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Von L. Bogsch.

A földtan mveli tudományos munkálkodásuk folyamán áU
landóan találkoznak az elmúlással: régi idk világát rejtik a kze-
tek, régi idk elmúlt életérl l)e.szélnek a kövületek. A geológus hoz-
zászokik az elmúlás gondolatához, hiszen nai)ról-napra látja, hogy
hajdan élt virágzó törzsek kipusztultak, sokszor nyom nélkül eltn-
tek a teremtés színpadáról.. De bármennyire is hozzászokik a kntafú
az elmúlás tényéhez, mc'gis mindannyiszor fájdalom szorítja Össze

az ember szívét, lia azt látja, hogy a halál kérlelhetetlen szigora
megmásíthatatlannl és visszavonhatatlanul i'itkítja sorainkat. Pe-
dig a halálnak ez a kérlelhetetlen szigora eg.vre srbben keresi fel

a magyar geológusok sorait. S egyre inkább olyanokat ragad ki e

sorból, akik erejük teljében, a férfikornak úgyszólván küszöbén állva

még sokat tehettek volna a magyar földtan mvelése tei’én. A halál

komor fen.sége mindég megrázó! De különösen megdöbbent olyan-
kor, ha fiatal, javakorabeli férfit ragad ki sorunkból, akinek el-

múlása éppen ezért nemcsak megrázó, hanem érthetetlen is szá-

munkra. Ezért volt mindnyájunk ' számára oly végtelenül tragikus
Kntassy Endrének lí)38. május 24-én bekövetkezett halála.

Kntassy Endre 1898. szeptember 19-én született Hajdúböször-
ményben. Elemi- és középiskolai tanulmányait a híres hajdnváros-
ban végezve, fiskolai tanulmányait a budapesti Pázmány Pétéi
Tudományegyetemen folytatta, ahol természetrajzi és földrajzi tár-

gyakkal foglalkozott. Tanári vizsgálatokat is tett. A hölcsészdoktori
fokozatot cnm laude eredménnyel 1922. május 27-én nyerte el. F-
tárgya a földtan volt, melléktárgyai az slénytan és ásvány-
kzettan.

Már egyetemi hallgató korában, 1919-ben gyakornoka lett az
Egyetemi slénytani Intézetnek. Díjas gyakornok 1921-ben lett.

Eokról-fokra haladva 1924-ben tanársegéddé, 1928-ban adjunktussá
választották.

1929. jiinins 14-én nyert megersítést magántanári képesítése.

Tárgyköre „A Föld középkorának geológiája” volt. Magántanári
képesítését a Bölcsészettudományi Kar 1931-ben a „Gerinctelen álla-

tok slénytana” cím tárgykörre is kiterjesztette. Magyarország
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Föméltósási'i Kormányzója lí)37. november 21-én, amikor Kntassy
Endre már súlyos betejíen feküdt, a tudományok mvelése és nz

egyetemi oktatás terén elért kiváló eredményei elismeréseképen a

nyilvános rendkívüli tanári cimmel tüntette ki.

1924-ben kötött házasságot dr. Dobay Jnliannával. Tlázassá-

gnkból 1929-ben egy fiú, György István született.

Ezek azok az életrajzi adatok, melyek köré tudományos nnin-

kálkodásának fbb mozzanatai is esoportosnlnak.

Ii-odalmi munkásságát vizsgálva, feltnik érdekldési körének
rendkívül széKs skálája. Hogy mennyire széleskör volt ez az érdek-

ldés, bizonyítja könyvtárának sokoldah'isága is. A földtani és s-
lénytani szakmunkák mellett ott találtuk könyvtárában a kzettan,
ásványtan, állattan legfontosabb, nagy tankönyveit s ezeken kívül

egész sorozatát az e szakokba vágó kisel) munkáknak. T)e neinosak
a természettudományok érdekelték. Xagy zenerajongó is volt. Sze-

rette a mvészeteket, a szépet s áldozatoktól sem riadt vissza, ha
arról volt szó, hogy egy nagyobb, fontosabb könvvet megszerezzen,
mely talán csak a szép iránti érzék és a mvészetek megismeráséi'e
irányuló vágy kielégítésére szolgált. Gazdag könyvtárában a m-
vészettörténeti munkáknak is egész sorozatát láthattuk. É]ip így
érdekldött az irodalom iránt is és mi, akik közvetlen környezetében
A’oltunk, sokszor szinte csodálattal gondoltunk arra, hogv vájjon
mikor szakít magának a termékeny tudományos munka mellett idt
arra, hogy ezekkel a szakmájától távoles, de lelkét fobidít olvas-

mányokkal is foglalkozzék.

