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Besica 289. — Bézbánya 13 *. — Béva-Ujfalu 166, 167. — Bobesti 310. — Buszkicza 242.
Ság 173. — Sándorfalva (Séndorf) 173, 174. — Schwerin 31. — Sefkerin 173. —
Selmecz 125, 126, 161, 369, 370. — Sézanne (Francz. orsz.) 122. — Skala miin
362. — Somos-Újfalu 248. — Sóskút 119, 245, 258. — Sós-Újfalu (Novszelicza)
195. — Stájerlak 297. —• Siklós 373. — Sused 362. — Süttő 244. — Svinicza 365.
SzadoK (Nyitra m.) 374. — Szakadat 257. 362. — Szamos 166. — Szamosfalva 255. —
Szárafalva 170. — Szarvas 177. —■ Szárazvám (Sopron m.) 245. — Szászváros
373. — Szeged 129, 171, 177, 191. — Szegszárd 51. — Szelistye 262. — Szentes
177. — Székely-Udvarhely 130. — Szodol 296. — Szokolya (Hont m.) 307. -—
Szomolnok 162. —- Szőreg 170. •
— Sztanizsa 196. — Sztarcsava 175. — Szt. András
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Szepes m.) 320. — Szt. Mária 250. — Szt. János 173. — Szucság (Kolozs m.) 256. —
Szűcsi (Heves m.) 307.
Tarosa (Vas m.) 324. — Tálya (Zemplén m.) 307. — Tardos 243 —•Tavarnok (Nyitva
m.) 374. — Tekerő 196. •
—■ Temesvár 171, 242, 364, 465. — Thalheim 362. —
Tirnova 290. — Tiszaföldvár 247. — Tiszoloz 243. — Tokaj 242. — Tomosovácz
173. —■ Topolya 171. — Torontál-Vásárhely (Debelyácsa) 175.
“Újbánya 247. •
— Új-Pécs 173.— Uj-Tátrafüred 3 6 .—- Ürményháza 174. — Üröm 251
Vácz 251. — Vaja 256. —■ Valkány 170. — Várasd 245. — Várpalota (Veszprém m.)
245. — Verespatak 181, 370. — Verőcze 250. — Verpelét (Heves m.) 248. —
Versecz 177. — Vékeny (Baranya m.) 244. — Vinga 166, 167. — Visegrád 373. —
Vizakna 367. — Vládháza (Cacova) 261. — Vörösvágás 197. — Vulkoj 370.
W in den (Sásong) 257.
Zadova (Nyitra m.) 374. —• Zichyfalva 173, 174. — Zom bor 177. — Zöblitz (Szászorsz.) 374. —• Zsarnócza 247. — Zsibó 246. —■ Zsidóvár (Krassó-Szörény na.) 242,
248. — Zsobok (Kolozs m.) 246. — Zsombolya 166. — Zürich 31.

III.

ÁSVÁNY- ÉS KŐZETNEVEK.
Allem ontit

196. —• Am phibol-gránit 129. — Amphibol-labradorit-andesit 129. —

Andesit 241, 248. — Andesittufa 241, 250. — Antimonit 374. — Aplit 126. —
Aragonit (Borsókő) 312. — Arsenopyrit 196. — Aszbeszt 365. — Aszfalt 241, 251. —
Augit-hypersthen-andesit 129. —- Auripigment 374. — Awaruit (Niokelvas) 97.
Barnakő 195. — Baryt 196, 312, 314, 369. — Bazalt 241, 126, 249. — Biotit-Orthoklastrachyt 12 6.— Biotit-orthoklas-quarz-trachyt 12 9.— Biotit-orthoklas-traehyt 12 9.—
Biotit-oligoklos-quarz-trachyt 129. — Biotit-oligoklas-trachyt 129. — Biotit-labradorit-quarz-trachyt 129. —- Biotit-granit 129. — Biotit-muskovit-granit 129. —
Blaokband 293. —■ Bournonit 129, 196. — Brookit 51, 178.
Calcit 196, 312. — Chromit 98, 162. — Chromoxyd 51. — Csillámpala 290.
Daeit 241. — Dachstein mészkő 243. —■ Diorit 126.
Edesvizi quarz 241. — Enstatit 98.
Tehér kristályos mészkő 243. — Fluorit 312.
Galenit 162. — Gipsz 196, 241, 246, 312. — Glaukophanit 252, 253. — Gnájsz 240. —
Gyémánt 198, 199.
Halloysit 316. — Homokkő 241, 250. — Hypersthen-andesit 228.
Kaolin 316, — Konyhasó 129. — Kősó 353.
Eabradorit-andesit 237. — Liasz mészkő 243. — Lim onit 51. — Lim onit pseudomorphosa 180.
Mangan vas-ércz 195. —• Markasit 127, 196, 312. — Mészkő 366.
Nagyágit 319, 320. — Nemes opál 197. — Niekelvas .97. — Nummulit mész 244.
Obzidian (Marckanit) 339. — Olivin 129. — Opál 129, 197, 353, 357. —- Orthoklasoligoklas-quarz-trachyt
(hydroquarzitos módosulata)
247. —
Orthoklas-quarztrachyt 241.
Picotit 98. — Pyrargyrit 196. — Pyrit 127, 162, 312, 368. — Pyroxen-andesit 126, 129.
Quarz 162, 246. 312.
Rhyolith-trachyt 367.

X

Smaltit 162. —
Sylvanit 319.
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Sphærosiderit 195. — Szarukő 163. — Szerpentin 97, 98. 374. —

Talkpala 290. —• Termés arany 196. — Termés
197. — Tetraedrit 196. — Turmalin 127.
Zirkon 129, 353, 356.

arzén 196. — Termés ezüst 196,

IV.

ÁLLATNEVEK.
Acantkoceras angulicostatum d ’Orb. 254. —•A. románam Herb. 255. — Acanthocyathus
transylvanicus Ess. 261. — Acanus eroaticus Kramberger. 257. — Adacna Szabói
51. — A. K ochi 51. — Agabus 31. — Alcetryomia 249. — Alveolina meló
Ficht, et Moll. 105, 262. — Ammonites biplex 121. — Am. radians 295, 296. — Am.
Murehisonæ 295, 347. — Am. Humphresianus 297. •
—■ A macrocephalus 121, 297. —
Ancillaria obsoleta Brocc. 260, 262. — A glandiformis Lamk. 260. — Anomalina
aspera Hantk. 102, 104, 106. — Anomya costata Eichw. 261. •
—-Arca diluvii Lamk.
261. — A. lactea Linné 125. — Arctomys Bobac Schreb. 255, 256. —• A. primigenia
Kaup. 255. — Argiope decollata Gmel. 257. — Arvicola 13. — Arvicola nivalis 14. —
A. ratticeps 14. — A. gregalis 14. — Auxis m inor Kramb. 257.
Baculites neocomiensis d’Orb. 254. — Belemnites dilatatus Blainv. 254. — B. cana
liculatus 295. — B. polygonalis Bl. 254. —• Bom bidium 31. — Biloculina ringens
d’Orb. 105. — B. bulloides d’Orb. 105, 106. —- Bos taurus 258. — B. buba
lus 258. — B. priscus 258. —■ B. primigenius 255, 258. — Boscovieia n. sp. 51. —
Brosmius elongatus Kramb. 257. •
— Buccinum Toulai (Aug) 197. —- Buccinum (Kassa)
restitutionum Font. 197, 260. — B. (Zeuxis) badense Bartsch 260. —•B. (Cæsia) lim a
tum Chemn. 260. — B. (Cæsia) subprismaticum H. et A. 260. —•B. (Eburna) Brugadinum Grat. 260. 261. ■
— Bulimina truncana Gümb. 102. — B. pulchra Terq. 105,
106. — B. flexa Terq. 105. — Bulimus tridens Müll. 167, 255.
Callionymus macrocephalus Kramb. 257. —• Cancellaria Bellardii Mich., 260. —C, iyrata Brocc. 260. — C. spinifera Grat. 260. — C. canaliculata M. Hoern. (?) 260. —C. efr. calcarata Brocc. var. 260. — C. ampullacea Brocc. 260. — Canis lagopus
14. — Capra avis L. 256. — Carcharodon megalodon Ag. 119. — C. productus Ag.
119. — Cardium edule L. 262. — C. pectinatum Linné 261. — C. discrepans Bast.
261. — C. vindobonense Partsch 359. — C. sp. (turonicum, May ?) 11 9.— C. sp.
197.— C. sp. indet. 261. — Cassidaria (Galeodea) echinophora L. 260. — C.
(Galeodea) cingulifera Hoern. et Auing. 260. — C. sp. indet. 261. — Cassis
(Cassidea) Haueri Hoern. et Auing. 260. — Cassis saburon Lamk. 260, 261 —
Castor fiber L. foss. 128. — Cellepora tenella Körner 261. — Ceratoconcha costata
258. — Cervus capreolus L. foss. 256. — Cerithium crenatum Brocc. var. 260. —Cer. pictum Bast 359. — Cer. rubiginosum Eichw. 359. — C. Bronni Partsch 262. —
C. cfr. Michelotti M. Hoern. 260. — C. elaphus foss. 256.— C. tarandus 14. — C. aîces.
14. — Chenopus pes pelecani Phil. 260. — Chilostomella cylindroides Eeuss. 102, 103.—
Cionella (Zua) lubrica Müll. 167.'—■Cistella Neopolitana Scacc. 257. — C. squamata
Eichw. 257. — C. interponens Dreger 257. — Clausilia pumila Zieg. 167. —
Clavagella bacillaris Desh. 261. —■ Clavulina cylindrica Hantk. 101, 103. —
Cl. cfr. cocena H. 104. •
—- Cl. ratundata Hantk. 101, 103. — Clupea (meletta)
intermedia 257. —- Clypeaster crassicostatus Ag. 261. —- C. acuminatus Desh.
261. — C. pyramidalis Mich. 261. — C. cfr. gibbosus Eeuss sp. 261. — C.
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cfr. folium Ag. 261. —• C. Iierepeyi Koch 261. !— Columbella (Mitrella) subulata Brocc. 260. — C. (Mitrella) fallax Hoern. et Auing. 260. — C. curta
Duj. 260. — C. (Anacliis) cfr. moravica Hoern. et Auing. 260. — Congeria sp.
176. — Conoclypus plagiosomus Ag. 119, 261. — Conus (Litho) Neumayeri
Hoern. et Auing. 260. — C. (Lepto) Dujardini Desh. 260. — C. (Lepto) antediluvianus Brug. 260. — C. (Leptoconus) Puschi Mart. (?) 260. — C. (Dendroconus)
cfr. Steindachneri Hoern. et Auing. 260. —• C. (Dendroconus) sp. indet. 260. —
C. (Lithoconus) Karreri Hoern. et Auing. 261. —■ C. sp. Dujardini Desh. (?) 261. —
C. (Chelycanus) cfr. Enzesfeldensis Hoern. et Auing. 260. — C. sp. aff. Cheliconus
Lapugyensis H. et A. 262. — C. sp. indet. 260. — Corbula sp. carinata Duj (?)
261. — C. exarata Desh. 100. — C. gibba (Olivi) 197. —• Crioceras Duvalianum
d’Orb. 254. —- C. obliquatum d’Orb. 254. — C. Duvalii Léveillé 254. — C. Emerici
Lév. 254. — C. annulare d’Orb. 254. — C. pulcherrimum d’Oib. 254. — C. Villiersianum d’Orb. 254. — Cristellaria cfr. arguta Hantk. 101. — C. fragaria Gümb.
102, 103. — C. minuta Hantk. 102. — Creusia costata 258. — Cypraca amygdalum
Brocc. 260. — Cyrena semistriata 359. — Cytherea sp. indet. 262. — Cytilus 31.
Dentalina approximata Beüss 101. — D. sp. 101. — Dentalium Badense Partsch
260. — D. sp. 197. — Dendritina elegans d’Orb. 105. —• Discorbina eximia Hantk.
101, 103. —• D. parisiensis d ’Orb. 105, 106. —- D. sp. 104. — Donacia 31.
Echinantlius scutella Goldf. sp. (?) 261. —- Echinolampas Laurillardi Ag. 261. —
Elephas primigenius 255, 256/ 258. — Ervilia pusilla (Phili.) 197.
Feronia 31. — Eoetorius lutreola Keys, et Bias. 255, 256. — Frondieularia sp. 101. —
Fusus bilineatus Partsch 260. — F. Burdigulensis Bast. 261. —• F. corneus Lim
260. — F. cfr. virgineus Grat. 260. —• F. sp. indet. 261.
Galcocerdo aduncus Ag. 119. — Gastrochæna cfr. intermedia M. Hoern. 261. — Globigerina 101. — Gl. bulloides d’Orb. 102, 106. — Gl. triloba Beüss. 102. 197. —
Globulina gibba d’Orb. 104. — Glycymeris pilosus L. 125. — Gryphaea 295. —■
Gypsina 101. — G. globulus Beüss. 102, 103, 104, 105.
Hamites attenuatus Sow. 254. — Haploceras Nisus d’Orb. 254. — H. bicurvatum
Mich. 254. — H. Grassyanum d’Orb. 254. — H. belus d’Orb. 254. — H. Parandieri
d’Orb. 254. — H. cassida Baspail 254. — H. Beudanti Brong. 254. — H. muierense Herb. 254. — H. difficile d’Orb. 254. — Hauerina eocena Kocsis 105,
108. — Heliastraea Lucasana Defr. 100. — Helix frumentum 255. — H. striata
255. — H. hortensis var. 255. — H. pulchella 255. —• H. hispida 167, 197, 255. —
H. orbicularis Klein 197. — Hemicardium sp. indet. 261. — Hemipatagus sp.
indet. 261. — Hemipristis serra Ag. 119. — Heterolepa Dutemplei d’Orb. sp. 102,
197. — Heterostegina costata d’Orb. 261. — Het. sp. indet. 104. — H. (?) sp.
102. —- Hoplites Castellenensis d’Orb. 254. — H. cryptoceras d’Orb. 254. — H. Didaganus d’Orb. 254. — H. neocomiensis d’Orb. 254. — H. Emilianus Herbich 254.
Isastraea cfr. affinis Beüss. 100. —• Isis melitensis Goldf. 261. — Isocardia cor
Linné 258, 260, 261, 262.
Lagena globosa Walk. 104. — L. apiculata Beüss. 104. — Lagomys hyperboreus 14. —•
Lagopus mutus 14. — L. albus 14. —• Lamna elegans Ag. 260, 262. — L. (Odontaspis) contortidens Ag. 119. — L. sp. 125. — Leda cfr. nitida 125. — Leptophragma sp. indet. 254. — Lepus variabilis 14. — Lingula Suessi Dreger 257. —
Listriodon 257. — Lucina dentata Bart (?) 262. —• Lunulites sp. 261. — Lutraria
oblonga (Chemin) 197. — Lytoceras quadrisulcatum d’Orb. 254.)— L. Stefanescuanum Herb. 254. •
— L. recticostatum d’Orb. 254. — L. inæqualicostatum d’Orb.
254. — L. striatosulcatum d’Orb. 254. — L. subfimbriatum d’Orb. 254. — L. Honnoratianum d’Orb. 254. — L. strangulatum d’Orb. 254.
Mactra podolica Eichw. 359. — Marginulina Behmi Beüss. 101, 103. — Mastodon
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arvernensis Cuiv. 168, 374. — Megerlea oblita Miohelott 257. — Membranipora
angulosa Ess. 260. — M. chatrata Ess.261. — M. sp. 261. — Miliolina (Quinqueloculina) Kis-Győrensis Kocsis 107. — Modiola Hörnesi Ess. 262. — Mod.
volliynica Eickw. 359. — Morrhua extensa 257. — M. minima Kramb. 257. —
Mitra (Nebularia) scrobiculata Brocc. var. 260. — M. (Costellaria) intermittens
Hoern. et Auing. 260. — M. Belardii Hoern. et Auing. 260. — M. (Callitliea)
cupressina Brocc. 260. — M. goniopliora Bell. 258. — M. (Nebularia) striatula
Brocc. 260. — Murex spinicosta Bronn. 260. — M. Aquitanicus Grat. 260. —
M. (Troplron) geniostomus Partscb 260. — M. intercisus M idi. 261. — M. striæformis Mich. 261. — Myades lemnus 14. — M. targantus 14.
Natica helicina Brocc. 260, 262. —• N. sp. 197. — N. sp. indet. 262. — Nautilus
neocomiensis d’Orb. 254. — N. pseudoelegans d’Orb. 254. — Nerita expansa Ess.
261. — Nodosaira bacillum Defr. 101. — N. bacillum var. minor Hantk. 101. —
N. sp. 197. — Nonionina communis d’Orb. 197. — N. Soldani d’Orb. 197. —
N. granosa d’Orb. 197. — N. communis d’Orb. 102. —• N. propingua Hantk. 104,
106. — N. eocena Hantk. 104, 106. — N. sp. 104. — Nucula nucleus (Linné)
197. — Nummulites Fichteli Mich. 101, 102. — N. intermedia 101. 102. —
N. Baucheri de la Harpe 102. — N. Tournoueri de la Harpe 102. — N. Tchichatcheffi d’Arch. 102. — N. cfr. subplanulata Hantk. et Mad. 104. •
— N. sp. 104.
Oneophora gregaria 125. — Operculina ammonea Leym. 102, 104. — O. granulosa
Leym. 102, 104. — O. sp. 102. — O. sp. indet. 104. — Olcosteplianus Asterianus
d’Orb. — O. Carteroni d’Orb. 254. — O. Jeannoti d’Orb. 254. — Orbitoides applanata Giimb. 102. — O. tenuicostata Giimb. 102. — O. sp. 102. — Ostraea coch
lear Poli 261, 262. —• O. cfr. crassicostata Sow. 261. — O. cfr. Camellosa Brcc. (?)
261. — O. digitalina Dub. 125, 261. — O. cfr. digitalina Dub. 262. — O. cymbula
Lam. 101. — O. gigantica Brand. 101, 103. -— O. gingensis 125, 197. — Oxyrhina
hastalis Ag. 119. — O. Desori Ag. 119. — O. Mantelli Ag. 119. — O. cfr. leptodon
Ag. 125. — O. quadrans 125.
Panopea cfr. Menardi Desh. 260. — P. sp. indet. 262. — Patellina Bradyi Hantk.
106. — Pecten Malvinae Dub. 261. — P. cingulatus 295, 296. — P. cfr. septemradiatus Müll. 262. — P. duodecim Smallatus Bronn. 262. — P. cristatus Bronn.
261. — P. latissimus Brocc. 261. — P. (Vola) Felderi Fuchs et Karrer 261. —
P. Besseri Andrz 261, 262. —■ P. elegans Andrz. 260. •
— P. biplex 296. — Pectun
culus pilosus Linné 261, 262. ■
— P. sp. (pilosus, Lom ?) 119. — Periaster (v. Lintbia)
K ochi Herepey 261. — Perisphinctes petrae regis Herb. 254. — Per. funatus Opp.
sp. 296. — Per. aurigeras Opp. sp. 296. —• Pholadomya alpina Math. 260. —
Ph. sp. 101. — Pliylloceras Calypso d’Orb. 254. — Ph. semistriatum d’Orb. 254. —
Ph. Gregorianum Herb. 254. — Ph. Morelianum Herb. 251. — Ph. Velledae Mich.
254. — Ph. Guettardi Easpail 254. — Ph. Terverii d’Orb. 254. — Ph. nodocostatum Herb. 254. — Ph. infundibulum d’Orb. 254. — Phyllodas umbonatus Münst.
119. — Pinna 295. — Planorbis sp. 255. — Platidia animoides Scacehi 257. —
Plecanium 101. — Ph elegans Hantk. 101, 103. — Pleurocera Badmanesti Fuchs
176. — Pleurotoma obtusangula Brocc. 260. -— Pl. Sandleri Partscb 260. —
Pl. asperula Lamk. 260. — PL submarginata Bon. 260. — Pl. cataphracta Brocc.
260. — Pl. trifasciata Hoern. 260. — Pl. cfr. recticosta Bell. 260. — Pl. plicatella
Jan. 260. — Pl. subterebralis Bell. 260. —• Pl. obeliscus Desm. 260. — Pl. cfr.
turricula Brocc. 260. — Pl. monilis Brocc. 260. — Pl. dimidiata Brocc. 260. —
Pollia exculpta Duj. 260. — Polymorphina communis d’Orb. 104. — P. sp. 404. —
Polystomella obtusa d’Orb. 197. — Posidonomya 295. — Paretes sp. 262. -—•
Psammechinus monilis Desh. 261. — P. Ducici Wright. 261. —• Pseudodiadema (?)
299. — Pulvinulina Haidingeri Hantk. non d’Orb. sp. 102. — P. Haidingeri
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d’Orb. 104. — P. budensis Hantk. 102, 103. — P. umbonata Reuss. 104. —P. sp. 101. —- P. sp. 10B. — Pupa muscorum Liuné 167, 197, 255. •
—■ P. tridens
(Drap) 197. — Pyrula clava (?) 261. — P. geometra Bass. 260. — P. condita
Brongt. 261.
Quinqueloculina navicularis Terq. 104,
105. — Q. laevigata d'Orb. 105, 106. —
Q. striata d’Orb. 105, 106. — Q. prisca d’Orb. 105, 106. — Q. Kis-Győrensis
Kocsis 105.
Ranella (Assia) marginata Mart. 260. — R. (Apollon) gigantea Lm k. 260. —■ Rhynchonella 299. — Rhinoceros tichorrhinus 255, 256. — Ringicula buccinea Desh.
260. — Robulina princeps Reuss. 102. •
—•R. arcuato striata Hantk. 102. — R. depauperata Reuss. 102. — R. sp. 102. — R, 105. — R. eocena Hantk. 104, 106. —
R. sp. 104. — Rotalia 101. — Rotalia Soldanii d’Orb. 102. — R. cfr. armata d’Orb.
102. •
— R. acutidorsata Kocsis 102, 108. — R. spinosa Hantk. 104, 106. —
R. sp. 104.
Scaphites Meriani Pict. et Camp. 254. — Sc. aequalis Sow. 254. ■
— Sc. apertus
Herb. 254. — Sc. difficilis Herbich 254. — Schizaster Karreri Laube 119. —
Sch. cfr. Karreri Laube 261. — Scolopax sp. 14. — Scutella Vindobonensis Laube
261. -— Serpula cfr. Kum ulus Münst. 261. — S. sp, 262. — Solarium carocollatum
Larnk. 260. — Spatangus austriacus Laube 119, 262. — Sp. cfr. austriacus Laube
261. — Sphaerium rivicolatum Leach. 171. — Spiroloculina sp. 105. — Stomatopora sp. 261. — Strombus Bonelli Brngt. (?) 260. -— Stryx nyctea 14. — Succinea
oblonga Drap. 167, 197, 255. — S. putris Linné 197.
Tapes gregaria Partsch 359. — Teliina planata L. 262. — Terebra (Acus) fuscata
Brocc. 260. — T. (Acus) pertusa Bast. 260. —• T. (Acus) acuminata Bors. 260. —■
Terebratula 299. — T. Styriaca Dreger 257. — T. maerescens Dreyer 257. —•
T. grandis Blumb. 258, 261. — T. cfr. grandis Blurnb. 202. — Textularia 101. —
T. agglutinans d’Orb. 104. — T. conica d’Orb. 104. — Textularia carinata d’Orb.
102. — Thracia convexa (Sow.) 197. — Th. sp. 197. —• Toxobrissus cfr. crestenticus Wright. 261. — Triloculina affinis d’Orb. 105. — T. inflata d’Orb. 105. —T. deformis d’Orb. 105. — T. trigonula d’Orb. 105, 106. — T. sp. 105. —- T. sp.
101. — Trionyx austriacus Pet. 100. ■
— Triton (Sassia) Appenninicum Sassi 260. —
Trochus sivularis Gyll. 31. — Tr. patulus Brocc. 262. — Tr. cfr. patulus Brocc.
261. — Tr. sp. (papilla v. pictus) 359. — Tr. sp. indet. 260. — Truncatulina 101. —
Tr. Acneriana d’Orb. 197. —• Tr. eocena Hantk. 106. •
— Tr. granosa Hantk.
102, 103. — Tr. Bauéana d’Orb. 197. — Tr. Ungeriana d’Orb. 102. —- Tr.
variabilis d’Orb. 102, 104. — Tr. lobatula d’Orb. 104. — Tr. sp. 104. — Turritella Archimedis Brongt. 262. — T. Riepeli Partsch 260, 262. —■ T. bicarinata
Eichw. 260, 262. — T. subangulata Brocc. 260. — T. turris 260. — T. cfr. verm i
cularis 260. — T. sp. indet. 260.
Unio szegedensis 128. — Uvigerina pygmaea d’Orb. 102.
Venus cincta 125. -— V. islandicoides (Lam.) 197. —- V. marginata M. Hoern. 261. —
V. cfr. Haidingeri N. Hoern. 261. — V. cfr. Dujardini M. Hoern. 262. — V. sp.
indet. 261. — Vem euilina sp. 102. — Virgulina Schreibersii Cziz. 102. — V. cfr.
hungarica Hantk. 105, 106. —• Vivipara Böckhii 128. — V. Szegszardiensis 51. —
Voluta rarispina Lamk. 260, 261. — V. taurinia Bon. 260.
Xenophora cumulens Brongt. 260.
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V.

