen tudomásom volt, st rajzoltatás

közben láttam is, de annak lelhelyét csak ez év tavaszán mutatták meg
ScHRBTER és VoGL kollegáim, míg feldolgozásáriak paleontológiái és sztrati-

gráfiai eredményeit nevezett közleményének megjelenése eltt éppen úgy
nem ismertem, amint nem ismerte azt a legtöbb magyar szakember Vadász

néhány bizalmas barátján kívül.

A fennebbi közleményembl kiderül, hogy a tlem talált kövületek

más pontról származnak, mint Vadász kövületei és más színtájat is képvisel-

nek : azzal a faunával pedig, amit a Eemeteszorosban gyjtöttem, egyáltalán

nem is foglalkoztam, még pedig azért, mert tudomásomra jutott, hogy onnan

származik Vadász gyjtésének legnagyobb része.



ADATOK A KRASSÓSZÖEÉNYI BÁNYAVIDÉK ÁSVÁNYAINAK

KRISTÁLYTANI ÉS CHEMIAI ISMERETÉHEZ.

Dr. LiFFA Aurél- és dr. Emszt KÁLMÁN-tól.

1. Realgar ÚjmoldováróJ.

(A II. és III. táblával.)

Az 1910—11. években a krassószörénymegyei kontaktterületen végez-

vén geológiai felvételeket,^ alkalmam volt az ottani bányákat részletesen

bejárni s ezzel kapcsolatban néhány, a kontaktelfordulást jellemz, ille-

tleg kísér ásványt vizsgálat céljából begyjteni. E vizsgálatok eredményét

kívánom— a realgárral kezdve — röviden a következkben ismertetni.

A realgár a krassószörényi kontaktterület legdélibb részén, Újmoldován,

a szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasúttársaság tulajdonát képez

Florimunda bányamez hasonló nev tárnájában fordul el. Elég

régóta ismert ásványa ez e területnek, hol a bányászat kezdete még a ró-

maiak idejére vezethet vissza.^ Eredetileg piritbe települt rézérceket, azon-

kívül kis mennyiség ezüsttartalmú ólom- és rézérceket termeltek itt ^ és a

realgárt az auripigmenttel csupán melléktermék gyanánt nyerték. A fent-

nevezett Államvasúttársaságnak egy, az 1885-ik évben megjelent leírása

említi, hogy a Florimunda altárnában a realgárt és auripigmentet a 80-as

1 LiFFA A. : Jegyzetek a vaskö-dognácskai kontakt-vonulatról. (Magy.

kir. Földt. Int. évi jelentése 1910-rl) Budapest, 1912. p. 165.

LiFFA A. : Jegyzetek az oravica-csiklovabányai és szászkabánya-újmoldo-

vai kontakt vonulatról. (Magy. kir. Földt. Int. évi jelentése 1911-rl) Budapest,

1912. p. 157.

^ G. Maeka: Notizen über das Banater (iebirge. (Jahrb. der k. k. Geol.

Reichs-Anstalt. 19. Bd. Wien, 1869. p. 309.)

G. V. Bene: Befahrung einer mutmaaBlich römischen Edelmetallgrube bei

Neu-Moldowa (Süd-Ungarn). (Oester. Zeitsch. für Berg- u. Hüttenwesen 1897.

p. 198.)

— A szabadalmazott osztrák-magyar Államvasúttársaság délmagyarországi

uradalmainak leírása. Budapest, 1885. p. 63 & 98.

* G. Maeka: 1. c. p. 309.

M. Castell: Memoire sur les niines et usines métalliques du Bánat.

(Annales des mines, Vol. 16. Paris. 1869. p. 451 & 473.)
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évek folyamán rendszeresen fejtették.^ A munkálatok azonban, midn
1911-ben Újmoldován jártam, már szüneteltek és azóta tudtommal nem is

indultak meg.

A realgár itteni elfordulásáról a legels adatokat Zipsbr K. A.

1817-ben megjelent munkájában találhatjuk,^ amelyek szerint amaz, auri-

pigment társaságában kvarcos telérkzeten fennve lelhet. E szerz adatai

nyomán idézik ezen elfordulást : G. Leonhard ^ és V. v. Zepharovich.*

Leonhard már részletesebben ismerteti úgy az ásvány társaságát, mint

elfordulási viszonyait is, megemlítvén, hogy chalcopyrit, auripigment és

malachit kíséretében a részint csillámpalában, részint mészkben lev érc-

teléreken lép fel. Ugyanezen szerz tankönyvében viszont csak annyit említ,

hogy a realgár Újmoldován auripigment kíséretében fordul el.^ Zepharo-

vicH szerint auripigmenttel és chalcopyrittel kvarcos telérkzeten vagy

mészkövön lelhet. V. Zepharovich nyomán idézi ezen elfordulást C.

HiNTZE ' is. Ezen adatokat egybevetve látjuk, hogy a szerzk véleménye

úgy a kísér ásványok, mint a mellékkzet tekintetében eltérk.

E terület ásványainak elfordulási viszonyai részletesen csak azóta

ismeretesek és behatóbb kutatások tárgyai, mióta B. v. Cotta ' a kontakt

ércelfordulás jellegzetes jelenlétét megállapította s ugyanakkor a lelhely

ásványait egybeállította. Mintegy 34 ásványt sorol fel, melyek közül a real-

gárra nézve egyebeken kívül megjegyzi, hogy az alárendeltebb elfordulások

közé tartozik, lelhelye gyanánt pedig a Mária-Anna-bányát jelöli meg. Fr.

V. ScHRÖCKENSTBiN is megemlékezik a realgár és auripigment itteni elfor-

dulásáról,' fel is sorol összesen 23 ásványt, azonban minden további ma-

gyarázat nélkül. G. Marka ^ 31 ásványt említ, köztük a realgárt és auripig-

mentet, amelyekre vonatkozólag megjegyzi, hogy piritben és legszebb ki-

fejldésben a Mária-Anna-bányában lelhetk.

1 1. c. p. 65.

^ O. A. Zipser: Versuch eines topographisch-mineralogischen Handbuches

von Ungern. Oedenburg, 1817. p. 253.
^ G. Leonhard: Handbuch der topographischen MJneralogie. Heidelberg,

1843. p. 440.

* V. V. Zephabovich: Mineralogisches Lexikon. I. Bd. Wien, 1859. p. 374.

& III. Bd. Wien, 1893. p. 213.

5 G. Leonhard: Grundzüge d. Mineralogie. Leipzig u. Heidelbeig, 1860.

p. 276.

« C. Hintze: Handbuch der Mineralogie I. Bd. Leizzig, 1904. p. 354.

^ Bernh. V. Ootta: Erzlagerstátten im Bánat und in Serbien. Wien, 1864.

p. 49. & 103.

* Fr. V. Scheöckenstbin: Die geologischen Verháltnisse des Banater

Montan-Districtes. (Magyarhoni Földt. Társulat munkálatai. V. köt. Budapest,

1870. p. 70—71.)
" G. Marka: 1. c. p. 817.



ADATOK A KRASSÓSZÖRÉNYI BÁNYAVIDÉK ÁSVÁNYAINAK ISMERETÉHEZ. "23

Ezekkel szemben a vizsgálat tárgyát képez realgar elfordulási viszo-

nyaira vonatkozólag felemlíthetjük, hogy az a Florimunda bányamezben
a granodiorit egy — Eozlozsniktól ^ amfibolos kvarcos diorit porfiritnek

meghatározott — féleségének a mészkvel való kontaktusán szabálytalan

repedések kitöltését képezi. Az ezen ereket magában foglaló mellékkzet —
mint azt Kozlozsnik leírásában is közli és eltte Maderspach L. is említi ^—
egészen fakó szín, kifehérített és mállott. E jelenség kétségtelen bizonyítéka

annak, hogy ez egy szolfatára egykori mködésének az eredménye, maga a

realgár és az auripigment pedig annak egyik terméke, amelyeken kívül még
piritet és chalkopyritet is találunk kifejldve. Tóth Mike^ a realgárnak mol-

dovai elfordulását már MADERSPACH-nak munkája nyomán idézi. Szabó J.

is megemlíti,* de minden további megjegyzés nélkül.

Az általunk megvizsgált realgár stufák közelebbrl megszemlélve, egy

szürkés, szennyes fehér anyagot engednek felismerni, amely sósavval meg-

csepegtetve, semmi észrevehet változást nem mutat. Szabálytalan alakú

üregeiben helyezkednek el a gyönyör kifejldés, élénk hajnalpiros szín

fenntt kristál;fok kisebb-nagyobb csoportokat, majd egész halmazokat

alkotva. Kísér ásványokat a legtöbb példányon alig, legfeljebb kevés auri-

pigraentet és csak elvétve imitt-amott egy-egy piritszemet látni.

A realgár azonkívül, hogy a sokszor egész sejtszeren kifejldött üre-

gekben a legszebb kristályokkal lép fel, kisebb-nagyobb méret vaskos ér-

kitöltéseket is alkot a stufák szabálytalan irányú repedéseiben. A fennve

kifejldött kristályok élénk színükön kívül szembeszök fényükkel tnnek
fel. Nagyságuk meglehets nagy határok között változik: egyesek — ará-

nyos vastagság mellett — 1 cm hosszúságot is meghaladnak, mások viszont

egész aprók és vékonyak, ismét mások hajszálvékony, hosszúra nyúlt priz-

mákat alkotnak. Legnagyobb részüknél már az els tekintetre szembe ötlik,

hogy az egyébként mérsékelten lapdús kristályok a realgár megszokott for-

májától lénj^egesen eltérnek és egy többé-kevésbbé véshöz hasonló alakot

engednek felismerni.

Ezek elrebocsátása után a kristályok részletes ismertetésére térve át,

megjegyezhetjük, hogy ezen kristallografiailag tudtunkkal csak L. Fletcher-

tl ^ egyetlen kristályban leírt, chemiai szempontból azonban eddigelé még

* RozLozssiK P. és Emszt K. : Adatok Krassószörény vármegye banatit-

jainak pontosabb petrographiai és chemiai ismeretéhez. (A m. k. Földtani Intézet

évkönyve. XVI. köt. Budapest, 1908. p. 203.)

- Maderspach L. : Magyarország vasérc fekhelyei. Budapest, 1880. p. 108.

^ TÓTH MiKE : Magyarország ásványai. Különös tekintettel termhelyeik

megállapítására. Budapest, 1882. p. 419.

* Szabó .T. : Ásványtan. Budapest, 1893. p. 356.

* L. Fletcher: Krystallographische Notizen. (Philosophical Magaziné

Vol. (5), IX. 1880. p. 189.) Refer. Zeitschr. f. Krystallogr. stb. V. Bd. Leipzig.

1881. p. 112.
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meg sem vizsgált elfordulásból igen b anyag áll rendelkezésünkre. Feldol-

gozásához a kristálytani rész szerzje még 1914-ben fogott, azt azonban egy-

részt a közben kitört háború, másrészt az utána következ zavarok miatt

folytatni s még kevésbbé befejezni nem tudta. Ennek folytán az anyagnak

csupán ezideig feldolgozott részével számolunk be azon reményben, hogy

nyugalmasabb id beálltával az elmaradt részét is ki fogjuk pótolhatni.

Kristallografiailag öt kristályt vizsgáltunk meg, amelyek mindegyike

a vertikális prizma irányában megnyúlt, többé-kevésbbé karcsú s csupán

egyik végükön terminál-lapoktól határolt egyén. Valamennyien csaknem

teljesen átlátszók és igen fényesek. De az anyag más részében vannak egész

sötét vörös szín, az átes fényt alig vagy csak vékonyabb éleken átbocsátó

kristályok. Ez utóbbiak különösen a nagytermet egyének között fordulnak

el, amelyeknek lapjai ezenkívül — a prizmaöv kivételével — rendesen még
érdes felületek is, mely tulajdonságuknál fogva tehát kristálytani vizsgá-

latokra kevésbbé alkalmasak.

A megvizsgált kristályok mindegyike úgyszólván más-más típust kép-

visel, amellett azonban mind — még az imént említett érdes felületek is —
ama közös jellemz tulajdonságban egyezik meg, hogy valamennyin egy, a

realgáron eddig még nem észlelt és úgy látszik, ezen elfordulásra jellemz

alak igen nagy méret s jól tükröz lapokkal van kifejldve.

A realgárnak ismert alakjai közül az újmoldovai anyagon — miként az

alábbi összeállításból látható — eleddig 18 volt ismeretes : ezekhez járul még
4 alak, melyek a realgárra újnak bizonyultak és az összeállításban csillaggal

vannak megjelölve. A megvizsgált kristályokat eszerint összesen 22 alak

építi fel. Ha tekintetbe vesszük, hogy a realgár összes alakjainak száma

GoLDSCHMiDT szögtáblái szerint ^ 44, amelyekbl azonban utóbb hármat

törlendnek mond,- úgy e maradékhoz a Löw M.-tl ' azóta felsbányai

anyagon talált egy biztos és a fennebb említett négy új alakot számítva, a

realgár formáinak végösszege ez id szerint 46.

A megfigyelt alakok felsorolásánál szükséges megemlíteni, hogy úgy
a kristályok felállítása, tengelyaránya, mint az alakoknak ezzel kapcsolatos

jelzése tekintetében a kristálytani rész szerzje Goldschmidt V. módszerét *

követte annál is inkább, mert a méréseket egy GoLDSCHMiDT-féle kétkörös

goniometeren végezte.

^ V. Goldschmidt: KrystaJlographische Winkeltabellen. Berlin, 1897. p. 293.
- V. Goldschmidt: Realgár von AUchar in Macedonien. (Zeitschr. f. Kiystal-

logr. stb. XXXIX. Bd. Leipzig, 1904. p. 121.)

^ Löw M. : Adatok a felsbányái realgár kristálytani ismeretéhez. (Mathemat.

és term. tud. értesít. XXIX. köt. Budapest, 1911. p. 835.) — U. a. (Zeitschr. f.

Krystall. etc. LI. Bd. Leipzig, 1912. p. 137.)

* V. Goldschmidt: Realgár von AUchar etc. p. 120.
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Az észlelt alakok a következk :

Folyó

szám



a
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± ^ = 0*0003 különbséggel tértek el, a fenti összeállításba felvett értékeket

— miután kizárólag kitn méréseken alapulnak — kell leghitelesebbeknek

elfogadnunk.

A fenti elemekbl kiindulva a, <p ésg poziciós szögek számítási értékei

az alábbi táblázatban vannak az észlelt szögértékekkel szembeállítva :

'0

«
pq



28 Dí LIFFA AURÉL ÉS D5 EMSZT KÁLMÁN

tüntetett), hanem ezenkívül még mintegy 25 tisztán e forma szempontjá-

ból megvizsgált kristályon is megtalálhatók.

Miként a fenti táblázat ± A rovatából látható, mért és számított

szögértékeinek eltérése Si ^ é& q pozíciós szögek mindegyikénél Ol'-nél

kisebb. Ha ezenkívül tekintetbe vesszük még, hogy szimbólumának grafikus

úton meghatározott értékei a mért pozíciós szögekbl számítás útján nyert

eredményektl a p-nél: i <? = 0*004, a q-nál. áz ^ = 0-005 különbséggel tér-

nek csak el, a gnomónikus projekció bizonysága szerint pedig mintegy 5 öv

centrumában fekszik, úgy kétséget nem szenved, hogy ezen alak biztossága

teljes. St állíthatjuk, hogy gyakori fellépése, feltnen nagyra fejldött és

jól tükröz lapjai ezen alakot az újmoldovai realgár egyik ismertet jelének

minsítik.

A másik új alak, az elbbinek megfelel negatív orthodóma

:

(o =^ — 60 = {601}, mely jóllehet csak egy kristályon (1. a 4. sz. ábrát)

volt egy keskeny, de fényes lappal észlelhet, szintén a biztos alakok közé

sorolható. Keflexei u. i. elég élesen határoltak, jól beállíthatók, miért

is szögeinek megfigyelt és számított értékei a fenti táblázat ± A rovata

szerint 01', illetleg OS'-el térnek el egymástól. Szimbólumának grafikusan

nyert és mért szögeibl számítás útján meghatározott értékei p-nél:

±<J = 0-021, q-nál : ± <? =0-002 különbséget tüntetnek fel, ami —'ha

még tekintetbe vesszük, hogy 8 öv metszpontjában fekszik — biztossá-

gát csak megersíti.

Az 77=—55= {55í} piramis a megvizsgált kristályok közül csak egy

példányon (1. a 2. sz. ábrát), de mindkét lapjával kifejldve volt észlelhet,

amelyek közül egyik kitn, másik gyenge reflexet adott. Ezért megmért

értékeik a pozíciós szögekben 05', illetleg Ol'-nyi különbséggel tértek el

egymástól. Középértékei ellenben a számított értékekkel szemben a ± A
rovat tanúsága szerint ^-nél 0-6'-nyi, míg Q-néA 23'-nyi különbséget mutat-

nak. Habár ez utóbbi különbözet a megengedhet határokat meghaladja, az

alak biztossága ennek dacára sem kétséges, amit két lappal való fellépésén

kívül még az is támogat, hogy mért szögeibl számított szimbóluma a jobb

reflexet adó lapnál a negyedik tizedesben egy egységgel tér el, a másik lap

pedig semmi eltérést sem mutat a grafikusan meghatározott indexeivel

szemben.

A /* = 00 ^ 4 = {490] jel prizma az eddigiekben elsorolt új alakok

között — ha a mért és számított értékek eltérésének a nagyságát tekint-

jük — kevésbbé megbízhatónak látszik. Csupán egy kristályon (l. a 2. sz.

ábrát) találtam egy nagy lappal kifejldve. Eefíexe igen jó, élesen ha-

tárolt ós ennek dacára mért és számított szögértékei túlnagy különbözetet

mutatnak. A ± A rovat szerint ez az eltérés a ^ szögnél 0°, a (> szögnél

pedig 0°15'.
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A szóban forgó alak indexét grafikusan meghatározva, ez egész pon-

tosan megállapítható; úgy a mért pozíciós szögek közvetlen értékei, valamint

a tautozonális egyenletbó'l történt levezetése is ugyanezen eredményre ve-

zettek. St ellenrzés céljából a szögnek az indexbl való visszaszámítása is

mindössze ± 0°0'4"-nyi különbséget eredményezett, ami kétségtelenül a

meghatározott index helyességét bizonyítja. Tekintve, hogy a {490} index

igen közel áll az {l20} -hoz, az a kérdés merülhetne fel, vájjon e két alak nem
azonos-e egymással? Összehasonlítva azonban mért és számított pozíciós

szögeiket, értékeikben— mint az alábbi összeállításból is látható — annyira

eltérk, hogy ezen körülménynél fogva a két alak azonossága szóba se jöhet.
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E táblázatra vonatkozólag még csak azt kell megjegyezni, hogy a szö-

gek fél percre le vannak kerekítve s a I/2 P^^c közelében fekv értékek, a

percek után egy tizedesponttal megjelölve.

Összehasonlítva az így Goldschmidt elemeibl kiszámított eredménye-

ket, a szóban forgó lelhely kristályain a legkitnbb adatok alapján meg-

állapított és az alábbiakban egybefoglalt értékekkel azt látjuk, hogy lénye-

gesebb eltérést alig mutatnak. (L. az erre vonatkozó táblázatot a 31. sz.

oldalon.)

Ami már most a többi alakot illeti, lássuk azokat az egyes típusokkal

együttesen ismertetve. Ez utóbbiakra vonatkozólag még csak megjegyezhet-

jük, hogy habár jellemvonásaik egymástól eltérk, lényegükben inkább csak

az egyes alakok elosztására és kifejldésére szorítkoznak. Ezek alapján a

megvizsgált kristályokat három típusba foglalhatjuk egybe.

Az els típushoz tartozó kristályokat (1. a 2. és 5. ábrát) a leg-

egyszerbb alakok alkotják. A túlnyomóan kifejldött prizmaövön kívül—
ami különben valamennyi kristályra egyaránt jellemz — a [001.010] öv

van a {02l} és {OOl} alakoknak csaknem egyenl nagyságú lapjaival

uralkodó mértékben képviselve. A piramisok közül tökéletesség és nagyság

tekintetében els helyen a ír{621} említend, amely mindkét lapjával

csaknem egyenl mértékben fejldött ki, a {Hl} és {211} piramisok ellen-

ben érdesek és miként a keskeny, de fényes csík képében fellép {121), csak

egy-egy lappal szerepelnek. Az ;y= {35l], valamint az = {321} piramisok

bár keskeny, de kitn reflexet adó lapjai szimmetrikusan fejldtek ki.

E típus kristályaira jellemz, hogy az {l20} egyoldalú megnyúlása folytán,

torzultak, továbbá, hogy az {l20} prizma, az {l40) és {l30}-val alkotott

váltakozásából kifolyólag lépcszetes rostozást visel-

Amásodik típust csupán egy kristály képviseli (\. az 1. ábrát).

A többiektl annyiban tér el, hogy testszabása az egyes formák aránytalanul

eltér kifejldése következtében legersebben torzított. Egyedül a<T{í)2l}

piramis az, amely mindkét, közelítleg egyenl nagyságú lapjával szimmetri-

kusan van kifejldve. A többi termináló alak többnyire csupán egy és csak

nagy ritkán mindakét, — de ez esetben is méreteikben igen eltér — lappal

van jelen. így látjuk ezt pl. az {Hl} lapjain.

Ezekkel kapcsolatban még megemlíthet, hogy az [100.010] övben

egyetlen keskeny lappal, egy a {lOO}-hoz közel es alak volt e kristályon

megfigyelhet. Mért szögértékébl kiszámított indexe: {l.34.o}- Tekintve

azonban, hogy e lap reflexe gyenge, s fenti indexébl visszaszámított szög-

értéke a mért szögértékhez képest ± A = "SQ^SO^-nyi különbséget mutat,

a szóban lev alakot csupán a {lOO} egy vicinális lapjának tekinthetjük.

A harmadik típust a legszimmetrikusabban kifejldött kris-

tályok (l. a 4. ós 3. ábrát) képviselik, amelyek egyikén csupán a {Oll} lép

fel páratlanul (1. a 4. kristályt), míg a többi alak úgy nagyság, mint elhelye-
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zés tekintetében legjobban közelíti meg a szimmetrikus kifejldést. E típus

kristályai az elbbiektl egyébként még abban is eltérnek, hogy mindeniken

a {201} dóma egy nagy és jól tükröz lap alakjában lép fel.

A formáknak az egyes kristályokon való elosztását és azoknak a meg-

vizsgált anyagon való gyakoriságát a következ táblázat foglalja magában:

1. krist.



Földtani Közlöny. Bd. L. köt. Taf. II. tábla.





Földtani Közlöny. Bd. L. köt. Taf. III. tábla.
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Kopp-WiLL analízise: ^

As 70-25% S 30-00% = 100-25

jANASCH-nak Binnenthalból és AUcharról származó realgárokon vég-

zett elemzései a következ összetételeket eredményezték: ^

Binnenthali realgár: Allchari realgár:
As = 69-54 % As - 69-57 %
S = 30-29 « S =- 30-55 «

Telér anyag = 0-11 « 100-12

99^í

Az újmoldovai realgár e dolgozat chemiai részének szerzje szerint a

következ összetételt eredményezte:

As =^ 69-74 %
&' = 29-82 «

Si02= 0-15 «

'

99^1

A realgár teoretikus összetétele

Dana szerint. ^ Miller szerint:^

^5 = 70-1% ^5 = 70-07%

S = 29-9 « S = 29-93 «

100-0 100-00

összehasonlítva az újmoldovai anyagon végzett elemzésünk eredmé-

nyeit a fennebb elsorolt adatokkal azt látjuk, hogy figyelemre méltó elté-

rést alig mutatnak, minek folytán a realgárnak fennebb idézett Dana,

illetleg MiLLER-féle teoretikus összetételére vezetnek.

' Kopp-Will: (Jahresber. 1858. 746.)

2 Janasch: ^Zeitschr. f. Krystall. 39. Bd. 1904. p. 114.)

3 Dana E. S. : The system of mineralogy. 1892. New-York. p. 34.

« W. H. Miller : 1. c. p. 178.

Földtani Közlöny. L. köt. 1920.
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Irta Vendl Miklós dr.

A harmadkorú vulkáni mködések hamuszórásainak igen érdekes

nyomai hazánkban a különböz' tufaíéleségek. Amint ismeretes, meglehet-

sen elterjedtek ezek harmadkorú vulkános vidékeinken, így a Mátrában, a

Cserhátban, a Bükkben, Erdély egyes helyein stb. Az erdélyi tufákról már

részletes petrografiai tanulmányokkal rendelkezünk,^ a szorosabb értelem-

ben vett magyarországi tufákra vonatkozó újabb részletes petrografiai vizs-

gálatokban azonban aránylag elég szegény irodalmunk. Az alábbiakban egy

ilyen harmadkorú tufa ásványos összetételérl óhajtok beszámolni.

Kistétény táján, a tétényi fensík 6—8° alatt délnek dl szármát

mészk padjai között egy körülbelül 15—20 cm. vastagságú tufa van be-

telepedve. Jó feltárása van a kistétényi villatelep déli oldalán lev kata-

kombaszer kbányákban. Schafarzik Ferenc dr. a Földtani Társulat

egyik szakülésén szármátkorú hamuszórásból származó, cirkonban bvel-

ked tufaként be is mutatta,^ teljes vizsgálatot azonban nem közölt ; más

helyen már pontos helyét és települését is megadja.^ Halaváts Gyula egyik

munkájában szintén megemlíti e tufát.

^

A tufa makroszkóposán zöldes-szürke szín, szappanos tapintású, a

legtöbb részen kvelszer, eléggé tömörnek mondható, bár kézzel is szét

lehet törni apróbb darabkákra. Helyenként azonban, különösen a felszíni

száraz helyeken, szétöml és laza, úgyannyira, hogy már az ujjak között is

könnyen szétmorzsolható. E részeken a színe is világosabb ( fehéres-sárga) s

^ Dr. SzÁDECZKY Gyula: Amphibolandesit-ásványtufák az Erdélyi Medence

DNy-i felében. (Múzevimi Füzetek. E. N. M. Ásványtárának Értesítje. I. k.

Kolozsvár, 1912. p. 99—112.)

Dr. SzÁDEczKY Gyula: Tufatanulniányok Erdélyben. I. rész: Kolozs

tufavonulatai. (1. c. II. k. p. 201—233.); II. rész: Kolozsvár nyugati környékének

tufás rétegei. (1. c. III. k. p. 164—216.): III. rész: Kolozsvár.. Kolozs, Visó közti

terület tufái. (1. c. IV. k. 1. szám.)
2 Földtani Közlöny. XLTV. k. p. 88.

' Dr. Schafarzik Ferenc: Geológiai kiámdulás Kistétényre, a Kamara-
erdbe és a Pacsirta-hegyre, a Budai hegységtl D-re. (Megyetemi kirándulási

egyzetek. p. 3—4.)

* Halaváts Gyula: A neogénkorú üledékek Budapest környékén. (A m.

kir. Földtani Intézet Évkönyve. XVII. köt. p. 283.)
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néha még a mészkvel konkordans finom rétegezdést is észrevehetünk rajta.

A fedüvel és a feküvel közvetlenül érintkez részeken körülbelül 1—2 cm.

vastagságban kövületekben dús és ersen meszes, itt tehát szembetnen
tuffitos jelleg, a beljebb es részek azonban mésztl és kövületektl men-

teseknek látszanak. Az ásványos elegyrészek közül szabad szemmel csak a

fényl bronzbarna-fekete biotitpikkelykék ismerhetk fel. Helyenként egy-

egy veres-barna limonitos mállási folt is látható.

Vizsgálati anyagul a tufa lazább részeibl használtam fel egy kisebb

maroknyit, amely anyagnak mésztartalmát külön próbában sósavval kém-

leltem, rajta pezsgés azonban nem mutatkozott s így az anyag mésztl men-

•tesnek látszott. Az alább következ vizsgálatokhoz természetesen sósavval

nem kezelt eredeti anyagot használtam fel, amelyet vízfürdn rövid ideig

i'eca 1—2 óráig) vízzel fzve teljesen fellazítottam s azután az elegyrészeket

KLEiN-féle oldattal fajsúlyuk szerint 4 csoportba különítettem el. Mivel

azonban a kalcit jelenléte is valószínnek látszott, ellenrzésül még Thoulet-

oldattal külön is végeztem egy szétválasztást, ami azért volt szükséges,

mert a KLBiN-féle oldat az irodalmi adatok szerint karbonátok szétválasztá-

sára nem használható. Az egyes csoportok elegyrészeit mikroszkóppal ha-

tároztam meg. A szétválasztás egyes csoportjairól és ásványairól az alábbi

táblázat ad felvilágosítást.

Megjegyzendnek tartom azt, hogy a biotit nem a 3*296—2*711 faj-

súlyú részletben jelentkezett a legnagyobb tömegben, az irodalomban közölt

2*8—3*2 fajsúlyának megfelelen, hanem a 2*711—2*478 fajsúlyú ásványok

közé esett a zöme. Ennek okát a vékony lemezes kifejldésen kívül a hasa-

dási lemezek közeibe tapadó levegben kell keresnünk. Egyébként a szét-

választás meglehets szépen elkülönítette az eltér fajsúlyú ásványokat.

Csoport
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A fentebbi táblázat L csoportjába es ásványok közül legszebb a meg-

lehets bségesen jelentkez cirkon. Színe igen halavány rózsaszín, telje-

sen átlátszó s rendkívül élesen idiomorf . Egyénein jól felismerhet az {lOO}

deuteroprizma és az{lll}protobipiramis. Általában a prizma az uralkodó

alak, kristályai leggyakrabban hosszúkásak, néha azonban zömökebbek is

akadnak, st egyes esetekben a c tengely irányában annyira megrövidültek,

hogy az {lOO}és{lll} alakok egyensúlyban kifejldve granatoéderre emlé-

keztet kombinációt adnak s így az úgynevezett «hyacinth-habitus» fellépé-

sérl is szólhatunk. A cirkonok felismerését éles idiomorfizmusukon kívül

megkönnyíti még rendkívül magas fény- és kettstörésük is. Pozitív optikai

jellegük is könnyen megállapítható a prizma zónájában. A szemecskék hosszú-

sága a c tengely irányában mérve 50—300 //., a prizmák szélessége pedig

a legtöbb esetben" 20—'100 u. között ingadozik. Egyes cirkonokban rendkívül

apró, elliptikus alakú, igen éles körvonalú, szabálytalan elrendezdés, szín-

telen zárványokat figyeltem meg, amelyek a legnagyobb valószínséggel

üvegzárványok.

A cirkonnál sokkal nagyobb bségben jelentkezik ebben a csoportban

az érc, amely általában xenomorf kifejldés. A szemcsék nagysága leg-

inkább 10—300 fi. között változik. Teljesen átlátszatlanok, ers ráes fény-

ben acélszürkék, azonban gyakran szép kékes fényben tükröznek. Ilyen

szemek ersen emlékeztetnek a tiszta magnetitre, a mágnessel szemben

azonban minden esetben közömbösek voltak, miként valamennyi többi érc-

szemecske is. A karcuk fekete, sósavban még KJ hozzáadására is csak igen

nehezen oldódnak. Mindezen sajátságok titánban gazdag vasércet gyaníttat-

nak, amit a Ti kimutatására végzett mikrokémiai reakció is megersített.

Egyes szemek végül barnás limonitos mállási kéreggel bevontak, st egyes

esetekben 1 mm. átmérj barnás-sárga okkeres 1 i m o n i t -aggregátumokat

is megfigyeltem, amelyek már gyenge nyomásra teljesen szétomlanak s

bennük az ércnyomok még néha feltalálhatók. Mindezeket egybevetve

titánban gazdag magnetitnek kell az ércet tartanunk.

Az érc néha a biotit zárványaként is elfordul.

Ebben a csoportban találtam még két teljesen xenomorf, rendkívül

apró, zöldessárga-kékeszöld színekben meglehetsen pleochroos, hasadás

nélküli szemecskét is, amelyeken ez utóbbi körülmény miatt kioltást mérni

nem tud1i3,m. A fzóna optikai jellege pozitív volt, tehát valószínleg a m f i-

b o 1 k lehetnek, közelebbit azonban rajtuk megállapítanom nem sikerült.

Az azonban kétségtelen, hogy teljesen lényegtelen elegyrészek s valószín-

nek tartom, hogy a tufának nem eredeti, a kitörésbl származó ásványai,

hanem valamilyen módon késbb keveredhettek a tufa anyagához.

A II. csoport ásványai közül a biotit a legnagyobb jelentség.

Ez különben az uralkodó ásványa a tufának. Eendkívül szép, szabályos hat-

szöges lemezkékben jelentkezik, melyek néhol magmatikus rezorbcióra em-
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lékezteten karélyos körvonalúak. A lemezkék nagysága átlagban 100—1000

fi. közt ingadozik. Átes fényben, a lemezkék vastagsága szerint, a bázis-

metszetek színe a sárgától egészen a sötét veresbarnáig változik. Pleochroiz-

musára vonatkozólag: fe = c az elbb említett színekben. Az a-t a hasadási

lapra X metszetek hiányában megállapítanom nem sikerült. Az optikai

jelleg negatív, az optikai tengelyek szöge pedig igen közel van 0°-hoz. Zár-

ványokként szép hosszúkás apatitprizmákat és ércet figyelhettem meg.

Gyakori jelenség a pleochroos-udvar végtelenül parányi, gömbölyded, köze-

lebbrl meg nem határozható, sötétszín (rutil?) vagy átlátszatlan (érc^)

zárványok körül.

Az apatit színtelen, hosszúkás prizmákban jelentkezik, néhol pira-

misos végzdéssel. A hatszöges körvonalú szemecskék sem ritkaságok, néha

azonban teljesen legömbölyödöttek vagy szilánkos szegélynek. Nagyságuk

általában 10—300 /i. Felismerésükhöz az optikai sajátságok megállapítá-

sán kívül még az ammoniummolibdátos mikrokémiai reakciót is felhasznál-

tam. A jellegzetes 'rombdódekaéder'szer és ammoniumfoszformolibdátból

álló kénsárga kristálykák a mikroszkóp alatt jól látszottak. Megemlítend-

nek tartom még, hogy-rajtuk néhol a c tengelyre közel -L és az apatitokat

jellemz keresztelválás is mutatkozik. Olykor zárványként is szerepel az

apatit biotitban és földpátban.

Az egy-két teljesen tiszta, legömbölyödött k a 1 c i t-szem, mely a

mészkbl kerülhetett a tufába, külön megemlítést nem érdemel.

A III. csoport ásványai közül aplagioklasz néha szép tiszta

üveges külsej, kifejezetten mikrotin jelleg, máskor viszont már zavaroso-

dik. A P és M lapok szerinti hasadása jól megfigyelhet és néhol szép zónás

alkatú. Az ikertörvények közül e szemcséken az albité az uralkodó, de gyak-

ran teljesen ikerrovátkolatlanok. Az ikerlemezek száma általában csak

2—3 és az ikerlemezek néha fogazottan illeszkednek egymáshoz. A plagiok-

klasz-szemek rendkívül aprók, nagyságuk 10—200 fx. vagy még kisebbek.

Teljesen xenomorf szemecskék, néhol azonban a hasadási lapok szerint észre-

veheten táblásak. Fénytörésük 1 .54 (kanadabalzsam), ill. 1*594 {monobrom-

naftalin) között van. Itt-ott üvegzárványosak. Optikai jellegük pozitív. Az

albitikreken az albit ikersík M nyomához mért kioltások, továbbá a szim-

metrikus zónában mért maximális 27—27° kioltások alapján is e plagi-

oklaszt savanyú labradornak kell tartanunk. Összetételét körülbelül

A\q ^n-o albit-anortit molekulaarány fejezi ki. A szóban forgó tufának

ritka elegyrésze a kvarc, amely teljesen víztiszta, kagylós törés,

körülbelül 100 fx vagy ennél is kisebb xenomorf szemecskékben jelentke-

zik. Néhol egy-egy sima lap is látszik rajtuk.

A IV. csoportba került s a tufának legnagyobb részét kitev alap-

anya gtól származik a kzetnek már említett eredeti zöldesszürke, illetleg

fehéressárga színe. Kevés vízzel meglehetsen plasztikussá válik ez alapanyag,
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több vízben pedig kásává esik szét. Zárt üvegcsben bségesen veszít

vizet. Száraz állapotban a nyelvhez tapad és agyagos szagú. Kobaltnitráttal

megcseppentve s azután hevítve, megkékül. Ugyancsak ez az alapanyag teszi

tufánkat helyenként teljesen kvelszervé, késsel faraghatóvá s okozza

szappanos tapintását, valamint laposan kagylós törését is. Lángban hevítve

eleinte barnul, késbb azonban ismét fehéredik s nem olvad meg. Mikroszkóp

alatt benzolban vizsgálva szürkéssárgás, áttetsz, zavaros sötét interpozi-

ciókkal telt szemecskékben jelentkezik, amelyek igen alacsonyrend színek-

ben aggregátpolarizációt mutatnak. Fénytörésük 1*502 (benzol) és 1.523

(monoklórbenzol) közé esik. Fukszinoldatot mohón abszorbeál az alapanyag

s ersen meg is köti, amit bizonyít az, hogy többszöri vízzel való kimosás

után is piros marad. Ha azonban huzamosabb ideig hevített próbát akarunk

megfesteni, akkor azt tapasztaljuk, hogy csak alig észrevehet mértékben

festdik. Mindezek alapján tehát kétségtelen, hogj'' a tufa alapanyaga az

agyagfélék egyik képviselje s valószínleg közel állhat a steatargilUthez.

A kimutatott ásványok alapján e kzetet biotftos dacittufá-
n a, k minsíthetem, amely a kvarc csekélyebb mennyisége mellett már az

andezites típushoz közeledik. Az üvegbázis valószínleg devitrifikálódott s

hidrokémiai átalakuláson ment keresztül és a jelenlegi alapanyag egy része

innen származhatik.
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A szebenmegyei Rekitáiiál elforduló meüitterránkorú
foraminiferák/

Irta: t Franzenau Ágoston dr.

A szebenmegyei Bekita községtl ÉNy-ra, a Felspiánra vezet út

mentén, a kristályos palák közé benyúló öblöcske alakjában mediterránkorú
agyag fordul el, melyben a következ foraminiferák találtattak i^

Plecanium sp. a Pl. agglutinans D'Orb. alakkörébe tartozó, oldalt ersen
összenyomott héj.

Textulana sp. Karcsú alak töredéke.

Bolivina sp. Megnyúlt alak töredéke alacsony kamrákkal.

Cassidularia oblonga Ess. Egy példány.

Lagena filicosta Ess. Egy héj.

Criandulina Rékitaensis Frnz. nov. sp. (1. ábra.) A héj hosszúkás

ovális, két végén hegyes," csakhogy az alsón tompán végzdve. A héj

körülbelül magasságának közepén a legszélesebb. Alig látható kamra-

választó vonalak három kamrát jeleznek, melyek közül a legfiatalabb

f

Glandulina Bekiiaensis
Frnz. nov. sp.