Tanulmányfitjai során is mindig módját tudta eiteni, hogv a

Adék nevezetességeit, múzeumait is megszemlélje, a szigorúan vett

szakmabeli kutatás mellett. Éppen ezért tanulmányútjai mindig
nagy hatással voltak rá. Sokat utazott, sokat látott! Professzorát,

Pajip Károlyt kísérve, résztvett az 192-ban Madridban tartott XTV.
nemzetközi geológiai komíresszuson. 'Több ízben volt Olaszország-

ban, ahol a milánói, páviai, római tudományos intézeteket és gyj-
teményeket tanulmányozta. Olaszországi útjairól visszatérve nagy
elragadtatással és lelkesedéssel tudott beszélni nemcsak tudományos
mimkájának eredményeirl, hanem azokról a mvészi benyomások-
rél is, melyeket a klasszikus Itália földién szerzett. 'Több utazást

tett az Alpokban és a délliroli Dolomitokban. Pél esztendn keresz-

tül (1930—31. tanév I. felében) tagja volt a bécsi Collcgium Hun-
garicumnak is mint magyar állami ösztöndíjas. Gyakran utazott

Pécsbe rövidebb idi-e is, ahol fleg a Xaturhistorisches IMusenm
geo-paleontológiai osztályán, de az állami földtani intézetben is

dolgozott. Jól ismerte a berlini és müncheni slénytani gyjtemé-
nyeket és intézeteket is, melyeknek vendégszeretetét ugyancsak több

alkalommal élvezte. Legutolsó külföldi tanulmányútja Eügen-szige-

tére vezette, ahol a páratlanul gazdag krétakori lelhelyeket ke-

reste fel.

l\Iint hatalmas irodalmi munkássága bizonyítja, nagyon jól

ismerte hazánk mezozoikus hegységeit is. A IMagyar Tudományos
Akadémia és a INI. kir. Földtani Intézet megbízásából több nyáron
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keresztül végzett kutatásokat a Dunántúli Középhegységben. Ezek-

rl az útjairól mindig gazdag kövületauyaggal tért haza.

Kutassy Emire sokoldalúságát szakcikkeinek hosszú sora bizo-

nyítja legjobban. iVlár egyetemi hallgató korában megjelennek cik-

kei a Természettudományi Közlönyben s ennek Pótfüzeteiben, vala-

mint A üArmészetben, st egyes napilapokban is. Nagyobbára még
csak tudománynépszersít cikkek ezek, melyek azonban tárgyaik

változatosságával élénken mulatják Kutassy Endre érdekldési kö-

rének széles mivoltát.

Els nagyobb dolgozata nyomtatásban — sajnos — nem jelen-

hetett meg. Bölcsészdoktori értekezése volt ez, melyben a Budai-
hegység triaszkoij képzdményeivel foglalkozott. Doktori értekezé-

sének tárgyköre azután egész tudományos mködése során vezérl
fonálként húzódik végig. A Budai-hegység triaszkori képzdményei-
nek mind földtani, mind pedig slénytani szempontból elsrend
ismerje volt Kntassy Endre.