NÖVÉNYNEVEK.
A cer 195. — Aloconeis Castracanæ n. sp. 308. — Amphora 307. — Amph. coffeæformis (Ag) Kütz. 309. —■ Aotinoptyohus Szontagliii n. sp. 308. — Aulacodiscus
308. — A. reticulatus Pant. 308. — A. Haynaldii 308.
Betula nana L. 22, 25, 27, 28, 29. — Biddulphia 308.
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(Com. Krassó-Szörény) 277. —• Zsabok (Kolozser Com.) 277. — Zsombolya 209.
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XXI

MINERAL- UND GESTEINSNAMEN.
A

p on tit 222. Amphibol-Chloritoschiefer 341. — Amphibol-Granit (Syenitischer,
iránit) 156. — Amphibol-Labradorit-Andesit 156. — Andesit 277. — Aragonit
Erbsenstein) 344. —• Arsen 222. — Arsenopryt 222. — Asphalt 278. — AugitA n icsit 156. — Augit-Hypersthen-Andesit 156.—■ Awaruit 135.
B
' -22. 344, 389. — Basalt 152, 277. — Biotit-Granit 156. — Biotit-Labradorit-QuarzIraohyt 156. — Biotit-Orthoklas-Quarz-Tracliyt 156. —• Biotit-Orthoklas-Trachyt
156. — Biotit-Oligoklas-Quarz-Trachyt 156. — Biotit-Oligoklas-Trachyt 156. —
A .nc-M usko vit-Granit 156. — Blackband 329. — Bournonit 155, 222. —- ßraunspath 322. — Brookit 96, 211.
C A -:t 96, 213, 222, 344. —- Chloritschiefer 341. — Chromoxyd 96.
E Adopal 223.
Fluorit 344.
G lenit 222. — Glaukophan 223. — Gold 222. — Granit 156. — Gyps 222,
277, 344.
HAt -:'A ken-Andesit 156, 277.
K alkspat,b 344. —• Kalk-Glimmerschiefer 341. — Kaolin 347.
L.;aonit-Pseudomorphose 96, 213.
Malachit (?) 327. —- Markasit 153, 222, 344. — Melaphyrtuffe 222. — Muskovit,
granit 156.
N .gyágit 349, 350.
C sidian 274. — Opal 155, 223, 379. — Orthoklas-Oligoklas-Quarz-Trachyt 277.
P rlit 286. — Phyllit 341. — Pyrargyrit 222. — Pyrit 153, 222. 344, 389. — PyroxenAndesit 152, 156.
Q iarz 222, 344. — Quarzit 341.
R - ilithtrachyt 388.
s : ;,.Ltinschiefer 341. — Silber 222. — Sphalerit 222. — Steinsalz 375. — Siisswasserquarz 277. —- Sylvanit 349.
T .lkschiefer 341. — Tetraedrit 222. —- Trachyt 152, 156.
Zirkon 155, 377.

THIERNAMEN.
Acanns Croaticus Kramb. 282. — Adacna Szabói 96. — A. Kochi 96. — Agabus
88. — Alectryonia 336. — Ammonites radians 332, 333, 334. — Amm. Miirehisonae 332, 334. —• Amm. Hemisphericum 334. —- Am m . macroceplialus 334. —
Anas crecca 76. — Anatina 333. — Arctomys Bobac Schreb. 280, 281, 284. —
Agriope decullata Gmel. 284. — Arvicola 76. —■ Auxis m inor Kramb. 283.
Belemnites canaliculatus 333. — Bembidium 88. — Bibio Kochii n. sp. 380,
383. — Bos priscus 285. — Bos primigenius 280, 285. — Boscovicia 96. — Brosmius elongatus Kramb. 283. — Buccinum Toulai Aug. 279. — B. restitutianum Pont. 279. —• Bulimina tridens 280.
■Cailinymus macroeephalus Kramb. 283. — Canis lagopus 76. ■
— Capra ovis L.
284. — Charcharodon megaiodon Ag. 150. — C. productus Ag. 150. — Cardium
sp. (turonicum M ay?) 000. — Cardium sp. 299. — Cardium vindobonense Partsch
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381. — Castor fiber L. foss. 155. — Ceratoconcha costata n. gen. et sp. 344. —
Cerithium pictum Bast. 381. — Cer. rubiginosum Eichw. 381. — Cervus capreolus
L. fossilis 284. — C. elaplius fossilis 284. — C. tarandus 76. •
—■ Chiton sp. 332.'—
Cistella Neapolitana Scacc. 284. — Cistella squamota Scacc. 284. — Cistella inter
ponens Dreger 000. — Clupea (Meletta) intermedia 283. — Clypeaster 282. —•
Congeria sp. 211. — Conoclypus plagiosomus Ag. 151. — Corbula gibba Oliv.
279. — Creusia costata 344. — Cyrene semistriata 380. — Cytilus 88.
Bonacia 88. — Dentalium sp. 279.
Elephas primigenius 280, 284, 285. — Ervilia pusilla Phil. 279.
Taunus 220. — Feronia 88. — Foetorius lutreola Keys et Bios 281.
Galeocerdo aduncus Ag. 150. —• Globigerina 137. —■ Globigerina bulloides d’Arb.
279. — Gl. triloba Rss. 279. — Goniomya 333. — Gryphaea 332, 333. —
Gypsina 137.
H auerina eocena Kocsis 141. — Heliastraca Lucasana Defr. 137. Helix 279. — Helix
frumentum 280. — H. striata 280. — H. hortensis var. 280. — H. pulchella 28.—
H. hispida 280. — Hemipristis serra Ag. 150. — Heterolepa Dutemplei d’Orb.
279. — Heterostegina sp. 140.
Isastraea cfr. affinis Reuss 137. — Isocardia cor. 282.
Eagomys hyperborus 7 6 .— Lagopus albus 76. — L. mutus 76. — Lamna (Odontaspis)
contortidens Ag, 150. —• Lepus variabilis 76. — Lima 333. —■ Lingula Suessi
Dreger 284. — Listriodon 285. — Lutraria oblonga Chemn. 279.
Mactra podolica Eichw. 389. — Marder 76. —- Mastodon arvernensis Cuiv. 207,
392. —• Megerlea oblita Michelotti 000. •— Melania Escheri Brongt. 220. — Melanatria 220. — Miliolina (Quinqueloculina) Kis-Győrensis Kocsis 140. — Modiola
volhynica Eichw. 380. — Morrhua extensa 283. — M. minima Kramb. 283. —Myodes lemnus 76. — M. torquatus 76.
Natica sp. 279. — 'N atica sp. 333. —• Nodosaria sp. 279. —- Nonionina communis
d’Orb. 279. — Non. Soldanii d’Orb, 279. — Non. granosa d’Orb. 279. — Nucula
nucleus Lin. 279. —• Nummulites Fichteli Mich. 137. — Numm. intermedia
d’Arch. 137.
Oppelia 335. — Operculina sp. 140. — Ostraea cymbula Lam. 137. — O. gigantica
Brand. 137, 139. — Oxyrhina hastalis Ag. 150. — O. Desorii Ag. 150. — O. Mantellii Ág. 000.
Pecten 282. — P. biplex 333. — P. fibrosus Sow. Goldfuss 333. — P. cingulatum
Goldf. 333. — Pectunculus sp. (pilosus) Lan. (?) 000. — Peltoceras 335. — Perisphinctes 332. — P. lunatus Opp. sp. 333. —- P. aurigerus Opp. sp. 333. —•Pholadomya 333. — Pholadomya sp. 137. — Pinna 332. — Planorbis sp. 280. — Platidia animoides Scacchi 284. — Plecanium 137. — Pleurocera Radmonesti
Fuchs 211. — Polystomella moerda Ficht, et Moli. 279. — P. obtusa d’Orb. 279,—
Posidonomya 332. — Pseudodiadema (?) 336. — Pupa 279. — P. muscorum 280.
Rhinoceros tichorrhinus 280, 284. — Rhynchonella 336. — Rotalia 137. — Rotalia
Beccarii L. sp. 278, 279. — Rotalia acutidorsata Kocsis 141. — R. simplex
d’Orb. 279.
Schizaster Karreri Laube 151. — Scolopax 76. —• Spatangus cf. austriacus Laube
151. — Stryx nyctea 76. — Succinea 279. — S. oblonga 280.
Tapes gregaria 380. — Terebratula 335, 336. — T. grandis 282. — T. macrescens
Dreger 284. — T. Styriaca Dreger 284. —- Textularia 137. — Thracia sp. 279. —
Tinnyea Vásárhelyi Hantk. 224. —- Trochus rivularis Gyll. 84. — Trochus sp.
(papilla V . pictus) 380. — Truncatulina Ackneriana d’Orb. 278. — Tr. Bouëana
d’Orb. 279. — Unio Szegedensis 155.
Venus islandicoides Lam. 279. — Vivipara Szegszardiensis 96. -— V. Böcklii 154.
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X X III

PFLANZENNAM EN.
A cinoptychus Szontaghii n. sp. 339. — Alioconeis Castracanea n. sp. 339. — A m 
phora 338. — Amphora coffeæformis (Ag.) Kütz. 340.
B --a la nana L. 82, 83, 84, 86, 87. — Biddulphia 339. —
C . ■:c Goudenoughi Gay. 82, 83, 84, 85. — Ceratophyllum demersum L. 82, 84. —
Coeeoneis hiharensis n. sp. 339. —■ C. Pediculus (E.) Grün. 340. — Confervites
380. — Coscinodiscus Boryanus 339. — C. Weissflogii 340. — Cymbella Sturii
Grün. 339. — Cystoseria Partscliii Stbg. sj). 380, 383, 384. —• Cyperites cf. senarius
Heer, 380.
D . vas octopetala L. 82, 83, 84, 86.
Endictya Boriana n. sp. 339. — Engelhardtia Brongniartii Sap. 380, 382. — Epithemia erucaeformis Pant. 338.
F : igilosia bituminosa 338, 339. — Fr. bituminosa n. sp. et minor n. var. 340. —
Fr. brevistriata Grun. var. fossilis n. var. 340.
Galium palustre L. 82. — G. uliginosum L. 82. — Grammatophora hungarica
n. sp. 339.
Haynaldia antiqua n. g. et sp. 340. — Hydroseres Boryana n. sp. 339.
Mastogloa Szontaghii n. sp. 339. — Melosira bituminosa n. sp. 339. — Melosira
undulata Kütz 339. — Myrsine coriacea R. et Sch. 382. — Myrs. Philippensis
Def. 383. — Myrs. flocculosa Mart. 383. — Myrs. salicifolia
DC. 383. — Myrsinites Transsylvanica 383. —•M. Rhabonensis 383. —- Myrsinophyllum Felekiensis
n. sp. 382.
N avicula bivittata n. sp. 339. — Nav. bacillifera n. sp. 339. —- Nav. bituminosa n.
sp. 339. — Nav. halionata Pant. 338, 339.—- Nav. Heerii n. sp. 339. — Nav. Hauerii
Grun. et var. elliptica var. grandis Grun. 339. — Nav. interrupta Kütz 340. — Nav.
interrupta K. Z. var. fossilis n. v. 339. — Nav. Kellerii n. sp. 339.— Nav. Lóczyi
n. sp. 339. — Nav. microrhynchus Grun. 340. — Nav. ovalis Hilse 340. — Nav.
sculpta 338. — Nav. Szabói n. sp. 339. — Nav. Yarrensis Grun. 339. — Nitzschia
bituminosa n. sp. 339. — Nitz. Frustulum Grun. 338, 339, 340. — Nitz. Frustulum
et nov. var. acutae n. var. minuta 340. —• Nitz. neogena Grun. 340. — Nitz.
pumilum Sm. 82, 83, 87. — Nitz. spectabilis Grun. 339. — Nuphar pum ilum Sm.
82. 85, 87.
Phragmites Oeningensis AI. Br. 380. — Phyllites fagiformis n. sp. 380. — Pinus
Cembra L. 82, 84, 85. — P. Felekiensis n. sp. 381, 382. — P. longifolia Roxb. 381,
382. — P. montana Sm. 84. — P. Pumilio Hänke 82, 84, 85. —■ P. hepios Ung.
380, 382. — Potamogeton crispus L. 82, 83.
Rhododendron ferrugineum L. 82. — cf. Rumex oder Polygonum sp. 82.
Salacia Boryana n. g. et sp. 339. — Salix Finnmarchica W . (S. onusta Bess.) 83. —
Salix myrtilloides L. 82, 84, 86. -— S. repens L. 86. — cf. Salix herbacea L. 82. —•
cf. S. Lapponum L. 82. — cf. Scheuchzeria palustris L. 82. —■ Sequoia Sternbergii
Goepp. sp. 380. — Sphaerium rivicolatum Leach. 208. — Staurosira Harrisoni var.
amphitetros Grun. 339. — St. m ormonorum Grun. 340. — St. venser (E.) Grun.
n. var. fossilis 340. —- Stephano discus biharensis 339. — Steph. matrensis n. sp.
339. —- Surirella ambigua Sendt 339. —-Sur. Clementis Grun. 339. — Sur. costata
Neup. 338, 339. — Sur. fastuosa E. N. var. fossilis 339. — Sur. rotundata Pant.
339. — Sur. striatula E. 339.— Synedra 338. — Syn. salinarium n. sp. 340.
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Tofieldia borealis Wahlb. 82, 87. — Triceratium horridum n. sp. 339. — Tr. Lóczyi
n. sp. 339.
Vaccinium uliginosum L. oder Oxycoccus palustris Pers. 82, 83, 84, 85.
Zamites 329.

Die übrigen in diesem Bande vorkommenden Personen-, Orts-, Mineral-,
Gesteins-, Thier- und Pflanzennamen, auf welche im nichtungarischen
Texte unter Hinweis auf den Originaltext Berufung geschieht, findet man
im ungarischen Register unter I— V zusammengestellt.

FÖ L D TA N I KÖZLÖNY
HAVI FOLYÓIRAT
MAGYARORSZÁG FÖLDTANI ÁSVÁNYTANI ÉS ŐSLÉNYTANI MEGISMERTETÉSÉRE
S A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE.
Megjelenik havonként két vagy három nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal. A magyarhoni
: '.dtani társulat rendes tagjai 5 frt évi dij fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 frt.

XXL KÖTET.

1891. JANUÁRIUS-MÁRCZIUS.

1 -3 . FÜZET.

Dr HOFMANN KÁROLY
a m. kir. földtani intézet főgeologusa, a m. tud. akadémia
levelező tagja, az olasz koronarend lovagja, a bécsi cs. Mr.
földtani intézet levelezője és a magyar földtani társulat
választmányi tagja
több heti szenvedés után elhunyt 1891. februárius hó 21-én.

7 : Idtani KözlÄny. XXI. kot. 1891.
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ELNÖKI MEGNYITÓ BESZED
ELM ONDOTTA

Dr. S zabó J ózsef
a magyarhoni földtani társulat közgyűlésén 1891 februarius 4-én.

Tisztelt közgyűlés !
A magyarhoni földtani társulat alapszabályai előírják, hogy egy köz
gyűlés tartassék, melyen a társulat múlt évi munkálkodásáról tétessék
jelentés, hogy annak alapján irányt kapjunk a jövő évi munkatervezetre és
egyéb intézkedésekre nézve.
Beszámolunk az imént lezáródott 1890-re a tudományos beléletröl,
valamint az anyagi viszonyokról, mint a választmány működésének ered
ményéről s ez a titkári jelentésben van egybefoglalva. Tudományunk azon
ban a külélethez is van kötve s innét ki kell terjeszkednünk azon mozza
natokra, melyek színhelye bár másutt van, de bennünket közelebb érdekel
nek. Ilyen eseményeit 1890-nek az elnöki beszédnek van fentartva emlé
kezetbe hozni.
Az általános geológiai mozgalomnak egyik kimagasló nyilvánulása
Europa nemzetközi geológiai térképe, melyről múlt évi elnöki beszédemben
volt szerencsém jelenteni, hogy egy lap 1888-ban Londonban a térkép ki
adásával megbízottak által be lett mutatva, a többi 48 lapnak megjelenése
pedig kilátásba helyezve. Eddig azonban sem uj lap elkészüléséről értesítve
nem vagyunk, sem pedig arról, hogy a Londonban bemutatott egyszersmind
véglegesen kinyomva és szétküldve lett volna a kiadás költségeit biztosító
kormányoknak, melyek ez esetben egyszersmind felszólítva lettek volna a
második részlet befizetésére. Szabadjon itt újra emlékezetbe hozni, hogy a
nagyobb országok száz példány vételére vállalkoztak és hogy az osztrák
magyar monarchia egyik és másik fele ötven példányt kap. Magyarország
részéről a közvetítő szerepet eddig én viseltem, minél fogva az ügyet éber
figyelemmel kisérni kötelességemnek érzem.*
Szintén fontos intézkedés a Nemzetközi geológiai kongressus, melybő
a negyedik 1888-ban Londonban tartatott meg s ott az amerikai geologok

* Magyarország részéről eddig csak az első részlet van befizetve közösen a
vallási és közoktatási meg a földmívelési minisztérium által ; Bécsben több részlet,
mert az illető miniszter azt a költségvetés állandó rovata gyanánt akarta szerepeltetni.
( 2)
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meghívásának engedve, az lett határozva, hogy az ötödik kongressus Észak Amerikában, a jelenlevő amerikaiak által ajánlott helyen, Philadelphiában
tartassák meg, úgy mint az alapszabályok előírják, három év múlva, tehát
1891-ben. Yolt szerencsém a múlt évben jelenteni, hogy ezen határidő az
amerikaiak által 1892-re tétetett, tekintve, hogy ezen évben világkiállítást
szándékoznak rendezni, összekötve egyéb ünnepségekkel Amerika fölfede
zésének 400 éves emlékére. Később azután a világkiállítás évét és helyét is
megváltoztatták, a mennyiben 1893-ra van tervezve, még pedig Chicagó
ban. Ezen változás folytán várunk értesítést az iránt, hogy a világtárlat
miatt történvén a halasztás, ez új intézkedés kihat-e a geológiai kongressus
megtartására. Semmi tudósítás: ellenkezőleg értesítés arról, hogy a geologok meghasonlottak, mi egyik-másik amerikai szaklapba bejutott s abból
különlenyomat gyanánt hozzánk is kiszivárgott. A meghasonlás első oka
volt a hely; nevezetesen Philadelphia és Washington között, ez utóbbi
hely az állami geológiai intézet és múzeumok székhelye lévén, méltán meg
felelőbbnek tartja Europa geologjait ott fogadni. Még sujtóbb azon tudósí
tás. melyet az «American Naturalist» 1890 októberi száma hoz, hol az m on
datik, hogy az «American Association for the Advancement of Science»
1890-ben Indianopolisban tartott vándorgyűlésén a Londonban általunk
megválasztott amerikai bizottságot feloszlatta. Feloszlatta azért, mert ezen
a vándorgyűlésen egy állandó bizottság van a geológiai nemzetközi konaressus ügyére nézve, a mely ezen vándorgyűlésen 1876 Bufláloban kelet
kezett, hol azzal volt megbízva, hog}r a geológiai nemzetközi kongressus
eszméjét valósítsa meg Európában s legalkalmasabban Párisban az 1878-ban
ott tartandó világtárlat alkalmával. Már minthogy a természettudósok
ezen vándorgyűlésén egy állandó bizottság létezik a geológiai nemzetközi
kmigressus ügyében, melynek körében az eszme valamint megfogamzott,
;gy annak ébrentartása és főleg rendezése Amerikában is feladata, ennél: pgva az Európában választott amerikai bizottság fölösleges és így elbocsá
tandó.
Hogy ezen határozat Európára nézve némileg sértő, az tagadhatatlan,
h oy miként fogja az új bizottság magát az európai választmánynál bemu
tatni. nem tudom, létezéséről mindeddig tudomást némileg hivatalos alak:i nem kaptunk; de annyi bizonyos, hogy ezen fordulat a Londonban
nagy számmal jelen volt amerikai szakkollegák sima és szívélyes meghivá- műk megfelelő folytatását nem képezi.*

” Két nappal későbben jött tudósítás illetőleg meghívás Washingtonban január
postára adva, mely szerint a szervező bizottság (elnöke N e w b e k b y , titkárok
im >. E mmons) a Washingtonban tartandó V. nemzetközi geológiai kongressus
egnívást küld szét 1891 augusztus 26-ára. Ezt megelőzi egy héttel ugyanott az

-á n
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A geológiai munkásság világszerte erélyesen foly. Jules M aroon
második kiadása mutatja, hogy mennyire m egfogyott a fehér terület, melyen
geolog még nem járt, az átkutatott roppant területek által pedig a tudo
mány épülete mennyivel megszilárdult. A geológia m ivelői nemzedékről
nemzedékre megújulnak, a lelépő mesterek helyébe újak, felkentek lépnek.

A tudomány kimúlt jelesei azonban egy-egy szakaszát képezvén a fejlődés
nek, érdekes és tanulságos is tevékenységüket szemünk elé varázsolni.

Három ilyen tudósról teszek itt említést, kiket szélesebb körünkből a
halál 1890 folyamán kiragadott, ezek P ettko János, Sir W arington Smyth
és E dmond H ébert.
P ettko János részt vett a tanácskozásokban 1848-ban Yidefalván
K ubinyi Á goston birtokán, bol a magyar orvosok és természetvizsgálók
Sopronban 1847-ben tartott vándorgyűlésén Z ipser által tett indítvány

következtében egy magyarhoni földtani és bányászegylet megalakulásának
módja először beszéltetett meg. A másodszor és véglegesen Budapesten
1850-ben történt megalakuláskor tagja lett társulatunknak és geológiai
dolgozatra vállalkozott, mely a Munkálatok I. füzetében látott napvilágot
(Jelentés Magyarországnak March folyóval határos részéről, melyet a
Magyarhoni Földtani Társulat megbízásából (1852) vizsgálat alá vett Pettko
János bányatanácsos és akadémiai tanár Selmeczen). Ezen időt me gelőzőleg Béesben jelent meg tőle két fontosabb értekezés, egyik Selmecz, másik
Körmöcz vidékének geológiai leírása és térképe, melyek B eudant után ezen
fontos tájról az elsők voltak és valóban haladásról tanúskodnak. Kár, hogy
későbben abba hagyta a foglalkozást a geológiával. P ettko mint tanár is
kivált. Kekem volt alkalmam meggyőződni azon különbségről, mely volt az
ásványtan előadásában Pettko előtt és alatt. 1842-ben menvén Selmeczre
az ásványtant az első félévben a helyettes tanártól hallottam még most
sem elmosódott kedvezőtlen benyomással, míg a második félévben rend
szeresen mívelt tudós előadásában gyönyörködtünk. így volt ez a földtannal
is, melynél a kirándulásokat fiatal korában nagy szorgalommal tette tanít
ványai társaságában. Pettko az akkoii időnek megfelelő modern képzett
séggel bírt; a selmeczi bányászakadémiát elvégezvén, ugyan is néhány más
jeles tanulóval együtt Bécsbe küldetett további kiképeztetés végett, mi
H aidinger vezetése alatt történt, és midőn a tanszék betöltéséről volt szó,
őt találták erre a legmegfelelőbbnek.
Felső-driethomai P ettko János, nyugalmazott m. k. bányatanácsos, a
m. tud. akadémia 1. tagja, született 1812-ben Felső Driethomán Trencsén

American Association for advancement of Science, valamint az amerikai geolog ok
gyűlése ugyanott. Kirándulások vannak tervezve, de még nem megállapítva. A tagdíj
két és fél dollár (vagy frt 6,20),
(4)
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megyében, liol atyja a megye táblabírája volt ; meghalt Pozsonyban 1890
okt. 26-án, élte 78. évében.
«
***

S ie W akington W. Smyth (M. A., F. E. S., F. G. S., F. E. G. S.,
F. E. M. S. etc) Magyarország iránt mindvégig rokonszenvesen érzett és a
magyar geologok és bányászoknak sok ízben tett jó szívvel szolgálatot.
Egy évvel előbb (1889) a Londonban megjelenő «Mining Journal »-ban élet
rajzi adatok voltak közölve, mint olyan férfiúról, kiről általánosan el van
ismerve, hogy egyike a legkiválóbb élő bányamérnököknek. Távolról sem
gondoltam, hogy ezen számot, melyet szives volt nekem — kit hozzá régi
lankadatlan barátság fűz — megküldeni, egy évre reá 1890 junius 19-én
bekövetkezett halála következtében nekrológjához használjam. Minden jeles
ember élete érdekes és tanulságos lévén, lássuk, miként emelkedett ő
Angliában azon magas polczra, melyet elfoglalt.
Született 1817-ben Nápolyban. Atyja mint tengernagy az időben a
Földközi tenger felvételével volt megbízva, mit nagyon jelesen be is fejezett.
Magasabb iskoláit Cambridge-ben végezte. A szakképződés utazási módját
érdekesen látjuk nála megindulni. 1839-ben Berlinbe ment, hol H umboldt,
V. B uch és v. DucHEN-nel ismerkedett meg. Onnét a Harz-ba rándult, a telet
pedig Freibergben töltötte, hol magát beíratta Neumann, B reithaupt és
B eich előadásaira s kikkel, mint előkelő angol, személyes érintkezésbe is
lépett. 1840-ben Szászországban Zwickau és Plauen-scher Grund táján a
kőszéntelepeket, Freiberg vidékén pedig a főfémbányákat tanulmányozta.
Megtekintette Bräunsdorf vidékén az érdekes ezüst és antimon bányászatot,
mit nem sokára aztán beszüntettek; átment az ónbányákba Marienberg és
Schlaggenwald mellett, onnét Schneeberg- és Johann-Georgenstadtra az Odergebirg ezüstbányászatát tanulmányozni. Ezután északnyugati Csehországban
járt s az ott levő vas- és antimonbányászatot nézte meg, onnét Franconiába,
-északi Bajorországba az ottani híres csontbarlangot megtekintendő, melylve!
azon időben sokat foglalkozott Angliában Buckland (akkor tanár Oxfordban).
Ismét a Harzba ment, hol Clausthal, Goslar és Andreasberg bányáit nézte
meg tüzetesebben. Megtekintette ezután Mansfelden a híres réztelepet a
permi rétegekben, azon bányában, melyben egykor Luther Márton atyja is
dolgozott.
1840 nyarán egy philadelphiai bányásztanulóval az osztrák és bajor
Alpokban fordult meg, ugyan ekkor megtekintvén a reibli és bleibergi
ólombányákat, valamint Karnioliában az idriai higanybányát. Tettek
kirándulást a Fassavölgyben is Tirolban. A következő tél megoszlott
Berlin, Freiberg és Drezda között. A tavasz Przibramban találta, hol a telé
rek mélyfejlődését volt alkalma tanulmámyozni, itt, mint mindenütt, sokat
/jegyzett s alkalmilag gyűjtött is. Przibramból Bécsbe ment, hol a török nyel
ői

