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1GLÓI SZONTAGH TAMÁS DR. EMLÉKEZETE.
Irta: László Gábor dr*

EKINNÉKUNG AN r

L H. v. SZONTAGH.

Von Dr. G. v. László.**

Ma van egy esztendeje, hogy a temetbe kísértük Szontagk
Tamást, a magy. kir. földtani intézet nyugalmazott igazgatóját,

társulatunk tiszteleti tagját.

Nemcsak kegyeletes szokásból emlékezünk meg róla e helyen,
hanem mert a Magyarhoni Földtani Társulat önmagát tiszteli

meg, mikor kiváló tagjainak emlékét felidézi, életük tanulságait

leszri és a jöv számára gyümölcsözen megrzi. Ha pedig egy
tudományos társaság valakit tiszteleti tagjává választ, ezzel an-
nak ad kifejezést, hogy az illetnek tudományos érdemei mellett
ethikai értékét is kiválóan nagyra becsüli.

Szontagh Tárná s-ról bizonyára valamennyiünknek, kik
itt összegyltünk, vannak személyes emlékei, mert az élete olyan
sokrét volt, hogy az emberi sorsok és hivatások nagy kaleidosz-
kópjában mindannyian legalább is találkoztunk Szontagh Ta-
más nagyszabású egyéniségével. És ha sorainkon végigtekintek,
látom, hogy a kegyeletes megemlékezésre megjelentek háromféle
kategóriát képviselnek aszerint, hogy életükbe Szontagh T a m á s

mint családtag, vagy mint tudományos pályatárs, vagy végül
mint társadalmi munkatárs és vezér kapcsolódott be. Ilyen szem-
pontból Szontagh Tamás élete idrendben is három szakaszra
osztható, u. m. gyermek- és ifjúkorára, geológus korára, illetve köz-
életi szereplésének korára, s ilyen sorrendben legyen szabad e ne-
vezetes életnek mindenik szakából egyes olyan emlékeket felidézni,
amelyek a rokon, a szaktárs és végül a közéleti férfi egyéniségét,
törekvéseit és életfelfogását a leghívebben tiikröztetik vissza.

A S z o n t a g h-ok a XV. században a magyar felvidékre be-
vándorolt szászországi bányászcsalád ivadékai. Egyik sük S z o n-
íagh Kristóf, aki II. Mátyás királytól az armalist kapta 1610
táján igiói bányakamarás volt, s a bányászat hagyománya kisérte
a család leszármazóit egészen a jelenkorig.

Szontagh Albert, kinek Szontagh Tamás második
gyermeke, ennek születésekor, 1 Sál -bon Gzdon (Borsod vm.) a

Eladta a M. I öldt. Társulat 1937. február 3-án tartott közgy-
lésén.

Aus dér Generalversamrnlung- d. Un-.-. Geol. Gesellschaft am
3. Febr. 1937.
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„Concordia Gömöri Vasmvel Egyesület" tisztviselje volt, öcs-

ese Gusztáv pedig, az olaszországi hadjárat után nyugalomba vo
nult cs. kir. tüzérfhadnagy ezidtájt a kertészkedésben és a böl-

cseletben találta meg lelke nyugalmát, majd „A magyar egyezmé-
nyes philosophia ügye, rendszere, módszere és eredményei" c. mve
alapján a magyar tudós akadémia tagja lett.

Szontagh Tamás szülei 1855-ben gyermekeikkel Mis-

kolcra költöztek, s már ebbl az idbl származnak Szontagh
T a m á s n a k gyermekkorára vonatkozó legrégibb emlékei, ame-
lyeket élete végéig megrizve olykor-olykor, leginkább révfülöpi

otthonának meghitt baráti körében mondott el és részben fel is

jegyzett. Ilyen emlék az, amely az ország akkori politikai elnyoma-
tásának idejébl való, amikor az önkényuralom a magyar viseletét

is meg akarta rendszabályozni. Akkor a Szón tag h-ház is egyike

volt a nemzeti érzés közismert sasfészkeinek, s így nem lehet cso-

dálni, ha az elemi iskolát látogató még csak öklömnyi Tamáska
peng sarkantyúi szemet szúrtak a Bach rendszer csendreinek,
annyira, hogy azokat nyilt utca során leszedték az apró csizmák-
ról, st másnap ugyanaz történt a gyermeknek egy másik pár sar-

kantyújával. Lampérth Géza, koszorús költnk ezt az esetet

meg is énekelte és a Petfi Társaságban székfoglalójaként felol-

vasta.

Középiskoláit Szontagh Tamás Eperjesen (1—IV. oszt.),

Pozsonyban (V. oszt.), Budapesten (VI—VII. oszt.) és Szarvason
(VIII. oszt.) végezte, mert ez években atyja több ízben változtatta

lakhelyét. Ez idközben legnagyobb hatással voltak Szontagh
Tamás egész életére az eperjesi ág. evangélikus kollégiumban töl-

tött évek, hol Hazslinszky Frigyes, a felvidék flórájának

legjobb ismerje és leírója, kollégiumi tanár ébresztette fel a ter-

mészet iránt amúgyis fogékony gyermekben a természeti tárgyak

gyjtésére késztet hajlamot. És hogy ez a hajlam Szontagh
Tamást egész életén át elkísérte, annak utóbb maga a természet-

tudomány látta legnagyobb hasznát.

A pozsonyi, pesti, de fképen a szarvasi tanulóévek a köz-

életi és politikai életnek oly sok neves emberével és eseményével

ismertették meg S z o n t a g h T a m á s t, hogy annak visszhangja

lett a késbbi közpályáján vallott széls nemzeti és balpárti meg-

gyzdése.
A középiskolák után az önkéntes katonai szolgalat követke-

zett, amelyet Szontagh Tamás a 21-ik cs. kir. vadászzászló-

aljnál végzett kezdetben a Bécs Melletti Mauerben, majd mikor

az egyetemre iratkozott be, magában Bécsben.

Miután ezzel a férfikor küszöbét átlépte volt, Szontagh
Tamás nyolc éven keresztül gazdálkodik, ami az akkori társa-

dalmi és családi kapcsolatoknak mintegy természetes folyománya

volt. Tornán gr. Keglevich uradalmában, Aszódon, illetleg Fe-
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rihegyen és Ecseren családi birtokokon, madj Véglesen nemeskéri

K i s s Miklós mintagazdaságában sajátította “1 és alkalmazta

ilyen irányú tapasztalatait. De hogy ez a pálya nem tudta S z o n-

tagh Tamást teljesen lekötni, az bizonyítja, hogy amellett a

költészet és szépmvészetek terén, a S z a n a T a m á s kiváló m-
kritikus vezetése alatt álló „írók és Mvészek Társaságában“ ke-

res lelki visszhangot.

Huszonhét éves korában beiratkozik a budapesti tudomány-

egyetem bölcsészeti karán és 1878—1882 közt a természettudományi

szakon rendes hallgató. Ezzel indult meg Szontagh Tamás
életének második, a tudományos pályán töltött szaka. Az egyete-

men a szorosan vett tanulás mellett csakhamar a tudomány ter-

jesztésében leli kedvét, s mint az „Ellenr" cím napilapnak mun-
katársa, ennek tudományos rovatát vezeti és a természettudományi
mozgalmaknak, elssorban a Magyarhoni Földtani Társulatnak és

a Kir. Magyar Természettudományi Társaságnak híreivel latja el.

Már 1881-ben Szabó József, nagynev geológus atyameste-
rünk kezdeményezésére és elnöksége alatt alakult „Földtani Bizott-

ságinak tagja lesz Hantken M„ L ó c z y L., Sehafarzik F.

és V á 1 y i M. társaságában.

A következ évben jelenik meg nyomtatásban Szontagh
Tamás els önálló földtani vonatkozású tanulmánya a kelenföldi

„Aesculap" keservízkutakrói. (1.) Ugyanezen évben Szontagh
Tamás a László Mihá lv-féle budapesti középiskolában a
természetrajzi tanítás gyakorlati évét végzi, de egyszersmind Sza-
bó József egyetemi tanár meghívására az egyetem ásvány-k-
zettani tanszékén tanársegédi minségben vállalt szolgálatot, a-

melynek közel négy éven keresztül való teljesítésérl az alábbi el

bocsátó levél tesz tanúságot:

.1/. K. Tudomány-Egyetem
Mineralogiai s petrografiai 'intézete

Hildapest.

Egyetem tér t. szám I. emelet. 50 kr. h. h.

Dr. Szontagh Tamás úr. a budapesti m. k. tudomány-egye-
tem mineralogiai s petrografiai intézetéhez mint tanársegéd 1882 sept.

1-tl van alkalmazva a mai napig folytonosan, s ezen idt a vezetésem
alatt állá intézetben példás szorgalommal, buzgósággal s ügy- meg
rnd-szeretettel töltötte el. Hivatalos teendin kívül kereseti és talált

idt önálló becses tudományos munkálatok keresztül vitelére, melyek-
ben magát mint természetbúvár jelesen mutatja he. Jó rajzoló lévén,
ezen felette fontos minséggel is sok szolgálatot tesz választott tudo-
mányának.

Budapest, 1886. június 8.

Dr. Szabó József
kir. tanácsos, a min. s petrogra-

fiai egy. intézet igazgatója.



4 László Gábor

Tanársegédi évei közben Szontagh Tamás-tói az idsza-
kos folyóiratokban több önálló természettudományi cikk is jelenik

meg, amelyek Közt különös érdekldést érdemel a „Vasárnapi Uj-

ság“ 1883-i évfolyamában közvetlen fnökérl, Szabó József-
rl írt életrajza. A világviszonylatban is kiváló tudósról annál hi-

telesebbek feljegyzései, mert abban az idben az egyetemi tanár-

segédeket bens és bizalmas kötelékek fzték tanáraikhoz. Nagy
szorgalommal Szabó József keze alatt készült el S zo it-

ta g h Tamás a doktori szigorlatra, mely alkalomból írta meg
„Zólyommegye kzeteinek petrográfiai ismertetése" cím értekezé-

sét (2.), amely 24 oldalas terjedelemben, a szerz saját rajzai után
készült, részben színes két tábláméi leklettel. Minthogy az ilyenké-

pen feldolgozott anyag Zólyommegve déli részébl, a Polaua-Vjepor

hegység egyes nevezetesebb lelhelyeirl, azután az Osztrovszki

hegység Katinka-Yéglesi szakaszáról származik, e tanulmány mint-

egy tudományos emléke Szontagh Tárná s-nak a véglesi urada

lomban töltött gazdaéveinek.

Még tanársegédkorára esik Szontagh Tamásnak 1884-

ben kötött els házassága farádi Veress Jankával, aki fér-

jének méltó párjaként osztotta meg vele boldog házaséletük éveit.

A fenti elbocsátó levél tanúsága szerint 18S(i júniusban Szón
tagh Tamás megválik az egyetemtl, s három éven át, tehát

1889-ig mint „magángeológus" sem folytat tétlen életet, mert a

mellékes újságíráson kívül ugyanazon éveken keresztül S t a u b

Móricz, a Magyarhoni Földtani Társulat ftitkára mellett mint

másödtitkár a Közlöny szerkesztésén keresztül élénken részt vesz

a hazai geológiai ismeretek kialakításában és terjesztésében. Eköz-

ben (1887) lett a társulatnak alapító tagja és a magy. kir. Föld-

tani Intézet önkéntes munkatársa. Utóbbi minségben részt vehe-
tett az ország geológiai térképezésében és az intézet megbízásából

1888 nyarán Biharmegye síksági részén (Nagykároly, Érendréd,

Margita, Szalárd környékén) végez felvételeket, s írja meg errl

szóló els felvételi jelentését is (3.). A reákövetkez évben (1889)

Szontagh Tamás már a Földtani Intézet 3-ik segédgeológusi

állására nyert kinevezést s mint ilyen most már évrl-évro rend-

szeresen térképezi és írja le földtani nézpontból a Nagy Alföld

keleti peremét. így 1889-ben Nagyvárad, a Püspök- és Félixfürdk
környékén, valamint a Sebeskrös balpartján Krajm.kfalvától

Nagyváradig húzódó elhegyekben dolgozott s ezért természetesen

volt elssorban arra hivatva, hogy leírja Nagyvárad és környé-

kének geológiáját (4) a Bunyitay Vince szerkesztésében meg-
jelen „Nagyvárad természetrajza" cím városmonográfiában.
Szontagh Tamás e helyen 25 oldalon összefoglalja a Nagyvá-
radról s tágabb környékérl rendelkezésre álló földtani ismereteket,

s mellékletként közli a leírt vidék 1 : 75,000 méret földtani térké-
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pét, továbbá fi püspökfürdi Somlyóhegyrl származó requienia-

mészkö esiszolatának fényképét (5).

A további évek felvételeinek területei: 1890-ben a Maros jobb

felén Soborsin és Baja környéke ((i); 1891-ben Tótvárad és Govas-
difi (Arad vm.), Batta, Belotinc, Dorgos, Zabalc (Kr. Szörény és

Temes vm.) környéke. (7). I ’ többi területen Treitz Péter ösz-

töndíjas agronom-geológussal a talajvizsgálatokhoz gyiijtet anya-
got és megállapodott vele azon kívánalmakban, amelyek az agro-
nom-geológiának a Földtani Intézet keretében való mvelésének
elfeltételei. 1892 nyarán Szontagh Tamás megkezdi az észak-
nyugati Királyerd felvételét s ugyanazon év szén Semsev
A n d n r megbízásából Alsóausztriába és Keletbajorországba há-
romhetes tanulmány és g\ ujlutazást tett. Bécs, Linz, Mauthausen,
Ilallstadt, Salzburg, Oberalm, Adnet, l ntérsberg, Kufstein, Inns-
bruck, Bozen, Meran és Laaz a fbb állomásai, hol nemcsak a
gyakorlatilag értékesíthet kzetek lelhelyeit, hanem azok alkal-
mazását is építkezésekben, faragványokban stb. figyeli (9). nem is

szólva a földtani gyjtemények alapos tanulmányozásáról. Ugyan-
ezen év végén Szontagh a m. kir. Földtani Intézet osztály-
geologusává lépett el. 1893-ban a Királyerd elhegységében Dob-
rest., Szómba tság és Hollód vidékén dolgozott (11), sszel pedig
folytatta fiz elz évben félbeszakadt tanulmányi- és g;y iijtútját
Bajorországban. Szászországban. Poroszsziléziában, Csehországban,
Morvaországban és osztrák Sziléziában. Ezúttal Passau, Oberzell,

Regensburg, Kelheim, Solenhofen, München, Nürnberg, Wansiedel
jelzik útját, amelyrl az elzknél is gazdagabb tapasztalatokkal
es gyjteményekkel tért vissza. (12). 1894—1898 közt a nyári felvé-

teleken állandóan a Királyerd és Biharhcgység nyugati elhegye-
it térképezi, Lunkaspri, Szitány, Túrbúrest. Papmez, Kimpány,
Kostyán, Hollód, Jancsesd, Szaránd és Kopacsel, majd Dekanyesd
Rózsafalva, Teuke és Sálvi, végül Mildó Lázur, N\ árló. Almamez,
Harangmez és Magyargyepes környékén G3. 14, 15, 16). A magy.
kir. Földtani Intézet 1898. évi jelentései közt helyt foglal Szon-
tagh Tamás-tói „A biharmegyei Királyerd* 4 cím tanulmány
is, amelyet H o f m a u K á roly halála alkalmából annak két évi

felvételi jegyzetei és anyaga alapján írt meg és adott el a Ma-
gyarhoni Földtani Társulat 1899-i februári közgylésén. Kegye-
letes méltatása volt ez a szaktárs félbenmaradt munkájának olyan-

nak a tollából, aki e munka folytatását vállalta (17).

Idközben (1896) az ezredéves országos kiállítás is igénybe
vette Szontagh Tamás tevékenységét, mert mint Böckh J á-

n o s-nak, a kiállításon a földmvelésügyi minisztérium kisérletü-

gyi intézményeit bemutató VI. és Víll/a. csoportok biztosának

egyik bels munkatársa, hónapokon keresztül idt cs fáradságot

nem kiméivé vett részt az elkészületekben és rendezésekben. Ha
ezért a kiállításért az ugyanott kiállító magy. kir. Földtani Inté-

zet legmagasabb dicséretet nyert, méltányos volt, hogy Szón-
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t a g li Tamásnak ilyirányú rendkívüli szolgálatai a bányata-
nácsosi cím adományozásával nyertek némi elismerést.

A magy. ldr. Földtani Intézet kebelében 1S91 óta folyamat-
ban lev agrogeologiai munkásság ennek eddigi vezetje, Inkey
II é I a fgeologusnak az intézet kötelékébl való kiválása után

1897-ben új vezett igényelt, aminek ellátásával felettes hatósága
Szontagh Tamást bízta meg, aki e tisztet hivatalosan nyuga

•

1ómbavon ulásá i g viselte.

Az 1S99. esztendben Szontagh Tamás egész munkássá-
gát a magy. kir. Földtani Intézet új palotájának építkezése és be-

rendezése vették igénybe. Ez nemcsak azt jelentette, hogy az ala-

pozástól kezdve a teljes bebútorozásig minden részletkérdés Szon-
tagh Tamás kezén ment keresztül, de jelentett ennél nehezebb
kérdést is, t. i. a gyjtemények célszer és tanulságos elhelyezését

illetleg leállítását egy olyan múzeumban, mely úgy a szakkörök-
nek, mint a nagyközönségnek is egyaránt szolgálatot legyen. Itt

érvényesült azután teljes mértékben Szontagh Tamás vele-

született és állandóan fejlesztett gyjt, konzerváló és didaktikai
készsége, párosulva ízlésével és széleskör tapasztalataival. A
magy. kir. Földtani Intézetnek 1900 nyarán megnyílt tij múzeu-
mában a gyakorlati geológiai anyag már egyenrangú gyjtemény-
félként szerepel a tisztán tudományos érték mellett és a múze-
umnak ez a két része a késbbi években is teljes egyensúlyban
fejldött tovább Szontagh Tamás irányítása és szeret gon-

dossága alatt. Csak példaképen legyenek megemlítve egyrészt a

páratlanul gazdag dinamogeologiai gyjtemény, másrészt az ipari

ásványok, bányaképek és fúrásszelvények tanulságos bemutatásai.

Szontagh Tamás-nak mindenre kiterjed figyelme, az

átlagon messze túlmen szorgalma és önzetlensége nyerték meg
Semsey Andoknak, a hazai föld utolsó bkez tudománypár-
tolójának teljes bizalmát, aminek a magy. kir. Földtani Intézet és

ennek egész személyzete állandóan oly sok jelét és elnyét élvez-

hette. Ennek tulajdonítható az is, hogy Szontagh T a m á s az

1900. évi párisi világkiállításra is hivatalos kiküldetést kapott, el-

ssorban a kiállítás magyar földtan-bányászati alcsoportjának

megszervezése, másodsorban az egész földkerekségrl ott összegylt

és e szakmakörökbe vágó anyag tanulmányozása céljából. Hogy
ez az útja is mennyi tanulsággal járt, arról Szontagh Tamás-
nak egy rövidrefogott hivatalos jelentése is bizonyságot tesz (18).

Ilyen és hasonló széleskör tapasztalatok és ismeretek mellett

természetes, hogy Szontagh Tamás tudományos szakmunkás-

ságát is mind tágabb határok között látjuk érvényesülni.

A Fert tó lecsapolásának és a lecsapolni kívánt tófenék tel-

kesítésének lehetségei elssorban hidrológiai és agrogeologiai kér-

dések lévén, a földmi veiésügyi minisztérium által ezeknek tanul-

mányozására kiküldött szakbizottságnak úgy küls munkájában,
mint a minisztériumnak adott jelentésében (19) Horusiízky H.
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m. kir. agrogeologussal együtt Szontagh Tamás nagy mun-
kát végzett. Az tollából ismerhetjük meg e munka fbb eredmé-

nyeit a magy. kir. Földtani Intézet jelentéseiben (20).

1903—1900 ismét a Királyerd és Bihar, illetve (1907-ben) a

Borg'ói hegységekben találjuk S z o n t a g h T a m á s t mint felvé-

telez geológust, m. p. Rév. Biharkalota. Rossia, Lunkaspvi, Mezi-

ád, Belényes, illetve Borgóbesztercc és Marosborgó környékén (21).

Mintán idközben (1905) Szontagh a fgeologusi rangba
lépe-tt el, Böekh J á n o s-nak, a magy kir. Földtani Intézet igaz-

gatójának nyugalomba vonulása után az igazgatói állás újabb betöl-

téséig természetesen vezette az intézetet közel egy éven át (1907

riov.—1908. aug.). Ugyanezen két esztendben Szontagh Tamás
a budai várhegyi alagút vízmentesítésének bizottsági tanulmányo-
zásában vesz részt s P a p p K. fgeológussal együtt a kérdés hid-

rológiai részét dolgozza fel. (29). A hidrogeológiai szakot, amely
a magy. kir. Földtani Intézet munkakörében mind nagyobb mére-
teket kezdett ölteni, Szontagh Tamás nagy odaadással és

szakértelemmel mvelte. Ugyanakkor, amikor 1909—1911-ben.

P á 1 f y M ó r i e z és Rozi o z s n i k Pál geológustársai val még
részt vesz a Bihar és Kodru földtani térképezésében (30), már mind
fokozottabban foglalják le Szontagh-ot a hidrológiai feladatok
s mind srbben jelennek meg ilyen tárgyú tanulmányai szak-

folyóiratokban és egyéb kiadványokban.

Mint kimagasló teljesítménye említhet fel pl. o. a mára-
marosi kincstári sóbányák víztelenítése és a szinyelipóei „Salva-
tor“ forrás védelme. (31.)

Ilyen sokoldalú munkásságért 1908-ban a kir. tanácsosi, ve-

zeti képességeinek elismeréseként pedig 1909-ben az aligazgatói
címet kapta. Társulatunk is igényt tartott Szontagh értékes e-

gyéniségére, mikor 1910-ben alel nkévé, 1916-ban pedig elnökévé vá-
lasztotta. Utóbbi minségében elhangzott közgylési megnyitó be-

szédeiben a legidszerbb gyakorlati kérdéseket érinti tiszta ma-
gyarsággal és világos gondolatfzéssel (38, 39.).

Amióta az 1913. évi XVIII. t. c. és ennek 1914. évi 1,200. sz.

végrehajtási utasítása a fúrt kutak engedélyezése és a vizek véd-
területeinek adományozása körül a magy. kir. Földtani Intézet

szakmunkáját fokozottan veszi igénybe, Szontagh Tamás, aki
a törvényes rendezés elmunkálataiban is nagy szerepet játszott,

az ilyen szakvéleményezés nehéz és hálátlan munkájának legna-
gyobb részét vállalta.

Mint a magy. kir. Földtani Intézet vízügyi szolgálatának leg-

alaposabb ismerje az igazságügyi és közigazgatási tisztviselk

részére 1913-ban rendezett továbbképz tanfolyamon errl a tárgy-

ról, valamint a természeti ritkaságok védelmérl, aminek gondo-
latát még tudományos pályája elején vetette fel hazánkban, el-
adásokat is tartott (33, 34.). Az érdeme azonkívül, hogy a bakó
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ny\ v. n. vörösföldben a bauxitot ismerte fel, amelynek közgazda-
séigi értéke azóta oly nagyra ntt.

Az egész földkerekségre, de legföképen Magyarországra néz-

ve oly végzetes háború második évében (1915) még egy utolsó bi-

harmegyei felvételen vesz részt Szontagh Tamás, m. i>., Bi-

harrossa, Bihardobrosd és Vércsorog között (35.), azután két éven

át (1916—1917) a seregeink által megszállt Szerbiában, Zsi gm ön-
ti y Árpád ny. bányaffelügyel, Timkó Imre fgeológus és

<1 ekeli usz Eri eh geológus társaságában (37.) — Ebben az id
ben adományozza a koronás király Szontagh Tamásnak az

udvari tanácsosi címet (1916), majd a hadszíntéren végzett ered-

ményes munkája elismeréseképpen a II. osztályú polgári hadiérmet
(1917), amely utóbbi kitüntetés mintegy lezárni látszott Szon-
tagh Tamás érdemdús szakmunkásságának egyenlegét.

A következ néhány esztendben a vesztett háború és az ezt

követ társadalmi forrongások Szontagh Tamás hivatali pá-

lyafutásának alkonyát sajnos csak borússá tehették. Az u. n. ta-

nácsköztársaság földmívelési népbiztossága 1919-ben Szón tagbot
az V. fizetési osztályban nyugalomba küldte, amely jogtalanság

jóvátétele csakhamar bekövetkezett ugyan, de id. Lóczy Lajos
igazgatónak végleges nyugalomba vonulása után következ mintegy
ötéves interregnumban a legnehezebb társadalmi és szolgálati vi-

szonyok közepette a magy. kir. Földtani intézet igazgatói teend-
inek egész terhét kellett viselnie, mígnem 1924-ben, 35 éves állami

szolgálat után igazgatói címmel szintén végleges nyugalomba vo-

nulhatott.

Ernyedetlen szorgalommal párosult tudományos érdemeinek
némi elismeréseként a Magyarhoni Földtani Társulat 1922-ben,

majd ennek hidrológiai szakosztálya 1930-ban Szontagh Ta-
ni á s t tiszteleti tagjukká választották, miután nagy szívjóságáért

és nemes gondolkozásáért nemcsak szaktársainak, de minden isme-

rjének szeretedét és ragaszkodását kiérdemelte és bírta. Ez érzé-

sek megnyilatkozásának tekintendk a természettudományi szak-

körökben elterjedt szokásból ered elnevezések, amelyek Szon-
tagh Tamást természeti tárgyak neveiben is megörökítik. Ilye-

nek az u. n. S z o n t a g h-barlang (Mellesz) Hunyadmegyében; a

biharmegyei Tasádf lajtameszéb! leírt Cancer Szontagh) Lör.
n. sp. (Math. Term. tud. Köziem. XXY1I. 1898.); a Melanopsis Szón

laghi Korm. n. f. a biharmegyei Püspökfürd hévvizi faunájá-

ból, (Földt. Közi, XXXV. 1905); az Arca Szontaghiana Böckh u.

sp. a Kr. Szörénymegyei Kohldorf alsókrétájából (Földt. Közi. XL.
1910); a Halohm Szontagh) Kitti n. sp. a biharmegyei Rossia fel-

striasz márgahomokkövébl (A Balaton tud. tan. eredni. Pál. rész.

1910); a Loxoconcha Szontagh

i

Zalányi n. sp. Balatonföldvár

mediterránkori rétegeibl (M. kir. Földt. Int. Évk. XXI, 1913); a

Plcurotoma (Clavatula) Szontagh

i

Strausz n. sp. (Földt. Közi.

LYI—1927.)
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A természettudományok iránt táplált nagy érdekldése, bsé-

ges szakismerete és kiváló szervezképessége okozták, hogy Szon-
tagh Tamást a Magyarhoni Földtani Társulaton és ennek hid-

rológiai szakosztályán kívül is minden nevesebb természettudományi

testület vezetésébe választották. így a Kir. Magv. Természettudo-

mányi Társaság , az Országos Magyar Bányászati és Kohászati

Egyesület , a Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja,

az Orsz. Balneologiai Egyesület tudományos szakosztályának el-

nöke, a debreceni Tisza István Tud. Társaság tiszteleti tagja, a.

Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének tiszteleti

tagja, stb.

Hivatalos pályájának lezárulása azonban távolról sem jelen-

tette Szontagh Tamás tevékenységének lezárását is, st ek-

kor kezddött az eddigieknél is talán élérikebb, de mindenesetre

nagyobb horderej társadalmi munkássága.
Már 1917-ben, a hosszúranyúlt és nehéz áldozatokkal járó há-

ború kells közepén egy lelkes férfigyülekezet alakult, amely szük-

ségesnek látta a csiiggedkbe reményt önteni, a túlzottan remény-
kedket pedig a reális lehetségekre kioktatni. Hogy ez az u. n. „Ma-
gyar Társaság" mennyire kívánatos és hiánytpótló volt, semmi
sem bizonyítja jobban, mint hogy alig nehány héten belül taglét-

száma sok százra növekedett és ugyanakkor az egész ország ma-
gyarságának vezet és hangadó testületévé lett. Mert ezen társaság

tisztesei önzetlen és áldozatos munkásai voltak az ügynek, csak

természetes, hogy soraikban az alapítók, egyszersmint szervezk és

vezetk közt az élen látjuk Szontagh Tamást haladni. A há-

borús összeomlás után pedig, amikor az ország léte vagy nemléte

forgott kockán, a fentnevezett társaságnak olyan tagjaiból, akik-

ben a hazafias érzés nagyobb volt honfibánatuknál, a „Magyaror-
szág területi épségét véd liga" (röviden „Területvéd liga”) ala-

kult, amelynek címében is kimondott egyetlen célja volt a nyugati
hatalmak gyzelmi mámorát kijózanítani és a Magyarországot fe-

nyeget békediktátumok esztelenségét bizonyítani. Sürgsen volt

arra szükség, hogy a magyarság kezébl kivert kardot nagytudású
es tettrekész férfiak szellemük fegyverzetével pótolják és az egész

nemzetet dermedt aléltságából fel rázzák. Történelmi esemény és

látvány volt az ország összes hangadó tényezinek az a lendületes
összefogása, amely ezt a szervezkedést kisérte. Hogy pedig az or-

szágmentés ezen mve minden széthúzás nélkül tudott nagy töme-
geket megmozgatni, annak elssorban elnökének, S z o n t a g h T a-

m a s-nak köztiszteletben és szeretetben álló egyénisége a magyará-
zata. Csak az erkölcsileg és anyagilag független, izzó hazafiság-
tól ftött és sok élettapasztalattal meg emberismerettel rendelkez
személye biztosíthatta a szinte lehetetlennek látszó cél sikerét. Ez
idben Szontagh Tamásban az sz tudós bölcsesége ifjú tett-

er hevületével párosulva dolgozott oly lendülettel, amelyet senki
utói nem érhetett, és amely eszme élére állott, személye varázsá
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val oda vonzotta, mint kristályosodási gócpont köré a hasongon
dolkozásúak ezreit. A személyét megillet tiszteletbl a legkülön-

bözbb társadalmi alakulatok választják meg Szontagh Ta-
mást vezet tisztségekre, amelyeknek felsorolása meghaladná a

mai megemlékezésünk kereteit, de végeremdényben ez oda vezetett,

hogy amikor a megcsonkított országnak a romokból való újraépít'

se megindult, az erk összefogása céljából alakult „Társadalmi
Egyesületek Szövetsége" országos elnöke megint más nem lehetett,

mint Szontagh Tamás, akit ilyen minségben a Kormányzó
1931-ben a II. oszt. magyar érdemrenddel tüntetett ki.

Egy nyilvános elnöki szózatában, amelyhez hasonlóknak szám-
talan példája volna felsorolható, Szontagh Tamás következ-
képen tesz hitvallást meggyzdésérl:

„Szegény hazánknak ma ers esz, higgadt és szilárd jellem,
de bátor emberekre van szüksége, akik a múltak nemesebb buz-

dító emlékeit igazán átérezve önzetlenül és hiúságtól menten tud-

nak cselekedni. Olyan férfiakra van szükségünk, akiknek szelleme

nemcsak tzijátékhoz hasonlóan sziporkázik és pattog szerteszét,

hanem akiknek szelleme állandóan világító és melegít tzzel ég,

s ha arra szükség van, gyújt és éget is. Ha valaha, úgy ma van
ers, biztos, becsületes, önzetlen és a legtisztább hazafias érzéstl

teljesen áthatott lélekre és kézre nagy szükségünk, amely a viha-

rok közepette annyi sok és veszedelmes szirt és zátony között, po-

litikai, társadalmi közéletünknek, szóval egész hazánknak megmen-
tésére irányítsa és vezesse a kormányrudat. És ha adott az isteni

gondviselés hazánknak ilyen férfiút, úgy teljes hódolattal, tiszta,

hazafias lélekkel, kicsinyes és alárendelt érdekek mellzésével áll-

junk mindnyájan — öregek és fiatalok, kicsinyek és nagyok — ol-

dala mellé, hogy nagy és nehéz munkájában neki annyit segítsünk,

amennyit legjobb tehetségünkkel és ers akarattal csak tudunk.

Az id, a kor nagyot változott, s változtak az emberek is. Ott

ahol szükséges, az öregeket váltsák le a fiatalabbak, az értelem, a

jellem, a meggyzdés, a kölcsönös megbecsülés, a szeretet, az sz-

szetartás, a szilárd hazaíiuság örökségével. Az ellenkez vélemé-

nyek trését, ha azok becsületes és hazafias lélekbl fakadnak, egy-

szer már meg kell szoknunk és tiszteletben kell tartani, mert enél-

kiil az igazi szabadság és fejldés el sem képzelhet.

Xe cseréljük fel a küls formát a bels lényeggel Kövessünk

el mindent az itthoni békés testvéri egyetértés megteremtésére és

fenntartására. Ezzel lényegesen hozzájárulunk bels életünk szilárd

ságának rendezéséhez, bels erink és küls tekintélyünk lehet

legnagyobb fejlesztéséhez és mindazokhoz, amikre feltétlenül szük-

ségünk van, ha a cselekvés órájában a gáton férfiak akarunk len-

ni, ha hazánkkal szemben elkövetett vétkeinket jóvá akarjuk tenni.’

Egy K ö 1 c s e y-hez méltó paraenezis ez a nemzethez Eöt-

vös József báró nyelvezetén, akik szintén az ország borús napja-

iban szólották ilyeténképen a magyarokhoz. Szontagh Tamás
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e szavaiból a hazafiúi bánat alaphagján is a bátorítás s nem le-

mondás cseng ki, amint hogy öt minden szavában és tettében a

jobb jövben való törhetetlen bizalom és bit jellemzi, s ezért va-

lóságos megtestesítje a Nemzeti Hiszekegy minden szavallak. S

amíg ez a fohász magyar ember ajkáról az egek Urálioz fog szál-

lani, mindaddig élni fog közöttünk Szontagh Tamás áldott

emléke.

# «=

Dr. Tliomas v. Szontagh, em. Direktor dér Kgl. 1 ng.

Geologischen Anstalt war Ehrenmitglied dér Ungarischen Geolo-

gisehen Gesellschaft, sowie dérén Hydrologischer Sektion.

Ans uralter oberungarischer Bergmannsfamilie in 1851 go-

boren, befasste er sich aníánglich mit Landwirtschaft, welche Lanf-
bahn ibm aRer weniger zn entsprechen schien. lm 27-ten Lebens-

jahr bezog Th. v. Szontagh die nngarische Universital in Bu-
dapest und nach Erlangung des Absolutoriums verbrachte er na-

hezn 4 dahre als Assistent dér mineralogiseh-petrograpliisehen

Lehrkanzel derselben Uni versi tat, an dér Seite des weltbekannten
Professors J o s e f v. Szabó. In den folgenden Jahren ist Th. v.

Szontagh bereits Untersekretiir dér Ung. Geologischen Gesell-

schaft und wird 1889 zum Hilfsgeologen an dér Kgl. Ung. Geolo-

gischen Anstalt eruannt, ivó er sich hauptsachlich mit dér geolo-

gischen Ivartierung dér transilvanische Grenzgebirge Bihar und
Királyerd, ausserdem mit hydrologischen Fragen befasste. Seine

breiten Fachkenntnisse mit ganz hervorragenden administrativen

Fiihigkeiten verbunden waren für die hohe Entwicklung dér genann-
ten Anstalt, insbesondere ihres sehenswerten jduseums von gröss-

tem Nntzen und zahlreiche nahirwissenschaf tlichc Gesellschaften

wáhlten ihn unter ihre Ausschuss- oder Ehrenmitglieder.

Nachdem Th. v. Szontagh iiber 35 dahre iin Dienste dér

geologischen Anstalt verbrachte und wiederholtenmals als Direk-

torstellvertreter derselben zu fungieren liatte, trat er in 1924 als

Titulardirektor und königl. Hoirat in den Ruhestand. Trotz sei-

nes bereits hohen Alters bedeutete für T h. v. Szón t a g h dieser

Schritt beiweitem nicht die Kulié, sondern im Gegenteil eine un-

geschwachte, vielleicht sogar gesteigerte Tatigkeit, diesmal in so-

zialer Richtung. Eine hohe agitatorische Gabe und gliihender Na-

tionalismus liessen ihn an allén patriotischen Bewegungen dér

traurigen Nachkriegsjahre mit Enthusiasmus und opferseeliger

Selbstlosigkeit teilnehmen, wesshalb er alsbald zum Ehrenprasi-

denten des Generalverbandes Sozialer \ ereine geváhk und alssol-

cher mit dem Ehrenkreuz des bürgerlichen Verdieustordens II tér

KI. ausgezeichnet wurde.
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IGLÓI SZONTAGH TAMÁS DR. TUDOMÁNYOS SZAKIRODALMI
MUNKÁSSÁGA:

\Y ] SSENSCHAFTI ICHE PUPIÁ K ATTONEX

:

1. Az „Aesculap Bitterwater Conipany Limited London" cég' kelen-

földi (budai) kállairól. (Földi. Közi. XII— 1882).