A ))udavidéki triásszal foglalkozik els nagyobb, nyomtatás-
ban megjelent dolgozata is, mely a Földtani Közlöny hasábjain

látott napvilágot. Ez a dolgozat még tulajdonképen doktori érteke-

zésének kivonata volt csak. A Imdavidéki triász feldolgozását továhl)

folytatva, nagyvonalú dolgozatát a M. kir. Földtani Intézet Évköny-
vében lí)27-ben adta ki. E dolgozat sztratigrafiai szemi)ontból nagyon
fontos megállapításokat tartalmazott a Budai-hegység triaszkori

üledékeit illetleg. A régebbi felfogás szerint ugyanis a Budai-
hegység területén csak a fels triász üledékei voltak meg, mégpedig
a karúi emelet a IMátyás-hegyi szaiadvöves mészkvel, a nori emelet

a fdolomittal, a rhaetiai emelet pedig a dachsteinmészkvel. Ku-
tassy vizsgálatai egészen új megvilágításlia helyezték a budavidéki
triász sztraligi'afiáját. Tamdmányai során ugyanis a Budai-hegy-
ség peremén töbl) helyen (Budaörs, Nagykovácsi) talált olyan do-

lomitot, melyekben a Diplopora annulata nev csöves alga marad-
ványait sikerült felismernie. IMiutbogy a Diplopora annulata ez-

ideig kizárólag a középs triász fels részébl, a ladini emeletl)l

volt csak ismeretes, bebizonyította, hogy a Budai-hegység legid-
sebb képzdményei már a ladini emeletbe tartoznak, vagyis a kö-

7''])s triász fels részé)e. Így azután kimutatbatla, hogy a Budai-
hegység triaszkori dolomit i’ögei nem tartoznak egy és ugyanazon
szintbe. Ennek a téuvnek felismerése vezette azután Kutassy End-
r=+ ahhoz a tervhez, hogy minden egyes dolomitrög faunáját külön-

küUin gyjtse be, bogy ezáltal az egyes dolomitrögök korának pon-
tosabb meghatározása keresztülvihet legyen.

Azonkívül, hogy kimutatta a ladini emelet üledékeit is a

Budai-hegységben, ugyanezen dolgozatában egy másik fontos tényre

is világosságot derített. iTauulmányai során bebizonyíthatta ugyan-
is, hogy a fels triász karni emeletét nemcsak a IMátyás-hegyi

s.zandvöves dolomit képviseli. Vizsgálatai alapján ezzel egykoriinak
bizonyult a fdolomit, valamint a Fazekas-hegy cei)halopodás mész-
köve, st a dachsteinmészk egy része is. A dachsteiumészk lerakó-

<h'na szerinte már a karni emelet folyamán megindult, úgyhogy a
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i'odülomit és a daolisteiuniészkö egy része iniut ugyanazon kor ten-

gerének lieteropikus 1‘áciesei íoglialük fel. fUjabb vizsgálatok azt

IS bebizonyították, hogy a íddoloinit lerakódása a nori emeletben
IS tovább folytatódott.) A daclisteinmészkö nagyobb része azutan a
non emeletben rakodott le. A rhaetiai emelet folyamán üledék-

Lépzödés nem történt a Budai-hegység területén, vagy ha toriént,

akivor azt utólag a letaroló erk elpusztították. Tény az, hogy Kn-
tassy Endre felfogása szerint rhaetiai üledékek a Budai-hegység
területén nincsenek.

A Budai-hegység triaszkori képzdményeivel még két alka-

lommal foglalkozott. Ezekben az újabb dolgozataiban inkább az os-

lénytaui szempontok jutnak eltérbe. Egyik dolgozatában a Bemete-
hegy régi kfejtjének dachsteinmészkövébi származó faunát írja

le, melynek sztratigrafiai szempontból is jelentsége van. ^legero-

síti ugyanis Ivutassy Endre azon régebbi feltevését, hogy a Remete-
hegy dachsteinniészköve nori emeletbeli. slénytani szempontból
azért nevezetes ez a dolgozata, mert itt írja le a Neritopsidae csiga-

családnak egyik lij nemét, a Hungariella genust. Még fontosabbak
azonban a dolgozat paleobiológiai vonatkozásai. A nagyhír bécsi

kutató, Diener megállapításai szerint a daclisteinmészkö faciesében

ammoniták nem fordulnak el. A remetehegyi fauua tanulmányo-
zása során azonban kiderült, hogy a Megalodusok mellett ebben a

dachsteinmészkben ammoniták is vannak, ami Kutassjd annak a

megállapítására vezette, hogy „a megalodusos daclisteinmészkö fá-

ciesében az ammoniták épp ligy elfordulhatnak, mint más mészkö-
fáciesben.”