6

re SZABO JÓZSEF :

vet kezdte tanulni ; Bécsböl Florenczbe költözött, honnét az Elba sziget
tanulmányozására vállalkozott. Innét a Monte Cristo lakatlan szirteket
vizsgálta vagy 14 napig. Ezután a jeles hannoveri tudóssal, báró Waltershausennel Siciliába rándultak az Etna tanulmányozására. Az Etnán három
hetet töltöttek, a melyből egy a tetőre esett, hol a «Casa Inglese» volt a
hajlékuk.
Etnáról Florenczbe ment, bogy átránduljon újból Elbára, ott annyi
adatot gyűjtendő, hogy geológiai térképet készíthessen.
Az ásvány- és kőzettani meghatározások.végett Bécsben telepedett le,
hol Haidinger vezetése mellett dolgozott. Bécsből Selmeczre ment, hol
tanulmányozásokat tett. Selmeczről Budapestre jött 1842-ben, hol éppen a
lánczhíd épült és Clark útmutatása szerint megtekintette mindazon bányá
kat, melyekből a köveket és a hidrauli meszet szállították, ezek Sóskút,
Yácz (Naszál) és Beocsin Szerémben. A következő kirándulási időszakban
H aueb és Pateea társaságában Urvölgyet, Magurkát és a Garamvölgyet
járta be ; aztán délnek tartva, meglátogatták Oraviczát, Szászkát és a stájerlaki szénbányászatot. Ezen bosszú és fontos kirándulás után egy másikat
tervezett I vacskovics selmeczi bányásznövendékkel, ki neki kalauza és tol
mácsa volt. Erdély déli és keleti hegységeit járták be. Székelyföldön a
határőrök kisérete mellett mammaliga koszton geologizáltak, a bánya
helyekből ezen körűtj okba esett Borsa, Kapnikbánya, Felsőbánya, Nagy
bánya, Nagyág és Verespatak.
Magyarországgal most végezve, az utolsó gőzhajót felhasználta arra,
bőgj' Konstantinápolyba menjen, itt azonban soká nem időzött, hanem egy
amerikai barátja társaságában Alexandriába ment s a telet Nilutazásra
használta fel.
1843-ban a telet ismét Selmeczen töltötte, hol nekem is alkalmam
volt vele megismerkedni s emlékezem, hogy mily buzdító volt reám nézve a
társalgás egy ilyen világlátott szakemberrel arra, hogy belőlem is utazó
váljék. J844-ben Németországba ment megtekinteni és jelentést tenni
kőszén- és vasbányákról Nassauban egy angol társaság részére. Onnét vissza
tért hazájába, hol a Sir H. de la B eohe vezetése alatt álló geológiai intézettagjává lett s mint ilyen a nyarat már felvételekkel töltötte el. Nagy tevé
kenységet fejtett ki úgj7 hivatalos állásában, mint egj'éb geológiai s bányá
szati megbízásokban. Ezen idő alatt sem szűnt meg utazni a kontinensen,
megnézte déli Francziaország, nyugati Németország, Spanyolország, Olasz
ország és Norvégia nevezetesebb fémbányáit, Francziaországban és Bel
giumban azon kívül a kőszénfejtés újabb módjait tekintette meg.
1851-ben előadások tartására hivatott meg a királyi bánj'aiskolábaLondonban, akkor Anglia ezen új intézetébe, hol később tanárrá lett s az
maradt halálig.
A londoni geológiai társulat 1856-ban tiszteleti titkárává, majd
(
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1866-ban elnökévé választotta. Sok magas megbízatás között egyike volt a
legfontosabbaknak, bogy azon királyi bizottság elnökévé választották, mely
eleinte a Royal Society körében (melynek Sir W abington Smyth szintén
tagja volti később önállóan foglalkozott azon kérdés megoldásával, hogy a sok
bányaszerencsétlenségnek mi módon lehetne elejét venni. E fontos fel
adaton 1879-— 1886 években dolgoztak. E közben nagy számmal csinált ő
és társai kísérleteket több mint kétszáz-féle biztonsági bányalámpával úgy
a természetes gázzal, mely a kőszénbányában fejlődik, mint mesterségessel
a woolwichi arzenálban. Az irodalmi téren legjobban van elterjedve a kő
szénről és annak bányászatáról (1861) írt munkája (Rudimentary Treatise
on Coal and Coal Mining), mi azóta hat kiadást ért, és az európai főnyelveken kívül a chinaira is át van téve.
Sir W abington Smyth a korona bányáinak inspectera volt Cornwallban,
hova már e miatt is kellett neki sokszor ellátogatni, s hol egyszersmind a
tengerparti vidéken («Marazion») nyaralója volt kipihenésre a nagy világ
zajától.
Ennyi jelesség elismeréséül több külföldi érdemjelen és tudományos
tagságon kívül 1881-ben az angol nemességet kapta.
Én 1851-ben Londonban 9 hónapig időzvén az első világkiállításon
az ő barátsága és szüleinek, de az egész családnak jósága megnyitotta az
angol előkelő tudományos társadalom élvezetét s ez minden alkalommal
ismétlődött valahányszor akár világtárlat, akár nemzetközi geológiai kongressus volt, mert ilyen alkalomkor Sir W abington Smyth a küldöttek között
nem hiányzott. Budapesten is volt azóta még kétszer nejével együtt. Igen
jó viszonyban volt elhunyt Zsigmondy Vilmossal és több más liasonkorúakkal. Két évvel ezelőtt volt szerencsém közölni egv angol bányamérnök jelen
tései a budapesti országos kiállításról (1885), melyet Londonban egy előkelő
estélyen (Society of Arts) olvasott fel, arra elnökül Sir W abington S myth volt
felkérve, és a ki azon, de minden alkalommal, midőn Magyarországról volt
szó, rokonszenvének és helyszínen nyert ismeretének bő tanúságát adta.
***

E.
H ébebt (Membre de l’Institut, doyen honoraire de la faculté des
sciences de Paris, commandeur de la legion d’honneur) társulatunk tiszte
leti tagja volt. Halálát gyászolja nemcsak Francziaország, hol ő iskolát
alapított, de az egész geológiai világ, mert ő részint mint tanár, részint
mint geológiai kutató, részint mint a nemzetközi kongressusok legszorgal
masabb tagjainak egyike a szakkörökben általában ismeretes és általában a
tisztelet tárgya volt.
H ébebt egész életét a stratigrafiai geológiának szentelte, s félszázados
munkálkodása alatt sokat végezett. Tanulmányai a Francziaországban elő
forduló minden sistemára és az ország minden vidékére kiterjeszkednek.
(7)
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Kiindulása a párisi medencze, hol a harmadkon sistemák rétegeit vette ú
tanulmányozás alá nagyobb részletezéssel és pontossággal, mint előbb történt.
0 volt az első, ki a kréta-sistemátfelosztotta, daczára, hogyannak kövületei
oly kétségbeejtő egyformaságot árultak el; ő azonban fölfedezett a micrasterek
között némi eltéréseket s ezen alapon Angliában és Csehországban is keresz
tülvihető volt a felosztás. Folytatta aztán, biztosabb alapot nyerendő, a kréta
tanulmányozást nevezetesen még Skandináviában, Oroszországban. Majd
azután a mediterrán provinciák tanulmányozására adta magát. Itt a nagy
eltérések az összehasonlítást nehézzé tették, tanulmányát aPireneákon kezdve
folytatta a Provence-ban, innét átment Olaszországba, sőt Magyarországba is.
Magyarországba 1876-ban jött azon alkalommal, hogy itt az anthropologiai és práhistoriai nemzetközi kongressus tartatott, melyre különösen
Francziaországból oly sok jeles ember jelent meg. Beánk nézve hízelgő,
hogy kísérője és legjelesebb tanítványainak egyike M unier-C halmas míg a
többi útjáról csak névleg emlékezik, erről a Montparnasse temetőben tartott
halotti bucsuzáskor részletesen így emlékezik m eg: «Párisból előbb Jurába
ment, hol augusztust töltötte geológiai tanulmányozással ; szeptember elején
Bécsbe utazott, hol a geologok nagy tisztelettel fogadták. Megnézte az inté
zeteket és a múzeumokat építési szempontból, mert tervben volt új Sorbonne-t építeni. Bécsből Budapestre rándult, hol szintén oly fogadtatásban
részesült, melyből az iránta táplált nagy tisztelet tűnt ki. Itt H antken úr,
az osztrák-magyar monarchia legjelesebb geologjai egyikének vezetése alatt
csakhamar megkezdette azon nagy és szép kirándulásokat, melyeket a bejárt
szaggatott lapos terület nyújt. A magyarhoni geológiai intézet igazgatójának
tekintélyes állása következtében lehetségessé vált, nemcsak Budapest kör
nyékén, de a Bakonyban, Vértesben fel Esztergomig a legszebb és legérde
kesebb kirándulást tenni, melyre egy geolog csak számíthat.*
E. H ébert 1812-ben született Auxerre közelében Villefargea község
ben, hol atyja kiszolgált katona és bérlő volt. Első iskoláit Auxerre-ben oly
jelesen végezte, hogy jobbnak látták a földmívelés helyett Párisba küldeni.
1830-ban jött az Ecole Normale-ba, szerény anyagi viszonyain segítendő
tanított magánintézetekben, lassankint az Ecole Normale supérieure tanít
ványa, majd később ezen magas iskolában sous-directeur des études lett.
További emelkedései : tanár a Sorbonne-ban, tagja az Institut-nek (Membre
de T Académie des Sciences), doyen de la faculté des Sciences. A franczia
geológiai társulat három ízben választotta elnökévé.
D elafosse idejében akkor, midőn H ébert tanuló volt, a termek és
gyűjtemények csak néhány választottnak állottak rendelkezésére. H ébert
* Il peut, grâce à la haute position qu’occupe le directeur de l ’Institut Géolo
gique, faire dans les comitats de Gran, de Pestli et dans la Bakony, le plus beau et
le plus intéressant voyage, qu'il sois donné à un géologue d’accomplir.
(S)
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1849-ben a négy fal között tartott előadások illustrálására kirándulások
vezetésére vállalkozott önkéntesen és ezen kirándulások vasárnapon át
Párig környékén oly népszerűekké váltak, hogy az akadémia szépirodalmi
tagjaiból is csatlakoztak, azok voltaképen szabad társalgások voltak a fölött,
a mit a természet lapjain olvastak. A mint a Sorbonne-ba jött mint tanár,
első volt, hogy mindent megnyitott és hozzáférhetővé tett a tanulónak, a
szakembernek és az amateur-nek. Vonzó és világos előadása, melyben ész
leleteken alapuló meggyőződését határozottan fejezte ki, tanítványokat
gyűjtött, nemcsak hazájából, de a külföldről is. A meggyőződés nyelvén
szólott mindenkor és így magára vonta a figyelmet akár éltesebb kollegákkal
állt szemben ú. m. E u e de B eaumont- iirI, ki ellen védelembe vette L yell
elméletét, hogy a földön a változások előidézésére a most működő tényezők
elegendők ; vitatta ő ellenében a nummulitokat is, hogy azok a harmadkorhoz
számítandók, vitatta végre a glecser-elméletet és az ember negyedkori vol
tát ; D ’A bchiac és CoQAUND-al vitatkozott a kréta-sistema felosztása felett ;
máskor fiatal tudósokkal bocsátkozott szóba, ha ezek elégtelen tapasztalattal
valami szögletes nézettel léptek fel. Bármily élénk volt is vitatkozása, soha
sem sértett s ha nem sikerült valakit az ő nézetének megnyerni, akkor
■oda nyilatkozott, hogy végre eltérő felfogások is lehetnek.
Nem mulaszthatom el az elhunytnak azon érdeméről megemlékezni,
melylyel a nemzetközi geológiai kongressusokon tudta magát igen megked
velteim. Az első ilyen kongressus Párisban volt 1878-ban s annak elnökévé
választatott. A következő kongressuson Bolognában (1881) szintén nagyban
szerepelt, úgy szintén megjelent még Berlinben is (1885), de már Londonba
(1888) nem jött. Párisban, a kiállítás évében (1889), a geológiai társulat
ugyan ötét választotta elnöknek, de csak azért jelent meg, hogy megköszönje
e megtiszteltetést, de nem viselte. Egészségi állapota szívbaj fejlődése követ
keztében erősen meg volt rendülve.
H ébert erős alkatú testén az arányosan kifejlett fej jóságos nyugodt
kifejezéssel bírt, beszéde kellemes nemcsak hangja, hanem kitűnő articulátiojánál fogva is ; őtet nem francziának is egészen könnyű volt megérteni.
Az elnöki tisztet kitünően vitte. Salonjában épen oly jól éreztük magunkat,
mint a kirándulásokon, s itt lehetetlen meg nem emlékezni páratlan ked
vességéi nejéről, ki férjét minden későbbi kirándulásán kisérte, Budapestre
is vele jött, s ki, miként G audrv a búcsúztatásnál megjegyezte, férjével elfe
ledtette az öregséget és a legmeghatóbb ápolás után szelíden zárta le sze
meit. Ugyan ő kért meg, hogy mint elnök jelentsem be férjének mint
egyik tagnak a kimultát, kit a halál 1890 april 8-án ragadott el családjá
tól, barátaitól és a tudománytól.
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MAGYARORSZÁG JÉGKORSZAKA ÉS FLÓRÁJA.
Dr. S taub M óricz-tói.*
Nemzetünk és hazánk sorsára elöntő befolyással volt a múltban és
lesz a jövőben is ama hatalmas hegyöv, melylyel a geológiai tényezők
erélye körülvette. Erős és széles véclbástyát emelt ott, megkezdvén e kör
ívet a Duna egyik partján és mindinkább megerősödvén, hosszú út után
ismét a hazánk rnéhét áthömpölygő folyam partjaihoz szegődik. Eme
sziklagerincz északon legnagyobb hajtásában képezte a legmagasabb csigo
lyáit is, felülmúlván velők a 2500 m-t és e magasságokban olyan góczpontokat alkot, melyeknek bordáiban a 2000 m-t is fölülmúló csúcspontok
bizonyságot tesznek arról, hogy nincs mértékünk, melylyel ama geológiai
erő nagyságát megmérni tudnék. E hatalmas bástya véd kelet felé is, és
oda tette Vulkán erős keze hazánk délkeleti és déli határaira is. A hegyóriá
sok sorában az első helyet itt a 2536 m magas Negoj foglalja el ; tőle keletre
fekszik a 2520 m magas Coltiu VisGa maré, és nyugatra a 2420 m magas
Budislav. Es e hegyek mind valaha jóval magasabbak lehettek, mert szét
zúzott tetői lent a völgyek aljában feküsznek, jeléül annak, hogy az erő,
mely őket aprította, nem volt gyöngébb annál, mely fölépítette.
Rég tudják már, hogy- Európa nagyobb hegységeit apasztották a jég
korszak hatalmas glecserei : de Kárpátjainkba sokáig nem tévedett el búvár,
ki itt is kereste volna ama nevezetes korszak nyomait.
Az ötvenes években történt, hogy egy lengyel geológus, Z euschner 1 ** a fehér Dunajec felső, a Bysztre nevet viselő völgyébe eljutott,
és midőn barangolásában a völgy torkolatától, ott, hol a Zakopanéi vasgyár
házai épültek, tovább haladt, közvetlenül a vasgyár mögött kisebb-nagvobb
sziklatuskókra akadt, melyeket a völgyben fölfelé menvén, de még tovább
a Goryczkova völgyben is, fölszaporodni látott és ez csakhamar világossá
tette előtte azt, hogy itt szikladarabokból álló sánczczal van dolga, mely
az egész völgyön áthúzódott. Eme sáncz kövei majdnem 6 m hosszúak és
szélesek és csak kevésbé vastagok voltak, de voltak köztük méreteikbena 7 m-t is meghaladók ; azonban valamennyien éles élitek voltak, fölületük pedig durva, mi csak bizonyossá tette Z euschner előtt azt, hogy
nem a völgy vizeinek ereje lehetett az, mi e hatalmas köveket helyükből
kimozdította és föltorlaszolta 20— 25 m magas gáttá.

* Előadta a szerző a társulat 1891 februárius í-én tartott közgyűlésén.
Lásd az értekezéshez csatolt irodalmi jegyzéket az 39. (39.) lapon.
( 10 )
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Ez volt az első biztos fölfedezés, mely kétségtelenné tette, hogy Kár
pátjaink is a jégkorszak behatása alatt állottak, noha P artsch 28 később ki
mutatta, hogy a Bysztre völgy glecsere a Tátra legkisebb glecsereinek egyike
volt és az 50 m-nyi vastagságot nem sokkal múlta fölül.
Ugyanabban az időben járt az Alpok hírneves kutatója, v. S onklar 2
is a Tátrában. 0 is gyönyörködött a Tarpatak természetes szépségeiben ép
úgy mint ma a tátrai fürdők vendégeinek most már nagy serege. A Tarpatakot egy félköralakú dombvonulat zárja el, mely a völgy felé nyílik,
kifelé pedig meredeken lejtősödik. Nyilásán belül a kőtörmelék óriási menynyiségét lehet látni. E kősáncz a Tarajká-ban 1266 m-nyi magasságot is ér
el és ez, de még inkább a tőle mintegy húsz percznyi távolságban fekvő
«Haramiakő» hatalmas gnájszsziklái megerősítették v. SoNKLAR-ban ama
meggyőződést, hogy csak a glecser rendkívüli ereje rakhatta a sziklákat ama
csoportokká, melyek most a táj szépség egyik remekéül szolgálnak. Hasonló
amphitheatrumra emlékeztető dombvonulatot látott ezután v. S onklar
a Felkavölgy alsó végén is.
Az ezen elszigetelt megfigyeléseket követő évtized nem vitte sokkal
előbbre a Kárpátok régi glecsereinek kutatását. Ez időben a bécsi cs. kir.
földtani intézet tagjai már jártak hazánkban ; azonban az intézet ama
törekvése, hogy minél előbb a monarchia átnézetes geológiai térképét
szerkeszthesse, mi tagadhatlan égető szükség volt, nem engedte meg
az osztrák geológusoknak, hogy rendelkezésükre állott idejűket kisebb
területek behatóbb és részletes tanulmányozására fordítsák. Ennek tulaj
donítandó, hogy Stäche G.,4 a gránittuskók és törmelékek ama óriási
fölhalmozódását, melyet a Magas-Tátra déli tövén látott és mely tör
melék a Magas-Tátra gránittömzsét még az északi lejtőn is, noha nem
abban a kiterjedésben mint amott, körülveszi, másnak mint a gle
ccserek romboló és mozgató erejének terméke gyanánt tekintse ; de eme
régi glecserek útjainak és medreinek fölkeresésére már nem jutott neki
idő. És hogy az említett kőtermelék fölhalmozódása mennyire impo
náló, kitűnik F uchs F ., s a Kárpátok ama kitűnő kutatójának vélemé
nyéből, mely szerint a Farcsíkot (Stösschen), a Fehérvíz völgyéből való.
kijáratánál 1531 m magasságra emelkedő kúpot a gránitduczok, homok
kövek, palák és mészkövek törmelékéből fölépültnek vélte, mely kőzetek
mindnyájan jóval följebb a Fehérvíz völgyében találhatók. E liász 8
lengyel geológus akkor Kárpátjaink nyugati részeiben, Zakopanén felül,
a Kopa Krolava és a Magúra magas mészgerinczén át, a Sucha woda
ölgy felé menvén, csodálkozott a gránittömzsök ama mennyiségén, me Ivek
ilyen magasságra jutottak és honfitársa A lth ,17 ki a Sucha woda egy kis
nyugati völgyében, az Olczyskopatak völgyében járt, melyben már üledékes
kőzeteket látott szálban állani, e völgyet szintén gránitdúczokkal találta
megtöltve ; a miből ő már akkor is helyesen következtetett arra, hogy e kő
in)
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tuskók a Sucha woda régi glecserének egyik oldalágából szái’mazhatnak, és
a vízválasztó gerinczen át jutottak mai helyökre.
Az egész, a mit ez évtized végén a Kárpátok jégkorszakbeli állapot
járói megtudtunk, csak abból áll, hogy a Magas-Tátra déli oldalán a csorbái
tavat dél felől egy hatalmas végmoréna veszi körül (E mericzy G .u ), liogj' a
Felkavölgyben két oldalmoréna látható, és hogy a tarpataki völgy egyik
lejtőjét is oldalmoréna foglalja el. A Tátra északi oldalára vonatkozólag
a magyar kutatók csak annyit tudtak, hogy a Halastó is egy glecser medenczéjét foglalja el. Egyéb jeleket és bizonyítékokat mindaddig nem ismer
tek ; csak B o t h Samu 15 említi, bőgj’ csiszolt vagy karczolt kőzetlapok is lát
hatók, csakhogy nagj^on ritkán ; Matyasovszky Jakab 16 ezeket sem látta,
hanem hivatkozik dr. P osewitz TivADAR-ra, ki a tarpataki völgyben kimuta
tott ilyen karczolatot. Általános eredmény gyanánt azt mondották ki. hogy
a glecsermorénálmak nagy szerep jutott a Kárpátok tavainak és tenger
szemeinek képződésénél ; a harántvölgyek lépcsőzetes alakzata is mutat
a glecserek működésére, de tény az is, hogy a Tátra glecserei igen rövidek
és meredekek voltak.
De el nem hagyhatjuk ezen időszakot, mielőtt meg nem emlékeztünk
még egynéhány ez időben tett megfigyelésről, melyek kétségtelenekké teszik
azt, hogy a jégkorszak hatása a központi Kárpátokon túl is érvényesítette
magát. Dr. Szabó -József 7 tanár, a Mátrában kutatván, Pásztó mellett
kavicsbányára akadt, melynek anyagát a vasút czéljaira használták és máig
talán már végkép elhordották. E bányában a hömpölyök rendesen ököl-,
sőt fejnagyságúak voltak, de akadtak két lábnyi átmérőjüekre is ; anya
guk ugyanazon anorthit-trachyt (mátrait), mely a völgy oldalait, nevezetesen
-a Hasznos völgyét kiválóan alkotja és mely völgy nyugati oldalán Szabó
tanár a trachyt-hömpöly kiindulási pontját is fölfedezte. Ott a völgy
nyílása előtt azután 25 lábnyi magasságra és patkó alakjában torlaszoltattak föl, sőt még az oldalmorénák nyomai is megmaradtak.
De nem mindenki járt szerencsével hazánkban a jégkorszak nyomainak
fölkeresésében ; legkevésbé ama két utazó angol geologuá J ack B. és H orn
J ohn,11 kik 1877-ben a Tisza vidékén jártak és azt állították, hogy a Tisza
medrét egy ilyen 45 angol mérföld hosszú glecser töltötte ki, noha elismerik
azt is, hogy a keleti Kárpátokban a glecsernyomok ritkák. Csak egy kételyük
volt ezen uraknak, vájjon ezen glecser előre nyomult-e a magyar síkságba
vagy nem ? Eme szép fölfedezést mint «a tények tökéletes nem ismerésén»
alapulót csakhamar tönkre tette a Kárpátok geológiai szerkezetében annyira
jártas osztrák geológus, T ietze E .13 ítélete mérvadó lehet már azért is, mert
szaktársával, P aul M. szinte osztrák geológussal egyetemben tényleg a keleti
Kárpátokban is kimutathatták a jégkorszak kétségbevonhatlan jeleit.
A Czernaliora vidékén kis völgykatlanra akadtak, melynek vizei a Prutli
egyik patakját képezvén, nagyot esve egy lejebb fekvő katlanba vetik le
(
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magokat. Ennek neve «Zaroslak» és közepén keresztül húzódik törmelékből
és tüskökből álló, meglehetősen széles torlasz, melynek a katlan keleti és
nyugati szélén kisebb mérvű törmelékfölhalmozódások felelnek meg ; észak
kelet felé ezeket ismét egy hatalmas kőgát határolja és ennél fogva itt a
moréna minden nemét láthatták. Hasonlót tapasztalhattak ezután a Czernahora keleti részében, a Danczes csúcson. T ietze és P aul eme megfigyeléseit
megerősítették későbben Z apalowitz37 és dr. P osewitz T ivadar; 48 43 ez utóbbi
a glecsertüneményeket a Hoverla-csúcs délnyugati oldalán még szebben
látta és a szwidowiczei havasokon is olyan tektonikai viszonyokat talált,
melyek élénken emlékeztették a Magas-Tátrában látottakra.
A megnevezett angol geológusoknál nem sokkal szerencsésebb volt
P ilar G yörgy 10 sem, ki a zágrábi hegységet is glecserekkel bontottnak
állította; mire P aul és T ie tze 18 azt jegyezték meg, hogy már maga ama
tény, mely szerint Zágráb környéke jóval melegebb éghajlatú, mint a Kárpá
tok vidéke, nem igen teszi hihetővé azt, hogy a körülbelül 1000 m magas
hegység tövén glecsernyomok forduljanak elő és hogy élesre koptatott kőzettöredékek, ha nincsenek morénákká fölhalmozódva, még nem bizonyítanak
jégkorszakbeli származás mellett ép oly kevéssé, mint karczolt vagy csiszolt
felületű köveknek az említett körülmények között való előfordulása.
Kárpátjaink jégkorszakának kimerítő ismeretét végre a lefolyt évtized
nek köszönjük, hála egyfelől P artsch J.,28 másfelől B oth Samu * fáradhatlan
kutatásaiknak. Egy fölötte nevezetes lelet vezette be ez időszakot. Mig
eddig csak egyes morénák szóltak a hajdani glecserek működése mellett,
addig most a szerves világból is ama kétségbevonhatlan bizonyítékok birto
kába jutottunk, melyek hazánkban a negyedkorban a maitól eltérő, azaz
jóval zordabb éghajlatról tanúskodnak. E bizonyítékok gerinczes állatok
ama számos csontmaradványa, melyeket B oth Samu egyfelől a Gömörinegyében fekvő Novy-i, másfelől az Abaújmegyében fekvő O-Buzsina mel
letti Antal-barlangban talált, és melyek Nehring A.** tanár meghatározása
szerint körülbelül 37 különböző állatnak maradékai. A mi e faunát rendkívül
becsessé teszi, ez az a körülmény, hogy a havasok és a magas észak állat
világának képviselőiből áll, melyeknek egy jó része alkalmazkodni tudván
a jégkorszak megszűntével beálló jelenlegi éghajlati viszonyokhoz, mai
napig megmaradtak Kárpátjaink lakóinak; egy másik részük azonban el
hagyta azokat és elvándorolt oda, hol még ma is úgy, mint ezelőtt, a dilu
vialis időben Kárpátjainkban alacsonyabb hőmérséket és dúsabb csapadé
kot találnak.
A rágcsálók Arvicola nevű genusza nagyon sűrűn lakhatta Kárpát