Nodosaria Franzenaui
ScHR ri. sp.

a héj ^3 részét teszi ki. A héj fels végén van a radiális irányban

haladó bevágásoktól körülvett kerek nyílás. A héj felülete sima,

fényes. Hossza 0*5 mm.
Alakja hasonlít a Gl. fygmaea Kss.-hoz,^ de ennél az utolsó kamra

a héj magasságának ^/e részét képezi és kezdrésze jóval hegyesebb,

mint a miénknél.

^ Az elmúlt évben megboldogult szerznek nagyérték kézirati hagyatéká-

ból közöljük e kis tanulmányt, mint amely nyomtatásra kész leírásban maradt

reánk. Értékét növeli, hogy benne sajátkez rajzokkal ellátott két új fajleirás is

szerepel, amelyek közül a Nodosaria-t, mint amelyet szerz fajnévvel még el

nem látott volt, róla nevezett el utólagosan Schréter Z. dr. geológus.

=» Halaváts Gy. : Szászsebes környékének földtani alkotása. (M. kir. Föld,

Int. 1905. évi jelentése. Budapest, 1906. p. 80.)

» Retjss: Die Foraminiferen und Entomostraceen d. Kreidemergels v. Lem-

berg. (Naturw. Abhlgn. Wien, Bd. IV. p. 22. T. I. Fig. 3.)
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Nodosaria Fran&enaui nov. sp. Schr. (1. ábra.) Az alig 0*6 mm
hosszú, egyenes, alsó végén gömböly héj öt, a fiatalabb rész felé

szélességben alig gyarapodó kamrából van alkotva.- A legfiatalabb

kamra egy rövid, hengeres, fels végén trombitaszeren szélesed ke-

rek nyílásban végzdik. Az embrionális kamra kissé szélesebb, mint a

következ. A vízszintes kamraválasztó vonalak által határolt, többé-

kevésbbé elliptikus alakú kamrák széles alappal érintkeznek. A három
öregebb kamra szélesebb, mint magas; a többinél a viszony fordított.

Míg az embrionális kamra alsó és az utolsó kamra fels része sima,

addig a héj többi részét vékony hosszirányú bordák fedik. Az ezek

közöit maradt közök szélesebbek, mint maguk a bordák.

A héj alakja és díszítése nagyjából a N. Ludwigi Kss.-nak^ felel meg.
csakhogy ennél a példányunknál elforduló trombitaalakúan kiszélesed

nyílás amannál hiányzik, míg viszont az embrionális kamrája központi

tüskével van ellátva.

Cristellaria calcar L. var. ciiUrata Montf. A két nem egészen ép példányon
a szárnyszegély keskeny, a köldöklemez pedig aránylag nagy.

Cristellaria sp. Ersen sérült héj. Látható kamravarratai époly ersen iveit

lefutásúak, mint a Cr. vortex Pichtel & MoLL-nál. Köldöklemez
hiányzik.

Nodosaria sp. Három töredék a N. inornata D'Orb. alakkörébl. Egyikük.

egy legfiatalabb héjrész, a másik kett kezdkamrák részei.

Nodosaria sp. Három töredék, magasabb mint amilyen széles kamrákkal
és igen ferdén álló kamraválasztó falakkal.

Nodosaria sp. Két kamrából álló töredék. A kamrák közel gömbidomúak
és széles alappal érintkeznek.

Nodosaria sp. Két töredék, mély befzdésekkel elválasztott gömbös kamrá-
kat mutatva.

üvigerina te7iuistriata Ess. Három héj.

Uvigerina sp. A héj hosszúkás tojásidomú, felfelé gyorsabban, lefelé lassabban

legömbölyöd. A háromoldalú spirálist összetev, s a választó vonalak
által élesen határolt kamrák domborúak, alsó részükön ers bordákat

viselk, mely utóbbiak vége egészen tüskealakú. A nyílás, amennyire
a sérülések dacára következtetni lehet, vékony henger végén ült.

A héj vékony, üvegszer. Magassága a 0*5 mm-t nem éri el. A négy
talált példány egyike sem teljes. Alakja az U. yygmaea D'Orb. -hez
hasonló,^ de ettl a bordáknak tüskealakúan kiképezett végeiben eltér.

Globigerina hulloides D'Orb. A gyakori fajokból való.

« triloba Ess. A fauna leggyakoribb alakja.

« Dutertrei D'Orb. Gyakori.

<( duhia Egg. Gyakori, de a többi Globigerina fajhoz viszonyítva

a legritkább.

Orhulina universa D'Orb. Gyakori.

« « « var. hilóbata D'Orb. Gyakori.

^ Reitss: Die Foraminiferen, Anthozoen u. Bryozoen d. deutschen Septarien-

thones. (Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien, 1866. XXV. Bd. I. Abt. p. 13.5.

Taf. II. Fig. 23.)

^ D'Ou&iGNi': Die foss. Foraminiferen d. tért. Beckens v. Wien. — Paris,

1846. p. 190. Taf. XI. Fig. 25—26.
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Pullenia comyressiuscula Ess. Egy ötkamrás héj, melyet Reuss a var.

quinqueloba névvel jelöl.

Pullenia hulloides D'Orb. Egy példány.

Discorhina cornylanata D'Orb. Egy héj.

Truncatulina Bouéana D'Orb. Három héj.

« Ungeriana D'Orb. Négy példány.

« cryptom'phala Rss. Két héj.

« lucida Rss. Négy példány. .

HeteroU'pa Dutemplei D'Orb. Két héj.

« hullata Frnz. Két példány.

« Girardana Rss. Öt héj.

Anomalina hadenensis D'Orb. Két héj. melyeken az alsó felület közép-

táján kiemelked fogantyúalakú dudor jól látható.

Pulvinulina re/panda Fichtel & Moll. Utolsó kanyarulatán olykor nyolc

kamra is számlálható. A kamravarratok egyes példányokon duzzadtak,

másoknál bemélyedtek. Egyik példányon a kamravarrat duzzadása
gombalakú köldököt képez. Hét héj.

Pulvinulina umbonata Rss. Három példány.

Nonioninaumbilicatula Montf. Két héj.

« Soldanii D'Orb. Hat példány.

A Szt. Gellérthefjv geológiai viszonyairól.'

Irta: Schafarzik Ferenc dr.
*

A Szt. Gellérthegy geológiai viszonyaival Beudant óta különösen

Szabó József, majd késbb Hofmajín Károly, Halaváts Gyula és

ScHRBTER Zoltán foglalkoztak. Az eddigi megfigyeléseket összefoglalva

és részben helyesbítve, mint a Szt. Gellérthegy geológiai alkotásában részt-

vev képzdmények a következk említhetk:

A fels triaszkorú fdolomit a hegy zömét alkotja.

Erre késbb a jura és kréta idkön keresztül tartott kontinentális idszak
elmúlása után a felseocénkorú transzgresszió a nummu-
linás és orthofragmiteszes mészkövet rakta le. Majd a hegység némi emel-

kedése folytán visszavonult a tenger, miközben partvonalát itten egy

bizonyos idn át megtartotta (Gellérthegy, Ördögorom, Rupphegy) és ez

alatt a parti jelleg dolomitkporos szárúk breccsát, a brio-
zoás mészmárgát és a budai már gát létrehozta, mely utób-

biak a lágymányosi sikot elfoglaló és a dunabalparti területek mélyebb
altalaját képez kiscelli agyaggal együtt az alsó oligocén
összefügg képzdménysorozatának tekinthetk. A szarúkbreccsa képzdése
parti hullámverésnek az eredménye, amit mi sem bizonyít jobban, mint-

hogy a hullámostromnak szintén kitett nummulinás mészkbl leszakadt,

köbméternél nagyobb sziklák mint zárványok kerültek bele a szarúk-

breccsa anyagába. Megemlítend továbbá, hogy ezeknek a sziklazárványok-

nak a repedéseibe a szarúkbreccsás iszap áltelérszeren belényomult,

adásból

^ Kivonat az 1920 jún. hó 28-án helyszíni bemutatással kapcsolatos el-
.AI
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amibl arra kell következtetnünk, hogy a nummulinás mészk iszapja a

szarúköves breccsa képzdésekor már teljesen (diagenetikusan) megszilárdult

kzet volt.

Ismét csak hosszú id eltelte után jelentkezik a pleisztocén
elején a hévforrások szülte travertino, mely azonban már konti-

nentális képzdmény, épúgy, mint ahogyan a Gellérthegy DK-i tövében
mutatkozó fiatalabb pliesztocé n-ó h o 1 o c é n képzdés lösz is

szárazföldi, még pedig légi lerakodásnak az eredménye.
Tektonikai szempontokból a Szt. Gellérthegy h o r s z t-nak tekin-.

tend, amennyiben három oldalán sülyedések veszik körül, még pedig

az É-i és D-i oldalon flekszúrák, míg a K-i szélén a budapesti termális vonal

hatalmas törése határolják.

A tulajdonképeni 234 m magas Nagy-Gellérthegy platószer tetején

álló félig lerombolt katonai fellegvár Ny-i végében húzódó glacis táján,

mintegy 10 m-el alacsonyabb szinlben, egy édesvizi mészk-
telep tnik fel, melynek nagyobbrészt már kiaknázott padjai szintesen

borítják a budai márgát. Általában tovább Ny-ra a Nagy-Gellérthegynek
azon hátán, amely róla Ny-i irányban a Kis-Gellérthegy felé lehúzódik,

már széltében a budai márga az uralkodó kzet, amelynek folytonos-

ságát azonban két ponton váltós vetdések következtében a felbukkanó
dolomit megszakítja. Hasonlóképen dolomitból áll a Kis-Gellérthegy f-
tömege is. Ennek közelében a Hegyalja-úton feltárt budai márga a két

szomszédos dolomitrög közé beszorítva szinklinálist képez. Ez egyszersmint

a Meletta sardinites Hack. egyik ismert lelhelye.

A Nagy-Gellérthegyrl említett ópleisztocénkorú travertino lerako-

dásán kívül még más régi hév víznyom ok is észlelhetk, különösen

a Nagy-Gellérthegy D-i oldalán, Ny-i hegyhátán a mezri-lak mellett, a

Hegyalja-úton és a Kis-Gellérthegy^ városi kbányája szélein, mindenütt
némi baritosodáson kívül fleg a budai márga elkovásodása képében.

Jegyzetek a magyarországi eocénkor tüskebrek
faiiaájához.

Irta: Vogl Viktor dr.

Az eocénben az endociklikus (reguláris) tüskebrek az exocikliku-

sokkal szemben már lényegesen tért veszítenek, úgy Franciaországban,

Algírban, Tuniszban, Egyiptomban, mint Felsolaszországban és a déli

Alpokban. Ha a magyar eocénbl elkerült echinida anyagot szemléljük,

az endociklikus echinidák alárendelt szerepe talán még fokozottabb mér-
tékben feltnik. Erdélyben a reguláris echinidák még gyakoribbak Nem
ritka cidaris-tüskék mellett vázak is találkoznak, és például a Leio'pedina

Samusi Páv. is elég gyakori. Nem ritka azonkívül a Coelojpleurus coronalis

Klein (a magyar irodalomban equis Ag.) s elég gyakran fordul el az az

echinida is, melyet Koch A. Psammechinus Gravesi DES.-nak említ, mely
azonban talán inkább valami Echino'psis vagy Hehertia-ia.}, de semmiesetre
sem Psammechinus, mint erre már Cotteau^ is utalt. Mindent összevéve

^ CoTTBAU: Echinides eocénes II. p. 629.
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azonban, fajszámban a reguláris echinidák Erdélyben is messze az irregulá-

risok mögött maradnak. Még csekélyebb szerepük van a Magyar Közép
Hegység eocénjében, ahonnan eddigi irodalmunk szerint csak elvétve
említenek endociklikus fajokat ; kétségtelen azonban másrészt, hogy a
magyar eocénkorú tüskebrek faunája még igen hiányosan ismert, s

nemcsak újabb, erre irányuló gyjtések vetnének világosságot a még nagyon
sok ismeretlen alakra, hanem valószínleg gyjteményeinkben is van még
nagyon sok olyan maradvány, amely, ha tanulmányozásra kerül, a magyar
eocénkorú endociklikus echinida faunát is lényegesen bvíteni fogja.

Legutóbb egy 1885-ben Ajka környékén gyjtött elég szép meg-
tartású echinida került kezembe, mely a m. kir. Földtani Intézet tulajdona.

Ez a példány egy Triplacidia-ta,j, az eddig ismert hat Triplacidia közül a

dalmáciai Tr. Stachei, a felsolaszországi Tr. veronensis Bittn. és az egyip-

tomi Tr. Fraasi LoR.-hoz állván legközelebb. Valamennyitl abban külön-

bözik, hogy jóval lapítottabb az összes eddig ismert Tríplacidia-knkl. Eltér
alakján kívül díszítésében sem egyezik a felsorolt fajok egyikével sem,
tehát új fajnak kell tekinteni. Érdekes, hogy ez a faj, melyet Tr. /íwn^ahca

n. sp. né\ vei illettek, díszítésében bizonyos középhelyet foglal el a veronai

és dalmáciai faj között. Az ambulacrális mezk dudorai olyan kifejldések
és elrendezések, mint a Tr. Stachei-n, az interambulacrumok díszítésében

ellenben inkább a felsolaszországi fajjal egyezik, mert srbb a díszítése,

úgyhogy az interambulacrális mezk közepe nem olyan sima, mint a Tr.

Stachet-nél. Az egyiptomi Tr. Fraasi csak hiányosan ismert. Loriol^ csak

az alsó oldalát írja le és ábrázolja, úgyhogy lehetetlen biztosan megítélni,

hogy vájjon a Tr. Stache i-hez vagy a. Tr. veronensis-hez áll-e ez az új faj

közelebb; Annyi bizonyos, hogy a Tr. Fraasi, a Tr. Stachei és a Tr. vero-

nensis a nemen belül is szoros rokonsági kört alkotnak, melybe most negye-

dikül a Tr. hungarica-t is helyezhetjük. A többi Triplacidia, a francia Tr.

hiarritzensis Cott. a szintén francia Tr. Van den Heckei Ag. és az indiai

Tr. Lorioli Cott. meglehets idegenül állnak a négy mediterrán provinciabeli

fajjal szemben.

Addig is, amíg a Tr. hungarica-t részletesen le nem írhatom és ábrázol-

hatom, ebben az elzetes jelentésben csak rá akarok mutatni arra, hogy
mily pompás állatföldrajzi eredményekkel kecsegtet a magyar eocénkorú

echinidák tanulmánya, s hogy minden lépésnél milyen újabb rokonsági

kapcsok merülnek fel egyrészt a nyugatmagyarországi, másrészrl a dél-

európai és egyiptomi eocénkorú echinus-faunák között.

Az acaiithieiiinos rétegek újabb elfordulása a Magyar
Középhegységben.

írta; Vigh Gyula dr.-

A Magyar Középhegység északkeleti részének júrarétegeit ismertet

s az 1913. év tavaszán megjelent értekezésemben ^ a Pilis-hegység fels

1 Loriol: Monogr. d. echin. conten. dans les couches nummul. de l'Égypte

(Mém. de la soc. de physique et d'hist. nat. de Genóve XXVII. 1880. p. 69.

Pl. I. Fig. 17.)

- Eladta a Társulat 1914. évi ápr. hó 1-én tartott szakülésén.

3 Vigh Gy. di\ : Júratanulmányok a Magy. Köz.-hgs. ÉK-i részébl. 1913.



44 RÖVID KÖZLEMÉNYEK.

júrakorú kövületes rétegeirl csak röviden emlékeztem meg. A következk-
ben az 1914 folyamán végzett ezirányú vizsgálataimról óhajtok beszámolni.

Az Esztergom és Kesztölc határában emelked Veik a-S z k a 1 a

(= Öreg szikla) északkeleti lejtjén, hol a liászrétegek szálban elfordulnak,
vörös, fehérfoltos, márványszer tömött mészk szerte hever rögei, darabjai

is észlelhetk. Schafarzik Ferenc 1883-i felvételi jelentésében ^ már emlí-

tést tesz ezekrl a liászrétegekrl É-ra, tehát azok fedüjében, a Vörös-úton,
hömpölyökben szabadon hever mészkrögökrl. Phylloceras és Peris'phincies

sp.-t említ bellük, aminek alapján a júraids?ak egyik fels tagjának jelen-

létére következtetett. Vizsgálataim megersítik Schafarzik ebbéli felfogá-

sát, amennyiben a szóbanforgó hever mészkdarábok
a bellük gyjtött kövületek tanúsága szerint afehér-júra kimme-
ridgien emeletét képvisel rétegek maradványai-
nakbizonyultak.

A hever rögök némelyikében többé-kevésbbé jó megtartású kövülete-

ket sikerült gyjtenem, melyeknek tanulmányozása az. alábbi fajok felisme-

résére vezetett:

Eugeniacrinus cf, nutans Gdf., Isoarca ('. ) sp., Phylloce^-as isotyjium

Ben., P/l. sp. ('ptychoicum) (:) On., Ph. ptycJiostoma Ben., Ph. cf. serum (:)

Opp., Ph. Kuntki Neum., Peris'phinctes cf. syhcoluhrmus Waagen., Asfido-
ceras Tietzei Neum., Asp. sp. ind. (Asp. Oegir Opp. alakkörébl), A. jpannoni-

cum nov. sp. (az Asy. Rogoznicenze alakköre), A. hungaricum nov. sp., Asp.
sp. ind., Aptychus cf. Beyrichi Opp., Belemnites cf. ensifer Opp., B. cf.

hastatus On., B. Voironensis E. Favre.
Ez a fauna elég biztosan meghatározza a vörös mészk korát. Ebbl a

szempontból tagolva faunánkat, mindenekeltt azt találjuk, hogy mivel
az Eugeniacrinus-ok már az oxfordienben fellépnek és a középs neokomig
élnek, egyes szerzk szerint pedig a bajocientl a fels krétáig, ezért szint-

jelz fontosságuk nincs.

A faunában szerepl Phylloceras-iajok azonban határozottan a maim
fels részére, -az ú n. «a c a n t h i c u m o s rétege k»-re és az alsó-

titonra jellemzk, de gyakran elfordulnak a fels titonban is : minthogy
pedig mélyebb szintekbl eddig nem ismeretesek, gyakoriságuk következté-
ben szintjelzésre alkalmasak.

Az Aspidoceras-ok közül általában a tág köldökek jellemzk a maim
alsó, a szk köldökek a maim fels szintjeire, de szigorú határt a két típus

idbeli elterjedése között vonni nem lehet, mert kivételek gyakran elfor-

dulnak. A két típus alakjai együttesen is eljönnek egyes szintekben, st ez

a keveredés az ú. n. «acanthicumos rétegek»-ben gyakran észlelhet, de nem
ritka a titonban sem. Itt találhatók a közepes köldökbség Aspidoceras-ok
is, amelyek a két tipus közt az átmenetet alkotják. A faunánkban szerepl
Aspidoceras Tietzei-t ugyan— mely a közepesenb köldökekhez tartozik—
Neumayr ^ a sztankovkai ú. n. «transversariuszos» rétegekbl írta le és

^ Schafarzik F. dr. : Jelentés az 1883. év nyarán a Pilis-hgs.-ben eszközölt

földtani részletes fölvételrl. (Földt. Int. Évi jel. 1883. és Földt. Közi. XIV. köt.)

- Neumayb: Jurastudien II. (Jahrb. d. geol. R. A. Wien, 1871. Bd. 21.)

Die Fauna der Schichten mit Asp. acanthicum Opp. 1871. (Abhandl. d. k. k. geol.

R. A. Bd. V. p. 194 és 215.)
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említi még az Etsch-völgybl. Choffat ^ és Oppenheim ^ pedig az ú. n.

«bimammatuszos szint»-bl említik, mégis nem tartom kizártnak, hogy ez az

alak magasabb szintekben is elo ne fordulhasson és talán csak ritkasága

okozza, hogy a maim fiatalabb rétegeibl eddig még nem említették.

Végeredményben tehát közepesen tág köldökfí Aspidoceras-a.ink

inkább a maimnak mélyebb, a felsorolt Phylloceras-ta,iok jelenléte pedig

annak felsbb részére utalnak.

Faunánkat az említettek alapján kevert jellegnek kell mondanunk.
Az «acanthicumos rétegek»-re és titonra jellemz fajok mellett a maim mé-
lyebb szintjeiben gyakori fajok is elfordulnak. Ugyanolyan esettel állunk

itt szemben, mint a tatai Kálvária-dombnál, hol a túlsúlyban lév «acanthi-

cumos rétegek»-re és alsó-titonra utaló fajok mellett a maim minden szintjét

képvisel fajok — köztük szintjelzk is — elfordulnak.^ Amint Tatán való-

színleg az egész maim ki van fejldve s csak a sajátságos üledékképzdési
viszonyok miatt nem lehet az egyes szinteket egymástól elkülönítve kimu-
tatni, nem lehetetlen, hogy a Pilisben is megvoltak a maim összes szintjét

képvisel rétegek, melyeknek megmaradt roncsaiból gyjtött kevert jelleg

faunában éppen az említett Phyllocerasok alapján az «acanthicumos réte-

gek»-et látom ersebben képviselve.

Vessünk most egy pillantást ezeknek a rétegeknek a Magyar Közép-
hegység egyéb pontján, például a Pilissel szomszédos részében, a Gerecse-

hegységben elforduló, hasonló korú rétegekhez való viszonyára. A Gerecse-

hegységben eddigi ismereteink szerint három helyen fordulnak el fels-

júrakorú (titon) rétegek. A Paprét-árokból és a Margit-hegyrl Hofmann
Károly * írt le faunájuk alapján az alsó-titonba tartozó mészköveket.

Az Asszony-hegy ^ D-i oldalán pedig pár évvel ezeltt Vadász M. E. és

KocH NÁNDOR ismertek fel alsó-titonra utaló kövületeket, amelyek:

Terehratula (Pygojpe) Bouéi Zeuschner, T. (P.) diphya Col., Lijto-

ceras sp. (quadrisulcatum (?) Orb.), Phylloceras nov. sp. ('?) (a subtortisul-

catum Orb. és silenum Fontannes alakkörébl), Asjpidoceras longis'pinum

Sow., Ajptychus Beyrichi Opp., A. yunctatus Voltz.

Úgy ez, mint a Hofmann ^ által felsorolt fauna csupán titonra utaló

fajokat tartalmaz s belle a mélyebb szintekre jellemz fajok hiányzanak.

A Bakony "^ maimrétegei is — legalább eddigi ismereteink szerint — tiszta

1 P. Choffat: Description de la Fauné jurassique du Portugál. Ammonites

du Lusitaniea de la contrée de Torres Vedras. Lisbonne. 1893.

' Oppenheim: Der Maim. der Schwedenschanze bei Brünn. (Beitr. z.

Pal. Öst.-Ung. Bd. 20. 1907.)

3 KocH N. : A tatai Kálvária-domb földt. visz. (Földt. Közi. XXXIX,
köt. 1909.)

* Hofmann K. : Jelentés az 1883. év nyarán a Duna jobb partján Ó-Szny

és Piszke közt foganatosított földt.-i részletes fölvételrl. (Földt. Közi. XIV.

köt. 1884.)

3 Kulcsár K. : Földtani megfigyelések a Gerecse-hgs.-ben. (Földt. Közi.

XLIII. köt. 1913.)

« L. c.

^ KooH A. : A Bakony északnyugati részének másodkori képletei. (Földt.

Közi. V. 1875.) Vadász E. : A Déli-Bakony júrakorú rétegei. (Bal, tud. tan. eredm.

I. köt. I. rész. Pal. függ. 1909.)
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titon faunát zárnak maguklm. Egyedül a tatai és a pilisi fels-júrarétegek

mutatnak fel kevert faunát és nagyobbfokú megegyezést úgy korban, mint
faciesben. Végül megállapítható, hogy a gerecsei és bakonyi fels-jurakor

ú

rétegeknél a pilisiek idsebbek, mint ez a faunák összehasonlításából kitnik.

A muszári és sztaiiizsai aranybánya kalcitjai.^

írta: Vendl Mária dr.

A m u s z á r i aranybánya k á l c i t k r i s t á 1 y a i t kifejl-

dés tekintetében 4 csoportba lehet osztani.

Az I. típus kombinációját a (0112) — 12? és i'lOlO) oo R alkotja.

A kristályok 1—2 mm. nagyságúak s 1

—

l.^cm átmérj gömbös csopor-

tokban helyezkednek el szürkésfehér kvarcon.

A II. típus kristályainak kombinációit a (01 T2) —hB. (0221) — 2 R,

(2131) + Rd, (4041) + 4 K és (1010) oo R formák alkotják. A kristályok

nagysága 1 mm—3 cm.

A III. típus kristálvai romboederesek. Alakjaik: (0221) — 2 7?, (1011)

R, (01 T2) — i fí és (2131)V fi3. A 0221) —2 i? lapjai érdes etetési idomoktól

egyenetlenek.

A IV. típust alkotó kristályok szkalencederes termetek. Az ural-

kodó alak egy negatív szkalenoeder, melynek mért hajlásszögei a ''18. 49.

67. 20) — ié-Rfi értékeivel majdnem teljesen megegyeznek:

Számított Mért

18. 49. 67. 20 : 67. 49. ís". 20 = 84°2'58" 83°58'—84°5'

18. 49. 67. 20 : TS. 67. 49. 20 = 28°28'18" 28°25'—28°34'

E formához elször vom Kath jutott elbai kalciton végzett mérések

alapján, de e formát komplikáltsága miatt a (11. 29. 40. 12) — %R ^-el

helyettesítette, ámbár mért értékei a ( 18. 49. 67. 20)-nak jobban meg-
feleltek. A muszári kalcit szkalenoederének értékei oly nagy (

30—40') el-

térést mutatnak a (11. 29. 40. 12) szögadataitól, hogy a kett nem azonosít-

ható, amiért itt is a (18. 49. 67. 20) szkalenoedert kell feltételeznünk, melyet

Des Cloiseaux már vom Eath mérései és számításai alapján fel is vett a

kalcit formái közé. A (18.49. 67. 20) szkalenoeder élét párhuzamosan tom-
pítja egy negatív romboeder, melynek jele a mérések és számítások alapján

a (0.29. 29. 10) — ^fí-nek felel meg. Ez az új romboeder. melynek mért
értékei csak alig térnek el a számított hajlásoktól, közel áll a (0331)-hez, de
vele nem azonos egyrészt a mért és számított értékeli közti meglehets nagy
eltérés (30'), másrészt övviszonya miatt: t. i. a szóbanforgó romboeder a

[18. 49. 67. 20, 67. 49. TH. 20] övben fekszik

:

* Kivonat az 1920 dec. 1-i szakülésen tartott eladásból.



0. 29. 29. 10

0. 29. 29. lÜ

0. 29. 29. 10

0. 3 3 1

0. 3 3 1

KOVID KÖZLEMÉNYEK.

Számított Mért

IS. 49. 67. 20 = 16' 6'10" 16^ 2'— 16° 9'

2 i> 1 = 7"36'33" 7^34'— 7°43'

29.29: 0. 10 = 109°40'18" 109^34'—109 °44'

2 i> 1 - 8°13'

3 3 1= 110°15'36"

A IV. típus kristályain a [18. 49. 67. 20) szkalenoeder és (0. 29. 29. 10)

romboeder mellett még a (2131) + fí3 szkalenoeder is fellép, nemkülön-

ben a (0221) — 2fí, (4041)+ 4i?, néha a (08S1) — 82?, ( 1011) + Z? s ritkán

a(0112)— ifí romboederek.

A megvizsgált s z t a n i z s a i k a 1 c i t a Magyarok hegyérl a Pap
(Pópa) -bányából származik. A mészköven ül kristályok két típus szerint

vannak kifejldve: az egyik típus rövicl^ oszlopos, mirit az eddig ismert

sztanizsai kalcitok általában, formái ( lOTO) oo fí és (0112) — |i?; a másik

típus, amilyen a Pap-bánya kristálvainak legnagyobb része, hosszú oszlopos

és alakjai: (lOTO) oo i?,' (2131) + i?3 és (5052) +§2?. E kristályok igen

gyakran mindkét végükön kifejlettek.

Fosszilis rizopodák Albániából.

(Elzetes jelentés.)

írta: Hojnos Rezs dr.i,

A fosszilis foraminiferák és radioláriák elfordulása korántsem oly

ritka, mint azt általában véljük. Az adatok hiányossága csak az ezirányú

kutatások elégtelenségének eredménye. slénytani jelentségük ott kezddik,

ahol más kövület nem áll rendelkezésre. Fképpen a radioláriák tanulmányo-

zása nehéz azok nagy változékonysága, a bizonytalan nomenklatúra és a

törzsfejldéstörténeti ismeretek hiányossága következtében, mikhez még
rossz megtartási állapotuk és a csiszolatok tökéletlensége járulnak.

Jelenlegi ismereteink szerint a radioláriák fejldési állapotai, az ú. n.

heliozoaállapot kivételével, váztalanok. Az átmenetek még nincsenek eléggé

tanulmányozva, valamint nyílt kérdés a változékonyság oka is. A víz h-
mérsékleti és kémiai viszonyai, az áramlások, a víznyomás, a szaporodás

ivartalan volta, a minden változásnak kedvez környezet stb. valószínleg

mint küls tényezk számbaveendk volnának.

Amidn báró Nopcsa Ferenc dr. megtisztel megbízását elfogadva,

albániai gyjtését vettem vizsgálat alá, módszer tekintetében ugyanazon
elveket tartottam szem eltt, amelyeket «Adatok a magyarhoni fosszilis

radioláriák ismeretéhez» cím értekezésemben - lefektettem volt. A használt

szakirodalom is azóta csak Wisnowszky és Squinabol idevágó mveivel
gyarapodott.

A csiszolatokban megvizsgált négyféle kzet leletcédulái a következ
adatokat tartalmazták :

:

* Bemutattatott az 1920. évi dec. 1-i szakülésen.

2 Földtani Közlöny XLVI. köt. 1916.
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I. Plattenkalk mit Hornstein bei Leithis bei Ibik.

II. Cukalikalk bei Ura Peys bei Sosi.

III. Kalkthonlager im Cukalikalk bei Ura Peys bei Sosi.

IV. Hornsteinlager im Hangenden der Cukalikalke bei Mastuzzi
P. Sosi bei Toplana.

A csiszolatoknak 103-, ill. 480-szoros nagyítással eszközölt vizsgálata

a következ eredményekre vezetett

:

I. (2 csiszolat) :

A sárgás-szürke kzet rideg és kemény, kalciterek keresztül-kasul

szelik. Eadioláriavázak gyakoriak, de elmosódottak. A megkülönböztetett
fajok a következk: Caenosjphaera hakonyana E., Staurosjphaera gj-acilis K.,

Gennile'psis macropora E., C. typica E., Rlwpalastrum (töredék), Rhonibo-

'dictium 'persyicuum Hojn., Sethocapsa glohosa E., Dictiomitra sp. Diplactura

(töredék), Stichocapsa testa E., Lithocampe pervulgata E., L. sutata E., L.

coarctata E., Theocapsa quadrata E., Tricolocampe sp.

II. (1 csiszolat) :

Barnásán szürkés kzet, jó megtartású foraminifera- és radiorália-

vázakkal. A Nasselaria-tÍTpus uralkodó, ami közepes mélység tengerre enged
következtetni. Megállapítható fajok voltak: Foraminiferák Textu-

laria granosa 'H.A'STK., Qlohigerina sp., Operculina sp. Eadioláriák:
Druppula pomaiid E., Diplactura (töredék), Haliodictia (töredék), Zygo-

circus hudapestiensis Hojn., Lithocampe apticophila E., Tricolocampe pervul-

gata E., T. clepsidra E., Theocapsa quadrata E., Sethocapsa coliaris E.,

S. horridaSqviyi., Stichocapsa differens E., Tetracapsa Zinckenii E., Eucyrtis

(töredék), Tricolocyrtis ligustica Hojn.,

III. ('2 csiszolat):

Halványsárgak emény kzet, csiszolataiban a kalciterek között számos
foraminifera- és radiolária-vázrésszel. Megállapítható fajok voltak: Fora-
miniferák: Plecanium gihhum d'RB., Cristellaria rotulata Lam., Glohi-

gerina sp. Eadioláriák: Cennilepsis sp., Rhopalastrum (töredék),

Theoseringium helveticum E., LitJiocampe rcclinata E., Theocapsa obesa E.,

Tetracapsa Zinckenii E., Eucyrtis (töredék), Theocoris morchellula E.

IV. (2 csiszolat):

Világosszürke kemény és rideg kalciteres kzet, elég jó megtartású
mikrofaunával, melyben megállapíthatók voltak : Foraminiferák:
Plecaiiium gibhmn á'OBB.,Clavulma communis á'OnB., Textularia sp., Globi-

gerina sp. Eadioláriák: Caenosphaera disseminata E., C. lacunosa E.,

Spongurus resistens E., Rhopalastrum (töredék), Stichocapsa longa E.,

Tetracapsa Zinckenii E., Lithocampe pervulgata E., L. aptichophila E.,

Eucyrtis (töredék).
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Összefoglalás. Bár e kzetek faunáik alapján nem párhuzamo-
síthatok teljesen, idbeli különbségük még sem nagy, amennyiben a felsorolt

fajok alapján az I. és III. sz. kzetek titonkorúaknak, a ÍI. és IV. sz.

alatt leírtak pedig középs, malmkoniaknak ( kimmeridgien?) tekinthetk.

A titonba való utalás nem oly határozott, mint azt a magj^arországi kova-

és mészkzeteknél kimutattam. Hiányoznak u. i. a Sphaerozoumok, mint a

radioláriák hséges kíséri, amelyek a titontól napjainkig kisebb-nagyobb

szerepet játszanak hasonló üledékekben. A radiolária-fauna fbb vonásai-

ban a nyugatsveici jaszpiszok faunájára emlékeztet. A Naselláriák és Spu-

melláriák aránya általában ingadozó, de elbbieknek állandó jelenléte

—

Haeckel szerint — közepes tengermélységekre enged következtetni. Tehát

ezen albániai mikrofauna a zonális és abisszikus faunák határát képviseli.

TAR8ÜLATT ÜGYEK.

I. Köztfylés.

Jetjyzköuyv a Maíjyarhoiii Földlaiii Társulat 1920 május 5-éii

tartott LXX. köz(jyléséi*öl.

A közgyüléá az egyetemi ásványtani tanszék termében délután 5 órakor

kezddik.
Elnök: Szontagh Tamás dr.

Megjelentek: Bálás Rózsa, Bugarszky István dr., Ferenczi Isx-

vÁNNÉ, Hermann Margit, Kadic Ottokárné, Kesch Katalin, Krenner An-
dor, özv. Krenner Józsefné. Lehár László, Lb Erzsébet, Mauritz Béláné
MoRANDiNi Irma, Tokody László, Schetsine Georgine vendégek.

Továbbá: Ascher Antal, Bekey Imre Gábor, Dömök Teréz. Emszt
KÁLMÁN dr., Endrey Elemér, Éhik Gyula dr.. Farkas Kálmán, Ferenczi
ISTVÁN dr., Gaál István dr., Hillebrand Jen dr., Hojnos Rezs dr., Ho-
rusitzky Henrik, Jugovics Lajos dr., Kadic Ottokár dr., Kocn Antal dr.,

KocH NÁNDOR dr., Koch Sándor, Krepuska Gyula, Kutassy Endre, László
GÁBOR dr., Liefa Aurél dr., id. Lóczy Lajos dr., Mayer István dr., gróf Ma-
renzi Ferenc Károly, Marzsó Lajos, Mauritz Béla dr., Oelhofer Henrik,
Oppenhbimbr Márta, Pantó Dezs, Papp Károly dr., Papp Simon dr., Pálfy
MÓR dr., Pávay-Vajna Ferenc dr., Pékár Dezs dr., Petrik Lajos, Scha-

farzik Ferenc dr., Scherf Emil dr., Schréter Zoltán dr., Simkovits Dá-
niel, Streda Rezs, Telegdy Róth Károly dr., Treitz Péter, Toborffy
Zoltán dr., Turek Ferenc dr., Vendl Mária dr., Vendl Miklós, Vigh Gyula
dr., Vogl Viktor dr., Weszelszky Gyula dr., Winkler Lajos dr., Zsivny Viktor
dr., társulati tagok.

1. Elnök az ülést megnyitván a mai jegyzkönyv hitelesítésére felkéri

Pékár Dezs dr. és Petrik Lajos társulati tagokat ; egyben kimenti Böckh
Hugó dr. államtitkár távollétét.

2. Elnök megtartja a LXX. közgylést megnyitó alábbi beszédét

:

Mélyen tisztelt közgylés

!

Társulati életünkrl két igen nehéz év lezajlásával csak most számolhatunk
be. Ezen id alatt nagy, igazán igen nagy események vésdtek hazai történetünk

lapjaira.

Földtani Közlönv. L. köt. 1920. ^
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A mindent megrázó események nemcsak az ország politikai alkotmányának
üsi épületét döntötték romba, hanem társadalmilag is laagy evolúciót és bomlást

idéztek el. Igaz hazafias érzést nem ismer, lelketlen és szívtelen elemek hová
sülyesztették ezt az ezer év óta fennálló birodalmat, ezf a józan ítélképességgel

bíró magyar népet?!

Ma Szent István koronája gyöngyeinek egy része a gonosz tolvajok által

kitörve, ellenségek kezében van. Címerünkbl még csak a Mátra tartja a meg-
rongált, töredez ketts keresztet. A négy folyóból már csak kettnek megcson-
kított szakasza mossa a magyar földet. Kapzsi szomszédaink, akik eddig is annyira

kihasználták mostoha helyzetünket és élhetetlenségünket, a fertelmes, telhe-

tetlen és gonosz nyúgoti polip segítségével, még a megmaradt kevésbl is készü-

ldnek elrabolni egy értékes darabot. Kívülrl ellenségek gyrje vesz körül.

Itthon a lelketlen gaz kufárok megrontása folytán széthúzás, megnemértés, határ-

talan önzés és mélységes erkölcsi sülyedés marja és sorvasztja testünket ,és lel-

künket !

Mindez kétségbeejtn szomorú képet mutat.

Ellenségeink és megi'ontóink azonban csalódnak. Mi még nem haltunk

meg! Minket az a meggyzdésszülte remény táplál, hogy mindez nem marad így.

Van még isteni gondviselés, van még e földön is igazság, amely minket el

nem hagyhat. Vannak még igaz hazafias lelk, liátor. hazájukat forrón szeret, a

tiszta eikölcsöket híven követ hazafiak is, akik utolsó leheletükig fognak ezen

ideálisan határolt terület visszaszei'zéséért és megtartásáért küzdeni. Vannak még
eg^anást szeret keresztények, akik a vallás igazi erkölcsi törvényeit és eszméit

követve, együtt fognák a mentés munkájában részt venni. Az igazság és a jogosság

elvitázhatatlanul a mi részünkön van s az életerk törvényei szerint most is azok-

nak kell gyzni. És végül is, ha Isten velünk, ki ellenünk !"?

i\íélyen tisztelt közgylés

!

Beszámoló szózatom lehet ríhid lesz. Xem akarok búcsúzásondíor gyarló

szavaimmal türelmüknek terhére lenni.