A fauna taniilmáiiyozása közben azt is felismerte, hogy a
teljesen kifejlett, idsebb egyedek aránylag ritkák a kövületek kö-

zött, pedig ezek a megkövesülésre éppen héjuk vastagsága révén

feltétlenül alkalmasabbak mint a fiatalabb példányok. A kifejlett

példányoknak aránylag ritkább elfordulását azzal magyarázza,
hogy „a triaszkori tengerekben is épp úgy mint a jelenkorban

aránylag kevés példány érte el a teljes kifejldést, legnagyobb ré-

szük fiatalon pusztult el.”

Igen érdekes 1936-l)an megjelent dolgozata is, melyben a f-
dolomitból és dachsteinmészkböl begyjtött lijabb kövületanyagot
isnuM-tette. Ennek a dolgozatnak egyik legfontosabb megállapítása,

hogy a Budai-hegység triaszkori üledékeiben egyáltalában nem for-

dul el a Megalodus triqueter nev faj.

A. Blulai-hegység triaszkori üledékeinek állandó tanulmányo
zása mellett volt Kutassy Endrének egy másik tudományos proh
lémája is, amely hosszú idn keresztül foglalkoztatta: a Bihar-

hegység triaszkori képzdményei. Ezt a területet — sajnos — soha
nem járhatta be, csak a mások által begyjtött gazdag triaszkori

faunát tanulmányozhatta. Több rövidebb, e tárgyba vágó érteke-

zése után már csak halálos ágyán érhette meg összefoglaló, nagy
monográfiája els részének megjelenését. A Bihar-hegységbl be-

gyjtött anyagot bámulatos szorgalommal és kitartással tanulmá-
nyozta s célja az volt, hogy az egyes osztályok anyagát külön-külön
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kiadva, átfogó, részletes slénytani ismeretét adja a Bihar-hegység

triaszkori képzdményeinek. Sajnos, csak az els rész készült el

ebbl a nagy monografia-sorozatból, mely azonban egymagában is

hatalmas kötetet tesz ki. Ez a vaskos munka a Bihar-liegység triász-

korú csigafaunáit tárgyalja. Két táblájém és szövegközti ábrákon
több mint 180 képben mutatja be ennek a gazdag faunának az

alakjait.

Számos lij faj mellett új nemeket is talált e faunában, ilyenek

a Pseudoscliizogonium, ITrausylvanella, üaleropsis, Praelittorina és

Apicaria.

A Dunántúli Középhegységgel foglalkozik az a munkája,
amely a Földtani Közlöny (53. kötetében jelent meg. A Vértes északi

részébl, a felsgallai Csákányhegy fdolomitjából érdekes faunát
gyjtött be, melynek legnevezetesebb alakjai az új fajnak talált és

Megalodus amplus néven leírt kagylók voltak. Ezek között igen
tekintélyes nagyságú példányok is elfordultak. A fauna alapján a
Csákányhegy fdoloniitját a nori emeletbe sorozza. A Bakony f-
dolomit faunáinak tanulmányozása annak a felismerésére vezette,

hogy a Magyar Középhegység fels triaszkori rétegei kövületekben
sokkal gazdagabbak tulajdonképen, mint az Alpok hasonló rétegei,

noha az Alpokban a fdolomit sokkal nagyol)!) olterjedés, mint
]\Iagyarország területén.

A St. Anna környékérl származó nori emeletbe tartozó dach-

steinmészk faunáját is feldolgozta. Ebben a munkájában is két új

nemet állított fel: a Seisia és Parangularia genusokat. Külön érde-

kessége ennek a tanulmánynak az az eredmény, hogy a felskrajuai

St. Anna közelébl származó nori emeletbeli daehsteinmészk fau-

nája egyetlen alpesi faunával sem tüntet fel olyan szoros kapcso-
latokat, olyan nagyfokú hasonlóságot, mint a Budai-hegység nori

kori dachsteinmészkövével. Nagy jelentsége van ennek a dolgozatnak
azért is, mert bár Ausztria területén a daehsteinmészk a legelter-

jedtebb üledékek közé tartozik, faunáját a korallokat és Megalodu-
sokat kivéve, csak nagyon kevéssé ismertük.