* 15. 27. 33— 35. 37— 39. 41.
** 18. 19. 24. 26.
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jaink hegyi rétjeit, mert nem kevesebb, mint riyolcz fajának csontmarad
ványát lehetett megkülönböztetni ; ezek közül az Arvicola nivalis még
ma is tartózkodik az Alpok egész lánczolatán, de az 1000 m-nvi magasság
nál alacsonyabban fekvő régióban nem lehet látni, annál sűrűbben van azon
ban a hóhatár közelében, melyet túl is lép. Arvicola ratticeps ma Svéd- és
Oroszország erdeiben lakik ; Arvicola gregalis Európát végkép elhagyta
és törzsbeli rokonával a Lagomys hyperboreus-sal együtt északi Ázsiába
költözködtek át. Myodes lemmus, a lemming számos maradványa bizonyítja,
hogy hazánkban is valaha oly szapora állat volt, mint ma a Skandináviái
félszigeten, hol a legmagasabb, az 1000-— 2000 m között fekvő, vagyis a
fenyvesek övétől az örökös hó határáig elterülő régióban tartózkodik ;
rokona pedig, a Myodes torquatus, hazánkat elhagyván, az Ural felé vette
útját. Megemlítjük még az alpesi nyulat is, Lepus variabilis, mely az Alpo
kon az 1600 — 2600 m-t meghaladó magasságban tartózkodik, de még
magasabbra is megy, ellenben az 1000 m-nvi magasságot lefelé soha sem lépi
át. És mind eme kisebb meg gyengébb testalkatú állatok csontjai erősebb
ellenfeleik földi maradványaival együtt feküsznek közös sírban. A nyestek
megmaradtak ugyan nálunk, de a sarki róka, (Canis lagopus) az észak felé
vándorlókat követte útjukon és elszéledt az ó- és új-világ északi vidékein,
dél felé már nem jön az északi szélesség 60-ik fokán át. Ezek után nem
feltűnő, hogy az érdekes csontleletben a rénszarvas (Cervus tarandus) is
hátrahagyta nyomait, noha most vadon Skandináviától kezdve az ó-világ
északi vidékein át Grönlandban is és a szárazföldi Amerika legészakibb
hegységein lakik. Az 1889 év nyarán az Olcziskó völgy Jaszczuróvka mel
letti barlangjában tett felfedezés után megtudtuk azt is, hogy az elen (Cervus
alces) is volt Kárpátjaink lakója, noha most Észak-Európa, de leginkább
Észak-Ázsia és Észak-Amerika mocsaras erdeit lakja. A glecserek közelsége
még a madarakat sem riasztotta el zord hegyeinkről, hiszen már a kis rág
csálók mennyisége adhatott nekik bő táplálékot. A lemmingek leghevesebb
üldözője volt bizonyosan akkor is, úgymint most, a hóbagoly (Stryx nyetea),
melyet B kbhji találóan «a tundra gyermekének» mond és eddig az északon
és a sark felé utazók mindegyike találkozott még vele. A tundrák lakója,
a mocsári fájd (Lagopus albus) is, ellenben rokona, a havasi fájd (Lagopus
mutus) még most is Európa magasabb hegységeit lakja, hol mindig azok
nak kopár, tehát a fahatár fölött fekvő részeit választja tartózkodási helyéül
és e helyeket keresi északi Ázsiában és Amerikában is ; csak Irlandon
meg Grönlandon megy a költés szándékából az alacsonyabban fekvő
tájakra. A tundra és az északi vidékek lakója egy kacsa, az Anas crecca is,
noha vándorlásaiban elmegy északi Afrikába is. Ha most tekintetbe vesszük
azt, hogy a csontmaradványok között a szalonka (Scolopax sp.) csontja
is előfordult, és ha még egyszer végig tekintünk az állatvilág eme közös
ségen, akkor nem kételkedünk többé abban, hogy a magas észak éghajlata
(14)
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valaha minálunk is érvényesítette magát a szerves világ nyilvánulásaiban ;
de ez életközösség bizonyít ama egy más alkalommal már kifejezett föltevé
sem mellett, hogy a jégkorszak alatt és ennek megszűntével hazánk alföldje
olyan képet mutathatott, mint most a szibériai tundrák».*
Ha a tátrafüredi turisták egyik kedvencz útját a felkai völgyön át a
Hosszú-tóig követjük, akkor nem sokára a 2196 m magas Lengyelnyeregre
jutunk, honnét a központi Kárpátok legnagyobb glecserterületébe tekint
hetünk. 2000 m-nél magasabb gránitgerinczen állunk itt, mely a Bialka
nagy vízterületének hátterét képezi. Ez a Magas-Tatra legkiterjedtebb, — mert
65 km nagyságú •
— völgyterülete, mely egyszersmind vízben is a legbővebb
(Halastó, Tengerszem). Itt volt egyszersmind a Magas-Tátra leghosszabb
glecsere is, mert a Bialka jégtömege a Poduplaszki völgyből jövő glecserével egyesült, sőt a Bosztokavölgy glecsertömegét is fölvette, mire a
jégtömegeknek szűk völgyben kellett előre haladniok, minek egyik követ
kezménye az volt, hogy kőhömpölyét jó magasra emelhette, helyenként
153 m-re és óriási, néha a 30 m8-t meghaladó gránittömböket is hagyott
ott fönn.
A Bialka-völgy eme hatalmas glecsere vetélytársa gyanánt tekinthető
a tőle keletre fekvő Javorinka-völgy glecsere, mely körülbelül 12 km
hosszúságot ért el es képződéséhez a Zöld-tó, a Fekete-tó, a Kolove-tó és a
hátsó Kézaknák völgyeinek jégtömegei járultak. Ekkor vastagsága 7— 800 m
szélesség mellett fölülmúlhatta a 100 m-t és kikerülvén a völgy tágulatába,
vastagságának apadása mellett 1500 m-nyi szélességűvé lett, de azért még
elég hatalmas volt arra, hogy a geriuczet, mely a Bialka-völgytől elválasz
totta, a Polana pod Gombosovi-t túlhaladhatta és rajta át a hegyhát túlsó
oldaláig nyomult.
Ezek voltak a Magas-Tátra északi oldalának és egyszersmind az egész
Tátrának leghatalmasabb glecserterületei, melyekhez nyugat felé a már jóval
kisebb, 22 km2-nél alig nagyobb területű Sucha woda völgy, továbbá a
17 km2 területű Bysztre-völyy glecserei sorakoztak ; utóbbi egyszersmind
az, melyben Z euschnee, a mint már mondva lett, a Tátra hajdani jégárai
nak első nyomait találta.
A Bysztra-völgvből fölmenvén, délfelé a Goryczkowa hágón át a
Tycha-völgybe jutunk, melyben B oth S amu nem akadhatott a jégkor
nyomaira, mit a völgyet körülzároló alacsonyabb hegylánczoknak tulaj
donit, de innét a szomszédos, egyszersmind a Magas-Tátra déli olda
lának legnagyobb völgyébe, a Koprova-völgybe jutván, ismét hömpölytömegek és morénamaradványok gyaníttatják velünk, hogy itt glecser med
rében vagyunk. A déli Tátra legnagyobbik tava, a csorbái tó vette föl a
Mlinicza-völgy jégárát, mely homlokmorénával járult a csorbái tó bájos
* Földtani Közlöny, X V III. köt. 371. 1.
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környékének alkotásához. Fejlettségre nézve fölülmúlja azonban szomszéda
a poprádvölgyi glecser. A 2300 m-iiél magasabb hegyóriások szoros sora
képezi ama szűk völgyet, melyet a 16 ba-nyi hinczói tó foglal el. Előtte
fekszik a kisebb tavak raja és lefolyó vizük alkotja a hinczói patakot, melyet
a balpartján levő hatalmas moréna elválaszt a Poprád-tóból jövő Krupatól, míg végre az akadály megszűntével egyesülve Poprád név alatt rövid
futás után délkelet felé fordulnak. Ezt az utat tette meg annak idején a
mostani folyómederben mozgó glecser is. mert útját hatalmas hordalékkal,
sőt helyenkint 50 m 8-nyi nagyságú gránittuskókkal jelölte meg. Egészen
a magasság 1000-ik m-éig ereszkedett lefelé és nemcsak a Magas-Tátra déli
oldalának legnagyobb glecsere, hanem egyáltalában az egész hegytömzs
legnagyobb glecsereinek egyike volt.
Ama csillámpalahömpölyök gránátzárványnyal, melyeket P aktsch és
PiOTH a Keresztheg}’en nem messze a fürdőhelyektől találtak, bizonyítják,
hogy a jégár hozta őket le a felkai tó környékéből, a Magas-Tátra egyetlen
helyéről, hol az úgynevezett gránátfalon ilyen csillámpalát találhatni. Tud
juk továbbá, hogy a Tarpatait völgyének gyönyörű moréna tájképe már
rég figyelmeztette a kutatókat a glecsereknek a Kárpátokban is végzett mun
kájára és a glecservölgyek gyűrűjét bezárja végre a Fehérvíz völgye. Ez ama
félköralakú völgy területben veszi eredetét, mely a Morgástól (2040 m)
a Fehér-tó csúcsáig (2235 m) terjed és magában foglalja a Magas-Tátra
2500 m-nél magasabb csúcsait is, köztük a 2634 m magas lomniczi csúcsot.
E völgykatlanban most kisebb tavak feküsznek (Fehér-tavak, Vörös-tó, Zöld
tó), melyeknek vizei a Kézaknákból jövő vízzel egyesülve, a Fehérvizet
alkotják. E völgyben is hátra hagyta a jégár óriási erejének nyomait. Az
úgynevezett Fehérfal ugyanis a Fehérvíz tükre fölé csak 60-— 70 m-nyire
emelkedik, de absolut magassága jóval fölülmúlja az 1000 m-t és nem
egyéb, mint egy hatalmas homlokmoréna baloldali szárnya, melynek óriási
törmeléke bizonyítja, hogy a Farcsík (Stösschen, 1531 m) a Fehérvíz felé
néző oldalát 1200 m-nél nagyobb magasságig jégár borította.
E felületes áttekintésből megtudjuk, hogy a Magas-Tátra ősi fejét
körkörös vonalban követhető jégsapka borította, mely súlyával, mozgató
erejével a nevezetes jégkorszak megszűntével romboló munkájának eredmé
nye gyanánt hazánk eme gyöngyének természeti szépségeit hagyta mi reánk.
Mindazonáltal tudjuk azt is, hogy Kárpátjaink glecserei a legkisebbek
közé tartoztak, mert az északi oldalon a tenger fölötti magasság 950-ik
és a déli oldalon körülbelül csak 1000-ik méteréig terjedtek ; míg
ellenben nyugaton, a német hegységekben, az Oriáshegység kivételével e
határ jóval lejebb fekszik; így a Fekete-erdőben 600, aHarz-hegységben
500 és a Wasgenwald hegységben 424, illetőleg 360 m-ig. De még ezek
is szerényeknek mondhatók, midőn meggondoljuk, hogy a Khoneglecser
egyfelől Lyonig, másfelől Baselig nyújtotta ki jégnyelvét. Világos tehát,
(
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hogy Kárpátjainkon csak tetemesebb magasságban, szükebb határok közé
voltak azon tényezők szorítva, melyek a glecserképződésnél szerepelnek.
Azonban mi most új kérdés előtt állunk : Vájjon hazánk délkeleti és déli
határain, hol hasonló hegyóriások emelkednek, fölmutathatjuk-e a jégkor
szak kőbe vésett nyomait ? Oly kérdés előtt állunk, melyre még mai napig
sem kaptunk a kielégítő feleletet.
L ehmann Pál,2^ berlini geológus, 1882-ben a Buteanu (2510 m) és
Builea között a Builea-tólioz vezető völgyben, a törpe fenyő régiójában nagy
szögletes tüskökből álló kőrakásra akadt, mely fölött körülbelül 25 m-rel
magasabban a quarzban dus kőzet rétegzettségén liarántul átmenő víz
szintes csiszolatokat vett észre. Az Árpás völgyében 1957 m-nyi magasság
ban fekszik a Podragelu-tó, közel a 2455 m magas Podraguhoz. E tó fölött
L ehmann a völgy legmagasabb lépcsözetén három oldalról bekerített
cirkusra akadt, melynek negyedik oldalát egy homlokmoréna íve foglalta
el. L ehmann mindeme megfigyelései azonban nem tudták P bimics Gyökgy- öí
ki saját tapasztalatából igen jól ismeri a fogarasi havasok tektonikáját, meg
győzni arról, hogy a Lehmann látta dolgok tényleg a jégkor nyomai volná
nak. L ehmann 22 1884-ben a berlini földrajzi társulat megbízásából és a
Bitter-alapitvány támogatása mellett, újból bejárta hazánk déli havasait, és
daczára annak, hogy saját vallomása szerint számos viszontagságon ment
keresztül, két hónapot töltött ott; újabb megfigyeléseket tett és számos
adatot gyűjtött, melyekkel korábbi állítását megerősíteni véli. Meglehetős
nagy területet járhatott akkor be, mert a Királykőtől kezdve a Betyezátig
mindenütt akadt a régi jégárak nyomaira, a milyeneknek különösen a min
den magasabb völgyben kiálló sziklapúpokat és kádszerű mélyedéseket,
valamint a kisebb-nagyobb tavakat tekinti. így a Surián (2061 m) alatti
cirkust kis glecser töltötte ki, mely 1650 m-nyi magasságig terjedett lefelé
es visszavonulása alkalmával 1800 m-nyi magasságban morénát hagyott
hátra. A Pareng-en L ehmann szerint a cirkusok nagyobb méreteket tüntetnek
föl és sűrűén feküsznek egymás mellett, de a hegytömzs csak északi és
keleti lejtőire szorítkoznak; ellenben a Retyezát-on a déli oldalon is lát
hatók, noha az észak felé fekvő cirkusok száma itt is nagyobb. A Teu negrutól keletre fekszik 1922 m-nyi magasságban a Gemeni-tó, egy olyan területen
alúl, melynek kis sziklamedenczék, sziklapúpok és egyes szögletes, saját
ságosán elhelyezkedett sziklatuskók határozott glacialis typust kölcsönöz
nek. Különös súlyt fektet L ehmann a cirkusok elterjedésére, melyeket
a glecserek a jég által kialakított és valamely különös kőzetfajhoz nem
kötött gyüjtőmedenczéinek tart. Szerinte a 2000 m-nél alacsonyabb
hegyeken a typikus cirkusképződés egyáltalában elmaradt, a 2061 m magas
Surián a hegyek legalacsonyabbika, mely alatt cirkus-völgy van. Mindeme
sziklafülkékre nézve az észak és kelet felé való fekvés közös és valamennyi
a főgerinczekből délfele kiinduló lánczokon a keleti lejtő az, melyet leginkább
Földtani Közlöny. XXI. köt. 1891.
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tagolják a cirkosok és díszítik a kis tavak. Végre azt találta L ehmann, h ogy
a déli lejtőkön a cirkusképződés a 2400 m fölé emelkedő, tehát a legmaga
sabb régiókra szorítkozik, ugyanott vannak a kis hegyi tavak túlnyom ó
számmal és pedig 1900 és 2000 m k özött; az északi lejtők valamivel
mélyebben, 1900 m alatt fekiisznek. L ehmann itt összhangzásban találja
magát HELLAND-dal és PAETSCH-sal. Az elglecseredés alsó határát L ehmann
m ég eddig nem tudta megállapítani, de említi azt is, hogy a Királykövön
az elglecseresedésnek nyomát sem találta ; elmaradt ott a tóképződés is,
ép úgy, mint a szomszédos Bucsecsen.

Minthogy a déli Kárpátokban a cirkosok átlagosan 2000 m-nyi magas
ságban feküsznek, azt hiszi L ehmann, hogy a hóhatár is magasabban feküdt
itt, mint a Magas-Tátrában, azaz 1520 m-nél magasabban.
Ez volna röviden L ehmann tanulmányi útjának eredménye, melyhez
az adatokat ugyanabban az időben gyűjtötte, midőn én az Olt síkságán a
jégkor flórájának és rovarfaunájának maradványait szedegettem.
I nkey B éla44 is foglalkozik e kérdéssel, de kár, hogy akkor, mikor
nyilatkozott, még nem ismerte L ehmann eredeti dolgozatát. I nkey- t saját
tapasztalatai arra a végeredményre vezették, hogy «ez nem egészen kielé
gítő és a gyér adatok, melyeket e tárgyra vonatkozólag gyűjtött, bizonyító
erejűkre nézve nem kifogástalanok». A terület topographiája nem zárja
ugyan ki a glecserek keletkezésének lehetőségét, de épen ott, «hol a leg
világosabb jeleket várta volna, sem morénaszerű torlaszokat, sem szikla
simításokat vagy horzsolásokat soha sem talált, ellenben más pontokon,
hol a topographiai viszonyoknál fogva a jégerosió nyomait bajos volna föl
tételezni, rábukkant egy-két olyan jelre, minőket csakugyan jégár-nyomok
nak szoktak tekinteni». így a Sibisel völgyének középső főágában, a Petrile
völgyben, magasan fönt, az utolsó két lépcsőfokon, egy hosszú törmelékhalmaz húzódik le a völgy nyugati falának hosszában, mint valami régi
jégár oldalmorénája ; szintúgy a szomszéd Lolaja-vöÍgy felső részében. Ott
az utolsó előtti völgyfokon egy szálban álló szikla felületét simára kopva
és oly karczolásokkal ellátva talált, minőket a glecserjég szokott vésni.
A karczolások a völgy irányát követvén, egymás között nem szigorúan pár
huzamosak, hanem igen hegyes szög alatt vágódnak össze mint a valódi
glecsererosiók. Ellene csak az az egy, de nagyon nyomatékos körülmény
szól, hogy a föltételezendő jégárnak e helyen már nem lett volna elegendő
háttere vagyis gyüjtőmedenczéje, mivel a horzsolt szikla, körülbelől 2000 m
magasságban, már csak 6— 700 m vízszintes távolságban van a főgerincztől,
melyen túl a Bukura regiója fekszik.
Hasonló körülmények között talált I nkey a Scorota nevű havason
a liaszpaláklioz tartozó vöröses quarzhomokkő sima felületén éles karczolásokat, de mindkét esetben lehetséges, hogy a lecsúszó hólavinák a bennök
ékelt törmelék segítségévei karczolták a sziklát.
(
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I nkey végre a Bor eskü havason eg}7 északra nyiló völgyben egyik falá
tól a másikig húzódó törmelékgátat (homlokmorénát) vélt felismerni, de
noha itt a topographia talán megengedi egy hajdani jégár létezését feltenni,
lehet, hogy az, a mi itt morénának látszik, egyszerűen egy hegyszakadás
eredménye. Mint L ehmann úgy I nkey is látott a felső lépcsőfokokon és kat
lanokban sok helyütt simára és gömbölyűre koptatott sziklafalakat, de csak
oly helyeken, melyek inkább a hó gyűjtésére alkalmasak, mintsem hogy
a jéggé tömörült tömegnek medréül szolgálhattak volna.
I nkey igen valószínűnek tartja, hogy déli Kárpátjaink, következtetve
ezeknek az Alpok és a Kaukázus közötti fekvéséből, szintén el voltak jegesedve, de kötelességének tartja kijelenteni azt, hogy saját tapasztalatai nem
jogosítanak föl ezt a kérdést végkép eldöntöttnek nyilvánítani.
Mielőtt azonban most saját tanulmányaim eredményére áttérnék, szük
ségesnek találom L ehmann tír értekezésének egy kitételére (1. c. pag. 364)
visszatérni. L ehmann úr ott szóba hozza a köztem és a néhai H erbich F erencz
között a feleki palaszén miatt fölmerült polémiát, és azt mondja, hogy
leleteinkkel «a déli Kárpátok elglecseresedését egészen az Olt síkságáig
akartuk bebizonyítani, mit nehezen fognak nekünk elhinni».*
Kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy én az idézett czikkemben
ezt vagy hasonlót nem állítottam ; hogy egyáltalában e kérdést meg sem
érintettem, melylvel, hogy komolyan akartam foglalkozni, bizonyítja épen
az, hogy a kezembe került anyag és a vele kapcsolatos kérdés tanulmányo
zásának eredményét csak most bátorkodom nyilvánosságra hozni ; köteles
ségemnek tartom továbbá kijelenteni azt is, hogy H erbich sem állította
azt, a mit L ehmann nekünk felró, hacsak nem véli ezt H erbich czikkének
egyik mondatában látni. H erbich ugyanis a következővel végzi be köz
leményét: «Mindeme megfigyelésekből következik az, hogy a fogarasi hava
sok ama részében olyan jelenségek vannak, melyek minden valószínűséggel
glecserműködésekre vallanak és ezek ama kőzethömpölyben lehetnek kép
viselve, mely a szén- és agyaglerakodások alatt települnek».**
Ez a nyilatkozat mysztikus ugyan, de az Oltsikság elglecseresedését
nem akarja bizonyítani.
Ezzel ismét visszatérvén a minket leginkább érdeklő kérdésre, azt
hiszem, hogy a fogarasi hegyek alján tett fölfedezésem, melyről a már L e h -

* . . . W er . . . gelesen hat und weiss, dass H erbich und Staub . . . aus den
Sehieferkohlen bei-^reck eine Vergletscherung der Südkarpathen bis in die Altebene
hinein bewiesen haben, wird diesen letzten Satz schwerlich uuterschreiben.
** «Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dass in diesem Theile der Fogaraser Alpen Erscheinungen vorhanden sind, welche mit aller Wahrscheinlichkeit auf
Gletscherwirkungen hinweisen, und diese würden in dem Gesteinshaufwerke, welches
unter den Kohlen- und Lettenbildungen lagert, repräsentirt sein».
(19)
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által fölemlített közleményemben 81 2 előzetesen nyilatkoztam, nem
egészen értéktelen járulékot fog képezni; megjegyzem azonban, hogy most,

mann

miután tisztelt barátom, dr. K och A ntal kolozsvári egyetemi tanár szíves
sége folytán azon anyagot is átnézhettem, melyet néhai H erbich F erencz
gyűjtött és melynek alapján említett közleményét írta 30, még nagyobb
mértékben jutottam ama bizonyítékok birtokába, melyek az előleges
közleményemben elmondottak egész teljességükben való fentartására báto
rítanak.

Ezen kitérés után áttérek tanulmányom tulaj donképeni tárgyára.
Nyugatra a Negoitól emelkedik a 2420 m magas Budislav, * melynek
kúpja alatt fekszik a Feleki-tó (Lacu Avrigului). Környékén veszi a Feleki
patak is eredetét, mely a feleki völgyben körülbelül 23 km-nyi útjában
kiérvén az 1000 m-nyi magasságból a 2288 m magas Szurul vízével
(Biu Dsibli) egyesül és most nyugatnak folyván, Felek (Freck, Avrigu)
nevű községnél az Oltba szakad. E község nyugati határában, a Riu Dsibli
nevű patak bal partjától nem messze a Vale Dicate vízmosásban fekszik
ama föltárás, melyről a következőt mondhatom.**
Közvetlenül a 4— 6 m vastag kavicsréteg alatt következik
V* m vastag, plasztikus, kékes szürke agyag, mely a levegőn csakhamar
megszárad és azután barnás színt vesz föl; alatta fekszik a
0,6 m-nél vastagabb palaszénréteg a növény- és rovarmaradványokkal és
ennek fekűjet ismét az említett
kékes szürke agyag képezi, melynek vastagsága azonban csak 1— 1,5 m-ig
volt követhető.
A palaszén maga feketés szürke, puha. Friss állapotban a késsel könnyen
faragható, de a levegőn csakhamar megszárad, leveles lesz, sőt szét is esik.
K alecsinszky S ándor tagtársunk és a m. kir. földtani intézet chemikusa
szíves volt e szenet megelemezni és a következő eredményt nyerte :
100 s. r.-ben van

Eléghető rész
... ...
... ... ...
Hamu... ... ... ... ... ...................
Nedvesség ... ... ...
...
... ... ...