A letelt négy év alatt társulatunk iránti szinte szeretettel és legjobl) aka-

rattal iparkodtunk kötelességünknek eleget tenni. Ha mindezek dacára elégedet-

lenséggel is találkoztunk, ha nem sikerült társulatunk ügyeit a közkívánatnak
megfelelen vezetni, úgy kérem azt egyedül az én alkalmatlan voltonmak és gyar-

lóságomnak betudni. Valamelyes mentségül talán az szolgálhat, hogy a becsületes

jóakarat meg volt, de bizony a háboríis. majd forrongó id annak keresztülvitelére

nem kedvezett és sok mindent jóformán lehetetlenné is tett. 1918-ban még úgy
szaküléseinket, mint választmányi tanácskozásainkat rendesen megtartottuk s

ügyeinket is nagyobb fennakadás nélkül bonyolíthattuk le. 1919. évi március hó
20-án egy rendkívüli közgylést is tartottunk. Társulatunk hetven éves fenn-

állása óta izgalmasabb közgylésünk nem volt. Eliben az idV)en az emberek
idegesebi), szenvedélyesebb és kíméletlenebb hangulata az eddigi barátságos, tár-

gyilagos és egyetért meglieszélést jóformán lehetetlenné tette. Heves vita után

alapszabályaink lényeges módosítását határozta el e rendkívüli közgylés. A hir-

telen kiütött forradalom azonban e megváltoztatott alapszabályok valóraváltását

meghiúsították. Ez évl)en a rendes közgylést már meg nem tarthattuk s így

most kérjük a nagyérdem Közgylést, hogy ezen alapszabályváltoztató határo-

zatot megsemmisíteni kegyeskedjék.

1919. évi áprihs 1-én az ország kormányzását elfoglaló tanácsköztársaság

a társulat vezetségét és választmányát arra kényszerítette. hogy a társulatot az

«direktóriumának» adja át. Ez a közoktatási népbiztosságban tényleg meg is

történt, amivel társulat vezetsége és választmánya beszüntettetett. A nagy
reformátorok teljesen átvették társulatunkat s valószínleg az igazi geológiai

tudomány magasabb régióinak elérése céljából teljesen szünetelt a társulat és

szakosztályainak mködése, egészen a tanácsköztársaság bukásáig. Mindezekrl
már a történeti megrögzítés miatt is a ftitkár úr lesz kegyes részletesebl>en meg-
emlékezni .
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Tagjaink kiválóságai közül a két év alatt özéchknyi Béla gróf, Krenner
JÓZSEF S. tiszteleti tag, Eötvös Loránd báró, Bed Albert báró. Gesell Sándor
és Franzenau Ágoston dr. rendes tagok hunytak el.

Folyó évi április hó 20''-án Eszterházy Miklós dr. herceget, társulatunk

pártfogóját veszítettük el. A halál 51 éves korában ragadta el közülünk. A nemesen
gondolkozó herceg, mint igazi magyar érzés hazafi, élénk részt vett társadalmi
életünkl)en is. Hosszabb ideig szorgalmas elnöke volt az «Országos j\íagyar Ker-
tészeti Egyesületnek* s más társaságoknak. Elzékeny, közvetlen modorával s

minden hazafias mozgalom iránti érdekldésével, szinte közV>ecsülést és tiszte-

letet vívott ki magának. Takarékos és jó gazda volt s családját igen nagyon sze-

rette. Tisztelet és áldás kísérje emléküket.
Társulatunk pártfogói tisztségét herceg Eszterházy Pál, a megboldogult

Miklós herceg fia és utódja készségesen vállalta el.

Az 1918-ik évi közgylés a szentmiklósi Szabó JózsEF-érmet Balleneggek
RÓBERT m. kir. geológusnak ítélte oda. Továbl)á ugyancsak ebbl az alapból

Ferenczi István dr. nyerte el a pénzbeli pályadíjat Szentendre környékének
geológiai tanulmányoz;ására.

A társulat elnökét 1918-ban a kereskedelemügjá miniszter úr az «Országos

Középítési Tanács» rendes tagjává nevezte ki. Ennek a szervezetnek mködése a

líeállott köztársasági kormányzással csakhamar meg is sznt.
Örökít tagjaink sorából Teleki Pál gróf külügyminiszter lett s ez alka-

lomból t az elnökség üdvözölte is. El nem mulaszthatjuk, neki hálás hazafiiii

köszönetünket e helyen is nyilvánítani azért a nagy és kiváló nuinkáért, amit a

béke elkészítésénél végzett. Adja az isteni > gondviselés, hogy nagyméltósága
még igen sokáig és igen hasznosan szolgálhassa hazánkat.

Szakosztályaink 1918-ban még szintén dicséretesen mködtek. A Barlan-

kutató Szakosztály új elnöke Bella Lajos ny. középiskolai tanár, a Hidrológiai

Szakosztály elnöke, Kovács Sebestyén Aladár sajnálatos lemondása után,

í)OGDÁNFFY Ödön min. osztálytanácsos lett. 'A szakosztályok f. évi tisztújítási

eredményeit a mélyen tisztelt Közgylés fogja megersíteni.

Még 1918-ban az akkori pénzügyminiszter úr, méltányolva a társulat köz-

hasznú mködését, 5000 korona rendkívüli segélyt engedélyezett. A földmivelés-

ügyi és a közoktatásügyi miniszter urak pedig a szokásos segélyezéseket szintén

folyósították.

A kereskedelemügyi miniszter úr ellenben «tárcáját alig érdekl célra»

mit sem adott.

Új pártfogónknak, az illet kormányköröknek, valamint a Magyar Ter-

mészettudomán^n Társulatnak és a magyar királyi Földtani Intézetnek önzetlen

támogatását hálás szívbl köszönjük.

Köszönjük BöcKH Hugó dx. m. k. pénzügyminisztériumi államtitkár úrnak
azt a készséges és eredményes közl)enj árasát, amellyel társulatunknak 1918-ban
a pénzügyminiszteri segélyt kieszközölte.

Tudományunk és szakmánk körében itthon ezid alatt némi megállapodás

mutatkozott.

A m. k. Földtani Intézetben a rendes tudományos és az ország anyagi ér-

dekeit is felkaroló munka, mostoha körülményeink és az, események folytán né-

mileg meg volt bénítva. Mködése bizonyítékainak, kiadvánj'ainak közzétételét

a szerencsétlen, lelketöl id és az anyagi lehetség hiánya is jófo)inán teljesen

lehetetlenné tették. Ha a munka azért szorgalmasan folytatódott is. azt a megelz
évek igazán lelkes és lázas tevékenységével összehasonlítani nem lehet. Hogy min
rombolás érte ezt a kiváló intézményt, azt itt nem fejtegethetem. ^Megírandó

r)tvenéves történetében majd kellen ki lesz az domborítva.

Ötven év, mélyen tisztelt Közgylés, egy tudományos hazai intézmén^^

életében nagy id ! Különösen az els ötven év, amikor a kezdet nehézségeivel

s annji más eg^^ébbel is meg kell küzdeni.

A magyar királyi Földtani Intézet pedig 1918 június 18-án lépte át tuláj-

4*
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donképeiii fennállásáiiak ötvenedik évét. Hogy eddigi mködése és alkotásai

hazánknak és a tudománynak mennyit érnek, annak elbírálására mások illetéke-

sek. E helyrl azonban ahhoz az szinte kívánságomhoz nekem is jogom van,

miszerint a jövben dicsséggel, sok fényes közhasznú eredménnyel forgassák az

intézet geológusai a kalapácsot úgy, mint a tollat. Legyen az jelszavuk is az,

hogy «min(Ug és mindent a hazáért !»

A nevezett intézet nagyérdem eddigi igazgatója Lóczy Lajos dr. tudomány-
egyetemi tanár és társulatunk tiszteleti tagja, betegeskedése folytán hosszú sza-

badságra ment. Értékes és nagy munkásságát, valamint az ebbl kifolyó korszakot

alkotó fényes eredményeket itt nem vagyok hivatva kellen méltatni. Hetven
évet betöltve, mindezekért szerény jutalma legyen az, hogy mi t hivatott vezé-

rünknek tartjuk és a legnagyobb tisztelettel és büszkeséggel valljuk magunkénak.
Ha egykor majd nyugalomba tér, nyugodt lelkiismerettel mondhatja el, hogy
kötelességének mint a haza hív polgára és mint tudós eleget tett s hogy hazánk
határain túl is, országunk tudományos mivelésének volt egyik legelsbbrangú

zászlóvivje. Az isteni gondviselés adjon neki jó egészséget és még sok évi munka-
kedvet és boldogságot.

Mieltt elnöki jelentésemet bezárnám, méltóztassanak megengedni, hogy
hazánk egyik legújabb történeti jelentség eseményét elevenítsem fel. Ez évnek

elején a magyar nemzetgylés az ország kormányzójává Horthy - Miklóst,

a nemzeti hadsereg fvezérét válaszotta meg. Kormányzó úr fméltóságát, mint.

a legels magyar embert, hazafias és odaadó hódolattal üdvözöljük. Kérem a

mélyen tisztelt Közgylést, legyen kegyes elhatározni, hogy az üdvözlés írásban

is megtörténjék.

Mélyen tisztelt Közgylés

!

Ma tartjuk tulaj donképen hetvenedik közgylésünket. Hetven esztend
életünkben nagy id, kivált mikor ez az id hazánk történetének is egyik legfon-

tosabb korszakát foglalja magában. Azt hiszem, társulatunk tisztességesen kivette

és teljesítette is a reáes munkát, az kötelességét, s így híven szolgálta hazáját.

Mennél régibb a heged, annál tisztább, szívhez szólóbb a hangja ; mennél

vénebb a templom, annál magasztosabb, meghatóbb annak hajója; mennél
roskattabb a kereszt, amelyhez szenvedk és szomorkodók vigasztalásért járulnak,

annál több rajta a bizalom, a szeretet, a hála könnye. Legyen úgy a mi társula-

tunkkal is. A régiség igazi nemes patinája védje meg minden veszedelemtl. Le-

gyen ez a magyar geológusok és a hozzátartozók tiszteletteljes szent hajléka,

amelynek magasztos hajójában a kölcsönös megbecsülés, egyetértés, a legnemesebb

munka és verseny-szeretet és tiszta nemes hazafias érzés hozza össze tagjainkat

és tartsa ket szoros kapcsolatban is.

Életemnek legkitüntetbb és legmegtisztelbb állásától válok most meg.

Hálás szívbl köszönöm tisztviseltársaim nevében is kegyes elnéz támogatá-

sukat és bizalmukat.

A jó Isten szeretete legyen mindnyájukkal!

3. Mauritz Béla dr. választmányi tag emlékbeszédet tart Krbnner József

dr. tiszteleti tagról. (Megjelent a Természettudományi Közlöny 1920. évi LIL
kötetében.)

4. Papp Károly dr. felolvassar alábbi titkári jelentését a Magyarh. Földtani

Társulatnak 1918. és 1919. évi mködéséil.

í. Bevezet,
Mélyen tisztelt Közgylés

!

A krónikás tollát veszem kezembe, amikor a Magyarhoni Földtani Társulat

1918. és 1919. évi mködésérl titkári tisztem alapján beszámolok. Miként Magyar-
ország határai az 1918. év derekán érték el legnagyobb kiterjedésüket, amikor
egyúttal gyzelmes hadaink idegen országok bérceit taposták, épúgy a magyar
geológusok egyesülete is az 1918. év közepén érte el fejldésének tetpontját.
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araikor úgy anyagiakban, mint tagjainak számában társulatunk soha nem remélt

magaslatra jutott. Szaküléseink sorozatában, s a Földtani Közlöny hasábjain a

Balkán geológiai kutatásai is ott szerepeltek.

De 1918 szeptemberében Bulgária katasztrófája a mi sorsunkat is megpe-
csételte. A bolgár front áttörése következtében albániai frontunkat vissza kellett

vonni és seregeink Montenergón és Szerbián át csakhamar kiszorultak a Balkán-

ról. Majd elkövetkezett 1918 októberében a katonai összeomlás, s ennek folyománya

képen a kétszeres forradalom. Hazánk határai az 1919 évben V4 részre szkültek,

s a kommunista kalandorok makacsságából megkellett érnünk, hogy fvárosunk
utcáit balkáni seregek tisztították meg a bolsevik cscselék garázdálkodásától.

Hazánk eme szerencsétlen fordulatával együtt szomorú sorsra jutott a ma-
gyar geológusok társulata is. Radikális érzelm geológusainkban épúgy fellobo-

gott a forradalmi láz, akárcsak politikusainkban. Els forradalmuk nem sikerült

mert bölcsebb tagtársaink még mindig többségben voltak, másodszor azonban a

tanácsköztársaság hatal'mi erejével mégis gyzedelmeskedtek. Társulatunk veze-

tit félrelökték, és 70 éves egyesületünket az orosz eszméktl exaltált szaktársaink

vették kezükbe.
Nagy hangon hirdetett eszméikbl azonban mitsem valósítottak meg, a

minduntalan hangoztatott szakszer vezetéshez még csak közel sem juthattak,

minthogy terveikkel ellenkezleg a «tanácsköztársaság» vezeti épen a legalsóbb

rend munkások kezébe akarták juttatni a tudományt is.

A kommmiizmus tudományos nívóját legjobban jellemezte Sztancsek Zoltán
központi tanfelügyel úr. tagtársunk, aki a tanácsköztársaságot ti f él m ve 1

1

emberek t á r s a s.ág án a k nyilvánította.

Ugyanis a tanácsköztársaság tudósai Kunfi Zsigmond népbiztos paran-

csára elsísorban a tanfeiügyelket iparkodtak a kommunizmusnak megnyerni,

hogy így a tanítóságot kezükben tarthassák. Ezért a népbiztosok mindenféle ér-

vekkel iparkodtak Sztancsek tanfelügyelt is megpuhítani, ami azonban nem si-

került. Sztancsek dr. ellenvetései során hivatkozott arra, hogy a kommunizmus
durva erszakkal, népámítással, csalással, lopással dolgozik, amire a népbiztos

tudósai azt mondták, hogy mindez a poUtikában szokásos dolog. Amikor azonban

azt vágta oda nekik, hogy önök félmvelt emberek — erre rögtön becsukatták.

Valószín tehát, hogy Sztancsek dr. barátom a kommunistákele-
vénére tapintott, amikor ket félmvelt társaságnak nevezte. Ez a fél-

mveltség fkép abban nyilvánult, hogy embereiket nem oda állí-

tották, amihez értettek.
Például egyik kiváló mesteremberüket elször polgármesternek, azután had-

testparancsnoknak tették, s amikor itt megunta magát, népbiztos lett belle.

Faluhelyen magamis láttam, hogy egy korcsmárosból lett direktor micsoda buzga-

lommal fogott a közigazgatáshoz, ami azonban minden igyekezete mellett sem
sikerült, holott mindezt a falusi jegyz néhány órai munkával játszva elvégezi.

A mi geológus körünkben a Földtani Társulat hármas direktóriumának

egyik tagja mszerész volt. A földtani intézet geológusai fölé pedig egy különben

kiváló meteorológust helyeztek.

Egyszóval a sokszor hangoztatott szakszerséggel legelször is a kommu-
nista tudósok ütköztek össze, a szakszerségbl tudákos fecsegés lett és eme f él

mvelt rendszer önnönmagában hordta felbomlásá-
nak c s i r á i t.

Mindennél veszedelmesebb volt azonban a k o m m u n i s t a tudósok
h a z a f i a 1 1 a n s á g a.

Hogy messze ne kalandozzak fejtegetéseimben, csupán a Földtani
Közlönynek legutolsó számára hivatkozom, amelyben Tkeitz Péter tag-

társunknak : ((Magyarország morfológiai egysége* cím érteke-

zése foglaltatik egy térkép melléklettel. Ezt az izzó hazaszeretettl áthatott érte-

kezést még az 1918. év végén kiszedettem, s a füzetet teljesen kiszedve adtam át a

direktóriumnak, úgy amiként ez most a mélyen tiszteit Közgylés eltt fekszik'
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Ezt az értekezést a direktórium a Közlönybl kidobta, azzal az indokolással,

hogy a Tanácsköztársaság nem ragaszkodván a területi épséghez, olyan cikket nem
közölhet, mely a magyarság uralmát tovább is fenn akarja tartani. Augusztus
havában jött az oláh cenzor, s ez megint nem engedte az értekezés kinyomatását.
Hála a Franklin-Társulat tisztességes érzelm fszedjének, hogy a szedést -a

kommunisták és az oláhok ell elrejtette, s most mélyen tisztelt Tagtársaink
kezébe juttathattam.

Ez a példa azt mutatja, hogy a ' kommunisták a magyarság uralmát még
annyira sem becsülték, mint a tlünk elszakadt erdélyi oláhok.

De ne vágjunk az események elébe, hanem nézzük sorjában a Magyarhon
Földtani Társulat 1918 és 1919. évi történetét.

II. Szakülések 1918-ban.

A z 1918. évben nyolc s z a k ü 1 é s t tartottunk, amelyen
12 eladó 17 eladásban számolt be kutatásairól. Az eladók között idsb Lóczy
Lajos: A m. kir. Földtani Intézet szerbiai tanulmányai-
r ó 1 számolt be, amelyekben 1917-ben nem kevesebb mint 8 geológus vett részt

a Drinától a Morava völgyéig, s Bigómeztl Montenegróig terjed hegyvidéken.
Egy másik eladása a Szent A n n a-t ó vulkáni kráterrl

szólt, amelyben olaszországi vulkanologiai tapasztalatai révén kétségtelenülmeg-

állapította a Hargita déli peremén ül tengerszem embrionális vulkáni jellegét.

Ifjabb LóczY Lajos «N y u g a t s z e r b i a geológiai viszonyai-
ról» számolt be, amelyek során nagy kiterjedésben megállapította a paleozoos

palákat, felfedezte a permokarbon meszeket, s azonkívül a triászt az alsó werfeni

rétegektl kezdve a kamiai emeletig 7 szintre taglalta.

Vadász Elemér : «K e 1 e t-M ontenegróban végzett sztra-
tigrafiai és tektonikai tanulmányán mutatta be, a tle meg-
szokott szabatos módon ; ugyancsak Kelé t-M o n t e n e g r ó és a n o v i-

bazári S z a n d s á k geológiai viszonyairól tartott eladást Kormob Tivadar
is, aki szép vetített képekkel illusztrálta a vidék arculatát.

Telegdi Roth Károly : Gyergyóbélbor és Borszékfürd
környékének geológiai viszonyait vázolta, ahol mint harctéri

geológusnak alkalma volt a vidék alsólevantei korú lignittartalmú medencéit
tanulmányozni.

Mindezek az eladások gyzedelmes seregeink elnyomulása nyomán, a

harctéli geológiából fakadtak. Messze kalandozó csapataink
azonban nemcsak a geológiát és tektonikát, hanem a paleon-
tológiát is értékes anyagokkal gazdagították.

így Leidenfrost Gyula : «a József királyi herceg h a d s e-

reges o p o r t j á n a k h a r c v o n a 1 á r a» tett gyjtkirándulásáról, az

Ojtozi-hágón túl, Szalánc-fürd közelébl menilites palákból gyönyör halmarad-
ványokat hozott. A 10 ládát megtölt gyjtemény a m. kir. Földtani Intézet

múzeumába került, s Leidenfrost tagtársunk emez expedíció eredményeirl
számolt be társulatunknak.

Paleontológiái tárgyú eladásaink fénypontja báró Nopcsa Ferenc dr.

választmányi tagnak : «A d i n o s a u r u s k r ó 1» szóló tan ulmánya volt, amely-
nek keretében a modem paleontológiái kutatások módszereit is vázolta. Ezen
tanulmány közérdek voltát legjobban bizonyítja az, hogy az eladást Gorka
Sándor ftitkár és szerkeszt úr elkérte a Természettudományi
K () z 1 ö n y számára, amelynek Pótfüzeteiben meg is jelent, ugyancsak báró
Nopcsa választmányi tagunk a gosaui rétegekbl egy új dinosaurusnak : a L e i p-

s a n o s a u r u s n a k fogát mutatta be.

Jablonszky Jen <»a Magyarországi k a r b o n k o r ú alga k-

ról » szóló tanulmányában fkép a Bükk-hegység áilgáit ismertette, amiket
Vadász Elemér gyjtött.
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Végül Vadász Elemér : a m a g y a r (» r s z á g i in i o c én rétegek-
b 1 néhány érdekes kövületet mutatott be.

Az a g r o g e o l g i a körébl Tretiz Péter : <(A k z t; t e k e 1 b o m-
1 á s a és e 1 m á II á s a» címen eme két fogalomnak külön névvel való meg-
jelölését javasolja ; majd a «M a g a s-T á t r a m o r é n á j á Imi n talált
k a o 1 i n-t e 1 e p r 1» tartott második eladásában a kaolinosodás poszt vul kanos
folyamatát bizonyítja. Treitz Péter harmadik eladása : «M a g y a r o r s z á g
morfológiai egysége)) címen olyan általános érdekldést keltett, hogy a
Magyarország Területi Épségét Véd Liga külön kiadásban is közölte. Ugyanez a
munka az, amelyet a kommmiista direktórium és késbb az oláh cenzor is ki-

dobott a Földtani Közlöny hasábjaiból, azonban Weisz Antal, a Franklin-Tár-
sulat fszedje a szedést megmentette társulatunknak.

Ugyanezt az értekezést Cholnoky Jen egyetemi tanár úr, a Magyar Föld-
rajzi Társaság érdemes elnöke, külön ülés keretében kritikájával tüntette ki. Az
értekezés címét helytelenítette, minthog;\ benne épen a morft)!ogia a legkevesebb.
Megvallom, a munka címét én is túlságosan szerénynek találom, mert tényleg
nem is annyira morfológiai, mint valóságos földrajzi tanulmány; Magyaror-
szág földrajzi egységének a vázlata ez, amely címet a szerz
talán szerénj'^ségljl nem választotta, minthogy nem akart geográfusnak feltnni.

Az a 1 k a 1 m a z |) 1 1 g e o 1 o g i a körébl : Schréter Zoltán «A s a j ó-

völgyi b a r n a s z é n-t e 1 e p e k r 1»>, míg Rózsa Mihály : «A n é m e t-

országi k á 1 i s ó t e 1 e p e k rétegzdésének li j a, b b b e o s z-

t á s á r ó 1)) értekezett

.

Legvégül LiFFA Aurél választ mán}^ tag a mineralogia, körébl bemu-
tatta HlawatsA Károly dr. l)écsi mineralogus értekezését, amely a gömör-
megyei Helpán talált grandidierit ritka ásványról szól.

Valamennyi eladásoji szépszámú hallgatóság jelent meg. s az eladásokat
legtöbbnyire szakszer vita is követte.

III. Az 1919. év terméketlensége.

Az 1918. évi 8 szakülés 17 eladásával szemben 1919-ben m i n d ö s s z e

egy s z a k ü 1 é « ü n k volt, mindjárt az év elején, amelyen idsb Lóczy Lajos
«az alsó vágvölgyi mészkszirtekrl)), Schréter Zoltán : «S a 1 g ó t a r j á n
vidékének hidrogeológiai viszonyairól)) értekezett, és a tit-

kár elterjesztette Bányai JÁNOS-nak : «A z a r a n y o s b á n y a i régi b á-

n y á k geológiai v i s z o n y a i r ó 1» beküldött tanulmányát.
Az 1918-ik év gazdag és változatos társulati életének a/, 1919-ik év medd

vitatkozásaival való szeml)eállítása azt a tényt mutatja, hogy a k o m m un iz-

mus a g e o 1 o g i a terén semmiféle szakszer dolgot sem
a 1 k o t o 1 1

.

A z 1919. é V gylései t t ü r v é nyes és t (> r v é n y t e 1 e n
ülésekre o s z t h a t j u k : törvényesek azok, amiket a közgylés által meg-
választott tisztikar önszántából hívott össze, törvénytelenek azok az ülések'

amelyeket részben népbiztusi rendeletre, részben a tívénytelenül. beférkzött

direktorok parancsára hívtak össze.

Törvényes üléseink a. Ív ö v étkezk voltak :

I. 1919 j a n u á r 29-é n v á 1 a s z t m á n y i ülés, amelynek ftárgya

volt Kormos Tivadar és Ballenegger Róbert indítványa alapszabályaink át-

alakítása ügyében.
Ezt a tervezetet a választmány meglehets hvösen fogadta és 3 tagú bi-

zottságot küldött ki, hogy ezt részleteiben is kidolgozza.

II. A második törvényes választmányi ülés 1919

február 28-án és folytatólagosan 1919 március 3-á u kizáró-

lag ezzel az alapszabálytervezettel foglalkozott, s a választmányban mindössze

1 szavazattal sikerült ezt a kommunista íz javaslatot megbuktatni.
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Itt azután elérkeztem ahhoz a ponthoz, amelyet a mélyen tisztelt Közgylés
eltt kötelességem megvilágítani.

Eltekintve minden egyéni felfogástól, pusztán csak az elttem fekv okmá-
nyokból beszélve, kiderül, hogy társulatmikban a kommunizmus els jele 1918

december 4-én mutatkozik abban a beadványban, amelyet Választmányunkhoz
közvetetlenül az ülés eltt Kormos Tivadar és 20 társa adott be, a következ
beköszöntvel

:

«A közelmúlt eseményei, amelyek hazánk jövend sorsának minden bizony-

talansága mellett is örvendetes hajnalhasadással köszöntöttek reánk, új köteles-

ségeket rónak társulatunkra is.» A beadvány a nemzetközi tudományos világba

való szorosabb bekapcsolódást kívánja, összefoglaló ismertetések formájában,

amelyek minden egyéb közleménnyel szemben mindaddig eltérben álljanak,

míg az irodalmi összefoglalások befejezést nem nyernek. Ennek az óhajnak telje-

sítését sürgsen követelik, a Közlönyben nyitandó új rovat vezetésére Balleneo-
GER KÓBERT-et független hatáskörrel kijelölik és figyelmeztetik a választmányt :

itt az ideje, hogy «a társulat mködése passzivitásából a kor szellemét megért és

megszólaltatni tudó modern aktivitásba menjen át»>.

Ez a követel hang választmányunkban mindeddig szokatlan volt, s kelle-

metlen hatást tett. Ezen az ülésünkön az a vélemény alakult ki, hogy a Földtani

Közlöny a jövben is, miként a múltban, fkép hazai tárgyú és eredeti munkákat
közöljön és ismertessen; míg a külföldi irodalom termékeit csak a rendelkezésre

álló téren közölje.

Minthogy legnagyobb akadálynak szerkeszti ténykedésem mutatkozott,

a következ ülésen Ballenegger Kóbert titkártársam ingerült hangon köve-

telte, hogy neve a Földtani Közlöny címlapjáról levétessék. Ezt% kívánságát tel-

jesítettem is.

Miként az 1919. évi két els törvényes ülés jegyzkönyveibl kitíínik, csak

egy hajszálon múlott, hogy a radikális geológusok választmányunkban javasla-

tukat keresztül nem vitték, s fkép tiszteleti tagjaink bölcsebb belátásának kö-

szönhet, hogy az indítvány 1 szavazattal elbukott. A választmányi ülí'sen Va-
dász Elemér fenntartotta a külön indítvánj't, s jelezte, hogy ezt közvetlenül a

közg_yülés elé fogja terjeszteni.

III. Az 1919 március 20-i rendkívüli k ö z g y ü 1 é s e n azon-

ban nem Vadász Elemér, hanem Ballenegger Eóbert terjesztette el 33 társa

nevében azt a különvéleményt, amely már a mélyen tisztelt Közgylés tagjai eltt

is ismeretes. Ez a rendkívüli közgylés, társulatunk tört énét él:)en a 69-ik összes

ülés, tisztán az alapszabálymódosítások céljából gylt össze 77 taggal.

Ártatlan dolognak látszik ez a javaslat a szkebb és

tágabb szaktanáccsal, azonban ha azt tekintjük, hogy a tervezet a közgyléstl
minden jogot megvont, a szaktanács tagjait pedig éltefog}lig tartó megbízással

látta volna el, teljesen ellentéte ez minden szabad társulati életnek. A hátterét

pedig a lieadványnak gylölköd hangja világítja meg : «Közismert dolog —
mondja Ballenegger Kóbert, — hogy az utóbbi 10 év alatt társulatunk súlyos

krízisen ment keresztül. A Társulat tagjainak száma évrl-évre rohamosan ntt,
most már a 800-at is elérte, ezzel szemben a szellemi élet évrl-évre hanyatlott.

Közlönye ugyan megjelent, bár nagy késésekkel, szaküléseket is tartott mik, habár

csak ritkán, de nem hallottunk vitákat, amelyek azt mutatták volna, hogy az el-

biangzott ige termékeny talajra hullott. Szaküléseink meghívóin csak kevés nevet

láttunk szerepelni; a geológusok nagy többsége, s közöttük igen kiváló emberek,
állandóan távoliiiaradtak.»

Ballenegger titkártársamnak ilyen hangú indokolása olyan váratlanul

érte a közgylésen az elnököt és titkárt, hogy elképedve állottmik a helytelen

állításoknak eme tömegével szemben. A közgylésen báró Nopcsa Ferenc úr kelt

a Társulat vezetinek védelmére, mondván, hogy nem oszthatja Ballenegger
amaz indokolását, hogy a társulat szellemi élete az utolsó 10 évben slyedt volna.

st úgy szakülései, mint közlönj^e révén magas tudományos nívóra emelkedett.
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A Magyarhoni Földtani Társulat a magyar közönség érdekldését felkeltette a

geológiai tudományok iránt és a háború folyamán is intenzivel>ben mködött,
rnint akár a bécsi geológiai társulat.

Igen tisztelt Közgylés ! Az imént részletesen felsoroltam, hogy az 1918. év
folyamán 8 szakülést tartottunk, amelyen 12 eladó 17 tanulmánnyal szerepelt,

közöttük olyan elsrend szakférfiak, mink idsebb és ifjabb Lóczy Lajos,

báró NoPCSA Feeknc, Treitz Péter és még számos fiatalabb tudós. Valamemiyi
szakülést élénk vita követte; s 3 eladásunk idegen folyóiratokban is megjelent,

illetleg a külföld céljára nyomás alatt van.

Ezen tények megállapítása után Ballenegger EÓBERT-nek múlt évi köz-

gylésünkön elhangzott indokolását alaptalan és üres fecsegésnek nyilvánítottam,

s csak azt sajnálom, hogy ehhez az indokoláshoz 33 tagtársunk is hozzájárult

aláírásával.

A szóbanforgó rendkívüli közgylés — riiiként ismeretes — 47 szavazattal

29 ellenében a Választmány tervezetét fogadta el. mire a külöiivélemény hívei

közül mintegy 20-an nagy zajjal kivonultak az ülésterembl s a Fiume kávéházból

küldözték át megbízottaikat.

A következ napon: 1919 március 21-én kiütött a konununizmus, s csak-

hamar, a Magyarhoni Földtani Társulat is ugyanarra a sorsra jiitott, mint a Ter-

mészettudományi és a Földrajzi Társaság.

Most már sem a régi, sem az új alapszabályra nem volt szükség, mert a tör-

vény uralma megsziit.
I. T ö r V é n y t e 1 e n ülés ü u k 1919 április 1-é n d. u. 5 órakor

a közoktatásügyi népbiztosság helyiségében volt, hol választmányunk Antal
MÁRK csoportvezet parancsára megjelent s a tár^ulat vezetését átadta a Tanács-

köztársaság direkt óri umának.
Ennek alapján április 8-án a Tudományos Társulatok direktóriumának meg-

bízásából Vadász Elemér geológus. Jablonszky Jen botanikus és Reisz Lajos
mszerész elvtársak vették át a társulatot.

Április l-e után úgy a tisztikar, mint a választmány teljesen visszavonult,

s az ezután történtekért semminem felelsséget nem vállalhat.

A IL Törvénytelen ülést a tudó m á n y o s t á r s u 1 a t o k

direktori u m a részérl Vadász Elemér hívta össze 1919 május 14-ére.

A kezemben volt jegyzkönyv tanúsága szerint ezen az ülésen a tudományos
társulatok részérl Vadász Elemér mint elnök, míg a földmivel ésüoyi népbiztos-

ság részér] Ballenegger Róbert és Réthly Antal mint társelnökök vettek

részt, s a jegyzkönyvet Szilber József vezette. Jelen volt 45 tudós nemcsak a

geológusok, hanem a különböz természettudósok koréból. Az elnöki megnyitó
és az ezt követ vita fkép a Földtani Intézet mködése körül forgott. A.z elfogu-

•latlan szemlél most utóbb kétségtelenül megállapíthatja, hogy ezen az ülésen

súlyos és igaztalan támadások érték hazai geológiai ismereteink fundamentumát:
a m. kir. földtani intézetet és ennek igazgatóit. Különösen Vadász elvtárs expozéja

vérig sértette a földtani intézet igazgatóit; úgy hogy másnap, május 15-én, Lóczy
Lajos igazgató állását a Tanácsköztársaság rendelkezésére bocsátotta.

Bár magam a május 14-iki ülésen nem voltam jelen, de ennek folyamatáról

részint a jegyzkönyvbl, részint egyetemi és Földrajzi Társulati vizsgálóbiztosi

minségembl értesültem.

A május 14-iki nevezetes ülésrl sok szó esik még mai napon is, s áltíi-

lában a tudományos közvélemény emez ülés hatásának tulajdonítja a Föld-
tani Intézet és a Nemzeti Múzeum á s v á n y t á r á n a k szét-

robbantását. Ugyanis a tanácskormány direktóriuma csakhamar átalakította eme
múzeumokat; törvényes igazgatóit, úgy itt, mint ott, eltávolította, s helyükbe

új vezetket állított. Minthogy azonban eme szomorú események már társula-

tunkon kívül állanak, ezekrl titkári jelentésemben tovább nem is szólok.

A kommunizmus bukása után 1919 aug. 6-án Leidenfrost Gyula, mint a

Természettudományi Múzeumok és Társulatok adminisztratív vezetje elvileg
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visszaadta az elkoranmiiizált Társulatokat törvényes vezetinek. Minthogy ez az
átadás az Adria-Egyesület helyiségében volt. mélyen tisztelt Elnökünk Idegen
társulati helyiségben elvbl nem jelent meg. A Magyar Földrajzi Társaság elnök-
sége sem képviseltette ott magát.

Ily módon társulatunk valóságos átvétele csak szeptember havában történt
meg.

A kommunizmus alatt a Földtani Társulat direktóriuma semmit sem publi-

kált ; a kéziratokat érintetlenül, de a szedéseket széthányva vettem át. Vagyonunk-
hoz nem nyúltak, csupán kézikönyvtárunknak mintegy 30 kötete hiányzott, ami-
ket azonban utóbb a Nemzeti Múzeumból visszakaptunk.

Anyagi veszteségünk abban van, hogy tagjaink tájékozatlanul állván a szo-

morú rendszerrel szemben, tagsági díjat nt^m fizettek. Értékpapírjainkra osztalé-

kot nem kaptunk, az állami segélyek elmaradtak, úgy hogy 1919 szén társula-

tunk sivár és vigasztalan állopotban volt.

A k o m m u n izmus bukás a u t á n els törvényes választ-
m á n y i ü 1 é s ü n k e t 1919 d e c e m b e r 3-á n tartottuk, amelynek
2 ftárgya volt. Az egyik a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr leirata, amelyben
a Miniszter iir felkéri a Társulat elnökségét, hogy a Társulatnak a Tanácsköz-
társaság ideje ahitti történetét ismertesse, kiterjeszkedve a Társulat jövben való
mködésének kérdéseire is. Ez meg is történt, amire válaszul a Miniszter úr az

1920 év folyfimára 7000 korona segélyt folyósított. Az ülés 2-ik ftárgya vizsgáló-

bizottság kiküldése volt, amely bizottság a Társulat tisztikarának, választmányá-
nak és összes tagjainak a konmuinizmus alíitt történt szereplését vette vizsgálat

alá. Választnián3"unk — Ilosvay Lajos tiszteleti tagunk javaslatára — azt az

utasítást adta a vizsgáló-bizottságnak, hogy ne apró-csepr ügyeken rágódjék, s

hogy személyes ellenszenvet a vizsgálatokba ne keverjen, hanem csak országos
szempontokat vegyen irányadóul. Aki a haza és a tudományok ellen vétett az

bnhdjék.
Eme feladatának a bizottság teljesen meg is felelt és Mauritz Béla dr,.

Emszt Kálmán dr. és László Gábor dr. bizottsági tag urak hónapokon át tartó

vizsgálatuk eredményét a Választmány döntése alá bocsátották.

IV. A Társulat kommunista tagjai.

Mélyen tisztelt Közgylés !

A legnehezebb helyzetbe kerülök akkor, amikor titkári tisztembl kifolyó-

lag az 1920 február 18-án tartott választmányi ülés kizáró és rosszaló határozatát
a mélyen tisztelt Közgylés Wtt nyilvánosságra hozom.

Magam a kommunizmus kezdetén olyan szerencsés voltam, hogy Kúnfi •

Zsigmond közoktatásügyi népbiztos még 1919 március 29-én eltiltott az egyetemi
tanítástól, azzal a 26 bölcsészetkari tanárral együtt, akik Kúnpi törvénytelen ren-

deleteinek ellenszegültünk. El is távoztam hamarosan a fvárosból és a Tápio
partján 5 hónapon át nyugalmasan élve, csak a szolnoki ágyúdörgésbl tájéko-

zódtam az esemén.yekrl. De nehéz helyzetbe jutottak a fvárosban maradt szak-

társak. Egyrészt a megélhetés gondjai, másrészt a fenyeget parancsok talán olyan
szaktársakat is a bolsevizmus karjaiba kergettek, akik esetleg lelkük mélyébl
gylölték az erszakos uralmat. Mint az egyetemi vizsgálóbizottság tagja, s mint
a Magyar Földrajzi Társaság igazoló-bizottságának elnöke körülbelül 60 kommu-
nista tudós lelkébe tekinthettem, s mondhatom, hogy sok régi jó barátom fölött

pálcát kellett törnöm. Mindkét bizottságban túlságos szigorúnak találtak, s a

szemrehányó levelek olyan özönét kaptam, hogy ezek hatása alatt a Földrajzi

Társaságban viselt tisztségemrl le is mondtam.
Ezt a szubjektív kitérést azért említem, hogy a mélyen tisztelt Közgylés

tagjai bepillantást nyerjenek abba a rendkívül nehéz helyzetbe, amelybe a
bizottság és a választmány tagjai kerültek, mikor szaktársaik erkölcsi becsületérl
kellett ítélkezniök. Úgy a bizottság, mint a választmány a legalaposabb vizsgá-

latok s uiegfontolások után hozta meg határozatát, amely a következ

:
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I. 1. KÖVESLIGETHY EaDÓ dl..

2. Leidbnfrosí^ Gyula dr. és

3. Szirtes Zsigmond dr. tagtársaiiiknuk még az 1919 év folyamán be-

jelentett kilépését a választmány egyhangúlag tudomásul vette, azzal a hozzá-
adással, hogy újból való jelentkezesük esetén csakis igazoló eljárás után vehetk fel.

II. Ros szálasra ítélte a következ tagtársakat:

4. Ballenegger RÓBERT dr.. II. titkárt 10 szavazattal 2 ellen.

5. KocH NÁNDOR rendes tagot 7 szavazattal 5 ellenében.

6. KoouTowicz Károly rendes tagot 10 szavazattal 2 ellenében.

7. Mihók Ottó « 10 « 1 «

8. RÉTHLY Antal öriHut tagot 9 szavazattal 2 ellenében.

III. A t á r 8 u 1 a t 1 1 ó 1 k i z á r t ;i a k (') v e t k e z tagokat:
9. Balló Rezs rendes tagot 11 szavazattal 2 ellen.