De nemcsak az európai triásszá! foglalkozott Kutassy Endre
ilyen behatóan. Lóczy Lajos egyik Timor-szigetre vezetett exi)edí-

ciójának triaszkori kövületanyagát feldolgozásra szintén Kutassy
Endrének adta át, aki azt állapította meg, hogy a portugál 'Timor-

sziget déli részén a fels triász fordul el.
Ugyancsak Lóczy Lajos által gyjtött anyagot dolgozott fel

két, holland nyelven megjelent dolgozatában. Az egyikben Kelet-

celebesz paleozoikumát és triászát tárgyalja, a másikban pedig a

koránokból és pnhatestekbl álló fauna alapján a keletcelebeszi

miocén és pliocén tenger állatvilágára vet világot. Nevezetes az a
megállapítása, hogy ezek a faunák nem az európai miocén és

pliocén faunákkal egyeznek meg, hanem sokkal inkább az Indiai

Óceán ma is él állatvilágával. Ebbl a megálla])ításhól arra követ-

keztet. hogy a két tengeri provincia élvilága már a miocenban
is különböz volt.

Hazai harmadkori anyaggal is foglalkozott, amennyiben fel-
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dolgozta a királdi rendkívül érdekes és töüb mint 200 fajból álló

középmiocén faunát. így tehát azt mondhatjuk, hogy sztratigrafiai

müveiben a paleozoikumtól kezdve a fiatal harmadkorig csaknem
minden földtörténeti idszakkal behatc)an foglalkozott.

slénytani munkássága hasonlóképen sokoldalú. A Fossilinm
Catalogns néven megjelen sorozatnak rövid néhány év alatt nem
kevesebb mint 4 kötetét írta meg: Cephalopoda triadica, Lamelli-

branchiata triadica, Pachyodonta mesozoica ílíndistis exchisis),

Gastropoda triadica. E 4 kötet összeírása óriási munkát jelentett,

hiszen ezek együttesen mintegy 60 ívet tesznek ki. slénytani mun-
kásságának egyik legfontosabb mozzanata a Fossilinm Catalogns
ezen köteteinek összeállítása, amelyeket azóta öt világrész kutatói

forgatnak. Tervben volt a Bryozoa triadica cím kötet megírása
is. amire azonban már nem kerülhetett sor.

slénytani mmdvásságának egyik további kimagasló ered-

ménye az a kis könyvecske, amely az slények gyjtésével és pre-

parálásával foglalkozik s melyben nagyon hasznos fitmntatások

találhatók mindazok számára, akik slénytani anyag begyjtésével
és feldolgozásával foglalkoznak.

Nagyobb monográfiát is tervezett, melyben a Megalodusokat
dolgozta volna fel részletesen. Ez a nagy monográfia azonban,

amely már nagyrészt készen is volt, korai halála miatt, sajnos, már
nem jelenhetett meg. A nagv monográfiának csak egy kis töredéke

látott napvilágot nyomtatásban, mégpedig olasz nyelven. A iMonte

Campo dei Fiori-ról származó iMegalodnsokat íi'jn le ebben a mun-
kájában. A leírt fauna egyik legérdekesebb alakja az az vij faj,

melyet Ivntassy Endre IMegalodns Desioi néven vezetett be az iro-

dalomba. Ez annál érdekesebb volt, mert a hátsó izomlenyomaton
harántcsikoltság is látszott. Ilyen példány az egész triász korszak-

ból csak egy volt ismeretes.

Fontos slénytani adatokat szolgáltatott a Lovt'enipora-val.

a Heterastridiumok elfordulásával és két Erdélybl leírt új Tndo-

IH'cten fajjal foglalkozó dolgozata is.