2. Zólyommegye kzeteinek pctrografiai ismertetésé. 2 táblával.

(Földi Közi. XV—1885).

.1. Geológiai tanulmányok Nagykároly, Érendréd, Margittá és Sza-

lárd környékén. (M. kir. Fokit. Int. 1888. évi .jel.) 1889.

4. Geológiai tanulmányok Nagyvárad, a Püspök- és Félix-fürdk
környékén, valamint a Sebes Körös bal partján Krajnikfalvától

Nagyváradig húzódó hegység és dombvidéken. (M. kir. Földt.

Int. 1889. évi jel.) 1890.

.
r
>. Nagyváradnak és környékének geológiai leírása. (Nagyvárad ter-

mészetrajza. Szerk. P u nyit a y V.) Budapest, 1890.

0. Geológiai tanulmányok a Maros jobb felén, Soborsin és Baja kör-

nyékén. (M. kir. Földt. Int. 1890. éri jel.) 1891.

7. Geológiai tanulmányok a Maros jobb felén, Tótvárad — Govasdia

(Arad m.), valamint a Maros bal felén. Balta, Belotincz— Horgos
— Zabalcz (Krassó Szörény és Temes m.) környékén. (M. Kir.

Földtani Intézet 1891. évi jel.) 1892.

8. Geológiai tanulmányok a biharmegyei Királyerd hegység észak-

nyugati részében. (M. kir. Földt. Int. 1892. évi .jel.) 18915.

9. Ausztriai és keletbajorországi utazási jegyzetek. (Jelentés a seni-

sei Semsey Andor úr megbízásából tett tanulmány- és gyjt-
utazásról.) (M. ki] -

. Földt. Int. 1892. évi jel.) 1893.

10. Az ásványos források védterületérl. Budapest, 1893.

11. Geológiai tanulmányok a biharmegyei Királyerd elhegységében,

Dobrest— Szombatság és Hollód környékén. (M. kir. Földt. Int.

1893. évi jel.) 1894.

12. Bajor- és szászországi utazási jegyzetek. (M. kir. Földt. Int. 1893.

évi jel.) 1894.

13. Geológiai tanulmányok a biharmegyei „Királyerd déli elhegy-

ségében Lurikaspri, Szitány — Turburest, Papmez — Kimpány,

Kostyán, Hollód és .lancsesd környékén, valamint az északnyu-

gati részen fekv Szaránd és Kopacsel faluk déli vidékén. (M.

kir. Földt. Int. 1894. évi jel.) 1895.

14. Geológiai tanulmányok Biharmegyének Hollód—Dekanyesd— Ró-

zsafalva és Tenke községek közé es részérl. (M. kir. Földt. Int.

1895. évi jel.) 189(5.

15. Tenke és Sályi biharmegyei községek közé es halmos vidék geo-

lógiai viszonyairól. (M. kir. Fcidt. Int. 189(5. évi jel.) 1897.
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16. Mikló-Lázur, Nyárló, Almamez, Harangmez és Magyargyepes

biharmegyei községek környékének geológiai viszonyai. (M. ki'.

Földi. Int. 1897. évi jel.) 1898.

17. A biharmegyei Királyerd. Hoffmann Károly dr. utolsó geológiai

fölvétele. (M. kir. Földi. Int. 1898. évi jel.) 1909.

18. Jelentés az 1900. évi párisi nemzetközi kiállításon tett geológiai

tanulmányokról. (M. kir. Földt. Int. 1900. évi jel.) 1902.

19. A Fert-to geológiai és mezgazdasági viszonyainak tanulmányo-

zására kiküldött bizottság jelentése. — Budapest. 1902. (Földm.

min. kiad.)

20. A Fert-tó geológiai tanulmányozása. (M. kir. Földi. Int. 1902. évi

jel.) 1903.

21. Rév—Biharkalota és a vidravölgyi telep (Királyerd) geológiai vi-

szonyai. (M. kir. Földt. Int. 1903. évi jel.) 1904.

22. Roskia és Selavatanya (Lunkaspri község) környékének geológiá-

ja. A biharmegyei Királyerd déli része. (M. kir. Földt. Int. 1901.

évi jel.) 1905.

23. Meziád, Kreszulya környékének, valamint a Belényestl keletre

es halmos terület (Bihar vármegye) geológiája. (M. kir. Földt.

Int. 1906. évi jel.) 1907.

24. Borgóbeszterce község kolibiczai részének és Marosborgó község

közvetlen környékének geológiájához. (Besztercze-Naszód m.)

(M. kir. Földt. Int. 1907. évi jei.) 1907.

25. Igazgatósági jelentés. (M. kir. Földt. Int. 1907. évi jel.) 1907.

26. A hontvármegyei Búrpatak völgyének ásványos forrásai. (Földt.

Közlöny, XXXVIII. — 1908.) 1908.

27. (Schwarz Gy., Mae lián O. és Papp K. dr.-al : ) A budai vár
hegyi alagút hydrogeológiai viszonyai. — 5 rajzmelléklettel. Bu-
dapest, 1908.

28. (P e 1 a c h y F„ Mac h a n G., T» u e z e k 1., S e li w a r z G y\, K o m-
póthy J. és Papp K. dr.-al:) A budai várhegyi alagút víz-

mentesítése és gyökeres helyreállítása. — 3 rajzmelléklettel. Bu-

dapest, 1909.

29. Hidrogeológiai megfigyelések. Budapest, 1909.

30. (P á 1 f y M. dr. és Rozlozsnik P.-al:) A Kodru-Móma mezozó-

os területe. (M. kir. Föld.t Int. 1909. évi jel.) 1911.

31. (Pálfy M. dr. és Rozlozsnik P.-al:) Geológiai jegyzetek a

Biharhegységbl. (M. kir. Földt. Tnt. 1910. évi jel.) 1912.

32. Az ásványosviz forrásokon végzett hidrogeológiai és fizikochemi-

ai megfigyelések eredményei. (Magy. Balneol. Értés. 1914. évf.)

33. A magyar királyi Földtani Intézet vízügyeinek szolgálatában. (Az

igazságii. és közig, tisztv. részére 1913-ban rend. III. jog- és ál-

lamtud. továbbképz tanf. elad.) 1914.

34. A természeti ritkaságok és szépségek védelme, gondozása. Nemzeti

park. (Az igazságii. és közig, tisztv. részére 1913-ban rend. TTI.

jog- és államtud. továbbképz tanf. elad.) 1914.
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35. Geológiai felvétel Biharrossa, Bihardobroad és Vércsorog között.

(M. kir. Földt. Int. 1915. évi jei.) 1916.

36. Igazgatónk ünneplése negyvenéves í i-ó i évfordulója alkalmával.

(M. kir. Földt. Int. 1915. évi jel.) 1916.

37. Jelentés az 1916. év szén Szerbia középs és nyugati részén tett

geológiai tájékoztató utazásról. (M. kir. Földt. Int. 1916. évi jel.)

1917.

38. Elnöki megnyitó beszéd a Magyarh. Földtani Társulat 1917 febr.

7-én tartott XLVII-ik közgylésén. (Földt. Közi. XLVII—1917.)

39. Elnöki megnyitó beszéd a Magyarh. Földtani Társulat 1918 febr.

6-án tartott XLVII I-ik közgylésén. (Földt. Közi. XLVIIT—1918.)

40. Magyarország mesterséges vízellátása. (Term.tud. Közi. 1919.)

41. Hydrogeologische Arbeiten dér klg. ung. geologi seben Reichsan

stalt im Jahre 1916. (Jahresber. f. 1916.) 1920.

42.

Magyarország ártézikútjairól. — (Hidr. Közi. 1. 1921.)

Dr. NAGYILOSVA1 ILOSVAY LAJOS EMLÉKEZETE.

Irta: Emszt Kálmán dr.*

EK INNÉK UNG AN L. v. 1LOSVAY.

Von Dr. K. Emszt. **

Sokszor voltam már ez eladóasztalnál, de oly elfogódott lé-

lekkel, mint a mai nap soha, mert egy oly férfiú emléke eltt kell

kifejezni tiszteletünket, mint amilyen Ilosvay La jos volt, kit

a Magyarhoni Földtani Társulat minden tagja tisztelt, becsült és

szeretett.

Még nem rég itt volt közöttünk az jóságos, nemes tekinte-

tével, amint tapasztalatainak gazdag tárházából segít mindenkit,

ki hozzá fordult.

Sajnos nem látjuk t többé, s nem irányíthat bennünket jó

tanácsaival. A társulat választmányának megbízásából nekem ju-

tott az a fájdalmas feladat, hogy itt a közgylés eltt hódoljak

emlékének.

Ilosvay Lajos Désen 1851-ben született, ** elemi iskoláit

szülhelyén, a gimnáziumot Kolozsváron végezte el. A hatodik

gimnáziumi osztály elvégzése után gyógyszerészeti pályára lépett

és négy évig gyakornokoskodott. Gyakornoki évei alatt magán

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1937. február 3-án

tartott közgylésén.
** Dr. Zemplén Géza: Ilosvay Lajos. Terin. Tud. Közlöny, 1936.

novemberi füzet.



I)r. nagyi! osvai Ilosvay Lajos emlékezete 15

úton elvégezte a gimnáziumi 7- és 8. osztályt és 1872-ben Buda-

pestre jött egyetemi tanulmányainak megkezdésére, s elbb a

gyógyszerészmestei'i oklevelet szerezte meg, majd tanulmányait

tovább folytatva bölcsészdoktori oklevelet nyert.

A gyógyszerészeti pálya nem elégítette ki Ilosvay La-
jost, lelke a tudományos pálya felé vonzotta, s 1875-ben az új-

onnan szervezett m. kir. tud. egy. II ik számú, kémiai tanszéké

liez dr. Lengyel Béla egyetemi n.v. r. tanár mellé 1 tanársegéddé

neveztetett ki. Egy évi tanársegédeskedés után helyét ív a i e-

esinszky Sándor — ki késbb a m. kir. Földtani Intézet ve-

gyésze lett — foglalja el, pedig az egyetemi I. számú chemiai

intézethez a magyar kémikusok legnagyobbika dr. Than Ká-
roly mellé került. Ez id alatt nemcsak Than tudományos ku-

tatásaiban vett részt, hanem tanulmányait tovább folytatva kö-

zépiskolai tanári oklevelet is megszerezte. Katonai kötelezettségé-

nek is eleget tett s részt vett 1880-ban Bosznia megszállásában is.

1880-ban ismereteinek kibvítésére külföldi tanulmányútra
ment, s elbb Heidelbergben Bu nsen és K i re h o f mellett, majd
Münchenben, Bayer Adolf-nál és Párisban a nagy Berthe-
1 o t-nál dolgozott, tanult és tudományos kutatásokat végzett.

Külföldi tanulmányainak véget vetett 1882-ben a kir. József

Megyetem meghívása, amikor is Nendvicht megüresedett tan-

székét, mint he lyettes tanár foglalta el s utána következ évben
nyilvános rendes tanárrá neveztetett ki. A Megyetemen még
mint fiatal tanár 1880- 1892-ig a vegyészmérnöki, 1892- 1899 a

mérnöki és -építészeti kar dékáni tisztét viselte. Az 1901—1903-ik

évben pedig a legnagyobb egyetemi tisztségre: a rektori méltóság-

ra választotta meg tanártársai bizalma.

A legnagyobb magyar tudományos testületnek a Magyar
Tudományos Akadémiának 1891-ben levelez, 1905-ben rendes, 1919-

ben igazgatósági, 1928-ban pedig tiszteleti tagja lett.

De nemcsak a tudományos körök becsülték meg az nagy
tudását, hanem a kormánykörök is, amikor Tisza István mi-

niszterelnök felkérésére a vallás és közoktatásügyi minisztérium-

ban politikai államtitkári állást vállalt. Ezen id alatt több ízben

érte t legmagasabb kitüntetés, így 1901-ben udvari tanácsos, 1912-

ben legfelsbb dicsér elismerés, 1913-ban a Lipót rend lovagke-

resztjót, 1916-ban a Lipót-rend középkeresztjét, 1917-ben a Ferenc
József rend nagykeresztjét nyerte el. A kormányzó úr fméltó-
ságától pedig 1930-ban az els osztályú magyar érdemkeresztet és

a magyar királyi titkos tancsosi címet kapta érdemei elismeréséül.

Méltányolta az érdemekben gazdag mködését a kir. Jó-

zsef Megyetem is amikor a mszaki tudományok tiszteletbeli

doktorává avatta és 50 éves tanári mködését a kémiai épület el-
csarnokában márvány emléktáblán örökítette meg. A régi Alma
Matere: a m. kir. Pázmány Péter tudományegyetem pedig jubilá-

ns aranypecsétes bölcsészdoktori oklevéllel tüntette ki.
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Mint vegyész minden természettudomány iránt érdekldött,
s a Magyarhoni Földtani Társulattal még tanári pályája kezdetén
helyettes tanár korában kereste a kapcsolatot s 1883-ban Dr.
Péth Gyula ajánlatára rendes taggá választották, 1885-ben az

örökít tagok sorába lépett, 1889 óta társulatunk válsztmányának
a legtevékenyebb tagja volt.

Hogy Ilosvay Lajos a társulat életében mily sokoldalúan
vett részt, szabad legyen a társulati közgylés és a választmányi

ülés jegyzkönyveibl egy pár szemelvényt felemlítenem a sok

közül.

1894-ben a válaszmány kiküldötte a Szabó József emlé-

két megörökít emlékérem megalakításával foglalkozó bizottságba.

Majd az emlékérem megalapítása után az emlékérem odaítél bi-

zottságnak többízben volt tagja. 1895 ben a választmány felkéré-

sére tagja volt a Semsey Andort üdvözl bizottságnak. ,1899-

hen, mikor a társulat vezetségébe ellentétek voltak volt a vá-

lasztmány egyeztet bizottságának vezet tagja, s ezt a feladatát

nagy sikerrel oldotta meg. 1910 -ben a társulati közgylésen állást

foglalt amellett, hogy a társulat életének irányításában csak szak-

i mberek vegyenek részt. 1912-ben a közgylésen, amikor idsb.
Lóczy Lajos a debreceni és a pozsonyi egyetemeken felállítan-

dó földtan-slénytan, valamint az ásvány-kzettani tanszék ügyé-

ben javaslatot tett Ilosvav helyeslleg szólalt fel a javaslat

mellett st nagy tekintélyével pártolta is azt.

1919 februári és márciusi választmányi üléseken amikor az

ország már teljes izgalomban volt ,a társulati tagok egy kis cso-

portja a Földtani Társulat szervezetét, alapszabályait módosító

indítvánnyal megváltoztatni akarták Ilosvay a legélesebben

szembehelyezkedett a javaslattal. 1919 decemberében a kommuniz-
mus bukása után az igazságszeretetét és jóságát jellemzen a

választmány által kiküldött bizottságnak a következket mondot-

la irányadóul: „Xem szabad apró-csepr dolgokon rágódni, szemé-

lyes ellenszenvet a vizsgálatokba bele vinni nem szabad, hanem a

bizottság elé kerül ügyekben csak országos szempontokat kell

nézni.

“

Társulatunk anyagiakban sajnos nem bvelkedik, s egy na-

gyobb összeg évi segítség -— társulatunknak pártfogói díja, —
a legnehezebb idben maradt el. Ezt akartuk 1933-ban felújítani

s egy választmányi ülésünkön I losvay maga ajánlotta fel köz-

benjárását, hogy ennek nem volt meg a kell foganatja az nem
1 I o s v a y jóindulatán múlott.

Folytathatnám ehhez hasonlóan, ilyen szemelvények felsoro-

lását órákon keresztül, mert alig volt választmányi ülésünk, ame-

lyen ne szólalt volna fel ügyes-bajos dolgainkban. Ha segíteni

kellett mindig maga ajánlotta fel segítségét. Ebbéli érdemeinek

elismeréséül még 1913-ban a társulat választmányához idsb Ló-



nagyilosvai dr. 1 1 o s v a y Lajos.

(1851—1937 ).
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c z y L a jós, P a p p K á r ol y , Emszt K á 1 ni á n, TI o r v á t h
Béla és S z i n y e i Merse Z s i g m o n d egy beadványt intéztek,

hogy Ilosvay Lajost a Magyarhoni Földtani Társulat örö-
kít és választmányi tagját a tudományos geológiai kémiának ha-
zánkban legkiválóbb míveljét a társulati közgylés tiszteleti

tagul válassza. Az 1913-ik évi közgylés nagy lelkesedéssel tette

magáévá a választmány elhatározását s boldogult elnökünk Dr.
Soha far zik Ferenc m-gyetemi tanár a közgylés eltt
szép beszéd kíséretében adta át Mosva y -nak a tiszteleti tagsági
oklevelet.

Tudományos munkálkodásának azt a részét, mely távolabb
esik a geológiai tárgykörtl nálamnál hivatottabbak fogják mél-

tatni. Én csupán azokat az értekezéseket fogom megemlíteni, ame-
lyek szoros kapcsolatban vannak a geologiai-chemiával. Munkál-
kodásának ezt a részét, így az ásványos vizek elemzésének közle-

ményeit a Magyarhoni Földtani Társulat szakülésein adta el,
mert mint munkájában megemlíti, a geológia az egyetlen tudo-

mány, mely az ásványos vizek elemzéseibl a geológiai igazságo-
kat, kideríteni törekszik.

Az 1890 évi márciusi szakülésen bemutatta „Adalék az ás-

ványos vizek chemiai összetételének megváltozásához.
44 E munká-

jában a Juhi Margit forrásnak két elemzését közli, az egyiket
maga végezte el, a másikat P f e i f e r I g n á c z -al végeztette el

1888-ban. A két elemzés összehasonlításánál kitnt, hogy 10 évi

idközben a víz nagy változáson ment keresztül, mégpedig szilárd

maradéka 24.03 %-al gyarapodott. A bórsav mennyiség pedig, mely
az els elemzés alkalmával 3.10 egyenérték volt a második elem-

zés alkalmával még nyomokban sem volt kimutatható. A forrásvíz

szilárd maradéka növekedésének okát a forrás új foglalásával

okolja meg, és még abban, hogy a forrás környékét alagcsövez-

ték, s így a forráshoz, a beszivárgó vizek elvezetésével a forrásvíz

felhígulását megakadályozták. A bórsav teljes eltnését az új fog-

lalással magyarázni nem lehet, egyetlen feltevés lehetséges, hogy
az 1888-ban megvizsgált forrásvíz más rétegeken halad keresztül,

mint az 1877-ben megvizsgált víz.

Mivel a geológiát az ásványos vizek gondozásától független

megváltozások érdeklik tehát ajánlja, hogy fontos tudományos
szolgálatot teljesítenénk, ha az ásványos víz forrásokat egy meg-
batározott idszakban megelemezve megállapítanánk azt, hogy
összetétele állandó-e vagy nem! S ha nem állandó, úgy keresni

kell, miben rejlik a változás oka!

Azóta Ilosvay elgondolása valóra vált s számos forrásvíz

elemzése készültei az új fürdtörvény kívánsága szerint, így a

budapesti artézi forrás, a margitszigeti forrás, a Császár-fürd, a

harkányi hévforrás, Rácz-fürd, Gellért-fürd, parádi Csevicze

forrás és még számos ásványos víz. E vizsgálatokból kitnt az,
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hogy a helyesen foglalt források vizének chemiai alkata állandó.

Ha a források chemiai alkatában változás áll be, úgy ezt elssor-

ban a foglalásban kell keresnünk.

1890 év áprilisi ülésén adta el a „Sarolta ásványos víz che-

miai elemzését". Ez ásványos forrás Budison Túróez megyében fa-

kad. A chemiai eredményekbl megállapítja azt, hogy a megvizs-

gált ásványos forrás a hideg alkáliföldes savanyúvizek közé tar-

tozik. E forrás elemzése kapcsán megemlíti, hogy az els vizsgá-

lat 1777-ben v. (Jrantz-tól ered, s ha e régi vizsgálat eredményét
az akkori súlyegységrl a mai súlyainkra számítjuk át, látjuk,

hogy a víz chemiai alkata több mint 100 év alatt mit sem válto-

zott. Az ásványos vizek vizsgálatánál Ilosvay nem elégszik meg
az anionok és kationok pontos meghatározásával, hanem a fix

maradékoknak különböz sókká való átalakításával ellenrz vizs-

gálatokat is végez.

Foglalkozott a keservizek vizsgálatával is és e munkáját
„Új adatok a budai keservizek ismeretéhez" az 1896. évi szakülé-

sen terjesztette el. Ez a vizsgálat a Matton! féle IIT-as számú
Hunyadi Mátyás forrás elemzése volt. E vizsgálatot is a tle meg-
szokott pontosság jellemzi, az elemzésbl megállapítja azt, hogy
a forrásvíz a mérsékelten tömény keservizek sorába tartozik.

Nitrogén tartalmú bm histermékek: ammónia, salétromossav, sa-

létromsav' benne nem mutatható ki.

E vizsgálatokkal kapcsolatosan az eddig megvizsgált keser-
vizek elemzési adatait táblázatosán összeállítja és megállapítja

azt, hogy a budai keservizeket chemiai alkatuk szerint üét cs
portba sorozhatjuk. Az els csoportba tartoznak a lágymányosi
vizek, melyben a magnésium és a kénsav ion mellett tetemesebb
nátrium ion is van.

A második csoportba, melyhez az rmezei és az ördögvölgyi

keservizek tartoznak, a magnézium és kénsavion az uralkodó, ná-

triumom mennyisége jóval kevesebb. Ezek alapján a következ-
ket állapítja meg:

1. Hogy a budai keservizek súlyegységében a jellemz al-

katrészek súlya közelítleg egyenl. E vizek csupán töménység te-

kintetében térnek el eg\ mástól.

2. A chlor ion mennyisége az egyes keservizekben annál

több, minél közelebb vannak a források a városhoz.

3. Mivel a keservizek szilárd maradékának súlyegységében

elforduló jellemz alkotórészek súlya között eltérés nincs, tehát

a keservizeknek ugyanazon feltételek mellett kell keletkezniük.

Keletkezésének körülményei Szabó József magyarázata sze-

rint adva vannak, s így tehát a keservizek keletkezése korunk-

ban végbemen állandó folyamat.

A keservizekkel még egy értekezésben foglalkozott: „11 ke-

reskedésbeli keservizet vizsgált meg az rendkívül pontos kalo-
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rimetrikus eljárásával és minden egyes keservíz mintában meny-
nyiségileg kimutatható ammóniákét, salétromossavat és salétrom-

savat talált.

1895-ben egy igen. szép és nagybecs munkát adott közre, a

Természettudományi társulat kiadásában. A „Torjai büdös bar-

lang levegjének chemiai- és phisikai alkatáról." E munkára a

a kir. magyar természettudományi társulat 1884 évi fizikai- és

meteorologiai nyílt pályázat alapján kapott megbízást.

E dolgozat nem csak fáradságos kísérleti munka eredménye,
hanem a barlangban végzett hmérsék és légnedvesség mérések a

vizsgálatra való gázminták vétele életveszélyes is volt. A barlang-

ból vett gázminták egyrészét még a helyszínen megvizsgálta, a

pontos gázvizsgálatokra szánt mintákat pedig üvegcsövekbe le-

forrasztva hozta fel a laboratóriumi vizsgálat végett. Megállapítja

az értekezésben, hogy úgy a Büdös, mint a Timsós- és a Ivis bar-

lang a Büdös-hegyet és a Hargitát jellemz andezit kzetben kép-

zdött, de az andezit a nedvesség és a szénsav hatására annyira

megváltozott, hogy a kzet alkatrészeinek eredeti jellegét felis-

merni alig lehet.

A barlang száján a gáz folyton ömlik le a barlangba vezet
lejtn, llosvay a gáz ömlési sebességébl meghatározta a kiöm-

l gáz mennyiségét. A számítás eredménye az, hogy évenként

734.800 m 3
, azaz 1.425.000 kilogram szénsav és 2.850 m\ azaz 4340 kg

szénhydrogén ömlik ki a barlangból. E kiöml nagy gázmennyiség-
bl csak egyr kis töredéket srítettek és értékesítettek iparilag. A
barlangban felfogott gáz eléggé tiszta 95.55% szénsav, 0.37% kéu-

hidrogén, 0.14 % oxigén, 2.64 % nitrogén és 1.31 % vízgzbl áll.

A barlang faláról lecsepeg vizet — melyet a környék lakos-

sága nagy gyógyerej szemvízként használ, — szintén megvizs-

gálta s azt találta, hogy az tiszta szulfátos ásványvíz, melyben
elég sok szabad kénsav is van. A barlang hmérséklete 11.4—12.3" C
között ingadozott.

Megvizsgálta még a barlang levegjét is oly magasságból,
melyben a gyertya lángja még ég, de pár centiméterrel lejjebb a

láng kialszik. Az ilyen leveg még 3 % szénsavat sem tartalma-

zott.

Idsebb Lóczy Lajos a Balaton bizottság elnökének fel-

kérésére a „Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei"
cím nagy monográfia részére elvégezte a Balaton vizének che-
miai vizsgálatát. A Balaton vizét els ízben 1837-ik évben. Sig-
m u n d végezte, aki az elemzésre szánt vizet Boglár körül gyj-
tötte. A második elemzés 1862. évben volt Preisz M ó r i c z-tól ki
a Balaton füredi partról és végül Szilasi Jakab a balaton tó
bogiári részérl gyjtött vizét vizsgálta meg.

llosvay a Balaton kutató bizottság elnökének felkérésére
a tó négy különböz helyérl gyjtött vizet tette vizsgálat tár-
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gyává éspedig : 1. Balaton Berénynél a felszínrl. 2. A tihanyi rév-

nél a felszínrl. 3. A tihanyi óévnél 7—10 in mélységbl. 4. Sió-

ink— Kenese között a felszínrl.

Az elemzéseket a legnagyobb körültekintéssel végezte el s

az elemzési eredményeket táblázatos összeállításban közli és a kö-

vetkez pontokban foglalta össze :

1. A Balaton négy különböz helyérl gyjtött vizsgálatából

háromnak sziláid maradéka közel egyenl. A tihanyi révnél a fel-

színrl gyjtött víz szilárd maradéka kisebb, mint a mélységbl
gyjtött, így igazolni látszik azt a feltevést, hogy a tó vizek tö-

ménysége a mélységgel növekszik. A Zala betorkolása eltt merí-

tett víz 7—9 % -al hígabb, mi azt mutatja, hogy itt a Balaton vizét

a Zala folyó vize felhígítja.

2. Az alkatrészek egyenérték százalékainak összehasonlít ásá-

sából pedig kitnik az, hogy az anionok ftömege 80 % hidrocar-

bonát, l % szulfát és igen kevés chlorionból áll.

A kationok pedig 80% alkaliföldfém és 17% alkálifém ionok-

ból áll. tehát a Balatonvize a sulfat tartalmú földes bicarbonátos

vizek csoportjába tartozik.

Az összes széndioxid tartalom a nyílt tó különböz helyén

merített vízpróbában közel egyenl, de a nádasban vagy közel a

nádashoz valamivel nagyobb. A tihanyi révnél a felszínen merített

víznek kevesebb a széndioxid tartalma, mint a mélységbl merí-

tett vízé. E különbségeket 1 1 o s v a y úgy magyarázza, hogy a ná-

dasban vagy közel a nádashoz a szerves anyagok korhadása nagy-

mértékben szaporítja a tó vizében jelenlev széndioxid mennyisé-

gét. A mélységbl gyjtött víz nagyobb széndioxid tartalma on-

nan ered, hogy a tó mélyebb részén a nagyobb nyomás alatt na-

gyobb az elnyelve tartott széndioxid mennyisége is.

Ammóniák és albuminoid-ammoniák mennyisége igen ki-

csiny, tehát a Balatonba nitrogéntartalmú rothadó anaygok cse-

kély mennyiségben vannak jelen.

A Balaton-tó vizében elnyelt oxygén csaknem annyi, mint az

oxygén elnyelési együtthatója, de itt is figyelemreméltó az, hogy
a partoktól távoli részen kevesebb az oxygén mennyisége, mint a

part közelében, vagy a nádasban. Ennek magyarázatául azt adja,

hogy a Balaton vizében oxidálható testek vannak s ezek a nap-

fényen könnyebben oxydá lódnak, tehát a tó nyílt tükrén az oxy-

gén fogyasztás sokkal nagyobb, semmint a víz a levegvel való

érintkezés folytán az oxygént azonnal pótolni tudná.

(i. Összehasonlítva a régi adatokat megállapítja azt, hogy a

legrégibb elemzés .jóságához kétség fér, az 1802-tl végzett elem-
zési eredmények összehasonlítása pedig azt mutatja, hogy a Bala-

ton tó vizének chemial alkata állandó.

7. Végül a nagy Európai tavak; a bódeni, genfi, zürichi és

a gmundeni-tavak elemzési adatait közli és megállapítja, hogy
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azoknak jóval kisebb a fix maradéka, így a Balaton-tó vizét jog-
gal nevezhetjük hígított ásványos víznek, mégpedig szulfátokban
gazdag szénsavas víznek.

Ebbl a rövid méltatásból is láthatjuk azt, hogy Tlosvay
a geológiai és h.vdrolegiai chémiában is maradandót alkotott.

Mint tanár els volt az elsk között, szép vonzó eladását
magam is hallgattam; s ha egyes problémák megoldásánál kétely
eim voltak, s hozzá fordultam szívesen segített tanácsaival.

I ankönyvet is írt a Természettudományi Társulat megbízá
sából a „Chómia alapelvei“ címmel régente nagyon használatos
könyv volt, magam is tanulgattam belle. Pl munkának az a fe-

jezeti', mikor a chemiai rokonságot és a végs okot fejtegeti már
akkor megragadta figyelmemet, s azóta is ha e kis könyv a kezem-
be kerül e fejezetet mindenkor elolvasom.

Egyízben egy választmányi ülés után megemlítettem, hogy
mennyire hatott reám könyvének szinte imaszer befejezése, s

erre azt válaszolta, „pedig lássa e befejezésért nagy támadásba
volt részem.

“

TTgy hiszem méltóbban nem fejezhetem be megemlékezésemet,
ha könyvének s kis fejezetét, mely Ilosvay vallásos lelkét adja
vissza szószerint idézem:

,.Kérdezhetjük, hogy vájjon azért, mert a chemiai rokonsá-
got az erély egyik nemének ismertük fel, tudjuk-e már, hogy mi
a chemiai erély? A különféle elemek és különféle vegyületek che-
miai erélye miért különböz? Rövid feleletünk az, hogy valamint
sok egyébnek, azonképpen a chemiai rokonságnak, a chemiai mun-
kaképességnek lényegérl sem tudunk semmit. A chémiai rokon-
ság állandó talányként áll elttünk, melyet törekszünk megfejteni,
de minden lépés, melyet az ügy tisztázása érdekében teszünk a
legmerészebb képzelettel is csal; megmérhetetlen kis közeledés az
igazság leié. Azonban dacára a cél elérésével nem biztató kilátás-

nak e kérdésnek felderítésére irányuló munkáról nem mondunk le,

abban a reánk talizmánként ható axiómában bízunk, hogy a szel

lem a tudnivalók gyjtésében korlátot nem ismer. Amit tud igyek-

szik jobban tudni, amirl bizonyos irányban megtudott valamit,

irányt változtat, hogy ismeretek újabb forrására bukkanjon. Foly-

tonosan keres, kutat, itt garmadába hordja a tényeket, amott oko-

kat fürkész. Sohasem ér végére a kérdéseknek, mert kiapadhatat-

lan vággyal van felruházva megközelíteni azt a fönséges magas-

latot, melyrl mindent világosan lát. Fs ez nagyon jó] van így,

mert biztosítja minden i lányban a haladást. A szellemi élet tevé-

kenységének egyetlen ága sem ért meg a pihenésre, ámbár évez-

redek óta talán milliók végzik a tökéletesít.os munkáját. A tüne-

Ilosvay Lajos: A chemia alapelvei. 431 1,
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menyek legvégs okát feltalálni eddig nem sikerült, s valószín-
leg nem is fog sikerülni soha. Törekszünk a végs okokra, mert
tudjuk, hogy annál tökéletesebbek leszünk, minél több okozatnak
tudjuk az okát, de azt is tudjuk, legalább érezzük, hogy egyszer
határt erünk, amelyen tétovázás nélkül emelhetünk templomot a

hit márvány oltárával, rávésetvén:

„Isten, te vagy az alfa és az omega!“

Ez Ilosvay Lajosnak, a magyar természettudósnak leg-

szebb hitvallása.

Áldott legyen emlékezete!

# * •

L u d v i g von Ilosvay, kgl. ung. geheimer Hofrat, Ordi-
narius an dér Polytechnischen Hochschule Budapest ivar Ehren-
mitglied dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft, zugleich ál-

testes und agilstes Mitglied des Ausschusses derselben. Seine Ar-
beiten braehten seinem Ngmen nieht nur im Gebiet dér techni-

schen und wissenschaftlichen Chemie allé Éhre, auch in dér geolo

gischen Chemie entwickelte er eine anerkennungswerte Tátigkeit.

Iiierher sind seine nachstehend Angeführten Arbeiten zu zahlen:

1.

Beitrag zr Ánderung dér chemischen Zusammensetzung dér

Mineralwásser. 2. Ergebnisse dér chemischen Untersuchung des

Mineralwassers dér Salvator-Quelle. 3. Neuer Beitrag zr chemi-

schen Kenntnis dér Budaer Bitterwásser. 4. T)ie bisher noch nicht

nachgewiesenen Bestandteile dér Budaer Bitterwásser. 5. Über die

chemische und physikalische Untersuchung dér Luft dér Biidös-

Höhle bei Torja. (i. Daten dér chemischen Analyse des Wassers

vöm Balaton-See. Seine sámtlichen Arbeiten sind durch nmsiehti-

ge Sorgfalt gekennzeichnet. Er ivar in jeder Hinsieht ein hervor-

ragender Reprásentant dér .ungarischen Naturwissenschaft, wir

werden sein Andenken pietátvoll bewahren.

TÁRGYKÖRÜNKBE TARTOZÓ FONTOSABB MUNKÁI:

1. Adalék az ásványos vizek ehemiai összetételének megváltozásához.

Földt. Közi. 1890. XX. p. 388.

2. „Sarolta" ásványvíz ehemiai elemzése. Földt. Közi. 1890. XX. k. p.

394.

3. Uj adatok a budai keserüvizek ismeretéhez. Földt. Közi. 1896. XXVI.
k. ]>. 237.

4. Torjai büdösbarlang levegjének ehemiai és phisikai alkatáról.

Térni. Tud. Társ. kiadása.

5. A Balaton vizének ehemiai viszonyai. A Balaton Tud. Tanulni, ered-

ményei I. k. 6. rész. 1898.
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A HUNDSHEÍMI FOSSÍUS KISEMLÖSÖK REVÍZIÓJA.

Irta: Kormos Tivadar.

REVISION DÉR KLEINSÁUGER VON HUNDSHEIM IN
N IEDERÖSTERREIOH

.

#

Von Dr. Th. Kormos.

(Mit 10 Textabbildungen).

In einem. rlie Saugetiere (les alteren Quartárs von Mitteleuro-

j a behandelnden. vor zwanzig Jahren erschienenen umfangrei
chen Werk fiihrt F r e u d e n b e r g aus dér altquartaren Fauna von
Hundsheim aueb eine Anzahl Kleinsauger an.