38,404
54,513
7,083

Összesen

100,000

Fütőképesség (Berthier szerint) 1428 caloria.
E szén tehát iszapból és a benne tenyésző növények gyökerei, rhizomái,
szárai, gyümölcsei és farészei keverékéből áll. Ez utóbbiak oly nagy nyomást
* L ehmann (i. h. 335. 1.) szerint e liegy tulaj donképeni neve Csórta volna, és
csak tévedésből került a Budislav név a törzskari térképre.
** A lelethely fekvését mutatja az ide mellékelt térképvázlat, melybe egyszers
mind egy-kettőnek kivételével valamennyi hegycsúcs és völgy van fölvéve, hol
L ehmann és I nkey jégkorszakbeli nyomokra akadtak.
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szenvedtek, hogy mind laposra vannak nyomva és a mikroszkopikus meg
határozást lehetetlenné tették ; de egyéb farészek ismét a humussavak beha
tása következtében sajátságos maceration mentek át. Némely széndarab
széthasítása után olyan képet nyertem, mintha a szénből a moszatok zöldes
fonadéka állana ki; a mikroszkóp azonban kimutatta, hogy ezen vélt moszatfonalak nem egyebek, mint a fatöredék maceráit szövete, melynek alkotó
elemeit tisztán lehetett megkülönböztethetni. A levelek és gyümölcsmarad
ványok fentartásának állapota is különböző ; míg az utóbbiak egyáltalában
igen jó l vannak conzerválva, addig ez a leveleknek csak egy kis részére
mondható. Némelyek már nem is ismerhetők föl. A növényekkel együtt
aránylag véve számos rovarmaradványra, nevezetesen bogarak szárnyfedőire
akadtam, melyek díszítésüket is jól megtartották. Bevallom, hogy a legbe
csesebb példányok egynémelyike járatlanságom áldozata lett, mert nem
ismervén a szénnek és még inkább szerves zárványainak a levegőn való
viselkedését, csakhamar azt kellett tapasztalnom, hogy a fáradsággal kipre
parált és itatópapirosba csomagolt kék meg zöld színének egész élénkségét
mutató bogár a napon rövid idő alatt vépkép elpusztult. Gyűjteményemet
csak úgy hozhattam össze, hogy a talált példányokat hamar papirosba
csomagolván, ismét elástam.
Előfordulásuk gyakoriságára és megtartásuk állapot] ára való tekin
tettel akarom a következőben a talált növényeket fölsorolni :

Carex Goodenoughi G ay ... ___ ... —
Nuphar pumilum Sm. ... — ... _
Salix myrtilloides L. — — ....
... —
Galium palustre L. ... ...
_ ...
Galium uliginosum L.
_ _ ... ...
Pinus Pumilio H änke ... .......... ...
Pinus Cembra L..._ ... — ... ...........
Betula nana L.
.......... ... — ...
Vaccinium uliginosum, L. vagy Oxycoccus
palustre P ers . ... ... ... ... ...
Dryas octopetala L.
... _ ... ...
Tofieldia borealis W ahl. ... ... _ ...
Ceratophyllum demersum L .... ..........
cf. Pumex vagy Polygonum sp.
_ ...
cf. Potamogeton crispus L. ... .... ...
cf. Salix Lapponum L. ... _ _ ...
cf. Salix herbacea L. ... ... ......... .
cf. Rhododendron ferrugineum L. ... _
cf. Scheuchzeria palustris L .— ... _
i, meghatározhatlan növényi maradvány.
(22)

magvai.
magvai.
levelei.
magvai.
magvai.
magvai.
levele.
levele, nmgva, kérge.
bogyója.
levele.
gyümölcse.
magva.
magvai.
levele.
levele.
levele.
levele.
gyümölcse és
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Carex Goodenoughi G ay .
A legnagyobb számmal talált maradványok kis, 2 mm hosszú, ovalis,
tetejükön hegyes és majd erősebb, majd gyengébb karimát feltüntető mag
vak, melyek a megnevezett sáséival megegyeznek. A szenvedett nagy nyo
másnak tulajdonítandó az, hogy laposak és ennélfogva a karimát élesebben
tüntetik föl, mint az élő növényéi. Hogy csakugyan carex-magvak, arról még
akként győződhetünk meg, hogy gyenge kálilúgban főzzük, mire az utricu
lus a tulajdonképeni magtól elválik ; de hogy nem tartozhatnak Menyanthcs trifoliata L.-hoz, a mint ezt H ebbich (i. h.) vélte, ezt már a legfelületesebb
megtekintés mutatja. A mikroszkóp alatt tisztán kivehető az utriculus sejt
szövete, mi világosan a maceratio következménye, mert az élő magvakon
azt nem látjuk.
Nuphar ‘p umilum S m .
Az előbbeniek után a leggyakoribb maradvány. 3— 3,5 mm hoszszú, tojásalakú magvak, melyeknek burka kérges, barna, tisztán látható
rajtok a vékonyabb sarkon levő mikropyle, az ellenkező vastagabb sar
kon a fekete folt ; a mikropyléből kiindulva végig fut az anatrop mag
raphéje.
Az e fajból talált legtöbb példány egyes magvakból áll, de vannak
egész csoportok is, mert — mint a tavi rózsáknál egyáltalában — a
bogyóidomú sokrekeszű gyümölcsnek külső fala két különböző sejtrétegből áll,
egy külső zöld és egy belső fehér, szövetében sok levegőt tartalmazó rétegből.
A gyümölcs fölrepedése alkalmával eme belső réteg elválik a külsőtől és
körülzárván a sok magvat, dús levegőtartalmánál fogva addig úszik a víz
felületén, míg végre elkorhadván, a magvak társasága is felbomlik, mire
leszállván, a víz iszapjában eltemetkezik.
Salix myrtilloides L.
A legjobb állapotban levő levéllenyomatok e fajhoz tartoznak. A leve
lek hosszúkás ovalisok, hegyükön egy kissé redősök, vállukon elkeskenyedők, kissé ékidomúak, 20— 25 mm hosszúak, közepük fölött legszéleseb
bek, ugyanis 16 mm szélesek. Az ép szél hátrahajlónak mutatkozik. Az igen
jól látható erezet erős és előálló ; a legerősebb ér a középső, kissé kígyózó
irányban fut a levéllemezen végig, belőle indul ki félderékszög alatt
7— 7 másodrendű ér, melyek közel a levél széléhez ívekben egyesülnek egy
mással. A másodrendű erek alkotta mezőket alig hegyes szög alatt kiinduló
és meglehetősen sűrűén álló harmadrendű erek hidalják át. A levél nyele
hiányzik.
E levelek minden jellegükben tökéletesen megegyeznek ama fűzfa(23)
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levelekkel, melyeket H eer 0. a bovey tracey-i diluviumból leírt és lerajzolt.
(On the fossil flora of Bovey Tracey. — Phil. Transact. 1862 p. 1081. T. LXXI.
fig. lc — h, 6, 7b) és melyeket Salix repens L.-nek nevezett el, de kérdőjelet
is tett hozzá, jeléül annak, hogy az összehasonlítást nem tekintette biztos
nak, sőt még azt is mondja, hogy a Salix ambigua Ehrh. és S. ambigua
Sendt. (S. aurito X myrtilloides) nevű fűzfalevelek szintén igen hasonlók a
fosszil levelekhez. Szerény nézetem szerint sem az angol, sem az erdélyi
levelek nem tartozhatnak Salix repeus L.-hez, de igenis megegyeznek azon
levelekkel, melyek Salix myrtilloides L. és ennek állítólagos hybridjeinél
találhatók, és S chröter C. «Die Biora der Eiszeit» czímű értekezésében
(pag. 25. fig. 31— 33) a bovey tracey-i levelet tényleg Salix myrtilloides L.sel állítja párhuzamba.
Salix Einnmarchica W. (S. onusta Bess.), melyet B eichenbach
Jconeseiben DXCIV alatt lerajzolt, szintén megegyezik a mi levelünkkel,
de ez a fűz W immer F. szerint (Salices Europ. p. 249) nem egyéb mint
Salix repens X myrtilloides ? ; Salix onusta B ess, pedig (1. c. p. 245)
S. aurita X myrtilloides hybrid fajok, melyeknek synonymái : S. finnmar chica F r . M art. I. p . 6 8 (S. myrtilloides ß finnmarchica Maximov, fl. amur.
p. 244) ; S. rugulosa Andr. (Monogr. Sal. I. p. 97).
Ez egyszersmind a feleki palaszén leggyakoribb levélmaradványa.
Galium palustre L. és G. uliginosum L.
Számos gömbölyű mag található a palaszénben, melyek átmérője
meghaladja az 1 mm-t és ezek Galium palustre L. kettős acheniumainak
szétvált magvai. De vannak ezeknél kisebb gömbök is és ezek G. uliginosum
L.-hoz tartoznak.
Pinus Pumilio HXnke.
Találtam egy magvat, mely Pinus montana M ill , alakköréhez
(Schlecht endal, Willkomm, Christ és az újabb szerzők értelmében) tar
tozik és pedig megegyezik Pinus Pumilio H änke magvaival. Ezt mutat
ják a szárnyas mag alakja, nagysága és a makknál háromszor hosszabb
szárny.
A néhai H erbich F erencz által gyűjtött anyagban egy olyan fenyőmagvat találtam, melyet az élő és nálunk honos fenyőfajok egyikével sem
tudtam összeegyeztetni és valószínű, hogy rendellenes képződésű. A mag
ugyanis 3 mm hosszú, 2 mm széles, tojásidomú, szárnya közvetlenül a mag
keskenyebb végével érintkezik és 10 mm-nél hosszabb, vége a szénben van
elrejtve és innét nem volt kiszabadítható; alsó végén D5 mm széles és e
szélességet, a mennyire látható, megtartja vége felé is. Azt a benyomást
teszi a szemlélőre, mintha a makkocska ki lenne fordítva.
(24;
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Pinus Gembra L.
Két tűlevél megmaradt felső és 1 mm széles része, mely gyengén kiliegyesedik és közepén kiálló eret mutat, kétségtelenné teszi, hogy e fa is volt
a feleki flórában képviselve.
Betula nana L.
A gyakori maradványok közé tartoznak a nyír peridermának fosz
lányai is, melyek különben igen jól vannak megtartva ; színük világos és a
keskeny lenticellák jól észrevehetők.
Találtam egy levélmaradványt is, melynek csak középső része van
megtartva, de töredékes állapotjának daczára kétségtelennek látszik, hogy
Betula nana L., a törpe nyír levele, mely különben is olyan jellemző, hogy
más levéllel össze nem téveszthető. A gyűjteményemben van még egy kis
mag lenyomata is, mely szintén ide tartozik.
Vaccinium uliginosum L. vagy Oxycoccus palustris P ees.
E két növény valamelyikének bogyója exocarpiumának foszlánya,
D ryas octopetala L.
E növényből, csak egyetlen egy levelet találtam, mely a dryas-levelek
szabását és erezetében a másodrendű edénynyalábait mutatja. A levél erősen
össze van nyomva, annyira, hogy még fogai sem maradtak épségben és a még
fölismerhető fogak széle is szakadozott. Azon fontosságnál fogva, melylyel a
levél az általam gyűjtött florulában bír, szükségesnek találtam, azt Na thorst tanár úrnak Stockholmban is bemutatni, ki, a mint tudom, Dryas
octopetala L. fosszil levelei nagy mennyiségét gyűjtötte. Nagy hálára
kötelezett engem a tudós tanár, hogy eredeti meghatározásomat minden
fentartás nélkül helyeselte.
Tofieldia borealis W ahlbg.
E növény gyümölcslombjának egy példányát találtam. A három,
körben álló tok egészen megegyezik az élő növény ama szervével még
alakjokra nézve is. A tokon végig menő hátvarrat a fosszil gyümölcsön is
tisztán látható.
Geratophyllum demersum L.
E mag, melyet szintén csak egyetlen egy példányban találtam, tökéle
tesen megegyezik Geratophyllum demersum L. magvaival. Gyönge csőre
azonban le van törve, de a lenyomaton helye látható.
(25)
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cf. Potamogeton crispus L.
A gyűjtött lenyomatok között volt egy olyan is, mely határozottan
Potamogeton crispus L. lombjára emlékeztetett. A lenyomat gyenge voltaokozta, hogy e példány gyűjteményemből elveszett.
Gyűjteményemben még egynéhány fogyatékos és csak nehezen föl
ismerhető levélmaradvány van. Az egyik keskeny lándzsaidomú levél lehe
tett, melyen a váll és a hegy hiányzik ; a föér és a mellékerek egy része
láthatók es mind e sajátságok élénkén emlékeztetnek Salix Lapponum L.
leveleire. A másik levélmaradványon hiányzik köröskörül a szél, de a lenyo
mat mutatja, hogy a levél alakja majdnem köridomú, mi Salix herbacea L.
leveleinek az alakja. A középér és a mellékerek erősen kiállók ; ez, valamint
a szög nagysága, melyet az utóbbiak a főérrel képeznek, szintén fölötte
valószínűvé teszik azt, hogy a fosszil maradvány a nevezett fűz levele
lehet és e magyarázatomat N athorst tanár úr is elfogadta, kinek e levelet is
bemutattam.
A harmadik csak fele részében megmaradt levél alakja hosszúkás
lándzsás lehetett, nyele rövid és széles és láthatni, hogy rajta a lemez lefut.
E töredék élénken emlékeztet Rhododendron ferrugineum L. leveleire : de
az e leveleket jellemző erezetből vajmi kevés maradt meg; a nagyító üveg
gel nagynehezen fölismerhetjük egy-két másodrendű ér fölötte gyönge
lenyomatát.
Egy 5 mm hosszú bogyónemü testet találtam, melynek felülete finom
ehagrinre emlékeztet. Ez nagyságára, alakjára és gyümölcsburkának minő
ségére nézve leginkább Scheuchzeria palustris L. gyümölcséhez hasonlít, de
megtartásának egyéb állapotja nem engedi meg nekem az azonosítást.
Kitűnő állapotban vannak ama háromszögű magvak, melyek kétségen
kívül a polygonaceáJc valamely fajához, nevezetesen a Rumex és Polygonum
nevű genusok fajainak magjaival egyeznek meg. Az egyik példányon még a
(külső?) perigon maradványa is látható, de bevallom, hogy a rendelkezé
semre álló herbariumbeli anyag nem engedte meg a biztos összehasonlítást
az élő fajok valamelyikével.
Van a gyűjtött anyagom között még egy sajátságos lenyomat, mely
egy széles egyszikű levél rongyának mondható. A szabályosan lefutó edénynyalábok az ellen szólanak, hogy a lenyomat esetleges csuszamlás nyomait
tüntetné föl ; mindazonáltal a lenyomat még sem mutat oly tiszta képet,
hogy az erek különféleségét lehetne biztosan megállapítani. Helyenként úgy
tűnik föl, mintha két erősebb edénynyaláb között 1 — 2 igen finom ér húzód
nék végig.
Végre a n. H erbich F erencz által gyűjtött anyagban akadtam két
olyan maradványra, melyeknek egyike valamivel jobban van megtartva és

mohágacskára emlékeztet; a másik csak lenyomatát mutatja
( 26)
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hegyes, mohlevelekre emlékeztető képleteknek. Ezek lesznek talán H ebbich
mohai (i. h.), melyeket közleményében fölhozott.
A növények eme társasága után könnyen elképzelhetjük magunknak a,
szinteret is, melyen tenyésztek. Ott, a hol most a kristályos kőzetek törme
lékének hatalmas tömegei mintegy terasszokat képeznek, ott nagyobbmérvű
medencze is volt, melybe a viz eleinte a szomszédos hegység kristályos kőze
teinek porát belehordozta és talán hosszabb időn át lerakta. A tó vizét csak
hamar vízi növények foglalták el, a Ceratophyllum demersum L., de különö
sen a Nuphar pumilum Sm. és (talán) a Potamogeton crispus L. is. De a tó
partjain nagy kiterjedésű láp lehetett, melyen a nedves, turfás talajt
kedvelő növények ütötték föl tanyájukat. Sűrűén lepte el a sás, a Carex
Guodenoughi G a y , mely gyöktörzsével szilárdította a süppedékes vizes talajt,
mely ilyformán alkalmatos lett a fák nagyobb terhének elviselésére is. De
nem éghajlatunk sudartörzsű fái, hanem törpe, a tenyésztés időszaka
rövid tartamának következtében* a földön heverő girbe-görbe törzsöket fej
lesztő fák ezek, mint a minők a törpe nyír (Betula nana L.) ; az áfonya
levelű fűz ( Salix myrtilloides L.), a törpe fenyő ( Pinus Pumilio H aenke) és
a ma is társaságában növő havasi fenyő (P. Cembra L.) is. A láp sásaés fái közötti területet foglalhatta el a cserjés áfonya ( Vaccinium) és
engedett helyet a mocsári galajnak ( (Talium), Tofieldia borealis W hlbg .és talán Scheuchzeria palustris L.-nak is. A palaszénbe zárt maradványok
még arra is vallanak, hogy a tavat körülvevő lápot valamely helyen tör
melék szakította félbe, melyen Dryas octopetala L. virágjai díszlettek; az
alpin füzek (Salix Lapponum L. és S. herbacea L.) és az alpesi rózsa ( Rho
dodendron ) kúszó törzseikkel pedig a merev kőhöz simultak. Nem kell élénk
képzelet e kép alkotásához ; mert látható mai nap is magas hegyeink csúcsai
alatt és látható földrészünkön az északhoz közel fekvő vidékeken. Meglepő
e képben csak az, hogy olyan helyen létezett, melynek mai vegetatiója
nyomát sem mutatja ama kornak. Egyhangú, komor kép lehetett az,
melyet nem élénkített a virágoknak a költők által annyira dicsőített színpom
pája, mert a ködös színezetbe csak egy időre hoztak a sárga tavi rózsa nyíló
virágjai vagy a lejtő hömpölyében gyökeredző Dryas fehér szirmai válto
zást. Nem határozhatjuk meg az időt, a meddig e vegetatio ott megtalálta
létezésének föltételeit ; de tény az, hogy fönt a hegyeken valamely változás
nak kellett végbe mennie, mely egyszerre megint iszappal temette be a tavat
csendes lakóival együtt és hogy soha föl ne ébredjenek még új nemzedékben
sem, a kavicshömpöly óriási súlyát sírkő gyanánt rakta a flora szemfödelére.
Fosszil glacialnövények még csak a hetvenes évek óta kerülnek mind
inkább napfényre és e tekintetben Svédország, Svájcz, Németország és
Anglia szolgáltatták eddig a legnagyobb és legfontosabb anyagot ; de az
irodalomból előttem ismeretes lelethelyek közül egy sincs, mely az erdélyi
lelethelyemmel tökéletesen megegyeznék. Az általam biztosan meghatároz
ol
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ható növények közül az eddig ismeretesekké lett úgynevezett postglacialis
lelethelyeken Betula nana L. az egyedüli, mely leggyakrabban találtatott
(Svájcz [6 lelethely], Nagybrittania [4j, Németország [2], a déli Svédország
[2], Dánia [1]); vele versenyezik gyakoriságra nézve Dryas octopetala L.
(Svájcz 3], déli Svédország [2], Dánia 1 , Németország 1 ) ; Salix myrtilloides L.-t ismerjük, a mint már említve lett, Bovey Tracey-ról, de Schwerzenbach-ról is a Svájczban ; Pinus Cembra L.-t a Mura folyó liömpölyéből
Stiriában ; Vaccinium uliginosum L.-t a bajorországi Kolbermoor-ból ; Ceratophyllum demersum L.-ot Hoxne-ből Angliában ; Pinus Pumilio H änke a
Pinus montana M ill , gazdag alakkörébe való rokonaival a szász Erczhegységben, Irlandon és Jarville-ban Francziaországban volt képviselve.
Schwerzenbach a Svájczban az egyedüli helyiség, hol Salix myrtilloides L., Betula nana L. és Dryas octopetala L. szintén előfordul; ellen
ben Carex Goodenoughi G ay, Nuphar pumilum Sm . és a két említett
Galium-faj eddig az ilyen postglacialis lelethelyek egyikén sem találtattak.
De midőn a hullákat és ezeknek biológiai sajátságait figyelemmel vizs
gáljuk ; föltárul előttünk egy rég múlt idő minden titkával együtt.
Kísértsük meg azt megfejteni és kezdjük meg a szemlét az eltemetett
flora azon képviselőivel, melyek még ma is hazánk földjének lakói.
Itt van első sorban a Geratophyllum demersum L. Ez egész Európában
van elterjedve; hazánkban a Királyhágón innen keleten és délen elszórtan;
a Királyhágón túl is a déli és keleti mezei tájon, de itt is elszórtan fordul
elő. A központi Kárpátokon meg az erdélyi havasokon eddig nem találták ;
ez tehát nem alpesi növény, de Izland szigetén is honos és így e növény
hömérséki igényei 8,5 és 2,6° C évi hőmérsék között mozognak.
Európában szintén mindenütt található a feleki palaszén leggyakoribb
maradványainak egyike, a Carex Goodenoughi G ay. Központi Kárpátjaink
ban fölmegy a 2000 m magas regióba, mert még az Öttónál és a Mliniczavölgyben is találhatni; a Királyhágón túl csak ennek keleti részén levő ned
ves lápos helyein, 1000 m-nél magasabb, de csak kevés helyen fordul elő;
nő azonban Grönlandban is az északi szélesség 61-ik foka alatt és így hőmérséki igényei + 8 és — 8° C közé esnek.
Nagy elterjedésit a Galium palustre L. (és G. uliginosum L.) is, mert a
melegebb délvidéket kivéve egész Európában honos nedves és mocsaras
helyeken a havasalji tájig (900— 1350 m).
Az áfonya (Vaccinium és Oxycoccus) Európában nagyon el van ter
jedve; sőt Helvétiában Vaccinium uliginosum L. lemegy a lapályra is,
különben alpin növény, mely központi Kárpátjainkban az erdők lápos talaját
szereti, de fölmegy a törpe fenyő régiójába is, így a Felkavölgvben 1900
m-nyi magasságba. Hasonló elterjedése van az erdélyi havasokban is, de
mindaketten Grönlandban a 64-ik fokig, sőt a foltos áfonya «microphylla
Lge.» nevű alakjában egészen a 78-ik fokig.
( 28 )
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Pinus Pumilio H aenke már szükebb területet foglal el Európában
mint az eddig fölhozottak. Főszékhelye Kárpátjaink, hol a központi Kárpá
tokban K olbenheyer szerint 1330— 1880 m átlagos magasságban előfordul,
de helyenként mélyebbre is megy le, így Podspady körül (908 m) ; másrészt
2000 m-nél magasabbra is megy, így a Tupán 2230 m-nyi magasságban is
jól érzi magát. Ennek megfelelne az, a mit S imonkai mond könyvében,*
hogy Erdélyben 600— 1000 m magasságban többnyire csak kisebb csepőtéket alkot, de a Királykövön 2000 m-nél nagyobb magasságban is látható.
Előfordul még a bajor íensik lápjain, hol Sendtneb szerint legalacsonyab
ban tenyészik, 466 és 550 m között. Nálunk a Javorinán a törpe fenyő évi
2,99°-nyi évi hőmérsékkel elégszik meg.
Pinus Gembra L. a havasi fenyő még ma található központi Kárpát
jainkban K olbenheyeb szerint 1295— 1612 m-nyi magasságban, de gyéren,
legtöbb tenyészik még a Nagy Halastó, a Bialka- és a Rosztokavölgyben.
Erdélyben is ritka, de úgy látszik, ott magasabbra megy, mert a Retyezát
havasain, a Czibin forrás vidékén, a Bucsecsen és a rodnai havasokon előfordúl. Kárpátjainkon ép oly kevéssé képez összefüggő csejtőtéket, mint
előfordulásának másik területén, az Alpokon, hol a stilfsi hágón legfelsőbb
h a tárát, ugyanis 2560 m-t ér el; a tiroli központi Alpokon pedig 1572,9 m-nél
van alsó határa. E fenyő tehát igazi alpesi növény, mely az említett stilfsi
hágón a következő hőmérsékben részesül :
Jan.

— 12,44

Febr. • Márcz.

— 9,5

— 6,94
Szept.

+ 5 ,4 7

Okt.

+ 0 ,9

April.

Máj.

— 4,89

— 1,05

Nov.

Decz.

— 9,60

— 11,69

-Tun.

+ 5 ,1 7

Jul.

Aug.