Külön kell megemlékeznem paleobiológiai irányú dolgozatai-

ról is. Ezek egyikében a királdi törpefanna keletkezésével foglal-

kozik és sorraveszi azokat a lehetségeket, amelyek között törpe-

fannák kialakulhatnak. Kámutat arra. hogy az altalajnak vulkáni

hamuban való gazdagsága is szerepet játszhatik a^ alakok tö’’pe

növésében. Ebben a dolgozatban látszik meg legjobban széleskör

tudományos képzettsége és sokoldalúsága.

Hasonlóképpen érdekes az a naleobiológiai dolgozata is,

melyben a legrégibb fosszilis gyöngyrl emlékezik meg. Ezt a leg-

régibb fosszilG gyöngyöt egy iMegaloduson találta meg.
Fontosabb munkáit ezekben ismertettem.

Nem volna azonban teljes Kutassv Endrérl, a tudósról alko-

tott képünk, ha nem einlékeznénk meg róla, mint pedagógusról is.

ÍMint egyetemi oktató nagyon kiváló volt. Eladásait mindig pon-

tosén kidolgozta. Ig-'z. hogy minden mód és lehetség rendelkezé-

séi-'^ állott, hogy tudományos munkáját zavartalanul végezhesse,
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hogy csak tudományos céljainak élhessen. Ilyen kedvez feltételek

között azután nem is csoda, hogy eladásait élénkség, remek el-
adói készség, tökéletes logika és AÚlágosság jellemezte. Az újabb
geológus-nemzedék számos tagja vallja Kutassy Endrét egyik mes-
terének. Szoros kapcsolatot tudott teremteni személye és hallgató-

sága között. Tanítványai szerették és ez a szeretet megnyilvánult
abhan is, hogy tanítványai több új fajt neveztek el róla. De meg-
nyilvánult az általa vezetett kirándulásokon is, melyeken hallgatói-

nak módja volt hazánk különböz hegyvidékeivel behatóan meg-
ismerkedniük. Egyik tanítványa azt a dolgozatát ajánlja Kutassy
Endre emlékének, amelyhen az egyik kirándulás alkalmával végzett

ornitológiái megfigyeléseirl számol be.

A ^Magyarhoni Földtani Társulatnak már 1920-ban tagja lett,

s mindig szorgalmas látogatója volt a szaküléseknek. Töbl)ször üd-
vözölhettük eladó asztalunknál is. Els eladását a társulatban

1925-ben tartotta a budai triászról. További eladásaiban a Móma-
hegység triaszkori üledékeivel és a magyarországi fdolomit fauná-
jával foglalkozott. Etolsó eladását 1933-ban tartotta Társula-
tunkban.

Kövid ideig élt, sokat alkotott! Hamar megtért az örökké-
valóságba, személyét nu'u- nem látjiik többé itt. de szellemi hagya-
téka gazdag tárház lesz az elkövetkez kor kutatói részére is. Köte-
lességünk ezt a hagyatékot megbecsülni és szeretettel gondolni arra
a kiváló kutatóra, aki azt ránk hagyta.

Áldott legyen emlékezete!

Dr. Audreas Kiifa.s.sij ist am 19. September 1898 in Hajdu-
l'.öszörniény geboren. lm Jahre 1919 trat er in den Dienst dér Páz-
manv Universitat in Budapest. Er habilitierte in 1929 und erhielt
in 1937 den Titel eines a. o. Professors. Seine Arbeiteu befassten
í’ch hauptsüchlich mit den triadischen Bildungen des Budaer Ge-
birges. soAvie mit dejien des Bihargebirges. Über diese Themen
schriel) er mehrere Arbeiteu. Palüozoische vie auch niiozane Faunén
hat er ebenfalls bestimmt. Palaontologisch hat er sich hauptsách-
lich 7iiit den triadischen IMollusken befasst. Vier Bande des Fos-
silium Catalogus Avurden von ihm, neben den zahlreichen kleineren
palaontologischen Publikationen ziisammengestellt. Nach langem
Beiden starb er am 24, IMai 1938.