Gelegentlieh dér monographischen Bearbeitnng meines reich-

haltigen práglazialen Materials aus Ungarn erschien es mir
unvermeidlich, auch die Kleintiere dér Hundsheinier Fauna einer

uáheren Überprüfung zu unterziehen. Ich ersacbte daher Herrn
Hofrat Prof. Dr. Fr. X. S c h a f f e r, den Direktor dér geologisch-

palaontologischen Abteilung des Naturhistorisehen Museums in

Wien uni giitige Überlassung dér beireffenden Belege zwecks Unter
suchung. Herr Prof. Se ha ffer kain mir liebenswürdigst entgegen

und liess mir alles, vas ihm an Kleinsaugerresten aus Hunds
beim zr Verfiigung stand, baldigst zukommen. Bei dér fliichtigen

übersieht dieses Materials stellte es sieh heraus, dass sieb die

meisten. in dér Freudenber g’-schen Ariiéit abgebildeten Stíleké

nieht darunter befinden. Ich vandte mieh an die Direktion des

geologischen Institutes dér technisehen Hochsehule in Wien, wo
seinerzeit Prof. Tóul a, dér die ersten Aufsammlungen in Hunds-
heim maehte, latig var. Von dórt kain die Antvort: alles, was
vorhanden war, befande sieh im Naturhisorischen Museiun. Dalin

sehrieb ich endlich an Kollegen F renden be rg und erhielt von
ihm alsbald eine kleine, aber ausgevahlte Kollektion Hundsheimer
Kleinsa ugerreste, unter welchen sieh auch die meisten in seinem
Werk abgebildeten Originale vorfanden. Den Fnterkiefer einer

Waldwühlmaus, velcher Eigentum des Niederösterreichischen

Landesmuseums ist, verdanke ich meinem lieben Freunde: Herrn
Regierungsrat Prof. Dr. G. Se h lesinge r. Die Originalzeiehnun-

gen dér Textabbildungen verdanke ich Kollegin Dr. M. Mottl.
Das auf diese Weise erganzte Untersuchungsmatéri al ist

zwar noch immer recht diirf'tig, gestattet jedoeli inimerhin eine

Revision dér meisten vorhandenen Formen, welche seinerzeit durch

Freudenberg, dér sieh hauptsachlich mit dér Makrofauna be-

fasste, bloss flüchtig bestimmt wurden. Die Insektenfresser, Fle-

dermause, Nagetiere und kleinen Musteliden sind in F r e u d e n-

berg’s Werk nur kurz behandelt, und dér Verfasser schliesst sei-

# Erster Teil. Fortsetzung folgt im nachsten Heft. Schriftleiter-
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ne Erörterungen mit dér Bemerkung, dass eine eingehende Dar-

stellung dér Nagetiere, — zusammen mit jener dér Primaten, Nas-
hörner, Elefántén, Hirsche, Kinder und Ovibovinen Mitteleuro-

pas — in spáteren Jahren erfolgen wird.

Zwanzig Jahre sind seitdem verstriehen und nachdem Kolle-

ge Freudenberg unterde sen anscheinend keine Gelegenheit

mehr hatte, sich mit dér Fauna von Hundsheim weiter zu befas-

sen, erlaube ieh mir, in den folgenden eine kurze Revision dér

seinerzeit gesammelten Kleinsagerreste dér Öffentlichkeit zu iiber-

geben.

Ieh muss noch bemcrken, dass die H'treffenden Betege zwecks
Gberprüfung mir bereits vorlagen. als ieb erfuhr, dass Herr Kol-

Tege Hr. Sichenberg in den letzten Jahren grössere Neugra-
bungen in Hundsheim veranstaltet hat und auch über ein iei •h-

haltiges Kleinsáugermaterial verfügt. Wir korrespondierten dann
über diese Angelegenheit und einigten uns sehliesslich darin, dass

Kollege Siekenberg die Résül taté meiner Untersuchungen ab-

vártén und erst dann iiber sóin anscheinend viel umfangrei-
eheres — Matériái berichten wird.

Freudenberg fiihrt in seinem Work IS Arten an, die als

Kleinsauger bezeichnet werden können. Hiese sind: „Mus silvati-

cus L., Cricetus phaéus Pali., Cricetus vulgáris H e s m., Hystrix

cristnta L., Lepus europaeus Pali., Myoxus glis Pali., Arvicola

nlareolus S e h r e i li e r., Arvicola arvalis Pali., Arvicola aruph »-

bilis L.. Vesverfilio umrivus Pali.. Vaspert ilio sn.. VesvertAin
sp., Sorex vulgáris L., Sorex pygmaeus L., Talpa curopaea, L., Fri-

naceus europacus L., Putorius putorius L. und Mustéla vulgáris

B r i s s.“

Hiese, ausser „Cricetus phaeus“ u. ,.Hystrix cristnta” ausschliess-

lieli aus den gewöhnlichsten Vertretern dér heutigen mitteleu-

konaischen Fauna bestehende Tiergemeinsoliaft. welehe in Hunds-
heim mit fíhivoceros (Dicerorhinus) etruscus und Machairodus zu-

sammen zum Yorschein kara, gab mir sehon damals viel zu deli-

ken. Gesteigert wurde mein Bódénkén noch dadurch, dass ieh in

Fig. fi. auf Taf. XIX. des Freudenber g’-sclien Werkes, wel-

(die lant dér Tafelerklarung Sorex vulgáris darstellen sollte, He

remendia (damals noch „Neomys“) fissidens, cinen dér bezeich-

nendsten Vertrcter dér ungarischen Praglazial-Fauna sicher erken-

nen zu können glaubte. leh war deshalb auf die Ergebnisse moi-

ner Untersuchungen sehr gespannt und bili allén, den oben erwahn-

ten Herren, die mir diese Revision dureh gfl. ííberlassung des

Materials ermöglichtea, zu aufrichtigem Hank verpflichtet.

In den folgenden sollen nun die von mir festgestellten Tiev-

formen — u. zw. in dér Reihcnfolge des M i 1 I e r’sehen Systems

— kurz behandelt und die F r e u d e n b e r g’schen Xamen, sofern

dicse nicht stichhaltig sind, als Synonyme angegeben werden.
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Talpa praeglaciális Komi.

(Talpé europaea L. partim bei Freudenb e.r.g).

Freudenberg erwáhnt herei ts in geiner vorlaufigen Mit-

teilung iiber die Fauna von Hundsheim. (1, S. 201), dass in der-

selben Maulwurfsreste zweier versehiedener Grössenkategorien ziem-

lich haufig sind. Er fiihrt sie an dér angegebenen Stelle untér
dér Bezeichnung Talpa europaea und Talpa sp. an. Tn seinem zu-

sanimenfassenden Werk aus dem .Tahre 1014 fiihrt <ir die Maul-
wurfsreste unter Talpa europaea \i. auf (2, S. 208—2^9) und b°-

inerkt, dass die gvössere „Abart“ mit den starksten Farén, dér

kraftigeren Hasenrasse, dér grösseren \ arietat von Arvicola mu
phibius und dem kleineren Heh zusammen lebte. In den weiteren

sprieht er dann iiber die „kleine Rasse“, welche er als (íné kleine

Fig. 1. ábra. (oben) Unterkiefer von Talpa gracilis.

Fig. la,, ábra. (untén) Unterkiefer von T. -praeglaciális von Hundsheim.

Steppenform betraehtet und als „Talpa europaea racc ininor nov.

subsp.“ bezeichnet. Eeste dieser kleinen Form stammen „aus einor

mehr lössartigen hellgelben Masse mit viel Glimmerschiippehen,

in dér aueh die kleinen Eárenreste und das Skelett des Bhinoce-

ros gefunden wurden.“
In dér so überaus í eichen Praglazialfauna Un garas und JSie-

benbiirgens kommen die Heste einer grösseren und einer kleinen,

zierlichen Talpa-Art überall nebeneinander vor und das ist

aueh dér Fali in dér Höhle von Saekdilling (Bayer. Oberfranken).
Auf Grund meines reichhaltigen Untersuchungsmaterials 'ist es

mir gelungen, festzustellen, dass es sich in diesen Fallen um 2 iveit

verbreitet geivesene, verschiedene Maulwurfs-Arten handelt, von
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\velchen kelne mit Talpa europaea identisch ist. Ich liabe die grös-

sere dieser zwei Fórmén a Is Talpa praeglaciális, die kleinere als

Talpa gracilis (3. S. 238—239) bezeichnet. Sje sind leicht voneinf-

ander zu unterscheiden, besonders, wenn Enterkiefer mit unver-

schrten Fortsátzen vorliegen. Ein solcher von Talpa praeglacialis

ist auf Taf. XIX. Fig. 8 bei Freudenberg (2) abgebildet. Die

Extremitatenknocben sind — abgeschen von den Dimensionen
weniger bezeichnend. Ausser solchen steht n-ir ans Idnndsheim
bioss ein zahnloses Enterkieferfragment von Talpa praeglacialis

zr Verfügung, d essen Fortsatze typisch praeglaciális artig ent-

wickelt sind. (X. Fig. la).

Talpa gracilis Korai.

(Talpa europaea raee mini b. Freudenberg).

Die kleinere Fönn, velelie unter anderen auch durch einen

gnterhaltenen Enterkiefer mit fást vollstándiger Zahnreihe belegt

ist (Fig. 1), gehörte ohne Zwei fel dér zuerst ans Ungarn beschrie-

benen Talpa gracilis an, wek-he besonders durch den Bau des

ersten unteren Backenzalmes, sowie die sehr bezeichnende Form
des Kronenfortsatzes gekenn'zeichnet ist. Dér ni, ist durch das

giinzliche Fehlen eines vorderen Nebenhöckers auf dér Lingua!-

seite charakterisiert; dér aufsteigende Ast des Unterkiefers ist obeu
sehr schmal, mit einer hakenförmig zurückgebogenen Spitze. Die-

ser kleine, zierliche Maulwurf, dessen schönsten berreste bisher

ans dér Saekdillinger ÍÍÖhle vorliegen (u. a. ein vollkommener
Schadel mit kompletter Bezahnung), seheint licsonders regen En-
de des Praglazials veit verbreitet gewesen zu sein. Er ist uns

bereits von den Ostkarpathen (Brassó-Kronstadt) bis Bayern und
’-egen Síiden bis zum Adriatischen Kiistenland (Dalmatien) sicher

bekannt.

F r e u d e n b e r g’s Meinung, wonach .,die formale Verschie-

denheit dér kleinen Talpa Yhimori von denen dér Talpa europaea“

zr Aufstellnng einer besonderen Art oder T'nterart berechtigt

<2. S. 209), kann ich mich nieht anschliessen, da m einen Entersu-

clmngen naeh eben die Knochenelemente dér Vorderextremitát bei

den verschiedenen fossilen und rezenten Maulwürfen dér urál-

ién grabenden Lebensweise gcniass — auffallend gleichmassig ent-

wickelt sind und spezifische Abgrenzungen kaum ermöglichen.

Bei dieser Gruppé dér Insektenfresser ist eher dér Kauapparat.

und Hand in Hand mit demselben dér Schadelbau kleineren-grös

seren Formanderungen ausgesetzt, weiche dann zr Basis systema-

tischer Gruppierung ciné besser fassbare und verlasslichere Stiit-

ze bieten.

Es sei hier noch erwahnt, dass lant Freudenberg (2, S.

109). Enterkiefer des kleinen Hundsheimer Maulwurfs auf Taf.
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XIX. Fig. 7 und 8, sowie (i (intaktes llinterende) dargestellt sind.

Von allén diesen Mandibeln diirfte Moss dér auf Fig. 7. abgebil-

dete dér Talpa gracilis migehören. Has, mii niclit vorliegende, schö-

ne Original dér Fig. 8 seheint alLerdings Talpa praeglacialis zu sein.

das auf Fig. 6 sichtbare TJnterkieferfragment hingegen hat mit

'Talpa überhaupt niehts zn tun sondern ist dér Tnfelerklarung

nach Sorex vulgáris, in dér Wirklichkeit ab ?r niehts anderes als

die für unsere Praglazialfauna so iiusserst eharakteristisehe gros-

se, oben liereits erwahnte Spitzmaus (Beremendia fissidens). Ich

war auf Grund dicsér Abbildung, welche fii r (in geiibtes Auge
die sonderbare Beremendia sofrt erkennen liisst, s <*it zwei Jahr-

zehnten dér festen Überzeugung, dass Beremendia aueh in dér

Fauna von Hundsheim vorkommt. Als ich jedoch Kollegen F r e u-

d e n b e r g’s Hundsheimer Fossilien-Ivollektion erhielt, fand ieh

unter den von dórt stammenden Knochenresten ein Glasrölircheu

tit drei Kiéi erfragmenten von Beremendia, welehen eine Eti-

ketté folgenden Wortlautes in meiner eigenen Handschrift: „Neo
mys fissidens (P e t é n y i) Kormos, Püspökfürd, (Fomitat Bi-

har), Fugáin, Praglazial“ beigelegt war! Dicsér „Neomys” (die

spatere Beremendia), d. i. eines dér von mir seincrzeit an Kolle-

gen F r e u d e n berg überlassenen Maudibelfragmente uurde für

sein Werk irrtündich als Hundsheimer Fossd abgcbildet und auf

Taf. FIX Fig. fi mitgeleilt; in dér Tafelerklarung als Sorex vul-

gáris bezeichnct und im Text (S. 200, 1
6—17 Zeile von oben gerech-

net) (ds kleiner Maulwurf erwahnt.

Naehdem ich unter den mir vorgelegenen Hundsheimer Klein
saugerresten Beremendia ni elit auffinden konnte musgte dicsér

Irrtum aus dér Literatur eliminiert werden. Fuseré ' rosse Prá-
glazialspitzmaus ware iibrigens in dér Fauna von Hundsheim zu

erwarten und es wiirde micli nicht iiberrasehen, v eim sicli Über-
reste dieses Ticres in dér Ausbeute Dr. Si e ken bér g’s vorfiu-

den Messen. In dér etwa gleichalten Fauna des Gesprengberges bei

Brassó (Kronstadtl ist Beremendia noeh 1 iiufig anzulreffen.
Fnter den Talpa- Resten dér F r e u d e n 1> e r g’schen ÍSamm-

lung befindet síeli aueh eine Flna von 'Talpa gracilis, mit einer

Totállángé von 17 mm.

Talpa cf. episcopalis Komi.

I nter diversen Kleinsaugerkuochen dér F r e u d e n b e r g’u

sehen Kollektion fand sieh aueh die (listaié Halfte eines wahrhaft
gigantisehen 7’nr/pa-Radius, an welehem die Durchmesser dér et-

vas beschadigten Epiphyse 5.7 und 3.1 mm betragen. Die Lángé
des vorhandenen Fragmentes ist 9 mm.

Bei Talpa praeglacialis variiert die Radius-Lange zwischen
10.7—14.3 mm; die Durchmesser dér Distalepiphyse betragen 4.0

—
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4.,1.8—2.0 min. Den Radius des rezenten europaischen Maulwurfs
habé icb 12.d —13.2 láng gefunden. Die Distalepiphyse ist liier 4.4

4.7 mm láng und 1.9—2.0 mm breit, d. i. bei gleicher Lángé etvas
sehmaler als jene von Talpa pi aeglac'alis.

Das aussergevöhnlich kraftige Fragment von Hundsheim,
welches einem Knochen von etwa 17—18 mm lotallánge ent-

spricht, kann nur mit dér von mii- ;.us dér ! auna von Piispök-

fiird beschriebenen (3, S. 239) Talpa episcopalis verglichen ver-

dén, bei velcher dér bisher bekannte einzige unversehrte Radius
10 mm láng ist. Gelegentlich dér kurzen Pesclireibung dér letzte-

ren Art habé ieh die Möglíchkeit niclit ausgeschlosscn, dass die

als Talpa episcopalis bezeichneten grossen Extremitatenknochen ev.

einer Mogera -Art angehören und bemerkte dabei, Hass die endgiil-

tige Entseheidung dieser Frage nur auf Clrund dér bisher nicht

bekannt gewesenen Enterkieferbezahnung erfolgen könnte. Seit-

dem (zu Pfingsten 1931) konnte ieh in Oesellschaft meines unver-

gesslichen Freundes, des weil. Prof. Freiherr v. Fejér vár y am
Somlyóberg bei Püspökfürd eine sehöne Mandibel des betr. gros-

sen Mauhvurfs entdeeken (Lángé dér drei Baekenzahne 8 mm!),
auf Grund velcher min die Gattung Talpa definitiv festgelegt ist.

Dicse grosse Art, oder wenigstens ein naher Vervandter der-

selben scheint demnach auch in dér Fauna von Hundsheim anve-

send zu sein. Dórt kommen alsó gerade wie bei Püspökfürd
drei verschiedene Maulwurfs-Arten vor.

Sót ex Savini H i n t o n.

(Sorex vulgáris L. bei F r e u d e n b e r g).

Es liegen mir zvei Unterkiefer aus dér F r e u d e n b e r g’-

schen Sammlung vor, velche mit dér Bezeichnung Sorex vulgáris

versehen und auch unter diescm N ámen publiziert vorden sind,

ohne jedocli mit dér Waldspitzmaus das geringste zu tun zu ha-

lion. F renden bér g achtete bloss auf den einspitzigen vorderen

Pramolar, „velcher Sorex alpiints ausschliesst“, übersah aber die

betracbtliche rössé, sovie die hohe Lage und grosso Massi vitat

des Gelenkfortsatzes, velche allé für Sorex Saviéi sprechen. Dic-

se grosse Praglazialspitzmaus vurde bisher ausser Fngland (West

Runton) bloss aus dér Sackdillinger Höble, u. zv. (>rst im Jah."

1933 durch Georg Brunner (5) als Sorex ef. Savini nachge-

v/iesen. Um so interessanter sind einige vorlaufige Bemerkungen
T)r. Sickenberg’s (6) iiber cinen Hundsheimer Foriciden „aus

dér Verwadtschaft von Sorex margaritodon K o rm . und Sorex So-

vini Hint n.“ Es scheint síeli hier seiner Meinung nach „um eine

icrtiare Reliktenform zu handeln”. Sickenberg ervahnt, dass

„dér sehr kraftige Bau des Unterkiefers und gevisse Eigentiim-

lichkeiten in dér Form und in dér Abkauung dér Zalme légén
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den Gedanken nahe, dass diese Spitzmaus besonders havte Nah-

rung, wahrscheinlich schalentragende Landschneckcu, bevoizugt

hat.“

In meinem, bereits seit drei d ahvon fertig liegenden Manu-

skript über die oberpliozáne Saugetierfauna dér Villányer (regeiül

(Südungarn) ist dér, 1980 von mir bloss kurz besehriebene Sorex

margói ttodon, die „perlzahnige Spitzmaus** als Peispiel dér ,An

passung an die conchiovore Lebensweise dargestellt und auf ihre

diesbezüglichen Relationen liin gepriift. Nachdem mein beír. Ma-

nuskript in seinem ursprüngliehen Tinfang anseheinend nie er-

Fig-

. 2. ábra. Sorex Savini Hint n, aus Hnndsbeim.

scheinen wird, habé ích mich bereits vor einigen Monaten ent-

sehlossen, die über Sorex margaritodon verfasste Schilderung in

dér zoologischen Seklion dér Kgl. Ung. Katurwissenschaítlichen

Gesellschaft vorzutragen (stattgefunden am 1. II. 1935.) und in

den Verhandlungen derseiben Sektion zu publizieren. 1

Ich weiss es natiirlieh nicht, ob die von Dr. Sickenberg
gesammelten Belege mit jenen Dr. F r e u d e n b e rg s identisch

1 Erschienen auf S. 62—79, Heft 12, Bd. XXXII iler „Állattani

Közlemények*' (Budapest, 1935.).
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sind, in bezug anf die, seinerzeit vöm letzteren c csamraelten Uu-
terkiefer kann ich jedoch entschieden kehaupten, dass dieselben -

trotz gewisser Áhnlichkeiten in dér Bezahnung nicht mit
Sorex margaritodon identiseh sind. Wenn anch fiié Pestimmung
von Spitzmausarten auf Grund des l nterkiefers oft mit Schwie-
rigkeiten verbunden und nicnt immcr ganz verlassiich ist, — H i n-

ton’s Hauptmerkmal, die Kontúr dér Hinterflache des Condylus,
ist nahmlich m. E. niciit entscheidend — kann in diesem Fail

l'olgendes festgestellt werden:

Betreffs ilirer l;ezahnung steht die grosse Spitzmaus von
Hundsheim Sorex margarliodon allerdings nahe; auch sind ihre

Zahnspitzen gleichfalls orangerot gefiirbt. Die Ziilme des ilunds-

lieimer Tieres sind etwas grösser, nádidéin die Lángé dér Zaim-

reihe desselben (exklusive 1 ) 6.55 mm gegenüber 5.8—6.0 (bei S.

margarilodon) betragt. Die drei Baekenzahne sind bei Sorex mar-

garitodon durchschnittlich 4.0 mm láng, an den Hundsheimer
Iviefern dagegen 4.5 mm. Die Lángé dér ganzen Zahnreibe (inkl.

i) misst bei Sorex margaritodon liöchstens 9.0 mm, bei dér Spitz-

inaus von Hundsheim dagegen 9.9 mm. Lie Baekenzahne dér letz-

teren sind alsó etwas grösser, ihr Sehneidezahn m áss iver und liö-

her (an dér Kronenbasis gemessen 1.3 gegeniiber 1.0 mm). Die

Brossé dér Zahne des englischen S. Savini entspricht den Massen
von Sorex margaritodon besser, die Liinge dér ganzen Zahnreihe
betragt hier (ohne den i) 6.05 mm, jene dér iY'ola enreihe 4 07 mm.
Die Unterkieferlange dér Hundsheimer Ppilzmaus betragt 11.4

12.0 (Sorex Sacini= 11.2—12.0). Dér aufsteigende Ast ist — zv i-

sehen doni Vorderrand des Pro essus eoronoideus und dér Inzisur

oberhalb dér Basis des Angularfortsatzes — bei Sorex margarito-

don 2.3—2.5, beim Hundsheimer Sorex abei 2.9 láng; die Distanz

zwischen dem Oberrand des Kronenfortsatzes und dem unteren
(1 ingna len) Belünk des Proe. condyloideus ist 4.0—1.05 mm bei So-
rex margaritodon und 5.0 mm an den Hundsheimer . Mandibeln.
Die Distanz zwischen dér Incisura coronoeondyloidea und dem
Sinus am Unterrand des Angularfortsatzes misst 2.5—2.6 bei Sorex
margaritodon und 3.5 mm bei dér Spitzmaus von Hundsheim. Dér
Mandibeicorpus dér letzteren ist etwas höher als bei Sorex mar-
garitodon, jedoch kaum dicker. Das Foramen mentale ist an bei-

den Arten unterhalb des p 4
situiert.

Ausser den oben angegebenen Brössendifferenzen, d. i. dér

m e h r plumpen, robusten G estalt dér Mandibel, unter-

seheiden sieh die Hundsheimer Kiefer von jenen des Sorex mar-

garitodon besonders dadureh, dass dér Hintei rand des Processus

eoronoideus an den letzteren mehr naeh vorn geneigt, bei (Sorex

margaritodon hingegen fást vertikal ist, wodurch die Incisura

coronoeondyloidea am Hundsheimer Fossil breit und láng,
an Sorex margaritodon dagegen eng und kurz ist.
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Wenn alsó das Vorhandensein oder Fehlen des eigentlichen

Uauptcharakteristikums von Sorex margar ttodon: das plaeodoji-

te, pflasterzahnartig angeordnete, in dér Schnauzenregion áusserst

vorbreitete und dichte Oberkiefergebiss, in Ermangelung vqn

Schádelfragmenten in bezug auf die Mundsheimer Dpitzmaus vor-

laufig nicht ermittelt werden kann, steht es m. E. ausser Zweifel,

dass wir es in diesem Fali nicht m. Sorex margói ttodon, sondern

mit einer anderen, bedeutend grösseren Form zu tun habén. Dic-

se Fönn, welche in ihren Dimensionen samtliche lebenden und fos-

siien Sorex-Arten von Európa zu übertreffen scheint, und diesbe-

ziiglich cinem kraftigen Neomys fodiens gleieh koinmt, steht dem
oberstpliozánen Sorex Savini von Wjest Runton sehr nahe und
kann meiner Auffassung naeh ohne Weiteres in den Formenkreis
dieser ausgestorbenen Art verwiesen werden. Fin den kleineren

Abweichungen, dér nicht unwesentlichen Grössendifferenz und
dem wahrscheinlichen Altersunterachied Rechnung zu tragen,

kann die Hundsheimer Form als ciné iVlutation von Sorex Savini
betrachtet und auf Grund einer breiteren Dokumenlation mit dem
Xamen Sorex Savini ausiriacus hezeichnet veiden. Hoffentlich

werden unsere Ken ntn isse iiher dicse 1 orm durch ni > reiche Aus-
beute Kollegen Sicken bér g’s alsbald érv eitert.

Die erwahnten zv'ei Mandibeln dér F r e u d e n h e r g'schen

Sammlung sind auf den Figuren i, und i„ Tafel XX, angeblich

in Originalgrösse, tatsáchlich abér etwas verkleinert dargestellt.

Fig. 14 auf Taf. XIX des Freudenber g’st-hen V\ erkes dürfte

ev. gleichfalls Sorex Savini austriacus darstellen; dasselbe gilt

vielleicht sogar von dem als „Sorex sp. nov.“ bezeichneten Ivie-

ferfragment auf Taf. XIX. Fig. 15.

Sorex runtonensis 11 intn.

(Sorex pygmacus Pál 1. bei F r e u d e n b e r.g).

Die von Dr. Sickenberg (tí) angeführten Fimen: A eo-

mys ex aff. fodiens und Sorex ex aff. minutus Hegen mir nicht
vor. Dér von ihm erwahnte Sorex ex aff. araneus könnte dagegen
mit Sorex runtonensis identisch sein, welcher in dér F renden-
ber g’schen Ausbeute durch mehrere, charakteristische Mandibeln
vertreten ist. Die Unterkieferlánge dér mir zr Verfiigung stehen-
den Exemplare betragt 8.8—8.9 mm íjene des englisehon Originals
8.9—9.0 mm), die Lángé dér Zahnreihen (ohne dem Schneidezahn)
4.8 mm (an Hinton’s Typus-Exemplar 4.73 m).

Die Belege entsprechen vollkommen dem lypischen Sorex
runtonensis, welcher auch im deutschen und ungarischen Pragla-
zial vorkommt. Es handelt sich hiei uiri eine frühzeitige, zierliche
f orni dér araucus Ctvu\)\)e, welche an Grösse ziemlieh weit liinter
den heutigen verschiedenen araneus-Hassen zurüekbleibt. Untéi*
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diesen gibt es keine einzige, cloren Zahnreihenhinge kiirzer als

5.2—5.3 mm ware.

Fíeuderiberg bericlitet in bezug auf diese Spitzmaus ( 2 ,

S. 210), dass „die Peststellung dér Zwergspitzmaus in Hundsheim
cin Ergebnis seiner im Jahre 1908 vorgenommenen ürabungeui

var.“ Er bemerkt ferner, dass auf Taf. XIX Fig. 13 seines Wev-
kes die Abbildung eines Unterkiefers in natürlieher (1 rösse wie-

dergegeben ist; und dass „die Gestalt und Beschaffung des d die-

se Fönn sofor t von den beiden geschilderten Arten“ (S . vulgáris

u. S. alpinus) „unterseheidet.“ Auf Taf. XIX lig. 13 ist ein Spit/.-

Fig. 3. ábra. Sorex runlonensis H in tón aus Hundsheim.

mausunterkiefer abgebildet, weleher bei fást 15 mm Totallánge,

ciné 7.25 mm lángé Zahnreihe besitzt und dabei — lant dér Tafel-

erklarung in 2

/s
tler natiirlichen Grösse dargestellt sein soll. Has

wird höehstwahrscheinlieh nieht J

/s , sondern
/ 2

heissen, wodurcli

sieh eine für Sorex runtonensis bezeichnende Originalgrösse er-

gibt. Dér von Freudenbcrg erwahnte sonderbare Schneide-

zahn dieser Mandibel ist nichts anderes, als dér wegg’esehliffene, ab-

gebrauehte Incisiv eines altén Tieres. Das Original dér erwahn-

ten Abbildung, oder wenigstens ein adulter Unterkiefer mit abn-

lich abgewetztem Seb neidezahn, ist unler den Kleinsaugerresten

des Wiener Naturhistorisehen Museums vorhanden. Freuden
b e r g’s Exemplare sind, in seiner Handsehrift, mit dér Bezeicb-

nung „Sorex pygmaeus" versében; es unterliegt demuaeh keinem
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Zweifel, eláss Freudenberg’s „Zwergspitzmaus“ (in dér Wirk-

lichkeit ein viel kleineres Tier) mit Sorex runtonensis idenliseh

ist. Infolgedessen gehören jene Unterkiefer, welche mif Taf. XX
Fig. hj und Ír, untéi* dér Bezeichnung „Sorex pygmaeus" abgebil-

det sind, gleichfalls Sorex runtonensis an. Auf Grund des mir

vorliegenden Mátéi ials kann ich die Anwesenheit dér Zwergspitz-

maus in dér Fauna von Hundsheim nicht bestatigen, dér vermeint-

liche iSorex pygmaeus (recte S. minutus) ist meiner Ansieht nacli

niehts anderes als Sorex runtonensis Hinton.
Unter den Hundsheimer Földeiden des Naturhist. Museums

ist aueh eine etwas kraftigere Form — von araneus-Grösse

durch etliche Fragmente vertreten, welche jedoch miher nicht be

stimmt werden können.

Erinaceus sp. ind.

< Erinaceus europaeus L. bei Freudenber g).

Es liegen mir verschiedene Kiefer- und Extremiiatenkno
chen-Fragmente, sowie einzelne Zahne einer grossen Igelarl vor,

welche m. E. zr Fixierung dér Species nicht ausreiehen. F r e u

denberg behauptet zwar (2, S. 208), dass „unzweifelhafte Unter-

kiefer und einige Zahne (ies überkiefers die Bestimmung von Eri-

nacaeus europaeus als gcsichert erscheinen lassen'\ ich kann mich
aber dieser Meinung auf Gruncl dér sehr mangelhaften Belege vor-

laufig nicht ohne Bedenken anschliessen, znmal vor kurzem aus

den Práglazialablagerungen dér Saekdillinger Höhle durch Brun-
ner (5, S. 311, Taf. VI, Fig. 9—10) ein grosscr Igei b seb ebe

wurde, mit welchem (ler Hundsheimer Igei, auf Grund besser cr-

haltener Fundstücke, unbedingt verglichen werden miisste.

Myotis oxygnathus Mont.

(Vespertilio murinus Pali. bei F r e u d e n b e r.g).

Auf S. 210 seiner Monographie berichtet Freude n 1) e r g
aucli iiber fossile Fledermause von Hundsheim und bernerkt, dass

auf Taf. XTX, Fig. 23 dér Unterkiefer einer grossen Fledermaus
abgebildet ist, welcher „sich mit Vespertilio murinus als ident

erwies.“ Wenn auch die Fledermaus-Abbildungen (aucli die dér

iibrigen Kleinsauger)auf Taf. XIX fiir Vergleichszwecke unbrauch
bar sind, muss hier vor allém vermerkt werden, dass F ren-
den b e r g dabei wohl nicht auf den kleinen Vespertilio murinus
Linnaeus, sondern auf „Vespertilio murinus Schf eber“, d. i.

auf das Synonym von Myotis myotis Borkhausen dachte,

welcher mit seiner IS—19 mm lángén Mandibel (gegenüber dér etwa

11 mm lángén von Vespertilio murinus) tatsachlich als eine „gros-

se“ Fledermaus bezeichnet werden kann.
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Sofern ich auf Grund dér mir zr Verfügung stehenden

Belege — vor allém eines wohlorhaltenen rechten Uuterkiefers —
beurteilen vermag, handelt es sich in ellesem Fali nicht um Myo-
tis myotis, sondern um den etwas kleineren, mediterránon Myotis
oxygnathus Mont. Die ncrdliche Grenze dér heutigon Verbrei

tung dieser Fledermaus führt über Ungarn, wo sie bei’eits vor
dér Eiszeit heimisch war. leli konnte diese Art aus einer alt-

quartáren Fauna von Sütt, neben anderen mediterránén EF men-
ten (Crocidura miniula, Testudo, Zoniles, Celtis etc.) nachweisen.

(9, S. 27—2S). Eine, etwas kleinere und primitivere oberstpliozáne

Art dér myotis-oxygnathus-iiTuppe (Myotis baranensis) habé ich

\or kurzem aus dem Práglazial dér Villányer Gegend besekrie-

beu (10, S. 11—12, Fig. 39). Dieses Tier war, wie gesagt, etwas

kleiner als Myotis oxygnathus; die Lángé seiner unteren Zahn-

reihe betrágt — ohne den Sehneidezáhnen — 8.7 mm (bei M. oxy-

gnathus 9.U—9.3 mm). Die Zahnreihenlánge des Hundsheimer Kie-

fers betrágt 9.1 mm, die Lángé dér drei Baekenzáhne 5.G m (bei

I/. baranensis .3 mm). Abgeseken von den Dimensionen, enl-

spriclit auch die morphologische Besehaffenheit dér Záhne dér

Hundsheimer Mandibel vollkommen jener von Myotis oxygnathus,
welcher demnach als Mitglied dér Fauna von Hundsheim aufge-

nommen werden kann.

Myotis Bechsteinii Ivulil.

( Vespertilio sp. ind. bei F reudenber g).

Unter den kleineren Fledermauskieferchen, dérén Zugehörig-

keit zum Genus „Vespertilio" {-—Myotis!) naeh F reudenber g
sich aus dér Besehaffenheit dér Prámolaren ergilit. (2, S. 210),

konnte ich zwei Formen spéci fiseh bestimmen. Die eine diese.

beiden ist Myotis Bechsteinii K u h 1, durch zwei Fnterkieferh lif-

ten (Naturhist. Museum) belegt. Beide stimmeli in Grüsse und
Form mit rezenten Mandibeln aus I ngára gut überein und köm
nen somit als Dokumente des Yorkommens dieser Fledermaus in

dér Fauna von Hundsheim verbucht werden. Bei Sütt (9) kommt
diese Art gleiehfalls vor.

Myotis emarginatus G e o f f r.

(Vespertilio sp. i nd. bei F reudenbe r g).

Die andere kleine Myotis-Art, welehe — wenigsteus durch

eine Mandibel (Naturhist. Museum) sicher belegt — fe.tgestellt

ixerden konnte, ist Myotis emarginatus G e o f f r., eine heule in

Mittel- und Südeuropa weit verbreitete Art, welehe in Ungarn be-

reits im obersten Pliozán anzutreffen ist.
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Freudenberg glaubt (2, S. 210), dass die vorliegenden

Extremitátenknochen, besonders Hnuieri, von Hundsheim etwa 4

erschiedene Fledermause reprasentieren, Mit Ililíe eines umfang-

reicheren, besser erhaltenen Materials können vielleicht sogar

noeh mehr Formen festgestellt werden, auf Grund des vorhanden-

en .jedocli kann ieh vorlaufig bloss die drei angeführten unter-

scheiden.

S i eken bor g eiwahnt in seinem vorlaufigen Ferieht 6)

aussér dér Gattung Mjjolis aueh liarbastella, welche mir nieht zu

Handen kam.

Meles sp. ind.

{Hystrix cri&iala L. bei Freudenberg).

Auf S. 213 seiner Monographie berichtet Freudenberg
iiber „Hystrix“ wie folgt:

..Hystrix cristatci L. hat keine neuen Reste geliefert ausser

den beiden Metapodien, welche ieh 1!)08 erwahnt habé. Diese beiden

Knochen bringe ieh auf Taf. XX (XLVIII) in Fig. n und o ver-

kleinert zr Darstellung.“ „Ein mittlerer Metacarpus von Hystrix

major Gervais (Ratonneau) ist 38 mm láng, vomit unser

Ilundsheimer Metacarpale II vorzüglich übereinstimmt.“

Es sei vor allém bemerkt, dass die angebliehen „Hystrix
‘

Knochen nieht nur auf Taf. XX, sondern aueh auf Taf. XIX.
Fig. D und E abgebildet wurden Die letzteren Abbildungen sind

vergrössert, wogegen diejenigen auf Taf. XIX annahernd dér

Originalgrösse entsprechen. Das bezieht síeli allenfalls auf das

Metacarpale auf Taf. XIX, Fig. I) und Taf. XX, Fig. n, welche

denselben Knochen darstellen. Dieses Metacarpale liegt mir.

mit eineni zweiten, ahnlichen, aus dér Freudenberg’schen
Sammlnng vor. Das Original (odor die Origihale?) zu den Figuren
auf Taf. X1X/E und XX/o steht (oder stehen) mir nieht zr Ver-
fiigung.