10. Bartúcz La.jos dr. rendes tagot 10 szavazattal 2 ellen.

11. BoGDÁNFY Ödön « 8 « 2 «

12. Jablonszky Jen « 11 » 1 « ^

13. Jekelius Erich « 11 « 1 «

14. Kormos Tivadar választ, tagot 11 « 1 «

15. Lambrecht Kálmán rendes tagot 12 szavazattal— ellen.

16. Lendl Adolf . « 9 « 3 «

17. szilber józsef « 10 « 1 «

18. Vadász Elemér választ, tagot 9 << 2 «

Választmányunk eme határozata óta megjelent, s a múlt héten kézhez is

kaptam a Belügyminiszter úr 1902 április 8-án kelt rendeletét, amely az egyesü-

letek tagjai ellen folytatott igazolási eljárást szabálj'ozza. Eszerint minden egyesü-

let jogosult tagjainak a kommunizmus alatti magatartását vizsgálat tárgyává

tenni. A bizottság 4 vagy 12 tagú, s határozata fölment, vagy az egyesületbl

kizáró lehet. Ha a tagra rábizonyult, hog}^ a proletár diktatúra mellett agitált,

tett vagy beszélt, annak érdekeit szolgálta, ha beigazolódott, hogy magatartása

sértette a nemzeti hazafias érzést, úgy a kizárást okvetlenül alkalmazni kell.

Nagyjából választmányunk határozata is ezen elvek szerint történt. A fel-

sorolt 18 tagot Elnök úr méltósága a választmány határozatáról már értesítette is.

Ha azonban a felsoroltakon kívül a mélyen tisztelt Közgylés tagjainak

valamely tag ellen még kifogása volna, úgy 20 tag írásbeli kérelmére társulatunk

a vizsgálatot köteles elrendelni. Ezt azonban már az új választmány fogja végezni.

Titkári jelentésem legszomorúbb részéhez: az elhunyt tagokról való meg-
emlékezéshez értein.

V. Elhunyt tagjaink emlékezete.

1. Mindenekeltt nemeslelk pártfogónk: herceg Esterházy Miklós dr.

emlékének szenteljiúik néhány szót. A családnak abból az ágából származik,

amelyik kezdetben báróságot viselt, nevezetesen az 17r3-ban elhunyt báró Ester-

házy PÁL családjábóL akinek utódai elbb grófi, majd 1804-ljen hercegi rangra

emelkedtek. Édesatyja Pál herceg volt, aki 1898-ban halt meg. Miklós herceg

1869-ben született, középiskoláit Sopronban végezte, majd jogot tanult, s 1888-ban

Strassburgban együtt tanult SzÁsz KÁROLY-lyal, aki róla a Budapesti Hírlap ha-

sábjain (1920 április 10-iki számában) gyönj^ör emléksorokat írt.

Önkéntesi évét a szombathelyi huszárezredben szolgálta, s a vilgáháború

folyamán rnagyi rangra emelkedett. Feleségének: Cziráky Margit grófnnek
1911-ben történt halála óta visszavonultan élt.

Élete delén, 51 éves korában hirtelenül hunyt el 1920 április 6-án, s utolsó

kívánsága szerint az esterházi parkban, szabad sírba felesége mellé temették.

Vele a régi Magyarország legnagyobb hitbízínnányának ura szállt sírba, aki
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bár rövid életet élt, de annál több jót tett, s mindig megértette a kor szavát. Mér-
hetetlen gazdagsága, kastélyainak, palotáinak sorozata, s rengeteg érték m-
kincsei sohasem ragadták a költekez élet felé. Mindig a munkának élt, birtokait

teljes rendbe hozta s még a háború eltt saját jószántából birtokain a parcellázást

is megkezdette.
Hitbizománya legidsebb fiára, a 19 éves Pál hercegre szállt, aki a csa-

lád 70 éves hagyományához híven, társulatunk pártfogói tisztét már el is vállalta.

2. Bed Albert nyugalmazott földmívelésügyi államtitkár, a magyar er-

dészet újjáalkotója a másik halottunk.

Tanulmányait Selmecbányán végezte, s 1868-ban államszolgálatba lépett;

1880-ban már miniszteri tanácsos, s a következ évben ferdmester lett. A kül-

földön is méltányolt 1878-ik évi erdtörvény megalkotása fkép az nevéhez f-
zdik. A Magyar Tudományos Akadémia már 1880-ban levelez tagjává válasz-

totta, s nyugdíjba vonulásakor 1896-ban a kolozsvári egyetem bölcsészet kari

doktorrá avatta. Az Országos Erdészeti Egyesületnek tiszteletbeli, elnöke volt és

a Magyarhoni Földtani Társulat tagjainak sorába 1888 óta tartozott. Elhunj-t

1918 október 21-én, Budapesten, 79 éves korában.
3. Berinkey Gyz m. kir. fmérnök élete delén a múlt évben elhunyt.

A Hidrológiai Szakosztály megalakulása óta tartozott tagjaink közé.

4. Bezerédy Pál örökít tagunk, a hazai selyemtenyésztés megalapítója

1918 jan. 20-án 78 éves korában a tolnamegyei Hídja községben elhunyt. volt

az, aki annak idején külföldi útjából visszatérve a földmívelésügyi minisztérium-

nak azt az ajánlatot tette, hogy a selyemtenyésztést honunkban meghonosítja.
Munkája olyan szépen sikerült, hogy halála idején mintegy 40 selyemfonógyár és

gubóraktár körül több mint 100,000 ember foglalkozott selyemtenyésztéssel. ön-
zetlen munkálkodásáért Ferenc József király frendiházi tagnak, majd bels
titkos tanácsosnak nevezte ki.

Tagjaink sorába Szabó József ajánlotta 1884-ben.

5. Báró Eötvös Lóránd 1919 ápríHs 8-án 71 éves korában elhunyt.

Mint a nagy írónak, báró Eötvös JózsEF-nek a fia, már gyermekkorában
kitn nevelésben részesült. Hajlama már korán a természettudományok felé

vonzotta, s ezért édesatyja megbízásából Krenner József vezette be a természet-

tudományok elemeibe. Krenner hatását mutatja legels munkája, amelyet a

szkerisórai jégbarlangról a «Vasárnapi Ujság» 1860 évfolyamának 49. számába írt.

Krenner és Szabó ajánlatára már 1867-ben társulatunk tagjai sorába lépett,

s állandóan meg is maradt tagjaink között, úgy hogy Szontagh Tamás elnök úr

az 1917 február 7-iki közgylésünkön ötven éves tagsága alkalmából melegen
köszöntötte is.

Eötvös Lóránd korunk egyik legnagyobb fizikusa, akinek eszméi a szabad
természet rajongó szeretetébl fakadtak. Hogy a földi nehézségi er térbeli válto-

zásait célzó mérései ma világszerte ismeretesek, arra kétségtelenül nagy hatással

voltak geológiai hajlamai.

Méréseinek véghezvitelére valóságos expedíciókat szervezett, kezdetben
Semsey Andor, késbb az állam költségén. Ezek az expedíciók Ix-járták a Bala-

tont, a Nagy-Alföldet, Erdélyt s a Fruskagórát. A múlt század nyolcvanas éveitl
kezdve állandóan a gravitációval foglalkozott, s a torziós ingával els részletes

felvételét Lóczy Lajos buzdítására,.Pékár Dezs segítségével, 1901-bfcn a Balaton
jegén végezte.

Mindannyiunk emlékezetében van még az 1912. évi dec. 18-iki szakülésünk,

amelyen Eötvös báró egykori tanítója Krenner József kíséretében megjelent, s az

Erdélyi Medence izosztatikus egyensúlyáról eladást tartott. Eötvös ruódszereinek

az elméleti geológia számos ágára nagy jelentsége van, amire legszebb példa a

kecskeméti földrengési területen végzett mérése, amelyek során a földrengések

és a nehézségi zavarok között az összefüggést kétségtelenül kimutatta, de a jöv-
ben a gyakorlati kutatások is sok hasznát fogják látni, amiként ezt Böckh Hugó
gázkutatásai is sejtetni engedik.
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Báró Eötvös Lókánd emlékezetét a Terméáí.ettudomáuAi Közlöny 1919
máj. 1-i számában Mikola Sándor, s ugyanezen folyóirat 1920 márciusi számában
Pékár Dkzs mélfcatja.

6. Franzenau Ágoston mineralogus és paleontológus.

Kolozsvárott 1856-ban született. 1877-ben a József-megyetem ásványtani
int Aetén tanársegéd, 1883-ban a Magyar Nemzeti Mvizeum ásványtani osztályának

segédre, majd ellépve fokonkint a múzeum ásvány- s slénytani osztályának

igazgatója lett, s mint ilyen balt meg 1919 nov. 19-én 64 éves korában.

Munkái részint paleontológiái irányúak, amikkel fkép a fosszilis foramini-

férák ismeretét bvítette, de fkép kristálytani i-s ásványtani értekezések. A hu-
nyadmegyei Kisalmás európaszerte híres ásványairól (1894), a bélabányai piritrol

(1898), az esztergomi Kis-Strázsahegy kalcitjáról (1907), a magyarországi kalci-

tokról, köztük a sághegyi, diósgyri, tokodi, kemencéi, gynlári kalcitokról írt érte-

kezései a legfinomabb mérések alapján páratlanul szép ábrákkal vannak ellátva.

Tagjaink sorába 1877-ben Krennbr József ajánlotta, s egy ízben a Földtani

Társulat titkára, majd 1904 és 1914 között választmányi tagja volt, s így társu-

latunk bels életében is tevékeny részt vett.

7. Gesbll Sándor fgeologus s bányatanácsos született 1839-ben Pozsony-
ban. Középiskolai tanulmányai után a selmeci bányászakadémián töltött négy
évet, 1864-ben a bécsi geológiai intézetben, s a bécsi egyetemen tanult, az osztrák
geológusok oldalán részt vett a magyarországi geológiai felvételekben is, 1868-ban
a-gavosdiai vasgyárhoz került, ahol lényeges szerepe volt a késbb Vajdahunyadon
épített vasgyár létrehozása körül. 1871-ben a máramarosi s nagybányai bánya-
igazgatóságok kerületében bányageologus volt, s ez idkbl származik a Mára-
marosi vaskbányakerület geológiájáról írt munkája, amelyet a M. Tud. Akadémia
adott ki 1876-ban. 1883-ban az állami földtani intézethez került fgeologusnak,
s eme minségében fkép a sóvári ksóbánya földtani viszonyait (1885) és a kör-

möci ércbányaterület bányageologiáját (1886) tanulmányozta és publikálta.

1908-ban nyugalomba vonult, s Besztercebányára költözött, ahol 1919 no-

vember havában 81 éves korában hunyt el. Elhunytáról a cseh megszállás folytán

csak elkésve értesültünk, s csak most áldozhatunk kedves öreg kartársunk emléké-
nek. Társulatunk tagjai sorába 1871-ben Böckh János ajánlotta, s több ciklusban
választmányi tagunk volt.

Emlékét Pálfy Mór a «Bányászatis Kohászati Lapok') 1920 ápr. 15-iki szá-

mában örökítette meg.
8. Gstettner Katalin dr. embertani intézeti tanársegéd 1918 okt. 24-én,

élete virágában, 24 éves korában Münchenben a spanyol járvány áldozata lett.

Nagykanizsán született 1893-ban, a budapesti egyetemen a természetrajz-

földrajzi szakot hallgatta, ebbl tanári oklevelet is szerzett. De hajlama az antro-

pológia felé vonzotta, amelybl 1915-ben doktori szigorlatot tett, s azután az

egyetemi antropológiai intézetben Lenhossék tanár oldalán mködött. 1918
tavaszán a müncheni antropológiai intézetbe ment dolgozni, s itt érte utói a korai

halál.

9. Krenner József életét és mködését Mauritz tanár úr hangulatos eni-

lékbeszédébl megismertük.
10. Paszlavszky József zoológus » botanikus a zemplénmegyei Deregnyn

1846-ban született. Pesti egyetemi tanulmányai után 1870-ben a nemzeti múzeum
ásványtárában, 1873 óta az állattani tanszék mellett mint tanársegéd mködött,
1874-ben a II. ker. állami freáliskola tanára, késbb igazgatója lett. Munkás-
ságát fkép a Magyar Természettudományi Társulatnak szentelte, ahol hervad-
hatatlan érdemei vannak. Elhunyt 1919 szept. 21-én, 74 éves korában. Társula-
tunknak 1873 óta rendes tagja volt.

11. PoNGRÁcz Jen földbirtokos, Abauj-Torna vármegyének bizottsági tagja
67 éves korában Komjátiban elhunyt.

1911 óta tartozott tagjaink közé, s fkép a Barlangkutató Szakosztály
kedvéért támogatta társulatunkat.
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12. KiEGEL Vilmos bányamérnök s az Osztrák-MagyaiA Ha nivasúttársaság

bányáinak felügyelje, majd a brennbergi koszénbányák igazgatója 1918 március
1-én 65 éves korában elhunyt.

Élete javát az aninai-resicai szénbányákban s a vask-dognácskai vasérc-

l)4iJíy^kban töltötte. 1884-ben az aninai szénbányákban, robbanás alkalmával,
bölcs intézkedésével és lélekjelenlétével 50 bányász életét mentette meg, ezm a

magyar király a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki.

13. Sauer György, a Krupp-gyár magyarországi vezérképviselje az 1918.

év folyamán elhunyt.

Tagjaink sorába 1911-ben Bruck Albert aranybányatulajdonos ajánlotta.

14. ScHULLER Alajos megyetemi tanár, jeles fizikus 1920 április 20-án
75 éves korában elhunyt. Mint a heidelbergi egyetem 2 világhír tanárának:
BuNSBN-nek és KiRCHHOF-nak tanítványa, már kora férfikorában 1873-ban a

megyetemre került, mint a kísérleti fizika tanára. Közel ötven éven át tanított

ós búvárkodott; számos tudományos kutatása között legértékesebbek htani vizs-

gálatai.

Munkái a fizika és kémia határos részein mozognak. Különösen kalorimetri-

kus vizsgálatai, amiket Bunsen módszere nyomán tökéletesített Wartha Vince
tanártársával együtt, továbbá a különböz anyagokkal végzett párolgási vizsgá-

latai, amiket saját találmányú kénes-légszivattyúval légüres térben foganato-

sított — "mind maradandó becs kutatások.

A gépészmérnöki szakosztálynak 1885—87 között dékánja, a M. Tud. Aka-
démia rendes tagja, s a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora volt.

Társulatunkba rendes tagul Schafarzik Ferenc dr. ajánlotta 1874-ben.
15. Gróf Széchenyi Béla FERENC-nek, a Magyar Nemzeti Múzeum alapí-

tójának unokája, a nagy Széchenyi IsTvÁN-nak,a M. Tud. Akadémia megalapító-
jának fia, 1837 február 3-án Pesten született. Ödön fivérével együtt fiatalságát

Pesten és Cenken töltötte angol és francia lektorok vezetésével. Tanulmányait
Berlinben és Bonnban végezte, 1858-ban Angliában, Francia- s Olaszországban
utazott. 1862-ben gróf Károlyi GYULÁ-val az Északamerikai Egyesült-Államokat
s Canada déli részét utazta be, míg bolyongó természete 1865-ben az Atlasz-

hegységbe vitte oroszlán-vadászatra.

1870-ben a híres szépség Erddi Hanna grófnt oltárhoz vezette, aki
azonban 3 év múlva hirtelenül elhunyt. Ez mélyen lesújtotta s a tudományokban
keresett vigaszt. 1874-ben ásatásokat rendezett az apadó Fert medrében, s az

itt talált kkori leleteket bécsi archaelogusok segítségével le is írta . Suess Edé-vcI
való gyakori találkozása érlelte meg benne az ázsiai expdeició gondolatát, amely
útra geológusnak Lóczy LAJOS-t kérte fel. 1877 dec. 4-én Triesztbl indult útra

az expedíció. Béla gróf, Bálint Gábor nyelvész, Kreitner Gusztáv fhadnagy
geográfus és LóczY L.\Jos részvételével 1878 februárban Calcuttából Szikkim,
Bután és Tibet határáig jutottak, Dardsilingben megnézték Körösi Csoma Sándor
sírját, majd Közép-Jáva vulkános vidékeit tanulmányozták. 1879 decemberében
a Jangcekiang folyami gzösére ültek és 1500 km utat tettek meg Hankon-ig.
Itt kezddött a tulajdonképeni felfedez expedíció 14 hónapon át megszakítás
nélkül haladva az Iravadi síkságig jutott.

Ügy földrajzi, mint geológiai szempontból legérfékesebb volt a Tibetbe irá-

nyuló út. mely a Tibeti felföldet 3 oldalról környez magas hegyláncokat keresztül-

kasul szelte.

Széchenyi Béla expedíciója a déU szélesség 5°-tól a trópusi tájékokon át

az északi szélesség 40°-ig jutott, ahol a tenger már csaknem minden évben befagy.
Az egyenlítt kétszer szelte át az expedíció a Föld legszebb vidékein.

Harmadfél évi távollét után 1880 május elején érkezett vissza az expedíció
hazánkba. A tudományos anyag feldolgozását 20 hazai s külföldi tudós végezte,

s csak 1900-ban fejezte be; megjelent magyar, német nyelven 3 kötetben,

1 nagy atlasszal.

A munkát a nemzetközi tudományos kritika nagy elismeréssel fogadta.
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Német, francia, angol, orosz és japán folyóiratok elragadtatással ismertették, s

különösen báró Richthopen Ferdinánd, aki maga is 10 évig kutatott Khinában.
a mmikát remekmnek tartotta. A múlt században alig volt olyan utazás, amely
annyi sokoldalú ismertetést hozott volna Keletázsiáról, mint Széchenyi expedí-

ciója. Kétségtelen, hogy a tudoraányos anyag gyjtése, rendezése, szakférfiak

részére kiosztása Lóczy Lajos mve, azonban már magában az, hogy Széchenyi
ilyen kiváló tudós tanácsait mindenben teljesitette, Széchenyi Béla nagy voná-
saira utal. A közelismerés nem is késett; a M. Tud. Akadémia 1896-ban a nagy
jutalmát Széchenyi utazásai I. kötetének ítélte, a párisi Akadémi Lóczy mvét
1900-ban a Tsihatseff-díjjal tüntette ki.

Társulatunk gróf Széchenyi BÉLÁ-t 1904-ben tiszteleti tagul választotta, s

LÓCZY Lajos társaságában gyakran láttuk rokonszenves, nemes alakját üléseinken.

Az 1918. évi februári közgylésünkön születésének 80 éves fordulója alkalmából
SzoNTAGH elnök úr mély tisztelettel üdvözölte kiváló tagunkat körünkben, .azon-

ban 1918 dec. 12-én tüdgyuladásba fajuló spanyol járvány áldozata lett.

Neve örökké r a g. y o g nemes a k a m a g y a r, h a n e m a

nemzetközi mveldés történetében is, s valóban büszkék
lehetünk, hogy gróf Széchenyi Bélá-I tiszteleti tagjaink s o r á b a

számíthattuk.

Jelentésem végére értem. Mély meghatottsággal búcsúzom a mélyen tisztelt

Közgylés eltt ftitkári tisztségemtl.

Három turnusban, több mint 10 éven át viseltem a Magyarhoni Földtani

Társulat ftitkárságának díszes, de fáradságos állását. Mindenkor a Társulat fej-

lesztése, naggyátétele lebegett szemem eltt, s ha e célom közben a mélyen tisz-

telt Közgylés tagjai közül valakivel, akaratomon kívül, netán ellenkezésbe ke-

rültem volna, úgy ezért bocsánatot kérek.

Amidn megköszönöm a mélyen tisztelt Közgylésnek, hogy 10 éven át

bizalmával megtisztelni szíves volt, s amidn köszönöm a mélyen tisztelt Elnök-
ségnek, Választmánynak és a két Szakosztály vezetinek szíves támogatását,
kérem, hogy jelentésemet tudomásul venni méltóztassék.

5. Elnök indítványára a közgylés egyhangúlag érvénytelennek nyilvá-
nítja az 1919 március '20-iki rendkívüli közgylésen elfogadott alapszabályterve-
zetet, amely különben is belgymininiszteri megersítés híján érvénybe sohasem
lépett és kimondja, hogy ily módon az 1914 febr. 4-én elfogadott
alapszabályok érvényese k.

6. Elnök indítványára a közgylés egyhangúlag elfogadja a választmány
által javasolt a 1 a p s z a I3 á 1 y m ó d o s í t á s t, amely az 1914. év február hó
4-én kelt és az 1914. évi 116.473—1914. V.sz. belügyminiszteri engedéllyel meg-
ersített alapszabály pontjaira vonatkozik :

«A tagok kötelességei.

14. §. A rendes tagok évenként 20 korona tagsági díjat fizetnek. Ezenkívül
az oklevélért, — ha ezt az illet tag kívánja — külön 40 korona jár.

Azonban személyek 400 korona lefizetésével — mint örökít tagok —
800 koronával pedig — mint pártoló tagok — egyszersmindenkorra is leróhatják
kötelezettségüket

.

Hivatalok, intézetek, testületek, vállalatok csak rendes vagy pártoló tagok
gyanánt léphetnek be.»

7. E 1 s t i t k á r beterjeszti a pénztárvizsgáló-bizottság 1919. évi je-

lentését.
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Pénzttiri jelentés

a Magyarhotiil'öldtani Társulat Í9Í9. éyi2)é9iztári forgalmáról

és vaffyo?iá?iak állásáról az Í979. év régén.

I. Forgó tke.

/Ij B e V é t e ].

,,.. , ,, , Elirányzat Tényleges
^'t^*^' MegneTezes az 1919. évre bevétel

K K
Pénztári maradvány az 1918. évrl 1696*97 1696*97

1. A vallás- és közoktatásügyi miniszter segélye 4500*

—

2. A földraívelésügyi miniszter segélye 6000* 2000
3. A pénzügyminiszter segélye 5000*
4. Magánosok segélye 100* —
5. Alaptke és forgótke alapja 3750* 459
6. Hátralékos tagsági díjak 1000* 150
7. Az 1919. évi tagsági díjak 4000* 874
8. Az 1919. évi elfizetések 400* 174'
9. Kiadványok eladásából 100* 67*15

10. Vegyes bevételek 100* 109
11. A Szabó-alap kamataiból megbízásra 100*

Társulati alaptke gyarapítására:

12. Dr. Pékár Dezs fgeofizikus örökít díja — •

—

200*
13. Dr. Jekelius Erich geológus « « • 200*
14. Dr. Ferenczi István geológus « « (II. r.) * 50*
15. Siemens-Schuckert mvek alapítványa (II. r.) • 100*
16. Dr. Liffa Aurél fgeologus örökít díja —

•

200*
17. Dr. Papp Simon fgeologus « « —

•

200*

A Hidrológia Szakosztály javára:

18. Bogdánffy Ödön szakoszt. elnök örökít díja —•— 150-
19. Alaptke után szelvénykamat —

•

57*75
20. A társulathoz befolyt tagdíj • 5.

A Barlangkutató Szakosztály javára:

21. Alaptke után szelvénykamatok • 224*
22. A társulathoz befolyt tagsági díjak • 195*55

A S z a b ó - e m 1 é k a 1 a p kamataihoz:

23. Szelvény- és takarékbetéti kamatok —•— 123-66

összesen . 26,746^97 7236^8
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B) Kiadás.
Elirányzat Tényleges

Tétel Megnevezés az 1919. évre kiadás

K K
1. Földtani Közlöny 18,726-97 992-96

2. Els titkár tiszteletdíja
j.

900-— 215-—
3. Másodtitkár tiszteletdíja

' 600-

—

150-

—

4. Pénztáros tiszteletdíja 300-— 300-—
5. írnokok j utalomdíja 240-

—

76-80

6. Szolgák jutalomdíja 480-— 376'—
7. Postaköltség

." 1200-— 290-60

8. Irodai kiadások 1500-— 886-20

9. Vegyes kiadások 200-— 415-70

10. A Szabó-alap kamataiból megbízásra 100-

—

— •

—

11.- Barlangkutató Szakosztálynak segélye 500-

—

— -

—

12. Hidrológiai Szakosztálynak 1918—1919-re 2000-— —•—
13. A társulati alaptó'ke gyarapítására az alapítványokból — -

—

950-

—

14. A Hidrológiai Szakosztály alapítványa —

—

150-

—

15. a) A Barlangkutató Szakosztály szelvénykamatai .... — •

—

224*

—

h) a Szakosztályt ijlet tagsági díjak — -

—

195-55

16. a) a Hidrológiai Szakosztály r. szelvénykamatai — -

—

57-75

b) a Szakosztályt illet tagsági díj — •

—

5'—
17. Dr. Szabó-alap kamataihoz csatolva — -

—

123-66

18. A társulati forgótke pénzmaradványa — •— 2326-86

Ö.sszesen".T. . . 26J46-97 7236-08

II. A társulat vagyona.

1. Anyatársulati alaptke értékpapírokban s takarékbetétben 76078-78
2. Dr. Szabó József emlékalap értékpapírokban s takarékbetétben . . 10365'27
3. Dr. Szabó József emlékalap kamatai takarékbetétben 631-66

4. A Barlangkutató Szakosztály alaptkéje 13209-

—

5. A Hidrológiai Szakosztály alaptkéje 2862*60
6. Dr. Kalecsinszky Sándor emlékalap 598-55

7. A társulati forgótke maradványa 2326-86

Összes vagyon 106,072-67

III. A társulat követelése.

Postatakarék csekszámla után 100-—

A társulat vagyonának részletezése az 1919. év végén.

I. Társulati alaptke értékpapírokban:

4 %-os magyar korona járadék 46,000*

—

4 34%'OS jelzálog hitelbank 200*

—

5 ^%-os magyar hadikölcsön 15.000'

—

6 %-os magyar hadikölcsön 12,100"

—

Takarékbetétben .' . .

.

2778-73
~

"
~

76,078-73

Földtani Közlöny. L. köt. 1920. 5
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II. Szabó e m 1 é k a 1 a p értékpapírokban:

4 %-os magyar koronajáradék 8700"

—

4 ^%-os földhitelintézeti záloglevél 1000'

—

5 /4%-'^s magyar hadikölcsön 150-—
6 %-os magyar hadikölcsön 500-

—

Takarékbetétben 15'27

10,365-27

III. Szab ó-emlék a lap kamatai:

Takarékbetétben 631-66 631-66

IV. B a r 1 a n k u t a t ó Szakosztály vagyona:

4 % Pesti Hazai Els Takarékpénztár 5600-—

4 %-os magyar koronajáradék. 1200*

—

6 ^%-os magyar hadikölcsön .
400'

—

6 %-03 magyar hadikölcsön « 1250-

—

Takarékbetétben ' 4759-—

13,209-—

V. Hidrológiai Szakosztály vagyona:

5 ^%-os magyar hadikölcsön 2100-

—

6 %-os magyar hadikölcsön 100-

—

Takarékbetétben 662-60

2862-60

VI. Dr. Kalecsinszky-emlékalap:

Betétkönyvben 598-55 598-55

VII. Forgótkemaradvány: 2326-86 2326-86

Összes vagyon . . . ... 106,072-67 106,072-67

Jegyzkönyv

a Magyarhoni Földtani Társulatban 1920 március 27-én

tartott pénztárvizsgálatról.

Mi alólírottak, mint a Magyarhoni Földtani Társulat közgylése, illetleg

választmánya részérl kiküldött pénztárvizsgálók, a mai napon a pénztárban

megjelenve, megbízatásunkban eljártunk, és a következket jelenthetjük:

Minekutána a pénztár vizsgálatára és a pénztár kezelésére szolgáló utasítá-

sokból tájékozódtmik, az elszámoláshoz tartozó okmányokat összehasonlítottuk

a napló tételeivel és helyességükrl meggyzdtünk.
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A M a g y a r h o n i F ö 1 d t a n i T á r s u 1 a t v a g y o n a az 1919. év v é g é n

:

K
1. Anyatársulati alaptke értékpapírokban s takarékbetétben 76,078*73
2. Dr. Szabó József emlékalap értékpapírokban 10,365"27

3. Dr. Szabó József emlékalap kamatai 631-66

4. A Barlangkutató Szakosztály alaptkéje 13,209*

—

5. A Hidrológiai Szakosztály alaptkéje 2,862*60

6. Dr. Kalecsinszky Sándor emlékalap 598*55

7. A társulati forgótke maradványa 2,326*86

Összesen iÜ6,072*67

A társulat követelése a postatakarékpénztárban letét 100 kor.

A) Bevételek.

Az 1919. évi bevételek összege az elirányzott 26,746 koro-

nával szemben csak 7236 korona volt. Ennek okai a következk: 1. mert a
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 4500 koronás, s a Pénzügyminisztérium
6000 koronás segélye teljesen elmaradt, míg a Földmívelésügyi Minisztérium
az elirányzott 6000 koronás segély helyett csak 2000 koronát utalványozott
ki; 2. mert az alaptke kamatjából az elirányzott 3750 korona helyett csak
459 korona folyt be; 3. mert a hátralékos tagsági díjak tételénél az elirány-
zott 1000 korona helyett csak 150 koronát, az 1919. évi tagsági díjaknál

4000 korona helyett 874 koronát, s az elfizetési díjaknál 400 korona helyett

csak 174 koronát vett be a társulat.

Míg az elmúlt években az anyatársulat és szakosztályainak bevételeinél

az örökít és alapító tagok tetemes összegekkel szerepeltek, addig az 1919. évben
mindössze 7 tagunk gyarapította 1100 koronával anyatársulatunk és hidrológiai

szakosztályunk alaptkéjét.

B) Kiadások.

Amilyen szomorú képet mutat a Forgó tke 1—23. bevéteU rovata,
még szomorúbb a kiadások 1—18. tétele. 1. Mindenekeltt a
Földtani Közlönyre 18,726 korona elirányzat helyett csak 992 korona esik,

aminek magyarázata az, hogy az 1919. évben a Földtani Közlöny egyáltalán
nem jelent meg, s a szóbanforgó összeg is csak a Pénztári jelentés, Alapsza-
bálytervezete, s egyéb apró nyomtatvány fedezésére szolgált ; 2. a Társulat
tisztviseli megállapított tiszteletdíjuknak csak egy csekély hányadát vették
fel, ami abból magyarázható, hogy a proletárdiktatúra kitörése után az el-

kommunizált társulatban minden tevékenység megsznt, s a tisztviselk közül
egyesegyedül a pénztáros tátotta meg dicséretes buzgalommal tevékenységét

;

3. minthogy a társulatban a társulati élet ápriUs 1. óta teljesen szünetelt, azért

a postaköltség s irodai kiadások tétele is a minimumra redukálódott.

Végeredmény gyanánt a csekély bevétel mellett a még cseké-

lyebb kiadást tekintve a társulati forgó tke mégis 2326 korona 86 fillér marad-
vánnyal zárul.

Pénztári jelentésünkben reá kell mutatnunk arra
a szomorú jelenségre, hogy az 1919. év pénztári -forgalma az utóbbi
évek örvendetes gyarapodása után társulatunk történetében a
legsivárabb képet mutatja. Különösen szomorú ez a kép, ha mérle-
günket az elmúlt 1918. év számadásaival hasonlítjuk össze: 1918-ben ugyanis
az anyatársulatot 60 alapító tag több mint 18,000 koronával, s két szakosztá-
lyunkat 50 alapító tag csaknem 8000 koronával gyarapította. Az 1919. évben
mindössze 7 alapítónk volt 1100 koronával. A harmadévi (1918. év) 58,000 koro-

5*
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nát meghaladó forgótkénkkel szemben 1919-ben forgalmunk csak 7236 koronát
tesz ki. Ezek a számok minden magyarázatnál szomorúbban igazolják a kétszeres

forradalom és az oláh megszállás folytán bekövetkezett gazdasági pangást.
Bár az 1919. évi úgynevezett Tanácsköztársaság társulatmikat elkommu-

nizálta, s minden társulati tevékenységet
.
megszüntetett, mindazonáltal alap-

tkénket nem bántotta, s ennek köszönhet, hogy vagyonunk érintetlenül maradt.
Ily módon százezer koronát meghaladó vagyonúnkkal bizalommal indulhatunk
a szebb jöv útjára.

Mindezek után javasoljuk, hogy a választmány és a közgylés a pénztár-

noknak a felmentést adja meg, s buzgó szolgálataiért köszönetét nyilvánítsa.

Kelt Budapesten, 1920 március 27-én.

Dr. Emszt Kálmán. Petrik Lajos, Timkó Imre,
a pénztárvizsgáió bizottság tagjai.

\

Költségvetés az 1920. évre.

A) Bevétel
K

1. Pénztári maradvány az 1919. évrl 2326

2. A m. kir. Vallás- és Közokt. Miniszter segélye (5000 r. -f 2000 rk.) . 7000

3. A m, kir. Földmívelésügyi Miniszter segélyer 4000

4. A m. kir. Pénzügyminiszter segélye 5000

5. Herceg Esterházy Miklós dr. pártfogói díja 840

6. Magánosok segélye 200

7. Alaptke kamatja 3240

8. Forgótke kamatja 100

9. Hátralékos tagsági díjak 500

10. 1920. évi tagsági díjak 4000

11. 1920. évi elfizetések 200

12. Kiadványok eladásából 100

13. Vegyes bevételek 103

14. A Szabó-alap kamataiból megbízásra (100 + 400) 500

Összesen 28,110

B) Kiadás.

1. Földtani Közlöny 21,000

2. Els titkár tiszteletdíja 900

3. Másodtitkár tiszteletdíja 600*

4. Pénztáros tiszteletdíja 500

5. írnok jutalomdíja 200

6. Szolgák jutalomdíja 400

7. Postaköltség 1200

8. Irodai kiadások 1500

9. Vegyes kiadások 310

10. A Szabó-alap kamataiból megbízásra (100 + 400) 500

11. A Barlangkutató Szakosztáljmak segély 500

12. A Hidrológiai Szakosztálynak segély 500

86

14

Összesen 28,110

Kelt Budapesten, 1920. március 27-én.

AscHER Antal, Dr. Papp Károly,
pénztáros. els titkár.

Dr. Emszt Kálmán, Petrik Lajos, Timkó Imre,

a pénztárvizsgáló bizottság tagjai.
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A közgylés az 1919. évi pénztári jelentést elfogadja, s a pénztárvizsgáló-

bizottság tagjaiul újra felkéri Emszt Kálmán dr., Petrik Lajos és Timkó Imre
urakat.

8. Els titkár bejelenti a Barlangkutató és Hidrológiai Szak-

osztályban megejtett választások eredményeit:

A) A Barlangkutató Szakosztály 1920 április 17-én évzáró

gylésén kiegészít választásokat tartott, amelyeknek folytán a tisztikar és a vá-

lasztmány az 1920—-1921. évekre a következkép alakult.

Elnök: Bella Lajos.

Alelnök: Kadió Ottokár dr.

Titkár: Ferenczi István dr.

Választmányi tagok:
1. Bekey Imre Gábor.
2. Hillebrand Jen dr.

3. HoRUsiTZKY Henrik.
4. Éhik Gyula dr.

5. Ifj. LóczY Lajos dr.

6. Báró Nyáry Albert dr.

7. ScHRÉTER Zoltán dr.

8. VoGL Viktor dr.

A Közgylés a Barlangkutató Szakosztály választását egyhangúlag tudo-

másul veszi.

B) A Hidrológiai Szakosztály 1920 április 20-án tartott évzáró

ülésén ugyancsak kiegészít választásokat tartott, s ilykép a tisztikar és a választ-

mány a következ tagokból alakult

:

Elnök: Schafarzik Ferenc dr.

Társelnökök: Farkas Kálmán és gróf Marenzi Ferenc. Károly.
Titkár: Weszelszky Gyula dr.

Választmányi tagok:
1. Cholnoky Jen dr.

2. DÁNOS Miklós.
3. Báró Kaas Albert.
4. Kovács Sebestyén Aladár.
5. Lengyel Zoltán dr.

6. Idsb LóczY Lajos dr.

7. Oelhoper Henrik.
8. Papp Károly dr.

9. ScHBÉTER Zoltán dr.

10. Tbeitz Péter.
11. Zielinszky Szilárd.

12. ZsiGMONDY Dezs.
A Hidrológiai Szakosztály tagsági díját 10 koronára, s alapító díját 300 ko-

ronára emelte fel,

A választmányhoz bejelentett eme jelentést a közgylés egyhangúlag tudo-

másul veszi.

9. Elnök felkéri a közgylést, hogy a tisztikart és a választ-

mán5rt az 1920—1922. évekre válassza meg.
A szavazatszed bizottság tagjai: Horusitzky Henrik,

Ferenczi István és Pantó Dezs a következ eredményt liirdetik ki

:

«Az 1920. évi május hó 5-én tartott Magyarhoni Földtani Társulati köz-

gylés szavazatszed-bizottságának jelentése.

Elnök: Horusitzky Henrik, tagjai: Ferenczi István dr és Pantó Dezs.
A szavazások eredményét a következkben vagyunk bátrak jelenteni.

I. Elnökre le adatott 46 szavazat: ebbl 2 érvénytelén ít-

tetett, mert úgy az elnök, mint alelnökre ugyanazon személy volt jelölve. A meg-
maradt 44 szavazat a következképen oszlott meg

:
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PÁLFY MÓKio dr. kapott 29 szavazatot.

Papp Károly dr. « 9

Emszt Kálmán dr. « 8
• LiPFA Aurél dr. « 4

II. Alelnökre beadatott 46 szavazat: ebbl 2 a fenti oknál

fogva érvényteleníttetett ; 5 pedig üres volt. A megmaradt 39 szavazat a követ-

kezkép oszlott meg

:

Papp Károly dr. kapott 24 szavazatot.

HoRusiTZKY Henrik < 5 «

Princ Gyula dr. « 4 «

PÁLFY MÓRIC dr. « 4 «

Mauritz BÉLA dr. « 2 «

III. Els titkárra le adatott 46 szavazat, melybl 5 üres

volt. A megmaradt 41 szavazat a következkép oszlott meg:
LÁSZLÓ GrÁBOR dr. kapott 21 szavazatot.

ScHRÉTBR Zoltán dr. « 19 «

Kadió Ottokár dr. « 1 «

IV. Másod titkárra leadatott 46 szavazat, ebbl 5 üres

volt. A megmaradt 41 szavazat pedig a következkép oszlott meg

:

VoQL Viktor dr. kapott 29 szavazatot.

Majer István dr. « 7

Kovács dr. « 4

Kadió Ottokár dr. « 1

V. A választmányi tagokra 45 tag szavazott; ebbl
3-an a 12 megválasztandó választmányi tag helyett csak 11-re adták le szavaza-

tukat. Az érvényes 537 szavazat a következkép oszlott meg:
1. BöcKH Hugó dr. kapott

2. Emszt Kálmán dr. «

3. HoRUSiTZKY Henrik
4. Kadió Ottokár dr.

5. LiFFA Aurél dr.

6. Mauritz Béla dr.

7. Báró NopcsA Ferenc dr

8. Schréter Zoltán dr.

9. SzoNTAGH Tamás dr.

10. T. KoTH Károly dr.

11. Treitz Péter
12. Zsigmondy Árpád

kozlozsnik pál
JuGovics Lajos dr.