DR. KUTASSY ENDRE IRODATDII MUNKÁSSÁGA.
PUBLIKATIONEN VON DR. ANDREAS KUTASSY.

1919.

1. A ])aleolith .sember hazánkban. — Pótfüzetek a Természettudo-
tudományi Közlönyhöz, 51. p. 54.
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1920.

1.

A kutya gondolkozó és számoló tehetsége. — Természettudományi
Közlöny, 52. p. 115—116.

1921.

1. A fosszilis és recens tasakos patkányokról. — Természet, IV.
1—15.

2. A repül líeptiliákról. — A Természet, II. 1—15.

1923.

1. A Föld legnagyohl) állatai. — Természettudományi Közlöny, 55.

p. 350—354.

2. Téli álom az állatok világában. — A Természet.

1924.

1. A vulkáni mködést kísér izzó felhk hfoka. — Pótfüzetek a
Természettudományi Közlönyhöz, 56. p. 65—66.

2. A kontrakciós hegyképzödés elméletének mai állása. — Ibidéin,

p. 66—67.

3. Ü.iabb ismereteink a batholitokról. — Ibidem, p. 68—69.

4. A barlangi medvék fogai az sember szolgálatában. — Természet-
tudományi Közlöny, 56. p. 56—58.

5. Az Ichthyosauritsok törzsfejldése cs eredete. — Ibidéin, p.

158—162.

6. Az állatok világító szervei. — A Természet, II. 1—15.

1925.

1. Volt-e élet az skorszakban ? — Természettudományi Közlöny,
57. p. 313.

2. A Budavidéki triász sztratigrafiája. — Földtani Közh'ny, 55. p.

231—236.

1926.

1. A degeneráció szerepe a fajok kiinisztulásában. — Természettudo-
mányi Közlöny, 58. p. 131—132.

1927.

1. Beitrage zr Stratigraphie und Palaontologie dér alpinen Trias-

schichten in dér Umgebung von Budapest. — A m. kir. Föld-

tani Intézet Évkönyve. 27.

2. smaradványok gyjtése, konzerválása és preparálása. Kirándu-
lók Zsebkönj^'^e, III.

1928.

1. Die Ausbildung dér Trias ini Móma-Gebirge. — Centralblatt für

Min., Geol. u. Pál. Abt. B. p. 320—325.

2. Triaszkori faunák a Béli- és Bihar-hegységben. — Matematikai
és Természettudományi Értesít, 45. ]i. 526—540.

3. Die Triasschichten des Béler- und Bihar-Gebirges. — Verhandl.

d. geol. Bundesanstalt, Wien, p. 217—226.
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4. A borsodmegyei Királd baniaszénmedoncéje. — Földtani Szemle,

1.

p. 253—272.

im.
1. Eine mittelmiozane Zwergfanna aus üngarn nnd ihre Entste-

hungsbedingungen. — Centralblatt für Min., Geol. n. Pál. Abt.

P. p. 194—205.

2. Ti’iaszkori kövületek Timor szigetérl. — Földtani Közlöny. 60. p.

81—SS.

2/a Triadiscbe P''ossilien von portngiesischen Timor.— Földtani Köz-
löny, 60. p. 200—209.

3. A Heterastridinmolc elfordulása a magyarországi triászban. —
/Matematikai cs Természettudományi Értesít, 47. p. 3S7—402.

3/a Das Vorkommen dér Heterastridien in dér nngarisclien Trias.

IMatbematiselie nnd NatnrAvissensehaftliclie Bericlite aus Un-
garn, 37. p. 111—126.

im.
1. Triadische Fossili'^n vöm portngiesischen Timor. — Verhandelin-

gen van bet Geologisch-/Mi.inboii'\vknndig Genootsebap voor

Nederland en Kolonien. Geologisehe Serie, 9. p. 49—.56.

2. Lamellibranehiata triadica. Fossilinm Catalogns, 51.

1932.

1. Cephalo])oda triadica. — Fossilinm Catalogns, 56.

2. Üjabb adatok a Budapest-környéki daehsteini mészk faunájának
ismeretéhez. — Matematikai és Természettudományi Érte-

sít, 49. p. 222—250.