Trotz dem ausgepragten Musteliden-llabitus dér mir vorlie-

genden zwei Knochen habé ieh es nieht versaumt, dieselben mit

entspreehenden Metacarpalien von Hystrix genau zu vergleichen
und fand, dass die letzteren ganz anders beschaffen
sind. Demgegeniiber stimmen die Ilundsheimer ,,Hystrix“-YlesW

in Form und Grösse ausgezeichnet mit Meles iiberein. Oh es sich

min uni Meles meles, oder eine andere Form — ev. Meles atavus
Komi. — handelt, lasst sich natürlich auf Grund dér zwei Oar-

palknochen nielit ermitteln.

„Hystrix eristata“ muss somit aus dér Faunenliste von
Hundsheim — wenigstens vorlaufig — gestrichen werden. Dér Irr-

tum F r e u d e n b e r g’s ist wohl aul‘ Mangel an Vergleichsmate-
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rial zurückzufiihren ; ein Übel, Avelches bei paláomammalogischen
Bestimmungen auch heute noch vielerorts bestelit.

An kleineren Musteliden habén sieh in Hundsheim Iltis- und
Wieselreste gefnnden.

Putorius aff. Stromeri K o r m.

(Futorra s putorius L. bei F reudenberg).

Die auf Taf. XIX, Fig. 27 angeblick in Originalgrösse, naeh

F reudenberg’s Massangaben jedoch etAvas verkleinert (2, S.

207) AA'iedergegebene, kleine Iltismandibel, dérén m, bloss 6.8 mm
láng und 2.3 mm breit ist, liegt mii* leider nicht voi*. Dagegen
t'and ich ein rechtes Uníerkieferfragment — hintere Hiilfte mit

den zAvei ersten Backenzahnen — unter den Kieinsáugerresten

Freudenberg’s, welches in mancher Hinsicht anf Putorius

Stromeri Korín. (10, S. 148. Taf. II, Fig. 8a—b) erinnert, d. i.

diesel* Art náher als Putorius putorius odei* Putorius Erersmanni,
steht.

Dér m x
dér Typusmandibel von Beremend (Südungarn) ist

7.4 mm láng; die Breite vorn (quer durch das Paraconid) 2.5 mm,
in dér Mitte 2.9 mm, am Talonid 2.7 mm. Die Talonidlfinge ist 2.2

mm, d. i. 29.78% dér ganzen Zalnilánge. Dér Reis zahn des mii*

vorliegenden Hundsheimer Kieferi'ragmentes ist 7.5 mm láng;

vorn 2.5, in dér Elitté 2.9 und am Talonid 2.5 mm breit. Seine Ta-
lonidlange ist gleichfalls 2.2 mm (29.33% dér Gesamt'Singe). Xaeli-

dem das Talonid bei P. putorius und P. E vers után ni bloss 21.83

*20.85% dér Reisszahnliinge ausmacht, steht das Fossil von Hunds-
heim mit seinem lángén Talonid P. Stromeri niiher. Bei dér letz-

teren Art ist .iedoeli das Talonul breiter (weniger rednzievt) nn'l

innen tief ausgehöhlt, bei den erwahnten vezenten Arten dagegen

sehmal, schneidend und nicht ausgehöhlt. Dér Hundsheimer Kie-

fer steht diesbeziiglich zAvischen Putorius Stromeri und den rezen-

ten europaisehen Arten.

Hierher gehört Avahrscheinlich auch das auf Taf. XX, Fig.

13 abgebildete Tibiafragment (distale Hiilfte), soAvie ein Metacar-

pus, beide aus dér F r e u d e n b e r g'schen Sammlung. Alit Hilre

evtl. neugesammelter Belcge AAird sieh die systematische Stelláiig

des Hundsheimer iltis hoffentlieh hald kliiren.

Mustela sp. ind.

(Mustcla vulgáris B r i s s. bei F renden bér g).

Ein kleiner Mustelide aoh Wieselgrösse ist bei F renden
I erg auf Taf. XIX, Fig. G, leider ganz unbrauchbar, abgebildet.

Fs handelt sieh um einen linken Mandibelramus, Aielcher sieh

uoch im Gestein befindet. Freudenberg gibt die Reisszahu-

iiinge des betr. Kiefers in 4.0 mm an, Avas dér Ivlaximalgrösse von
Mustela nivalis entspricht. t)l> es sieh um diese Art, oder ev. um
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Mustéin praenivalis Ki m. (10, S. 134, Taf. II, Fig. 12) handelt,

liisst sicli mit Hilfe dér schlechten Abbildung, sowie den kurzen

Bemerkungen Freudenberg’s momentán nicht entscheiden.

Er scheint allerdings gewisse Unterschiede zvischen dem Foss.il

und den rezenten deutschen Wieseln beobachtet zu habén, welche

sich hauptsáchlich auf die Fönn des Kronenfortsatzes und auf

Dimensionsunterschiede im Gebiss beziehen.

< Fortsetzung folyt.)

NÉHÁNY ADAT PLEISZTOCÉN NAGYTERMET
GÖRÉNYÜNK FAJ I KOVÁTARTOZÓSÁGÁHOZ

Irta: Dr. Matti Mária.

FINIGE BEMERKUNGEN ÜBER „MUSTELA ROBUSTA
NEWT. (KORMOS)" BZW. ,.M. EVERSMANNI SOERGELI

ÉRIK" AUS DEM UNGARISCHEN PLEISTOZAN.

Von: Dr. Marié Mottl.

Als ieh im Jahre 1933 zr Bearbeitung dér Mousterienfauna
dér Mussolini-Höhle (Bükkgebirge, Kom. Borsod) iiberging, fand
ish unter den Resten aueh iltisartige Extremitatenknochen. Da in

dér Fauna andere iltisartige Skeletteile vollkommen feblten, war ich

g-ezwungen, die betreffenden Knochen einer eingehendereu Unter-

suchung zu uuterziehen, um zu entscheiden, in welchem Masse sie

mit den rezenten géméi non- und Steppeniltissen, bezw. dérén pleis-

tozánen Vertretern übereinstimmen.

Die fossilen ungarlandischen Iltisreste wurden zuerst von T.

Kormos eingehender studiert. (Die Felsnische Pilisszántó. Mit-

leil. a. d. Jalirb. d. Kgl. Ung. Geol. Anst. Bd. XXIIL H. 6, 1916).

Als Endresultat seiner Forschungen stellte er fest, dass „dér zr
Pleistozanzeit bei uns und im übrigen Európa verbreitete Iltis,

den Avir aus Ungarn vöm Anfange des Aurignacien bis zum Ende
des Magdalenien kennen, mit dér r zenien lltisart nicht identisch

ist.‘- Bei Identifizierung dér Funde von Bajót, Remetehegy, Pes-

k und Pilisszántó mit den grossdimensioni értén Iltisresten des

europaisehen Pleistozáns (böhmische und mahrisehe Funde). fass-

te er samtliehe als „Mustela robusta N e w t.“ zusammen, welche
Benennung sich ursprünglich auf eine lltisart des englischea

Pleistozáns bezog.

Zr Unterscheidung und rassischen Trennung vöm rezenten

gemeinen Iltis dienten ihm hai.ptsachlich die kraftigeren und tie-

fer gefurchten Caninen, die Gedrungenheit bzw. die grössere Höhe
des Unterkiefers, die Zweiwurzeligkeit dér P 2

. die Lángé dér M,
(8.1—9.7 mm), die verkiimmerten letzten Molaren, die breite Schna-

uze und die niedrigere, weitere Nasenöffnung dér fossilen Exem-
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plare. Nach seiner damaligen Feststéllung soll dér gemeine lltis

znr Pleistozanzeit nicht bei ims gelebt lmbca, sondern vanderteierst

spáter ein. An Stelle dicsei* Art war in unseren glazialen Ablage-

rungen iiberall M. robnsta vcrbreitet. Kormos hielt es fiir sebr

wahrscheinlicb, dass Putorius putorius und die ausgestorbene Art

síeli aus Mustéin praeglaciális entvickelten. In einer spáteren Ab-
bandlung führt er jedoch d lesen praglazialen Typus, welcher sei-

nér Grösse nach zwisehen Utis und Wiesel zu stellen ist als M.

palerminea sulis, praeglaciális Kim. in die Literatur ein. (Fó-

lia Zool. et Hydrobiol. Vol. V. Xr. 2. p. 3 53, 1934, Riga)

lm Jahre 1928 wies Gy. É h i k beim Stúdium des Vorkom-
mens des vaterlandischen Steppeniltisses nach (Annales Mas. Nat.

Hang. Bd. XXV), dass allé Merkmale, aaf Grund dérén Kormos
die pleistozáne Art vöm rezenten gemeinen lltis abgetrennt hat,

viclmeh r M. eversninuni , als die Keivto n’sche Fönn charakterisi-

eren. Nachdem aber sámtliehe untersuchten P 2 dér ungarlandisch-

on fossilen Art zweiwurzelig varén und das Tier ini ganzen Kör-

perlmu kraftigcr, — beselirieb er dicse Art als M. eversmanni soer-

geli, als dessen direktor Abkömmling die in Ungarn heate nocb
verbreitete M. eversmanni hun (jrien zu betrachten ist.

Naeb den bisherigen Literaturangaben komreen im earopa-
ischen Pleistozán sowohl dér gemeine- als dér Stepjieniltis vor. In

die eversmanni-Gruppé gehörendie Fande von Wolin (V. J. Z e 1 i z-

ko: Quartfire Tundren- und Stejipenfauna bei Wolin in Siidböhmen.
Die Eiszeit, Bd. II, FI. 2, 1925 und: Dér Steppeniltis im Diluvium
bei Wolin. Bull. Jnternat. Bd. XXII. 1920), die dér Teufelsluckcn
in Niederösterreieh (O. S i ckenber g: Verhandl. d. zool -bot.

Ges. Wien, 83, 1933), die dér Bajóter Höhle in Ungarn (I. Gaál:
Ann. Mas. Nat. Hang. Bd. XXVI. 1929), ferner die Schadelreste

von Mauer (A. Wurm: Jahresb. und Miteil. d. Öberrhein. Geol.

Ver. N. F. 34, p. 34, 1914) und V/eimar (W. Soergel : Zeitschr. d.

Deatsch. Geol. Ges. Bd. 69, Nr. 5—7, p. 139, 1917).

Demgogeniiber reihte II. G. Stehlin die Iltisreste dér
( otencher-Höhle (Schweiz) végén direr geringeren Mandibular-
böhe in die P. putorius-Gruppé ein. Aus Ungarn meldet 1. G a a I

in dér Fauna von Szuhogy (Term. tud. Közi. Pótfz. 1933. Nr. Ap-
ril—Sept.) Reste des gemeinen lltis und diesel* Art gehrt aacb
dér Schadel aus dér Büdöspest-Höhle an.

Über den rezenten und fossilen Steppeniltis finden wir aus-

ser in Heusd’s allgemeinbekannter eranioíogischer Studie meli-

i ere Angaben in den Abhandlungen von A. Wurm (1. c), V.

Soergel (1. c.) und J. Woldrieh (Sitzungsb. d. kais. Akad.

d. Wiss. Wien, Bd. 1880 und 1881.).

Wie sehon erwahnt, kamen aus den Spiitmousterienschichten

dér Mussolini-Höhle nur Extremitátenknochen zum Vorschein.

velche aber mit unseren übrigen als „1/. robnsta besehriebeneu
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Funden vollkommen übereinstimmen. Die Lángé des Oberarmkno-
chens betrSgt -12.7 mm, falit daher in die Schwankungsbreite dér

entspreehenden Réste mis dér Pálffy-, Jankovich- und Pesk-Höhle
Die Lángé dér Humeri unserer M. robusta variiert auf Grund
dér bisherigen Funde zwischen -10—48 mm, (Fig. 10) gegenüber
dem durchschnittlich 74 mm betragénden Wert dér erwachsenen
P. putorius Exemplare. (Fig. 11). Die lilinge des Schienbeines aus
dér Mussolini-Höhle betriigt 52 mm. die aus dér Pálffy-Höhle (Fig.

12) und Pilisszántó Felsnische 47.5—49, bzw. 53.5 mm, gégén 61.1

Hím beim rezenten gemeinen lltis (Fig. 13). Das Femur ist im
Vergleich zu dem des P. putorius nieht nur kürzer, sondern auch
etwas gekrümmter. Dér Oberschenkelknochen aus dér Jankovich-
Uöhle ist ea. :>1 mm láng, wahrend die Lángé beim rezenten ad-
ulten P. putorius durchschnittlich 57.7—59 mm betriigt.

Olnvohl die bisherigen Untersuchungen gezeigt habén, dass

die Körpergrssé dér Iltisse, — sehr oft vöm Gesehlecht völlig un-

abhiingig, — ziemlich stark variiert, fiel es mir doch auf, dass

die Langenmasse samtlieher Extremitiitenknoehen unserer „M.
robusta -— bei kraftigerem Bau des Unterkiefers, — bedeutend

un tér den entspreehenden Massen des gemeinen lltis Ideiben.

Dass s ;i m 1 1 i e h e, betoné ich deshalb, v eil diese Tntsaehe voll-

kommen ausschliesst, dass es sich eventuell nur urn Gliedmassen-

knoehen weiblieher Tiere handelt.

lm Besitze dér Kenntnis dér Gliedinas-enproportionen des P.

putorius interessierten midi vorerst die Wörte dér Extremitaten

lángén dér grosswüchsigcn englischen M. íobusta Newt. Nach
den, in dér grossen Monographie Iíeynold’s mitgeteilten Extre-

mitatenknochen-Zeichnungen betriigt die Lángé des Humerus 60.3,

die dér Tibia 69 mm. Audi dér Femurknochen verhalt sich, wie

dér (h's P. putorius. Wahrend alsó die Hnterkiefer- und Schadel

masse dér ungarlandischen fossilen Form mit denen dér engli-

schen M. robusta gut übereinstimmen, hesteht zwischen den Extre-

mitiitenlangen ein beden tender Grössenunterschied. Daraus ergibt

sich a bor, dass unsere als „M. robusta“ beschriehene Art mit dér

englischen Form nieht identi fiziért werden kann, worauf auf
Grund anderer Untersuchungen schon G y. Éhik und W. S o e r-

gel hingewiesen habén. í)ie englische Art ist alsó auch auf Grund
íbrer Körperproportionen nichts anderes, als ein grossdimensioni-

crtes Exemplar dér P. putorius- Gruppé.

Nunmehr interessierte ich mich fii r die Extremitatenpropor-

I ionén des rezenten Steppeniltisses. Die Lángé des Oberarmknochens
eines mittelgrossen mannlichen Tieres von M. eversmanni hungari-

ca fand ich mit 50.1 mm die des Schienbeines mit 58 mm. Diese

Werte niihern sich denen dér fossilen Art schon mehr, doch sind

bei diesen Extremitatenlangen die Schadelmasse des rezenten

Steppeniltis geringer als die dér fossilen Art. Innerhalb dér Mus-
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teld-Gruppé ist nur eiue Art, í'iir welche kurze Extremitáten eha-

i akteristisch sind, bekannt und zwar dér Xörz, Lutreola lutreoln

L. Dicse kurzgliederige Art bewohnt gegenwártig die nördlichen

und manehe mittleren Gcgenden Europas und Asiens. Tn Ungarn
ist sie sehr selten und haust nur in dér Xálie von Wildbachen des

Hocbgebirges. Tn unseren pleistomnen Faunén sind ihre Beste bis-

her nieht festgestellt wovden.

Eben deswegen sind die Feststellungen Wol drich's über
die Iltisextiemitátenknocbeü von Zuzlawitz sehr wiclitig. (Ablian-

dl. vöm Jahre 1881, p. 107). Er schreibt: inán kann unter

denselben lángere-schwáehere und kürzere-stárkere unterscheiden.

Obwohl nun die Extremitáten des Xörz nach Blasius kürzer

sindals die des Iltisses, kann hier ölnie Yergleichsmaterial doch kei-

ne Trennung vorgenommen werden, iveit Gebiss und Unterkiefer

des vorliegenden fossiten Xörz etwas starker und grösser sind als

die des gleichzeitigen Iltisses, daher die starkeren-kürzeren Extre-

initatenknochen nieht mit Sicherheit dem Xörz zugeschrieben wer-

den können.“

Alldies beweist, dass die Iviirze dér Eztremitátenknochen im

Verhiiltnis zu den Schadelmassen schon W o 1 d r i c h aufgel'allen

var. Seine Besorgnisse betreffs dér Trennung dér Gliedmassen-

knoehen sind jedoch vollkommen motiviert, da es sieh in seinern

Matériái wahrlich um zwei lltísarten Imiidéit. Has Exemplar von
Vypustek ist auch meiner Ansieht naeh cin genieiner Iltis ohno

Einsehnürung dér Frontalia, mit lángéin Palalinum und mit ein-

wurzeligem P L>

. Von dem in seiner im Jahre 1880 erschieneneu

Studie abgebildeten Exemplar von Winterberg teilt Autor mit,

dass es in hohem Grade dem Xörz áhnlich sei. Wurm bctrachtet

(1. c.) denselben Fund Hír cinen Steppeniltis. In seiner Publikation

vöm Jahre 1881 teilt Woldrieh cin Schádelfragment und einen

Fnterkiefer schon bestimmt dem Xörz zu. Xach Winterfeld
und Wurm sind léidé Üborreste des gemeinen Iltis, welche Mei-

nung icb .jedoch schon wegen dér S,telimig des P und dem Ver-

lauf dér áusseren Konturlinie des P 4
,
— nieht 'eilen kann.

Demgegenüber sind aus den ungarlandischen Höhlen Janko-

vich, Pesk, Pilisszántó, Pálffy und Mussolini (Subalyuk) nur Be-

ste dér „A/, robusto“ bekannt, wodurch meine Annahme, dass mi-

xere ausgestorbene pleistozáne Art cin gross- und breitschadeliges,

a bér kurzgliederiges Tier ivar, als erwiesen gelten kann. Mól d-

ri cli gi bt die Lángé dér kurzen Humeri mit 43, die dér Tibién

und Femurknochen mit 50—52 bzw. 4G.5—50.5 mm an, welche Mas-

se mit den Extremitatenlángen unserer „A/, robusto" vollkommen

ubereinstimmen.

Da meines Wissens Gy. Éhik die Vergleiehsuntersu-

ehungen dér Extremitátenknochen des Xörz, des gemeinen- und

Steppeniltisses schon vor lángerer Zeit begann, — sollen meine Be-
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obachtungen nur dazu dienen, sein Interessé auf die (íliedmassen-

proportionen misei er fossilen Art zu lenken. leli weise gleichzei-

tig daranf li in, (láss die starke Furchung dér Eckzáhne, die Zwei-

wurzeligkeit des P 2
, die verkümmerte Ausbildung dér letzten Mo-

laren, sowie die Fönn des P 4 und dér Nasenöft'nung, die breite,

knrze Schnauze, die relatív knrze Ganmenpartie nnd die Ausbil-

dnng dér Xasalia zugleieh Merkmale darstellen, welche aneh ani

Felnidéi des Nörz anzntreft'en sind. Als solches ist auch die gera-

dere Mittellinie dér Zahnkronen zu betrachten, da P 3 eine weniger

sehriige Steilung, als bei P. putorius einnimmt.

Filter den rnterscheidungsnierkmalen zwischen den Schadeln
vöm gemeinen nnd vöm Steppeniltis steht kente nocli die starke

Einschnürung dér Stirnbeine bei P. eversmanni, an erster Stella.

Xachdem dieses Mass mit dér Grösse des Schadels stark variiert,

reehnete Soergel die geringste Stirnbreite m Prozenten zr Ba-
silarlange aus. Die Vergleichsmateriale und Literaturangaben
veisen darauf Ilin, dass die Stirnbeine sowohl dér rézén ten als

aneh fossilen Yertreter des Steppeniltisses stark eingeschnürt sind.

Auf Grund einer l
T
ntersuchung mannlicher Fxemplare gab H e n-

scl in seiner craniologisehen Studie dieses Mass mit 10.6—14.1

mm, gégén 18.2—14.5 mm bei P. putorius an. Zu diesen Angabnn
möchte ich hinzufügen, dass genaue Messungen an P. putorius

Sehadeln des rezenten Vergleichsmaterials dér Kgl. Ung. Geol.

Anstalt (Fig. 1), — niemals einen Wert unter 16 mm ergaben.
Die geringste Stirnbreite des Iltisschadels von Mauer betragt

nach Wurm 10.3 mm (Fig. 6), die des P. eversmanni \on Wolin
uach Zelizko 11 mm (Fig. 4). Gleich eingeschnürt ist auch dér
Schadel von Weimar.

Am Schadel des europiiischen Xörzes (Fig. 2) ist dicse Ein-

schnürung kaum starker, als beim gemeinen 1 1 1 is, doch wölbt sich

dér Schadel hinter dér relatív kurzen Frontalpartie in ovaler

Form vor. Leider, befindet sich in unserem „M. lobustaP -Materiül

nur cin einziges Schádelfragment, welches betreffs dér Rinschnü-

mng dér Stirnbeine genauere Anhaltspunkte liefern kann. Dieses

Schadelbruchstück aus dér Pilisszántóer Felsnische zcágt die fii

r

den Steppeniltis so charakteristische Einschnürung nicht (16.1

mm) und wie das die folgenden Skizzen gut ersichtlieh maciién,

steht es morphologisch dem Nörz naher (Fig. 5). Die Annahme
S o e r g e l’s, dass die von Kormos als „M. robusta' be ehriebe-

benen Reste mit den Funden von Weimar und Mauer zusammen-
gehören, niuss ich bestreiten.

Meine Skizzen zeigen zugleieh die Ausbildung dér Xasalia.

Leider ist aus den Abbildungen dér Schadelfunde von Mauer und
Wolin die Form dér Nasenbeine nicht festzustellen. Die Xasenbei-

ne dér von mir untersuehten P. paforms-Scriiidel umrahmen die

Xasenöffnung mit breiter Basis und keilen sich zwischen di°
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Stirnbeine mit mehr odor weniger spitzem Winkel ein. Die mir

zugánglichen Steppeniltis und Nörzschadel weisen in dicsér Hin-

sich l'ast gleiche IOntvicklung auf, wodurch dicses Merkmal bei dér

Fnterseheidung beidcr Al tén ausscheidet. Áhnlich steht- es mit dér

Form dér Nasenöffnung, welehe beim gemeinen lltis ovaler und
böher, beim Steppeniltis und Nörz breiter und niedriger gebikPt

ist.

Beziiglieh des Gebissés ist P 2 des rezenteh gemeinen Iltisses

stets cinwnrzelig, dér des Steppeniltisses zu ca. 40% zweiwurzelig

wjihrend er bei unserer „M . robusta** in allén Fal len 2 Wurzeln
besitzt. Kormos, dér auf Grund seiner damaligen Fntersuchum
gén dicse Art als dirckten Ahncn des rezenten P. putorius betrach-

tete, folgerte daraus gemeinsam mit Win tér féld, dass dér ur-

sprünglicli zwei wurzeligc P 2 des Iltisses iní'olge graduoller Redukti-

on erst spater zum einwurzeligen Typus wurde. Seither kam aber

aus doni Hochglazial dei Büdöspest-Höhle ein nabezu vollstandi-

ger lltissehadel mit zugespitzten. Nasenbeinen, h i ib t*e?r -?ohmalere r

Nasenöffnung und oline Frontaleinschniirung zum Vorschein, alsó

(dn typischer P. putorius

,

mit regelrecht einwurzeligem P 2
. Dieser

Fund ist ein sicherer Beweis dafiir, dass im ungarisehen Pleisto-

zíin auch dér gejncine III is verbreitet war. Win tér féld macht
in seiuer Abhandlung die Bemerkung, dass nur dér P 2 des ameri-

kanisehen Nörzes zweiwurzelig sói. Demgegeniiber konnte ich die-

ses Merkmal an cinen (in dér Sammlung dér Kgl. Ung. Geol. Ali-

st alt befindlichen) sibirischen Schadel von L. lutreolo _$ selbst

í'eststellen.

Die iiussere Ivonturlinie des obercn R dsszahnes ist bei P. pu-

torius und P. cversmanni gut eingeschniirt, alsó konkav, wahrend
sic an (lom von mir untersuohtcn Nörzschadel und bei „M. robus-
; a" keine fii nschniirung zeigt alsó mehr konvex verlauft. Audi
in dér Ausbildung des M 1 stimmen dér Nörz und „4/. robusta“
iiberein.

Demgegeniiber sind die lángé Gaumenpartie, sowie die Fönn
des M1 und P 4 dér englisehen 4/. robusta, P. pnfoWíís-Merkmale.
Dér untere erste Lückenzahn (P.) ist beim rezenten gemeinen und
Steppeniltis, sowie beim Nörz zweiwurzelig. ííberviegend zweiwur-
zelig sind auch die; P„ unserer „4/. robusta An den M

,
des Nörzes

ist das Protoconid höher als am Reisszahn des P. putorius und P.

cversmanni, rvodurch L. lutreola mit unserer fossilen Art auch in

dieser Hinsieht gut iibereinstimmt.

Soveit es mein Vergleichsmaterial zuliess, dehnte ich meine
Fntersuchungen auch auf die Form dér Penisknochen aus, da aus
dem Diluvium dér Pilisszántóer Felsnische auch 2 Penisknochen
von 4/. robusta zum Vorschein kamen. Leider war zr Zeit, da G y.

Bittér a seine Untersuchungen begann, im vaterlandisehen 11-

tismaterial dér Steppeniltis vöm gemeinen lltis rassiseh noch nicht
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getrennt. (Barlangkutatás, Bd. IV. H. 2, p. 96, 1.916, Budapest).

Au f Grnnd dér Üntersuchung niehrerer Penisknocben beider Arten
kaim ich nur sagen, dass die löffelförmige Verbreiterung dér (lis-

taién Hacken in ihrer Ausbildung stark variiort. In einigon Fal-

ién ist sie eine sehmale Löffelform, dann wieder dureh Einschnii-

rung in zwei Teile getrennt oder mit gezackten Iiiindern vers-e-

ben. Leider hatte ieh keine Gelegenheit Penisknocben des Nörzes zu

untersuehen, weshalb ich nieht entscheiden kann, inwieweit dér
Penisknocben des im Blainville-Atlas abgebildeten M. vison mit
dem des europaischen Nörzes übereinstimmt. Dér distale Hacken
des Penisknochens von M. vison verbreitert sich zwar in einfaeher
Löffelform, doch ist dér Stiel gekriimmter als dér aus dér Pilis-

szántóer Felsniscbe. Es varé auch wielitig zu ívissen, in welchem
Masse die ventrale Furche am Penisknocben des Nörzes entwickelt

ist, da nach Gy. Bittér a die stark cntwickelte Furcbe unserer
fossilen Art eiri primitives Merkma) darstellt.

Fig. 4. ábra. a = M. vison (nach Blainville), e = Putorius putorius

(nach Blainville), c =Putorius furo (nach Blainville), <7 - Putorius

putorius (Apahida, Ungarn), b — „Mustela robusta“ (Felsnische Pi-

lisszántó, Ungarn).

Nach Zusammenfassung dér Resultate meiner Forschungem
muss ich vorerst feststellen, dass die Benennung „d/. robusta“ fii”

die Utisreste aus den Hiden Peskö, Jankovich, Pálffy, Pilisszán-

tó und Mussolini, tatsacblicb nieht aufrecht erhalten werden
kann. Mit meinen verschiedenen Untersuchungen, besonders mit

dem Nachweis dér sehr abweichenden Gliedmassenproportionen

möchte ich jedoch darauf hinweisen, dass auch die Bezeichnung

É h i k’s nieht als endgültig betrachtet werden kann. Die bisher

bekannten fossilen Steppeniltisschiidel zeigen námlich allé die

starke Frontaleinschnürung, wiihrend diese am Schadelfragment
unserer Art vollkommen t'elilt. Auch die morphologische Ahnlich-

keit, die in odontologischcr und craniologischer Hinsicht zwischeu

dem Nörz und unserer Form besteht, gibt uns einen Fingerzeig

Hfür, dass wir noch eingehendere Gliedmassen- und Peniskno-
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ehenuntersuchungen benötigen, denn ieh halté es für sehr wahr-

scheinlich, dass es sich ura eine ausgestorbene Nörzart von grossen

Dimensionen handelt. I)er Grössenunterschied zwischen dem Nörz
und unserer fossilen Form erscheint mir nicht maisgebend zu sein,

da sozusagen allé pleistozanen Tierarten kráítiger sind, als ihre

rezenten Verwandten.
Deswegen glaube ieh, dass die Feststellurigen Woldrieh’s

noch weitere Erwágung erfordern, da ieh selhst geneigt bin, dió-

sé unsere fragliclie lltis-art, die zr Pleistozánzeit in Ungarn im
Bükk- und Budaer-Gebirge gleiehzeitig mit dem fossilen gemeinen
Iltis verbreitet war, — als Lutreola robusta in die Fachliteratur

einzufiihren.

# # *•

Szerz különböz irányú vizsgálataival rámutat arra, hogy
nagytermet pleisztocén görényfajunknak úgy M. robusta (N e w t.)

Kormos, mint M. eversmanni soergeli Éhik elnevezése nem
tekinthet véglegesnek, mivel valószínleg egy kihalt, nagyterme-
t nyércfajról van szó.

TÁBLAMAGYARÁZAT. TAFELF.RKLÁRUNG.

Fig. 1. ábra. Putorius putorins L.

Fig. 2. ábra. Lutreola lutreola L.

Fig. 3. ábra. Putorius eversmanni hungarica. Éhik.

Fig. 4. ábra. Putorius eversmanni Less. foss. (Zechovie bei Wolin).

Fig. 5. ábra. „Mustela robusta" (Newt.) Korín. (Felsnische Pilisszántó).

Fig. 6. ábra. Putorius eersmanni Less. foss. tMauer an d. Elsenz).

Fig. 7. ábra. Putorius putorius L.

Fig. 8. ábra. „Mustela robusta" (Newt.) Korín. (Felsnische Pilisszántó).

Fig. 9. ábra. Lutreola lutreola L.

I ig. 10. ábra. „Mustela robusta" (Newt.) Korai. Das grössere Exemplar
aus dér Pesk-Höhle ,das kleinere aus dér Felsnische Pilis-
szántó.

Fig. ]]. ábra. Putorius putorius L.

1 ig. 12. ábra. „Mustela robusta" (Newt.) Korai. Durchschnittliche
Grösse.

Fig. 13. ábra. Putorius putorius L.

Sünit liche Figuren m natürlicher Grösse gezeiclmet.
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ÁSVÁNYÉENDSZERTANI TANULMÁNYOK.

II. Közlemény: A chlorit -csoport.

(Folytatás.)

Irta: Vavrinecz Gábor.

í\ í INERALSYSTEMATOLOGISC HE STUDIEN 1 1.

Die ChlorXigruppé.

Von Gábriel Vavrinecz.

( Fortsetzung.)

Statisl ische Aufarbeitung cles Analysenmaterials.

Die Analysen dér Literatur miissen vor dér statistischen

Behandlung kritiseh gesichtet werden, wie dies u. a. Gossner
ausfiihrlich erklarte. In dér Monographie von Oreel lásst sich

auch eine Sichtung dér Analysen wahrnehmen, diese liisst jedoeh
noch zn wünschen übrig. Für unsere statistischen Betrachtungen
v.ollen wir die Analysen naeh 1‘olgenden Gesichtspunkten sichten:

auszusehliessen sind allé solehe Analysen, bei welchen 1. zwei oder

mehrere Bestandteile nicht getrennt siiul (ansgenonimen Ni und

Oo mit fást gleicliem Atomgewicht und die Alkálién, wenn ihre

Summe nur einigc zehntel % ergibt); 2. ein oder mehrere Be-

standteile nicht bestinmit sind; 3. die Summe dér Alkálién und
Erdalkalien mehr als 2 % betragt, jedoeh naeh Abzug etwaiger

Karbonáté, Sulfate etc.; 4. déren Ánalysensumme ura mehr als

+ 1.50% von 100 abweicht; 5. rvelche vor 1860 erschienen (Do el-

tér schliesst bis 1870 aus); déren angi'gebene Summe infoige

Drnckfehler nicht stimmt.

Naeh dicsen Grundsiitzen miissen aus Oreels Zusammen-
sbdlung die Analysen:

11 39 104 113 140 154 188 212 219 246 273

12 45 105 133 141 157 *189 213 221 247 274

16 46 106 134 143 158 196 214 222 251 282

17 87 109 136 144 °173 198 215 235 252 286

24 89 110 137 150 474 199 216 243 266 288

26 102 111 138 151 177 209 217 244 268 289

36 103 112 139 153 184 211 218 245 270

ausgeschieden werden. Andererseits konnten us dér LiteratuT vii

le, obigen Bedingungen wohl entsprechende Analysen entnommen
werden, diese sind tiefer an den entsprechenden Stellen auf-

gezahlt.

Zwecks statistischer Behandlung miissen allé angenomme-
nen Analysen in gleicher Weise berechnet werden, damit die Re-
sultate, Abweichungen und Fehler dér einzelnen Analysen mitein-

* Die mit * bczeichneteu sind naeh Lám bért (27) mechanische
Gemenge.
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andor qualitatív und quantitativ verglcichbar seien. Aus den, mit

1000 multiplizierten Molverhiiltnisszahlen wurden nach T s eh ér-

ni ak die Summen h, m, a und s gebildet, wobei i'iir C0
2 ,
P 2
0 5

( te. entspreehende Áquivalente RO abgezogen wurden. Hernádi

wurde mit Hilfe des Tschermak schen Orthochloritverhalt-

h _ m-fa_ s-fa entschieden, ob das Mineral zu dér Anti-
nisses 232
gorit-Amesit Reihe oder zu den Leptochloriten gehört. tJber die

Berechnungsformeln sei auf Tschermaks Original und auf

das Handbuch von Hintze (28) verwiesen. Die Natúr dér sta-

tistischen Entersuchungen schliesst es aus, ciné Korrektionsfor-

mel i'iir analytische Fehler anzuwenden, deshalb wurde I'iir die

m—2a
,

s — a
Anz ilil dér Antigoritmolekiile von den Horniéin “

3
^ und 2

immer jene angewendet, welche im betreffenden Falle zu ldeine-

reni Betrag fiihrt; demgemas erschien ein, meistens kleiner Rest

an RO ( Jm ) bezw. von Si02 (/í s). Die Zahl dér Amesitmolekiile

ist immer = a. In dér Fehlerzusammenstellung wird Am und A &

meistens zusaínmengefasst, „fixer Rest" genannt im Gegensatz
zum flíichtigen Rest von Wasser (zl,,). weleher wegen dér grossen
1 nsicherheit dér Wasserbéstimmung auch negativen We t errei-

chen kaim. Dér Rest wird, Wie die mii 1000 multiplizierten Mol-
verháltniszahlen, als ganze Zahl angegeben; Berechnung von De-
zimalstellen hat wegen dér hdheren Grössenördnung dér Analy-
senfehler keinen Zweck.

Wegen Platzersparnis muss von dér Wiedergabe dér Einzel-
resultate abgesehen werden; die ganze Berechnung und Ableitung
cles Restes als Mass dér Analysenfehler sei daher an einem einzi-

gert Beispiele gezeigt:

Serpentin von Russel, Mass. L
T

. S. A., anal. Steiger bei

Emerson (29)

:

Si02 36,94 0,615 )

Ti0 2 —
}

0,615 s = 615

A1203 0,50 0,004u

Fe203 6,04 0,037s 0,045 a = 45
Cr20.* 0,33 0,002a 1

MgO 38,33 0,950c \

FeO 1,94 0,027o \

MnO Spur 0,983 983

NiO 0,40 0,005.3 )

— 44

CO 2 1.85 0,041 4 ] m = 939

SO.-s 0,20 0,002:, 0,044

P2O-, Spur — ’

H 2O - 0,71 —
H 2O + 12,07 0,670 h = 670

99,31
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Orthochloritbedingung
: y= 335, —

g
— 328,

Zusammensetzung : Antigorit Amcsit

a = 45

Fnnel Ant,8SAt4S(= AntM; , 3At13 ,7 ) erfordert h »i a s

656 939 45 Gll

somit Ívest — -j- 14 0 0 +4
fixer Rest = 4.

Die mehrzahl dér Analysen l'iihrt zu grösserem Rest; die Ur-

sache davon ist u. a., dass die Hydrosiiikate von feinen mechani-

sehen Verunreinigungen meistens nicht so leieht zu befreien sind,

v ie z. 13. Erze odor wasserlösliche Halze.

In Tabelle III sind die nach obigen Richtlinien gesiehteten

Serpentinanalysen dér Weltliteratur, richtiger i h re Reste, zusam-
mengestellt. Aus dieser Zusammenstellung geht hervor: 1) dass

die Analysen des dui eh Doelter ausgeschlossenen Jahrzehntes
1860—18G9 im allgemeinen schon genügend gut sind, 2) die Vertei-

lung dér Fehler dér Gauss ‘sehen Fehlerkurve folgt (s spater).