BöHM Ferenc
Gaál István dr.

Illés Vilmos
László Gábor dr.

Ifj. Lóczy Lajos dr.

Lw Márton dr. « 8

Papp Simon dr. « 13

Prinz Gyula dr. * 10

ScHAFARZiK Ferenc dr. « 2

ToBORFFY Zoltán dr. « 1

VicziÁN Ede « 5

Vitális István dr. « 7

VizER Vilmos « 5

ZiMÁNYi Károly dr. « 2

Budapest, 1920 május 6-án.

Pantó Dezs sk., Horusitzky Henrik sk.
a szavazatszedü bizottság elnöke

37 szavazatot.

40
28
31

36
38
29
39

38
27

39

26
22
21

4
2

14

Ferenczi István dr.. sk.»
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Ezek szerint a Magyarhoni Földtani Társulat tiszitkara és választmánya az

1920—1922. évre a következkép alakult meg

:

Elnök: Pálfy Móric dr.

Másodelnök: Papp Károly dr.

Elstitkár: László Gábor dr.

Másodtitkár: Vogl Viktor dr.

Választmányi tagok:

1. BöcKH Hugó dr.

2. Emszt Kálmán dr.

3. HoRUSiTZKY Henrik.
4. Kadic Ottokár dr.

5. LiFFA Aurél dr.

6. Mauritz Béla dr.

7. Báró Nopcsa Ferenc dr.

8. ScHRÉTBR Zoltán dr. /^;j

9. Szontagh Tamás dr.

10. Telegdy Koth Károly dr.

11. Treitz Péter.
12. ZsiQMONDY Árpád.
10. Szontagh Tamás dr. lelép elnök hangulatos beszédben megköszöni úgy

a maga, mint tiszttársai nevében azt a támogatást, amelyben t és tiszttársait a

Közgylés 4 éven át részesitette és a Magyarhoni Földtani Társulat elnökségét és

vezetését átadja Pálfy Móric dr. újonnan megválasztott elnöknek.

11. PÁLFY Móric dr. megköszöni a közgylés bizalmát, s igéri úgy a maga,

mint tiszttársai nevében, hogy a Magyarhoni Földtani Társulatot legjobb tehetsége

szerint fogja vezetni.

12. Schafarzik Ferenc dr. tiszteleti tag megköszöni a közgylés nevében

a lelép tisztikarnak, s különösen Szontagh Tamás dr. elnöknek és Papp Károly
dr. titkárnak buzgó mködését, amellyel a legnehezebb idkben a Magyarhoni

Földtani Társulatot vezették, irányították s úgy anyagilag, mint szellemileg ma-

gasra fejlesztették.

Egyéb tárgy hiján, Elnök köszönetet mondva a Közgylés tagjainak kitartó

mködésükért, az ülést estéli 9 órakor berekeszti.

Kelt Budapesten, 1920 május 5-én.

Jegyezte : Papp Károly dr., elstitkár.

II. Szakülések.

1920 március hó 3-án.

Elnök: Szontagh T. dr.

l.LiFFA Aurél dr,: «A tschermigit nev ásvány elfordu-
lása Tokodon, Esztergom megyébe n» cím eladásában a v.

KoBELL-tl Tschermig (Csehország) szénbányáiban felfedezett ammonium-
timsó tokodi elfordulásáról számol be. A 60-as évek elején Peters Károly volt

pesti egyet, tanár fedezte ezt fel Tokodon. Azóta ez utóbbi lelhelyére vonatkozólag

sehol semmi nyomot találni nem lehet. Szerz a helyszínén szerzett tapasztalatok

alapján ez ásvány elfordulási viszonyait ismerteti meg. Majd rátér a finom szá-

lakat, rostos tömeget alkotó ásvány közelebbi meghatározására. Kristály-optikai

úton megállapítja annak a szabályos rendszerbe való tartozását, mely megfigyelése

a tschermigit-rl eddig ismert vizsgálatokkal teljesen megegyezik. Megállapítja

Schroeder van der Kolk módszerével törési együtthatóját: n = 1*46. Chemiai

összetételére térve kiemeU, hogy EMSZT-nek ez anyagon végzett anaUzise legjob-

ban egyezik v, KoBELL-nek a tschermigi anyagon végzett analízisével. Ezek után

rátér a szénrétegek kigyúlására, annak okait fejtegetve, hogy ezek során a szóban
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lev ásványnak keletkezését kimutassa. (Az eladást legközelebb teljes terjedel-

mében" közöljük.)

2. HojNos Eezs dr. : «Fel s kr é t a ko r ú Actaeonellák az
aradvár ni egyei Konopról.») (L. a f. é. jún. 28-iki szakülésen tartott

eladáséval összevont szövegét jelen füzetünkben.)

3. VoGL Viktor dr. « Eocén echinologiai tanulmányok*
A magyarországi eocén echinuszokon végzett tanulmányairól számol be. A Brissoi*

desek után az erdélyi EchinanthiLS elegánst és Ech. scutella-t vizsgálta. Kimutatja,
hogy CoTTEAU francia Ech. elegánsa más faj, melynek megjelölésére az Ech. gal-

licus VoGL nevet ajánlja; az erdélyi Ech. scutella eladó szerint nem azonos a

Dél- és Nyugateurópában, de Nyugatmagyarországon is elterjedt ilynev fajjal,

hanem új, s ezért Ech. Páyoí/i-nak nevezi el ezt az erdélyi fajt. Már eddigi vizs-

gálatai során is mindinkább kibontakozik az a tény, hogy a magyar és erdélyi

eocén echinida fauna között alig van egyezés. Utóbbiban indiai vonatkozások
nyomai észlelhetk, elyálien ellenben fként déleurópai (vicenzai) elemek szere-

pelnek, mint errl legúj^ban az Eger környéki felseocén echinuszok vizsgálata

alapján is meggyzdött. Egy új faj, a Plegiocidaris Bothi-n kívül csupa olyan faj

akadt itt, melyeket felsolaszországi alakokkal többé-kevésbbé könnyen lehetett

azonosítani.

1920 április lió 7-én.

Elnök: Pálfy M. dr.

1. Telegdi Eoth Károly dr.: «É szakaibáni a és Montenegró
határvidékének földtani viszonyairól,* (Az eladást leg-

közelebb közöljük.)

2. Báró NopcsA Ferenc dr. hozzászólás alakjában tartott soron kívüli el-
adásában a Balkán geológiai jellemvonásairól, mint Albánia
kiváló ismerje, áttekint és összefoglaló pillantást vet az egész Balkánon eleddig

eszközölt geológiai kutatások eredményeire, melyekben vezet szerep épen ek%
adónak jutott. Térképeken és grafikonokon mutatta be a déli Balkán sztrati-

grafiai arculatát ós ilyen tudományos alapokból vezette le tektonikai következ-
tetéseit.

Ezen eladás azóta teljes terjedelemben német nyelven megjelent : «Geolo-

gische Grundzüge der Dinariden» c. alatt (Geol. Kmidschau, Leipzid, Bd- XII.^

1920 április hó 21-én.

Elnök: Szontagh T. dr.

1. PÁLFY Móric dr.: «Tengeralatti forráslerakodások a

budapesti triászkor ú képzdményekben* (L, a jelen füzet-

ben). ScHAFARZiK F. dr. hozzászólásában amaz ellentétre mutat reá, mely
a tengeralatti édesvízi források mködésével keletkezett, tehát lényegileg édes-

vízi mészk és a benne elforduló pelagíkus faunának tisztán sósvizi jellege közt

fennforogni látszik.
^ 2. Bandát Horst : Krusch P. ((Gerichts- und Verwaltungsgeologíe» c. mvét
ismerteti. A munka, amely a geológia és a törvénykezés közötti kapcsolatot és

a peresetekre vezet geológiai vonatkozásokat tárgyalja, lexikális karakter.
Kiemeli a könyv praktikus használhatóságát úgy a szakember, mint a laikus szem-
pontjából. Fejezetenként tárgyalja az összes lehet eseteket amelyeket a laikus

számára úgy tesz könnyen érthetvé, hogy az egyes fejezetekre vonatkozó geo-

lógiai alapismereteket röviden tárgyalja. Ezután eladó rátér a könyv tartalmának
részletesebb ismertetésére egyes kiragadott példákkal vilgítván meg azt. Keá-
mutat azon fejezetekre, ahol a szerz sajátos felfogása jut érvényre. Beszámol a

könyv törvénymagyarázó fejezeteirl, amelyeket példás kommentároknak tart.

Befejezi az ismertetést három magyar törvényszéki-geológiai eset rövid felemlí-

tésével, névszerint a hvösvölgyi talajcsuszamlással, továbbá az akarattyai és
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lendvai esetekkel. Végül annak a meggyzdésének ad kifejezést, hogy a munka
a magyar geológusoknak is hasznára fog válni.

3. Báró Fejérváry G. Gyula dr.:« Ujabb adatok az slények
fejldésének törvényszerségéhez.)) Az eladás lényeges tar-

talma azóta megjelent francia nyelven (Quelques observátions sur la loi de
Dollo etc.)» cim alatt (BuU. d. 1. Soc. Vaudoise. Vol. 53. 1920.)

1920 június hó 2-á"ii.

Elnök: Pálpy M. dr.

RozLozsNiK PÁL, ScHRÉTER Zoltán dr. és Telegdi Both Károly dr.

:

«Az esztergomvidéki szénbányák bányaföldtani viszonyai* címen egymásután
beszámoltak az elmúlt évi kutatásaikról, amelyeket a m. kir. Földtani Intézet

megbízásából és az érdekelt bányavállalatok támogatásával végeztek. (Ezen

eladások legközelebb és tetemesen kiszélesített alapon, megjelennek a m. k.

Földtani Intézet kiadásában.)

1920 június lió 28-án.

Elnök: Pálfy M. dr.

1. HoJNOS Rezs dr.: «Az odvos-kouopi krétavonulat gasztropodái.» (L. a

f. é. márc. 3-iki szakülésen tartott eladáséval összevont szövegét jelen füze-

tünkben.)

2. ScHAFARZiK Ferenc dr. : <(A Nagy- és Kis-Gellérthegy geologiája» cím
eladás értékét csak növelték azok a helyszíni bemutatások, amelyeket a szakülés

megjelent tagjai a két Gellérthegyre kisétálva élvezhettek. (Az eladás kivonatos

tartalmát 1. a jelen füzet «Rövid Közleményei» közt.)

1920 november hó 3-án.

Elnök: Pálfy M. dr.

1. Szentpétery Zsigmond dr. : «A torockói vas pataki vas-
bánya alkotása.* A vasbánya altárójának, amelyet a rétegek csapására

merlegesen készítettek, 1910-ben még bejárható 800 m-es szakaszán öt kzetövet
lehet megkülönböztetni, ú. m. a szericitfillit, gneiszfiUit, amfibolit, grafitfillit és

kristályos mészk öveit. Ezeknek rétegei a nagyfokú egymásba gyrdés miatt

többször váltakoznak egymással. Származásra nézve nagyobbrészt üledékeseknek
mondhatók, kivéve a gneiszfillitet, amelynek eredeti kzete meszes agyaggal,

ritkán kevés homokkal kevert diabasz-törmelék volt. A sziderit, valamint a belle
származott limonit kisebb-nagyobb, olykor 4 m-nél is vastagabb rétegekben vagy
kiékeld telepekben és vékony telérekben fordul el, még pedig mindenütt
grafitfillit szomszédságában, de kevés kivétellel közvetlenül dolomit vagy kris-

tályos mészk övezi. A f-sziderittelér 1*42 m vastag, de a mészk fell, ép szár-

mazásából kifolyólag, nagyon egyenltlenül végzdik és olykor vékony hasadé-

kokon több m távolságra is elágazik a fteleptl. A limonittal együtt az érceknek
egész sorozata is elfordul, így göthit,wad,psilomelan, pirolusit, magnetit, hematit
stb. A kristályos palák képzdése úgy fogható fel, hogy ennél a dinamikai okokon
és a gyalui permi v. praepermi intruzivumon kívül egy másik, Toroczkóhoz közelebb

es, még mindig a mélyben rejl intrúziósjtömeg is közremködött érintkezései és

utóvulkáni hatása alapján, amely tömegnek eftuziós végágai a vidék triászkorú

porfir- és porfirit-tömegei. Az így képzdött kristályospala víjabban is ki lehetett

téve nagyobb hegyképz folyamatoknak, amelyeknek nyomai föllelhetk azercsebb

feszültség helyek kzeteinek nagyobb kataklazisában, a gyrdések okozta sza-

kadásokon és a felskréta-paleogén korban bizonyos magasságra újra feltódult

magma utóvulkáni termékeiben. Igen fontos szerepe volt a kristályos palák át-

alakításában az utóvulkáni hatásoknak. Az a körülmény, hogy az utóvulkáni
termékek leginkább a vetdési, szakadási vonalak mentén, sokszor ép a dörzsölési

breccsákban vannak felhalmozva, azt bizonyítja, hogy az utóvulkáni mködések
már a kész, st a ráncosodás folytán megszakadozott kristályos palákban folytak
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le, tehát nem követték közvetlenül a kristályos palák képzdését, hanem egy jóval

késbbi folyamat eredményei voltak. Nincs kizárva azonban a piezokontakt-

metamorfizmus sem, de még így is találunk idkülönbséget az egyes ércfajták

között. Az ércek közül legidsebbnek látszik a pirit, amelyet a metaszomatikus
folyamatok a sziderit képzdési helyein feloldottak. A sziderit idsebb, mint a

repedéseiben kalcittal együtt elforduló galenit és szfalerit. Majd megindult a

bányára nézve legfontosabb ásványképz folyamat, a sziderit oxidációja, amely
a rodochrositos szideritbl létrehozta a limonitot és kísér oxid-érceit. Az oxidá-

cióval összefüggésben egy másik folymat is megindult, az oxidációs metaszomatozis

t. i. a sziderit szétesésébl származó lefelé szivárgó vasoldatok átalakították a

mészkövet a sziderit teleptelér mellett, így azután a szideritbl egyszer oxidáció

útján létrejöv oxid-hidroxid érceken kívül az érceknek egy másik generációja íb

származott, amely bizonyos magasságban felgylve, a torockói vas érctelep tekin-

télyes vaskalapját szolgáltatta. Azok az óriási szintkülönbségek, amelyekben a

sziderit elfordul, arra engednek következtetni, hogy az elsdleges sziderit bom-
lásából származó szénsavas oldatok hatására másodlagos metasomatosis útján is

származott sziderit. (Az eladást legközelebb teljes egészében közöljük.)

2. KocH SÁNDOR dr.: Ásványtani közlemények. I. A budai
sapkás kalcit. A bemutatott s a budai Szépvölgybl származó darabokon
a kalcit két generációban van kifejldve. Az «ls generáció kristályai egyszer
(2131) index szkalenoederek, s ezeken ülnek a második generáció legömbölyödött,

könnyen leemelhet kombinációk, melyeken a (2131), (0221), (0112) index ala-

kok jelennek meg. II. Piromorfit, cerussités barit Gyertyán-
ligetrl, A piromorfitnak és cerussitnak ez új hazai lelhel'ye, míg a barit

már régebben ismert e hel3n'l, A bemutatott barit-kristályok igen apró, víztiszta

kombinációi 12 alakúak, s uralkodóan a dóma-lapok lépnek fel rajtuk, míg a

kristályok testszabása piramisos. Ilyen típusú kristályok ezideig még csak Harsti-

genbl és Koiigsbergbl ismeretesek,

1920 december hó l-én.

Elnök: Pálfy M, dr.

1. Vendl Mábia dr. :«A muszári és sztanizsai aranybánya
kalcitjai,)) (Az eladás kivonatos tartalmát 1, a jelen füzet «Kövid közle-

ményei)) közt.)

2, HojNos Rezs dr, : «F o s s z i 1 i s r i z o p o d á k A 1 b á n i á b ó 1 ,»

(L. a jelen füzetben u. o,)

III. Választmány í ülések.

1920 leljriiár hó 18-áu.

Elnök: Szontagh T, dr.

Megjelentek: Ballenegger R, dr,, Bogdánfy Ö,, Böckh H. dr., Emszt
K. dr,, HoRusiTZKY H,, Ilosvay L, dr. Kadió 0. dr., Liffa A, dr,, id. Lóczy
L, dr., PÁLFY M, dr,, Papp K, dr,, Schafarzik F. dr., Telegdi Róth Lajos vál,

tagok és LÁSZLÓ G. dr, meghívott r. tag,

1, Rendes tagokul ajánltattak:

A «Pannóma Turista Egyesület)) Barlangkutató Szakosztálya, Aj.: Kadió
0, dr.

Pröhlich Árpád erdmérnök, Budapest, Aj,: u, a.

KuTASSY Endre egyet, gyakorn,, Budapest. Aj.: u. a,

TuREK Ferenc dr, középisk, tan,, Budapest, Aj, : ifj, Lóczy L, dr.

Vendl Miklós egyet, gyakorn., Budapest, Aj,: Mauritz B, dr,

Vblty István bányatulajdonos, Veszprém. Aj,: Laczkó D,
örökít tagul ajánlva:
Emszt Kálmán dr, m, kir, vegyész, fgeologus, Budapest Aj,: az elnökség.
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Választmány valamennyit tagokul, ill. örökít tagul választja.
- 2. Nevesebb tagok elhunytának bejelentése

:

Gesell Sándor nyg. m. kir. fbányatan. és fgeologus. f 1919 nov. 21-én,
81 éves korában Besztercebányán.

Krbnner J. Sándor dr. nyg. egyet. ny. r. tanár, a Magy. Nemzeti
Múzeum ásvány- és slénytárának igazgatója, f 1920 jan. 16-án 81 éves korában
Budapesten.

Választmány mindkét régi tag elhunyta felett részvétét fejezi ki s emléküket
a Földtani Közlönyben megörökíti.

3. A társulatból, ill. szakosztályaiból való kilépésüket bejelentették:

Leidenfrost Gyula dr. az anyatársulatból és annak szakosztályaiból,

(kelt 1919 okt. -8.).

Szirtes Zsigmond dr. az anyatársulatból, (kelt 1919 dec. 13.).

RÉTHLY Antal dr. a szakosztályokból, (kelt 1919 dec. 27.).

KövESLiGETHY Radó dr. az anyatársulatból és hydrologiai szakosztályából

(kelt 1919 dec. 30.).

Szalay-Ujfalussy László dr. az anyatársulatból (kelt 1920 jan. 2.).

SziLBER József dr. az anyatársulatból (kelt 1920 jan. 2.).

Választmány az els öt tag kilépését tudomásul veszi, de Szilber J, dr.-ét,

mint aki ellen az igazoló eljárás már megindult, függben tartja. Amennyiben
pedig a nevezettek bármikor újrafel vételüket kérnék a társulatnál, csakis igazoló

eljárás után választhatók meg.
4. Az igazoló-bizottság beterjeszti jelentését.

Választmány ezirányú határozatáról (1. a közgylés titkári jelentését) ér-

dekeltek írásban értesítendk.

1920 március hó 3-án.

Elnök: Szontagh T. dr.

Megjelentek: Ascher A., Bogdánfy Ö., Emszt K. dr., Horusitzky H.,

Kadió 0. dr., Liffa A. dr., id. Lóczy L. dr., Mauritz B. dr., Pálpy M. dr., Papp
K. dr., ScHAFARziK F. dr. vál. tagok.

1. Az elz választmányi ülés jegyzkönyve kiegészítést nyer.

2. A társulatból kizárt tagok közül egyeseknek írásbeli válasza bemutatva.
3. Kilép ill. kizárt tagok örökítdíjainak miként való kezelése tárgyában

kérdés intézend a belügyminiszterhez.

4. A pénztárvizsgál ó-bizottság meghívása.

1920 április hó 7-éu.

Elnök: Pálfy M. dr.

Megjelentek: Emszt K. dr., Horusitzky H., Kadic 0. dr., Liffa A. dr.,

Mauritz B. dr., báró Nopcsa F. dr., Papp K. dr., Schafarzik F. dr., Schrétbr
Z. dr., Treitz P. vál, tagok.

1. A társulatnak pártfogója, herceg Esterházy Miklós dr. elhunyta felett

a választmány mély sajnálatát fejezi ki, elhunyt emlékét jegyzkönyvben meg-
örökíti és az elnökség útján részvétét eljuttatja hg. Esterházy Pál úrhoz.

2. Bogdánfy Ödön vizsgálata tárgyában beszerzett értesülések után vá-

lasztmány nevezettnek kizárása mellett határoz.
3. Mindkét szakosztály elnökségének kiegészítésére utasíttatik.

, 4. A pénztárvizsgáló-bizottság jelentésének és az 1920. évi költségvetésnek
bemutatása,

5. A tagdíjak felemelése tárgyában szükséges alapszabálymódosítási terve-

zetnek bemutatása.
6. Az igazoló eljárás belügyminiszteri megsemmisítésének esetére a vá-

lasztmány magatartásának megbeszélése.
7. A közgylést elkészít vál, ülés idpontjának megállapítása.
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1920 április hó 21-éii.

Elnök: Szontagh T. dr.

Megjelentek: Ascher A., Bella L., Emszt K. dr., Horusitzky IJ., Liffa

A. dr. Mauritz B. dr., Pálfy M. dr,, Papp K. dr., Schafarzik F. dr.,ScHRÉTER

Z. dr. vál. tagok.

1. Választm. gróf Teleki Pál dr. örökít tagnak külügyminiszterré történt

kinevezése alkalmából üdvözlésével megbízza az elnökséget.

2. Felkéretvén, Mauritz B. dr. vál. tag felvállalja, hogy a közgylésen néhai

Krenner J. Sándor dr. tiszt, tag felett eralékbeszédet tartson.

3" Kendes tagokul ajánltattak:

A. E. VAN GiFPBN múz. igazg., Groningen (Hollandia). Aj.: a Barlangku-

tató Szakosztály.

VicziÁN Ede min. o. tanácsos, Budapest. Aj.: Szontagh T. dr.

Választmány nevezetteket tagokul választja.

4. A Barlangkutató, ill. Hydrologiai Szakosztályok évzáró ülésein megejtett

kiegészít választásokat a választm. tudomásul veszi.

5. Az igazoló-bizottságnak Zalányi Béla r. tag ellen lefolytatott eljárása

alapján nevezett viselkedése felett sajnálkozását fejezi ki.

6. Az igazoló-bizottságok kötelességeit és összeállítását szabályozó belügy-

miniszteri rendelet tudomásul vétetik.

7. A közgylés napirendjének megállapítása után az elnök és elstitkár az

új ciklusra való tekintettel tisztségeikrl leköszönnek.

Választmány a tisztikarra és választmányra a jelöléseket megteszi.

1920 június hó 2-án.

Elnök: Pálfy M. dr.

Megjelentek: Ascher A., Horusitzky H., Ilosvay L. dr.. Kadió 0. dr.,

LÁSZLÓ G. dr., Liffa A. dr,, Mauritz B. dr., Telegdi Koth K., Schafarzik F. dr.,

Schréter Z. dr., Szontagh T. dr.. Treitz P., Vogl V. dr., Zsigmondy Á. vál.

tagok.

1. Az ujonan megválasztott választm. tagok üdvözlése.

2. Választmány az elnökségnek id. Lóczy Lajos dr. halála alkalmával tett

intézkedéseit jóváhagyja: elhunytnak érdemeit jegyzkönyvileg megörökíti s

errl az elnökség útján az özvegyet is értesíti. Felkéri továbbá Szontagh T. dr

vál. tagot, hogy a jöv évi közgylésen néhai id. Lóczy L. dr.-ról emlékbeszédet,

mondjon.
3. Rendes tagokul ajánltattak:

Tribuszer Károly vegyészmérn., Budapest, Aj.: gr. Marenzi F. .

Rotarides Mihály egyet, halig., Budapest, Aj.: Kiss E.

Sümeghy József egyet, halig., Budapest. Aj,: Ferenczi I, dr..

Haberl Viktor szobrász, Budapest. Aj.: a Barlangkutató Szakosztály.

örökít tagul ajánlva:

Hegyi Dezs dr., min. tan., Budapest. Aj.: az elnökség.

Választmány valamennyit tagokul, ill. örökít tagul választja és Hegyi D.

dr.-nak jegyzkönyvi köszönetet mond az anyatársulatnak és mindkét szakosztály

nak juttatott nagyobb alapítványaiért.

4. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak papirszerz mozgal-
mát választm. köszönettel tudomásul veszi, továbbá elhatározza, hogy míg a nagy
drágaság és anyaghiány tart, a Közlöny munkatársainak csak 25 példány külön-

lenyomatot bocsát ingyen rendelkezésére és azokat is boríték nélkül. Ugyanezen
okokból a m. kir. Földtani Intézet kiadványai mint tagilletmények csak a szál-

lítási költség megtérítése ellenében küldendk szét.

5. Választmány elfogadja az elnökség ajánlatát, hogy a társulati kiadványok
átmenetileg legalább 400%-os áremelkedéssel adhatók el.
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6. Alapszabály 21. §.-a értelmében választm. titkos szavazással újra Ascher

ÁNTAL-t választja meg pénztárnoknak.

7. A jöv évi közgylésen esedékes Szabó JózsEF-érem kiadásának elkészí-

tésére a 7 tagú bíráló-bizottság megválasztatik.

1920 november hó 3-áii. *

Elnök: Pálfy M. dr.

Megjelentek: Ascher A., Horusitzky H., Kadió 0. dr., László G. dr.,

MauritzB. dr., Schafarzik F. dr., Szontagh T. dr., Vogl V. dr., vál. tagok.

1. Kendes tagokul aj ánltattak:

Kellbr Oszkár dr. gazd. akad. tanár, Keszthely. Aj. : a titkárság.

PÓRA JÁNOS bányafgondnok, Nemtibánya. Aj.: az elnökség.

Szabó József László M. A. V. tisztvisel, Budapest. Aj.: Veress J. dr.

Választmány nevezetteket tagokul választja.

2. Az egyetem közgazdasági karának, valamint a kolozsvári menekült

egyetem ásvány-földtani tanszékének azon kéréseire, hogy a Társulat kiadvá-

nyainak egy-egy teljes sorozatát részükre ingyen átengedje, választmány úgy ha-

tároz, hogy bár anyagi körülményei ily nagy ajándékok tételét tiltják, megis

tekintetteVa hazafias közmveldési célra, nevezett fiskoláknak a tagokat meg-

illet kedvezményes áron bocsátja rendelkezésére kiadványait.

3. A Magy. Mérnök és Építész Egyesület felszólítására az ott megalakuló

szakszótári bizottságba választmány az elstitkárt küldi.
,

4. A Társulat vagyoni állapotáról a titkárság és a pénztáros által elter-

jesztett jelentések tudomásul vétetnek.

5. A Szabó JózsBF-érem bíráló-bizottságának mködésbe lépése a bizottság

elnökénél szorgalmazandó.





SUPPLEMENT
ZÜM

FÖLDTANI KÖZLÖNY
BANDL. 1920.

Der AUSSCHUSS der Ungarischen Geologischen

GesellSCHAFT gibt tief betrübt bekannt, dass

Herr Dr. JOSEF ALEXANDER KRENNER

emerit. o. ö. Professor der Mineralogie und Petrographie an der

Universitát Budapest, Direktor des mineralogisch-palaontologischen

Kabinetts des Ungarischen National-Museums, ordentliches Mitglied

der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, seit i 864 ordent-

liches, seit 1883 Ausschussn^itglied und seit 1912 Ehrenmitglied der

Ungarischen Geologischen Gesellschaft u. s. w. u.s. w.

am 16. Jánner 1920 in seinem 81. Lebensjahre in

Budapest verschieden ist und im Friedhofe auf der

Kerepeser-Strasse in Budapest beigesetzt wurde.

Ebre seinem Angedenken

!

^



Der AusscHUSS der Ungarischen Geologischen

Gesellschaft gibt mit tiefer Trauer Kundé von dem

am 13. Mai 1920 in Balatonfüred erfolgten Ableben

des Herrn Titularstaatssekretárs

Dr. LUDWIG LÓCZY von LÓCZ senior

Ehrenmitgliedes der Ungarischen Geologischen Gesellschaft und

mehrerer anderer wissentschaftlichen Vereinigungen, Direktors der

kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt u.s.w. u.s.w.

Als einer, der bis zu seinem letzten Atemzuge dem

Vaterland und der Wissenschaft diente, bleibt der

Dahingeschiedene den Geologen aller Zeiten ein leuch-

tendes Vorbild

!

Auch über das Grab hinaus ehren wir Ihn als einen

unserer grössten Mánner!



ABHANDLUNGEN.

OBERKEETAZISCHE GASTEOPODEN AÜS DEM
KOMITATE AEAI).'

Von Dr. Kudolf Hojnos.

(Mit der Tafel I.)

Das mir von weil.- Dr. L. v. Lóczy zur Verfügung gestellte Matériái

stammt ziim gröBten Teil aus der Umgebung von Konop, Odvos und Ber-

zova, und wurde seinerzeit von Dr. J. Peth eingesammelt. Das Matériái

ist besonders reich an Actaeonellen, so daB ich micli mit dieser Gattung be-

sonders eingehend befassen konnte. Die Messungen, Vergleiche, die ich an

den über hundert Actttí>07iellc7i anstellen konnte, führten mich zu der Er-

kenntnis von einigen GesetzmáBigkeiten, die die Gattung vielleicht von

ganz neuer Seite beleuchten.

Die Unordnung, die in der Nomenklatur der Paláozoologie herrscht,

verschonte keine einzige Tiergruppe. Immer lebhafter regt sich der Wunsch,

diesem Übelstande durch eine Eegelung der Systematik abzuhelfen. Die

Arten der Gattung Actaeonella D'Orbigny liatten schon mehrfach Eevi-

sionen zu überstehen; am gründlichsten gingen dabei Reuss (1853), Sto-

LiczKA (1860), Choffat und Cossmann vor. Die Revisionen von Reuss und

Stoliczka wurden eigentlich durch Zekkelis : «Die Gastropoden der

Gosaugebirge etc.» veranlasst; sie stellen sozusagen eine kritische Besprechung

dieser Arbeit dar.

Beidé Autoren trachteten danach, die bis dahin bekannten Arten auf

natürliche Weise zusammenzuziehen. So wird z. B. die Gattung TornateUa

Lam. durch Reuss der Gattung Actaeonella einverleibt, auch wird von diesem

Autor auf Grund der Arbeit von Zekkeli eine Zusammenziehung der Arten

A. elliptica und A. Lamarcki, ferner A. obtusa und A. eUi'ptica vorgeschlagen.

Eine groBe Wichtigkeit wird dem Nucleus, der ersten oder Embrional-

windmig beigemessen, die diesbezüglichen Untersuchungen führten jedoch

zu keinem Ergebnis, da ja die oberste Kammer in der Regei dermaBen ab-

^ Vorgetragen in den Fachsitzungen der Ungar. Geologischen Gesellschaft
am 3. Márz und 28. Juni 1920.
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gerieben ist, claB sie nicht einmal im Durchschnitt Schlufifolgerungen zu-

láBt. Die Actaeonellen werden auf eine hoch aufgetürmte Grundform und auf

eine solche mit stiimpfer Spira zurückgeführt. STOLiczK^ber stellt die

Formen vom Typus der A. elliftica D'Orb. und A. Lamarcki D'Orb. — be

denen die Spira durch den letzten Umgang Ijereits ganz verdeckt wird —
in die neue Gattung Volvulina. DaB die Spira so háufig verletzt ist, wird

darauf zurückgeführt, da6 sich das Tier schon bei Lebzeiten ans der obersten

Windung zurückzieht. Es wird eher eine Verwandtschaft mit der Gattung

Pyraniidella betont. Auch betont Stoliczka bereits die Wichtigkeit des

Studiums junger Actaeonellen. Auf Grund solcher Studien zieht er die Arten

A. glandiforynis und A. gujaniea zusammen, ebenso die Arten Tornatella

Lamarcki und T. voluta und vereinigt schlieBlich die Formen A. conica,

voluta, elliftica, Tornatella conica und vohda unter der Bezeichnung A.

conica. Er unterscheidet demnach drei Typen : A. (figantaeu, A. Lamarcki

und A. conica und behandelt die Arten A. laevis und crassa unter dem neuen

Gattungsnamen Volvulina. Allén diesen Autoren entging es jedoch, daB die

von D'OrbiCtNY beschriebene Actaeonella gigantea keineswegs mit dem ident

ist, was Zekkeli unter diesem Namen beschreibt.

Wenn ich nun an eine kritische Betrachtung der bisherigen Literatur

scbreite, will ich mich nur mit den wichtigsten Arbeiten befassen. Die Gat-

tung wurde 1842 von D'Orbigny (Paléont. Franc.) beschrieben und abge-

bildet. Von den spateren Arbeiten, die sich mit Actaeonellen befaBten,

führe ich nur jené an, die ich bei meiner Arbeit benützte. Dies sind:

Winkler: Der Oberkeuper nach Studien in den bayrischen Alpen 1861

(Z. d. d. g. G.), Drescher: Über die Kreidebildungen der Gegend von

Löwenberg (ebendort 1863), Würtembbrger : Über den oberen Jura der

Sandgrube l)ei Goslar (ebendort 1885), Zekkeli: Gastropoden der Gosau-

gebilde in den Nordöstlichen Alpen 1852, Stoliczka: Eine Eevision der

Gastropoden der Gosausclhchten in den Ostalpen, Goldfuss: Petrefacta

Germaniae {ISQ'2) , Stoliczka ; Paleontológia Indica (1868), Choffat: Fauné

crétacique de Portugál, Holzapfel : Die MoUusken der Aachener Kreide,

Wanner: Die Fauna der obersten (weiBen) Kreide der lybischen Wüste,

E. Dacke : Mitteilungen über den Kreidekomplex von Abu Roasch bei Kairó,

Futterer : Die Kreidebildungen von Sta Croce, Böhm : Über cretazische

Gasteropoden vom Liljanon und Karmel (Z. d. d. g. Ges. 1900), Roman &

Mazeran: Famie du turonien du Bassin D'Uchlaux., D. Stur: Bericht

über die geologische Übersichtsaufnahme des südwestlichen Siebenbürgens

(.Jahrb. d. k. k. g. R. A. 1863), Cossmann: Essais de Paléoconchologie

comparée, Peth : Die Kreidefauna des Petrowaradiner Gebirges. Besondere

Beachtung verdient jedoch Böses: La fauna de moluscos del senoniano

de cardenas San Luis Potosi (Boletin del Instituto Geologico de Mexico

1906). Bse arbeitete mit der gröBten literarischen Umsicht, beschrieb
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zahlreiche neue Arten, u. zw. : Actaeonella (Trochactaeon) coniformis, occiden-

talis inconstans, irreguláris hrevis, planilateraUs, potosiana, variábilis. Wie
aus den Abbildungen ersichtlich, steckt er den einzelnen Arten sehr

enge Grenzeii, so daB die Arten sehr háufig in einander übergehen. AUe
stimmen darin überein, daB sich ihre Spira über den letzten Umgange erhebt,

so daB sie oft Ysder Gesamthöhe erreicht. Diese Arten könnten höchstens als

Varietáten betrachtet werden und sind den in der Sammlung des Buda-

pester Universitátsinstitutes liegenden Actaeonellen von Hieflau (Steier-

mark) und Szászcsór (Siebenbürgen) áhnlich, welche Formen ebenfalls aus

dem Senon stammen. Bse gibt auch MaBe an, ohne ihnen jedocli eine

Wichtigkeit beizumessen, weshall) er dann jugendliche Exemplare als be-

sondere Arten ansieht.

Ich trachtete die zahlreichen Actaeonellen auf natürliche Weise derart

zu sichten, daB dabei auch die Nomenklatur in di^e richtigen Bahnen gelange.

Eine Basis dazu glaube ich in den MaBen und dem Verháltnis derselben

zueinander gefunden zu habén. lm weiteren wird das Hauptgewicht auf

die MaBe gelegt, da ich ihr Verháltnis zueinander als einen Faktor betrachte,

der sich bei wenig Kompliziertheit am prázisesten erwies. Das Verháltnis

zwischen den ]\IaBen gibt auch über die bereits so viel besprochene Frage

der jugendlichen Exemplare x\ufklárung. Betreffs der Nomenklatur herr-

schen bei den Actaeonellen zwei Auffassungen, wodurch die frühere, durch

die Benennungen Tornatella, Actaeonella, Proteohulla, Volvulina, TrocJiactaeon,

Sjpirnctaeon verursachte Unsicherheit einigermaBen gemildert wird. Beidé

Auffassungen kehrten auf die ursprüngliche Beschreibung U'Orbigny's

zurück. Sowohl die französische, als auch die deutsche Auffassung zerlegt

die ursprüngliche Gattung Actaeonella in zwei Subgenera, da sich zwischen

diesen Formen sowohl betreffs ihrer áuBeren Erscheinung, als auch hin-

siehtlich ihres Vorkommens scharfe Grenzen ziehen lassen. Übergánge fehlen

zwar nicht gánzlich, doch erscheint die Aufstellung dieser beiden Typen
durchaus gerechtfertigt. Die Deutsche Auffassung bezeichnet die involuten

Formen als Volvuline^i, als Typus dieses Subgenus ist A. laevis zu be-

trachten. Die Benennung Actaeonella ist dem Typus der A.giganteavorhe-

halten. Die französische Auffassung (nach Cossmann und Choffat) zer-

gliedert die Gattung ebenfalls in zwei Subgenera und unterscheidet den Typus

Trochactaeon nná Actaeonella. Als Typus von Trochactaeon gilt A.Benauxiana,'

als typischer Vertreter der eigentlichen Actaeonellen A. laevis.

Französische Auffassung: Trochactaeon (Typus: A. Renauxiana).

Actaeonella (Typus: A. laevis).

Deutsche Auffassung: Actaeonella (Typus: A. giga^itea).

Volvulina (Typus: A. laevis).
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Keine dieser Einteilungen umfaBt jedoch sámtliche Variationen,

indem diese nicht allé auf die bezeichneten Typen zurückzuführen sind.

Die Zergliederung in zwei Subgenera ist schon deshalb mangelhaft,

weil, wenn sie sich auf die von D'Orbigny beschriebenen Formen grundét,

A. gigantea die Gruppé Actaeonella zumindest mit ebensoviel Eecht ver-

tritt, als A. laevis. Die neueste, von Broili redigierte Ausgabe Zittels

folgt der deutschen Auffassung, und behandelt Trochactaeon-Aiten als

Vertreter der Gattung Actaeonina.

Die Systematik lediglich auf die GröBenverbáltnisse zu basieren, geht

schon deshalb nicht an, 'weil man einerseits mit der Deformation (Ab-

schalung etc), andererseits mit den jugendlichen Formen zu rechnen hat.