+ 7 ,6 9

+ 7 ,8 0

Év**

— 2,37°C

Dryas octopetala L. biológiai sajátságaira nézve igazi polaris növény.
Elfoglalja az európai magas hegységeket, elég gyakori központi Kárpátjain
kon és itt is a havasi, a 2000 m fölötti tájba megy föl; szintúgy elég gya
kori a Királyhágón túli havasokon, a hol a sziklás törmeléken szintén a
2000 m fölüli magasságban található. De gyakori növény Spitzbergán is,
hol az északi szélesség 80° 2 4 '-ig megy és Gr ön land ban honos, hol déli
határa a 73 ik fok.
Salix myrtilloides L. már nem fordul elő a Királyhágón túl és a köz
ponti Kárpátokon is csak egyetlen egy helyen, ugyanis a Tátra déli lejtőjén
Rox mellett mocsaras erdőkben találták. E vidéken először W ahlenbebg
fedezte föl, utána soká hiába keresték mások ; míg végre Sagobski E. 1888-ban
Salix repens L. társaságában a Rox melletti égererdőben újra megtalálta.***

* Enumeratio Floræ Transsilvanicæ p. 598.
** A 2472,3 m magasságban fekvő Szt.-Mária nevű állomás után. Y. ö. W il l 
komm M., Forstliche Flora von Deutschland-Oesterreich p. 152.
* * * S a g o r s k i E. u. Schneider G., Flora d. Centralcarpathen, 1891. II. p. 461.
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Előfordul Galicziában Lemberg közelében turfás erdőkben és onnét
tovább megy Oroszországon át Finnlandig és egészen a lappok földjére.
Elszigetelt tartózkodási helyei, de mindig turfás erdőkben vannak még nyu
gaton is, így Sziléziában, a Cseherdőben, hol — a mi figyelemre méltó —
Betula nana L. társaságában 632— 948 m-nyi magasságban tenyészik;
Bajorországban a fensíkon a Chiemtó mellett és északnyugat felé mind
inkább gyakoribb lesz, úgy hogy Kelet- és Nyugat-Poroszországból 1885-ben
már 13 termőhelyét ismerték és innét megy a skandináviai félszigeten át a
lappföldre, hol legbővebben van. Hőmérséki igényei e fűznek tehát a 8° és 2°
között mozognak.
Hazánkbán már nem fordul elő a törpe nyír (Betula nana L.). Középeurópában egyes elszigetelt helyeken a hegyek lakója; így a Brocken-en,
a Szudetákban, Bajorország nagyobb lápjain (420— 475 m), a svájczi lápo
kon (itt körülbelül 1000 m magasságban) ; továbbá Írországban és Orosz
ország középső és északi vidékein. A szamojédek tundráiban törpe füzekkel
együtt nagy területet foglal el : Skandinávia havasalji tájain általánosan
van elterjedve; Spitzbergában (a «tiabellifolia Hook» nevű alakja) és Grön
landban az északi szélesség 78-ik fokáig terjed, az utóbbi földségen a 62-ik
foktól kezdve messze észak felé az egyedüli nyírfa. Sarkköri növény tehát
ez is, mely 6° és — 8 °C évi hőmérsék között találja meg a szükséges
meleget.
Szintúgy kihalt hazánk flórájából Nu.phar pumilum S m ., az érdekes
sárga tavi rózsa. Elterjedésének legnagyobb területe Eszaknémetországban
kezdődik, hol az ottani tavakban az északi szélesség 53°-ától és a keleti
hosszuságkb. 28— 40°-a között bőven fordul elő. Svédországban a68°50'-ig,
Norvégiában pedig a 69° 30'-ig megy. Valamennyi délebbre fekvő termő
hely távol fekszik ama főterülettől és valamennyien szétszórtan is feküsznek,
mert nem egyebek mint a geológiai korból fenmaradt egyes elszigetelt terü
letek.* Ilyen a legdélibb termőhely, az Ossiach-tó Karinthiában, a német
Alpok legnagyobb tavainak egyike, mely 500 m-re fekszik a tenger
színe fölött (az ész. sz. 46,5° es a kel. h. 32°) ; továbbá Krakó környéke ;
azután a cseh-morva fenföld, melynek legmagasabb pontjai 869,8 és 767,7 m
magasak, különben nem igen emelkedik 632 m fölé es nem igen ereszke
dik 280 m alá. E fenföld déli részét két síkföld különíti el, a wittingau-i
{442,4 m) és a budweis-i (379,2 m), melyek ezelőtt édesvízi tavak fenekét
képezték. Előfordul a mi növényünk e vidéken még a czernitz-i tóban is
Neuhaus környékén, tehát az ész. sz. 49-ik és a kel. hossz. 32— 33°-a között.
Találták még a Svájezban is, de csak két helyen, ugyanis a Gráppelen-tóban
(ész. sz. 47,5°, kel. h. 27°) és Freiburg mellett az ú. n. Lac des Joncsban;
* V. ö. «A tavi rózsák múltja és jelenje» czímű értekezésemet a m. orvosok és terinészetvizsgálók X X V -ik vándorgyűlésének munkálataiban. Budapest, 1891. 446— 455 1.
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végre Skócziában Chaitness mellett egy alpin flóra társaságában. Éghajlati
igényeit e növénynek a 6 és 8 fok közötti évi liőmérsék elégíti ki.*
Végre Tofieldia borealis W ahlb . sem a Királyhágón túl, sem a Király
hágón innen már nem fordul elő ; található az Alpokon, de leginkább van
Nyugateurópában és Finnlandon és a lappok földjén is elterjedve; honos
Izlandon, Spitzbergában és Grönlandban is, de mindenütt nedves, füves
helyeken vagy lápokon. E növény tehát szintén arktikus eredetű.
Ha most még egyszer áttekintjük ez érdekes növénytársaságot, akkor
azt tapasztaljuk, hogy ez egészen megfelel ama faunának, melyet a felső
magyarországi barlangokban fölfedeztek és melynek biológiai jellemzését
részletesen előadtam. A feleki palaszén is olyan növényeket zár magában,
melyek részben megmaradtak máig hazánkban, de olyanokat is, melyek ma
határozottan az észak vagy a havasok lakói; végre több mint a fele a sark
vidéket vallja otthonának.
E biológiai sajátságot megerősíti a feleki palaszén faunája is, mely, a
mint említettem, kizárólag bogarak ama testrészéből áll, mely a pusztulás
nak legjobban tud ellentállaní, ugyanis a szárnyfedőkből, a melyekből annyit
gyűjthettem, hogy tanulmányom lényegéhez nevezetes járulékot képeznek,
Dr. F lach K ároly úr Asehaffenburgban, ki szíves e töredékes maradvá
nyok meghatározását magára vállalni, már nyomban a küldemény vétele
után a következőt irta nekem :
A küldött gyűjteményben leginkább Trechus rivularis G y l l . van kép
viselve, egy olyan bogár, mely ma Erdélyben már nem fordul elő, hanem
a magas észak illetőleg északkelet1lakója. Ezenkívül megállapíthattam a
fölületes áttekintés alkalmával, hogy a többi maradványok a következő fajok
hoz tartoznak : Bembidium, Feronia, Cytilus, Donacia, Agabas. E fauna
igen közel áll a hösbachihoz.**
H eim A.*** szerint a sarkköri és alpin szerves lényeknek a mérHőmérseki közepek
Ész. sz.
Kel. hossz. Teng. f. mag. Jan.
Apr.
Jul.
Okt.
Év
Klagenfurt
46° 37'
14'3 18'
440 m
8,6
— 5,0
18,2
8,5
7,3
Dascliitz
49
5
15 26
465
17,7
— 4,0
6,9
7,6
6,9
4
50
19 57
Krakó
259
— 2,2
8,3
19,1
9,4
8,o
Zürich
47 23
8 33
-1 ,2
470
9,1
18,7
8,5
8,6
Danzig
54 21
18 40
22
6,4
17,9
8,8
7,6
-1 ,5
Königsberg
54 43
20 30
23
— 3,9
5,6
17,3
8,0
6,6
Schwerin
53 38
11 25
17,6
9,0
57
— 0,6
8,3
7,1
Jönköping
56 47
14 11
16,1
89
4,0
6,5
— 2,0
5,9
H ann J., Handbuch der Klimatologie.
** F lach K., Die Käfer der unterpliocänen Ablagerungen bei Hösbach unweit
Aschaffenburg. — Verhdlgn. d. phys. med. Ges. zu Würzburg. X V III. Bd. Nr. 11. —,
Dr. Flach kilátásba helyezte a megküldött anyag behatóbb tanulmányozását.
*** H eim A., Gletscherkunde, p. 548.
*
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sekelt, sőt talán a subtropikus vidékek típusaival való ezen keveréke alig
tekinthető többé olyan idegenszerűnek, ha meggondoljuk azt, hogy TJjseelandban még most is subtropikus növények a glecserek közvetlen közelében
tenyésznek és hogy a glecserek kevésbé nagy hidegre, mint inkább nedves
telekre utalnak.
Milyenek lehettek tehát akkor, mikor a leirt flora és rovarfauna élt,
Felek vidékének éghajlati viszonyai ? Ennek megítélésénél két szélsőség
között állunk. Grönland — 8°-nyi évi hőmérsékét nem fogadhatjuk el, mert
fölötte valószínű, hogy ez lehetetlenné tette volna egynéhány olyan nö
vénynek létezését, melyek megmaradtak nemcsak Európában, hanem
Erdélyben is még alacsonyabb fekvésű helyeken, másrészt a grönlandi
növényeket Európa alpin vidékein is föltaláljuk ismét. A flora összeségében
pedig megint határozottan kizárja azt, hogy Felek vidékének mai éghajlata
mellett létezhetett volna, ellenben oda mutat, hogy akkor hazánk déli vidé
kén olyan éghajlat szabta meg a szerves világ képét, mint a minőt ma Európa
északibb vagy alpin vidékén találunk.
Fogadjuk el a legkedvezőbb esetet ; tegyük föl, hogy akkor Felek évi
hőmérséke 6° C-ot tett, akkor körülbelül a hőmérsék azon évi menetét
nyernők, melyet ma Késmárkon (49° 8' é. sz. és 38° 6' f. h. ; tenger f. mag.
636 m) tapasztalunk és mely a következő :
Jan.

Febr.

■
— 5,2

— 2,9

Márcz. Apr.

0,2

6,5

Máj.

Jnn.

Jul.

Aug.

Sept.

11,3

16,1

17,5

16,7

12,7

Okt.

Nov.

Deez.

Év*

7,6

1,2

— 3,7

6,4.

minek alapján most a, szomszédhegyeken a hőmérsék apadását könnyen
kiszámíthatjuk.
V. Sonnklak** vizsgálataiból tudjuk ugyanis azt, hogy a keleti Alpokon
219 m-rel való emelkedésnél a hőmérsék 1° C-al apad;
H ann G yula,* * * ki ugyanezt a viszonyt a nyugoti Alpokra, az északi

* Az 1873— 85. években tett megfigyelések szerint a m. kir. meteor, központi
intézet évkönyveiből.
Nagy-Szében, melytől Félek délkeleti irányban kb. 20 km -nyi távolságban, de a
tenger fölött majdnem egyforma magasságban (Nagyszeben 408 m, Felek 394 m)
fekszik, az 1871— 1885-ig terjedő meteorologiai megfigyelések szerint a következő hőmérséki viszonyokat tűnteti föl :
Jan.

—4,7

Febr.

Márcz.

Ápr.

Máj.

Jun.

Jul.

— 2,0

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Decz.

Év

3,4 10,1 13,9 17,8 19,5 18,8 14,8 9,6 3,1 — 2,2 8,5.
* * S o n k l a e , lieber d. Aenderungen d. Temperatur m. d. Höhe. — Denkschriften
d. k. Akad. d. Wiss. Bd. X X I. p. 57.
* * * H a n n J., Die Wärmeabnahme mit der H öhe an der Erdoberfläche und ihre
jährliche Periode. -— Stzgsb. d. k. Akad. d. Wiss. Bd. L X I. Abth. I, 1870.
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Svájczra, az Érez- és Harezhegységre vonatkozólag számította ki, arra az
eredményre jutott, hogy 100 m emelkedésre 0,566° C hőapadás esik, vagyis
1° C hőapadásnak megfelel 177 m tengerszín fölötti emelkedés; vagyis az
év folyamában esik 100— 100 m emelkedésre
•Jan.

0,403

Febr. Márcz.

0,491

Apr.

0,601

Máj.

0,677

.hin.

0,695

Okt.

Nov.

0,532

0,445

0,676

Jul.

0,652

Aug. Szept.

0,633

0,599

Decz.

0,388 °C

vagyis 1° C.-ra
Jan.

Febr.

Márcz. Apr.

248

204

166 148

Máj.

Jun.

Jul.Aug.

144

148

153

Szept.

158

167

Okt.

Nov. Decz.

188

225

258 m.

R eissenberger L ajos* az erdélyi déli hegységre nézve ÜANN-éval
m egegyező eredm ényhez ju tott. Szerinte ugyanis 100— 100 m em elkedésnek
a következő h őm érsék i apadás felel m eg :
Jan.

0,305

Febr.

Márcz.

Ápr.

0,475 0,545

Máj.

0,576
Okt.Nov.

0,423

Jun.

0,635 0,657

Jul.

Aug.

0,606

0,560

Szept.

0,534

Decz.

0,239

0,173°

C.

Különbség csak abban mutatkozik, hogy míg H ann területén az apa
dás maximuma és minimuma közötti különbség 0,307 °-ot tesz, addig az
erdélyi déli Kárpátokon e különbség 0,484°, mely jelenséget R eissenberger
a Királyhágón túli földség kontinentális fekvésének tulajdonítja, mely mindig
éghajlati szélsőségekben nyilvánul.
H eim A .** is azt találja, h ogy 172 m em elkedéssel az évi hőm érsék
közepe 1 ° C -al apad és p ed ig m ajdn em

egyform a arányban a hegység

m élyebb és m agasabb lejtőin.

K olbenheyer K ároly *** a k özponti Kárpátokra szám ította ki a h őm ér
sék szóban levő apadását és 100 m em elkedésre nézve a következő ered
m én yt nyerte :
Jan.

Febr.

0,389 0,478

Márcz.

Apr.

Máj.

Jun.

Jul.

Aug.

Szept,

0,629

0,713

0,629

0,675

0,719

0,703

0,687

Okt.

Nov.

Decz.

0,543

0,570

0,535 °C.

A m ax im u m és a m in im u m k özti külön bség 0 ,3 2 4 ° -o t tesz.
í: B eissenberger L., Ueber die Abnahme der Wärme mit der Höhe nach
Beobachtungen in Hermannstadt und an einigen Orten auf dem südl. Grenzgebirge
von Siebenbürgen. — Vrhdlgn. u. Mitthlgn. d. Sieb. Ver. f. Naturw. in HermannStadt. Jhrg. X X X II. 1882, p. 95.
** H e i m A., Handbuch der Gletscherkunde, pag. 8.
* * * K olbenheyer K., A központi Kárpátok klimatikus viszonyai. — A Magyar
Kárpátegyesület Évkönyve. X V II. köt. 1890.
F öldtani K özlöny. X X I . köt. 1891.
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Az ily módon nyert adatokat egyesítvén, Középeurópára nézve a hőmérséknek 100 m-rel való emelkedés melletti apadását illetőleg a következő
számokat nyernők :
Jan.

0,365

Febr.

Márcz.

0,481 0,592

Apr.

Máj.

.Tun.

Jul.

Aug.

Szept.

0,655

0,653

0,669

0,659

0,632

0,606

Okt.

Nov.

Decz.

0,508

0,418

0,365 °C,

mi megfelelne annak is, mit H ann * egyáltalában a trópusokon kívüli vidé
kekre nézve egészen az északi szélesség 60°-áig megállapított ugyanis
0,57° hőapadást 100 m emelkedés mellett.
A nyert eredményt most Felek vidékére nézve fölvett hőmérséki viszo
nyokra alkalmazván, a déli Kárpátok 1000m -nyi magasságában a hőmérsék
a következő lehetett :
Jan.

— 7,4

Febr. Márcz. Apr. Máj. Jun.

— 5,8 2,6 2,6

7,4

12,1

Jul. Aug. Szept. Okt.

Nov. Decz, Év

13,5 12,9 9,1 4,5 — 1,3 5,89

3,7 °C

és 2000 m magasságban :
Jan.

Febr.

Márcz.

Apr.

Máj. Jun. Jul. Aug. Szept. Okt,

— 11,0 — 10,6 — 3,3 — 3,9 0,8 5,4 6,9

Nov.

Decz.Ev

6,6 3,0 — 0,5 — 5,5 — 9,51,8 °C.

Mindenki meg fogja engedni, hogy ilyen havi hőmérsékek mellett meg
van már a lehetőség arra is, hogy dús csapadék mellett a 2000 m-nyi magasság
ban tetemes hótömegek gyűlhettek össze és ezen állítás megérdemli a hitelt,
midőn meggondoljuk azt, hogy Felek volt éghajlatára nézve a hőmérsék
legkedvezőbb közepét vettem föl ; pedig a flórájában föltalálható sarkvidéki
növények nagy száma megengedte volna azt, hogy e közepet jóval alacso
nyabbnak tekinthessük.
Megingathatnák állításom hitelességét talán a nyári hónapok arány
lag magas közepei (junius 5,4, julius 6,9, augusztus 6,6° 2000 m magasság
ban és junius 12,1, julius 13,5, augusztus 12,90 1000 m magasságban) ;
de hasonló eredményhez jutott P artsch is (1. c.) a központi Kárpátokra
nézve ; ki a régi glecser végét az északi lejtőn 950 m magasságra teszi és itt
az évi hőmérséki közepet 4,2°-nyinak; a déli lejtőn pedig körülbelül 1000 m
magasságban a glecser végénél az évi hőmérséki közepet 3,9°-nyinak
mondja. Figyelmeztethetem továbbá a kételkedőt még arra is, hogy a Felek
mellett talált növények határozottan rövid ideig tartó és hűvös nyárra valla
nak és ennélfogva az említett magasságokban is a nyári hónapok hőmér
séki közepei is jóval alacsonyabbak voltak a fentebb számbelileg nyert
értékeknél és végre hozzátehetem még azt is, hogy K olbenheter (1. c.) a
2663 m magas gerlachfalvi csúcsra nézve januárius hőmérséki közepét
— 12,8; a julius-ét 1,5° C-ra teszi.
* H ann, H an dbu ch der K lim atologie, p. 114.
(3 4 )
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Az előadottakban azt hiszem sikerült nekem bebizonyítani azt, hogy
akkor, mikor a Felek mellett talált flora virult, az erdélyi havasokon olyan
hó'mérséki viszonyok uralkodtak, melyek a glecserképzödésnek csak kedvezhet
tek. Azonban a modern glecsertudomány az éghajlat nem eme tényezőjére
fekteti a fősúlyt, mert tudjuk, hogy Európában a jelenlegi hőmérséknek
csak 3-—4 fokkal való sülyedése elegendő volna a jégkorszak jelenségeinek
újból való előidézésére. A glecser keletkezésénél nagyobb fontosság jutott
ama éghajlati tényezőnek, mely a glecsert fentartja, azt táplálja és nö
veszti ; ez a szilárd alakban való lehulló csapadék : a hó.
E tekintetben a jelenlegi viszonyok nem szolgáltatnak nekünk eléggé
nyomatékos bizonyítékot. Jelenleg a központi Kárpátokban G pjsinger K.* sze
rint a téli csapadékok nem növekednek úgy mint Középeurópában a magasság
gal és a magasan fekvő állomásokon a csapadék évi periódusa ugyanaz mint
a hegyeket környező lapályon. Ennek oka az ottani tél magas légnyomásá
ban volna keresendő és minthogy a központi Kárpátok a nyugati szelek
vonalában feküsznek, mindkét lejtőjén az esömennyiség is ugyanaz.
Abban az időszakban, tudniillik, a téli hónapokban (november, deczember, januárius, februárius), melyek a glecserek táplálására a legtöbb és legalkalmatosabb anyagot szolgáltatják, Késmárk évi csapadékának 17,6% -át kapja ;
abban az időszakban, melynek csapadékviszonyai a glecser növesztésére pro
blematikus értékűek, ugyanis az őszi és tavaszi hónapokban (márczius, ápri
lis, szeptember, október) 40°, «-át és ama időszakban, mely a glecserekre nézve
legkevésbé előnyös, az úgynevezett nyári harmadban (május, junius, julius
augusztus), az évi csapadék javát, ugyanis 51,9% -át kapja.** Könnyen belát
hatjuk, hogy ilyen csapadékviszonyok glecser táplálására nézve nem alkal
matosak ; de ón mindjárt hozzá tehetem azt is, hogy Kézsmárk a Magas
Tátra úgynevezett «esőámyékában» fekszik, azaz mély völgyben, hol az eső
mennyiség általában mindig csekély.***
A Kárpátok csapadékviszonyairól jobb képet nyújt az 1005 m magas-

* G risinger K., Die Regenverhältnisse in den Zentral-Karpathen. — Ber.
d. Ver, d. Geogr. a. d. Univ, W ien, 1887. p. 26. •
—•SüPAN-nak a Petermann’s Geogr.
Mitthlgn.-ban X X X IV . 1888. Litt. p. 57 megjelent referátuma után.
Nov.

Decz.

Jan.

Febr.

Márcz.

30

33

17

20

30

.Apr. Szept.

Okt.

Máj.

Jun.

Jul.

Aug.

Év

41

44

60

83

72

80

568 m m

57

*** Ilyen esőben szegény vidék még a keleti határon fekvő Ősik-Somlyótól
Gyergyó-Szent-Miklósig húzódó földség, melyet a Hargitta árnyékol be és hasonló
sorsban részesül még a Kis- meg Nagy-Alföld, valamint a Deéstől Kolozsváron át
Gyulafehérvárig elterülő vidék, a mennyiben hazánk ama vidékeire a legkisebb cső
mennyiség, u. i. 500— 600—-700 m m jut. (S chenzl G., A magyar korona országainak
csapadékviszonyai, 22. 1.)
(35)
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ságban fekvő Uj-Tátrafüred, hol az említett évi közökre a csapadék követ
kezőkép oszlik el :
Télen
Nov. Decz. Jan. Febr.

52

51

26

Máj.

30

87

Nyáron
Jun.
Jul.

121

Átmeneti időszak
Márcz. Ápr. Szept. Okt.

Aug.

131

114

47

50

102

62

Ev

880mm

°/o-okban :
18,7

51,4

20,1

Â mire nézve a központi Kárpátok sajátságos kivételt képeznek, az
másutt már véglegesen megállapított tény, ugyanis, hogy a hegység
ben jóval több csapadék hull (eső, hó) mint környékükön (H ann, H eim )
és hogy az emelkedéssel a csapadék is növekszik, ezt, úgy hiszem, mutatja a
déli Kárpátok közelében fekvő két város is : Nagyszeben és Brassó. Ezt tűn
tesse fel a következő táblázat :
Teng. f. m. Nov. Decz. Jan. Febr.

Nagyszeben 408 m

33

34

22

Márcz. Ápr. Szept.

33

49

45

Okt.

554 m

50

42

14

Márcz. Ápr. Szept.

26

Okt.

Jun.

Jul.

Aug.

96

114

111

66

7o

(58,2)

Év

(25,4) 6 6 5 mm
o/o

36 (20,4)

48 76,5 47,5

Máj.

°/o

42

Teng. f. ni. Nov. Decz. Jan. Febr.

Brassó

"1o

22 (16,6)

Máj.

Jun.

Jul.

Aug.

58

127

148

66,5 (57,4)

%

°/o

Ev

(28,4) 6 9 4 mm

A magasra emelkedő földtömegek megindítják a levegő fölszálló m oz
gásait is, melynek következménye a vizpára lehűlése és sűrűsödése ; más
részt a hegységek az éjjeli akadálytalan kisugárzás folytán gyorsan lehűlnek
és erre az őket környező melegebb levegőben ködöt idéznek elő (H eim ) ; de
hogy a jégkorszakban egyáltalában és így hazánkban is a csapadékviszonyok
jóval kedvezőbbek voltak, bizonyítja 1-ször az, hogy e korszakban Kárpát
jaink jóval magasabbak voltak mint most ;
2- odszor a régi glecserek kiterjedése ;
3adszor a régi glecsereken a hóhatár alacsony fekvése. Ez P aktsch
(1. c.) szerint most a Magas Tátrára nézve 2300 m magasságban fekszik :
I nkey (1. c.) pedig az erdélyi havasokon 3000 m-re teszi ; minthogy azonban
a Javorinka-völgy glecserének vége 970 m, a bialkavölgyi glecseré 930— 940m,
a tarpatak- és poprádvölgyi glecserek vége pedig körülbelül 1000 m magas
ságban feküdt, ez a központi Kárpátokra nézve a hóhatár vonalának sülyedését legalább 800 m-re engedi becsülni és így az erdélyi havasokban
2000 m fölött feküdt volna.
H ogy

a jégkorszakban

dúsabb

csapadék

h u llott

m in t m ost,

az

ellen m ég azt is lehetne fö lh o z n i, h og y e k or hőm érséke a lacson yabb ésennek következtében az elpárolgás erélye is csekélyebb volt. H azán k viszon yai
e tekintetben látszólag m ég ked vezőtlen ebb világításban állnak előttünk. Ne ü (36)
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M. figyelmeztetett minket arra, hogy a Földközi tenger még csak a
diluvális korban terjeszkedett ki kelet felé, és a miocánben még nem mosta
a dalmát partot. Ebhez járul még azon körülmény is, hogy Alföldünk meg
szűnt a nagy ponti tenger medenczéje lenni és így a negativ bizonyítékok
hosszú sorával állunk szemben.
Ezek ellenében azonban a geológia ismét annyi közvetett bizonyítékotszolgáltat kezünkhez, melyek kétségtelenné teszik, hogy mai szárazföldünk
a diluviális korban bőven volt vízzel elárasztva. A ponti tenger elvonulása
után a levantei leletek bizonysága szerint, melyek az évről-évre szaporodó
talajfúrások következtében mindinkább napfényre kerülnek, Alföldünket szá
mos nagyobb-kisebb édesvízi tó borította ; a számos a Duna és Tisza felé irá
nyított most száraz vízfolyás is tanúskodik arról, hogy folyók hatolták át ama
tavakat és kiédesítették azokat ; a diluvialis kor kőzeteinek hatalmas lera
kodásai, mint a minők a homok és a lösz, mindezek a jelenségek szólnak
a vízben való nagyobb gazdagságáról és a valószínűség nagy, hogy a Fekete
tenger és az Araltó környékei is hasonló hydrographiai viszonyokat tüntet
tek föl, mert a szármát tenger óriási, Bécstől Trójáig terjedő területet foglalt
volt el. A nyugatra nézve is Z ittel K. kétségbevonhatlan ténynek mondja,
hogy a szárazsága és kietlensége miatt elhirhedett Szahara még nem rég
vízben való bőségnek és termékeny éghajlatnak örvendezett. Erről tanús
kodnak az erosio rendkívüli jelenségei, melyek ott láthatók és melyekhez
hasonlókat az egész földkerekségen alig találunk ; a barlangokban látható
cseppkőkepződmények és a mésztufa kolossális lerakodásai ma végkép vízsze
gény vidékeken, mely tufákban a télizöld tölgy (Quercus ilexL.) egy Afrikában
már nem, de a Földközi tenger környékén honos fa leveleit találták. Az állatés a növénygeographia a Szahara mai állat- és növényvilágában is olyan föl
tűni typusokat talál, melyek határozottan a maitól eltérő éghajlatra vallanak.
Mind eme jelenségek megczáfolhatják a csekélyebb elpárolgásra
támaszkodó ellenvetést is, mert a nagyobb vízterület bizonyosan kiegyen
lítette az elpárolgás csekélyebb intenzitását is.
A fogarasi havasok vidékén most is annyi csapadék hull mint a Magas
Tátrában és minthogy a diluvialis korban az európai szárazföldnek már meg
volt mai alakja, biztosan föltehető, hogy mindkét vidék a jégkorszakban is
egyforma csapadékban részesült.
A glecsertudomány legjelesebb képviselői megegyeznek abban a
nézetben, hogy a glecsertünemény nyugatról, azaz az oczeán területé
ről kiindulva kelet felé, a szárazföld belseje felé mindinkább apadt ere
jében. Ezt mutatják a hóhullás mai viszonyai is, de mutatják a csapadékviszonyok egyáltalában , a mint ez hazánk esőtérképén is látható (S chenzl ).
Fiume mellett az évi csapadék mennyisége 1600 mm, a fiumei tengeröbölhátterét képező Kapellahegységben fölmegy 2000 mm-re, de az erdélyi havasok
legfelsőbb régiójában már csak 1500 mm.
mate
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Helyes az az állítás is, hogy kelet és délkelet felé a téli csapadék és a
nyári csapadék közti arány az elsőnek hátrányára megváltozik, a mint ezt
a következő összeállítás mutatja :
Csapadék (az évi összeg %-aiban kifejezve)
Tátracsoport

Déli erdélyi vidék

Nov.
5,9

Nov.
5,3

Decz.

Jan.

6,4

4,4

Márcz. April.
6,7
6,1
Decz. Jan.

5,5

3,4

Márcz. April.
6,4
7,7

Febr.
4,7
Szept.
8,1
Febr.
4,3
Szept.
7,5

Máj.

Jun.

10,6

13,5

Jul.
14,8

Aug.
12,5

Aug.
10,2

Okt.
6,2
Máj.

Jun.

Jul.