Es ist hiernach zu erwarten, dass bei den ehemisch ahnlich zu-

sammengesetzten Chloriten dér durch Zusammenwirken analyti-

seher Fehler und dér Verunreinigungen sich ergebende Rest zu

derselben Grössenordnung gehören wird.

Tabelle IV. enthalt das Analysenmaterial dér Orthoehlorite

und die Endresultate dér Berechnungen, nach dér Zusammensetz-
ung gruppiert und zusammengestellt. Aus dér ersten Kolonne der-

selben geht einerseits hervor, dass durch obige Berechnungsart
mehreren Orthochloriten eine andere Einteilung zukommt, als es

ihrer BenennuDg entspricht. Anderseits wird liier gezeigt, dass die

ungewöhnlich grosse Zahl von Namen die klare Übersicht ganz

gewaltig erschwert, Deshalb sei hier das Streichen dér nachstehen-

den Xamen, dérén Überfliissigkeit zum Teil schon Orcel bewies,

empfohlen

:

Rumpfit
Pseudophit

dichte C'hloritvorkommnisse,

Grastit

Rhodoclirom

Leuchtenbergit

Farbvarietaten von Kotschubeyit,

weisse, eisenarme Orthoehlorite,



Tabelle IV. IV. táblázat

Sammelname
und die in dem
Analysenmaterial

vorkommenden sonstigen

Benennungen

Analysenmaterial

Zusammensetzung als

Ánt
x At

y
berechnet Durchschnittliche Reste,

maximale Reste (eingeklammert),

mittlerer Fehler.Ato/o

J

Zahl dér

Analy-
sen

Vor-
kommen

Pennin Oreel: 190, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206. 207, 208, 210, 220,223; < 30 2 2 Ah = + 55.2 (+381, 159)

Diabantit 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 237, 238, 239, 240, 241. 242, 248,

Kümmererit 249, 253, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 287. 30—40 13 11 Am = 28.3 (124)

Ivotschubeyit Hintze: 40, 43, 102, 103, 104, 106. 40-50 44 31 A, = 39.0 (234)

Manganchlorit Doelter: Viridit 1. 2.

Talkchlorit Cernyh: 3 Pennin. 1 Kotsehubeyit, 1 Leuchtenbergit. 50 < 1 1 mittl. Fehler = 33.0

Viridit Magy. Chem. F. 33 (1927) 185 , 1 Pseudophit.

(Colerainit) N. Jb. Min. 1926, 11, 78 : 1 Leuchtenbergit. Summe 60 45

(Leuehtenbergitl N. Jb. Min. 1929, Ref. 1, 131:3 Manganchlorit.

(Loganit) Rammelsberg: Jahresber. 1861, 1010:1 Pyrosklerit.

(Pseudophit)

(Pyrosklerit)

(Rhodocbrom)
(Ripidolith)

(Rumpfit)

(besondero Penninvarietat)

Klinochlor Orcel: 40, 41, 42, 43, 44, 47, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 70, 72, 74, 76, < 50 4 2 Ah = + 57.0 (+182. -531)

Diabantit 119, 122, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 178, 179,
50-60 34 27 Am - 39.3 (193)

(Leuchtenbergit) 182, 183. 191, 267. 269, 271. 290.

(Pseudophit) Hintze: 117. Doelter: 19.
00-70 6 5 A. = 28.7 (143)

(Pyknoelilorit) Cernyh: 2 Klinochlor, 1 Leuchtenbergit. 70 < 2 1 mittl. Fehler 33.5

(Rumpfit) M.ngy riipm F 3!) fi 11971 185 und U (1998) 149: 9 Pseudophit.

Z. Ivrist. 36 (1902) 653 : 1 Chlorit. Summe 46 35

Prochlorit Orcel: 37, 38, 48, 49, 50, 51. 52, 56, 57, 58, .64, 65, 66, 71, 73, 75, 78, <60 3 1 Ah = + 34.5 (+202, - 102)

(Grastit) 79, S5, 88, 90. 91= 101, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 107, 108, 114,115, 00-70 32 28 Am = 21.6 (94)

(Grochauit) 117 121, 181, 263, 264. 70-80 8 7 A. 28.9(114)
(Leuchtenbergit) Hintze: 18, 29, 31, 32, 137.

80 < 1 1 mittl. Fehler = 26.7

(Rumpfit) Z. Krist. 36 (1902 ) 653 : 1 Chlorit. Summe 44 37

Korundophilit Oreel: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 32, 33, 34, 35, 63, 67, 68, 69, 77, 80, 81, S2, <70 1 1 Ah = + 56-4 (+458, —226)
Cronstedtit 83, 86. 116, 123, 126, 128, 132, 155, 161, 162, 265.

Daphnit Hintze: 6, 17 und bei Cronstedtit 9.
70—80 32 29 Am = 53.8 (96)

Kámmerorit Doelter: 88, 135. 80-90 10 6 A, = 54.7 (259)

Thuringit Cernyh: 2 Korundophilit, 2 Thuringit. 90 < 1 mittl. Fehler 48.5

( Bavalith) Magy. Chem. F. 38 (1932) 143:2 Korundophilit.

(Colerainit) Jb. f. Min. 1872, 951:1 Chlorit. 44 36
(Grochauit) X. Jb. Min. 1910, I, 29:1 Rumpfit.

S um lile

(Mctachlorit) N. Jb. Min. 7930,1, 357 : Thuringit.

(Rumpfit)

(Sheridanit)

(Aluminium-Sher.)

Amesit Orcel: 1, 2, 18, 29, 118, 124, 125, 135, 156. 159. 80-Í0 7 7 Ah + 74.0 (+167, - 1 10)

Cronstedtit Centr. Min. 1935, A. 198 : 1 Cronstedtit. 90- 100 4 3 Am = 60.5 (99), A. = 72.5 (135)

Thuringit —
(Phyllochlorit) Summe 11 10

NB. Die Anzahl dér citierten Analysen kann grösser oder kleiner sein, als die Síimmé in dér Rubrik „Zahl dér Analysen" ; die Ursache davon ist, dass in einigen

Werken manche paralelle Analysen zusammengeíasst, andere getrennt angeführt sind.

Abkfirzungen. Orcel: laufende Nummer dér Analyse in seiner Diss. Hintze: lauf. Nr. dér Anal. im Hbd. d. Min., Bd. II. Abschnftt Orthochlorite.

Doelter; lauf. Nr. im Hdb. d. Min.—Chem., Absclin. Chloritgruppe bzw. andere angegebene Arten. Cernyh: N. Jb. d. Min. 1927, II, A, 263 ff.
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Colerai nit

Logamt

Pyrosklerit

Sheridanit

Al-Sheridanit

I versc-hiedene eisenarme

Ortlio. hloritvor komin nisse.

Metachlorit

Bavalith
zu Daphnit gehörig,

Pylloehlorit = Thuringit,

Protochlorit — gewisse stöehiometriseh nahestehende Chlorite.

Allé diese, von mm au nicht mehr zu erwahnenden Beueu-

uuugeu sind iu dér Tabelle 1\ iu Klammern gesetzt (s. hiuten).

Für eineu Teil dér N anion muss die Beden t.ung besehrankt

werden, so deiu Thuringit: sárul liche neue Analysen des Schmie-

defelder Vorkommons, fül* welclies die Art Thuringit ursprünglieh

aufgestellt uurde, sowie dér Thuringit von Laké Superior sind

Orthoehlorite. Allé übrigen so benannten Mineralien, seien sie nen

oder alt analysiert, erfíillen die Tsehermak-sche Orthochlorit-

bedingung nicht, ebenso wie das mit denselben von Slavik und

Y
r

e s s e 1 y (30) i'íir identisch erkannte Aphrosiderit. Allé lepto-

ehloritischen Thuringite seien deshalh in dér Zukunft Aphroside-

’it genannt.

Aus dér dritten Spalte dér Tabelle IV ist die Verteilung dér

Analysen bezw. dér Vorkommen nach Zusammensetzung Antxo/0

Aty
oy0 zu entnehmen. Die letzte Spalte bringt den Bew. is, dass die

Keste, bzw. dér mittlere Feliler in dieselbe Grössenordnung gehö-

ren, wie jene dér Serpentinanalysen. V aré das zweite Endglied

dér Orthoehloritreihe in dér Wirklichkeit nicht Amesit, sondern

z. B. ein Gossnerscher Komplex, so wáren die Keste vielfach grös-

ser.

Die Verteilung dér Analysenfehler soll noch nach dér Grösse be-

trachtet werden; aus dem Diagramm híg. 2. ist zu entnehmen,
dass Kieselsaure meistens in Überschuss vorhanden ist; die 11;. u-

l'igkeit und Grösse des Kieselsaureíiberschusses gegenüber dem
Monoxydüberschuss wachst mit stoigendem Amedtgeha.lt. Dieses

nicht ausnahmslose Vorwalten liisst sich sehr einfach und leicht

durcli das Auftreten kieselsaurereicherer, bzw. monoxydarmerer
Komponenten, ^^ie Nagolnit, Mackensit, Chloritoid, Strigovit oder
die Dschang-sche Hilfskomponente erklaren. Scheinbaren Kie-
selsaureiiberschuss kann auch die Oxydation des Ferroeisens im
Analysenmaterial verursachen, weil hierdurch óin Mangel an Mon-
oxyd entsteht. Die extremen Kieselsaureiiberschiisse im Bereich
d.er amesitreicheren Glieder erscheinen tatsachlich bei eisenrei-
chen Chloriten.
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Die Möglichkeit des

Auftretens diesel* Lep-

tochloritkomponenten
vor Augehaltend, lasst

sich die Gültigkeit des

G a u s s’sehen Fehler-
gesetzes aus dér Áhn-
lich kei tinit dér G a u s s’-

sehen Fehlerkurve bei

jedern Mischungsbe-
reich klar erkennen.

Fieser Umstand ist zu-

gleieli ein Beweis fiir

den stetigen Zusam-
menbang von Serpen-

tin (Antigorit) mit den
Ortboebloriten und
mit Amesit in cbemi-

seher Hinsicht.

Dér statistische Ver-

gleich des Analysen-
materials dér Ortho-

ch lóri te mit jenem des

Serpentins. und dér

Alibi iek dér Fehler-

kurven. ergibt im Ein-

klang mit den röntge-

nograpbischen Befun-
den, dass die Ortbochlo-

rite als Mischungsglie-

der dér Antigorit-Ame-

sit-Keibe zu betrachten

sind.

Aus Résültatén rönt-

genographiseher Un-

tersucbungen über Si-

likate, erkannten M a-

c li a t s e h k i (41) u.

Bragg (42) die ge-

genseitige Vertretbar-

keit von Ionenpaaren
ábnlicher Einzelgrösse

u. gleicber Wertigkeits-

summe, wodurch obige

Feststellungen einen

wei térén Beweis erhal-

ten.
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Einteilung dér Jteihe Antigorit-Amesit.

Die Einteilung dér Mischungsreihe hat Tsc hermák nur

au f Grund des Verhaltnisses Ant : At vorgenommen; diese Ein-

teilung ist gemáss den isomorphen Vertretungen des Magú siums

und Aluminiums zu ergánzen (s. Tabelle Y
r
). Winchell hat bor

dieser Einteilung einerseits Eiganzúngen. gnderseits auch bezüg-

lich des Komponentenverhaltnisses gewisse Abanderungen vorge-

nommen. I ie Notwendigkeit dér Aufteilung dér dureb Brauná
beanstandeten Liieke spraeh Verfasser (31) 1927 aus; W inehell
verschob den Begriff „Pennin“ in dicse biteké, wodurch er jedocli

0-AC%4t

_—cn-

n/J

JAn.xDE
Serpentin

Aw '

Q
t%

-

QO-AOCfofit
-Qm_

fímesit

Fig. 5. ábra. Hibagörbék az orthochlori tsorozat különböz szakaszai-

ban. — Fehlerkurven in den verschiedenen Absehnitten dér Ortbo-

chloritreihe.

viele Pennine in Klinocnlor umtaufen hátte rnüssen. Dschang
sehaltfete in die Liieke Thermophyllit cin; die Aualysen von Ther-
nioph>llit (eit. Hintze: Serpentin No. 114. 114 u. Dschang 1. c.)

fiihren zu 15.4, 19.0 und 24.8% Amcsit, die Einschrankung zwi-

sehen 20 und 30% Amesit ist alsó nicht richtig. Hierher gehört
auch die „besondere Penninvarietat“ aus Marki rch (eit. Orcel
253) mit 17.5% At, welche morphologisch und optisch auch gut
in die Reihe passt.
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Tabelle V. Einteilung dér Antigorit-Amesit-Reihe und System dér Orthochlorite.

A u t o r
Antigorit

Amesit

100 90

0-10
90 80

10-20
80 70

20 30

70—60
30-40

Tschermak 1891 Serpentin
j

Winehell 1926

Mg

1

Fe

Antigorit

Jenkinsit

Pennin

Dschang 1931 Antigorit Thermophyllil

Vavrinecz

1936

Mg A1

Antigorit

Thermophyllit Talkchlorit

Mg Cr (Al, Fe)

Mg Fe Z ö b 1 i t z i t

Mg> Mn Al

Mg> Fe Al
Jenkinsit

Mg, Fe Al D i a b

Fe Al

Fe Al, Fe

Fe Fe

Ni Al Nepouit

Ebenfalls in diese Liicke gehören noch 3(i Analysen mit
10—20% At (Serpentin), 1) Analysen mit 20—30% At (Serpentine

und Chlorite), í) Analysen mit £0—40% At (Serpentin, Talkchlorit,

Pennin).

Winehell hat aueh andere Berci eh e abgeandert, wodurch
die Nomenklatur dér einzelnen Vorkommen ganz umgewaíz wer-

den müsste. Prochlorit unterdriickte cr dagegen zu einer eisenhal-

tigen Abart des Korundophilits, weslmlb wiader eine Fmanderung
dér Nomenklatur eines grossen Analysenmaterials nötig ware.

Dies ist -praktisch undurchführbar, darum empfiehlt \ erfasser

eine konservativere Einteilung, welehe ebenfalls in Tafel V ein-

get ragén wurde. Dér Mischungsbereich von Therinophyllit wurde

hierbei bis zu 10% Amesit herabgesetzt, die Lückc zwischen die-

sem und Pennin mit Talkchlorit bezeielinet. Bei diesen Operatio-

nen wurde a-uch auf die Hautigkoitsverhaltnisse (lant Fig. 1 )

líiicksicht genommen.

Leptochlorite.

Von den, in dér Literatur beschriebenen und als Leptochlo-

rit bezeichneten Mineralien gehören, v ie oben festgestellt wni de,

mehrere zu den Orthochloriten. Die Erfahrung, clasí eijae grosse
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V. táblázat. Az antigorit-amesit-sorozat beosztása és az orthochloritok rendszere.

60—50
40—50

50-40
50-60

40—30
60—70

30 20

70- 80

20—10
80-90

10-0
90—100

Pennin Klinochlor Prochlorit Korundophilit A m,e s i t

K 1 i n o c h 1 o r

Diabantit

Korundophilit
Prochlorit
R i p i d o 1 i t h

Thuringit

A m e s i t

Daphnit
Pennin Klinochlor Prochlorit Korundophilit A m e s i t

Pennin Klinochlor Prochlorit
J

Korundophilit
A m e s i t

.

-

Kámmererit „Kotschubeyit

í
(Ferriame8it)

Manganchlorit

Grochauit
A ni e s i t

a n t i t Pyknochloril Kipidolith

!

Daphnit (Ferroamesit)

i

Thuringit

Viridit Cronstedtit

Anzahl dér „Leptochlorite” durch neuere Analysen sich für Or-

thochlorite erwies (Bavalith, Cronstedtit, Daphnit, Diabantit, Lo
ganit, Pyrosklerit, Rumpfit, Thuringit z. T., Viridit), veranlasst

mis zr Annahme, dass ein grosser TeiI dér Leptochlorite ein

Kind sekundárer Oxydation des Ferroeisens (s. auch Dschang,
1. c. 432) oder grober analy tischer Fehler sei (Rumpfit!). Diese

Annahme f ind'ét in dér Tatsache, das die Mehrzahl dér leptochlo-

ritischen Arién nur einmal gefunden und bescnrieben Avurde, alsó

einer Bestatigung hairt, eine Stiitze. Um dies zu veranschauli-

clien, wurden die nicht in die Antigorit-Amesit-Reihe gehörigen

Chlorite in Tabelle VI zusammengestellt; hierher AA'urden vollstán-

digkeitshalber auch jene verwandten Arten aufgenominen, welche

heute nicht mehr in die Chloritgruppe ,
sondern zu den Vermicu-

liten, ehloritischen Vermiculiten und Sprödglimmern gereiht Aver-

den (zweie dér Tscherma k’schen Komponenten, A\
-

ie Chlorito-

id und Strigovit, sind auch Sprödglimmer!).

Jene Arten, Avelche geAvissermassen sicher erscheínen, sind

fett gedruekt; die iibrigen erheischen noch genauere l ntersuchung

und AA’urden, da ihre Existenz oder ikre Homogenitat mehr oder

v'eniger zweifelhaft ist, im folgenden nicht mehr berücksichtigt

(dasselbe geschieht auch mit solchen "V orkommnissen 1)zaa
t

. Analy-

sen, AA^elche mehr als 2 % Kaik und Alkálién enthalten); ebenso
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wurden auch jené Minerale, dérén Beschreibung bezw. Analyse
ohne Benennung erschien, áusser Acht gelassen.

Naehdem von leptochloritischen Mineralien umfangreichere
und einheitliche röntgenographische Untersuchungen bisher niciit

vorliegen, kann sich die Frage dér Zusammensetzung nur auf sta-

tistische Untersuchungen stützen.

Als Bestandteile kommen nach Tsche rínak und nach obi-

gen Darlegungen ausser Antigorit und Amcsit noch Mackensit
(At” — Mk), Chloritoid (Ct) und Strigovit (Str) in Betracht. Dér
Ivomponententyp Mackensit wurde cingangs vorgestllt. Es kommt
bei mehreíen Arten vor, dass die Beréchnung auf AntAtMk bedeu-

tenden, stets auftretenden Wassermangel (— /| h) ergibt; dies ist

cin Zeichen dafíir, dass hier eine andere Komponentenkombinati-
on vorliegt und jené nun zu suchen ist, bei welcher kein systema-

tisch wiederkehrender Wassermangel auftritt.

Vöm Chloritoid liegen mehrere Analysen vor, welche ziemlich

befriedigend iibereinstimmen. Die Zusammensetzung des Strigo-

vits ist dagegen zweifelhaft; wir besitzen nur drei alté Analysen

von einem einzigen Fundort, welche niclit unbeti achtlich vonein-

ander abweichen:

1-Citat h m c s

147 2.23 2.07 1 2.03

148 2.98 1.00 1 1.97

149 2.61 1.31 1 2.06

statt 2 2 1 2

isammensctzung des Síri govits noch bei weitem
niclit sichergestellt ist, diirfte er auch keine Grundlage fiir aus-

gedehnte Bereclmungen bilden.

Eine neue „Erganzungskomponente“ führte Gin L i a n g

Dschang ein; mit seiner theoretischen Ivomponente gelingt ihm,
die Zusammensetzung einiger Chlorite zu deuten. D. s Berechnen
dér Leptochloritan ilysen auf die Kombination dér drei Kompo-
nenten Antigorit, Amcsit und die Dschang-sche Hilfskompo-
nente (Ds) gelingt nicht bei jeder Analyse; wo es auch ohne be-

deutendem fixen Best geht, dórt erscheint in viclen Fallen ein

nicht unbetrachtlicher und liestandig auftretender Wassermangel;
cin Zeichen dafíir, dass das Bechnen auf falsehem Wcge ging. In

diesen Fallen ist eine andere Komponentenkombination anznneh-
men.

Von dér Gitterstruktur dér Chlorite ausgehend, wurde oben
auf eine weitere Kombinationsmöglichkeit aufmerksam gemacht.
Das eventuclle A usbleiben ciner Brucitlage ist identisch mit einer

Zwischenlagerung einer iiberzáhligen Talklage. Mán kann sich

auch jene Möglichkeit vorstellen, dass die Talklage („Tk”) hier
und da (in statistischer Verteilung) durch die strukturell ahnlich.

gebaute und gleichdimensionierte Pyrophyllitlage (,,Py‘*) ersetzt
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Tabelle VI, Leptochloritanalysen. VI. táblázat, Eeptochloritelemzések.

Name
Citate

Analysen Morphologie Anmerkungen
i Doelter Orcel

Allophit II 1, 789 —
1 (1873) mikrokristallin.

Aphrosiderit

(und leptochl.

Thuringite)

III, 335

III, 326

I

s. Tab.

!

v«-
(

5 alté, 3 neue

3 » 10

í

pleochroitisch,

1

opt. anisotrop,
• spaltbar

Astrolith III, 343 —
1 (1904) rhombisch ?

Balvraidit III, 438 —
1 (1880) ?

Berlauit II 2, 667 —
1 (1882) ? 2 o/o Kaik, ver-

Brunsvigit III, 389 185. 1 (1902) opt. anisotrop
ándert. Chlorit

Sprödglimmer
ChamoGt III, 324 s.Tab.VII. 6 alté, 6 neue dicht oolithisch

Chloropháit III, 437 —
1 (1843), 2 (1881) ? 2—5 % Kaik -|-

Chloropit III, 386 145. 4 (1879) 9
4 Alkálién

3 Anal. mit 2-5%

Delessit III, 338 s.Tab.VII. 4 alté, 6 neue faserig, pleochr.

Kaik 4 Alkal.

Duporthit 11/2, 788 —
1 (1877) asbestartig

Epichlorit III, 333 231—234. 2 alté, 2 neue ? chlorit. Vern.
Euralith III, 337 s.Tab.VII. 1 (1868), 1 (1909) radialfaserig

Grángesit III, 334 1 (1875) opt. isotrop Pseudomorphose
Griffithit III, 431 —

1 (1920) opt. anisotrop, 3.6 % Kaik -f-

Hullit III, 334 2 (1881)

spaltbar

opt. isotrop
4 Alkal.

chlorit. Verm.
Kerrit 11/2, 721 — 3 alté Vermiculit
Klementit III, 666 s.Tab.VII. 1 (1888), 1 (1927) monoklin ?

Lillit II 2, 156 —
1 alté dicht

Maconit II 2, 649 —
1 (1873) ? Vermiculit

Melanolith 111, 336 —
1 (1850) ? chlorit. Verm.

Mingueit III, 344 —
1 (1910) opt. anisotrop

Moravit III, 343 186. 21(1906) schuppig

Schuchardtit II 2, 636 — 2 (1882—84) íeinschuppig umgew. Chlorit

Stilpnochloran II 2, 157 163. 1 (1905) schuppig Ferro-Bestg. fehlt

Stilpnomelan

(Chalkodit)

1 112, 636

Mii, 341
s.Tab.VII. 1

13 |

kristallinisch —
bláttrig, spaltbar

Vaalit 11/2, 735 —
1 (1874) sáulige Krist. Vermiculit

Venerit III, 444 —
1 1876) homogén ? Vermiculit

Zedebassit III, 435 —
1 (1917) ?
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wird. Dicse zwei Annahmen gewinnen an Wahrscbeinlichkeit, in-

dern mehrere Leptochlorite sich glatt auf Antigorit—Amcsit—Talk
(Ant

xAtyTk )> b' zichun rsAveise Antigorit—Amcsit—Pyrophyllit
(Ant

x
AFPyp ) berechnen lassen, wie es Tabelle VII zeigb

Die Analysen dér in Tabelle VI fettgedruckten Leptochlori-

te sind in Tabelle VII angefiihit, grnppiert nach den möglichen
Komponentenvariationen. Aus dieser Zusammenstellung is+ er-

sichtlich, dass 1. viele Analysen auf mehrere Weisen gedeutct

i nd formuliert werden kimen, 2. verselik dene Vorkommnisse
bczAV. Analysen derselben Art nieht immer auf dieselbe Kombina-
t'on zurüekgefübrt werden können.

Diese Tatsaclien zeigen scbon geniigend, wie unsiclier die

( hemie dér Leptochlorite steht. Bei einer solchen Variabilitat

dér Kombinationen ist es zr Zeit ganz iiberflüssig, auf das g<’-

genseitige Verhaltnis dér Komponenten naher einzugehen und
deshalb können wir den Absclinitt dér Leptochlorite mit dér Fest-

stellung abschliessen, dass das ganze Gebiet dér Leptochlorite ciné

cinheitliche, umfangreiche chemische und röntgenographiscbe

Durcharbeitung erfordert.

Systematik.

Die Badikale K n und R HI dér Chloritkompo menten können
durch folgende Elemente vertreten werden (in lleihenfolge dér

wachsenden Ordnungszahl)

:

pH = Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Pb.

RIH = Al, V, Gr. Fe.

Die sicher gekannten chloritbildenden Komponenten tyjien

Serpentin (Antigorit), Amesit, Maekensit, Chloritoid können alsa

durch zahlreiche Verbindungen verwirklicht werden; von dieser.

sind jedoch nur wenige bekaunt. Mehrere kommen nur in unbe-
deutender Menge als Mischungsbestandteile vor. Die rein oder als

Mischungsbestandteil bekannten Verbindungen sind im folgenden
zusammengestellt.

Serpentin (Antigorit), Ant

:

H mit Spuren von FeAlCr sehr haufig.

H^Mn^SLO^: Lángban <13%), Franklin Furnace (12%),

Monroe (6—7%).
H iFe3SioO„ (Jenkinsit): S c h w a r z e n b a c h (46 % ), Monroe

(30-32%),

in Viridit, Gobitschau (97% vöm Ant),

in Cronstedtit, Pribram (82% v. Ant).

H 4Ni 3lSi,0 9 (Nepouit): Nepoui, Neukaledonien <24—87%), Rew-
dansk (41%).

H4Co3Si/), : selten und nur in Spuren.
HfiUzSi./)^: Moravica (3%).
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H4Zn3Si209 : im Zinkmanganserpentin, Franklin Furhace (6%).

H4Pb 3Si2Ov : im Manganserpentin, Lángban (0.2 %).

Amesit, At

:

H4Mg.2Al.2SiO {
,: rig. Amesit, anal. Shannon (83% v. At), in zahlr.

Órthochloriten zu 80— 99 % v. At.

H4Mg.y^SiO v : im Serpcntin, Taberg (0.12%).

H4Mg .Cr.SiO,,: in vielem Pennin ( ,Kammererit“) und Klinochlor

(,,Kotschubeyit“) mit stets vorwalt. Mg AlFe-Amesit,

Ural (15—2(5%), Texas (21—29%).

H4Mg.Fe ,SiO„ (Ferriamesit): vein nicht bekannt. Im Zöblitzit .

Zöldi tz (83-88% v. At), Spredienstein (70% v. At), Rio

Alto und Longone (94—95% v. At).

H4Fe2Al2SiOí,
(Ferroamesit): Laké Supcrior (75% v. At), im

Daphnit, Penzanee (90% v. At).

H4Fe2Fe2SiOv (Cronstedtit)

:

Pribram u. Uornwall (81 bzw. 100%

v. At), im Viridit, Cobit-chau (55—(50% v. At).

Mackensit, At” = Mk :

H 4Al..SiO : (Nagolnit): s. Tabelle I, in mehreren Leptochloriten

auch in vorwaltender Menge.
H

4Fe2SiO : (Mackensit): s. Tabelle I, in mehreren Leptochloriten,

auch vorwaltend.

Chloritoid, Ct

:

H 2MgAl2Si0 7 : in C 1) lo ri tóid (Ottrelith) zu 3—37%.
H2MgFe.,S iO-

:

in Chloiitoiden 1—8%.
H ,FcAI, SiO

,

(Chloritoid): in den bekannten C’iloritoiden 60

97%.

H ,FcFe2SiO-: in Cliloritoiden unbedeutend, im falsch tr Thu
ringit bezeichnetem Mineral \on Quellenreuth (D o e 1 1 e r

4, Or cél Nr. 30) neben wenig MgAl-Chloritoid iiber-

Aviegend (wenn Analyse richtig, selbstandige Species!).

Bemerkung. In dieser Zusanimenstellung sind unter % stets Mól-
prozente, u. zav. Molprozente a

toiu betreffenden X'crbindungs
typ zu versieken.

Die Chloritgruppe besteht aús zaací Untergruppen: 1. Glieder

dér Antigorit-Ame dt-Reihe, gebildet aus den Typen Antigorit u.

Amesit in vtrsehiedener Vertretung dér Radikah*. dicse sind die

Orthochlo 1 ite; 2. ciné Anzahl von ehloritischen Mineralien, dérén

Zusammensetzung etc. noch nicht sicher ist, sich nur durch Her-
anziehen von Mackensit, Chloritoid und nötigenfalls anderer

Hilfskomponenten deuten lásst und keine einheitliche, in Reihe
fassbare Familie bildet; diese sind die Léptnek lóri te.

Es ist einleuchtend, dass letztere Avegen íhrer mangelhaften
Definierbarkeit zr Zeit noch nicht geordnet Averden kimen, des-

lialb beschriinken wir uns nur auf die System atik dér Orthochlo-

rite.
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Das System dér Orthochlorite riehtet sich nach zwei Hegein:

die eine ist das ürdnung-prinzip (s. dic 1. Mitteilung, 39), die an

dere gründet síeli auf das Ant : At-Verháltnis und ist im breite-

ren Teile dér Tabelle V durchgefiihrt. Die Einteilung nach dem
Prinzip dér wachsenden Wertigkeit und dér wachsenden Ord-

nungszahl ist in dér linken Spalte derselben Tabelle zu finden.

Tabelle

VII.

VII.

táblázat.
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Tn dieser Tabelle isi dió Ungleichheit dór Gliederung dór

Ferroantigorit-Ferroamesit-Linien auffallend. Nachdem die hier-

hergehörigon Vorkommnisse sieh nicht anf die ganze Reihe er-

strecken und viel geririgeres Analysenmaterial bieten, als dió

Mg—Al-Verbindungen, se ist ihre ganz gloicha.r ige Finteilung

zr Zeit noch nicht möglich.

Anhang : Namen und Synonyma dér Chlorite und verwandter Mineralien.

f = zn streichende Namen.

Allophit = Leptochl. Tab. VT.

Amesit, = H
4
Mg

2
Al

2
Si0

9 = At;

als Typus Endglied dér Ortlio-

ohloritreiho, als Miueral Mi

schungen mit 80—100% At.

Antig'orit = bliittr. Modifikation

von H4
Mg

3
Si

2
0

9
(„Blaterserpen-

tin“) = Ant; als Typus end-

glied dér Orthoeliloritreihe und

Komponente dér ineisten Lepto-

chlorite, als Mineral Mischun-

gen mit 90—100% Ant.

Aphrosiderit == Leptochl. Tab.

VT u. VII.

Astrolith — Leptochl. Tab. VI.

Baltimorit = Chrysotil.

Balvraidit — serpentinahnl. Zer-

setzungsprod. Tah. VT.

Bavalith -= Korundophilit.

Berlauil = verunr. Leptocld.

Tab. VT.

Bowenit = Antigorit.

Brusvigit — Sprödglimmer Tab.

VT.

Chalkodit = Stilpnomelan.

Chamosit = Leptochl. Tab. VT
u. VII.

Chlorit Kobell — Prochíorit.

Chlorit Rose = Klinochlor.

Chlorit Werner = Prochíorit.

Chloritit a = Nagolnit.

Chloritoid =. Spödglimmre Tab,

VI.

Chloromelanit Orthochlorit-

varietát.

Chloropit = Leptochl. Tab. VI.

Chlorophaenerit — serpentinart.

Verwitterungsprod.

Chlropit = Leptochl. Tab. VI.

tCbromehlorit = wenig Crent-

halt. Orthochlorite.

Chrysotil = 1‘aserige Modifika
tion von TT

4
Mg

3
Si

2
0

9 („Faser-

serpentin“).

1'Colerainit = Orthochloritvari-

etiit.

Cronstedtit = dem Amesit ent-

sprech. Ferroferri verhindu ng.

H
4
Fe

2
Fe

2
Si0

9 Crt.

Daplinit = als Typus Ferroamc-
sit, als Miueral ferroamesithalt.

Korundophilit und Amesit.

Dclessit = Leptochl. Tab. VT u.

VIT.

Porinál in = unreiner Serpentin.

Piabantit (Piabantchronnyn) =
ferroeisenhalt. Orthochl. mit

30—50% At.

Duporthit = unreiner asbestart.

Serpentin.

Epichlorit = noch nicht det’i-

nierbarer Chlorit, Tab. VI.

Euralith = Leptochl. Tab. VT u.

VTT.

Feriit — Chrysotilpseudomor-

phose nach Olivin.

Garnierit = z. T. Ni-halt. Ser-

ipentin.

tGrastit (Grastil) = Prochíorit.

Grangesit (Grengesit) — noch
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nicht definirb. Chlorit, Tab. \ T.

Griff itbit = Leptochl. Tab. VT.

Grocháuit = wenig Ferroeisen

enth. Procblorit u. Korundo-

philit.

Hallit = Sprödglimmer.

Helminth = wurmförmig ge-

staltete Chlorite.

Hullit = chloritischer Vermi
culit.

Hydrophit = Chrysot-il.

Jenkinsit = eisenreicher Serpen-

tin.

Kiimmerérit = chrombalt. Pen-

iiin.

Iverrit = Vermiculit.

Klementit = Leptochlorit mit

50—60 % At.

Korundophilit '(Korundophyl-

lit) = Orthochlorit mit 70—80

% At.

Kotsehubeyit = chrombalt. Kli-

nochlor.

Lepidochlorit — Orthochloritva-

rietat.

fLeuchtenbergit = weisse Ortho-

chlorite.

Leukotil = unreiner Serpentin.

Lillit = Leptochlorit Tab. VT.

l'Loganit = Pennin.

1'Lo.pheit = Procblorit.

Mackensit = H
4
Fe

2
Si0

7 = Mk=
= At” Tab. I, als Typus Mi
schungsbestandteil vieler Lep
tochlorite.

Maconit = Vermiculit Tab. VI.

Manganchlorit = manganhalt

Ortbochlorit.

Marmolith = Antigorit.

Masonit = Chloritoid.

Melanolith = noch nieht defi-

nierbar. Chlorit, Tab. VT.

tMetachlorit = Korundophilit.

Metaxit = Chrysotil.

Mingueit = Leptochlorit Tab. VI
1'Miskeyit (Miskejj ) = dichter

Chlorit (Krenner 40), identisch

mit fPseudopliit ('Wariha , 12)

v. demselb. Fundort.

Monradit = unreiner Serpentin.

Moravit = Leptochlorit Tab. VI.

Nagolnit — TI
4
Al.SiO- = Ng =

At” Tab. I, Komponente man-
cher Ortboeblorite.

Nemaphyllit = Antigorit.

Neponit = H
4
Ni

3
Si

> 0,,.

Nigrescit = serpentinartig. Ver-

witterungsprodukt.

Qnkoit (Ogkoit) = Procblorit,

Ophit == Serpentin.

Ottrelith = Chloritoid.

Owenit = Thuringit.

Palygorskit — dón Chlorite n

nahestehendes Verwitterungs-

produkt.

Pelhamin = unreiner Serpentin.

Pennin = Ortbochlorit mit 40

—

50 % At.

fPhyllochlorit = Amésit.

Pikrolith = Chrysotil.

Pikrosmin = unreiner Serpen-

tin.

Pilolith = Chrysotil.

Procblorit = Ortbochlorit mit

60—70% At.

fPseudophit = dichter Ortho-

chlorit.

fPyknochlorit = Klinochlor.

Pyknotrop = unreiner Serpen-

tin.

tPyrosklerit = Pennin.

Radiotin = unreiner Serpentin.

Retinalit (Rhetinalith) — Chry-
sotil.

Rewdanskit — Ni-reicher Ser-

pentin.

fRhodochrom — chrombalt.

Pennin.

fRhodophyllit = chromhalt.

Pennin.

Ripidolith Köbei I — Klinochlor.

Ripidolith Orcel, Vavrinecz
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= viel Ferroeisen (Mg : Fe =
1:1) enth. Orthochlorite mit

60__80% At.

Ripidolith Rose — Prochlorit.

tRumpfit Fri lseit = nicht

existierendes Min.

tRumpfit Panzer-Redlich —
dichte Orthochlorite.

Schuchardtit = Leptoch lórit Tat).

VI.

Schweizerit = sehr eisenarmor

Chrysotil.