Hier liegen námlich zwei Mögliehkeiten vor. lm ersteren Falle ist das

Geháuse des jugendlichen Exemplares nach denselben Proportionen auf-

gebautj.wie bei der ausgewachsenen Form, und es ist zwischen beiden ein

bloBer GröBenunterschied zu verzeichnen ; die Proportion der MaBe (Höhe,

Breite und Spirenhöhe) einer gewissen Art kann alsó amiáhernd die gleiche

sein, ob es sich nun um ein jugendliches oder um ein ausgewachsenes Exem-

plar handelt.

lm zweiten Fali können sich nicht nur die absoluten, sondern auch die

relativen MaBe der jugendlichen Exemplare von jenen der ausgewachsenen

Form unterscheiden. Die Veránderung der Proportion der MaBe zieht

naturgemáB auch eine Veránderung der Form nach sich. Dabei kommen
die Entwicklungsstadien, in denen das Junge seinén Eltern nicht gleicht,

noch gar nicht in Betracht.

Für die Gattung Actaeonella scheint der erste Fali zuzutreffen. Wenn
man eine gröBere Anzahl ActaeoneUen untersucht, so wird man finden, daB

ein Teil der groBen, ausgewachsenen Exemplare eine aus zahlreichen hohen

Windungen bestehende Spira besitzt, wáhrend sich die Spira bei anderen

ebenso groBen, oder auch gröBeren Exemplaren, kaum über den das ganze

umhüllenden letzten Umgang erhebt. Dieses Variieren der MaBe ist auch

bei jungen Exemplaren zu beobachten. Die ActaeoneUen bilden die Gruppé

mit hoher Spira, für die zAveite Gruppé stellt Tornatella ahhreviata (Palseon-

tographica I. p. 23., Taf. 11.) ein gutes Béispiel dar ; diese letztere Form

erhielt spáter den Namen Actaeoiiella ahhreviata, doch dürfte dies keine

Actaeonella sein, da ihr die drei charakteristischen Eippen fehlen. Diese

alleinstehende, zweifelhafte Art bestatigt als Ausnahme die Eegel, daB die

MaBproportionen bei den ActaeoneUen konstant sind. Unter der Bezeichnung

Proportion der Höhe und Breite verstehe ich den Quotienten, den die

Teilung der Höhenzahl (in cm) durch die Breitenzahl (ebenfalls in cm)

ergiebt. Dieser Quotient wird auch durch ein Fadenkreuz gut charakteri-

siert, dessen eine Achse die Höhe, die andere (gröBte Breite) die Breite

reprásentiert. In die Höhe muB natürlich auch die Spirenhöhe mit inbe-
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griffen sein. Die Spirenhöhe ist vom Oberrand des letzten ümganges zu

messen. Wenn das Exemplar deformiert oder abgerieben war, nahm ich

möglichst Mittelwerte, ohne die so erhaltenen Werte bei den SchluBfolge-

rungen zu verwenden. Die Proportion wird durch H/B ausgedrückt. In der

Nomenklatur folgte ich der französischen Auffassung. Innerhalb der Gattung

Trocliactaeon wáre jedooh die Aufstellung eines neuen Typus mit hoher

Spira gerechtfertigt. Dazu würde mich gerade das Matéria! von Konop

bewegen, das klassische Vertreter dieser Gruppé liefert. In den Eahmen
dieser drei Typen Trocliactaeon I. und II., sowie Actaeonella könnten allé

bisher bekannten Arten leicht eingefügt werden.

Die Typen können folgendermaBen cliarakterisiert werden:

I. Typus : ovale oder elliptische, an beiden Enden zugespitzte, bauchige

Formen, wo die Spirenhöhe Ya der Gesamthöhe betrágt. An dem der Spira

entgegengesetzten Pol drei Spindelfaltén wohl entwickelt. Höhen und

Breitenwerte fást gleich. Hierher würden nach den MaBproportionen fol-

gende Arten gehören;

Trocliactaeon giganteus D'Oeb.

« V. crisminensis Choffat.

« ouroniensis Choffat.

« interniedius Choffat.

« glandiformis Choffat.

Tornatella gigantea Low.

Actaeonella Laniarcki Zek.

« gigantea D'Orb.

« salomonis Fraas.

<< cylindrica Stol,

« obtusa Zk.

« glandiformis Zk.

« sancta crucis Futterer.

Für Trocliactaeon II bleiben die von Cossmann (Essais de paléoconch.

comp.) angegebenen Charaktere bestében. Eine Beschrankung würde nur

darin bestehen, daB die Spirenhöhe nicht mehr als y^ der Gesamthöhe be-

tragen darf. Zu dieseni Typus können als Variationen nur folgende Arten

gestellt werden: Tornatella suhglohosa Münst. (aus Goldf.), Actaeonella

Benauxiana Zk. (Abbild. des Autors), dann der im Matériái von Konop

reichlich auftretende Trocliactaeon Gossmanni, schlieBlich die weiter untén

zu besprechenden Variationen des Tr. giganteus (ventricosus und óbesus n.

var.). Die fünf Abbildungen von Actaeonella Benauxiana bei Zekkeli

lassen fünferlei Spirenhöhen erkennen, so daB hier Übergánge zwischen den

beiden Typen vorliegen könnten. Doch wurden die ZBKKELi'schen Abbil-

dungen schon oft bemangelt, und sie scheinen auch in diesem Falle nicht
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zutreffend zu sein, da ja Zekkeli sonst schoii viel geringere Unterschiede

zur Treimiing von Arten benützt. Hierlier gehört auch der Steinkern von

Trochactaeon Cossmanni. Die Bestimmiing von Steinkernen ist stets viel

schwieriger und erheischt groBe Vorsicht, da die Form oft sehr verzerrt ist.

Es Hegen mir von Konop zwei solche deformierte Steinkerne vor.

Zwischen Trochactaeon I und II bestében nicbt nur in der áuJBeren

Form, sondem aucb in dem inneren Bau wesentliche Unterschiede. Durch-

schnitte in der Eichtung der gröBten Hbe zeigen die Lage der Kammern
sebr deutlicb.

Den Typus III stellt die \^olvulinen-¥onü der Gattung ActaeonHla

dar, in wörtHcb genauer Deutung der D'ORBiGNY'schen A. laevis, mit der

Bericbtigung Stoliczka's. Diese Gruppé könnte alsó folgendermafien

cbarakterisiert werden: Gebáuse lánglicb óval, zylindriscb, an beiden

Enden mehr-weniger zugespitzt, mit ganz verhüllter Spira. Mündung láng

gezogen, über die ganze Hbe d^r Form reicbend. Imienlippe máBig ver-

dickt, drei etwas scbief gestellte Eippen aufweisend. Die zuweilenlippenförmig

aufgewulstete Endigung der Falté des letzten Umganges spitzt die Form zu.

Auf Grund der Literatur stelle icb folgende Formeií hierher

:

Volvaria laevis Lo\\\, 1835. Franc. Geol. Soc.

Vohita <( Eeuss, 1845. Kreideverstein.

Actaeonella « Zekk., 1852. Gastr. Gosau.

« cfr. « Choffat, 1885. Contrées de Cintra.

« « Holzapfel, 1888. Moll. Aach. Kreide.

« « BöHM, 1894. Paleontograph. 41.

<( « CossM., 1896. Essais pal. comp.

« terehellum Cossm., 1896. Alterv.

« Zoufaricnsis Choff., Fauné erét. Port.

<( Gi'ossouvrei Choff., « « <-

« scMosensis Böhm.

Als Üljergang zMÍschen Trochactaeon II und VolvuUna kann Tr.

Cossmanni und nocb mehr dessen Varie.tát ohesus n. var. betracbtet werden,

immerhin stehen diese Formen Trochactaeon II nocb náber.

Die Teilung der Gattung Trochactaeon mirde die Wiedereinfübrung

der MEEK'scben Benennung Sfiractaeon lierecbtigt erscbeinen lassen. Um
jedocb die Nomenklatur nicbt zu komplizieren, sebe icb da^'on ab.

Die systematische Wicbtigkeit der Spira und die von Beyrich betonte

Eolle der Embryonalkammer scheint mir recbt fraglicb zu sein.

Die Grenzen, zwiscben denen die MaBe scbwanken, sind so eng, dali

diesen MaBen scbon deshalb ein groBer systematiscber Wert beigemessen

werden muB. Die Spirenböbe ist beim Typus I stets böher als 1'8 cm, beim
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Typus II bleibt sie stets unter 1-2 cm; in jedem Fali muB auBerdem das

.Verháltnis der Gesamthöhe zur Spirenhöhe in Betracht gezogen werden.

Betreffs der verwandschaftlichen Bezieliungen gehen die Ansichten

der Autoren sehr auseinander. Die drei Faltén der Actaeonellen deutet

bereits Goldfuss als ein Merkmal, das aiif eine Verwandschaft mit den

Nerinren hinweist.

Beschreibuiig der Arten.

Typus I (mit hoher Spira).

Trochactaeon transylva7iicus n. sp.

Die Spirenhöhe betrágt ^g der Gesamthöhe. Die drei Spindelfalten

wohl entwickelt. EinigermaBen an Zekkeli's A. giyantea erinnernd, die

nicht mit D'Orbigny's ursprünglicher A. gigántea ident ist. Die auffallend

hohe Spira deutet auf A. conica. An den Abbildungen Zekkeli's hat jedoch

das jüngere Exemplar eine.höhere Spira als das áltere.

Es ist wohl wahr, daB die Spira im Laiife des Wachstumes allmáhlich

stumpfer wird, ihre Depression kann jedoch damit noch nicht erklárt wer-

den. Geháuse groB, dick, in der Mitte anfgetrielíen, skulptiirlos. Sutúr un-

sichtbar. Durch die Höhe der Spira und die aufgebliihte Form unterscheidet

sich die Art sowohl von A. cylindrica, als auch von Trochactaeon giganteus

var. intermedia Choff. auf das entschiedenste.

Fundort : Konop, Odvos. ^

Trochactaeon giganteus var, íntermedíus Choff.

Ziemlich háufig. Die Spirenhöhe überschreitet den Grenzwert (1'5 cm).

Sutúr bisweilen verschwommen, ihr Vorhandensein jedoch bei sorgfaltiger

Práparierung in der Eegel nachw^eisbar.

Fundort : Odvos, Konop.

Trochactaeon giganteus var. glandiformis Choff.

Die Abbildungen und Beschreibungen Choffat's treffen für die mir

vorliegenden Exemplare sehr gut zu. Suturlinie und die drei Spindelfalten

wohl entwickelt.

Fundort : Odvos, Konop.

Typus II (mit nideriger Spira).

Trochactaeon gigantaeus Sow. var. ventricosus now var.

Geháuse dick, im oberen Drittel aufgedunsen, rettigförmig. Von einer

Skulptur keine Spur zu sehen; Spira kaum über den sie umhüllenden letzten

Ümgang aufragend. Suturlinie verschwommen. Die Spira im Umriss nicht

so konkáv, wie bei D'Orbigny's A. gigantea. Von der Varietát der A. gi-

gantea mit hoher Spira und zahlreichen anderen Varietáten dieser Art, un-
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terscheidet sich diese Form in ihrer auBeren Erscheinung. Am meisten

náhert sie sich Tr. Cossmanni, derén Spira bereits eine Depression aufweist.

Fundort: Odvos, Konop.

Trocliactaeon Cossmanni Choff.

Die Form ist dermaBen involut, daB die Spira förmlich eingesenkt

ist, eine Vertiefung bildend, in derén Mitte die Anfangskammer ein wenig

aufragt. Die Vertiefung ist jedoch weit, von einer volviilinenartigen Aus-

bildiing ist noch keine Rede.

Die háufigen Steinkerne sind teils positiv, teils negativ. An Durch-

schnitten ist die innere Struktur gut zu sehen. Die Depression der Spira ist

nicht immer ausgesprochen, ihre Höhe bleibt jedoch stets iinter 0*8 cm.

Trochactaeon Cossmanni var. ohesus.

Von Tr. Cossmanni unterscheidet sich die Form in ihrem Habitus und

ihren MaBen. Sie ist námhcH stets schlanker und ihre Spira weist immer

eine Depression auf. Die SpindeJ ist schlank und die drei Faltén wohl ent-

wickelt.

III. Volvulinentypus.

In dem Matériái von Konop und Odvos fand sich kein einziger Ver-

treter dieses Typus, wie er ja auch im oberen Senon von Alvincz und von

Mexikó fehlt.

Zur Klárung des gemeinsamen Vorkommens der drei Typen Hegen

noch wenig Daten vor.

Geologische Übersiclit.

Die stratigraphischen Verháltnisse wurden durch die Arbeiten von

L. V. LóczY sen. .und J. Pbth beleuchtet. Die zahlreichen natürlichen Auf-

schlüBe der oberen Kreide in dem im Rede stehenden Gebiet riefen die

xlufmerksamkeit der Untemehmer schon seit langer Zeit wach, da der

Kalkstein auch praktisch verwertbar ist.

Das Grundgebirge ist hier Phyllit, reichlich von Diorit durchbrochen.

Oft ist auch rauher Quarz zwischengelagert, der sehr gefaltet ist. Als álteste

Kreidebildungen betrachtet Peth die braunen und rten Tonschiefer,

die unmittelbar von Gosaumergeln und Hippuritenkalken überlagert wer-

den. Die aus den Karpathensandsteinen aufragenden Klippenkalke ver-

treten nach L. v. Lóczy das Tithon, was durch eine wohlerhaltene Itiera

Staszyczii bewiesen erscheint.

Es wurden in diesem Gebiet zu wiederholten Malen Fossilien gesam-

melt, eine ausführliche Faunenbeschreibung steht jedoch noch aus.

Die Fauna, in der die oben beschriebenen Trochactaeon-Arten vor-

kommen, kann in folgender Liste aufgezáhlt werden

:
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Delphinula Felossei Pom. Mas.

Trochus sp.

Turritella (Haustator) granulaioides ])"()kb.

« « verneuilliana D'Orb.

« (Torcula) foyidicheriensis.

« Danwsi Beh. Briichstück.

« interposita Peth.
« columna Zk.

Glauconia conoidea Low.

« Bcnauxi D'Orb.

« (Gimnetome) hrevis Mai.

« brevis n. v. ornata Mai.

« Mariae Mas.

Trajanella amyhora D'Orb.

Üchnuxia jperegrinosa D'Orb.

Cerithium trismonila Mich.

« torosum Z.

« lucidum Z.

« arcotense 7i.

« inauguratum Stol.

« scalaroideum D'Orb.

« daedalum Zk.

« gallicum D'Orb.

« sexangulimi Zk.

« Höninghausi Kf8s.

Cheno'pus costae Choff., n. v. maxima.

« olisijponensis Charpe.

Nerinclla sp.

Iticra sp.

« Stassieii Zeusch.

Vernedia canaliculata.

Dolium Ar7iensis Choff.

Trochactaeongig. v. i/ntermedius Choff.

« V. glmidiformis.

« Cossmanni.

« transilvanicus u. sp.

« n. V. ventricosus.

« n. V. ohcsus.

JsJatica fruscagorensis Peth.
(Neverita) Clc/psidrao M. E.

Sigaretus auriformis n. sp.

« costatus n. sp.

Földtani Közlöny L. köt. 1920.

/
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Anijpullina hulhiformis Low.

Pileolus Herherti n. v. transilvanicus.

Rostellaria gibhosa Low.

Ancillaria sp.

Mesorhytis Gasfarini D'Orb.

Teinostoma sp. Brucbstürk.

Fasciolaria gracilis Zk. n. v. incostata.

Lyria crassicostata Stol.

Voluta sp.

« (Volutilites) septemcostata Forbes.

Die zeitliche Verteilimg,der oben beschriebenen drei Typen ist die

folgende:

Typus



SÜBMARINE QÜELLENABLAGERUNGEN IN DEN

TRAISBILDUNGEN VON BUDAPEST.

(Vorláuflger Bericht).

Von Dr. M. v. Pálfy.

lm folgenden will ich mich mit einer eigenartigen Ausbildungsform

der Budapester Trias befassen, die bisher sonderbarerweise ganz unbe-

achtet blieb.

Am Westende des Berges Fazekashegy, etwa 10—15 Minuten von der

Endstation der elektrischen Strassenbahn im Hvösvölgy, an der Strasse

nach Mária-Eemete, befindet sich ein máchtiger Steinbruch, dessen Gestein

früher in dem heiite bereits verfallenen Kalkofen auch gebrannt wurde.

K. HoFMANN kartierte in diesem Teil des Fazekashegy seinerzeit

Dachsteinkalk. Es hegen mir keinerlei Daten vor, ob der Steinbruch zur

Zeit der Kartierung — alsó 1868—1869 — schon existierte? Von Hofmann
wird er ziimindest nicht erwáhnt.

Wenn man den nördlichen Teil der Steinbruchswand von einer Distanz

von einigen Schritten betrachtet, so gewinnt man ganz den Eindruck eines

zerfallenden Dolomites, und nur im südlichen Teil der Wand sieht man
kaum geschichteten, grau-weiBen oder gelblichen harten Dachsteinkalk.

Der gröBte Teil der nördlichen Halfte des Steinbruches besteht aus einem

an der Oberfláche zu weiBem kreideartigen Staub zerfallenden Gestein, und

in dem weiBen staubartigen Matériái finden sich nur sporadisch hártere,

nicht verwitterte Stücke, derén Inneres aus einem gelblichen Kalkstein

besteht. In dem zu Staub zerfallenden Gestein finden sich des ferneren ein-

zelne Partién, die aus einer Wechselfolge von sehr feinen, blátterigen, weiB

und grauen Schichtchen bestében, dann wieder trifft man aus weiB ver-

witterten radialen Kristallaggregaten bestehende Stücke. Sehr háufig treten

ferner auch Pisolithe im Gestein auf, die die GröBe einer HaselnuB erreichen

können. Das zerstauljende Matériái wird stellenweise gelblichbraun und

sehr tonig, dann ^vieder übergeht es in dünnblátterigen kalkig-tonigen,

harteren Mérgei.

In dem weiBen, zu Staub verwitterten Gestein sitzen verstreut sehr

harte, gelbliche, unregelmaBige Kalkblöcke. Nach oben, d. i. gegen den

7*
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Südrand der Wand übergeht dieses zerstáubende Gestein ganz allmahlich

in den das obere Niveau bildenden Dachsteinkalk.

An einer Wand der unteren Steinbruchspartie liegen an einer Stelle

schneeweiBe Kalzit und Aragonitstücke. Wie diese Mineralien auftreten, ist

nicht zu sehen, wahrscheinlich kommen sie in einem nachtraglich entstande-

nen Gangé vor oder sie stellen die Köhre einer Quelle dar.

Das zerstáubende Gestein zieht vom Steinbruch in östlicher Richtung

weiter und tritt in den altén, lángst aufgelassenen Steinbrüchen an der

N-Lehne unterhalb des Gipfels nochmals auf. Am Gipfel des Fazekashegy

fallen die gut geschichteten Dachsteinkalkschichten unter 25 ° gegen SW ein.

An den Wánden der altén Steinbrüche unterhalb des Gipfels steht weiBer

zerstáubender Kaik an, der nestweise in eine feinblátterige tonige Bildung

übergeht.

Das zu Staub verwitternde Matériái besteht nach den Analysen des

Herrn Chefchemikers Dr. K. Emszt aus reinem CaCO^, und enthált nicht

einmal Spuren von MgCO^.

Das weiBe und graue, sehr dünn geschichtete, harte Gestein, sowie

auch die in dem zerstáubenden Gestein auftretenden, noch frischen Gestein-

stücke erinnern in hohem Mafie an Aragonit ; in Wirklichkeit ])estehen sie

jedoch aus Kalzit. Ebenfalls an Aragonit erinnern auch die heute aus Kalzit

bestehenden strahligen Bildungen. Die in Form von groBen Nestern vor-

kommenden dünnbliitterigen weichen kalkigen Bildungen aber sind ganz

von derselben Erscheinung, wie gewisse kalkige Quellenbildungen, die

man sehr háufig in der Begleitung von Kalktuffen sieht. Wenn man demnach

von dem wenigen frischen harten Kalkstein in der tieferen Partié des Stein-

bruches, alsó im nördlichen Teil desselben absieht, kann man das zu Staub

verwtternde Matériái kaum als etwas anderes, denn als Quellenbildung

auffassen. Hierauf deuten auch die an verschiedenen Stellen der Wand
verstreuten Pisolithe, die nur in unter Druck von untén aufbrechendem

Wasser entstanden sein konnten.

Es würde sich nun fragén, warum dieser Kaik leichter zerstáubt, als

jeder andere Kaik, und ob er ursprünglich tatsáchlich aus Kalzit bestanden

habé? Diese Fragen kann ich heute noch nicht beantworten. In Anbetracht

der strahlig-faserigen, dann wieder dünnschichtigen Struktur des Gesteines

jedoch, worin er sehr an die Koronder, Karlsbader Aragonitbildungen erin-

nert, erscheint es nicht ausgeschlossen, dafi hier am Grundé des Trias-

meeres kohlensaure oder warme Quellén hervorbrachen, aus denen sich

wenigstens zum Teil Aragonit absetzte, der sich dann zu dem viel bestán-

digeren Kalzit umwandelte. Durch eine solche Umgruppierung der Moleküle

erklárt sich vielleicht auch die Zerstáubung des Gesteines.

Andererseits könnte man auch darán denken, daB sich diese Quellen-

bildungen nachtraglich in groBen Höhlungen des Gesteines absetzten, in
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Hohlráumen, die von spaterén Quellén ausgeráumt wurclen, wie ja dafür

im Dachsteinkalk des Biidaer Gebirges tatsáchlich Beispiele vorliegen.

Auch könnte man vermutén, daB die Kalksteine von warmen Quellén, oder

mit diesen zugleich ausströmenden Schwefelgasen zersetzt wurden. Da-

gegen spricht jedoch der Umstand, daB selbst im aragonitartig geschichteten

Gestein Fossilien vorkommen, noch mehr aber die Tatsache, daB die Fos-

silien im zerstaubenden Gestein mit vorzüglich konservierter Skulptur vor-

kommen, was nach der Ein^^^rkung von Schwefelgasen kaum recht mög-

lich wáre.

Auch s t r a t i g r a p h i s c h ist dieses Quellensediment am Fazekas-

hegy von groBer Wichtigkeit, indem es nesterweise ziemlich reichlich gut

erhaltene Fossilien birgt.

Die Dachsteinkalke der Umgebung von Budapest gehören nach un-

seren bisherigen Kenntnissen in die rhátische Stufe, der darunter liegende

Hauptdolomit aber ins Norikum. Im südlichen Teil des Steinbruches, sowie

am Gipfel des Fazekashegy sind t3^pische Dachsteinkalke aufgeschlossen,

in denen ich an letzterer Stelle einen nicht náher bestimmbaren Megalo-

donten sammelte. Umso auffallender war es daher, als sich nahe zum
nördlichen Ende des Steinl^ruches, alsó nahezu aus der tiefsten Partié des

ganzen Komplexes, eine auf viel tieferes Niveau deutende Fauna von Hall-

stádter Fazies fand. Von den hier gesammelten Fossilien konnte ich folgende

bestimmen

:

Pinacoceras cf. Jarhas Münst. sp. (Karnische St. Sct. Cassían, Hallstatt).

Placites sp. aus der Formengruppe des 'platyfhyllum (cfr. P. flacodes Mojs.

Karnische St. Hallstatt mit Arc. ellifticus).

Arcestes sp. aus der Formengruppe des A. hufo und A. tacitus (Karnische

St. Hallstatt, mit Twp. suhhullatus).

Arcestes deci'piens Mojs. (Karnische St. mit Trop. siibhullatus.)

Arcestes sp. aus der Gruppé des A. tornatus. (Hallstatt, verschiedene Ni-

veaus bis hinab in die Skt. Cassianer Schichten.)

cfr. Paratropites PhÖbus Dittm.. (Karnischer St. Hallstatt. mit Trop. suh-

hullatus.)

Daphnites sp. (Hallstatt, Norikum.)

Lytoceras sp.

Sphingites sp. cfr. S. pumilo Mojs. (Hallstatt, oberer Teil der Karnischen

und Basis der norischen Stufe.)

Eutomoceras sp. cf. E. Laurae Mojs. (Karnische St. Hallstatt. Zone des

Trop. subhullatus.)

Eu^mphalus n. sp.

Kokanella sp.

Neritopsis sp.
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Naticopsis ? ladina Kittl. (Skt. Cassian.)

Stefkanocosmia dolo7nitica Kittl. (Bakony: Hauptdolomit des Papek,

nach V. Aradi, auch am Fu6e des Kis Gellérthegy. Náchst verwandt

mit der Skt. Cassianer St. suhcomyressa und Katosira seelandica.)

Coelostylina crassa Münst. sp. (Sct. Cassian.)

? Purpurina n. sp.

Ostrokodén. ^

Wie aus dieser Liste ersichtlich, deuten die Ammoniten zum groBen

Teil auf die obere Partié der karnischen Stufe, auf die Zone des Arcestes

ellipticus und Tropites subhullatus und nur die Sphingiten und Daphniten

kommen auch im unteren Teil des Norikum vor, wáhrend Pinacoceras Jarbas

seine Hauptverbreitung in den Skt. Cassianer Schichten hat. Die Gastro-

podenfauna erinnert, obwohl sie auch der Hallstadter Fauna ahnlich ist,

teilweise ebenfalls an Skt. Cassian.

Unzweifelhaft vertritt alsó die unter dem harten Dachsteinkalk

liegende, und vornehmlich aus kalkigen Quellenbildungen bestehende

Ablagerung den Hauptdolomit und gehört nicht zu dem rhátischen Dach-

stemkalk des Budaer Gebirges. Doch geht aus alldem des ferneren noch

hervor, daB sich der Hauptdolomit nicht ausschlieBlich auf das Norikum

lieschránkt, sondern zumindest auch in den oberen Teil der karnischen Stufe

hinabreicht.

DaB im Budaer Gebirge einzelne Teile des Dolomites álter als norisch

sind, das wiirde bereits von K. Hofmann ^ vermutét, als er betonte, daB

die vom SW - FuBe des Gugerberges stammende Spiriferina hudensis

HoFM., Koninchina Suessi Hofm. und Macrodon parvum Hofm. mit Skt.

Cassianer Arten nahe verwandt sind.

Auf die nahe Verwandschaft dieser Arten mit Skt. Cassianer Formen

deutete auch L. v. Lóczy ^ hin.

Ebenfalls an Skt. Cassianer Eaibler Formen erinnern jené Fossilien,

die angeblich von V. Aradi ^ gesammelt wurden, gegen derén Fundort

jedoch im Kreise unserer Fachleute Bedenken aufstiegen.

Die Beobachtung, daB der Dolomit des Budaer Gebirges sich nicht

lediglich auf das Norikum beschránkt, sondern teilweise auch in die karni-

sche Stufe hinabreicht, steht in voUem Einklang mit den Verháltnissen

im Bakony, wo ein Teil des Hauptdolomites nach L. v. Lóczy stellenweise

altersgleich mit der karnischen, sog. oberen Mergelgruppe ist. Nach v.

* Die geolog. Verháltnisse des Ofen-Kovácsier Gebirges (Mitteil. a.

Jahrb. d. kgl. iingar. Geol. Anst. Bd. I.).

^ Die Geologie des Balatonsees, p. 201.

3 Földtani Közlöny, Bd. XXXV.
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LóczY ist es namlich sehr wahrscheinlich, claB sich der Hauptdolomit aus

der mit den Skt. Cassianer-Kaibler Schichten aquivalenten oberen Mergel-

gruppe entwickelt, indem die besagten Schichten auf dem Plateau von Vesz-

prém-Nagyvázsony, auf dem Steinfelde zwischen Tapolcza und Sümeg und
im Gebirge von Keszthely mit dem Hauptdolomit verschmelzen (Lep.).

Die Beobachtung, daB der Dolomit im Budaer Gebirge in die karni-

sche Stufe hinabreicht, hat auch noch eine andere stratigraphische Be-

deutung, indem sie als Stützpunkt bei der Altersbestimmung jenes Kalk-

steines im Pálvölgyer Steinbruche an der Ostlehne des Mátyáshegy dienen

kann, den J. Böckh mit dem Füreder Kaik verglich. Bekanntlich bildet der

Füreder Kaik im Bakony das unmittelbare Liegende der oberen Mergel-

gruppe. Da nun auf Grund der am Fazekashegy gesammelten Fossilien als

erwiesen betrachtet werden kami, daB der tiefére Teil des Dolomites im

Budaer Gebirge mit der oberen Mergelgruppe altersgleich ist, erscheint der

Vergleich des Kalksteines am Mátyáshegy mit dem Füreder Kalke durchaus

begründet.

Dem Gesteine am Fazekashegy ganz áhnliche Bildungen finden sich

noch an mehreren Punkten des Budaer Gebirges. Ein áhnliches Gestein

fand ich z. B. an der Ostlehne des Hárshegy, an der StraBe nach Budakeszi,

im Steinbruch von Máriaremete am linken Hangé des Ördögárok, sodann

NE-lich von der Kirche Máriaremete in dem Steinln'uch an der S-Lehne

des Várhegy.

Der Gipfel des Kis-Hárshegy besteht aus typischem harten, gebankten

Dachsteinkalk. Am Ostkamme jedoch, hinter dem Garten der Irrenanstalt

Lipótmez, ist in gemssen Partién ebenfalls zu Staub zerfallender Kalkstein

aufgeschlossen, der hier ebenfalls die Erscheinungsform des Hauptdolo-

mites nachahmt, und damit ist es zu erkláren, daB dieses Gestein auf der

geologischen Karte als Dolomit ausgeschieden wurde. Tiefer, in einer kleinen

Talung des Kuruczles steht jedoch auch typischer Dolomit an, der hier in

einem kleinen Steinbruche gut aufgeschlossen ist. Dem am Gipfel auftre-

tenden Gestein áhnliche Stückchen eines Kalksteines findet man auch an

der S-Lehne des Kis-Hárshegy, so daB dieser Kalkstein zumindest an der

E- und S-Lehne des Berges unter dem typischen Dachsteinkalk vorhanden

sein muB.

Links an der StraBe nach Budakeszi, etwas westlich vom Gasthaus

Schöne Scháferin, befmdet sich ein kleinerer, heute aufgelassener Steinbruch,

dessen ebenfalls an zerstáubenden Dolomit erinnerndes Gestein von K.

HoFMANN auch als Dolomit kartiert wurde.

An Quellenablagerungen erinnernde Bildungen fanden sich jedoch

weder am Kis-Hárshegy, noch an der StraBe nach Budakeszi. Ein viel lehr-

reicherer AufschluB dieser Bildung findet sich jedoch NE-lich von der

Kirche Máriaremete in einem kleineren Steinbruch an der Lehne des Vár-
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hegy, wo das dünnplattige Quellensediment und der zu Staub zerfallende

Kalkstein mit dem harten Kalkstein von Dachsteintypus vermengt auf-

treten. Dieser Punkt der Südlehne des Várhegy ist deshalb von Wichtigkeit,

da hier schon K. Hofmann an prárhatischen Dolomit dachte, als er sich

über die Lokahtát folgendermaBen áuBerte : «Hier Heferte auch ein günstig

verwittertes, etwas dolomitisiertes Stück einige Exemplare von Chemnitziet

sp., Natica sp. und gezierte Turho sp. aber nicht in genügend vollstándigem

Zustande, um sie einer náheren Bestimmung unterziehen zu können,^

Die letzteren Formen erinnern in ihrem Habitus mehr an Esinoformen,

wie an solche der rhátischen Formation und es dürften die sie einschliefienden

Lagen vermuthch noch der Hauptdolomitgruppe angehören, worauf auch

die geringe GröBe der mitvorkommenden Megalodonten mehr hinweisen

^vürde.» (1. c. p. 168.)
*

Ein schöner und lehrreicher AufschluB des Quellénbildungen ein-

schlieBenden Kalksteines befindet sich in jenem groBen Steinbruche, der

SW-lich von der Kirche Máriaremete am Westhang des Ördögárok liegt.

Vor Jahren sammelte hier E. Vadász meines Wissens eine sehr gut erhaltene

und reiche Fauna, die jedoeh noch nicht beschrieben ist. Gelegentlich einiger

Exkursionen in der Gesellschaft der Herren Z. Schréter, V. Vogl, St.

Ferenczi und L. v. Marzsó sammelte ich ebenfalls eine ziemlich schöne,

vornehmlich aus Schnecken bestehende Famia, die jedoeh noch bestimmt

werden muB. Der zugángliche Teil der 30—40 m hohen, nahezu senk-

rechten Wand des Steinbruches besteht auch hier teilweise aus zerstáuben-

dem, kreideartigen Kalkstein, in welchem stellenweise Pisolithe und an

Erinospongien erinnernde, kugelig-schalige Ausscheidungen nichts seltenes

sind.

Die reich verzierten Gastropoden dieser Fauna stimmen mit den am
Fazekashegy gesammelten Arten nicht überein, sie sind wahrscheinlich

jünger.

Wáhrend man in der weiteren Umgebung des Fazekashegy unter dem

Dachsteinkalk allenthalben die beschriebenen, Quellenbildungen führenden

Kalke findet, folgt etwas weiter im unmittelbaren Liegenden des Dachstein-

kalkes überall sehr máchtiger Dolomit. Es frágt sich nun, warum hat sich

zu derselben Zeit im Umkreise des Fazekashegy ganz magnesiafreier

Kaik, nicht aber Dolomit abgesetzt? Ich glaube diese Erscheinung auf die

^ Hier muB erwáhnt werden, daB sowohl diese Art, als auch der von Hof-

MANN vom Gugerberg besclxriebene Turho pannonicus eigentlich eine Neritopsis

ist, aus der Gruppé der Skt- Cassianer Neritopsis armata, nur sind beidé Formen
viel gröBer als diese Art und weichen von ihr auch in ihrer Skulptur ab. Der N.

pannonica in ihrer GröBe áhnliche, jedoeh in ihrer Skulptur abweichende Neri-

iopsiden sind sowohl am Fazekashegy, als auch in dem GroBen Steinbruch bei

Máriaremete (am linken Abhang des Ördögárok) háufig.
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Tátigkeit machtiger submariner Quellén zurückführen zu körmén. Diese

Süfiwasserquellen dürften bemrkt habén, daB sich an ihrer Aufbruchsstelle

nicht Dolomit, sondern ein mit Quellenablagermigen vermengter Kaik ab-

setzte. Und wenn man in Betracht zieht, daB die Dolomitbildung neuerer

Zeit meist mit wármerem Meerwasser in Zusammenhang geln-acht wird,

so vermuté ich in diesen Quellén hier kalte Quellén, allenfalls Sáuerlinge

(aus der Salzquelle von Korond setzt sich z. B. auch Aragonit al)), obwohl

die stellenweise reiche Fauna eher an laues Wasser deuten würde.
,

Die Tátigkeit der Quellén dürfte sich auf die karnische und norische

Stufe erstreckt habén. DaB es aber in diesem inneren Teil des Gebirges auch

in spáterer, nicht náher bestimmbarer Zeit starke Quellén gab, das beweisen

die im Dachsteinkalk nachweisbaren Quellenröhren, die darin abgesetzten

Quellenbildungen, sowie die an diesen Röhren im Dachsteinkalk selbst

wahrnehmbaren .Quellenwirkungen. Solche Erscheinungen beobachtete ich

westlich der Kirche Máriaremete, an der N-Lehne des Remetehegy, somé

W-lich vom Hársheg}', in den Steinbrüchen am rechten Hang des Grabens

Ördögárok.

Nachtrag.

(Eingelaufen am 30 Juni 1920).

Im Juni des laufenden Jahres erschien aus der Féder von E. Vadász

ein kleiner Artikel, betitelt : Die stratigraphische Stellung
des D a c h s t e i n k a 1 k e s in der U m g e b u n g von Buda-
pest (herausgegeben von der Verlagsgesellschaft Ethika 1920), die Ver-

fasser nach seiner Angabe deshalb publizierte, weil nicht nur diese seine

Arbeiten, sondern sogar auch das Untersuchungsmaterial und auch der

Fundort jedem Fachgenossen bekannt seien.

In obiger Publikation wiirde alles erwáhnt, was mir über die diesbe-

züglichen Arbeiten Vadász bekannt geworden ist. Ich möchte nicht in den

Verdacht kommen, die Verdienste von Vadász auch nur im gerinsten schmá-

lern zu wollen, deshalb betoné ich nochmals, daB ich von seinem Matériái

Kenntnis hatte, ja dasselbe zur Zeit, als es gezeichnet wurde, auch zu Ge-

sicht bekam, jedoch weder den Fundort, noch die paláontologischen und

stratigraphischen Resultate der Bearbeitung kannte. die ja auBer einigen

intimen Freunden von Vadász niemanden bekannt waren.

Aus obiger Mitteilung erheht übrigens, daB die von mir gesammelten

Fossilien von einem anderen Punkt stammen, als jené von Vadász, und auch

ein anderes Niveau vertreten. Mit der Fauna aber, die ich in der Remete-

schlucht sammelte, habé ich mich überhaupt nicht befaBt. da mir zur Kennt-

nis gelangte, daB der gröBte Teil des VAOÁsz'schen Materiales gerade von

hier stammt.



BEITMGE
ZÜK KRYSTALLOGKAPHÍSCHEN UND CHEMISCHEN KENNTNIS

DER MINERALIEN IM KRASSÓSZÖRÉNYER MONTANBEZIRK.

Von Dr. A. Liffa imd Dr. K. Emszt.

I. Realcjar aus Ujmoldova.

(Hierzu Taf. II. u. III.)

Als ich in den Jahren 1910—1911 im Kontaktgebiet des Komitates

Krassószörény geologisehe Aufnahmen bewerkstelligte/ fand ich Gelegen-

heit die dortigen Bergwerke zu befahren und einige, die Kontaktstellen

cbarakterisierende, beziehungsweise begleitende Mineralien für Untersu-

chungszwecke einzusammehi. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen

wünsche ich — mit dem Kealgar beginnend — kurz mitzuteilen.

Der Eealgar findet sich im südHchsten Teile des krassószörényer

Kontaktgebietes bei Ujmoldova, im Eevier <(Florimmida» gelegenen gleich-

namigen StoUen, welcher der Priv. Österr.-Ungarischen Staatseisenbahn-

gesellschaft gehört. Es ist ein seit lange her bekanntes Mineral des Gebietes,

wo der Bergbau bis ziir Römerzeit zurückzuführen ist.^ Ursprünglich

wurden allhier in Pyrit gelagerte Kupfererze, sowie Blei- und Kupfererze

mit geringem Silbergehalt abg,ebaut,3 wobei Eealgar mit Auripigment

bloB als Nebenprodukte gewonnen wurden. Eine im Jahre 1885 erschienene

Beschreil)ung der Güter der genannten Staatseisenbahngesellschaft erwáhnt,^

* A. Liffa: Geologisclie Notizen über den Kontaktzug von Vask—Dog-

nácska. (Jahresber. cl. kgl. ung. Geol. Anst. f. 1910. Budapest, 1912. p. 181.)

A. Liffa : Notizen über den Kontaktzug von Oravica—Csiklovabánya und
Szászkabánya—Ujmoldova. (Jahresber. d. kgl. ung. Geol. Anst. f. 1911. Budapest,

1918. p. 174.)

2 G. Maeka : Notizen über das Banater Gebirge. (.Tahrb. d. k. k. Geol. Rfiichs.

Anst. 19. Bd. Wien, 1869. p. 309.)

G. V. Bene: Befalu'ung einer mutmaölichen römischen Edelmetallgrube bei

Neu-Moldova (Süd-Ungarn). (Österr. Zeitschi-. f. Berg- u. Hüttenw. 1897. p. 198.)