12,7

17,0

14,8

Okt.
5,3

A glecsertünemény ezen vázolt tüneményét bizonyítja az is, a mire
szintén P artsch figyelmeztetett, hogy a legielesebb kutatók (V iquesnel ,
F. V. H ochstetter, N eumayr M.) a Balkánfélsziget török- és görögországi
havasaiban sehol sem tudtak glecsernyom okra akadni.
Yajjon ama finom, világos kékes szürke, plastikus agyag, mely Felek
mellett a palaszén feküjét és fedőjét képezi, az elolvadó glecservégnek
iszapja-e? Ezt állítani részemről merészség volna ; de tény az, hogy az iszap
hosszabb időn át zavartalanúl lerakodhatott, mire a hidegebb hőmérsékletet
és a nedves levegőt kedvelő növények foglaltak rajta helyet, megéltek ott
hosszabb időn át, mert elég vastag palaszénréteget alkottak. Erre ismét a
havasok porrá zúzott kőanyaga került a lápos tóba, megsemmisítette a bús
komor növénytársaságot ; zajló, rohanó viz vitte reá a hömpölyburkot és
végkép eltemette ama flórát, mely bizonyítja, hogy a jégkorszak hatása
elterjedt a déli Kárpátokra is, noha ezek talán még gyöngébb glecser-folya
moknak adtak szülőhelyet, mint az északi Kárpátok, miről nemcsak az álta
lam vázolt és föltételezett hőmérséki és csapadéké viszonyok tanúskodnak,
hanem a glecserek mechanikai munkájának gyenge, még mindig kételyt keltő
jelei, melyekre vonatkozólag I nkey B éla oly kritikus észszel nyilatkozott.*

* Kedves kötelességemnek tartom e helyen hálás köszönetét mondani a m.
tud. Akadémia math.- és természettud. bizottságának az anyagi támogatásért, továbbá
P orsche E mil urnák, feleki birtokos- és üveggyárosnak, ki Feleken való tartózkodásomkor
mindenben a legelőzékenyebb módon elősegítette vállalkozásomat ; továbbá dr. B eck
G ünther lovag urnák, a bécsi cs. kir. udvari természete, muzeum növénytani osztá
lyának őrének és dr. W ettstein B ikhárd lovag urnák, a bécsi cs. kir. egyetem füvészkerti
adjunktusa és egyet, magántanárnak, kik Bécsben való tartózkodásomkor az őrizetük
alatt álló herbáriumokat a legnagyobb liberalitással bocsátották rendelkezésemre. Staub .
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IRODALOM.

1. 1856.

2. 1857.
3. 1863.
4. 1868.

5. 1869.

6. 1870.
7. 1873.
8. 1875.

9. 1876.
10. —

Z euschner .. . __ Ueber eine alte Längsmoräne im Thaïe des Bialy
Dunajecz. — Stzgsb. d. kais. Akad. d. Wise. Bd.
X X I. Heft 2. pag. 259— 262.
Sonklar K. A. V. Eeiseskizzen aus den Alpen und Karpathen, p. 112.
F uchs P. ___ ... Die Centralkarpathen mit den nächsten Yoralpen,
p. 177.
Die Sedimentärschichten der Nordseite der Hohen
Stäche G.
Tátra. — Verhdlgn d. k. k. geol. Reichsanst.
W ien, 1868. p. 324.
H auer F. ___ ... Geologische Uebersichtskarte der östr.-ung. M on
archie. — Jahrb. d. k. k. geol. Eeichsanst. W ien,
Bd. X IX . p. 533.
Illustrowany przewodnik do Tatr, Piennin i SzczawE liasz W.
nie. Posen.
S zabó J.
___ ___ Egy moréna-képződés a Mátrában. — Földtani
Közlöny, II. köt. p. 233— 241.
T örök J. ___
A jégkorszak nyomai Magyarországon s különösen
Debreczen vidékén. — Természettud. Közlöny,
VII. köt. 462— 467.1.
P eters F. K.
Die Donau und ihr Gebiet.
P ilar G ___ ___
Spuren der Eiszeit im Agramer Gebirge. — Yerhdl.

d. k. k. geol. Eeiohsanst. Wien, 1876. p. 233.
11. 1877. Jack E. and H ornJ ohn Glacial Drift in the North-Eastern Carpathiens. —
Quart. Journ. of the Geol. Soc. of London. Yol.
XXXIII. p. 673- -681.
12. — P aul M. u. T ibtze E. Studien in der Sandsteinzone der Karpathen.—
Jahrb. d. k. k. geol. Eeichsanst. Wien, Bd.
XXYH. p. 87.
13. 1878. T ietze E. ___ ___ Verhdlgn d. k. k. geol. Reichsanst. Wien, 1878,
p. 142— 146.
14. — E mericzy G. ___
A magy. Kárpát-Egyes. Évkönyve. V. köt. 388.1. —
Jahrb. d. Ung. Karpathen-Ver. Bd. V. pag. 189.
A völgy- és tóképződés a Magas Tátrában.
A
15. — B oth S.
___
magyar Kárpát-Egyesület Évkönyve. V. kötet
140— 145. 1.
16. 1879. M atyasovszky J.
A Magas Tátra geológiai vázlata. — A magy. Kár
pát-Egyes. Évkönyve. VI. köt. 13— 15. 1. —
Jahrb. d. Ung. Karpathen-Ver. Bd. VI. pag. 17.
17. — A lth A.
___
Spravvozdiania z badán geologicznych, przedsigwzigtych w r. 1878 w Tatrach galicyskich. — A
krakói physiogr. bizotts. kiadványa. XIII.
18. 1880. Nehring A. ___
Ein Höhlenfund aus der Hohen Tátra. — Globus,
Bd. XXXVII. p. 312— 314.
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—

Nehring

A._ . ___

20. 1880. K olbekhetee K.
21. 1881. E mericzy G.

22.

—

L ehmann P.

23.

---

BoT H P LE TZ

24.

—

B oth S.

25.

—

B oth S.

26.

-—

—

A.

___
___

B oth S. .. .

27. 1882. B oth S.

28.

___

...

__

...

...

P artsch J.

__

29. 1883. P rimics Gy.___

30. 1884. H erbioh F.
31.

—

Staub M.

32.

—

Staub M._

33. 1885. B oth S.

___

...

...

__

Uebersicht über 24 mitteleuropäische QuartärFaunen. — Zeitsehr. d. Deutsch. Geol. Ges. Bd.
XXXII. p. 484—486.
Die Hohe Tátra. — Teschen.
A Királyorr csúcsa. — A magy. Kárpát-Egyes.
Évkönyve, VIII. köt. 432. 1. — Jahrb. d. Ung.
Karpathen-Ver. Bd. VIII. pag. 445.
Beobachtungen über Tektonik und Gletscherspuren
im Fogarascher Hochgebirge. — Zeitschr. der
Deutsch. Geol. Ges. Bd. XXXIII. p. 109.
Das Diluvium um Paris und seine Stellung im
Pleistocän. — Denkschr. d. Schweiz. Ges. f. d.
ges. Naturw. Bd. XXVIII. 2. p. 106. Anm. 1.
Az ó-ruzsini barlangok. — Természettud. Közlöny.
1881. évf. 138. füzet.
Szepesmegve nehány barlangjának leírása. — Math,
és Természettud. Közi. Kiadja a M. Tud. Akad.
XVI. köt. 6. sz.
Felsó'-Magyarország nehány barlangjának leírása.—
A m. Kárpát-Egyes. Évkönyve.VIII. köt. 367. 1. —
Jahrb. d. Ung. Karpathen- Ver. Bd. VIH. pag. 399.
A Magas-Tátra és környéke barlangjainak leírása. —
A m. Kárpát-Egyes. Évkönyve. IX. köt. 309.1. —
Jahrb. d. Ung. Karpathen-Ver. Bd. IX. pag. 333.
Die Gletscher der Vorzeit in den Karpathen und
den Mittelgebirgen Deutschlands nach fremden
und eigenen Beobachtungen. — Breslau, mit
4 Karten.
A Fogarasi Havasok és a szomszédos Bomániai
Hegység geológiai viszonyai. — A m. kir. Földt.
Intézet Évkönyve, VI. köt. 9. fűz. — Die geolo
gischen Verhältnisse der Fogarascher Alpen u.
d. benachbarten rumän. Gebirge. — Mitthlgn. a.
d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. VII. p. 283.
Schieferkohlen bei Frek in Siebenbürgen. — Verhdlgn d. k. k. geol. Beichsanst. Wien, 1884. p. 284.
Adalék a feleki palaszén kérdéséhez. — Földtani
Közlöny, XIV. köt. 522 -524. 1.
Ein Beitrag zu den Schieferkohlen bei Frek in
Siebenbürgen.— Verhdlgn d. k. k. geol. Beichs
anst. Wien, 1884. pag. 306.
A Magas-Tátra déli oldalának hajdani jégárairól. —
Földtani Közlöny’ XV. köt. 9—31. 1. (Magya
rul). — Die einstigen Gletscher auf der Südseite
der Hohen Tátra (1. c. pag. 53—75).
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—

B oth

S. ___

35.

—

B oth S.

36.

—

L

ehm ann

P. ...

37. 1886. Z a p a l o w i c z H.
38. 1887. B oth S.
...
39. 1888. B oth S.

40.

—

Both S . __

41.

—

S zabó J.

42.

—

B oth S. __

__

__

43. 1889. P osewitz T.

44.

—

I nkey B ___

45. 1890. P osewitz T.

___
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Egykori jégáraktól karczolt kövek a Magas-Tátra
déli oldalán. Földtani Közlöny. X Y . köt.
p. 377— 378 (Magyarul). — Gekritztes Geschiebe
von der Südseite der Hohen Tátra (1. c.)
p. 557— 558.
Egykori jégárak nyomai az Alacsony-Tátrában. —
Földtani Közlöny. X Y. köt. p. 378— 380 (M a
gyarul). — Spuren einstiger Gletscher in der
Niederen Tátra (1. c.) p. 558— 560.
Die Südkarpathen zwischen Betyezát und Königs
stein. - Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde Berlin.
Bd. X X . p. 325.
Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Bd. 36. p. 582.
A Magas-Tátra tavai. — Földrajzi Közlemények,
X V . köt. p. 545.
A hajdani jégárak nyomai a Magas-Tátra déli olda
lán. — Math, és Természettud. Közi. Kiadja a
M. Tud. Akad. X X II. köt. 1. sz.
A Magas-Tátra északi oldalának hajdani jégárjai. —
Földtani Közlöny. X VIII. köt. 337— 367. 1. —
Spuren einstiger Gletscher auf der Nordseite der
Hohen Tátra (1. c.) pag. 395— 431.
A jégkorszak hatása Magyarországban. — A m .
orvosok és természetvizsgálók Temesvárott tar
tott vándorgyűlésének munkálatai 233.1.— Földt.
Közlöny. X V III. köt. 367— 372. 1. — Die Action
der Eiszeit in Ungarn (1. c.) pag. 431— 437.
A Magas-Tátra jégárairól. — A m. orvosok és ter
mészetvizsgálók 1888. aug. 21— 27-éig Tátrafüreden tartott X X IV . vándorgyűlésének munkálatai.
209— 215. 1.
A Fekete-Tisza területe. — A m . kir. Földt.Intézet
évi jelentése 1888-ról. 73— 74. 1. — Jahrber. d.
kgl. ung. geol. Anstalt für 1888. pag. 72.
Az erdélyi havasok az Olt-szorostól a Vaskapuig. —
Értekezések a Természettud. köréből, kiadja a M.
Tud. Akadémia. X IX . köt. 1. sz.
A Fehér Tisza területe. — A m. kir. Földtani In té
zet évi jelentése 1889-ről 83— 84. 1. — Jahresb.
d. kgl. ung. geol. Anstalt für 1889.
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TÁRSULATI ÜGYEK.
A

M AGTABHONI

FÖLDTANI

4 -é n

TÁRSULAT

tar to tt

1891.

k ö z g y ű l é s e

F E B R U Á R IU S

.

Jelen voltak : Dr. Szabó József elnöklete alatt Böckli János alelnök, dr. Ilosvay Lajos, Lóczy Lajos, Gezell Sándor, T. Both Lajos, dr. Schmidt Sándor,
dr. Petiid Gyula, Leutner Károly, Guckler Győzd, dr. Szontagh Tamás. Petiik
Lajos, Bernáth József, dr. Posewitz Tivadar, Franzenau Ágoston, Loczka József,
Erős Lajos, dr. Braun Gyula, Melczer Gusztáv, Zimányi Károly rendes tagok,
dr. Staub Móricz első és dr. Szádeczkv Gyula másodtitkár.
I. Elnök megnyitja a közgyűlést. (Az elnöki megnyitót lásd e füzet elején).
II. Elnök bemutatja az 1890 februárius 5-én tartott közgyűlés hitelesített
jegyzőkönyvét.
III. Elnök felkéri G ezell Sándor és dr. P osewitz T ivadar tagtársakat a mai
közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
IY . Első titkár fölolvassa az évi jelentését :
Tisztelt Közgyűlés !
Midőn ötödizben van szerencsém hivatalos kötelességemnek megfelelően
társulatunknak a lefolyt 1890 évben kifejtett tevékenységéről és állapotjárói jelen
tést tenni, teszem azt ama jó gazda érzetében, ki vagyoni mérlegének lezárásakor
a jó sáfárkodás fölötti örömében sem fojtja el az aggályokat, ha az ismeretlen jövő
esetleges baleseteit is számba veszi ; de félre tevén most az aggályokat, m ondha
tom, hogy különös szerencsémnek tartom egy olyan társulatot tisztviselő m inő
ségben szolgálhatni, mely mindenben a kom oly munka jeleit adja és fokozódó
erővel vesz részt hazánk kulturális haladásában. Ha már a lefolyt évben tartott
hat szakülésünk mindegyikén gyönyörködhettem azoknak változatos és tartalomdtis tárgysorozatán, még nagyobb az örömöm, midőn az évi mérleget összeállítom,
ím e nem kevesebb mint 26, a geológiát és ennek minden egyes segédtudományát
felölelő előadást hallgattunk meg, melyekkel hazánk föld-, ásvány- és őslénytani
viszonyainak ismeretét jelentékenyen elősegítettük. Igv megismertette dr. SzÁd e c z k y G yula a zeroplénmegyei Nagy-Bári melletti lévő Pilishegy sajátságos szerke
zetét ; B ene G éza a resicza-dománi liasz kőszénbányák és környékének geológiai
viszonyait és T. B oth L ajos bemutatta az alsó Duna mellett tett geológiai ész
leleteit.
Kocsis J ános két előadásban közölte velünk a Bükkhegységnek a budakovácsii környékbelivel egykorú faunáját és palæozoi meg mezozoi mikrofaunáját és
T. B oth L ajos meghatározta ama érdekes mediterránkorú kövületgyüjteményt,
melyet levelezőnk L unacsek J ózsef Felső-Esztergály környékéről küldött be tár
sulatunknak ; dr. Staub M öeicz Myezinski Kázmér-nak a radáesi kárpáthomokkő
ből származó növénylenyomatokról szóló dolgozatának bemutatása alkalmával saját
kritikai megjegyzéseit is előterjesztette, bizonyítani iparkodván, hogy e kárpát
hom okkő flórája valószínűleg a zsilvölgyi lerakodásokkal egykorú.
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Hazánk ásványairól a lefolyt évben csak egy eló'adó, dr. Schmidt Sán
emlékezett meg, midőn a porkurai pyrit érdekes alakbeli sajátságait
fejtegette.
dor

Fölötte érdekesek voltak a hazai ásványvizekre vonatkozó előadások.
Dr. T raxler IjÁszLó-nak a bereghmegyei ásványforrásokról szóló közleménye
alkalmat szolgáltatott dr. I losvay LAJos-nak az ásványvizek ismételt elemzésének
a geológiára nézve fontos voltát fejtegetni és azt a Margit forrás vizének az 1877
és 1888 években végzett elemzése alapján meggyőzően bizonyítani. Ez előadása
után dr. I losvay L ajos bemutatta a Sarolta-forrás chemiai elemzését. A hazánkra
nézve oly fontos vizi kérdéshez dr. Szontagh T amás a Sebes-Körös és a Peeze
patak (Biharm.) vízállásáról szóló előadásával adott becses adalékot.
Két vegyész tagtársunk, K alecsinszky Sándor és dr. M uraközy K ároly, kiki
saját szerkezetű volumenometer ét mutatták be, mely készülékek segítségével sike
rült nekik a testek faj súlyának pontos meghatározása.
Eme előadásokhoz sorakoznak azok, melyek hazánkon kivüli vidékekre
vonatkoznak. E tekintetben élvezettel hallgattuk végig dr. Szabó J ózsef elnökünk
nek Mull szigetéről és azután az awaruitról szóló előadásait ; E rős L ajos bemu
tatta a párisi medenczéből a Ceritkiurú giganteum ritka példányát ; dr. Staub
M óricz pedig gácsországi fosszil növények érdekes sorozatát. Végre megemlítjük dr.
S chmidt S ándor értekezését a délausztráliai zirkon- és almandinról ; valamint
M elczer GuszTÁv-ét a coloradói topázkristályokról.
Szaküléseinken ezeken kivül még egynéhány jeles munka lett bemutatva,
íg y referált dr. P osewitz Tivadar dr. Felix János és Lenk H. Mexiko geológiájá
ról szóló munkájúk első részéről ; dr. Staub M óricz Cónwentz H. a borostyánkő
flóráját tárgyaló klasszikus munkájáról és dr. Szabó J ózsef elnökünk gr. Széchenyi
Béla ázsiai útjának tudományos eredményeit magában foglaló nagy munka
első kötetéről. E könyv tartalmának oroszlánrészét tisztelt tagtársunk, L óczy
L ajos írta, l%i vele méltó helyet vívott ki magának báró Richthofen Ferdinánd
oldala mellett. Valahányszor ezentúl China geológiájáról lesz szó, e két tudós
nevét mindig együttesen fogják fölemlíteni. Tisztelt elnökünk különös örömmel
mutatta be a fiatalabb nemzedék egyik tagjának e jeles művét és figyelmeztette
ez által társulatunk titkárát arra a kötelességére is, hogy társulati beszámolójában
ama kiváló dolgokról is emlékezzék meg, miket tagtársaink a társulat körén kivül
is miveinek és midőn ez intést megértem, azt hiszem, tisztelt közgyűlés, hogy nem
követek el indiscretiót, ha bemutatom ama klasszikus munkát, melyet tisztelt
elnökünk fejezett be a lefolyt évben. ím e tisztelt közgyűlés, itt fekszik előttünk
■Selmecz környéke geológiai leírásának vaskos kötete, mely ép úgy mint L óczy
munkája nemcsak a magyar geológiai irodalomnak fogja díszét képezni. Tisztelt
elnökünk e művével legméltóbban üli meg negyven, illetőleg negyvenegy évi
tanároskodásának és kutatásának ünnepét. 0 tavaly visszautasította hódolatunk
és szeretetünk minden zajosabb nyilvánítását és ma viszonozza jó indulatú
szándékunkat egy klasszikus munkával. A tisztelt közgyűlés bizonyosan velem
egyetértőleg azt kívánja, hogy tisztelt elnökünknek legyen megadva az erő és az
idő, hogy e munkáját követhesse még egynéhány.
Nem mellőzöm hallgatással dr. S chmidt Sándor a Drágakövekről irt csi
nos munkáját sem, mely különösen oktató irodalmunkban érzékeny hézagot
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tölt ki és ezer meg ezer olvasó kezébe kerülvén, az élettelen világ iránt föl fogja
kelteni az érdekeltséget.
A közlemények ama bősége, melyet szaküléseink nyújtottak, a meny
nyire csak lehetséges volt, Közlönyünk tavalyi kötetében meg is jelent;
azonban ongedje meg a tisztelt közgyűlés, hogy arra is figyelmeztessem, misze
rint Közlönyünk tavalyi, azaz X X -ik kötete tulajdonkép jubiláris kötet, mert
a társulat kiadványainak X X Y -ik kötetét képezi. Társulatunk 1850-ben kez
dette meg működését, de csak 1856-ban adhatta ki közleményeinek első köte
tét (Munkálatok első füzete) és még ez sem látott volna akkor napvilá
got, a mint azt az akkori első titkár az előszóban m on dja: «Ezen füzettel
kezdi meg a magyarhoni földtani társulat tudományos munkálatainak kiadá
sát . . . és még ezen kiadás is lehetetlenné vált volna, ha ezt magas pártfogójá
nak, herczeg Eszterházy Pál 0 Nagyméltóságának fényes bőkezűsége lehetővé
nem teszi. » Közlönyünk eme előfutárja összesen nem egészen öt íven csak három
eredeti közleményt tartalmaz, ugyanis K ováts G yulá- íó I az erdőbényei és tállyai foszszil növények leírását és P ettkó JiNOS-tól a Morva partján fekvő területnek geológiai
fölvételét. A kötethez azonban 7 tábla és egy földtani térkép van mellékelve ; —
Közlönyünk X X Y -ik kötete pedig tartalmaz 15 eredeti közleményt, 7 ismertetést
és irodalmi rovatában 26 referátumot. Terjedelme meghaladja a 30 ivet, melyhez
5 tábla van mellékelve.
A nagyobb dolgozatok közül különösen egy vette Közlönyünk terjedelmét
nagyobb mértékben igénybe és ez B öckh János alelnökünk által néhai Z sigmondy
V iLMOs-ról írt életkép. Ez örökre Közlönyünk egyik díszét fogja képezni, mert
alelnökünk ez életképben nemcsak az embert, a hazafit és a tudóst jellemezte,
hanem korunknak hű képét is adta, mely kor, ha itt nem találnék ecsetelve,
talán feledésbe ment volna. Z sigmondy V ilmos pedig, ki oly szerencsés volt, hogy
még halála előtt hazáját boldognak, tudományát haladni és törekvéseit megjutal
mazva láthatta, még ebben a tekintetben is a boldogok közé számíthatná magát,
hogy sikerült neki olyan baráti szívet is megnyerni, mely önzetlen nemesség sugalta
tollal örökítette meg emlékét.
Közlönyünk mintegy negyedrészét az idegen nyelvű pótlék foglalja el és midőn
tisztelt tagtársaim azt átlapozgatják, ama elismerést reméli a szerkesztő, hogy
a Közlöny ezen részével eleget tesz ama okvetlenül kielégítendő szükséglet
nek, hogy társulatunk intenzív tevékenységéről a külföld is tudomást vegyen.
Az elismerés kifejezését annál inkább kéri a szerkesztő, mert fölmerültek han
gok, melyek eljárását germanizálásnak mondják. Kérdem, tisztelt közgyűlés,
hazafiatlan dolog-e az, ha a magyar tudós munkájának biztosítjuk a nagyobb
olvasókört? Hazafiatlan dolog-e az, ha a magyar tudós kiteszi munkáját a nem
zetközi bírálatnak és hazafiatlan dolog-e az, ha ezt egy nagy nemzet nyelvén teszszük, melynek kultúrájából átvettük és átveszszük azt, a mit jónak és saját b oldo
gulásunkra alkalmasnak tartunk ? Hivatalbeli elődöm és szaktársam K ováts
G yula imént említett két dolgozata még most is teljesen megőrizte becsét a világirodalomban, a init annak köszön, hogy társulatunk vezérférfiai már akkor is bölcs
belátásukban elhatározták, hogy két nyelven publikálják a társulati tagok köz
érdekű munkálatait.
A Közlöny melléklete gyanánt vettük a lefolyt évben is a m. kir. földtani
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intézet «Évi Jelentését 1889-re» és a m. kir. földtani intézet «Évkönyve» Y III-ik
kötetének 9-ik, és IX -ik kötetének 1-só' és 2-ik füzetét. M indkét rendbeli kiadvány
becses adalékokat szolgáltatnak hazánk geológiai ismeretéhez. A «Jelentés» sze
rint tisztelt tagtársaink, a m. kir. földtani intézet tagjai az 1889 évben
1853,oi km2-nyi területet térképeztek, mihez járul még a bányafőge olog által fö l
vett 14,88 km2. íg y serényen folyt a munka Krassó-Szörénym egyében, hol T. B oth.
L ajos a Majdan, Lissava és Stájerlak közt elterülő vidéken, H alaváts G yula Bogsán
környékén, dr. Schafarzik F erencz a Csernavölgyben és B öckh J ános igazgató is
foglalkoztak a geológiai fölvételekkel. Dr. S zontagh T amás különösen Nagyvárad
környékén és a Sebes-Körös völgyének bal partján folytat ta tanulmányait ;
dr. P rimics G yörgy mint Volontär Bihar- és Kolosm egye határán a Vlegvásza
vonulatában járt ; Aradmegyében dr. P ethő G yula a Kodra hegység legmagasabb
tömegének az Izoi gerincznek környékén és a Fehér-Körös jobb partján munkál
kodott. Hazánk északkeleti vidéke is mindinkább pontosabb fölvétel alá kerül
m ost már, mert dr. P osewitz T ivadar Máramarosmegyében a Fehér-Tisza területét
tanulmányozta. G esell Sándor folytatta a nagybányai bányavidék b ányageologiai
fölvételét, melynek eredménye rendkivül érdekesnek Ígérkezik, m inthogy e terü
let a fölszínen már évekkel ezelőtt dr. H ofmann K ároly által lett föl véve. Az Évi
Jelentés-ben beszámol K alecsinszky Sándor a m. kir. Földtani intézet chemiai
laboratóriumában végzett munkálatairól is.
Bányász tagtársaink dolgozatai ama három értekezés, mely a m. kir. föld
tani intézet Évkönyve IX-ik kötetének első füzetét foglalja el. Ott értekezik
M artint I stván a Szent-Háromság-aknai mély mívelésről Vihnyén ; B othár G yula
az O-Antaltárnai Ede-Beményvágat geológiai szerkezetéről és P elachy F erencz
adalékot szolgáltat a Nándor Koronahérczegtárna geológiai szelvényéhez. Selmeezbányai tagtársaink különben a lefolyt évben is buzgó tevékenységet fej
tettek ki.
Az Évkönyv idézett kötetének második füzetében dr. L örenthey I mre a nagymányoki (Tolna-m.) pontusi emeletről és faunájáról értekezik ; végre az Évkönyv
V III-ik kötetének 9-ik füzetében dr. J ankó J ános terjedelmes tanulmányt közöl a
Nilus deltájáról, melyet részint saját tapasztalatból, részint a reá vonatkozó irodalom
alapos tanulmányozásából ismer. Szépen jellemzi a harczot, m ely ott évszázadok
óta a természet és az ember között fenáll és a m int mindketten a Nilus torkolatá
nak átalakításán fáradoznak.
A m. kir. földtani intézet eme kiadványai mindössze 20 nyom tatott ívet
foglalnak el és 5 tábla van ezekhez mellékelve. Társulatunk tagjai ennél fogva
a lefolyt évben mindössze 50 nyomtatott ivet és 10 táblát vettek évdíjuk
fejében.
És most, tisztelt közgyűlés áttérek jelentésem kevésbé örvendetes részére.
Sajnálattal kell jelentenem, hogy a lefolyt évben is tagjaink száma nemcsak hogy
nem szaporodott, sőt ellenkezőleg apadt. Az örökítő tagok sora ugyan növekedett
egygyel ; de míg az 1889 évvégén rendes tagjaink névjegyzéke 341 nevet foglal
magában, addig a lefolyt év végén csak csak 339 nevet igtathattam a névsorba.
A legtöbb áldozatot követeli tőlünk a halál, a közömbösség és talán az
anyagi viszonyok szák volta is. Halottjainkhoz, kiknek elhunytát már a múlt év
elején voltam kénytelen a tisztelt közgyűlésnek tudomására hozni, sorakoztak
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még az év folyamában tiszteleti tagjaink díszes sorából elnökünk részéről m eg
nyitójában méltóan ünnepelt H ébert E dmond ; rendes tagjaink sorából pedig
B bzobád R ezső földbirtokos Mogyoróson, dr. K übacska H ügó m. kir. bányataná
csos és a körmöczbányai pénzverő hivatal igazgatója és végre R ieger J ános, m. kir.
bányatanácsos Sebeshelyen. Rendkívül sajnálom, hogy elhunyt társaink életpá
lyájáról oly keveset bírtam megtudni, hogy emlékük iránt nem róhatom le a
szokott m ódon tiszteletemet.
Tisztviselő karunk is érzékeny veszteséget szenvedett. Elhagyta negyed
évszázadon át buzgólkodó pénztárosa, Czanyüga József. Társulatunk levéltárában
kutatván, arra bukkantam, hogy Czanyüga J ózsef társulatunk ügyét mint könyv
tárnok m á ra z 1866 évben kezdette szolgálni; legalább az idézett évben tartott
közülésen mint könytárnok tett a társulat könyvtáráról jelentést ; ez alkalommal
újra lett könyvtárnoknak megválasztva és e minőségében szerepelt még az
1867-ben tartott közülésen. Az 1869 februárius 27-én tartott közgyűlésen megbizatott a visszalépő dr. W agner D ániel helyébe a társulati pénztár kezelésével
és e tisztségben egészen a lefolyt év deczember haváig hiven és lelkiismere
tesen szolgálta társulatunk ügyeit. Nem annyira agg kora mint inkább szem
baja, mely miatt műtétnek is kellett magát alávetnie, kényszerítették arra,
hogy viselt tisztségét visszategye a választmány kezébe. Ez utóbbi őszinte sajná
lattal vette tisztelt pénztárosunk e lépését tudomásul és azzal tűntette ki csekély
ségemet, hogy titkári tisztségemet a pénztároséval is egyesítette. A választmány
kéri a tisztelt közgyűlést, hogy ezen ténykedését helybenhagyni méltóztatnék és
a tisztelt választmány e kéréséhez csatolom a magamét is, már csak azért is, mert
a bizalom ama kitüntető nyilvánulását a társulat iránt odaadó szolgálattal kivánom viszonozni. A választmány továbbá a tisztelt közgyűlésre bízza azt, hogy
Czanyüga J ózsef volt könyvtárosunk- és pénztárosunknak a negyedévszázadot
meghaladó kitűnő szolgálataiért köszönetét fejezze ki.
Két bizottságunk, a térkép- meg a földrengési bizottságok is buzgólkodtak
a lefolyt évben, A körülményekben rejlik a késedelem, melynek következtében
még nem mutathatom be kiadandó geológiai térképünket. L óczy L ajos tevékeny
tagtársunk a munka oroszlánrészét akarta magára vállalni és mi örömmel is
engedtük azt neki át, mert tudtuk, kire bízzuk ; azonban időközben L óczy élet
folyásában nevezetes fordulat állott be. A tudományos egyetem geográfiái tan
székére való meghivatása folytán, mi mellett még műegyetemi tanszékét is meg
kellett tartania, a bizottság részéről kíméletlenség lett volna, ha L óczy tagtársunk
vállaira nehezedő terhen nem könnyít. Nem örömest látta a bizottság kebelé
ből való távozását és annak nevében ismétlem köszönetét a térképünk körül
kifejtett fáradozásáért. Az előkészítő munkálatok most javában folynak és
néhány hét múlva hozzáfoghat a kivitellel megbízott műintézet a végleges
munkához.
Földrengési bizottságunk két előadója, dr. Schafarzik F ebenoz és dr. K och
A ntal is szünetlenűl végezik a bizottság teendőit és rövid idő múlva kimerítő
jelentést várunk.
Mint eddig, a lefolyt évben is fenakadás nélkül állott főn a bel- és külföldi
testvórtársulatokkal való csereviszony, melyet a «La Nuova Notarisia» és a «K öny
vészeti Lapok» szerkesztőségeivel is megkötöttünk, úgyhogy 1890 végén 59 tudós
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testülettel cseréltük kiadványainkat. E szám azonban jóval nagyobb, ha
tekintetbe veszszük azt, hogy a m. kir. földtani intézet utján is állunk egyéb, a
százat meghaladó testülettel csereviszony ban.
És midőn így jelentésem végéhez jutok, engedje meg a tisztelt közgyűlés,
hogy még azokról is megemlékezzem hálával, kik nagyobb, kisebb mérték
ben támogatták társulatunkat. Itt első sorban országunk képviselőtestületét,
magas pártfogóinkat, hg. E szterházy Miklós ő Főmagasságát és a m. tud. Aka
démiát kell fölemlíteni. A cs. és kir. Dunagőzhajózási társulat budapesti vezérigazgatóságának 1890-ben is köszöntünk egy személyre szóló szabad menetjegyet ;
tiszteletbeli tagunk Semsey A ndor fedezte n. Zsigm ondy Vilmosnak a Közlönyliez
mellékelt arczképét ; I nkey B éla alaptőkénk javára átengedte Írói díját és özv.
T óth A gostonné ő nagysága a lefolyt évben is évdíjjal szaporítja boldogult
férjének alapítványát. Könyvadományokat köszönünk a danzigi természettudo
mányi társulatnak, az osztrák cs. k. földművelésügyi minisztériumnak, levelező
tagunknak dr. F elix J ános úrnak Lipcsében, tiszteleti tagunknak dr. Stäche G uido
urnák Becsben, dr. W ülfing E. A. urnák Heidelbergában ; tagtársunknak S zigmeth
K ároly urnák Debreezenben, A gassiz A. tanár urnák New-Yorkban, tiszteleti
tagunknak J ames H all urnák New-Havenben, V adona J ános urnák és a m. orvo
sok, és természetvizsgálók vándorgyűlése állandó központi bizottságának. Fogadják
az illetők e helyen is köszönetünket. Ezzel bevégezem hivatalos jelentésemet.
V. Az elnök a közgyűlés elé terjeszti a titkári jelentésben foglalt következő
indítványokat, ugyanis :
a) Czanyuga József úrnak a társulat volt pénztárnokának hosszú és buzgó
működéséért köszönet szavaztassák, mit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
b) dr. S taub M óricz első titkár, kit a választmány a társulat pénztárának
ideiglenes kezelésével megbízott, maradjon továbbra is pénztárnok, mit a közgyűlés
szintén helyesléssel fogadott.
c ) Mondjon a közgyűlés köszönetét L óczy L ajos választmányi tagtársnak,
Magyarország geológiai térképének érdekében tett fáradozásáért. A közgyűlés
örömmel szavazza meg a köszönetét.
d) Mondjon a közgyűlés köszönetét a m. tud. Akadémiának a gyűlésterem
átengedéséért. A közgyűlés ezen indítványhoz is hozzájárul.V
I.
VI. Ezzel kapcsolatban elnök jelenti, hogy árvíz esetén az akadémiának föld
szinti három termére szüksége lesz, ez esetben tehát az ülések megtartására más
helyiségről fog kelleni gondoskodni. Tudomásul szolgál.
VII.
Első titkár bemutatja a tavaly kiküldött pénztárvizsgáló bizottság jelen
tését, a mely szerint a pénztári kö^^vek és a pénztári kezelésre vonatkozó okmá
nyok rendben találtattak. Tudomásul vétetik.
V III.
Első titkár bemutatja az 1890 évi pénztári forgalomról való jelentését.
Észrevétel nélkül tudomásul vétetett.
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PÉNZTÁRT -JELENTÉS
a magyarhoni földtani társulat 1890-ik évi pénztári forgalmáról, pénztárának és v agyonának állásáról az 1890-ik év deezember hó 31-én.