Serpéntin = H
4
Mg

3
Si.,O

g ; faseri-

ge Modif. = Chrysotil (mit

Si0
2
-Ketten), bláttr. Modif. =

Antigorit (mit vermutl. Schicht-

gitter).

tSheridanit ( u. fAluminium-
sheridanit) = Korundophilit.

tSideroschizolith = Cronstedtit.

Siliciophit = mii (Inai durch-

trankt. Serpentin.

Sismondin — Chloritoid.

Stilpnochloran — Loptoohlorit

Tab. VI.

Stilpnomelan = Leptochlorit Tab
VI u. VII.

Strigovit = Sprödglimmer .

Tabergit = Gemenge von Chlorit

und Phlogopit (Tschermak).

Talkchlorit = Orthochlorit mit

30—40% At.

Tangiwai (Tangiwait) = weisser

Antigorit von Neu-Zeeland.

Thermophyllit = doni Antigorit

nahesíÉéhendor Orthochlorit mit

10—30% At.

Tlmringit - Übergange zwischen

Daphnit und Cronstedtit; dió

loptochloritischen Vorkomm-
nisse sind zu Aphrosidorit zu

reihen.

tTolypit = Orthochloritvarietat.

Totaigit — unreinor Serpentin.

Vaalit = Vermiéül it Tab. VT.

Venasqnit = Sprödglimmer.

Venerit = Vermienlit Tab. VI.

Viridit Kretsehmer = dem
Permin entspróchende Ferro-

ferri-Verbindnng.

Vorhausrit = Chrysotil.

Williamsit = Antigorit.

Xylotil = Chrysotil.

Zebedassit = aluminiumhalt. ser-

pentinahnl. Zersetzungspro-

dukt.

Zermattit = eisenhalt. Chrysotil.

Zöblitzit = eisenhalt. Orthochlo-

rite mit 10—30% At.

Zusa rnmert fassurig.

1. Für die ehemische Zusammenfussung dér Chlorite er-

seheint die T s c h e r m a k’sche Formulierung als die wahrschein-

üchste. Sie wird durch viele Autoren bekraftigt. Gegenmeinungen
konnen teihveise als unbegründete Annahmen, teilweise wegen
anfechtbarer Versuchsanordnung beseitigt werden.

2. Als Komponéntentypeu dér Chlorite kommen nach
Tschermak, W i ne h e 1 1, Dschang und Verfasser Antigo-

rit H 4R :i

11 Si
L
,0 9 , Amesit H 4R 2

11 R2
0 i Si0 9 , Chloritoid H R 11 RJii Si0

7 ,

Strigovit H 4R 2
ii R2

111 Si 2On (1), Mackensit H 4R 2
111 Si0 7 und eine

„Hilfskomponente ‘ H sR 4
n Si

r,0 )((
in Betracht.

3. Röntgenographisehe Untersuclrungen sind sehr sparlich

vorhanden, nur von den Orthochloriten Hegen systematische Un-
tersuchungen mit übereinstimmenden Befunden vor, welche die
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Existenz dér Antigorit -j- Amesit-Mischung als gegenseitige Ver-

Iretung von MgSi dureh A1A1 beweisen und hierdurch die

Tscherma k’sche Auffassung bestátigen.

4. Aus dér Betraehtung dér Strukturverhaltnisse geht hor-

ror, eláss das Auftreten weiterer zwei Komponenten, námlich

von Talk und eventuell Pyrophyllit möglich erscheint.

5. Die Statistik des Analysenmaterials zeigt:

a) dass die Antigorit-Amesit-Reihe (Orthochlorite) mit un
regelmassig zerstreuten Lilékén und Anhaufungen prinzipiell un-

unterbrochen r.nd stetig ist, wie dies auch aus den optisehen Stu-

dien von Winchell, Dschang u. a. hervorgeht;
b) dass die Verteilung dér Analysenfehler von dér Gaus’

schen Fehlerkurve nur bei den eisenreieheren Vorkommnissen ah

weicht, wo dér Einfluss sekundárer Oxydation des Ferroeisens

merkbare Ahweichungen hervorruft;

c) dass die Leptoehlorite wegen Alangel an geniigenden und
guten Analysen und wegen Fehlens umfangreicher röntgenogra-

jdiiseher Fntersuehungen zum grössten Teil noch gar nieht defi-

nierbar sind und deshalb zr Zeit nieht systematisch geordnet

werden kimen.
6. Die Grundverbindungen dér einzelnen Kemponententypen

V' urden herausgésucht und zusammengestellt.
7. Das Fystem dér Urthociilorite wurde mit Riicksicht auf

die Arbeiten von Winchell, Dschang und Gr cél sowie

dureh das neuere Analysenmaterial erganzt und vervoilkommnef.
8. Schliesslich wurden die in dér Literatur vorkommenden

Xamen und Synonyme dér Chlorite und chloritahnlichen Minera-
lien, mit kurzer Angabe ilirer Beziehung zum System zusammen-
gestelit.
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ADATOK LUCIABÁNYA ÉS JÁSZÓMINDSZENT
Ásványainak ismeretéhez.

Irta: fír. Tokody László.

BEITRAGE ZER KENNTNIS DÉR MINERALIEN VON LUCIA-
BÁNYA UND JÁSZÓMINDSZENT (KOMITAT ABAUJ-TORNA).

Von L. Tokody.

Felsmencenzéftöl északra az Ördomb déli íejtjén, a Borzó-

patak völgyében fekv Luciabányán vaspátot bányásznak. A szide-

rittel elforduló ásványok kalkopirit, pirít, kvarc, bournonit, tetra-

edrit, szfalerit, toliérc és limonit) kristálytani sajátságait Z i m á-

nyi Károly ismertette/ A boarnonitot és tetraedritet részletesen

B a r a diai Bertalan írta le."

Zi mányi K.: Ásványtani közlemények a Szenes- Gömöri Érc-

liegységbl és a Délkeleti Felföldrl. Annales Musei Xation. Hung. 19.

1 922. p. 82—85.

Z i m á n y i K á roly igazgató úr a Luciabányáról származó

több évi gyjtésének anyagát nekem volt szíves átengedni s annak
további vizsgálata során a szfalcriten, kalkopiiiten és malachiton
sikerült újabb kristálytani megfigyeléseket végezni, továbbá e lel-

belyrl eddig még nem ismert coveliint kimutatni. A vizsgálati a-

nyagért Z i m á n y i K á roly úrnak, a Magyar Nemzeti Múzeum
igazgatójának hálás köszönetemet e helyen is kifejezni kedves kö-

telességem.

# * #

Szfelér i t /, neinbanyárl.

A luciabányai szfalerit-elfordulást Zi mányi Károly is-

mertette. Szerinte a szideritben kevés vörösbarna szfalerit volt ta-

lálható. Barad la i Bertalan ugyancsak a szideritben figyelte

meg a szfalerit apró kristálykáit .

4

1 Zi mányi K.: Ásványtani közlemények. Annales bilisei. Nat.

Hung'. 11 . 1913. p. 263—264.
- Barad la i B.: Luciabánya ásványai a Szepes Gömöri Ére-

hégységben. Math. és természettudományi értesít. 40 . 1923. p. 128—-133.

3 Zi mányi K.: Ásványtani közlemények. Annales Musei Nat.

Hung. 11 . 1913. i). 263.

4 Baradlai B.: Luciabánya ásványai a Szepes-Gömöri Ére-

hegységbn. Math. és természettudományi értesít. 40 . 1923. p. 128—133.
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A luciabányai szfalerit kristálykáinak aprósága és gyér el-
fordulása magyarázza meg, hogy róluk még közelebbi kristálytani

adataink nincsenek.

A kristálykák általában 1—1.5 mm nagyok. Színük vörösbarna.

Át nem látszok, ritkábban sötétvörösen áttetszk. Némelyik kristály

majdnem fémfény, általában gyémántfény.
Részletesebb vizsgálatra csak egy kristály volt alkalmas. Ez

az egyik trigonális tengely szerint ersen megnyúlt (6. ábra). Leg-
nagyobb mérete 1.5 mm. Színe vörösbarna. Át nem látszó, szélein

azonban sötétvörösen áttetsz. Egyes lapjai majdnem fémfények.

Fiiíi’. (\ ábra.

tál y alakjai:

h (100) d (110) k (410) i (211)

eghatározása az ahábbi szögért!'kék alapján

mért számított

h ; d = (100) :
: (110) = 45°05' 45°

d : d = (110) : (110) = 90°05' 90°

: d Jj
: (101) = 60°or>' 60°

k : h = (410) :
: (100) = 1

4°03' 14°02'11"

: d = :
: (110) = 30°55' 30°57'50"

i : d = (2il) :

: (110) = 30°28' 30ü

: d = :
: (101) = 30°37' 30u

Az uralkodó rombdodekaeder mint fnövekedési forma teljes

lapszámmal fejldött ki. Lapjainak nagy része sima, csak néhányon
figyelhet meg kétirányú, a rombdodekaeder éleivel párhuzamos
rostozás. Tükrözésük mindig kitn.
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A hexaeder négy parányi lappal alakult ki. ezek nagyságuknak
megfelelen halványan tükröztek.

A k (410) egy övben három lappal szerepelt. A kicsi, síma la-

pok tükrözése jó.

Az i (211) triákisztetraedert csak egyetlen középnagy, ersen
görbült lappal jelent meg. E formát G. Ív a 1 b vizsgálatai (1. alább)

alapján soroltam a negatív oktánsba. A (hkk) alakra nyert szög-

értékek szerint az i(211), /?(5 2 2) illetve, X.I7 3 3) triakisztetraede-

rek jöhetnek tekintetbe. Ezekre vonakozó számított szögadatok:

(110) : (2fl) = 30°

: (522) = 30°29'55"

: (733) = 30°14'47"

Mindhárom forma ismeretes a szfaleriten, közülük az i (2 1 1)

gyakori, a /?(5 2 2) sem ritka, az X.(7 3 3) azonban már ritka. Te-

kintve a tanulmányozott kristályon fellép (h k k )-forma lapjának
ers görbiiltségét és ennek következtében kissé bizonytalan övbeli

helyzetét, továbbá nagyon ingadozó szögértékeit, célszerbbnek lát-

szott az egyszerbb jel s gyakoribb i (2 1 1 ) formával azonosítani.

G. Kalb és L. Koch a szfaleritnak két minerogenetikai tí-

pusát állapította meg.5 Az els típus fnövekedési alakjai (111 ),

(1 11), (10 0) és járulékosan (110); a kristályok többnyire feketék;

a szulfidos Pb—Zw-érctelepekre jellemzk; — schlaggeuwaldi típus.

A második típus fnövekedési formája (1 1 0), míg az (1 1 1), (111).

és (10 0) csak mint járulékos alak szerepel; a kristályok többnyire

vörösbarnák; a sziderites, fluorbarítos és metaszomatikus Pb—Zn
érctelepeken találhatók; — Alston Moor típus. Az els típus mine-
rogenetikailag idsebb, mint a második. A második típusnál a ne-

gatív oktánsok fejlettebbek, a fellép triakisztetraaederek negatí-

vok.

A luciabányai szfalerit fnövekedési alakja a rombdodekaeder,

a kristályok színe vörösbarna, szideritben fordulnak el, tehát sa-

játságaik alapján kétségtelenül a minerogenetikailag fiatalabb Als-

ton-Moor-tipusba tartoznak.

A magyarországi szfalerit-elfordulások között mindkét típus

megtalálható. Így G. K a 1 b és L. Koch szerint Nagytarna, üradna,

Felsbánya, Kapnikbánya, Xagybánya és Selmecbánya szfalerit

kristályai a schlaggenwaldi típushoz tartoznak. A fiatalabb Alston-

Moor-típust követik Sajóháza és Rozsnyó ércteléreirl származó -

5 G. Kalb—L. Koch: Die Kristalltraebt dér Zinkblende in mi-

nerogenetischer Betrachtung. Centralbl. f. Min. Abt. A. 15)29. p. 353—

357.
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újabban Reichert Róber t-tl részletesen tanulmányozott® —
szfaleritek.

Covell in Luc iabánya rol.

A lnciabányai eovellin elfordulásáról semmi irodalmi ada-

tunk nincs.

Az általam tanulmányozott darabokon a eovellin a kallcopi-

ritre települve található. Vékony, maximálisan 0.5 mm vastag le-

mezei sejtes halmazokat alkotnak. A táblákat olykor hártyavékony
limonitkéreg borítja. Kristályok nem fordulnak el. A lemezek lá-

gyak, késsel szét.nj omhatók. Színük indigókék, néha kissé felvetés

árnyalattal. Karca fekete. A kémiai vizsgálatok szintén covellinre

utaltak.

A lnciabányai eovellin kalkopi ritbl, illetve tetraedritbl ke-

letkezett.

Kalkop irt t Luc iahányóról.

A lnciabányai kalkopirit-elfordulás régóta ismeretes. Apát-
vaskben helyenkint vaskos kalkopi iái található, kristályok rend-
kívül ritkák s ezek is igen tökéletlenül fejlettek 7

, éppen ezért nincs
róluk semmi kristálymorfológiai adatunk.

Egy 3X4X5 mm nagy kristály töredék goniométeres mérésre
alkalmasnak látszott s ezen alábbi 11 formát sikerült megállapíta-
nom.

m (110) n (403)

z (201) | (903)

x (704) i (706)

h (302) e (101)

f (705) P (Hl)

P' (Hl)

A 1 elsorolt formákon kívül még mások is felléptek, de azok indexe
teljesen kielégít pontossággal nem határozható meg. Néhány szög-
adatot az alábbiakban közlök.

Reichert I?.: A gömörmegyei Sajóháza és Rozsnyó szfale-
r ifiéi. Math. és természettudományi értesít. 50 . 1933. p. 6G0 (>G7.

Zimányi K.: Ásványtani közlemények. Annales Musei Nat
Hang. 11 . 1913. p. 263.

Ka? adlai B.: Luciabánya ásványai a Szepes-Gömöri Érchég’y-
ségben. Math. és természettudományi értesít. 40 . 1923. p. 129.
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mért számított ± zl

z = (201) (201) 54°24' 53°49' 0°35'

z = (021) = 78° 78°H' o°ir

z = (02!) 101°58' 101°49' 0°09

y.
- (704) 3°06' 3° 11 1

/2
' 0°05i/2'

h = (302) = 7 28' 7° IOV2
' 0° 171/2'

8 = (705) 9°25' 9°01Va' 0°23i/2'

71= (403) = 10°16' 10°21i/2' 0.051/2'

t =
S (907) 1

1°18' 11°22i/2' 0°04i/2'

í = (706) 14
ü 17' 14°07' 0“10'

e = (101) - 18
ú08' 18°31' 0°23'

m = (110) 50°59' 50°541;2' 0°04i,2'

P’ = (111) = 75°24' 75°37' 0° 131/2'

p = (201) (111) = 75°41' 75°37
/ 0Ü04'

P'= (Hl) (111) = 109
u50' 109°52i/2' ()°02

1/ 2

Miként a mért és számított szögértékek közötti különbséget feltün-

tet ( + A ) rovatból látható, az eltérések még ugyanannak a for-

mának különböz lapjainál is eléggé tág határok között ingadoz-

nak.

A kristálylapok futtatottak, felületük rovátkolt és olykor

egyenetlen is. E kifejldés következménye a mért és számított

szögértékek közötti különbségek, melyek néha nagyobbak, mint a-

hogy az a kalkopiritnél megengedhet. Ismeretes, hogy ennél az

ásványnál a szögek néhány perces eltérése gyakran más alakhoz

vezet.

A tanulmányozott kristály uralkodó formája a z(201). Ennek
lapjai simák, vagy rostozottak, mélyen barázdáltak, ennek megfe-
lelen tükrözésük is változó; a reflex többnyire ismétld. Keskeny,
gyenge tükröz lappal szerepelt az e(101). A többi felsorolt II.

rend bipiramis az említett két forma közé esik. Általában keskeny
lapokkal fejldtek ki és többszörös reflexük halvány. A megfigyelt

11. rend bipiramisok a magyarországi kalkopiriteken ismeretesek.

Az m(l 1 0) keskeny lapja ersen rostozott, ennek megfele-

len tükrözése rendkívül rossz.

A p ( 1 11) és p’(l 1 1); biszfenoid töredékes lapokkal jelent

meg; a p(l 1 1) tökéletesebb kifejldésig mint a p’(l 1 1).

A mért kristály típusa piramidális. Termetét az uralkodó

z(2 01) határozza meg.

A tanulmányozott anyagban több, 1—3 mm nagy szfenoidos

termet kristály is elfordult. .
Ezek azonban nem mérhetk. A

biszfenoidlapokat barna kéreg borítja, — emiatt egyáltalán nem
tükröznek, •— ezenkívül ersen görbültek is. Ezeket a kristályokat

is tekintetbe véve, a luciabányai kalkopiritnek két típusa állapít-

ható meg: bipiramidális és biszfenoidos.
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Malachit Luciabányáról.

A luciabányai malaehitról Papp Károly említi 8
, hogy

„a, barnavasérc üregeiben, a chalkopirit mállása gyanánt 44

talál-

ható. A malachittal együtt az azurit elfordulásáról is szól, de

azt egy darabon sem találtam.

Az általam vizsgált darabokon a malach.it elég gyakran meg-
figyelhet. Kristályokban sohasem .jelenik meg. Apró, 0.5—1 mm
átmérj gömböket alkot. A smaragdzöld gömbök olykor selyem-

fények, többnyire azonban fénytelenek. Fleg a kalkopiritre és

eovellinre, olykor a piritre, ritkán a kvarcra települ. A luciabá-

nyai malacbit — mint általában — a rézércek oxidációs terméke-

ként fordul el és a kalkopirit.-tetraedrit- és covellmbl keletke-

zett.

A luciabányai ásványok kiválási sorrendje.

A jelen közleményben leírt covellinnel együtt Luciabányá-

ról a következ ásványok ismeretesek: sziderit, kvarc, tetraedrit,

kalkopirit, bournonit, pirit, szfalerit, toliérc (plumosit), covellin,

malachit és limonit.

A felsorolt ásványok keletkezésüket tekintve — a limonit,

covellin és malacbit kivételével — hidrotermális eredetek.

Luciabánya érctelepe és annak ásványai nagyon hasonlíta-

nak Rozsnyó vasérctelepeihez. Közelfekvnek látszik tehát az a

feltevés, hogy Luciabánya érctelepeinek képzdése ugyanolyan
módon ment végbe, mint azt Seb a far zik Ferenc a rozsnyói

vasércekre megállapította. 9 Erre különben B a r a d 1 a i Bért a-

lan említett dolgozata bevezetésében is találunk utalást.
10

Papp Károly Luciabánya ásványait a következleg cso-

portosította: 11 A) Elsdleges ásványok: sziderit, kvar'a pirit,

TI) Ásványok a cementációs zónában: kalkopirit, tetraedrit, bo-

urnonit, toliérc. hematit, C) Az oxidációs zóna ásványai: limonit,

malachit, azurit. 12

8 Papp K.: A Magyar Birodalom vasérc- és kszénkészlete.

Budajpest, 1915. p. 227, 229, 281.

9 S eh a far zik F.: Adatok a Szepes-Gömöri Érchegység pon-

tosabb geológiai ismeretéhez. Math. és természettudományi értesít.

22. 1904. p. 414—447.
10 B aradiai B. : Luciabánya ásványai a Szepes-Gömöri Érc-

hegységben. Math. és természettudományi értesít. 40. 1923. p. 128—133.

11 Papp K.: A Magyar Birodalom vasérc- és kszénkészlete.

Budapest, 1915. p. 231.

12 Miként említettem, azuritot egyetlen darabon sem találtam,

jóllehet elfordulása nem valószíntlen. Hematit azonban Luciabányán

nem fordul el.
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Luciabánya ásványainak kiválási sorrendjét pontosan meg-
állapítani kissé körülményes. A változó keletkezés (Durchláufer),

továbbá bizonyos esetekben kiszorítás vagy szételegyedés útján is

létrejöhetett ásványok egymással való összeszövödése a szukcesz-

szió egyértelm meghatározását megnehezítik.
A tanulmányozott darabok és az irodalmi adatok (Mader-

s p a eh Livin s,
18 Schaf arzik Ferenc,9 P a p p Tv á r .0 1 y

11
,

Z i m á n y i K á r o 1 y,
14 B a r a diai Bertáin n10

) tekintetbevé-

telével a valószín keletkezési sorrend a következképpen vázol-

ható.

A fkitöltés sziderit. Világos sárga. Durván szemcsés. Ha
ritkán — kristályokat alkot, akkor világos borsósárga, selymes-

fény romboederekben jelenik meg, melyeknek laniai többnyire
görbültek. Kiválása közepes hmérséklet oldatból történt a mel-
lékkzet kihigzásából ered és kovasavas alkaliákat tartalmazó
oldatokkal való cserebomlás alkalmával. Az alkaliák a fölös szén-

savat lekötvén oldatban maradtak, míg az FeCO
:i

sziderit, az SiO-
kvarc alakiában kiválóit. A kovasavas oldatok messzire vándorol-
tak s létrehozták a szideritben a kvarcos kitöltéseket, melyekhez
a késbb keletkezett ásványok csatlakoztak. A szideritnek közepes

hmérséklet oldatból való keletkezését bizonyítja a vele együtt
elforduló kalkopirit és társásványai, továbbá az 575°C alatt

képzdött /5-kvarc. A sziderit kiválása a Luciabányán található

ásványok (covellin, malachit, limonit kivételével) képzdési idejé-

nek elejétl annak végéig tartott.

A könnyen mozgó kovasav oldatból a kvarc kiválása meg-
lehetsen hosszú idn át történt. Ennek megfelelen a kvarc kü-

lönböz megjelenésben ismerhet fel. Els generációja vaskos,

csak helyenként durván szemcsésen kristályos; szine fehér. E fe-

hér kvarc üregeiben viztiszta, apró (1—3 mm) kvarckristályok

foglalnak helyet. A kristályosodás további folyamán, a második
generációban szürkésfehér, foltonként átlátszó, többnyire áttetsz,

átlagosan 10 mm nagy kvarckristályok válottak ki kalkopirit,

tetraedrit és pirit zárványokkal.

Morfológiai szempontból Z i m ányi K á r o 1 y behatóan ta-

nulmányozta a kvarcnak m (1010), r(1011), z (0 111), s(2ÍIl), x(6151)

formákat feltüntet kristályait, azoknak érdekes kifejldését, oly-

13 Maderspach L.: Magyarország vasércfekhelyéi. Budapest.

1880. p. 77.

14 Zi mányi K.: Ásványtani közlemények. Annales Musei Nat.

Hung. 77. 1013. p. 263—264.

Zimányi K.: Ásványtani közlemények a Szepes-Gömöri Érc-

hegységbl és a Délkeleti Felföldrl. Annales Musei Kation. Hung. 19.

1922. <p. 82—85.
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kor táblás, máskor ersen torzult kialakulását. 1 r> E kvarckristá-

lyok növekedési vicinális piramisainak sajátságaival és a minero-

genetikai viszonyokkal Tokody László foglalkozott. 16 A szür-

késfehér kristályokon szép növekedési vicinális piramisok alakul-

tak ki, a víztisztákon ilyenek nem voltak megfigyelhetk. A vici-

nális piramisok tanulmányozása alapján megállapítható volt, hogy
a kristályok nagyobb része balkvarc; jobbkvarc elfordulása rit-

kaság. Ikerkristályok sem gyakoriak; egy kristályon a brazíliai és

a dauphinéei ikertörvény együttesen lépett fel. A luciabányai

kvarc az 575"C alatt képzdött, hidrotermális eredet és mineroge-

netikailag fiatalabb II. vicinális típusba tartozó /j-kvarc.

A kalkopirit cs tetraedrit közel egyidben keletkezett. Vas-

kos tömegeik és kristályaik a legbensbb összenövésben találhatók.

Rajtuk olykor szideritkristályók ülnek. A kalkopirit mint a hid-

rotermális ásványok kísérje a nem túlmagas keletkezési hmér-
sékletet jelzi.

A kalkopirit kristálymorfologiai sajátságait a jelen közle-

ményben már az elzkben ismertettem, ércmikroszkopiai tulaj-

donságairól még az alábbiakban lesz szó. Az o(lll) illetleg

11 (2 1 1 ) uralkodó fellépésével jellemzett tetraedritkristályokon Ea-
r a diai Bertalan az a (1 0 0), d (1 1 01, o (1 1 1), o’ (1 1 1) n(2 11),

fi (411), n’(211), r(3 3 2), s(321), x(952), f(S75) formákat fi-

gyelte meg. 17

A kalkopiiit-tetraedritbl álló tömegeken foglalnak helyet a

bournonit szép kristályai. Képzdésük akkor kezddött, mikor a

tetraedrit keletkezése már lanyhult, illetve a befejezéshez közele-

dett.

Bar adlai Bertalan a bournonit tompa -piramisos vagy
pedig c(0 01) szerint táblás kristályain az a(10 0), b(010), c(0 0l),

n(011), x(0 1 2), o(lOl), f (1 2 0), m(1 1 0), 1(3 2 0), e(2 1 0), y(lll),

p(2 2 3), u (11 2), 7r (2 1 2) alakot állapította meg.17

A pirít mint zárvány mutatható ki a szideritben, tehát ke-

letkezése megelzte a szideritet. De elfordul a szideriten fennve
is. A kalkopirit tömegek között szintén jelen van. A szürkésfehér,

fenntt, II. generációhoz tartozó kvarc kristályain és azokban zár-

ványként is megfigyelhet. Végül megtalálható az asszociációban

utolsó képzdményként szerepl limonit üregeiben. Keletkezése te-

13 Zi mányi K.: Ásványtani közlemények a Szepes-Gömöri

Érchegységbl és a Délkeleti Felföldrl. Annales Musei. Natión.

Ilung. 19. 1922. p. 82—85.
16 Tokody L.: Kristálytani vizsgálatok magyarországi kvar-

cokon. Math. és természettudományi értesít. 55. 1937.

17 Bar adlai B.: Luciabánya ásványai a Szepes-Gömöri Érc-

hegységben. Math. és természettudományi értesít. 40>. 1923. p. 128—133.
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liá< hosszabb idn át tartott; a különböz generációkhoz tartozó

piritkristályok típus tekintetében is eltérnek. A szideritben lev
pirít zárványok és a félig benntt kristályok hexaederesek, a kalko-
piritben találhatók pentagondodekaederesek, a limonit üregeiben
elfordulók oktaederesek.

A pirít morfológiai sajátságaira vonatkozóan Zi mányi Ká-
roly közölt adatokat.18 A hexaederes és pentagondodekaederes
kristályokon az a(l 0 0), o(l 1 1), e(210) és s(3 2 1) szerepelt. Az
óktaederes kristályokon az a(l 0 0), o(lll) és e(210) lépett fel.

A plumosit és szfalerit keletkezési idejére van a legkevesebb
közvetlen megfigyelésem.

A plumosit (toliérc) a szideriten található.

A szfalerit a szideritben fordul el félig benntt kristályok-

ban. Mindenesetre a legfiatalabb képzdményekhez tartozik.

Ismeretes, hogy a szfalerit és kalkopirit térrácsa nagyon ha-

sonló. Ezért szételegyedés igen könnyen lehetséges. A magas h-
mérsékleten keletkezett szfaleritben szételegyedés útján keletkezett

kalkopirit-betelepiilések találhatók. Ilyenek a magas hfokú hidro-

termális eredet rézércteléreken is elfordulnak, de az alacsonyabb
hmérsékleten képzdött hidrotermális érctelepeken szintén meg-
figyelhetk. Tehát a szételegyedés meglehetsen tág hmérsékleti
határokon belül létrejött szfaleriteknél bekövetkezhetik. Ebbl a

szempontból is érdekes lett volna a lnciabányai szfaleritet tanul-

mányozni, de mivel csak egyetlenegy nagyobb, ércmikroszkopiai

vizsgálatra alkalmas kristályka állott rendelkezésemre, annak fel

áldozása nélkül ilyen irányú megfigyeléseket nem végezhettem. A-
miként a szfaleritben keletkezhetik — mint szételegyedési termék
— kalkopirit, ugyanúgy a kalkopiritben szfalerit jelenhetik meg.

Ez utóbbi folyamat azonban — az eddigi vizsgálatok szerint —
csakis magas hfokon keletkezeit kalkopiritnél lehetséges. A ln-

eiabányai kalkopirit képzdése közepes hmérsékleten történt, te-

hát benne a szfaleritnek, mint szételegyedési terméknek elfordu-

lása nem volt várható. Valóban a megvizsgált kalkopirit-csiszolat-

ban szfaleritnek nyoma sem volt. A tanulmányozott kalkopirit

ércmikroszkopiai sajátságairól röviden a következket jegyezhe-

tem meg. Tökéletesen fényezhet. Reflexiós szine élénk sárga. Ref-

lexiós pleochroizmus és anizotrópia igen gyenge.

A szfalerit morfológiai tulajdonságait az elzekben részlete-

sen ismertettem.

A legutolsó kiválások sorából Luciabányáról a limonitot, co-

vellint és malachitot ismerjük. A covellin a kalkopirit-, illetve

18 Zi mányi K.: Ásványtani közlemények. Annales Musei Nat,

líung. 11. 1913. p. 263—264
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tetraedritbl keletkezett az oxidációs zónában. Képzdése limonit-

képzdéssel járt együtt. A covellinbl és részben a kalkopirit-

és tetraedritbl malachit keletekzett.

A luciabányai ásványok valószín idsségi sorrendjét, szuk-

cesszióját a 7. ábra tünteti fel.

Limonit

Malachit

Covellin

Sz fal érit

Plumosit

Kvarc 1

1

Pirit (111)

Bournonit

Pirit (210)

Tetraedrit

Kalkopirit

Kvarc I.

Pirit (10 0)

Szi dérit

Pirit (10 0)

Fig. 7. ábra.

Jászómindszen ti ásványok.

Maderspach Livius szerint a múlt század végén Lu-
ciabányán a három fels szinttájban hematitot is fejtettek.19 A
hatalmas hematittömzs lefelé vékonyodó ék alakjában helyezke-

dett el a szideritben. Sóbán y : Gyula 1896-ban tanulmányozta
Luciabánya és környékének geológiai viszonyait; közleményében a.

hematit elfordulását nem említi.20

Luciabányáról nyert értesülés szerint: ott ma csak szi déri tét

fejtenek, de a Luciabányával közel szomszédos Jászómindszenten
a sziderit valóban hematittal együtt fordul el. I)r. Zsivny Vik-
tor úr, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójának közbenjárására

19 Maderspach L.: Magyarország vasércfekhelyei. Budapest,

1880. p. 77.

-° Sóbán yi Gy.: A Kanyaptamedence környékének fejldés-

története. Földtani Közlöny. 26. 1896. p. 196.
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Müller Sándor bányaigazgató úr volt szives Jászómindszent-
röl darabokat küldeni. Nevezettek fogadják szíves fáradozásaikért

és támogatásukért szinte köszönetéin nyilvánítását.

A jászómindszenti Rufus-bánya szideritjében a hematit vé-

kony, 1-—2 cm vastag telérszer betelepüléseket alkot. Kísér ásvá-
nya a pirít, amely benne egyes kristályok vagy kristályhalmazok
alakjában fordul el. A pirít megtalálható a szideritben is. Mind-
két esetben apró, átlagosan 1—1.5 mm nagy hexaedereket alkot.

A sziderit-hematitos darabok vékonycsiszolatában néhány nemiin
pikkely ismerhet fel, amelyek mindig' a szideritben találhatók.

Ércmikroszkópiai vizsgálat alapján Jászómindszent ásványai-
ról a következket említhetem.

Az érc ftömegét alkotó durvaszemcsés, borsósárga sziderit a

szokott sajátságokat mutatta. Ers visszaverképessége cédrusolaj
immerzióban csökken. Bireflexió gyenge. Keresztezett pikolok kö-
zött határozottan anizotrop. Sárgás bels reflexek. Ikerképzdésnek
nyoma sincs. Helyenként élénk vörösre szinezdött és teljesen vö-

röspát (Rotspat) jelleget nyert. A vöröspát tulajlonságai általában

egyeznek a szideritével, a bels reflexek színe azonban narancsvö-
rös vagy borvörös.

A hematit a szideritben ((1001) szerint táblás, vékonylemezes,

pikkelyes kifejldésben jelent meg. Idiomorf. Visszaverdési színe

élénk fehér, cédrusolajban csökken: szürkésfehér. Keresztezett ni-

kolok alkalmazásakor világos szürke. Immerzióban keresztezett

nikoloknál élénk anizotrópia: tintakék. Feltn bels reflexe mély
vérvörös-bíborvörös. Textúrája egyenletes. Olykor enyhén görbült

lemezek találhatók. Elég gyakoriak azok a táblák, melyeknek

(0001) lapján szép növekedési idomok láthatók. Ikerkristályokat so-

hasem találunk.

Magnetit meglepen nagy mennyiségben fordult el. Fény-

visszaverképessége közepes, a hematitnál gyengébb és mellette

kissé rószaszínbe hajló barna. Tökéletesen izotróp. Barna bels ref-

lexek. Zónás szerkezet nincs. Keménysége a hematitnál valamivel

kisebb; a mikroszkóp tubusának sülyesztésekor a fénysáv a mag-
netitbl a hematitba nyomul.

A jászómindszenti Rufus-bánya ásványainak keletkezése és

kiválási sorrendje a következkben vázolható.

Legidsebb képzdmény a pirít. Zárványként fordul el úgy
a hematitban, mint a szideritben.

A pirittl eltekintve, legidsebb képzdmény a magnetit.

Legnagyobb része hematittá alakult, martitosodott. A martitosodás

folyamata kitünen tanulmányozható. Az átalakulás az oktaéder

-

lapokkal párhuzamosan ment végbe. (8. ábra). Ezt számos rnagne-

tit-oktaeder maradványon figyelemmel kísérhetjük. A hematitle-

mezek között még ott van a magnetit és a hematitlemezek elhe-

lyezkedése pompásan visszaükrözi a magnetit-oktaedereket. A
nagyobb hematit-részleteknél a magnetit már teljesen eltnt, csak



8. ábra.

Martitosodó magnetit és hematit lécek sideritben. X^O.
Magnetit iibergehend in Martit und Eisenglanz in

Eisenspat. 190X-
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olykor ismerhet még fel egyes helyeken kis foszlányokban. Néha
tévedésre adhat alkalmat az a kép, amikor a szideritekben a beírni-

titot magnetit-kcszorú veszi körül, tehát úgy látszik, mintha a

hematit magnetittó alakult volna. Valójában itt is martitosodás

történt, mert vagy a hematit-lemezek követésekor rekonstruálhatók

a magnetit-oktaáderek körvonalai, vagy a képzdmény úgy jött

létre, hogy a sziderit kiszorította a magnetitet és a martitosodott

magnetit közé nyomult. A hematit hidrotermális hatásokra kelet-

kezett. Már eleve erre következtethetünk megaskopikusan is finom

pikkelyes kifejldésébl. E feltevést az ércinikroskopiai vizsgálat

megersíti. Kifejldése és társásványaival való kapcsolata, azok-

hoz való viszonya alapján kétségtelenül elsdleges (aseendens) ép-

pen úgy, mint a Szepes- (tömöri Érehegység egyébb lelhelyen is,

miként az Kertai György vizsgálataiból is kitnik.21 A mag-
netit keletkezése a szideretét megelzte, a martitosodás szintén -

vagy utóbbi legfeljebb egyidben ment végbe a sziderit képzdé-
sével.

A sziderit kiszorította a magnetitet. A sziderit keletkezése a

magnetit rovására történt a magnetit vastartalmúnak felhaszná-

lásával.

A jászóm indszenti szideriten élénk pirometamorf hatás
is kimutatható. Ez semmi esetre sem volt olyan erteljes, mint a

siegerlandi vaspát telepeken.22

A pirometamorf hatásra a szideritbl hematit keletkezett s

ez finom elosztásban a sziderit vörös színezdését okozza és így
vöröspát képzdött. Az ily módon származó hematit azonban nincs

semmi kapcsolatban az elzekben ismertetett hematittal. A Sze-
pes-Gömöri Érchegység más pontjáról, nevezetesen Rozsnyóról
szintén ismeretes igen enyhe, kismérv pirometamorf átalakulás.21

A rozsnyói pirometamorfozisná] a jászómindszenti erteljesebb
volt.

Összefoglalóan a jászómindszenti Ku fis-bánya ásványainak
kiválási sorrendje : pirít, magnetit, hematit, sziderit.