G. V. Bene: Beschr. d. Dománe d. Priv. österr.-Ung. Staatseisenbahnges.

(Ungarisch.) Budapest, 1885. p. 63. u. 98.

^ G. Maeka: l. c. p. 309. M. Castell: Mémoire sur les mines et usines

métaliques du Bánat. (Ann. d. Mines, Vol. 16. Paris, 1869. p. 451. et 473.)

* 1. c. p. 65.
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claB im Florimunda-Stollen Kealgar und Auripigment seit den 80-er Jahren

regelmáBig abgebaut wurden. DieserBau war aber, als ich im J. 1911 nach

Ujmoldova kam, bereits eingestellt und meines Wissens nicht wieder

begonnen.

Über das dortige Eealgarvorkommen findet sich die früheste Angabe

im Werke C. A. Zipsers,^ wonach das Mineral mit Auripigment auf einem

quarzigen Ganggesteine aufgewachsen vorkomme. Dieselbe Angabe zitieren

G. Leonhard 2 und V. v. Zepharovich.^ Ersterer beschreibt ausführlich

sowohl die Vergesellschaftung, wie das Vorkommen des Kealgars, welcher

zusammen mit Chalkopyrit, Auripigment und Malachit auf Erzgángen der

kristallinen Schiefer und des Kalksteines anzutreffen sei. In seinem Lehr-

buche aber* fülirt er unter Kealgar bloB soviel an, daB es in Ujmoldova

mit Auripigment vorkomme. Zepharovich führt Kealgar mit Chalkopyrit

und Auripigment in quarzigem Ganggesteine auftretend an. Nach diesem

Autor wird das Vorkommen auch von C. Hintze zitiert.^ Aus solchen An-

gaben ist es klar, dafi die Ansichten der Mineralogen sowohl betreffs der

Begleitmineralien, als des Nebengesteines recht abweichend waren.

Die Verháltnisse des Auftretens der Mineralien in diesem Gebiete

sind nur seither náher untersucht worden, als daB B. v. Cotta ^ die Existenz

des typischen Kontakterzvorkommens festgestellt und gleichzeitig die

Mineralien dieser Fmidstelle aufgezáhlt hatte. Er führt 34 Mineralien an,

unter welchen vom Kealgar erwáhnt wird, daB er dórt eine untergeordnete

Eolle spiele und in der Grube «Maria-Anna» vorkomme. Auch Fr. v.

Schröckenstein '^ gedenkt dieser Fundstelle von Kealgar und Auripigment,

führt auch noch 23 Mineralien an, jedoch ohne weitere Bemerkungen. G.

Marka '^ nennt 31 Mineralien, worunter er auch Kealgar und Auripigment

erwáhnend bemerkt, daB sie auf Pyrit und in schönster Ausbildung in der

Maria-Anna-Grube anzutreffen seien. Ali diesen Behauptungen gegenüber

können wir in Bezúg auf das Auftreten des Kealgars feststellen, daB er im

^ C. A. Zipser: Versuch eines topographisch-mineralogischen Handbuches
von Ungern. Ödenbiirg, 1817. p. 253.

2 G. Leonhard: Handbuch d. topographischen Mineralogie. Heidelberg,

1843. p. 440.

^ y. V. Zepharovich: Mineralogisches Lexikon. Bd. I. Wien, 1859, p. 374.

u: Bd. III. Wien, 1893, p. 213.

* G. TjEoííhard: Griindzüge d. Mineralogie. Leipzig u. Heidelberg, 1860.

p. 276.

* C. Hintze: Handbuch d. Mineralogie, Bd. I. Leipzig, 1904. p. 354.

* Bernh. V. Cotta: Erzlagerstátten im Bánat vi. in Serbien. Wien, 1864.

p. 49. u. 103.

' Fr. V. Schröckenstein : Die geologischen Verháltnisse d. Banater Montan-

Distriktes. (Magyarh. Földtani Társ. Munkálatai. Bd. V. Budapest, 1870, p. 70—71.

)

« 1. c. p. 317.
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Florimmida-Bergbezirk am Kontakt eines Granodiorites — von P. Roz-

LOZSMIK ^ als amphibolführender quarziger Dioritporphyrit determiniert —
mit Kalkstein als Ausfüllung imregelmáBiger Spalten auftritt. Das solche

Adem einschlieBende Nebengestein ist — wie es P. Rozlozsnik beschreibt

und bereits vor ihm auch L. Maderspach ^ erwáhnt — fahl. ausgebleicht

und stark zersetzt. Diese Erscheinung ist unwidersprechlich die Folge

einer einstigen Solfatarawirkung, derén Produkte auBer Pyrit und Chalko-

pyrit der Realgar und Auripigment sind. M. Tóth ^ führt das Realgar-

Vorkommen von Moldova nach Maderspach an. J. Szabó ^ erwáhnt das-

selbe ohne jegliche Zutat.

Die von uns untersuchten Realgarstufen lassen bei náherer Besich-

tigung eine graue oder schmutzigweiBe Masse erkennen, welche auf Salz-

sáure nicht reagiert. In dere'h unregelmáBigen Hohlráumen sitzen die tadellos

entwickelten hochroten aufgewachsenen Kristalle, gruppenweise oder in

ganzen Haufen. Von Begleitmineralien ist höchstens etwas Auripigment,

hie und da ein Pyritkom wahmehmbar.

AuBer diesen schön entwickelten Kristallen, welche in Höhlungen

der oft zelligen GrundmaBe sichtbar sind, bildet der Realgar noch Aus-

füllungen in unregelmaBig verzweigten Spalten der Stufen. Die aufgewach-

senen Kristalle zeichnen sich auBer ihren grellen Farben auch durch ihren

hohen Glanz aus. Ihre GröBe ist recht verschieden : einige sind — bei eben-

máBiger Dicke — mehr als 1 cm láng, andere sind áuBerst klein und dünn,

wieder andere bilden sogar haardünne langgestreckte Prismen. An den

meisten Exemplaren falit es unverzüglich auf, daB die ansonsten nicht gar

fláchenreichen Kristalle von den gewohnten Formen des Realgars wesent-

lich abweichen, und eine mehr-w^eniger meiBelförmige Gestalt besitzen.

Bevor wir zur náheren Besprechung der Kristalle vorschreiten würden, sei

noch erwáhnt, daB von der gennanten Fundstátte, woher unseres Wissens

nur von L. Fletcher ^ ein einziges Exemplar kristallographisch beschrie-

ben, chemisch aber noch keines untersucht worden ist, uns recht reichliches

Matériái zur Verfügung steht. Die Bearbeitmig dieses hatte der Verfasser

des kristallographischen Teiles bereits im Jahre 1914 begonnen, war aber

an der Fortsetzung und AbscRlieBung der Studie durch den Kriegsausbruch

^ P. Rozlozsnik u. K. Emszt: Beitráge ziu' náheren petrographischen u.

chemischen Kenntnis der Banatite d. Komitats KJrassószörény. (Mittlgn. a. d.

Jahrb. d. kgl. ung. Geol. Anst. Bd. XVI. Budapest, 1908.)

- L. Maderspach: Eisenerzlager Ungarns. (Ungarisch.) Budapest, 1880.

•^ M. Tóth: Die Mineralien Ungarns mit bes, Rücksicht a. ihr Vorkommen
(Ungarisch.) Budapest, 1882.

* .1. Szabó: Mineralogie. TUngarisch.) Budapest, 1893.

5 L. Fletchek: Kristallographische Notizen. (Philos. Mag. Vol. 5. IX.

1880. p. 189.)
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und die darauffolgenden Wirrnisse verhindert worden. Indem wir die bis-

her gewonnenen Resiütate unserer Untersuchiingen veröffentliohen, hoffen

wir solche demnáchst noch ergánzen zu können.

Diesmal wurden fünf Kristalle dem kristallographischen Stúdium

unterzogen, welche allé in der Richtung des vertikalen Prismas gestreckt,

mehr-weniger schlank und nur an einem Ende von Terminalfláchen be-

grenzt, nahezu vollkommen durchsichtig und sehr glánzend waren. In an-

deren Teilen des Materials fanden sich aber auch ganz. dunkelrote. dem

durchfallenden Liehte kaum, oder bloB an dünneren Kantén permeable

Kristalle. Letztere waren meist gröBere Exemplare, derén Fláchen —
^
die

der Prismenzone ausgenomnlen — auBerdem auch noch rauhe Oberfláehen

besaBen, und folglich für kristallographische Untersuchungszwecke un-

geignet waren.

Nahezu jedes der mitersuchten Krystalle stellt einen anderen Typus-

dar, wobei aber sámmtliche — die erwáhnten rauhfláchigen nicht ausge-

nommen — darin übereinstimmen, daB an ihnen eine Form, welche am
Realgar bisher unbekannt gewesen und deninach für dieses Vorkommen

charakteristisch zu sein scheint, mit groBen und gut reflektierenden Fláchen

entwickelt ist.

Am bisherigen Matériái von Ujmoldova waren — wie aus der nach-

stehenden Zusammenstellung ersichtlich — bisher nur 18 Formen des Real-

gars bekannt, zu diesen gesellen sich noch 4 Formen, welche für den Realgar

neu und in der folgénden Zusammenstellung mit einem Sternchen be-

zeiehnet sind. Die untersuchten Kristalle weisen alsó 22 Formen auf. Wenn
wir bedenken, daB Goldschmidt in seinen Winkeltabellen ^ die gesammte

Formenzahl des Realgars auf 44 schátzt, von welchen aber er nachtráglich

drei zu streichen empfiehlt,"^ so beláuft sich die Gesammtzahl der Formen
— die seither von M. Löw ^ am felsbányaer Matériái gefundene eine und

noch die obenerwáhnten vier neuen Formen hinzugerechnet — für den

Realgar derzeit auf 46.

Zur Tabelle der beobstchteten Formen sei bemerkt, daB der Ver-

fasser des kristallographischen Teiles sowohl bei der Aufstellung, wie dem
Achsenverháltnisse der Krystalle, folglich der Bezeichnung der Formen,

V. (toldschmidt's Verfahren ^ anwendete, umsomehr als die Messungen

1 V. Goldschmidt: Kristallographische Winkeltabellen. Berlin, 1897.

p. 293.

^ V. Goldschmidt: Realgar von Allchar in Macedonien. (Zeitschr. f.

Kristallogr. Bd. XXXIX. Leipzig, 1904. p. 121.)

' M. Löw: Beitráge z. ki'istallogr. Kenntnis d. Realgars v. Felsbánya.
(Zeitschr. f. Krystallogr. Bd. IJ. Leipzig, 1912. p. 137.) (Math. és Természettud.
Értés. XXIX. Budapest. 1911. p. 835.)

* V. Goldschmidt: Realgar v. Allchar i^íc. p. 120.
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ebenfalls mit einem zweikreisigen GoLDSCHMiDT'schen Goniometer bewerk-

stelligt wurden.

Die beobachteten Formen sind die folgenden:
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± A
a.
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die ersteren — als aus lauter tadellosen Messungen abgeleitete — als die

verláBlichsten betrachtet werden.

Auf Grund obiger Elemente sind die Werte der Positionswinkel cp

und p in nachstehender Tabelle den beobachteten Winkelwerten gegen-

übergestellt

:

1
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beschreibenclen (auf Taf. II. JPig. 1—5. abgebildeten) Kristallen, sondem

noch an weiteren 25 Individuen beobachtet "wurden.

Wie aus der Rubrik i A obiger Tabelle ersichtlicb, ist die Differenz

der gemessenen imd berechneten Winkelwerte bei den Positionswinkeln

cp und p immer kleiner als 01'. Wemi wir noch in Betracht ziehen, daB die

graphisch bestimmten Symbolwerte dieser Form von den aus ihren Posi-

tionswinkebi berechneten Werten für p um ± S = 0*004, für q aber um
-j- S = O'OOo abweichen, auBerdem daB sie laut gnomonischer Projektion

im Zentrum von etwa 5 Zonen hegt, bedarf es. keiner weiteren Beweise, daB

die Sicherheit dieser Form als unwiederleghch zu betrachten sei. Wir können

sogar behaupten, daB dieselbe, mit ihrem háufigen Auftreten, den auffal-

lend groBen mid stark reflektierenden Fláchen für den Realgar von Uj-

moklova ganz besonders charakteristisch ist.

Eine andere neue Form, welche das negative Ürthodoma der vorer-

wáhnten darstellt: &> = — 60 = {601} und welche bloB an einem einzigen

Kristall (Taf. II. Fig. 4) mit einer schmalen, jedoch glánzenden Fláche zu

beobachten war, kann ebenfalls zu den sicheren Formen gerechnet werden.

Ihre Reflexe sind námhch recht scharf abgegrenzt, gut qj^nstellbar, daher

die gemessenen und berechneten Winkelwerte bloB um 01' resp. 03' von

einander abweichen. Die Differenz der Symbolwerte, welche auf graphi-

schem Wege und aus Winkelmessungen berechnet erhalten wurden, be-

trugen für p; J- ^ = 0"021 und für q : -j- ^ = 0*002, was noch durch den

Umstand unterstützt, daB diese Form 8 Zonen angehört, ihre Sicherheit

uur bestarkt.

Die Pyramide t^ = — 35 == [^ol] warnur an z\\^eien der untersuchten

Kristalle zu beobachten (Taf. 11. Fig. 2.), jedoch mit beiden Fláchen ent-

wickelt, (Jeren eine ausgezeiclmet, andere nur schwach reflektierte. Daher

ihre gemessenen Werte in den Positionswinkehi um 05', resp. 01' von einan-

der abweichen, die Mittelwerte aber gegenüber den berechneten Werten,

laut Rubrik + A der Tabelle, für <p :
0*6' und für p 23' Differenzen auf-

weisen. Letzterwáhnte Differenz; überschreitet zwar ihre zugelaBenen

Grenzen, dennoch kann die Form als eine sichere angesprochen werden,

erstens weil sie ein Fláchenpaar darstellt, weiters da ihr, aus gemessenen

Winkeln abgeleitetes Symbol, bei der gut reflektierenden Fláche in der

vierten Dezimale bloB nm eine Einheit, bei der anderen Fláche aber den

graphisch bestimmten Indexen gegenüber garnicht abweicht.

Das Prisma f = oo ^4 = [490^ scheint unter den angeführten neuen

Formen — in Anbetracht des Unterschiedes zwischen gemessenen und be-

rechneten Werten — eine w^eniger sichere zu sein. Es fand sich auf einem

einzigen Krystall (Taf. II. Fig. 2.) mit einer groBen Fláche auftretend. Ihr

Reflex ist recht gut, scharf umgrenzt und dennoch weisen die gemessenen

und berechneten Winkelwerte zu betráchtliche Differenzen auf. Laut der

Földtani Közlöny. L. köt. 1920. 8
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Eubrik ± A betrágt dieser Abstand für ^: 0° und für p 0°15'. Auf graphi-

schem Wege ist der Index der besprochenen Form ganz sicher feststellbar

;

sowohl die Werte der gemessenen Positionswinkel, als eine Ableitung aus der

tautozonalen Gleichung ergaben áhnliohe Eesultate. Sogar die zur Kontrolié

durchgefühfte Berechnung des Winkels aus dem Index ergab nicht mehr

als ±0°0'4" Differénz, was für die Eichtigkeit der Indexbestimmung

zeugt. Da der Index (490} dem {120} recht nahe steht, wáre noeh fraglich,

ob diese beiden Formen nicht die gleichen sind? Wenn wir aber ihre gemesse-

nen und berechneten Positionswinkel vergleichen, ergeben sich — wie aus

nachstehender Zusammenstellung ersichtlich — so Ijedeutende Unterschiede,

daB die Gleicheit der beiden Formen als ganz ausgeschloBen zu betrachten ist.
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In dieser Tabelle sind die Winkel auf halbe Minuten abgerundét und

die Werte nahe zur I/2 Minute gelegen, mit einem Dezimalpunkt ange-

deutet.

Die aus Goldschmidt's Elementen derart berechneten Werte mit

solcheu, auf Grund tadelloser an Kristallen genannter Fundstelle est-

gestellten Daten vergleichend — wie in nachstehender tabellarischen Über-

sicht S. 116. — ist ersichtlich, daB nennenswerte ünterschiede nicht be-

stében.

Was die übrigen Formen anbelangt, mögen diese in ihren entsprechen-

den Typenkreisen angeführt werden. Letztere beziehen sich wesentlich auf

die Verteilung und Ausbildung der einzelnen Formen, wonach die unter-

suchten Kristalle.in drei Typenkreise gereibt werden können.

Die zum ersten Typenkreis gehörenden Kristalle (vergl.

Taf. 11. Fig. 2. u. 5.) weisen die einfachsten Formen auf. AuBer der vor-

wiegenden Prismenzone — was übrigens sámtliche Kristalle charakteri-

siert — ist die Zone [001-010] mit den groBen Flácben der Formen {021}

und {001} vertreten. Von den Pyramiden ist binsichtlicb Vollstandigkeit

und GröBe a = {621} an erster Stelle zu nennen. Sie ist mit beiden Pláchen

nahezu gleich stark entwickelt, hingegen sind die Pyramiden {TH} und

{211} rauh, und wie die als schmaler glánziender Streifen sichtbare {T21},

nur mit je einer Fláche vertreten. Die zwar schmalen, jedoch ausgezeichnete

Eeflexe zeigenden Flácben der Pyramiden -q = {351} und o = {321] sind

symmetrisch entwickelt. Die Kristalle dieses Typenkreises sind durch eine

einseitige Verlángermig von {120} verzerrt und das Prisma {120} zeigt in-

folge der altemierenden {140} und {130} eine treppenförmige Gitterung.

Der zweite Typenkreis ist bloB durch einen einzigen Kristall

(Taf. 11. Fig. 1) vertreten und weicht von den übrigen darin ab, daB ihm

der ungemein verschiedene Entwicklungsgrad der zusammensetzenden

Formen ein ganz besonders verzerrtes ÁuBeres vériéiben. Nur die Pyramide

a = {621} ist mit ihren beiden, nahezu gleichgroBen Fláchen symmetrisch

ausgebildet. Die übrigen Terminalformen sind meistens bloB mit einer,

seltener mit beiden Fláchen und dann in sehr verschiedener Dimension

entwickelt vertreten. So verhalten sich z. B. die {111} Fláchen.

Hier sei erwáhnt, daB in der Zone [100.010] eine Form, nahe verwandt

zu {100], mit einer einzigen Fláche erschien. Ihr aus gemesseneni Winkel-

wert berechneter Index ergab sich als: {l. 34. 0}. Da diese Fláche nur un-

genügend reflektiert, ihr aus dem Index berechenbare Winkelwert aber vom
gemessenen um ±^ /\ = 0°39'30" abweicht, kann diese Form bloB als eine

Vizinalfláche von {100} betrachtet werden.

Den dritten Typenkreis vertreten die hochsymmetrisch

entwickelten Kristalle (Taf. II. Fig. 4. u. 3.), an derén einem (Fig. 4.) bloB

{011} mit unpaarer Fláche auftritt, die übrigen Formen aber in GröBe und

8*
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Anordnung eine nahezu vollstándige Symmetrie aufweisen. Die Kristalle

dieses Typenkreises unterscheiden sich von den übrigen auch darin, daB

auf jedem Individuum das Doma |201} mit einer groBen und stark glán-

zenden Fláche erscheint.

Die Verteilung und Hiiufigkeit der einzelnen Kristallformen am
vmtersuchten Matériái versinnlicht folgende Tabella

:

1. Kryst,
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Weiters sind bekannt eine Analyse von Laugier: ^

As = 69-57%

S = 30-45%
100-02

und eine von Kopp—Will: ^

As 70-25 % S 30-00 % = 100-25

Die Analysen von Janasch ^ an Eealgaren von Biimenthal und

AUchar gaben nachstehende Eesultate:

Eealgar a. Binnenthal: Eealgar a. Allchar:
As = 69-54% As = 69-57%

S = 30-29% S ^ 30-55%

Gangmaterial = 0-11 % 100-12

99-94

Verfasser des chemischen Teiles gegenwártiger Studie fand im Eealgar

von Ujmoldova:

As = 69-74%

>S' = 29-82%
SiO^ = 0-15 %

99-71

Die theoretische Zusammensetzung des Eealgars ist

Nach Dana :

^ Nach Miller :
^

As = 70-1 . As = 70-07

5 = 29-9 S = 29-93

100-0 100-00

Die aus dem Matériái von Ujmoldova gewonnenen Eesultate mit den

übrigen angeführten verglichen, ist kaum ein nennenswerter Unterschied

zu erkennen, daher die obigen theoretischen Werte von Dana und Miller

unverándert beizubehalten sind.

1 Laugier: (Ann. d. chim. 1813. 85. p. 4Ö.)

2 Kopp—Will: (Jahresber. 1858. 746.)
' Janasch: (Zeitschr. f. Kristallogr. Bd. 39. 1904. p. 114.)

* E. S. Dana: The system of mineralogy. New-York, 1892. p. 34.

5 W. H. Miller: 1. c. p. 178.
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Von Dr. Nikolaus Vendl.

Sehr interessante Spuren der Aschenwürfe des tertiáren Vulkanismus

in Ungarn sind die verschiedenen Tuffarten. Wie bekannt, sind diese in den

tertiáren Vulkangebieten Ungarns ziemlich verbreitet, so in der Mátra, im
Cserhát, im Bükkgebirge, an einzelnen Stellen Siebenbürgens u. s. w. Über

die siebenbürgischen Tuffe Hegen bereits detaillierte Studien^ vor. die Lite-

ratur über die Tuffe Ungarns im engeren Sinne des Wortes ist jedoch bisher

noch ziemlich arm. lm folgenden möchte ich über die minerahsche Zusam-

mensetzung eines solchen tertiáren Tuffes berichten.

In der Gegend von Kistétény ist den unter 6—8° gegen S einfallénden

sarmatischen Schichten des Plateaus von Tétény in etwa 15—20 cm Mách-

tigkeit Tuff zwischengelagert. Ein guter AufschluB findet sich in den kata-

kombenartigen Steinbrüchen an der Südseite der Villenkolonie Kistétény.

Von Prof. Fr. Schafarzik wurde das Gestein als zirkonreicher sarmatischer

Tuff in einer Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft vor-

gelegt,^ genauer wurde der Tuff jedoch damals nicht beschrieben ; anderen-

ortes gibt Prof . Schafarzik bereits den genauen Fundort an,^ undjteilt auch

Einzelheiten über die Lagerungsverhaltnisse mit. Auch Gy. Halaváts
erwáhnt diesen Tuff in einer seiner Arbeiten.

Der Tuff ist makroskopisch grünlichgrau, seifenartig anzufühlen,

meist steinmarkartig, ziemlich dicht, obwohl er sich schon mit dem Finger

leicht in kleinere Stü»kchen zerbrechen láBt. Stellenweise jedoch, besonders

an freien trockenen Stellen, ist er locker, so daB er sich schon mit dem Finger

zerbröckeln láBt. iVn solchen Stellen ist auch seine Farbe heller (weiBlich-

gelb)| auch ist in solchen Falién eine mit dem Kalkstein konkordante feine

Schichtung an dem Tuff wahrzunehmen. In den unmittelbar an das Lie-

gende und Hangende angrenzenden Partién ist er in ein-zwei cm Máchtig

^ J. V. Szádbczky: Amphibolandesittuffe im SW-lichen Teile d. Sieben-

bürgischen Beckens. (Museumshefte. Bd. I. Kolozsvár, 1912.)

Szádeczky: Tuffstudien in Siebenbürgen. I. T. (ibid. Bd. II.); II. T. {ibid.

Bd. III.); III. T. (ibid. Bd. IV.).

- Földtani Közlöny, Bd. XLIV.
' Fr. Schafaeztk: Geologische Exkursion nach Kistétény in den Kamara-

erd, auf den Pacsirtahegy, S-lich vem Budaer Gebii'ge (Exkursionsführer).
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keit ausnehmend fossilreich und hoch kaikig, alsó offenkundlich tuffitisch, die

mittleren Partién scheinen jedoch kalkfrei und fossilleer zu séin. Von mi-

neralischen Gemengteilen sind mit freiem Auge nur die glánzenden bronz-

brannen bis schwarzen Biotitschüppchen wahrzunehmen. Stellenweise

sieht man wohl anch rötlichbraune limonitische Verwitterungsflecken.

Zur Untersuchung wahlte ich von der mehr lockeren Pa,rtie eine kleine

handvoll. Bei einer Probe mit Salzsáure erwies sich das Matériái als kalk-

frei. Zu den weiteren Untersuchungen benutzte ich natürlich nicht liiit

Salzsáure behandeltes Matériái, das ich am Wasserbade 1—2 Stunden in

Wasser kochen lieB, bis es sich vollstándig aufweichte, dann sonderte

ich die Gemengteile mittels KLEiN'scher Lösung nach ihrem spezifischen

Gewicht in vier Gruppén. Da jedoch auch das Vorhandensein von Kalzit

wahrscheinlich war, führte ich eine Trennung auBerdem auch mit Thoulet-

Lösung aus, was deshalb nötig war, weil die KLEix'sche Lösung nach den

Angaben in der Literatur zur Trennung von Karbonátén nicht geeignet ist.

Die Gemengteile der einzelnen Gruppén bestimmte ich unter dem Mikroskop.

Über die bei dem Sonderungsverfahren erhaltenen Gruppén und ihre Mine-

rale gibt die untén folgende Tabelle Aufschluss.

Zu bemerken ist noch, daB de^ Biotit in seiner Hauptmasse nicht in

der Fraktion von 3*296—2*711 spez. Gew. auftrat, wie es nach seiném in

der Literatur angegebenen spezifisclieíl Gewicht von 2'S-—3*2 entsprochen

hátte, sondern in der Fraktion der Mineralien mit dem spezifischen Gewicht

von 2'711—2*478. Dies ist auf die dünn lammellöse Ausbildung dieses

Minera,ls, ferner auf die ihm in den feinen Sprüngen anhaftende Luft zurück-

zuführen. lm übrigen konnten die verschieden schweren Mineralien ziemlich

genau geschieden werden.

Gruppé
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Von den Mineralien der Gruppé I. der obigen Tabelle war der ziemlich

reichlich vertretene Z i r k o n am schönsten. Er ist sehr blaB rosafarben,

ganz durchsichtig und áuBerst scharf idiomorph. Das Deuteroprisma (100)

und die Protobipyramide (111) ist gut kenntlich. lm allgemeinen ist das

Prisma vorherrschend. Die Kristalle sind meist langlich, bisweilen jedoch

gedrungener, mitunter in der Eichtung der Achse dermaBen verkürzt,

daB die Fomien (100) und (111) im Gleichgewicht ausgebildet eine an den

Granatoeder erinnernde Kombination ergeben, so daB man alsó von dem
sog. Hyazinthen-Habitus sprechen kann. Der Nachweis der Zirkone wird

auBer ihrem scharfen Idiomorphismus auch durch ihre ungemein hohe

Strahlen- und Doppelbrechung erleichtert. Auch ihr positiver optischer

Charakter ist in der Prismenzone leicht nachweisbar. Die Lángé der Körn-

chen betragt in der Eichtung der Achse cca 50—3000 [x die Breite der Prismen

meist 20—100 ;j-. An einzelnen Zirkonen beobachtete ich sehr kleine, ellip-

tische, scharf umrandete, unregehnáBig verteilfe, farblose EinschUiBe,

höchstwarscheinhch GlaseinschKiBe.

Viel reichhcher als der Zirkon tritt in dieser Gruppé E r z auf, das

im allgemeinen xenomorph ist. Die GrÖBe der Körnchen schwankt zwischen

10—300 {>'. Die Erze sind vollkommen undurchsichtig^ in starkem auffalen-

den Licht stahlgrau, oft besitzen sie jedoch schönen bláulichen Glanz.

Solche Körnchen erinnern in hohem MaBe an Magnetit, doch verhielten sie

sich dem Magnet gegenüber stels indifferent, ebenso wie auch allé anderen

Erzkörnchen. Ihr Strich ist schwarz. In Schwefelsáure lösen sie sich auch

nach Zugabe von KJ nur sehr schwer. Ali dies láBt auf ein titanreiches

Eisenerz schlieBen, was auch durch eine mikrochemische Titanreaktion

bestatigt wurde. Einzelne Körnchen schlieBlich sind mit einer braunen

hmonitischen Verwitterungskruste überzogen, ja in einzelnen Falién be-

obachtete ich sogar braungelbe, ockerige Limonitaggregate von 1 mm
Durchmesser, die schon auf sehr schwachen Druck ganz zerfallen und in

ihrem Inneren bisweilen noch Erzspuren erkennen lassen. Ali dies in Betracht

gezogen, muB das Erz als t i t a n r e i c h e r Magnetit bezeichnet

\verden. Erz kommt mitunter auch als EinschluB in Biotit vor.

In dieser Gruppé fand ich auBerdem noch zwei ganz xenomorphe,

ungemein kleine, grünlichgell) - bláulichgrüne ziemlich pleochroistische

Körnchen ohne Spaltung, an denen wegen des letzteren Umstandes keine

Extinktion beobachtet werden konnte. Der optische Charakter der Haupt-

zone war positiv, wahrscheinlich handelt es sich alsó um A m p h i b o 1 e,

náheres lieB sich jedoch nicht -íeststellen. GewiB ist nur, daB dies ganz lie

langlose Gemengteile sind, wahrscheinlich stannnen 'sie nicht aus der Erup-

tion, sondern mengten sich dem Tuff spater auf irgend eine Weise bei.

Von den Mineralen der II. Gruppé ist der Biotit am Avichtigsten.

Dies ist überhaupt der vorherrschende Gemengteil des Tuffes. Er tritt in
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sehr schönen, regelmaBig hexágonalen Lamellen auf, die an magmatische

Kesorption gemahnend wellig umrandet sind. Die GröBe der Lamellen

schwankt im Durchschnitt zwischen 100—1000 [x. In durchfallendem Licht er-

scheinen die Basisschnitte je nach der Dicke der Lamellen gelb bis dmikel-

rotbraun. Pleochroismus : & = c in den genannten Farben ; a konnte in

Ermangelung von auf die Spaltmigsfláche ± Schnitten nicht festgestellt

werden. Der optische Charakter ist negativ, der optische Achsenmnkel

sehr nalie an 0°. Als EinschlüBe kommen sehr scliöne, lángliche Apatit-

prismen und Erz vor. Háiifig ist ein pleochroitischer Hof um überaus

kleine kiigelige, nicht náher l)estimmbare dunkle (Eutyl?) oder undurch-

sichtige (Erz?) EinschlüBe zu beobachten.

Der Apatit bildet farblose Prismen, mitnnter mit Pyramiden-

endigimg. Auch hexagonale Körnchen sind nicht selten, oft sind diese

jedoch ganz abgerundet. Ihre GröBe betrágt im allgemeinen 10—300 •-«..

Ich wies sie nicht nur optisch, sondern auch mittels mikrochemischer Am-
moniummolybdatreaktion nach. Die schwefelgelben, rhombdodekaeder-

artigen aus Ammoniumphosphormolybdat bestehenden Kristállchen waren

u. d. M. deutlich zu sehen. Zu bemerken ist, daB an ihnen bisweilen auch

die auf die Achse c nahezu _L und für die Apatité charakteristische Quer-

absonderung zu sehen ist. Mitunter tritt der Apatit auch als EinschluB im

Biotit und Feldspat auf.

Die sporadischen, ganz klaren, abgerundeten Kalzitkörner,
die aus dem Kalkstein in den Tuff gelangt sein durften, verdienen keine

besondere Erwáhnung.

Von den Mineralen der IIL Gruppé ist der Plagioklas mitunter

von schönem glasigen AuBeren, ausgesprochen von Mikrotincharakter, ein

andermal bereits getrübt. Die Spaltung nach P und M deutlich, stellen-

weise schon zonár. Von Zwillingsbildungen Albitzwillinge vorherrschend,

háufig jedoch ohne Zwillingsriefung. Zahl der Zwillingslamellen meist nur

'2—3, die Lamellen bisweilen gezáhnt ineinander .gefügt. Die Plagioklas-

körner sind ungemein klein, 10—200 [J^, auch noch kleiner. Es sind vollstán-

dig xenomorphe Körnchen, manchmal jedoch nach den Spaltflachen merk-

lich tafelig. Strahlenbrechung : 1*54 (Kanadabalsam) bis 1*594 (Monobrom-

uaphtalin). Hie und da finden sich darin GlaseinschlüBe. Optischer Charakter

positiv. Auf Grund der Extinktionen muB dieser Plagioklas als sauerer

Labrador betrachtet werden. Seine Zusammensetzung kann etwa mit der

Molekularproportion Ah^^ An^^^ ausgedrückt werden. Sehr selten tritt im

Tuff Q u a r z auf, der ganz wasserhell von muscheligem Bruch ist und

in 100 [x groBen oder aiich kleineren xenomorphen Körnchen auftritt. Hie

und da ist auch eine glatte Fláche zu beobachten.

Von der in die IV. Gruppé gehörigen, den gröBten Teil des Tuffes

bildenden Grundmasse stammt die grünlichgraue, bezw. weiBlich-
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gélbe Farbe des Gesteines. Mit wenig Wasser wird diese Grundmasse ziem-

lich plastisch, in viel Wasser zerfállt sie zu Brei. Trocken klebt sie an die

Zunge und ist von .tonigem Geruch. Mit Kobaltnitrat betropft, wird sie blau.

Diese Grundmasse ist es auch, die dem Tuff stellenweise ein steinmark-

artiges Aussehen und seine sonstigen physikalischen Eigenschaften ver-

leiht. In der Flamme erhitzt, wird sie Anfangs braun, dann weiB, schmilzt

jedoch nicht. In Benzol erscheint sie u. d. M. in Form von graugelblichen,

durchscheinenden, mit dunklen Interpositionen erfüllten Körnchen, die eine

Aggregatpolarisation in Farben von sehr niedriger Ordnung aufweisen.

Strahleribrechung 1*502 (Benzol) und r523 (Monochlorbenzol). Fuchsin-

lösung wird von der Grundmasse gierig absorbiert und fest gebunden, so

daB sie auch nach wiederholtem Auswaschen rot bleibt. Wenn man jedoch eine

lángere Zeit erhitzte Probe fárben will, so findet man, daB sie sich kaum
fárbt. Auf Grund alldessen ist es alsó unzweifelhaft, daB die Grundmasse

des Tuffes eine Art Ton ist und dem Steatargillit nahe steht.

Infolge der natíhgewiesenen Gemengteile kann der Tuff als B i o-

titdazittuff bezeichnet werden, der wegen seines niedrigen Quarz-

gehaltes sich bereits dem andesitischen Typus náhert. Die Glasbasis ist

wahrscheinlich devitrifiziert und hat eine hydrochemische Diagenese durch-

gemacht, daher dürfte die gegenwártige Grundmasse stammen.
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Mediterráné Foraminiferen von Rekita im Koniitat Szeben.

Von t Dr. A. Franzenau.^

Im Nordwesten von der Gemeinde Kekita, an dem nach í'elspián

führenden Wege, befindet sich in einer klemen, zwischen kristallinische

Schiefer eingeschobenen Biicht, ein mediterranes Tonlager, in welchem fol-

gende Foraminiferenarten angetroffen wurden

:

Plecanium sp. Ein seitlich stark verdrücktes Exemplar vom Typus Pl.

agglutinans D'Orb.
Te.xtukiria sp. Das Bruchstück einer schlanken Art.

Bolivina. sp. Das Bruchstück einer langgestreckten Art, mit sehr mederen
Kammem.

Cassidulina oblonga Rss. Ein Exemplar.
Lagena filicosta Ess. Ein etwas defektes Exemplar.
Lagena Haidingeri Czjz. Eine Schale.

Glandulina Hekitaensis nov. sp. (S. Abb. im ungariscben Text

p. 8!^).) Zwei Exemplare. Das Geháuse lánglich-oval, an beiden Enden
zugespitzt, am miteren aber stumpf endigend. Die gröBte Br^te der

Schale liegt beinahe in der Mitte der Höhe. Kaum sichtbare Náte
deuten nur drei Kammern an, von welchen die jüngste 2/3 des Ge-

háuses einnimmt. Die Endkammer trágt die von einem Kranze
radialer Einschnitte umgebene Öffnmig. Die Oberflache der Schale

ist glatt, glánzend. Lange des Exemplares 0*5 mm.
Die Schale gleicht der Glandulina injgmaea Rss.,^ bei welcher

aber die letzte Kammer Ve der Höhe ausmacht xmá derén Anfangsteil

spitziger ist als bei unserer Art.

Nodosaria Frcin^enaui Schrt. (S. obige Ahb.) Das kaum 0-6 mm
lange, gerade, am unteren Ende gerundete Geháuse ist aus fünf,

gegen den jüngeren Teil an Breite kaum zunehmenden Kammern

^ Diese kleine Studie fand sich im NachlalJ tí&s im ^'oi"jahre verblichenen

Verfassers. Herr Sektionsgeologe Dr. Z. Se hkéter hatte die Fi'eundlichkeit, das

Manuski'ipt druckfertig zu machen, wobei er die eine, vom Verf. nicht benannt

gewesene neue Nodosaria nach dem verblichenen Autor taufte.

2 Reuss: Die Foramiuifei^en und Entomostraceen d. Kreidemergels v.

Lemberg. (Naturwiss. Abhandl; Wien. Bd. IV. p. 22. Taf. I. Fig. 3.)
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gebildet. Die jüngste Kammer endet in eine kurze, zylindrische, am
oberen Teile trompetenartig erweiterte Mündung. Embryonalkammer
ist um ein Geringes breiter als die ihr folgende. Die durch horizon-

tale Náhte getrennten, mehr weniger ellyptischen Kammern stoBen

mit breiter Basis aneinander. Die drei álteren Kammern sind breiter

als hoch, bei den zwei jüngeren ist das Verháltnis umgekehrt. Über
die Scbale verlaufen, mit Ausnahme des miteren Teiles der Embryonal-
kammer und des obersten Teiles der letzten Kammer, welche glatt

.sind, feine aber scharfe, durch breitere Zwischenráume getrennte

Lángsrippen.

Die Schale entspricht der Form und Skulptur nach der Nodosaria

Ludivigi Ess.,^ welche aber die trompetenartig erweiterte Mündung
entbehrt, derén Embryonalkammer hingegen mit einem zentralen^

Stachel versében ist.

Nodosaria sp. Drei Bruchstücke vom Bau der N. inornata d'ORB. Eines

ist der jüngste Teil, zwei die Anfangsteile von Schalen.

Nodosaria sp. Drei Bruchstücke mit höheren als breiten Kammem und sehr

schief stehenden Kammerscheidewánden.
Nodosaria sp. Aus zwei Kammem bestehendes Bruchstück. Die Kammern

sind beinahe kugelförmig und berühren sich mit breiter Basis.

Nodosaria sp. Zwei, durch tief liegende Emschnürungen getrennte mid aus

sphárischen Kammern zusammengestzte Bruchstücke.

Cristellaria cakar Linn. sp. var. cultrata Montf. Der Flügelsaum ist bei den

beiden, nicht ganz intaktén Exemplaren schmal, die Nabelscheibe ver-

háltnismáBig groB.

Cristellaria sp. Ein Bruchstück, dessen sichtbare Kammemáhte in ihrem

Verlauf eben so stark geschwungen sind, wie dies bei Cr. vortex Ficht.