1933.

1. Adatok a Vértes- és Bakony-begységi fdolomit faunájának isme-

retéhez. — Földtani Közlöny, 63. p. 12.

l/a Beitriige znr Kenntnis dér Fauna des norisehen Hanptdolomites
in Fngarn. — Ibidéin, p. 12—19.

2. Sn alenni Megalodns dél IMonte Campo dei Fiori. — Atti della

Sóz. Ital. di Scienze Xatnrali, 72. p. 232—241.

1934.

1. Pachyodonta mesozoica (Budistis exclnsis). Fossilinm Catalo-

gns, 68.

2. A nóri dachsteinmész Szt. Annán, Nenmarktl közelélien (Fels-
krajna). Földtani Közlöny, 64. p. 65.

2.

a Die Fauna des norisehen Daehsteinkalkes von St. Anna liei Xen-
marktl (Oberkrain). Ibidéin, p. 65—80.

3. Hét Palaeozoiknm en de Trias van Oost-Celebes. — Verhandelin-
gen van bet Geologiseh /Mijnbonwknndig Genootschap voor
Xederland en Kolonien. Geologisehe Serie, 10. p. 295—305.

4. Jong-Tertiaire Koralen en Mollnsken nit de /Molasse-Afzettingen

in Oost-Celehes. — Ibidéin, p. 306—318.
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1935.

L Két iij liidopecteu-faj az erdélyi triászból. — Matematikai és

Természettudományi Értesít, 53. p. 498—504.

l/a l)ie álteste fossile Perle und Verletzung'sspureu au einem triadi-

sehen Megalodus. — Ibidem, p. 505—507.

2. Adatok a Lovcenipora kérdéséhez. — Ibidem, p. 488—495.

2 a Beitráge zr Loveeiiipora-Frage. —Ibidem, p. 496—497.

1936.

1. Födolomit és dachsteiumészkö faunák a Budai-hegységl)l. — i\Ia-

tematikai és Természettudományi Értesít, 54. p. 1006—1044.

l a Faunén aus dem Hauptdolouiit und Daehsteinkalk des Budaer
Gebirges. — Ibidem, p. 1045—1050.

1937.

1. A legrégibb fosszilis gyöngy és sérülésuyomok egy triaszkori !Me-

galodusou. — ^Matematikai és Természettudományi Értesít,

55. p. 1005—1017.

1 a üie álteste fossile Perle und Verletzungsspiiren au einem triadi-

seheu IMegalodus. — Ibidem, p. 1018—1023.

2. Triaszkorn faunák a Biliar-hegységbl. I. Gastropodák.

2/a íTriadische T aunen aus dem Bihar-Gebirge. 1. Gastropoden.
Geologica Hungariea, Series Palaeontologica, Faso. 13.

1939.

1. Gastropoda triadiea. Fossilium Catalogus.

A BEREGSZÁSZI ALUXIT.
Irta: Schréier Zoltán ár.

PER ALUXIT VOX BEREGSZÁSZ.
\’on: l)r. Z. Schréier.

A Beregszász vidéki alunit elfordulásról els ízben Jónás J.

I'ngerns IMineralreich lS20-ban meg.ielent értékes könyvének 201. és

325. oldalán találunk adatokat. Már felemlíti, hogy a Beregszász-

vidéki alunitos kzeteket malomkgyártásra és timsó készítésére

használják fel. Vele egyidejleg Z i p s e r A. a Leonhard’s ^linera-

logisehes Tasehenhueh für das Jahr 1820. (XIV. 2.) 590. oldalán is-

merteti röviden a muzsalyi alunitot és szintén megjegyzi, hogy ma-
lomk és timsóégetés céljaira használják fel. IMajd Ben dánt fran-

cia tudós írt róla 1822-ben Voyage en Hongrie cím mve III. kö-

tetének 450—455 oldalán. Részletesen ismerteti a Bsregszász-vidéki

alunitot, mint ásványt, annak kristályálakját és összes fizikai tu-

lajdonságait. 1837-ben J. Grimm Uebei' den Alaunstein von