* * *

A Budapesti Kir. Magyar Pázmány Pétéi Tudományegyetem
ásvány- és kzettani intézetében készült dolgozat.

Kertai Gy.: Ércmikroszkópiai és (paragenetikai megfigyelé-
sek a Szepos-Gömöri fírcbegységbl. Annales Musei Nat. Hang. 30
1936. p. 25—52.

H. Selmeiderhöhn: Vorlaufige Mitteiluug über pyrome-
tamorphe Paragnesen in den Siegerlámier Spateisensteingangen. Z. f.

Kristallographie. 58. p. 309—329.
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Sphalerit t-on Luciabánya. Dér Sphalerit von Luciabánya
kommt in Eisenpat eingewachsen vor. Die 1—1.5 mm grossen

Kristalle sind rötlichbraun, diamant-, bzw. metallglanzend, un-

durchtiehtig, am Kantén durcbscheinend.

Nahere Untersuchnng rvurde nur ein nach einer trigonalen

Achse gestreckter Kristall u n terv or fen. An diesen 1.5 m gros-

sen Kristall konnten folgende Formen festgestellt Averden: b (1 001,

d(l 1 0), k(4 1 0), i (2 r 1). — Fig. 5.

Hauptwachstumsform ist das Rhombondodekaeder mit
glatten, zuweilen parkettierten, aber stets vorzíiglich reflektieren-

den Fláchen. Das Hexaeder ist nntergeordnet. Dic Form k (410)

1 >esi tzt kleine b'lácben. Das Triakistetraeder i (211) wnrde nur mit
einer gewlbten, mittelgrossen Flaclie beobachtet. Die beziiglichen

Winkelwerte weisen eher auf dér Form /? (522) bin, jedoch wnrde
aus mehreren Überlegungen die Form doch mit dem Index (211)

bezeicbnet.

Dér Sphalerit von Luciabánya gehört nacb dem Einteilungs-
prinzip von G. Kalb und L. Koch zu dem dodekaedrischen, al-

só minerogenetisch jüngeren. „Alston-Moor“ Typ.
Covellin von l uciabánya. Die dünnen, indigoblauen Tafeln

dér Covellins komén an dem ( 'balkopyrit aufgewacbsen vor und
bilden zellenartige Haufen. Keine Kristalle.

Dér Covellin von Luciabánya ist ein Entmischungs- und Um-
setzungsprodukt des Clialkopyrits und Tetraedrits.

Chalkopyrit von Luciabánya. An cinem 3X4X5 mm grossen

Kristallbruchstück des Chalkopyrit von Luciabánya wurden die

folgenden Formen festgestellt; m(110), z(2 01), x (7 0 4) , h(3 02),

s (7 0 5), 7t(4 0 3), £(9 0 7), i(7 0 6), e(l 0 1), ptl 1 1), p’d 11).

Die Flachen des untersucbten Kristalls sind sebr scblecht

ausgebildet, sie sind angelaufen, gestreift und manchmal uneben.

Demzufolge weicben die gemessenen Winkelwerte von den berecb

neten stark ab.

Die Hauptform des Kristalls ist z(2 01), dementsprechend

ist dér Typus pyramidal.

Es wurden auch Ki istalle von spbenoidalen Typus beobacb-

tet, aber diese ivarén wegen ihrer Flácbenbescbaí fenbeit zr go-

niometrischen Messungen ungeeignet.

Malachit von Luciabánya. Die kleinen, 0.5—1 mm grossen,

smaragdgrünen Kugeln des Malacliits sitzen hauptsacblich auf

dem Chalkopyrit und Covellin, zuweilen auf dem Pyrit und selten

auf dem Quarz. Keine Kristalle.

Dér Malacbit von Luciabánya ist ein Oxydationsprodukt des

Clialkopyrits, Tetraedrits und Covellins.

Die Ausscheiclungxfolge dér Mineralien von Luciabánya stellt

die Figur (i dar.

Mineralien von Jászómindszenl. Unweit von Luciabánya st-
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lich liegt die Ortschaft Jászómindszent, vvo Eisenspatbergbau ist.

Dér Siderit enthiilt Rematitemlagerungen. lm Hematit und Side-

rit kommt Pyrit eingesprengt vor. Auf Grund dér erzmikroskopi-

schen Untersushungen wurde festgestellt, dass dér Hematit aus

dem Magnetit durch Martitisierung entstanden ist. Dér Siderit

erlitt eine niclit allzu starke Pyrometamorphose und umwandelte

sieh demzufolge teilweise zu Rotspat. Die Ausscheidungsfolge dér

Erze ist: Pyrit, Magnetit, Hematit, Siderit.

# # *

Mineralogisch-petrograpliisclios Inslitut d. Kgl. I ng. Páz-

mány P. [Tniversitát zu Budapest.

TÁRSULATI ÜGYEK
GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat 1937. feb-

ruár hó 3-án tartott LXXXVTL rendes közgylésrl. Elnök: Ven dl

Aladár. Jelen van: 45 tag, 39 vendég. A közgylést elnök alábbi

megnyitóval vezette be:

Mélyen tisztelt Közgylés!

Tisztelettel üdvözlöm a Magyarhoni Földtani Társulat élete

iránt megértéssel érdekld miniszterek, intézmények és társulatok

képviselit: a m. kir. pénzügyminiszter úr képviseletében megjelent

B öli in Ferenc miniszteri tanácsos urat, a m. kir. iparügyi minisz-

ter úr és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület ne-

vében jelenlev Dr. Telegdi Rotli Károly miniszteri tanácsost,

egyetemi nyilv. r. tanár urat, a m. kir. földmívelésügyi miniszter ál-

képviseljét, Dr. Tomcsány i Gyula miniszteri tanácsos urat, a

Királyi Magyar Természettudományi Társulat nevében jelenlev Dr.

Gombocz Endre magyar nemzeti múzeumi igazgató, egyetemi e.

nyilv. rk. tanár urat, a Magyar Barlangkutató Társulatot képvisel
Dr. Kadié Ottokár egyetemi c. rk. tanár, ügyvezet elnök urat,

a Magyar Mérnökök és Fjoítészek Nemzeti Szövetsége nevében, meg-
jelent Pethe Lajos miniszteri tanácsos urat, a Társadalmi Egye-
sületek Szövetsége kiküldötteit: Bartóffy Miklós tábornok urat

és Majthényi Béla kormányftanácsos urat s a Budapesti Föld-
rengés! Obszervatórium vezetjét, Dr. Simon Béla megbízott igaz-

gató urat.

Melegen és szinte tisztelettel köszöntm a megjelent hölgyeket
és urakat.

A jegyzkönyv hitelesítésére felkérem Emszt Kálmán,
László Gábor és Beichert Róbert választmányi tag urakat.
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A természet örök rendje az elmúlt esztendben is megkövetelte

áldozatait társulatunktól.

Január 7-én 47 éves korában meghalt Lambrecht Kálmán
a pécsi egyetemen a néprajz c. rk. tanára, a palaeornithológia kivá-

ló mvelje, társulatunknak több éven éven át volt tagja.

Lambrecht Kálmán igen fiatalon, már 1909-ben a Magyar
Ornithológiai központ szolgálatába került. Madártani munkássága
mellett eleinte néprajzi megfigyeléseket is végzett: tanulmányozta az

alföldi szélmalmokat s Ernyei József biztatására megírta szélmalma-
ink történetét.

Csakhamar azonban egészen a madártannak élt. Tisztán látta,

hogy a mai madarakat csak a kihalt faunán keresztül lehet igazán

megérteni. Mikor a M. Kir. Földtani Intézetbe került, lassanként min-

dig jobban belemerült a fosszilis madárcsontok tanulmányozásába.
Megjelent tudományos munkái révén hamar tekintéllyé fejldött ezen

a téren s a legjobb külföldi szakemberekkel került kapcsolatba.

1933-ban jelent meg Berlinben legnagyobb alkotása, a „Hand-
buch dér Palaeornithologie", az els nagy kézikönyv a fosszilis ma-
darakról. Ez a hatalmas m 20 év munkásságának eredménye és va-

lóban alapvet fontosságú. A palaeornithologiát kritikailag tárgyalja,

kitér a részletkérdések megvilágítására s a legnehezebb kérdéseket is

kritikailag világítja meg gyakran teljesen eredeti gondolatmenetben.

Ilyen egészen új és valóban eredeti felfogásban tárgyalja a többi

között a struccok származását, a Arehaeopterix-kérdést is. A munkát
kiválóságánál fogva mindenhol a legnagyobb elismeréssel fogadták.

Munkásságának másik része a nagyközönséghez fordult azok-

ban a népszer közleményeiben, melyekben az élettudomány eredmé-

nyeit mutatta be mindenki számára érthet módon. Ezek a munkái

mind szinesek, könny stílusúak s nem egyszer költi lendiiletek.

Átfogó ismereteinél fogva könnyen írt a szkébb kutatási terü-

letétl távolabb lev tudmányok körébl is. Ez a képessége s a ter-

mészettudományok szintézise fele irányuló hajlama és kiváló stílusa

tükrözdött vissza a ,.Buvár“ lapjairól is. Ezt az 1935-ben meginduló

folyóiratot tervezte, irányította, szerkesztette és az ö páratlan lel-

kesedése szerettette meg a mvelt magyar közönséggel.

Lambrecht Kálmán tudományos munkásságának eredmé-

nyeit a magyar palaeontologia és a nemzetközi tudomány egyaránt

mindig értékesnek és alapvetnek fogja megbecsülni.

Május 19-én Ecsedi István egyetemi magántanár, ethnogra-

fus, a debreceni Deri-muzeum igazgatója — ki 1913 óta volt tagunk —
junius 7-én Mádai Lajos gépészmérnök és geológus — 1928 óta ta-

gunk — távozott el sorainkból. Mádai a budapesti melegforrásokról

közölt igen becses adatokat. December 8-án halt meg Saxlehner

Ödön, 1911 óta örökít tagunk, ki — bár nem volt geológus — mégis

mindig nagy figyelemmel kisérte a Társulat életét.

Emléküket mindig kegyelettel fogjuk megrizni!

Elvesztettük az elmúlt évben Szontagh Tamást, ki 1879 óta
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rendes, 1887 óta alapító, 1922 óta tiszteleti tagunk, 1916-tól 1920-ig el-

nökünk volt és Ilosvay Lajost, 1883 óta rendes, s 1913-tól tiszte-

leti tagunkat. Róluk külön emlékbeszédek fognak mindjárt megem-
lékezni.

Örömmel és bensöségteljesen üdvözlöm Litsehauer Lajos
nyugalmazott miniszteri tanácsos urat abból az alkalomból, hogy tár-

sulatunknak immár 50 éve tagja. Ö hivatalos teendin kívül hosszú

ideig volt az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

titkára s több, mint három évtizeden át szerkesztette a Bányászati és

Kohászati Lapokat. A földtan fejldését és társulatunk mködését ál-

landóan a legnagyobb érdekldéssel kisérte s igen sok tagtársunknak
földtani tárgyú cikkét közölte az említett folyóiratban. Szívbl kívá-

nom, hogy meg nagyon sokáig üdvözölhessük Öméltóságát tagtársaink

közt, s egyúttal kérjük, a jövben is tartsa meg társulatunkat jóin-

dulatában.

Mélyen liszt el I Közgylés!

Néhány napja múlt kétszázötvenedik évfordulója a mai kris-

tálytan s a mai modern földtan megalapítója, Steno Miklós ha-
lálának. Január elsején lesz háromszáz éve, hogy ez a nagy tudós
napvilágot látott. Ügy érzem, társulatunk nem mulaszthatja el az al-

kalmat, hogy errl a kiváló képesség, kétségtelenül rendkívül zseni-

ális tudósról meg ne emlékezzék Szükségesnek vélem ezt a megem-
lékezést azért is, mert nálunk róla — fként geológiai szempontból —
altalaban kevés szó szokott elhangzani.

Steno Miklós (családi nevén Niels Stensen) Kopenhágában
született 1638 január 1-én. Apja aranymves volt s szerette volna, ha
gyenge szervezet lia is ezt a pályát választja. Ö azonban a termé-
szettudományokhoz vonzódott. Szülvárosa egyetemén kezdte meg a
természettudományi tanulmányait 1656-ban s itt ismerkedett meg
B e r t h e 1 s e n nel (Erasmus Bartholínussal ), a kaiéit ketts fénytö-

résének felfedezjével. Orvosi és kémiai tanulmányait Hollandiában
íolytatta s miután itt fontos anatómiai es élettani eredményeket kö-

zölt (orvosi munkásságát nem lehet célom méltatni), 1664-ben vissza-

tért Kopenhágába. Majd nagyobb tanulmányutat tett Franciaország-

ban, hol fleg Párisban végzett vizsgalatokat. 1665 tavaszán Toscaná-

ba, Firenzébe érkezett. Itt sok neves olasz tudóssal ismerkedett meg
(Carlo l)ati, Francesco Redi. Vineenzo Viviani. Lorenzo Magalotti,

slb.), kiknek javaslatára a /oáduai egyetemen anatómiai eladásokat

is tartott. Majd II. Ferdinando de' Medici nagyherceg meghív-

ta udvari orvosnak s tudományos kutatásait a Sta Maria kórházban

anyagilag is támogatta. Itt indult meg ásványtani és földtani mun-

kássága, mikor a toscanai harmadkon rétegekben talált fosszilis cá-

pafogakat kezdte tanulmányozni s eredményeit az 1667-ben megjelent,

az izmokról szóló korszakalkotó orvosi munkájában összefoglalta.

1667-ben lutheránus vallását a római katholikus vallással cse-
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j'élte fel. A következ évben ITT. Friedrich hívta, hogy Kopenhá-
gaba térjen vissza. A hívásnak engedett s haza indult; de Ausztrián,
1* ranciaorszagon át csak Hollandiába jutott el. -Itt megtudta, hogy a
dán király halálán van s így nem is ment tovább. Csakhamar meg-
tudta azt is, hogy II. Perdinando súlyosan megbetegedett s erre
azonnal visszatért Toscanába. A nagyherceg 1670 május 24.-én meg-
halt. Utóda, III. Cosimo de’ Medici nagyherceg kérésére Steno
újból Toscanában telepedett le s Marcell.o Malpighivel is szo-

rosabb barátságot kötött. Csak két évig folytatta azonban itt kuta-
tásait, mert V. Kér észté ly dán király meghívására 1672 július 3.-

án elfoglalta a kopenhágai egyetem anatómiai tanszékét. A király
tudományos munkásságát anyagilag is ersen támogatta s megenged-
te, hogy szabadon gyakorolhassa katholikus vallását. Nem sokáig
volt azonban nyugalma szülvárosában, mert sokan támadták és
nyugtalanították ezért, hogy a katholikus hitre tért át. Ekkor újra
visszatért második hazájába, barátai körcbe, III Cosimo de’ Me-
dici meghívására s a nagyherceg legidsebb fiának nevelje lett.

Nemsokára azonban abbahagyta eddigi lankadatlan természettudomá-
nyi munkásságát, búcsút mondott a világi életnek es 1675-ben pappá
szentelték fel.

Kiváló képességénél fogva új hivatásában is ersen kiemelke-

dett és mint püspök és apostoli vikárius élt Hannoverben, Münster-

ben, Hamburgban és Schwerinben. 1684-ben megüresedett a livornói

püspökség és III. Cosimo de’ Medici szerette volna Stenot eb-

ben a püspöki székben látni. Ö azonban erre nem vállalkozott. Három
évvel késbb, 1686 december 6.-án meghalt Schwerinben.

Olasz barátainak és tisztelinek szeretete nyilvánult meg akkor

is, mikor III. Cosimo intézkedésére tetemét Firenzében, a Szent

Lorenzo bazilika, sírboltjában helyezték örök nyugalomra.

A sírjára helyezett eredeti felirat megemlékezett papi érdeme-

irl, de még egy szót sem szólt tudományos mködésérl. Mikor G i-

o v a n n i Capellini, társulatunk egykori tiszteleti tagja, 1869 de-

cember 23.-án a sírt kereste, a kolostor papjai sem azt nem tudták,

ki volt Steno, sem azt, hogy hol nyugszik. Capellini azonban a

sírboltban megtalálta a helyet és felhívta rá a figyelmet.

1881 szén tartották Bolognában a második nemzetközi geológi-

ai kongresszust Capellini elnöklésével. Az indítványára a kon-

gresszus tagjai október 4.-én Firenzében felkeresték Steno sírját,

hogy kegyeletüket kifejezzék. A kriptában W a 1 d e m ár Se h m i d t

kopenhágai egyetemi tanár méltatta röviden Steno érdemeit sok

geológus jelenlétében. A magyarok közül Szabó József, Hant-
id c n M i k s a, Koch Antal, M.a 1 1 y a s o v s z k .y J a k a b volt

jelen. A Capellini kezdeményezésére megindult gyjtés összegébl

késbb márványtáblát helyeztek cl Steno sírjára a bolognai geoló-

giai kongresszus tagjai nevében. Ezzel rótta le az utókor háláját, el

ismerését és kegyeletét.
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Steno alapvet munkája 1669-ben Firenzében a következ cí-

men jelent meg: „Nicolai Stenonis de soliclo intrci solidum naturali-

ter contento disserlationis prodromus“. Eredetileg tehát ez a közle-

mény egy nagyobb munka bevezetése gyanánt látott napvilágot. A
tervezett nagyobb munka azonban nem jelent meg Steno életkörül-

ményeinek megváltozása folytán. A nagy munkájához való írásait

összegyjtve és ábrákkal is ellátva barátjának, Jacobaeus H o 1-

ge rnak adta át. A kézirat azonban többé nem került el s már L e i fa-

li i t z is hiába kereste.

Tíz évvel késbb, 1679-ben a „prodromus“-t Leydenben újra ki-

nyomtatták. Mégis már a XVII. század végén nagy ritkaság volt ez

a munka, úgy, hogy tulajdonképen Élie de Bénámon t 1832-ben

megjelent francia fordítása révén vált igazán ismertté. A m érdeme-

it késbb többen méltatták, közöttük Lyell is.

Steno munkájában az ásványtannak és a földtannak sok álta-

lános érvény alapelvét állapította meg. Olyan eredményeket közölt,

melyek alapján kétségtelenül egyik legzseniálisabb mineralogusnak

és geológusnak kell tekintenünk.

Ismeretes, hogy a régi görög és a középkori tudósok a kristá-

lyokon semmiféle lényeges törvényszerséget nem tudtak megállapí-

tani, noha a geometria akkor már ersen kifejldött volt. Ennek a

körülménynek az oka abban keresend, hogy a kristályok lapjainak

nagysága és alakja -— a növekedéskor lerakodott anyag egyenltlen
mennyisége folytán, — látszólag szabály nélkül változó.

Steno igen részletesen tanulmányozta a hegyikristályt; meg-
állapította, hogy két hatszögletes piramis veszi körül, néha ezen kívül

még egy hatoldalú prizma is. Sem a piramisok, sem a prizma lapjai

egymásközt nem egyenl nagyok, mert a kristályos anyag nem rakó-

dott le rájuk egyenl mennyiségben. St ugyanazon a lapon is látha-

tók egyenltlen növekedés nyomai.

Steno tehát kimondotta, hogy a kristályok az éllényektl el-

téren növekednek. Világosan felismerte az egyenl érték kris-
tálylapokat sa kvarckristály piramislapjainak egyenetlenségeit

helyesen értelmezte.

Megállapította a kvarckristályon, hogy a piramislapoknak is,

meg a prizmalapoknak is mindig állandó az egymáshoz való hajlás-

szöge, bármilyen nagyok, vagy bármilyen alaknak is a lapok. Ennek

a törvényszerségnek az általános érvényességét több elnyúlt kvarc-

kristály metszetein bemutatta ábrákon s összehasonlította az ideális

kristály adataival. Kimutatta, hogy a prizma élére merleges kereszt-

metszeteken a prizmalapok mindig 120 fok alatt hajlanak egymáshoz

és hogy két, a csúcsával szemben fekv piramislap bezárta szög is

mindig ugyanakkora, bármin is legyen a lapok alakja és nagysága.

Ezzel Steno a lapszögek állandóságának törvényét
m ondta ki s egyúttal a geometriai kristálytan alapját
rakta le.
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Tudjuk, hogy Romé de l’Isles több, mint száz évvel késbb
a Carangeot-tól készített érintési goniometerrel igen sok kristá-

lyon megállapította a Steno féle tétel helyességét.

Fontosak a piriten (szerinte ,,Marcasites“) végzett vizsgálatainak

eredményei is. A pirít hexaederes kristályain kimutatta, hogy a koc-

ka mindegyik lapján ugyanazok a növekedési jelenségek mutatkoz-

nak, mégpedig sávok, melyek lefutása a szemben lev lapokon párhu-

zamos, a szomszédos lapokon egymásra merleges. Tehát helyesen ál-

lapította meg a szabályos rendszer kristályokra jellemz egymásra
merleges három irány egyenlértékségét.

Steno a Toscanában talált fosszilis cápafogakat összehasonlí-

totta a ma el cápák fogaival. Az összehasonlítás eredményeként ki-

mondotta, hogy a fosszilis cápafogak s a kagylók és csigák kövületei

mindannyian egykor élt állatok maradványai. Ezt ugyan már Leo-
nardo da Vinci is megállapította, de állítását általában nem hit-

ték el, s úgy gondolták, hogy a kövületeknek nincs közük régebben

élt éllényekhez, hanem csupán csak véletlenül emlékeztetnek éllé-

nyekre s a „természet játékai.
4 *

Majd a vízben képzdött kzetekrl közölt fontos eredményeket.

Kimondotta, hogy a különböz kzetrétegeknek porszer anyaga va-

lamikor vízben — tengervízben, vagy folyók, tavak vizében, — hosz-

szabb-rövidebb ideig lebegett, majd leülepedett.

Steno szerint az eredetileg az egész földet borító vízbl ülepe-

dett le az a kzet, melynek szemcséi teljesen azonos tulajdonságúak
és igen kicsik. Azok a rétegek ellenben, melyekben más réteg törme-

lékei vagy állatok és növények maradványai fordulnak el, nem so-

rolhatók az elbbi kzetcsoportba. A kzetben elforduló tengeri só,

tengeri állatmaradvány és általában a mai tengerfenékhez hasonló

összetétel arra vall, hogy azon a területen valamikor tenger terült el.

Viszont a rétegekben lev fnem növények, kaka, fatörzsek és faá-

gak arra utalnak, hogy az illet területet édesvíz borította.

Mikor Steno a mai tengerfenékhez hasonló összetétel réte-

gekrl szól, lényegében már az aktualizmus gondo Ka-

tát hangsúlyozza, amit — miként ismeretes — Ht tón nyo-

mán (1795), a XIX. században Hoff, majd Lyell fejtett ki részlete-

sen.

Steno azt a megfigyeléseibl vont következtetést is hangsú-

lyozza, hogy, ha ugyanazon a területen minden réteg megegyez ösz-

szetétel, akkor a folyadék, melybl ezek a rétegek leülepedtek, nem
keveredett különböz területekrl származó más összetétel vízzel. Ha
ugyanannak a területnek a rétégéi különbözk, akkor kétféle eredet

lehetséges: 1. különböz sajátságéi folyadékok különböz idben és

különböz helyekrl folytak össze, vagy 2. különböz srség anya-

gok kerültek a vízbe, hol elször a nagyobb srségek, majd a ke

vésbbé srk rakódtak le. Ilyen változásokat heves záporok, vagy az

évszakok változása idézhetett el.
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Ez a gondolat tula.jdonképen már a fácies mai fogalmát is ma-
gában foglalja.

A rétegek telepedési viszonyait is részletesen vizsgálta s ered-

ményeit néhány tételben foglalta össze. Ezek lényege, hogy minden
réteg szilárd alapra, illetleg megszilárdult másik rétegre rakódott rá,

hogy minden réteget más szilárd testek határolnak, vagy esetleg e-

gyes rétegek az egész földet borítják. Továbbá, hogy a réteg képz-
dése közben fölötte csak folyadék volt s így a felül lev rétegek nem
lehettek már akkor meg, mikor az alul lev réteg képzdött.

Ezek a megfigyelései és következtetései tehát a rétegek idrendi
egymásutánját állapították meg.

A továbbiakban Steno a rétegek helyzetével foglalkozik. Meg-
állapította, hogy mindegyik réteg — a legalsót kivéve — két párhuza-
mos síkkal határolt; ezek a síkok eredetileg vízszintesek voltak, tehát

a nagy medencékben a rétegek eredeti helyzete vízszintes volt. Ahol

a rétegek nem vízszintesek, hanem dltek, vagy függleges helyzet-

ek, akkor ott a rétegek az eredeti helyzet ii k b ö 1 utólag
mozdultak k i.

Világosan kifejtette ezzel, hogy a dlt réteg állás utólagos moz-

gás eredménye. Ezekkel a megállapításaival volt a tektonika
megalapítója. Tehát Steno már 19Í) évvel Werner eltt

kit a németek a „geológia atyjának*4 neveznek — kimondotta, hogy a

hajolt rétegzdés és vetdésekkel szabdalt kze-
tekbl felépített területeken a földkéreg m o z g á s o-

kat végzett.

A rétegelmozdulások okát fleg vulkáni jelenségekben, a föld bel-

sejébl kifelé ható lökésekben, a löld alatti erózió okozta beszakadá-

sokban és kimosásokban látja. (Steno, miként Leibnitz s mások
is, úgy gondolta, hogy a víz mindig nagyobb üregekben és járatok-

ban helyezkedik el a felszín alatt.) Ha ezek a jelenségek beállnak, ak-

kor a rétegek összetörnek, egyik részük dlt, vagy függleges hely-

zetbe kerül, vagy pedig ívszeren meggörbül. Ezek a megállapítások

a vetdések és a gyrdések lényegét szabták m e g..

Szerinte ilyen elmozdulásokkal a hegységek és völgyek képzdése
könnyen megmagyarázható. Hegyek képzdhetnek azonban a földa-

latti tz, azaz a vulkáni mködés belülrl kifelé irányuló hatására is,

amely hamut, szikladarabokat hoz ki a felszínre. Végül a völgyek és

kiemelkedések a felszínen lev víz kimosó hatására is elállhatnak,

úgy, hogy a víz a — meleg és hideg váltakozásának hatására — lel

lazult, vagy már eredetileg laza szerkezet rétegeket elmossa.

Ezek a gondolatok lényegileg ugyanazok, mint amelyekkel a

föld felszíni formáinak nagy részét ma igyekeznek megmagyarázni.

Steno szerint a hegyek emelkedhetnek, sülyedhetnek, átbuk-

hatnak szomszédos területre. A föld megnyílhatott s ismét záródha-

tott egyes helyeken. Általában olyan jelenségek játszódhatnak le, ame-

lyeket sokan — az akkori ismereteknek megfelelen — nem is hinné-



84 Társulati ügyek

nek el s mesének tartanának. „Pro fabulis habent, qui creduli nmén
évi taré student.“

Régebben úgy vélték, hogy az éllények — állatok és növények
- csak a hegyek és völgyek kialakulása után jelentek meg a földön,

ö ismerte fel legelször, hogy hegységek az éllények megjelenése

után is képzdtek.

S t e n o foglalkozott az érctelérek és a melegforrások képzdésé-
nek kérdésével is. A telérek képzdését úgy magyarázta, hogy azok a

hasadások töltdnek ki, melyek a földkéreg beszakadásakor keletkez-

tek. Azaz tektonikus eredetre vezette vissza ket, amint az ma sok

helyen teljes biztonsággal meg is állapítható.

Mindezek az általános geológiai megállapítások ina is érvénye-

sek, s ezek egyúttal az általános geológia alappillérjei. Élesen meg-
különböztetett \ ulkáni és üledékes kzeteket; az üledékek között a

régi kövületmentes, és a fiatal, kövületes rétegcsoportokat helyezte

egymással szembe. A földkéreg mozgásait, a vetdéseket, gyrdéseket
felismerte, úgy, hogy t tekinthetjük nemcsak a tektonika meg-
alapítójának, hanem a mai geológia megindít ó j á n a k

i s.

Steno eredményeit különösen olaszországi megfigyelései alap-

ban szrte le s a „Prodromus“-ban toscanai példákon mutatja be

megállapításait. Rár ezekben a leírásokban a mai szemmel nézve még
sok naiv elgondolás látszik, az említett megállapításokra vonatkozó
példák helytállók.

Nevezetes, hogy Toscana földjének történetét hat vázlatos dia-

grammban is szemléltette. Ezeket a geológiai szelvények
si kísérleteinek tekinthetjük*

Steno világosan látta, hogy a föld történelmét a hozzáférhet

területek összetételébl és szerkezetébl meg lehet állapítani. Els
volt, ki induktív úton kereste a földtan problémáinak megoldását
s evvel mintegy két századdal megelzte kortársait.

Sajnos, ennek a rendkívül nagy tehetség tudósnak a munkáját
- épen újszerségénél fogva — a kortársak alig értették meg s így

eredményeit úgyszólván teljesen elfelejtették. Csak a XIX. század is-

merte fel megállapításainak rendkívüli, alapvet jelentségét.

Mélyen tisztelt Közgylés!

A tudományok történeti fejldésének jelentsége mindinkább

kezd elterbe nyomulni. Nem holt adatok és tudományos eredmények

idrendi sorrendjére gondolok, hanem arra, hogy a tudomány él,

folyton változó szervezetének a kialakulását megismerjük, s ebbe kap-

csolódva fejlesszük tovább ezt a szervezetet.

A tudomány eredményei nem függetlenek egymástól, hanem a

múlt eredményeinek alapján nyert megállapítások. Csak akkor ért-

jük meg ket igazán, ha keletkezésüket, fejldésüket ismerjük. Csak
akkor tudjuk az eredményt helyesen értékelni, ha ismerjük, hogy mi-
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lyen elzmények vezettek hozzájuk, ha ismerjük, hogy eldeink min
gondolatokkal fzték össze a megfigyelést a magyarázattal.

A történelmi kapcsolat talán egyik természettudományban sem
olyan hasznos, mint a földtanban. A mi tudományunk tárgyai gyak-

ran nem tárgyalhatok elég cxakt alapon, matematikai forinulázásuk

ma még sokszor nem lehetséges. Épen ezért a földtan eredményei és

következtetései néha csak valószínségek. A jelenségek leírásában és

értelmezésében az egyéni felfogás sokszor igen fontos szerep. Ezért

a mai megállapítások holnap esetleg megváltoznak. Ez a bizonytalan-

ság különösen a szkébb látókör kutatót néha igen sajátságos spe-

kulációkra ösztönzi. Ezért a geológiában elég gyakori a feltevés és

elmélet, melyek gyakran hiányos megfigyeléseken s fként csak az

íróasztal mellett elgondolt megállapításokon alapszanak. Ez az oka

részben annak is, hogy néha olyan megállapításokat is igyekeznek új

eredményeknek feltüntetni, melyek — ha talán kissé más alakban is

— már régebben rögzítdtek.

A (pontos, részletes megfigyelés az alapja eredményeinknek s

óvakodnunk kell korai következtetésektl és elméletektl. Élesen kü-

lönbséget kell tennünk a tények és a hozzájuk fzött magyarázataink

közt. Szeré yeknek kell lennünk a természet rejtélyeivel szemben. Há-

lával és elismeréssel kell gondolnunk eldeinkre, ismernünk kell gon-

dolatmenetüket és értékelnünk kell helyes megállapításaikat. Tlük
kell átvennünk a tudomány ég fáklyáját s ezt a fáklyát az igazság

füzével magasan lobogóvá téve kell átadnunk azoknak, kik utánunk
jönnek.

Ezzel a Magyarhoni Földtani Társulat LXXXVII. közgylését
megnyitótínak nyilvánítom.

# # m

Ezután László Gábor dr. Szontagh Tamás, Ernszt
Kálmán dr. pedig Ilosvay Lajos tiszteleti tag élete munkássá-
gát méltatta. Papp Ferenc dr. elstitkár jelentése következett ez-

után :

Melyen lisztéit évzáró Közgylés!
1936-ban a Társulat életrevalóságáról kellett tanúságot tenni; a

tagtársak s a kívülállók néztek egymás énjébe és igyekeztek megis-
merni, meggyzni egymást.

328-an vettek részt a Társulat életében; közben 11 tagtárs ha-

gyott el, 12 lépett a helyükbe. Az elmúlt év eredményei híven tanú-
sítják, hogy a kötelességek odaadó végzésének eredménye igen sok-
szor: a küls elismerés és jutalom; így tagtársaink közül elismer
megbízatásban, kitüntetésben, elmenetelben illetve kinevezésben volt

részük a következknek: Ilosvay Lajos tiszteleti tag még az év
elején az T. oszt. érdemekeresztet kapta meg, M auritz Béla tisz-

leti tag az Országos Természettudományi Tanács igazgatója lett,

Ballenegger Róbert egyetemi m. tanár egyetemi rk. tanári cí-

met kapott. Bed Zoltán bányafmérnök bányafelügvelvé nevez-

tetett ki, D u d i c h E n d r e ny. r. tanárrá lett, Horusitzky Fe-
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re ne Földtani Intézeti asszisztens adjunktussá lepett el, Lóczy
Lajos egyetemi ny. r. tanár és a Földtani Intézet igazgatója az Ál-

landó központi talajvizsgáló bizottság, az Országos Iparügyi Tanács
bányászati és kohászati Osztályának, az Országos Ösztöndíj Tanács
és az Országos Természettudományi Tanács tagjává neveztetett ki.

ugyancsak — külföldi megbízatás folytán — Ecuadorba és Peruba
utazott petróleum geológiai felvételeinek kiegészítése miatt, Mottl
Mária a bécsi Quarter-kongresszusra küldetett ki, az Iparügyi mi-

nisztérium bányászati osztályán Pethe Lajos legfels kormányzói
elismerésben részesült, Rohr inger Sándor megyetemi ny. r.

tanárt a Tudományos Akadémia levelez tagjává választották meg,

Roth Flór is salgótarjáni központi igazgató a Magyar Érdemrend
középkeresztjét kapta, Rozlozsnik Pál a Földtani Intézet helyet-

tes igazgatójának az V. fiz. oszt. jellege adományoztatott, Sigmond
Elek a magyar érdemrend középkeresztjét kapta, Sümeghy Jó-

zsef II. oszt. fgeológussá neveztetett ki. Szentes F erenc német-

országi tanulmányúton volt, péteri Takáts Tibor a Széchenyi alap

Wehrlit pályázatának egyik nyertese lett, telegdi Roth Károly
egyetemi tanár az Iparügyi Minisztérium X. Szakoszályának fnöké-
vé neveztetett ki, Vigh Gyula fgeológus egyetemi m. tanári ké-

pesítését megersítették, Vitális István az Országos Természet-

tudományi Tanács tagjává neveztetett ki, Wein György tanárse-

gédi megbízatást kapott.

Örömmel jelenthetjük, hogy a Társulat munkássága iránt érdek-

ld jelentkezk közül a választmány a következket választotta meg,

i lletve ismerte cl rendes tagoknak: II e r m a n n M a r g i t és S z ii e s

Mária urhölgyeket, Rajkó Andor, Farkasfalvi Kornél,
G y u 1 a y Zoltán, László Mihály, Miskovszky M i k 1 ó

Ringeisen Antal, U 1 r i c h Henrik és Vecsey György ura-

kat, a M agyar Bányamvel r. t. és a Megyete m M s z a-

ki Mechanikai laboratóriumát. A tagok ajánlása egyesek érdeme,

így az elnökségen kívül: Bogseli László, Dinda János, Ku-
tas s y Endre, Le n g y e.l Endre, N o s z k y J e n, P a n t ó D ,e-

z s , Re i eh ért Róbert, Mayer Rezs, Ven dl Miklós és

Wein György vonták be érdemes ismerseiket. Külön ki kell emel-

ni a vidéki egyetemek és fiskolák segédtanerinek önzetlen példaadá-

sát. Ezek a kartársak jóllehet nincs mellékes keresetük s csak az ala-

csony állami fizetési osztály fizetésébl tengdnek — kivétel nélkül

tagjai Társulatunknak — ezzel szemben a fvárosban levk közül szá-

mottev szakember sokszor jelentékeny mellékjövedelem ellenére

még a Földtani Értesítre sem fizet el. Ez a kitérés csupán kérelem

akar lenni, melynek 'súlyt a jelen alkalom ad; kérjük tagtársainkat,

elssorban a vezetket, hogy hozzák a Társulat körébe azokat, akik

bizonyára nem robotból, kényszerségbl, hanem hivatásból mvelik
a geológiát , illetve kisegít tudományait.