& Moll sp. der Fali ist. Eine Nabelscheibe fehlt.

Uvigerina tenuistriata Ess. Drei Schalen.

Uvigerina sp. Das Geháuse langlich eiförmig, nach oben rascher, nach untén

allmáhlig abgerundet. Die die Spirálé zusammensetzenden, durch

deutliche Náhte getrennten Kammem sind gewölbt, in ihrem unteren

Teile stark gerippt, so daB die Eippen über dem Eand als Stacheln

fortsetzen. Die Mündung, soweit erhalten, am Ende einer dünnen

Röhre gelegen. Die Schale dünn, glasartig. Die Lángé der vier Schalen

übersteigt bei keiner 0*5 mm,
Der Gestalt nach gleicht diese Form der üvigeriíia 'pygmaea

D'Orb.,2 miterscheidet sich aber von ihr durch die stachelartig endenden

Eippen. Da die Mündungsröhre bei keinem Exemplar erhalten ist,

muB ich von einer Benennung dieser Art absehen.

Glohigerina hulloides D'Orb. Háufig.

Glohigerina triloba Ess. Die haufigste Art der Fauna.

Glohigerina Dutertrei D'Orb. Háufig.

^ Reuss: Die Foraminiferen, Anthozoen u. Bryozoen d. deutschen Sep-

tarientoues. (Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Wien, 1866. Bd. XXV. Abt. I. p.

135. Taf. II. Fig. 23.)

* A. D'Orbigny: Die Foraminiferen des tertiáren Beckens von Wien. —
Paris, 1846. p. 160. Taf. XI. Fig. 25—26.
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Glohigerina dubia Egg. Haufig, aber verhaltnismáBig zur Anzahl der anderen
Globigerinenarten selten.

Orhulina universa D'Orb. Háiifig.

Orhulina universa D'Oeb. var. hilohata D'Orb. Ebenfalls haufig.

Pullenia comfressiuscula Ess. Eine Schale mit fiiiif Kammem, wie sie

Reuss als var. quinqueloha bezeichnet.

Pullejiia hulloides D'Orb. Eine Schale.

Discorhina complanata D'Orb. Ein Exemplar.
Truncatulina Bouécma D'Orb. Drei Schalen.

Truncatulina üngeriana D'Orb. Vier Exemplare.
Truncatulina cryptom])hala Ess. Zwei Schalen.

Truncatulina lucida Rss. Vier Exemplare.
Heterolepa Dutemflei D'Orb. Zwei Schalen.

Heterolepa hullata Frnzn. Zwei Exemplare.
Heteroh'pa Girardana Rss. Fünf Schalen.

Anomalina Badensis D'Orb. Zwei Schalen, welche die knaufartige Er-

höhung im Mittelteil der unteren Seite sehr deutlich zeigen.

Pulvinulina rejjanda Ficht. & Moll. Auf der letzten Windmig sind manch-
mal auch acht Kammem zu záhlen. Die Kammernáhte sind bei einigen

Exemplaren wulstartig verdickt. Bei einem Exemplare bilden die

Verdickmigen der Kammernáhte einen knopfartigen Nabel. Sieben

Schalen.

Pulvinulina umbo7iata Rss. Drei Exemplare.
Nonionina umhilicatula Montf. Zwei Schalen.

Nonionina Soldanii D'Orb. Sechs Exemplare.

Die geologischeii" Verháltnisse des Szt. Gellért (Blocks-)

Berges.^

Von Dr. Franz Schafarzik.

Mit den geologischen VerháltniBen des Szent Gellért (Bolcks-) Berges
in Budapest habén sich seit Beudant besonders Josef Szabó, spáter Karl
HoFMANN, Július v. Halaváts und Zoltán Schréter befaBt. Allé die

Beobachtungen dieser Forscher revidierend und zusammenfaBend können
als am Aufbau des Szt. Gellért-Berges beteiligte folgende Formationen an-

geführt werden.

Als alleráltest kann der zur o b e r e n T r i a s gehörige H a u p t-

dolomit genannt werden, welcher die Hauptmasse des Berges aus-

macht. Erst viel spáter nach einer dem Jura und der Kreide entsprechenden
kontinentalen Periode setzte die obereozáne Transgression
mit ihren von Nummulinen und O.thophragmiten erfüUten Kalkabsátzen
ein, worauf dann nach einer gewissen Hebung des Gebirges das regre-

dierende Meer seine Ufer hier eine Zeit láng festhielt (Szt. Gellért-Berg,

^ Auszug aus einem in Verbindung mit einer Exkiirsion gehaltenen

Vortrage.
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Ördögorom, Eupp-Hügel) und dabei als charakteristische Uferbildungen
die von Dolomitgrus verkittete Hornsteinbreccie, femer einen

Bryozoenfüh renden Kalkmergel und den sog. f e n e r

Mérgei absetzte, welch letztere im Vereine mit dem die Lágymányoser
Terrasse, sowie den tieferen Untergrund der linkseits der Donau befind-

lichen Gegend bildenden Kleinzeller Tegel als eine kontinuier-

liche Sedimentations-Serie des U n t e r-0 1 i go z an s aufgefaBt werden
können.

Die Hornsteinbreccie ist als das ErgebniB der einstigen Brandung auf-

zufaBen, was besonders dadurch bekráftigt wird, daB die durch den x\n-

sturm der Wellen abgelösten Felstrümmer des ebenfalls am Ufer befindlichen

Nummulitenkalkes als EinschlüBe in die Hornsteinbreccie hineingerieten.

Hiebei ist zu bemerken, daB die anfangs breiartige Masse der Hornstein-

breccie allé Spalten dieser abgestürtzten Nummulitenkalkblöcke ausfüllt,

worans gefolgert werden kann, daB die Masse des Nummulitenkalkes da-

mals diagenetisch bereits vollkommen verfestigt war.

Wieder erst nach Ablauf eines langen Zeitabschnittes erscheint zu

Beginn des Pleistozáns als Zeuge der damaligen Tliermalquellen-

tátigkeit der T r a v e r t i n o, eine bereits rein kontinentale Bildung.

Ebenso auch der L ö s s am Südostabhange des Szt. Gellért- Berges, eine

subaérische Bildung aus jüngerer pleistozáner, bis a 1 1-

holozáner Zeit.

Tektonisch ist der 234 m hohe, klotzige Szt. Gellért-Berg ein H o r s t,

indem er an drei Seiten von Absenkungen umrahmt wird, u. zw. N- und
S-lich von Flexuren, wáhrend sich an seiner Ostseite der máchtige Bruch
der Budapester Ti ermallinien befindet.

Auf dem Gipfelplateau des eigentlichen groBen Szt. Gellért-Berges

steht gegenwártig die halbabgetragene Zitadelle, vor derén an ihrer W-
Seite befindlichen Glacis man etwa 10 m tiefer zu einem Travertin-
Láger gelangt, dessen dicke, gröBtenteils bereits abgebauten Banké
den Ofener Mérgei überdecken. Weiter W-licli tritt dann auf dem vom
groBen zum kleinen Szt. Gellért-Berg abfallenden Rücken als allgemeine

Decke über dem Dolomit der Ofener Mérgei auf, dessen kontinuitát

bloB an zwei Stellen durch die an Wechselbrüchen auftauchenden Dolomit-

Schollen unterbrochen wird.

Ebenfalls aus Dolomit besteht ferner auch die Hauptmasse des kleinen

Szt. Gellért-Berges und hier gew.hrt man bei Überschreitung der ihn oro-

graphisch abtre:ii enden Sattelflanke, daB der daselbst beiderseits der

Hegyalj a-StraBe befindliche Ofener Mérgei zu einer ausgesprochenen

Synklinale zusammengedrückt ist.-Es ist dies zugleich ein bekannter Fund
ort von Meletta sardinites, Haeckel.

AuBer dem erwáhnten altpliozánen Travertin-Vorkommen am groBen

Szt. Gellért-Berge kann man weitere T h e r m a 1-Q u e 1 1 e n s p u r e n
noch beobachten: an der Südseite des gr. Szt. Gellért-Berges, auf seinem

W-Eücken beim Flurhüterhause, an der Hegylja-StraBe und an den Eándern
der Dolomitmasse des ki. Szt. Gellért-Berges, u. zw. in einer gewissen

Barytbildung, und auch in Verkieselung des Ofener Mergels.
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Nouvelles iiotices siir lesEchiiiides éocéiies de la Hoiigrie.

Par V. VoGL.

Dans l'Éocéne les echinides endocycliqnes §ont bien rares. O'est

ainsi en Francé, en Espagne, dans le Vicentin, dans les Alpes meridionales,

en Égypte et aussi en Hongrie. L'echinofaune éocéne de la Transylvanie
renferme relativement un assez grand npmbre d'Echinides endocycliques

comme des, Plegiocidaris, áesCidaris, la Leiopedina Samusi PÁv., qui n'est pas
rare dans l'Eocéne de ette région, puis un Coelopleurus cité comme C. equis

Ag. et le Psammechinus Gravesi (non Des.) Koch, qui est peutétre une
Herhertia ou une Ecliinopsis. De l'Éocéne de la Hongrie proprement dite,

dans nps montagnes centrales, on connait un nombre encore plus bas d'echi-

nides endocycliques ; mais des recherches aux diverses localités, dönt quelques

unes semblent étre bien riches en echinides (comme p. e. Ajka dans la Mon-
tagne de Bakony) augmenteront — j'en suis súr — aussi le nombre des

echinides endocycliques,^ ainsi que dans nos musées on trouvera encore des

exemplaires jusqu'ici pas etudiés et determinés, qui enrichiront la fauné

endocyclique hongroise.

Etudiant les echinides de notre Éocéne, j 'ai récemment trouvé dans le

musée de l'Institut Géologique un assez bel exemplaire d'un echinide endo-

cyclique, recueilli en 1885 á Ajka dans la Montagne de Bakony, et pas

encore determiné. G'est une forme assez grandé, une Triplacidia, voisine de

Tr. veronensis, Stachei et Lorioli, mais plus applatie, la plus applatie de

tout s les six espéces de Tnj:)?^^^^ connues. Elle se distingue de la plus

voisine Tr. Stachei aussi dans sa sculpture, et dóit étre considerée comme
une éspéce nouvelle. Cetté Tr. hungarica n. sp. a des tubercules sensiblement

plus nombreux que la Tr. Stachei, se rapprochant sur ce rapport de la Tr.

veronensis, mais qui différe de Tr. hungarica par ses airés ambulacraires

lisses aux environs de l'apex. II semble, que Tr. hungarica dóit étre piacé

entre ces deux espéces vicentine et dalmatine. La Tr. Lorioli, bien qu'elle

n est pas suffisamment connue, parait étre fórt voisine svirtout de la Tr.

Stachei, et ces quatre Triplacidia forment entre elles un groupe assez

fermé, et bien différent des trois autres espéces de ce génre.

^

J'espére de pouvoir donner bientt une description plus suffisante

et des figures de ma Triplacidia hungarica. Dans cetté présente note préli-

minaire j'ai voulu seulement démontrer, que chaque nouvelle forme de

l'echinofaune éocéne hongroise vient de fixer les relations entre ntre région

et le Vicentin, comme je le disais déjá dans une séance précédente de la

Societé Géologique Hongroise le 3. Janvier, 1920.

^ Loriol: Monogr. d. echin. contenus dans les couches nunim. de l'Égypte

p. 69. Pl. I. fig. 17. — A voir l'éniiniération des Triplacidia: J. Lambert: Notes
sur quelques Echinides éoceniques des Corbiéres septentrionales (Annales de

l'univ. de Lyon, Nouv. sér. I. 1911 p, 12. de l'extrait).
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Úbei* ein iieiieres Vorkoinineii von Acaiitliiciiin-S<*hichteii

ím l'iKjarischon ]\IUtol(jehii*tjo.

Von Dr. Gy. Vigh.i

In meiner 1918 erschienenen x\rbeit über die Juraschichten cles Un-
garischen Mittelgebirges ^ wurden die fossilführenden Oberjiiraschichten des
Pilis nur kurz berührt. Hier will ich über meine diesbezüglichen Unter-
suchungen im Sommer 1914 in Kürze berichten.

An der NE-Lehne der Velka Szkala zwischen Esztergom mid Kesztölc,

wo die Liasschichten anstehen, sind auch umherliegende Trümmer eines

rten, weiBgefleckten, marmorartigen, dichten Kalkes zu beobachten, die

1883 schon von Prof. 8chafarzik ^ erwáhnt wurden. Prof. Öchafarzik
fiihrt aus ihnen PhyUoceras sp. und Pensphinctes sp. an, und vermutét auf
Grund dieser Fossilien hier irgend ein höheres Glied des Jura. Ich kann diese

Auffassung Fr. Schafarzik's bestátigen, und fand Beweise dafür, da6 diese

umherliegenden Stücke zum Kimmeridge gehören.

Ich sammelte aus ihnen folgende Fauna

:

Eugeniacrinus cfr. nutans Gf., Isoarca (?) sp., PhyUoceras isotypum
Ben., Ph. sp. (ftydioicum?), Ph. ptycliostoma Ben., Ph. cfr. serum (?)

Opp., Ph. Knuthi Neum., Perisphinctes cfr. subcolubrii\us Waag., Aspido-
ceras Tietzei Neum., Asp. sp. (aus der Formengruppe des Asp. rogozni-

cense), Asp. hungaricum n. sp., Asp. sp. ind., Aptychus cfr. Beyrichi Opp.,

Belemnites cfr. ensifer Opp., B. cfr. hastaius Opp., B. Voironensis E. Favre.
Durch diese Fauna erscheint das Altér des Kalksteines ziemlich genau

bestimmt. Die Eugeniacriniten, die schon im Oxford auftreten und bis

zum Neokom fortleben, nach einigen Autoren vom Bajocien bis zur oberen
Kreide zu finden sLad, habén keine stratigraphische Wichtigkeit.

Die Phjdloceraten hingegen sind entschieden für die A c a n t h i c u m-
Schichten des unteren Tithon charakteristisch, kommen jedocli auch noch
im oberen Titholi vor. Da sie aber aus tieferen Schichten bisher unbekannt
sind, sind sie infolge ihrer Háufigkeit gut brauchbar.

Unter den Aspidoceraten sind die Formen mit weitem Nabel im All-

gemeinen für die untere, jené mit engem Nabel für die obere Partié des

Maim charakteristisch obwohl auch Ausnahmen zu beobachten sind. Auch
zusammen kommen die beiden Typen vor, ja diese Vermengung ist gerade
in den Acanthicum-Schichten háufig, und auch im Tithon nicht selten. Hier
sind auch Übergangsformen mit mittelmáBig weitem Nabel zu finden. Der
in meiner Fauna auftretende .4.52^. Tietzei — eine Form mit mittelmáBig

' Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungaríschen Geologischen Gesellschaft

am ]. April 1914.

- ViGH : Juratanulmányok a Magyar Középhegység ÉK-i részébl. ( = .I\ira-

studien aus" dem NE-Teil des Ung. Mittelgeb. Inauguraldissert.; nur ungarisch.)

Budapest, 1913.

* ScHAFARziK: Bericht üb. geol. Detailaufn. im Pilis-Gebirge. (Jahresber,

d. kgl. ung. Geol. Anst. f. d. .T. 1888. und Földtani Közlöny, Bd. XIV. 1884.)

Föliltani Közlöny. L. köt. 1920. 9
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weitem Nabel — wurde von Neumayr ^ zwar aus den sog. Tran&versarius-

Sehichten von Sztankova beschrieben, aiiBerdem aus dem Etschtal ange-

führt, von Choffat ^ und Oppenheim ^ aber aus dem sog. Bimammatus-
Horizont erwáhnt, doch halté ich es nicht für ausgeschlossen, daB diese

Art auch in höheren Niveaus auftrete, vielleicht bringt es nur ihre Selten-

heit mit sich, daB sie bisher aus jüngeren Schichten nicht erwálint wurde.

Alles in allém deuten meine Aspidoceraten mit weitem Nabel eher auf

tiefere, die Phylloceraten hingegen mehr auf höhere Malmschichten.

Die Fauna ist demnach gemischt. Neben Formen der Acanthicum-

schichten und des Tithon treten auch solche Arten auf, die in tieferen Hori-

zontén háufig sind. Es ist dies der gleiche Fali, wie am Kalvarienhügel bei

Tata, wo neben Acanthicum- und Tithonformen, Arten aus jedem Niveau
des Maim, darunter auch recht charakteristische, nachgewiesen wurden.^

So wie bei Tata wahrscheinlich der ganze Maim ausgebildet ist, und die

einzelnen Niveaus nur infolge der eigentümlichen Sedimentationsverhált-

nisse nicht nachgewiesen werden können, so waren vielleicht auch im Pilis

allé Malmhorizonte vorhanden. Heute sind es nur mehr umherliegende

8tücke, unter denen besonders scharf nur die Acanthicumschichten zu er-

kennen sind.

In dem, dem Pilis benachbarten Gerecsegebirge sind oberjurassische

( Tithon)-Schichten bisher von drei Punkten bekannt. Hofmann ^ be-

schrieb solche iáchichten aus dem Graben Paprét-árok und vom Margit-

Berge ; am S-FuB. des Asszonyhegy' aber entdeckten vor einigen Jahren

E. M Vadász und F. Koch Untertithonschichten mit folgender Fauna:
Terehratula (Píjgoye) Bonéi Zeuschn., T. (P.) di'phya Col., Lytoceras

sp. (quadrisulcatum (?) Opp.), Phylloceras n. sp. (aus der Formengrappe
des suhtortisulcatum Orb. und silenum Font.), Aspidoceras longisipinumi

Sow., Aftyclius Beyrichi Opp., A. /pundatus Voltz.

Sowohl diese, als auch die von Hofmann " aufgezáhlte Fauna umfaBt
lediglich Tithonformen, áltere Elemente fehlen. Auch die Malmschichten

des Bakony '"* schlieBen nach unseren Insherigen Kenntnissen eine reine

Tithonfauna ein. Nur die Oberjuraschichten des Pilis und jené von Tata

}>ergen eine gemischte Fauna.
SchlieBlich kann noch festgestellt werden, daB die Schichten des Pilis

álter als die Oberjuraschichten des Gerecse und Bakony sind, wie dies aus

dem Vergleich ihrer Faunén hervorgeht.

1 Neumayr: Jiu^astudien II. (Jb. d. k. k. G. E.-A. XXI.) Die Fauna d.

Schicht. mit. Asp. acanthicum (Abh. d. k. k. G. R.-A. V.).
2 Choffat: Description de la fauné jurass. du Portugál. Animonites du

Ijusitanien de la contrée de Torres Vedras. Lisbonne 1893.
'' Oppenheim: Der Maim der Schwedeixschanze bei Brünn. (Beitr. zur

Pal. Österr.-I^ng. XX. 1907.)
* Koch F. : D. geol. Verh. d. Kalvarien-Hügels bei Tata. (Földtani Közlöny,

Bd. XXXIX. 1909.)
* Hofmann: Ber. üb. geol. Aufn. am rechten Ufer d. Donau etc. (Földtani

Közlöny, Bd. XIV. 1884.)
« Kulcsár: Geol. Studien im Gerecse-Gebirge. (Földt. Közlöny, Bd. XLIII,

1913.)
' L. c.

« Koch A.: D. sekundáren Gebilde im NW-lichen Bakony-Gebirge. (Földt.

Közlöny, Bd. Y. 1875) und E. Vadász: D. .Jm-aschichten d. südl. Bakony. (Wis-

senscli. Erg. d. Balaton-Forsch. Bd. I. TI. 1. Paleont. Anh.).
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Die Kíílzite tier Goldgriiben von Miiszári iinil Aniiia.^

Von Dr. Marié Vendl.

Die Kalzitkrystalle der Goldgrube Muszári kön-

nen hinsichtlich ihrer Entwickeking in 4 Gruppén gereiht werden.

Den I. Typus bilden die Kombinationen von: (0112)

—

IR und
(1010) oo B. Die Kristalle sind 1—2 mm groB und sind auf grauweiBem
Quarz, in kugeligen Gruppén von 1—1| cm Durchmesser^angeordnet.

Den II. Typus vertreten die Kombinationen: (0112) — |fí, (0221
— 2 fí, (2131) + fí 3, (4041) + 4 í? und (1010) oo B. Die GröBe der Krys-

talle betrágt 1 mm — 3 cm.
Die Krystalle desIII. Typus sind romboedrisch. Ihre Formen: (0221)

— 2 E, (lOTi) B, (0iT2) — i B und (2131) + fí 3. Die Fláchen von (0221)
— 2 E sind infolge rauher Átzfiguren uneben.

Zum IV. Typus gehören die Krystalle mit skalenoediischem Habitus.

Die vorherrschende Form ist ein negatives Skalenoeder, dessen Fláchen-

winkel nahezu vollstándig mit (18. 49. 67. 20) — M^M übereinstimmen

:

18. 49. 67. 20: 67. 49. T8. 20

18. 49. 67. 20: 18. 67. 49. 20

Zu dieser Form gelangte zuerst G. v. Rath auf Grund seiner Messungen

an Kalziten von Elba, jedoch nahm er anstatt dieser komplizierten Form

nur: (11. 29. 40. 12) — 1 íí 1* an, obzwar seine gemessenen Werte den

obigen náher standén. Die Winkelwerte des KaLzitskalenoeders von Muszár

weisen aber so betráchtliche Abweichungen (30—40') von den angenomme-

nen (11. 29. 40. 12) Werten, daB sie keineswegs als identisch zu nemien

sind, weshalb hier das Skalenoeder (18. 49. 67. 20) angenommen werden

muB, das schon Des Cloiseaux auf Grund der Messungen und Berechnun-

gen G. V. Rath's in die Formenreihe des Kalzites eingeschaltet hat.

Die Kanté des Skalenoeders (18. 49. 67. 20) wird durch ein negatives

Romboeder parallel abgestumpft, dessen Zeichen laut MeBung und Berech-

nung (0. 29. 29. 10) — f§ fí sein soll. Dieses neue Romboeder, auf welchem
die gemessenen und berechneten Winkelwerte nahezu gleich sind, steht

(0331) am náchsten, ist aber mit solchem nicht identisch, einesteils infolge

der ziemlich hohen Differenzen (30') zwischen den gemessenen und berech-

neten Werten, anderenteils wegen seines Zonenverháltnisses, da dieses

besprochene Romboeder m der Zone (18. 49. 67. 20.. 67. 49. 18. 20) liegt :

Berechnet
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An den Krvstallen des IV. Typus treten auBer dem Skalenoeder

(18. 49. 67. 20) und Eomboeder (0. 29. 29. 10) noch das Skalenoeder (2131)

+ R d auf, auBerdem die Formen: (0221) — 2i?, (4041) 4 R, gelentlich

auch: (0881) — 8 fí, (1011) + R, selten: (0112)— iJ?. •

Die untersuchten Kalzite von Sztanizsa stammen aus

der Pap (Popa)-Grabe am Berge Magyarok. Die auf Kalkstein sitzenden

Krystalle sind in zwei Typen entwickelt. Der eine Typus ist kurz seulen-

förmig, wie allé bisher bekanntenlndividuen dieser Fundstelle und zeigt

die Formen: (lOTO) oo R und (0112) — l R; der andere Typus ist láng

seulenförmig, wie die Krystalle der Pap-Grube allgemein, und führt die

Formen: (lOTO) oo R, (2131) + R 3 und (5052) + f R. Diese Krvstalle

sind recht haufig an beiden Enden ausgebildet.

Fossile Rhizopoden aus Albanien.

(Vorláufiger Bericht).

Von Dr. Eudolf Hojnos. ^

Von Herm Báron Dr. Fr. Nopcsa wurde mir der ehrende Auftrag,

einige von ihm in Albanien gesammelte Gesteine auf Ehizopoden zu unter-

suchen. Ich befolgte dabei dieselben Prinzipe, wie ich sie in meiner Arbeit

«Beitráge zur Kenntnis der fossilen Eadiolarien Ungams» niederlegte, auch

die benützte Fachliteratur bereicherte sich seither nur durch die Arbeiten

WisNowsKi's und Squinabol's.

Die in Dönnschliffen untersuchten vier Gesteine trugen folgende

Etiquetten

:

I. Plattenkalk mit Homstein bei Leithis uinveit Ibik.

II. Cukahkalk bei Ura Peys bei Sosi.

III. Kalktonlager im Cukalikalk bei Ura Peys bei Sosi.

IV. Honisteinlager im Hangenden der Cukalikalke bei Mastuzzi

P. Sosi bei Toplana.

Die Dünnschliffe wurden bei 103, bezw. 480-facher VergröBerung mi-

tersucht, wobei sich folgendes ergab:

I. Das gelblichgraue Gestein ist spröd mit Kalzitadem durchsetzt.

Radiolarienreste haufig, jedoch undeutlich. Die erkannten Arten sind die

folgenden: Caenosphaera hakonyana E., Staurosfhaera gracilis E., Canni-
lepsis macropora E., C. typica E., Rliopalastrum (Fragment), RJiomhodidium
perspicuum Hojn., Sethocapsa glohosa E., Dictiomitra sp., ÍDiplactura (Frag-

ment), Stichocapsa testa E., Lithocampe pervulgata E., L. sutata E., L. coarc-

tata E., Theocapsa quadrata E., Tricolocanipe sp.

II. Bráunlichgraues Gestein mit wohlerhaltenen Foraminiferen und
Eadiolarienresten. Nasselarientypus vorherrschend, was auf ein Meer von
raittlerer Tiefe schlieBen láBt. Es ^vurden festgestellt a) Foramini-
feren: Textularia granosa Hantk., Glohigerina sp., ÓpercuUna sp. h)

^ Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungai*. Geol. Gesellschaft am 1. De-

zember 1920.
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E a d i o 1 a r ie n: Dru'p'pula jjomatia R., Diplactura (Fragment), Hal-

fodictia (Fragment), Zygocircus hudai^estiensis Hojn., Lithocam'pe apticophila

R., Tricolocampe jjervulgata R., Tricolocampe clepsidra R., Theoca'psa quad-

ráta "R.',' Sethocapsa coliaris R., S. horrida Squin., Stichocapsa differens R.,

Tetracapsa Zinckenii R., Eucyrtis (Fragment), Tricolocyrtis Ugustica Hojn.
III. BlaBgelbes, hartes Gestein zwischen den Kalzitadern mit zahl-

reichen Foraminiferen und Radiolarienresten. Foraminiferen:
Plecanium gibhum D'Orb., Cristellaria rotulata Lam., Glohigerina sp. R a-

diolarien: Cennilepsis sp., Bhopalastrum. (Fragment) , Theoseringiwm

helveticum R., Litliocampe reclinata R, Theocapsa ohesa R., Tetracapsa

Zinckenii R., Eucyrtis (Fragment), Theocorys morchellula R.

IV. Hellgraues sprödes Gestein mit Kalzitadern und wohlerhaltener

Mikrofauna. Foraminiferen: Plecanium gibhum D'Orb., Clavulina

communis D'Orb., Texiularia sp., Glohigerina sp. Radiolarien:
Caenospliaera disseminata R., C. lacunosa R., Spongurus resistans R., RJio-

palastrum (Fragment), Stichocapsa longa R., Tetracapsa Zinckenii R.,

Lithocampe pervulgata R., L. apticJiophila R., Eucijrtis (Fragment).

Z u s a m m e n f a s s u n g. Auf Grmid der aufgezáhlten Arten sind

die Gesteine I. und III. als Tithon die Gesteine II. und IV. als mittleres

Maim (Kimmeridge) zu betrachten. Freilich sind die Hinweise auf das

Tithon nicht so entschieden, wie sie bei den ungarischen Homsteinen und
Kaikén waren. Es fehlen námlich Sphserozoum-Arten als treue Begleiter der

Radiolarien, die in áhnlichen Sedimenten vom Tithon bis auf heute eine mehr
oder weniger groBe RoUe spielen. In ihren Hauptzügen erinnert die Radio-
larienfauna an jené der westschweizerischen Jaspise. Das Verhaltnis von
Nassellarien und Spumellarien ist im allgemeinen schwankend, das Auf-

treten der ersteren deutet nach Haeckel auf mittlere Meerestiefen, Diese

albanische Mikrofaune liegt sonach an der Grenze der zonalen und abyssi-

schem Faunén.

VEEEINSNACHKICHTEN.

I. Generalversaniniluiig.

Auszug aus dein Protokoll der aiii 5. Mai 1920 abífehalteuen LXX.
Generalversammliiiiíi der Ungarischen Geologischen Gesellschafl.

Nach der Eröffnungsrede des Prasidenten Hofrat Dr. Th. v. Szontagh
hált Prof. Dr. B. Mauritz eine Gedenkrede über Prof. J. A. Kbenner.

Sodann verliest Prof. Dr. K. v. Papp seinen Sekretársbericht über die Jahre

1918 und 1919. Er gibt eine kurze Schilderung der Geschichte der Gesellschaft in

den letzten Kriegsmonaten und wáhrend der beiden Eevolutionen.

Im Jahre 1918 wurden acht Fachsitzungen abgehalten, in denen 17 Vortráge
gehalten wurden, das gesellschaftliche Lében war überaus rege, lebhafte und streng

fachliche Debatten folgten den oft hochbedeutenden Vortrágen.

Dann kam das Jahr 1919, in welchem namenthch von der bolschewistischen

Revolution im Márz angefangen ein gánzlicher Stillstand eintrat. Schon am ersten

April wurde der bisherige Vorstand der Gesellschaft abgesetzt und ein aus einem
Geologen, einem Botaniker und einem Mechaniker bestehendes Direktórium an
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die Spítze der Gesellschaft gestellt. Dieses Direktórium rief aiii 14. Mai eine Ver-

sammlung zusammen, die sich vornehmlich auf eine scharfe und ungerechte

Kiitik der Ungar. Geologischen Eeichsanstalt Ijeschrankte und zur Folge hatte,

dafí Prof. L. v. Lóczy, der Direktor der Eeichsanstalt tags darauf sein Amt
niederlegte.

Nach dem Sturz des Kommunismus in üngarn wurde die Leitung der Gesell-

schaft wieder von deni früheren Vorstand übernommen. Es stellte sich nun heraus,

dafi die Gesellschaft durch den Kommunismus keiuen unmittelbaren materiellen

Schaden erhtt, nur insofern, als das Kapital keine Zinsen trug, die staatlichen

Unterstützungen wegfielen, die Mitgheder in Unkenntnis der Sachlage keine

Beitrage bezahlten. Jedenfalls war die finanzielle Lage der Gesellschaft Ende
1919 trostlos.

Am 3. Dezember 1919 wurde die erste AusschuBsitzung nach dem Kommu-
nismus abgehalten. Diese Sitzung ergab wichtige Beschlüsse zur Besserung der

finanziellen Lage, auch wurde zugleich des Verfahren gegen jené Mitglieder ein-

geleitet, die wahi'end den Monaten des Bolschewismus ein dem Vaterland und der

Gesellschaft schadliches Betragen zur Schau trugen. Die erstgenannte Beschlüsse

erzielten alsbald die Flüssigmachung der staatlichen Unterstützungen für 1920,

das gegen die kompromittierten ]\íitglieder eingeleitete Verfahren führte aber zur

AusschlieBung von 10 Mitgliedern.

Eine ganze Anzahl von Mitgliedern schied wahrend den verflossenen zwei

Jahren aus der Reihe der lebenden. So vor allém der Protektor der Gesellschaft

Se Dm-chlaucht Fürst Nikolaus von Eszterházy, Báron Roland v. Eötvös, der

groBe Physiker, Dr. August Franzenau, Abteilungsvorstand am Nationalmuseum,

Prof. J. A. Krenner, Alexander v. Gesell, Oberbergrat und kgl. ungar. Chef-

geologe i. R., sodann der Forschungsreisende Gráf Béla v. Széchenyi u. A.

Nach Verlesung der Kassenberichte und Genehmigung des Voranschlags

für 1920 schreitet die Generalversammlung an die Wahl des neuen Vorstandes.

Es werden gewahlt zum
Prásidenten: Dr. M. v. Pálfy, Vizeprásidenten : Dr. K. v. Papp, zum

I. Sekretar Dr. G. v. László, zum II. Sekretar Dr. V. Vogl. Zu AusschuBmit-

gliedern: Dr. H. v. Böckh, Dr. K. Emszt, H. Horusitzky, Dr. 0. Kadic, Dr. A.

LiFFA, Dr. B. Mauritz, Dr. Báron Fr. v. Nopcsa, Dr. Z. Schréter, Dr. K. Roth
V. Telegd, Dr. Tii. v. Szontagh. P. Treitz, A. v. Zsigmondy.

II. Fach.sitzuiiyeii.

3. Mai-z lí)20.

1. A. Liffa spricht über das V o r k o ni m e n von T s c h e r-

m i g i t bei Tokod i m K o m i t a t E s z t e r g o, m. Das Vorkommen
dieses Minerals bei Tokod ist etwa vor 60 Jahren durch K. Peters bekannt gewor-

den, seither fehlte jedoch jede Nachricht darüber. Vortragender kann nun náhere

Angaben über das ungarische Vorkommen machen. Das Mineral hat einen Bre-

chungsindex von n— 1'46. Die Resultate der von K. Emszt ausgeführten Ana-
lyse stimmen am bestén mit jenen der KoBELLSchen Analyse ül)erein.

2. R. HoJNOs : b e r jv r e t a z i s c h e A c t a e o n e 1 1 e n von K o-

n o p, K o m i t a t Arad (Siehe S. 89. dieses Bandes).

3. V. VoGL legt die vorláufigen Resultate seiner S t u d i e n a n e o z á n e u
E c h i n i d e n U n g a r n s voi-, und betont den tiefgreifenden Unterschied,

der sich zwischen der eozanen Echinidenfamia Siebenbürgens und des eigentlichen

TTngarns zu erkennen gibt. Dórt zeigen sich Spuren von indischen Beziehungen,

hier habén vnv eine Fauna von rein mediterranem Charakter, mit wenig lokálén

Arten, wie z. B. Flcíjiocidaris Bothi n. sp. aus dem Bttkkgebirge bei Eger.
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7. Appil 1920.

1. K. EoTH V. Telbgd spricht über die geologischen Verhált-
nisse von Norclalbanien und Montenegró. (Der Vortrag wird
demnachst in Druck erscheinen.)

2. Báron Franz Nopcsa gibt im AnschluB hieran eine U b e r s i e h t über
die Resultate der bisherigen Balkanforschungen; er

legt Karten und Graphica vom S-lichen Balkan vor und spricht über die Strati-

graphie und Tektonik dieser Halbinsel.

21. April 1920.
t

1. M. V. PÁLFY spricht über s u b m a r i n e Q u e 1 1 e n a b 1 a g e r u n-

gen in der Trias von Budapest. (S. 99. dieses Bandes.)

Fr. Schafarzik macht auf den Widerspruch auímerksam der zwischen der

von PÁLFY angenoinuienen Entstehungsweise des Kalkes, der alsó sozusagen ein

SüBwasserkalk sein müBte, und der daiin eingeschlossenen Meeresfauna besteht.

2. H. V. Bandát liespricht P. Kruschs «Gerichts- und Verwaltungsgeologie».

3. Báron J. G. v. Fejéryáry legt neue Daten zur Gesetz-
lu á 6 i g k e i t der E n t w i c k 1 u n g von f o s s i 1 e n T i e r e ií vor.

2. Juni 1920.

P. RozLozsNiK, Z. ScHRÉTER uud K. RoTH V. Tblegd bericliten eiuzelu

über die Aíbeiten, die sie im K o h 1 e n g e b i e t von Esztergom im
Auftrage der kgl. imgar. Geologischen Anstalt und mit Unterstützung der inte-

ressierten Bergbauunternehmungen ausführten. Die Resultate dieser Arbeiten

werden im Verlage der Geologischen Anstalt erscheinen.

28. Juni 1920.

1. R. HojNOS spricht über die G a s t r o p o d e n des K r e i d e-

zuges von Odvo s-K o n o p. (S. 89. dieses Bandes.)

2. Fr. Schafarzik schildert die Geologie der Berge Nag}^-
u n d Ki S-G ellérthegy. Ein Vortrag, dessen Wert durch cüe darauf fol-

gende Exkursion auf diese Berge, an welcher sich die Teilnehmer an der Fach-
sitzung beteiligten, noch wesentlich erhöht wurde. (S. 126. dieses Bandes.)

3. November 1920.

1. S. V. SzENTPBTERY scMldert den Bau der Eisengrube Vas-
patak bei T o r o c k ó. Im Erbstollen, der senkrecht auf ,das Streichen der

Schichten verláuft, konnten 1910 in 800 m Lange fünf Gesteinszonen beobachtet

werden: Seiizitpliyllit, Gneisphyllit, Amphibolit, Graplntphyllit und kristalli-

nischer Kaik. Lifolge heftiger Faltungen wechseln diese öfter mit einander ab.

Sie sind meist sedimentar, mit Ausnalime des Gneisphyllit s. Dies ist durch Kaik
und seltener Sand verzementiertes Diabas-Trümmerwerk. Der Siderit und Li-

monit kommt in Schichten oder auskeilenden Lagern mid dünnen Gangén in der

Nachbarschaft des Graphitphyllits vor, meist berülni er jedoeh unmittelbar

Dolomit oder den kristallinischen Kaik. Auch zahlreiche Begleitmineralien sind

bekamit. Bei der Entstehung der kristallinischen Scliiefer hal:)en auBer dynami-
schen Ursachen auch Kontakt- und postvulkanische Einflüsse einer noch heute

in der Tiefe verborgenen Intrusivmasse mitgewirkt. Auch seither dürften die

kristallinischen Schiefer gröBeren Gebirgsbewegungen ausgesetzt gewesen sein.

Von den Erzen ist der Pyrit der álteste. Der Siderit ist álter als der in seinen Spalten

mit Kalzit auftretende Galenit und Sphalerit. Spáter setzte die Oxydation des

Siderits ein, es entstand Limonit und die begleitenden Oxyderze.
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2. Alex. Koch inacht ni i n e i a 1 o g i s c h e M i 1 1 e i 1 u n g e u ; er

legt K a 1 z i t a u s cl e r IJ m g e b u n g von Budapest vor, der in

zwei Generationen ausgebildet ist. Die erste Generation bildet Skalenoeder (2131)

aufdiesenjitzt die leicht abtrennbare zweite Generation niit den Fornien (2131),

(0221), (0112). Sodann spricht er über P y r o m o r p h i t, Cerussit und
B a r y t von G y e r t y á n 1 i g e t. Die Barytkristalle weisen 12 Formen auf,

vorherrschend sind die Donia-Flachen. Kristalle von sölcheni Typus sind bisher

nur von Harstigen und Kongsberg bekannt.

1. Dezemljer 1920.

1. Maria Vendl spricht über die Ka Ízi te der Goldgrube'n
v o n j\I u s z á r i und S z t a n i z s a. (Einen Auszug dieses Vortrages siehe

S. 131. dieses Bandés.)

2. R. HojNOs behandelt F o s s i 1 e R h i z o p o d e n a u s A 1 b a n i e n.

(S. 132. dieses Bandes.)

III. AusschiiBsitzvingeii.

Am 18. Feber, 3. Márz, 7. April, 21. April, 2. Juni, 3. November 1920.

(ProtokoUauszüge im ungarischen Text S. 74—77.)