A pénztári mérleg a tavalyinál 1505.64 P-vel nagyobb forgalom-

ról értesít, az összes bevétel 7,146.97 P, az összes kiadás pedig 6647.10
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P, ez egyrészt a tagtársak hségének érdeme, továbbá egyes közelálló

és megért államhatalom végrehajtóinak, vállalatoknak, illetve intéze-

teknek, másrészt a Társulat munkaköre kiszélesítésének tulajdo-

nítható. Ebben az évben az állam hathatós pártfogásán kívül a kö-

vetkez vállalatok, illetve intézmények járultak hozzá a Földtani Köz-

löny kiadásához MAGYAR ÁLTALÁNOS KÖSZÉNBÁNYA Rt. 30!) P,

SALGÓTARJÁNI KÖSZÉNBÁNYA Rt. 200 P, RIMÁMÉ RÁNY-SAL-
G ÓTARJÁN I VASM Rt. 100 P, ALUMÍNIUM ÉS BÁNYAÉRC Rt.

100 P, a BUDAPEST SZÉKESFVÁROSI KÖZSÉGI TAKARÉK-
PÉNZTÁR Rt. 100 P, MAGYAR ÁLLAMI VAS-, ACÉL ÉS GÉPGYÁ-
RAK 20 P.

A múlt évben 7 szakülésen 16 eladás Hangzott el, mégpedig ge-

ológiai vonatkozású 6, kzettani 4, ásványtani 3, slénytani 1, tekto-

nikai 1, geofizikai 1; 2 eladással szerepelt vitéz Lengyel Endre
dr.; 1—1 eladást tartott: Bog seb László, Brumm er Ern, Fe-
kete Jen , Hanvoo d H. F., Herrma n n M a r g i t, H o r u s i t z-

k y H e n r i k, K c r t a i G y ö r g y, K u 1 h a y Gyula, L ó c z y L a-

j o s, M a u r i t z B é 1 a, M a yer I s t v á n, M o 1 1 1 M á r i a, S z á d e e z-

k y K. E lemé r és T o m o r T h i r r i n g J á n o s.

Az elmúlt évben 3 eladó ülést rendeztünk a mvelt nagyközön
ség részére: Mauritz Béla tiszteleti tag Földünk anyagi alkatáról,

Horusitzky Ferenc,: „Amirl Budapest kövei beszélnek/
1 Ka-

dic Ottokár pedig Budapest a barlangok városa címen 250—300

hallgató eltt számolt be vetített képekkel, legjobb tudása szerint a

felvetett kérdésrl. Ép az eladó ülések sikere, továbbá az, hogy a

földtan körébe tartozó ismeretek terjesztése a mveltség és a gyakor-
lati élet szempontjából fontos, érlelte meg azt az elhatározást, hogy
a Társulat régi, népszer folyóiratát, a Földtani Értesítt újra kiadja-

A Magyarhoni Földtani Társulat mködését figyelve kitnik,
hogy az ketts: uralkodó volt a földtan körébe vágó tudományos szak-

munkák eladása és közlése, emellett azonban a múlt törekvése is az

volt, amit az 1880-as évek egyes közleményei s az alapszabályok is

' ilágosan kifejeznek, hogy a földtant és rokontudományait népsze-

rsítse. A Társulat feladata 1850-ben a mai Nemzeti Muzeum ásvány
és slénytárának, továbbá a Földtani Intézetnek feladatához volt ha-

sonló. A megalakulás idején a Társulat célja Magyarország minden
vidékének földtani átkutatása, feltalálása mindenféle hasznos ásvány-

nak, ércnek, kszénnek, építésre és mipari használatokra alkalmas

köveknek és ezek megismertetése volt. Ezeken kívül földtani felvéte-

lek, gyjtés a Nemzeti Muzeum számára és az eredmények ismertetése.

Idk folyamán, az állam bels berendezésének fejldése révén,

Semsev Andor, a földtan nemeslelk pártfogójának bkez áldo-

zatkészsége folytán megalakul a Földtani Intézet, átveszi a Társulat

feladatkörének egy részét és ebben az idben újra fogalmazott célki-

tzése így hangzik: A Magyarhoni Földtani Társulat tudományos
egylet, melynek célja: a földtan mi velse és a földtani ismereteknek

az országban való terjesztése. Tehát a Társulat feladata mindig két-
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ts: a tudományt önálló megfigyelések révén mvelni, és terjeszteni.

Ez a gondolat ól ma is alapszabályainkban és 1935 szétl kezdve a

választmány határozata folytán a valóságban is. Az els lépés a nép-

szer eladások rendezése volt, a másik az 1880-ban megindult nép-

szer folyóiratnak, a Földtani Értesít-nek, újbóli kiadása. A vá-

lasztmány mind a két javaslatot egyhangú határozat alapján igyek-

szik megvalósítani. A népszer eladó ülések, a Földtani Értesít
mgjelenése a természettudományi társulatok és folyóiratok érdeke;

szerepük olyan, mint azoknak az alig látható parányi szervezeteknek,

melyek a természetben a magasabbrend élet számára készítik el a

talajt. Az eladóülések és a Földtani Értesít arra az indokolatlan

elnyomásra való visszahatás, mely a természettudományokat s köztük

elssorban a földtant, az utóuhi idben érik és amelynek következmé-
nye, hogy az egyetemeken és a fiskolákon nem töltik he az slény-
tani s Szegeden a polgári tanárképz fiskola ásvány- és földtani

tanszékét, ami miatt Középeurópában az egyetlen állam vagyunk,
ahol a katonai hadigeológiát nemcsak, hogy nem fejlesztik, de egy-

szeren megszüntették; ahol az irányító körök igen tartózkodók a

természettudományokkal szemben; mind erre él cáfolat akar lenni

az újra megindított népszer folyóirat: közszellemet, közvéleményt

akarunk kialakítani, amely a földtant illet természeti jelenségek meg-
magyarázása, h leírása révén bizonyítja, hogy a gazdasági élet, a

szellemi vagy fizikai munkától elfáradt ember nem nélkülözheti a

népszer természettudományi közleményeket. A Földtani Értesít új-

ra megindítását osztatlan megértéssel fogadta eddig a közönség, leg-

alább is arra vall a 700-nál több elfizet. Az elfizetk foglalkozása

igen különböz: a legtöbb geológus, bányász, tanár és tanuló, arány-

lag kevés az egyházi ember, tanító, turista és katona, pedig ezek

mindegyike h segíttársat kapna munkájához. Hogy a költséges hir-

detések nélkül eljutott az emberekhez, ez egyesek érdeme.

20-nál több elfizett szereztek: Albel Ferenc, Bd a A u-

t a.l, B r u m mer E r n , Horusitzky Henrik, Kéri I s t v á n,

Kulhay Gyula, Mayer Rezs és Símkó G y u 1 a.

10-nél több elfizett ajánlott: Ili a Miklós, Dózsa Károly,
Yavrjnecz G a b o r.

Legalább 5 elfizet csatlakozását érték el: Kocsi Márton,
Noszky Jen, Papp Károly, P a n t ó Dezs, Schréter
Zol tán, V e n d 1 Miklós, V i z e r Vilmos, Z s i v n y V i k t o r.

Kívülük még igen sokan, majdnem minden választmányi tag

ajánlott érdekldket. E helyen kell különös köszönetünknek kifeje-

zést adni, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi miniszter Úr Önagy-

raéltósága népszer folyóiratunkat ajánlani kegyeskedett a középisko-

la knak és elemi iskoláknak. A Földtani Értesít 4. sz. 132 oldal terje-

delemben jelent meg 11(1 eredeti fényképpel, illetve rajzzal. Tárgykör
szerint a következképen oszlottak meg a nagyobb közlemények: ál-

talános földtani 6, bánya- és telepismerettani 6. ásványtani 4, hidro-
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logiai 3, kzettani 1, barlangtani 3,; a hírek: teleptani 4, hidrológiai 3,

ásványtani 1, vegyes 5.

Általánosságban örömmel lehet megállapítani, hogy a hivatott

intézmények felkarolták a tanulmányok közlésének ügyét s bár a

terjedelem egyáltalában nem lehet minséget kifejez érték, mégis

megemlítjük, hogy 1936-ban tárgykörünkbe tartozó közlemény mint-

egy 101 ív, 1660 oldal alakjában jelent meg. Az elmúlt években is

az Akadémia Mathematikai és Természettudományi Értesítje, a

Nemzeti Múzeum Annalesei és a Földtani Intézet kiadványai érdemel-

nek különös figyelmet.

A titkár méltatja Benk István 1786-ban — 150 éve — meg-

jelent ..Magyar ásványtan 41

e. munkát, majd a fontosabb hazai szak-

értekezéseket ismerteti 1. Bibliographia Geologiea Hungarica 1930.

Legyen szabad ezzel kapcsolatban külön kiemelni annak a sze-

rény, fáradhatatlanul gondos névtelen közremködnek, Dömök Te-
réz kisasszonynak az érdemeit, aki a Bogsch dr .ábráinak egy ré-

szét elkészítette s több mint egy évtizede végzi azt a munkát, amely
már annyi tanulmány értékét növelte, teljessé tette. Az ilyen munkát
lehet robotszerííen, kedvtelénül végezni; és örömmel, teljes odaadás-
sal; aki látta a Dömök kisasszony kezébl kikerült, minden apró
részletet feltüntet, fényképfelvételeket, az bizonyára felismeri azok
igazi értékét.

Mieltt a földtani események más vonatkozásaira áttérnék, rö-

viden emlékezzünk meg a Barlangkutató Társulat 19 éves fennállásá-

nak jubileumáról is. Csak elismerés illetheti a testvér társulatot, amely
sok küzdelem után megállapodott és komoly tudományos munkát is

végez. Ebben nagy része van Cholnoky Jen elnöknek, Kadie
Ottokár ügyvezet elnök és lelkes híveinek Mottl Mária, Kes-
1 e r H u b e r t és J a s k ó Sán d o r tagtársainknak.

A ni. kir. Földtani Intézet 193C> évi mködése.

Az Intézet múlt esztendejét a gyakorlati feladatkör újabb nagy-
arányú fellendülése jelemzi. A csekély szánni intézeti geológus leg-

többje 5—

5

1
/., hónapot töltött künn felvételen, megerltet kemény

munkát végezve s emellett küls munkatársakat is alkalmazott az

Intézet.

A nagyarányú küls munkát a,z Intézet fkén a Földmívelésügyi
Minisztérium, részben pedig az Iparügyi Minisztérium megbízásából

végezte.

A Földmívelésügyi Minisztérium megbízásából hegyvidéki rc-

ambulációs geológiai felvételeket, paleontológiái gyftjfutakat, bar-

langkutatást, síkvidéki geológiai és talajismereti felvételeket, vala-

mint hidrogeológiai kutatásokat végzett az Intézet.

IJj munkát jelentett a dunántúli löszkutatások újbóli megindí-

tása is, amelyet az elmúlt sszel lezajlott bécsi quatrárkongresszusra

való tekintettel vett fel az Intézet programmjába. Tudományos fel-
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vételek fleg azokon a vidékekéi:' végeztettek, ahol bányageológiai
szempontból kutatások nem folynak, viszont nagyobb földrajzi egy-

ségek földtani térképeinek kiadása szempontjából erre szükség van.

Az Intézet szaktisztviseli által végzett bels munkák közül ki-

emelend a hidrológiai osztályé, mely az elmúlt évben 968 ügyiratot

dolgozott fel, az elmúlt évek alig 40—60 ügyiratával szemben. Ez a

többletmunka az artézi kútfúrások újbóli nagyarányú megindulásával

kapcsolatos s arra a földmí velésiigy i miniszteri rendeletre vezethet

vissza, mely minden vízre való fúrás engedélyezését igen helyesen a

Földtani Intézet szakvéleményétl teszi függvé. A munkának ilyen

óriási megnövekedése azonban igen súlyos feladat elé állítja a kis

szaktisztviseli létszámmal bíró intézetet, melyet Dr. Schmidt Fi.

Róbert., nagy odaadással végzett Dr. Marzsó Lajos és Dr.

Szentivány i Ferenc segítségével.

Jelents bels gyakorlati és tudományos munkát végzett továb-

bá a kémiai és agrogeológiai osztály, valamint a fúrólaboratorium.

Végül a lehetségekhez képest folytatta az Intézet gyjtményanyagá-
nak leltározását és átrendezését is.

Az Intézet tudományos munkásságát, valamint a felvételeket

igazgatója, dr. lóczi Lóczy Lajos egyetemi ny. r. tanár irányítot-

ta és ellenrizte, az elmúlt esztendben összesen 16 hivatalos kiszállá-

son véve részt, miközben vasúton, kocsin és gyalog összesen 6739 km-
nyi utat tett meg.

Seb r éter dr. Mátráderecskétl ÉK-re gyenge minség földes

mangánércet is talált.

Dr. Horusitzky Ferenc adjunktus a Cserhátban végzett

geológiai felvételeket, azonkívül Szirák és Bér vidékén tett tektonikai

cs hegyszerkezeti megfigyeléseket.

A Cserhát D-i oldalán, egészen a gödöll-hatvani vonalig dr.

Szentes Ferenc végzett részletes kutatásokat.

Békésmegye fontosabb gázos artézi kútjait dr. Lóczy Lajos
igazgató vizsgálta meg Szelén yi Tibor segédvegyész kíséretében.

A gázos kutak azon az É—D-i csapásirányú területsávon találhatók,

amely Csorvástól Magyarcsanádig követhet. E területsáv mélyén egy

elsrend hegyszerkezet tételezhet fel, amely alkalmas lehet a földi

-

gáz akkumulációjára. A kutak földgázait — keletkezésüket illetleg

3 típusba sorolja: alluviális, levantei és pannoniak illetve ezeknél

idsebb rétegekbl származókra.

A Velty István által bejelentett lovasi, alsórsi és almási

ércelfordulást dr. Lóczy Lajos igazgató vizsgálta meg, dr. Szen-
tes Ferenc kíséretében. A pannonjai rétegek legfels részében, va-

lamint az ópaleozoikus fülitek és oermi homokkövek érintkezésén fel-

lép igen csekély érckészletnek gyakorlati jelentsége nincsen. Az
úrkúti magánbánya környékének részletes földtani felvételét Dr.

Vigh Gyula fgeológus végezte, i f j. Noszky Jen dr. közre-

mködésével. Dr. Vigh kutatásai alapján öt olyan területet jelölt
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meg, amelyen az alsókréta barremien emeletbe tartozó manganréteg

csoport kifejldése valószín.

A komlói kincstári szénterületet Rozlozsnik Pál h. igaz-

gató tanulmányozta és elkészítete annak 1 : 5.000-es méret részletes

bányageológiai térképét. Eddig még nem ismert, kiterjedt új szén-

terület lehetségeire mutatott rá.

I)r. Vigli Gyula fgeológus 3 hónapon át mszeres reambulá-

ciós hegyvidéki geológiai felvételt végzett a Gerecse-hegységben,

Dr. M a j z o n László, Dr. Szenti v á n y i F e renc és Dr. ifj.

N o s z k y Jen segítségével. Id. X o s z k y Jen múzeumi igaz-

gató-r 6 héten át a Cserhát- hegység Ny-i részén végzett reambulá-

"iós felvételt. Dr. Jugovics Lajos fiskolai tanár Salgótarján

környékén a bazalt-elfordulásokat tanulmányozta. Dr. S eh erí

Emil osztálygeológus folytatta dunántúli löszkutatásait. Dr. Mottl
Mária a Szeleta-barlangban ásatásokat végeztetett s azt térképezte.

Értékes és a barlangból eddig ismeretlen paleontológiái anyagot

gyjtött he. Dr. Szörényi Erzsébet a Dunántúl fontosabb eocén

lelhelyein értékes paleontológiái anyagot gyjtött be. Dr. Kutassy
Endre egyetemi m. tanár a bakonyi triász kövületeit gyjtötte.

Az Intézet igazgatósága az 1Í)2Í! óta szünetel síkvidéki geoló-

giai kutatásokat újra megindította, amelyekkel Dr. Siimeghy
József fgeológust bízta meg. Ezek a kutatások már is meglep,
gyakorlatilag is igen jól értékesíthet paleogeografiai eredményekre

a ezettek.

Az alföldi talajismereti és termeléstechnikai felvételeket Dr.

Kreybig Lajos gazdasági ftanácsos, c. fgeológus vezetése mel-

lett Dr. Endrédy Endre, Ébényi Gyula, Sík Károly, Dr.

W'itkowsky End r e, Dr. II a n F eren c, Dr. Török L á s z 1 ó,

Buday György és Babarczy József végezték. 24 drb. 25.000-

es lépték katonai lapot térképeztek. 2.5 millió holdat térképeztek olyan

részletességgel, amely megengedi, hogy mind a kormány illetékes

szervei, mind a gazda közönség okszer reális alapokra fektetheti a

termelést. A külön magyarázó az útbaigazításon kívül sok vizsgálati

számadatot lartalmaz. Üj talajnemeket észleltek és más megvilágítás-

ban látják az Alföld talaj kérdését. Horusitzky Henrik ny.

földtani intézeti h. igazgató folytatta az artézi kút kataszter kiegé-

szítését. Dr. Sehmidt Eligius Békés vármegyében rendszeres

hidrológiai tanulmányokat végzett; az artézi kutakat térképezte s

azok hidrológiai adatait határozta meg. A vízpazarlás megszüntetésére

módosító javaslatot dolgozott ki. Dr. Scherf Emil és Dr.

Siimeghy József a Földmívelésügyi Minisztérium Vízrajzi

Osztályával egyetértleg talajmegfigyel kutakat állítottak le az Al-

föld déli részén.

Az ásvány-kémiai laboratórium munkájában Kárpáti Jen
dr. kisérletügyi figazgató vezetése mellett, dr. Emszt Kálmán ny.

in. kir. kisérletügyi figazgató, Szelényi Tibor segédvegyész,

Csajág hy Gábor és Vogl Mária napidíjas vegyészek vettek
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részt. A vizsgált anyagok száma 709 db., amely a következképen osz-

lott meg:
Gáz 18, víz 19, ásványvíz 3, nyersolaj 6, bitumen 9, barnaszén 1,

érc ?5, ásvány 3, kzet 20, agyag 3, talaj 3. A faj súlymeghatározásot

száma pedig 589 volt. E vizsgálatok során meghatározott alkotórészek

száma ló99-et tett ki.

A fúrási laboratórium az elmúlt esztendben részletesen feldol-

gozta az rszen nniklósi I„ a parádi 1. és II., a pereeestemploinvölgyi

V., a kurdi I., a fiizérradvány i I., a debreceni I., a esomádi I. számú
kincstári fúrásokat továbbá a gürgetegi I., az mkei I. Eurogasco fú-

jásokat, valamint a részben a városligeti, a kispesti és sikátorpusztai

próbafúrások anyagát. E munkát végezték. Dr. Sümeghy Jó-
z s e f, Dr. Kulcs á r K á 1 m á n, Dr. M a j z o n L á s z 1 ó, dr. N o s z-

k y J e n , Dr. Szörényi Erzsébet, Dr. Szeutiványi F e-

renc és október óta mint volonteur dr. gróf Teleki Géza. 1936.

júniusában a fúrólaboratoriumot Dr. Schmidt vezette.

A gyjtemény-osztály Vigh Gyula fgeológus vezetése alatt

áll. lleosztottak dr. Mottl Mária, dr. Szörényi Erzsébet,
Haberl Viktor preparátor és- D ö m ü k Teréz rajzoló és idle-

gesen ifj. dr. Noszky Jen. Az anyag leltározásával és a modern
tudományos és gyakorlati igényeknek megfelel átrendezésével van-

nak megbízva. Az anyag 730 drb.-al szaporodott.

Az Intézetnek 1935/36 évben megjelent kiadványainak száma 5.

Az Intézet könyvtára 1935/36-ban 842 kötettel 10.481 P értékben szapo-

rodott. Ezáltal könyvtárunk állománya 41,856 kötetre emelkedett.

Tájékoztató adatok a m. kir. iparügyi minisztérium X. szakosztályá-

nak (Bányászati kutatás, állami érc- és kszénbányászat) az 1936. év-

ben végzett bányászati , mélyfúrási és geológiai munkálatairól.

/. Bányászati és geológiai kutatások.

a) A földtani intézel által az iparügyi minisztérium X. szakosz-

tályának utasítására és terhére végzett geológiai felvételek:

1. lí o z 1 o > s n i k Pál fgeológus kijelölte a parádkörnyéki, pa-

rádóhutai és lahocai mélyfúrások helyét. 2. dr. Schréter Zoltán
fgeológus csoportja a Mátra északi oldalán Bükkszék és Pétervására

környékén végzett felvételeket. 3. dr. Fér e nézi István fgeoló-

gus csoportja Sósbartyán, Ipolytarnóc, Balassagyarmat és Szécheny

között folytatta az elz évben megkezdett sókutatásait és geológiai

felvételeit. 4. A budapestkörnyéki felvételeknél dr. Pávai V a j n a

Ferenc fbányatanáesos-fgeológus, dr. Szentes Ferenc egy.

tanársegéd es dr. Horusitzky F e r e n .c mködtek közre.

b) Külön megbízatások:

5. Az iparügyi minisztérium külön megbízta dr. Ven dl M i k-

1 ó s egyetemi ny. r. tanárt a nézsai vasérc elfordulás feldolgozásá-

val. 6. Dr. Lóczy Lajos földtani intézeti igazgató kutatásokat vég-

zett Balatonalmádi, Felsörs, Alsóörs vonulat állítólagos vasércelfor-
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dulásának megállapítása céljából. 7. Eozlozsnik Pál aligazgató

rendkívüli megbízatásként feldolgozta az állami kszénbányászat

komlói szénmedencéjének geológiai viszonyait és szénkutatásokat vég-

zett. 8. P a n t ó Dezs m. kir. fbányatanácsos és R o z 1 o z s n ; k

Pál aligazgató közösen tanulmányozták és felvették a martonyi vas-

ércelfordulást. !). Az iparügyi minisztérium külön megbízatása foly-

tán dr. Vigh Gyula m. kir. fgeológus egyetemi magántanár és

ifj. Noszky Jen. geológus feldolgozták az urkuti mangánércbánya

környékének földtani viszonyait.

c) Bányászati kutatások.

10. Az iparügyi miniszter, fleg vitéz Petncházy államtitkár

kezdeményezésére becslések végeztettek a szarvaski webrlit ineny-

nyiségének megállapítása céljából és a Szécheny Tudományos Társa-

ság útján az iparügyi miniszter pályázatot irt ki a wehrlit gazdasá-

gos kohósítása és értékesítése céljából, amelynek számos pályázója

akadt. A laboratóriumi kísérletek és kohópróbák folyamatban vannak
11. A hosszú idk után víztelenített gyöngyösoroszi ércbányában meg-

indult a kutatás és az érc vájástérdemlségének megállapítása cél

jából a szakszer próbavétel. A próbák feldlgozása a földtani intézet

kísérleti állomásán folyamatban van. 12. Dr. L i f f a Aurél ny. m.

kir. fbányatanácsos az iparügyi miniszter megbízatása folytán or-

szágos viszonylatban végezte a tzálló agyag- és kaolinelfordulások

felvételét és feldolgozását. 13. A kincstári bauxi tzártkutatmányokát

bérl Magyar Bányamível Rt. nagyharsányi területén 1936. év tava-

szán megkezdte három szinten a feltárási munkálatokat; a bakonyi

alsóperepusztai területen pedig folyamatban vannak a részletes ku-

tatási munkálatok, kutató aknákkal és eralius fúrásokkal.

II. Kincstári mélyfúrások.

1. 1936 augusztus hóban fejezdtek be be az 1780.90 m mélység
tardi mélyfúrás részletes vizsgálatai és kezdetét vette a leszerelés.

2. A tardi mélyfúráshoz hasonlóan a pénzügyminiszerium által kez-

deményezett rszentmiklósi gázkutató mélyfúrás 948 m mélységben
állt meg május hó elején. 3. 1936. szeptember hó elején fejezdött be

1228.2 m mélységben a Székesfehérvár szab. kir. város részére és költ-

ségére állami garnitúrával végzett melegvízkutató mélyfúrás. Az ered-

mény negatív volt. 4. Füzérradványban gróf Károlyi László uradal-

mának kérésére és anyagi támogatásával 1936. évi augusztus és szep-

tember hónapokban 433.4 m mélységig fúrtunk le vtznyerés céljából,

negatív eredménnyel. 5. Rozlozsnik Pál aligazgató mátrai, pa-

rádkörnyéki felvételei nyomán 1936. év nyarán mélyítettük le a Pá-

rád I. számú 342.7 m mély és a Párád II. számit 262.7 m mély tájékoz -

lató feltáró-fúrólyukakat. 6. Az iparügyi minisztérium folytatta a

pestkörnyéki tervszer földgázkutatási programúi ját, és rszentmik-

lósi fúrógarnitúráját Csornádra helyezte át, ahol a fúrólyuk mély-

sége, 1936. december hó 31-ével 781.8 in volt. 7. Az 1936. évi geológiai
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és geofizikai felvételek nyomán legreményteljesebbnek látszó terüle-

ten, a Mátrában 1936. december havában két nagyteljesítmény furó-

garnitúra kezdte meg üzemét. Egyik a Lahoca hegyen, a Párád III.

sz. fúrás ola.ifeltárás és a recski ércbánya ércvagyonának megvizsgá-

lása céljából. Mélysége december 31-én 12.75 m. 8. A másik mátrai fú-

rásunk a bükkszék!, I. számú olaj- és gázkutató mélyfúrás, melynek

mélysége december hó 31-én 64.15 m mélységben állott. 9. Az 1936. év

utolsó napjaiban kezdte meg üzemét az iparügyi minisztérium egyik

furószerelvénye Pécsett a város terhére, melegvíz feltárása céljából.

III. Az European Gas and Electric Co. dunántúli mélyfúrásai.

1. 1936. elején fejezdött be a görgetegi mélyfúrás 2059 m mély-

ségben. 2. A miliályi mélyfúrásból feltör szénsavgáz részletes tudo-

mányos vizsgálatát és felhasználhatóságának lehetségeit végezte a

vállalat az év folyamán. 2. Az mkei mélyfúrás az év végével elérte a

2140.5 m mélységet és olajos sósvizet, valamint methánt és szénsavgázt

produkált. A furóteehnikai és laboratóriumi vizsgálatok most folynak.

4. A budafaipusztai, lispei fúrása az Eurogasconak az 1936. év végével

1764 m mélységig haladt elre, benne olajos sósvizet és gázt találtak.

IV. A báró Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet mérései,

a) Reflexiós szeizmikus mérések.

A m. kir. iparügyi minisztérium 1936. év elején elkészíttette és

beszerezte a báró Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet részére dr. Pogány
Béla megyetemi ny. r. tanár szeizmikus berendezését, amellyel ered-

ményesen az alábbi felvételeket végezte: 1. Örszentmiklós vidékén

próbamérések. 2. Kapuvár környékén ' próbamérések. 3. Fót—Rákospa-
lota—Újpest határában szeizmikus felvételek. 4. Püspökladány—Haj-
dúszoboszló—Debrecen vonalon szeizmikus felvételek.

b) Torziós ingamérések.

A báró Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet torziós ingával dolgozó

expedíciója az 1936. év nyarán és szén a Mátrában, Párád, Recsk, Sí-

rok, Mátraballa, Bükkszék környékén végzett ingaméréseket.

V. Állami köszénbányászát.

A m. kir. állami kszénbányászat komlói kszénbánya üzeme és

elektromos centráléja 1936.-ban változatlan létszámmal és üzemi vi-

szonyok mellett folytatta üzemét és az év folyamán 1.259,164 q ksze-

net és cca 7,727.528 kWó áramot termelt.

A külföldi bennünket is érdekl cikkek közül legyen szabad csak

kettt kiragadnom.

Az egyik Poposcu Voitest.i munkája, mely Románia (bele-

értve Erdélyt is) földtani fejldés történetét adja közre. Anélkül, hogy

érdemi méltatására vállalkoznék szomorúan jelezhetem, hogy a szer-
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y.ö nem függetleníti magát a küls élettl és a magyar kutatók mun-

kásságát alig veszi tekintetbe. Az irodalom összeállítása a legsajátsá-

gosabb és eddig még egyedülálló, u. i. a munka végén az irodalom

helyén: 102 értekezést sorol fel, kizárólag saját magától. Az ellenkezre

is van példa: Paul Krusck, berlini egyetemi tanár, a porosz Föld-

iáin Intézet ezidszerinti igazgatója a rudai 12 apostol bánya földtani

viszonyairól írt érdekes tanulmányában nemcsak a legutóbbi magyar

szerzk munkáit említi meg, hanem még Szabó József megfigye-

léseinek helyességét is elismeri. Mikor ezt jóles érzéssel vészük tudo-

másul egyúttal nem szabad áltatnunk magunkat, hogy a külföldi tu-

dományos szakkörökkel való kacsolatainkat illetleg sok a kívánni

való: a külföldre vezet szálak sajnálatos belföldi és külföldi okok

miatt lazultak. Mindent el kellene követni, hogy ezek a szálak ersöd-
jenek. Két mód áll erre rendelkezésre, az egyik az egyéni külön lenyo-

matcsere kiépítése, sok érdemes szerznk egyáltalában nem tördik
ezzel, a másik lehetség, hogy elszigeteltségünk csökkenjék a velünk
rokonszenvez külföldi szakemberek megfelel módon való hozzánk
kapcsolása és a velünk együttérz államok szakintézményeivel való

szorosabb kapcsolatielvétel. Magyarázzák ezt a megállapítást az aláb-

biak:

A tagok nyilvántartását áttekintve a 328 tag közül 2 él külföldi

tagunk van. Amikor Olaszország Abesszínia megszállását megkezdte,
a világ népei és hivatalos képviseli elítélték e lépést, Magyarország
volt tulajdonképen az egyetlen állam — jóllehet lakosságának 1/3-a

kisebbségi sorsban él, — mely nyíltan Olaszország mellé áll*. Anél-
kül, hogy e kérdésnek és lépésnek erkölcsi értékelésébe bocsátkoznánk:

megállapíthatjuk, hogy a magyar geológusok (földvizsgálók), bánya-
mérnökök nem tudták felvenni a kapcsolatot úgy Olaszországgal, hogy
annak valószer reális értéke is lett volna.

Zárjuk le a múlt év sok tétel mérlegét és érezzük mindannyian,
hogy adósok vagyunk. Tlünk a múlt, a sok nagy eld még több, még
jobb munkát vár. Ránk figyelnek, tlünk sokat várnak, az énünkbe
néznek, ezt bizonyítja az általános érdekldés, mely a földtan kérdései

iránt megnyilvánul a sajtóban és nem utolsó sorban a Földtani Érte-

sít 700-nál több elfiztje részérl. De nemcsak szellemileg vagyunk
mi adósok, hanem más tekintetben is; nekünk ki nem egyenlített tar

tozásaink vannak a fiatalok kiképzését illetleg és azoknál, akik távol

vannak, még mostohább sorsban élnek, kzködnek; mindezeken kívül,

mindezek fölött odaadást és áldozatkészséget vár mindnyájunktól: a

Társulat is. E kérdések es gondok elintézése részben tlünk függ: se-

gítsük el tehát azok megoldását munkával és szívvel.

Ezután péteri Takáts Tibor a Hidrológiai Szakosztály je-

lentését terjesztette el, amit a Közgylés azzal vett tudomásul, hogy

Weszelszky Gyula szakoszályi elnöknek köszönetét fejezte ki az

ügybuzgó vezetésért. Dr. Káposztás Pál a számvizsgáló bizottság

jelentését olvasta fel, melyet a Közgylés elfogadott és a pénztáros-
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nak, valamint a választmánynak a felmentést megadta. L i f f a Au-
rél másodelnök meleg szavakkal üdvözölte az elnököt abból az alka-
lomból, hogy a FePház tagja lett. Ven dl Aladár elnök osztatlan

éljenzés és taps közben köszönte meg a figyelmet és biztosította a

Társulatot, hogy a tudomány érdekeit fogja képviselni a rendelkezés-

re álló korlátolt lehetségek között.

Ezután Bohra Ferenc indítványozta, hogy a Társulat fejezze

ki elismerését és köszönetét a kitn vezetésért az elnöknek. Ven dl
Aladár elnök a közgylés egyhangú elismerését megköszönve Ma-
uritz Béla tiszteleti tag úrnak a terem átengedéséért fejezi ki há-

láját.

ülBLI0GRAPHIA GEOLOGICA HUNGARTCA 1935.

Szádeczk y-K ardoss Elemér: Adatok a görgetési határ kérdé-

séhez. — Beitrage zr F ragé dér Abrollungsgrenze. Földt. Közi.

LXV. 1935. p. 38—50.

S z á d e c z k y-K ardoss Elemér: Über I Hágónál- und Kreuzschicli-

tung insbesonders bei fluviatilen Ablagerungen (Mit. d. berg- u.

hiittenm. Abt. . . Sopron, VII. 1935, |pp. 111—137.

Szcs Mária: A Dobogók környékének kzettani viszonyai. (Böl-

csészdoktori értkezés, szerz saját kiadása.) Szeged, 19M. VT.

Szcs Mária: Die petrographischen Verbáltnisse dér LTmegbung
von Dömös. Acta Chem. Min. et Phys. Tóm. IV. Fasc. 3. P.

157—170. Szeged, 1935. április.

Sztrókay K.: Kristallographisclie Verháltnisse des Alumi ium
jodatnitrats. Z. f. Krist. 90. 1935. p. 381—382.

Sztrókay K.: Zalavölgy i pontusi homok szedimentpetrográfiai

vizsgálata, — Sedimentpetrographische Studie.i am pontischen

Sand des Zala-Tales. Földt. Közi. 1 XV. 1935. p. 281—291.

Tasnádi Kubacska A.: Patliologische Untersüehungen an nn-

garlandischen Versteinerungen VII. Einige Beispiele für die

Palaopathologie dér Extremitátenknochen. Annales Musei Nati-

onalis Hung. Pars Mineralogica, ete. XXIX. p. 1—8.

T a s n á d i K u ba es k.a A.: és L. S o ó s: Die Molluscen- und Wir
beltierfauna des Pleistozán und Ober-Pliozan von Gombaszög.

Annales Musei Nationalis Hung. Pars Mineralogica XXIX. p
9—20.

Tasnádi K uh ács k.a A.: A paleopatológia útja és célja. — Die

Wege und Ziele dér Paleopathologie. Xrur ungarisch. Debreceni

Szemle. 1935. IV. p. 171—177.
'1' asnádi K u b ac-ska A.:—W. W e i 1 e r: Die Fischrcste ans dem

Budaer (Ol’ner) Mergel des Gellérthegy (Blocksberges) bei Bu-

dapest. Annales Mus. Nat. Hungarici. XXIX. p. 29—39. Fig. 1—6.

T asnádi Kubacska A.: Nemopteryx Kubacskai n. sp. aus dem

Kleinzeller Tegel bei Budapest, zugleich ein Beitrag zr Ge-
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schichte dér Gattung Nemopteryx Ag, und Merluccius L. Palaeo-

ontologische Zeitschrift XVII. p. 27—41. Fig. 1—7.

Tasnádi Kubacska A.: Betegségek évmilliókkal ezeltt. Termé-
szettudományi Közlöny. 61. No. 23—24. p. 5ö8—566. Tábla: XLIV,
XLV., 6 szövegkép.

Tasnádi Kubacska A.: A Nemzeti Muzeum új slénytani kiállí-

tása. Természettud. Közlöny. 1935. április. No. 1—15. p. 1—5. 4

szövegképpel.

Tasnádi Kubacska A.: Élet a borostyánkerdóben. Búvár. I. p.

275—277. 6 szövegképipel. Április.

Tasnádi Kubacsk.a A.: Mammutvadászat. Természet. XXXI. No.

3. p. 59—61.

Tel égd i Roth Károly: Adatok a déli Vértes és az Északi Ba-

kony földtani viszonyaihoz. — I latén zr Geologie des südlichen

Vértes- und nördlicben Bakony-Gebirges. Földt. Int. Évi jel.

1925—28. 115—126.

T e 1 e g d i Roth Károly: Adatok az Iíszaki Bakonyból a magyar
Középs Tömeg fiatal mezozoós fejldéstörténetéhez. — Daten
aus dem nördliehei Bakony-Gebirge zr jungmesozooiseben
Entvvicklungsgescb icbte dér „Ungarischen Zwischenmasse." Mát.

és Térni. Ért. LJI, 205—252.

Timkó Imre: A Duna-Tisza közét É-ról szegélyez homokos vidék
agrogeologiai viszonyai. — Die agrogeologischen Verhaltnisse
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