I. A z alaptőke állása 1890. végén.
Értékpapír

Készpénz

1. Az 1889 évró'l áthozatott
2. Kaufmann Camill örökítő tagdíja ... ... ... ...
3. A dom ányok ... .. . .. . ...
4. Örökítő díj után eső kamatok ...
5. Bészletfizetés örökítő nyilatkozat alapján
.. . .. . ... __

9700 frt —- kr.

Összesen ..
Ebből levonandó :
1. A vásárolt értékpapírok ára ...
2. A részletfizetés által történt
törlesztés

525 fii —- kr.

--- « --- ■ «
--- « --- «
--- « --- «

100 « — «
25 « — «
15 « — «

--- « --- «

25 « — «

— « — «

9700 frt — kr.

209 frt 57 kr.

525 frt — kr.

— « — «

200 « 79 «

— « — «

— « — «

— « — «

9700 frt — kr.
1

O
O
G-l

Marad
Ehhez hozzáadandó :
A vásárolt értékpapírok névértéke

Kötelezvény

44 frt 57 kr.

«

« — «
— « — «
—
« — «

—

25 « —

((

8 frt 78 kr. 500 frt — kr.
------

«

------

«

------

((

------

«

Az alaptőke tényleges állása 1890.
vég én :
... ....
... ... 9 9 0 0 frt — kr.
8 frt 78 kr. 5 0 0 í r t — kr.
A z alaptőke ezek szerint az 1889 évhez képest 189 fr t 21 krral szaporodott.

II.

A forgó tőke 1890 évi b ev é te le i és kiadásai,
összehasonlítva az előirányzattal.
a) Bevétel :
Előirányozva lett Tényleges bevétel
1890-re.
1890-ben.

1. Pénztári maradék 1889 végén

__

...

...

3. Országos segély

...

...

4. A lapítványi k am atok...

...
. _

5. Takarékpénztári kam atok
7. Évdíjak . . .
9.
10.
1 1.

...

...

...
__

...

__
....

495 « --- ((
15 « --- ))

...

...

...

...

__

...

...

...

__

__

...

...

__

--- « --- «

Összeg 3732 frt 78 kr.
(48)

«

1000 « —

«

500 « —

«

12 « 44 «
40 « —
1381

«

« 05 «

105 « —

«

180 « 89 «
30 « —
13 «

«

50 «
O

13. Rendkívüli bevétel (Semsey Andor adománya)

6frt 78 kr.
420 « —

00

12.

....

...

...

50 « --- «
1350 « --- «
A selm eczbányai fiókegyesület járuléka . . . . . . 116 « --- «
225 « --- «
Előfizetések . . .
__ __ . . . __ . . . __
20 « --- «
Oklevéldíjak
... ... ...
... _
__ . . .
25 « --- «
E ladott kiadványok
. .. ... ... ... —
10 « --- ((
Megtérült postaköltség ... __ ... ... ...

6. É vdíj-hátralékok
8.

. ...

6 frt 78 kr.
420 « --- «
1000 « --- «

2. H erczeg E sztehházy M iklós évi adom ánya

40 « —

«

3737 frt 70 kr,
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b) Kiadás.
1. «Földtani Közlöny»
... r
__ — —
2. M. kir. Földtani Intézet Évi Jelentésének
különlenyomatái
... ...
. — ...
3. Tisztviselők tiszteletdíja
.. . ... . .
4. Titkársegéd tiszteletdíja
... ... .. . ...
5. Szolgák fizetése és jutalomdíja
... .. . —
6. Postaköltségek ... ... ... ... — —
7. Oklevelek kiállítása és egyéb nyomtatványok
8. Iroda- és vegyes költségek
.. . . . . ....
9. Előre nem látott kiadások
... ... .. . ...

Előirányozva lett Tényleges kiadás
1890-re.
1890-ben.
2300 frt — kr. 2215 frt. 96 kr.
200
700
50
175
170
75
40
22

«
«
«
«
«
«
«
«

—
—
—
—
—
—
78

«
«
«
«
«
,«
«
«

Összeg 3732 frt 78 kr
Levonván a bevételekből .. . ...
a kiadásokat ... __ .... . . . .. .

155
700
27
178
160
49
49
18

«
«
«
«
«
«
«
«

58
—
—
30
17
21
74
45

«
«
«
«
«
«
«
«

3554 frt 41 kr.

3737 frt 70 kr.
3554 « 41 «

...

marad pénztári fölösleg

1 8 3 fr t 2 9 kr.

A társu la t v a g y o n á n a k állása 1890 v é g é n :
Értékpapírokban
... ... ... ... ...
Kötelezvényekben
. _ ... .. . ..
Az alaptőke pénzkészlete
.. . ...
A forgó tőke pénzkészlete ... ...
A takarékpénztárban elhelyezett térképalap
... ... .... ... ...
Összesen

9900 frt
500 «
8 «
183 «

—
—
78
29

kr.
«
«
«

1000 « — «

1 1 , 5 9 2 frt 0 7 kr.

Dr. Staub M óricz,
első titkár és h. pénztáros.

IX. Elnök felkéri G uckler G yőző, B ernáth J ózsef és dr. I losvay L ajos tag
társakat az 1891 évi pénztárvizsgálatra.
X. Az első titkár előterjeszti az 1891 évi költségvetést:
P én ztá ri elő irá n y za t 1891-re.
Bevételek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pénztári m aradék . . . ...
...
. ..
... ...
H erczeg E sztebházy M iklós évi adom ánya
Országos segély
...
...
...
... ...
Alapítványi kam atok . . .
... ...
...
. ..
Takarékpénztári kam atok
__ . . .
E v d íj-h á tralék ok .
... . ..
__ . . .
...
É vdíjak . . .
...
...
.... . . .
...
..... . . .
Selm eczbányai fiókegyesület járuléka
Előfizetések
... ... ... ...
...
. ..
O klevéldíjak.__ . _ . . . . . .
_ . ...
. ..

Eladott kiadványok...

...

...

....

...

12. M egtérült postaköltség
...
...
...
13. Rendkívüli bevételek __ .... ...

...

Tényleges bevétel
Előirányzat
1890-ben.
1891-re.
6 frt 78 kr.
183 frt 29 kr
420 « ---«
420 « — «
1000 « --- <( 1000 « — «
500 « -- ((
520 « — «
12 « 44 «
15 « — «
40 « — «
40 « — «
1381 « 15 « 1350 « — «
105 « — «
105 « — «
180 « 89 «
200 « — «

30 «
13 «
8 «
40 «

—
50
40
—

Összesen
Földtani K özlöny. X X I . köt. 1891.
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«
«
«
«

20
15
10
—

«
«
«
«

—
—
—
—

«
«
«
«

3878 frt 29 kr.
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Kiadások :
Tényleges kiadás
1890-ben.

1. Földtani Közlöny
... ... ... ... ...
2. M. kiv. földt. intézet Évi Jelentésének külön
lenyomatái ... ... _ ... .... ... ...
3. Tisztviselők tiszteletdíja ... _ ... __
4. Titkársegéd tiszteletdíja
...
... ...
5. Szolgák fizetése és jutalomdíja ... ...
6. Postaköltségek.._ ... ... ...
... ... ...
7. Oklevelek kiállítása és egyéb nyomtatványok
8. Iroda- és vegyes költségek ._
... __ ...
9. Előre nem látott kiadások... ... . ..

Előirányzat
1891-re.

2215 írt 96 kr. 2450 frt — kr.
155
700
27
178
160
49
49
18

«
«
«
«
«
«
<(
((

58 «
«
— «
40 «
17 «
21 ((
74 «
45 «
—

170
700
50
175
175
70
50
38

«
«
«
«
«
a
«
«

--- (1
--- «
--- (<
-- *
--- «
--- «
--- «
29 «

Összesen_ 3878 frt 29 kr.
Dr. S taub M ó e ic z ,
első titkár.

XI. Elnök fölhívja a jelenlevő tagokat, hogy adják elő netaláni megjegyzései
ket a tiszti jelentésekre. Szólásra senki sem jelentkezett.
A közgyűlés hivatalos részének befejezése után dr. Staub M óricz előadást
tart «Magyarország jégkorszakáról és ennek flórájáról».
Kelt Budapesten, 1891 február 4-én.
Jegyezte :

dr. Szádeczky G yula,
a társulat másodtitkára.

I.

S Z A K Ü L É S 1 8 9 1 J A N U Á R IU S H Ó 7 -É N .

Elnök : Dr. Szabó J ózsef.
Az elnök meleg szavakkal üdvözli a tagokat az újév alkalmával ; mire az
e. titkár R ieger János nyug. m. kir. bányatanácsos Sebeshelyen történt elhunytál
jelenti.
Rendes tagokká való megválasztatásra ajánltatnak :
NubicsAn J ózsef, egyet, tanársegéd Budapesten: ajánlja dr. I losvay L ajos
örök. tag,
P lank J ózsef, rétmester Yéghlesen ; ajánlja dr. Szontagh T amás örök. tag, és
B relich J ános, főmérnök Leányvárt ; ajánlja G ezell Sándor vál. tag.
Ezután következtek az előadások.
Dr. Szabó J ózsef «Mozgások a selmeczi teléreken geológiai tekintetben»
czímű értekezésében azon mozgásokról szólott, melyeket a selmeczi teléreken a
csúszás-lapok karczolatai árulnak el. E tanulmányt bányászati szempontból
G-betzmacher G yula selmeczbányai társulati tag indította m e g ,a z előadó pedig
annak geológiai jelentőségét emeli ki és ama kivánságnak ad kifejezést, hogy ezen*

* Földtani Közlöny, X X . köt. 56. lap.
(50)
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tanulmányok a keleti fó'érczteléreken is végeztetnének, mert ezen mozgások az
eruptió góczpontjait engedik megállapítani.
Z imányi K ároly «Ásványtani Közleményeket» terjeszt elő. Ugyanis :
1. Brookit Eichalmról Pregratten mellett Tyrolban. A vékony táblás kris
tályok színe sárgásbarna ; a kicsinyek teljesen, a nagyobbak kevésbbé átlátszók.
Eszlelt alakok: a (1G0) oo P o c ; b (010) ' oo P oo ; c (001 ) oP ; M ( 110) oo P ;
1 (210) oo P 2 ; t (021) 2 P oc ; d (043) */s P oo ; y (104) V .P o o ; t (134)7* P 3 ;
e (122) P 2.
A kristályokat tetőző lapok közűi uralkodik e (134).
2. Limonit pseudomorphosa a Kis-Svábhegyről Budapesten. Conglomérâtes
mészkő hasadékán képződött apró pyrit-hexaederek átalakultak feketés barna
limonittá. Kísérőik átlátszó, kissé sárgás, legömbölyödött calcit skaleonoëderek.
Dr. L örenthey I mre «Szegszárd vidékének pontusi faunáját» mutatja be.
Eddig saját gyűjtésének eredménye gyanánt 60 fajt ismer, melyek közül az Adoma
Szabói, Adacna Kochi, Vivipara Szegszardiensis és egy Boscovicia n. sp. új fajok.
P etrik L ajos «a chromoxyd vörös módosulatairól » tartott előadást és az
általa végzett kísérletek útján bizonyítja, hogy a pink-couleurhez hasonló vörös
festéket ón nélkül timfölddel vagy timföld magnéziával stb. is nyerhetni.

I. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S 1 8 9 1

J A N U Á R I U S H Ó 7 -É N .

Elnök : Dr. Szabó J ózsef.
A szakülésen bejelentett urak megválasztattak rendes tagoknak ; mire az
e. titkár Krivány János (Arad) és Pongrácz Gusztáv lov. (Zágráb) tagoknak a tár
sulatból való kilépését jelenti.
A «Nemzetgazdasági Szemlé»-nek fölajánlja a választmány a csereviszonyt.
Az e. titkár jelenti továbbá, hogy B öckh János alelnök a Földtani Közlöny
XX. kötetében megjelent emlékbeszéd után járó írói tiszteletdíját (130 frt) a tár
sulat czéljaira ajánlja föl; dr. W agner Jenő rend. tag pedig a társulat 1891 évi
forgó tőkéjének javára 25 forintot adományozott. A választmány mindkét adomá
nyozónak jegyzőkönyvileg is köszönetét mond.
Köszönettel veszi továbbá a választmány a következő könyvadományokat :
H encz A ntal úrtól : «Tanulmányok a földrengés okáról» ; D raghicenu M. úrtól :
«Erläuterungen zur geologischen Übersichtskarte des Königreiches Rumänien » es
H all James tiszt, tagtól 18 kötetet.
Az e. titkár bemutatja továbbá Czanyuga József pénztáros lemondása foly
tán az 1890. deczember 5-én tartott választmányi ülésből kiküldött pénztárvizsgáló
bizottság (dr. Schmidt Sándor, dr. Schafarzik Ferencz) jelentését. A bizottság
rendben találta a társulat pénztári könyveit és számadásait és indítványozza, hogy
egyrészt Czanyuga .József volt pénztárosnak és a társulati vagyont átvevő első
titkárnak, dr. Staub MóRicz-nak, mint helyettes pénztárosnak a felmentvény meg
adassák : másrészt egy bizottságnak kiküldését, mely a pénztárkezelés módozatát
megállapítaná. - A választmány elfogadja mindkét rendbeli indítványt és a
(51)

4*

52

A TÁ RSULAT CSEREVISZONYOSAI.

bizottságba dr. Schmidt Sándor, dr. S chafarzik F erencz, dr. P ethö G yula vál. ta
gokat és a titkárokat küldi ki.

A földrengési alap megvizsgálására kiküldött bizottság (dr. Schafarzik Ferencz,
dr. Szontagh Tamás) ez alapnak is hiánytalan voltát állapíthatta meg.
Ezután az e. titkár bemutatja az 1890 évi közgyűlés részéről kiküldött
bizottság jelentését (dr. Wagner Jenő, Bernáth József,— Wieszner Adolf betegsége
miatt nem jelenhetett meg). A bizottság 1891 jannárins 6-án járt el megbízásá
ban és elismeri jelentésében, hogy a társulat zárszámadásait, valamint a pénztári
könyveket és számadásait teljes rendben találta.
Ezzel kapcsolatban jelenti dr. S c h a f a r z i k F e r e n c z mint a földrengési bizott
ság előadója, hogy e bizottság alapja az 1890 januárius 1-én takarékpénztárba
elhelyezett 252 frt 70 krból áll és ez összeg a lefolyt év végéig érintetlen maradt.
Ezután az e. titkár bemutatja az 1890 év zárszámadásait, melyeket a választ
mány mind bevételi, mind kiadási tételeikre nézve jóváhagyólag tudomásul vett ;
szintúgy az 1891 évre az e. titkár által előterjesztett költségvetést.
Az e. titkár jelenti, hogy K alecsinszky S ándor vál. tag indítványt nyúj
tott be, melyb m ajánlja, hogy a Duna medrében és a Balatonban felbugyogó
meleg források tudományos vizsgálatnak vétessenek alá. A választmány az indít
ványra vonatkozólag, mielőtt ennek érdemleges tárgyalásába bocsátkoznék, szüksé
gesnek tartja, hogy az indítványozó a Földtani Közlöny útján az érdeklődők
figyelmét hívja föl a kérdés fontosságára

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
c se re v iszo n y o sa in a k

k im n ta tá sa .

VERZEICHNISS
jen er gelehrten Corporationen, mit denen die ung. geolog.
G esellschaft im Schriftenaustausch steht.

Magyarország.
1. Budapest, Magyar Földrajzi Társaság.
2.
«
Természetrajzi Füzetek.
3.
«
Turisták Lapja.
4-.
«
Ungarische Montan-Industrie-Zeitung.
5. Esztergom, Könyvészeti Lapok.
6. Kolozsvár, Erdélyi Muzeum-Egylet.
7. Lőcse, Magyarországi Kárpát-egyesület.
8. Nagy-Szeben, Siebenbürg. Verein für Naturwissenschaften.
9. Pozsony, Természettudományi és Orvosi Egylet.
10. Temesvár, Délmagyarországi Természettudományi Társulat.
11. Zágráb, Societas historico-naturalis Croatica.
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Ausztria.
12. Bées, Allgemeine österreichische Chemiker- und Techniker-Zeitung.
13.
«
K. k. Geographische Gesellschaft.
14.
«
K. k. Geologische Keichsanstalt.
15.
«
K. k. Zoologisch-botanische Gesellschaft.
16.
«
K. k. Naturhistorisches Hofmuseum.
17. Brünn, Naturforschender Verein.
18. Laibach, Krainischer Musealverein.
19. Prága, Lotos.
20. Reichenberg, Verein der Naturfreunde.
21. Szerajevo, Bosnvák és herczegovinai országos múzeum.

JVémeto rszág.
22. Berlin, Gesellschaft naturforschender Freunde.
23. Berlin, Naturae Novitates szerkesztősége.
24. Dánzig, Naturforschende Gesellschaft.
25. Dresden, Naturwissenschaftliche Gesellschaft «Isis».
26. Elberfeld und Barmen, Naturwissenschaftlicher Verein.
27. Frankfurt a!M., Verein für Geographie und Statistik.
28. Giessen, Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
29. Greifswald, Geographische Gesellschaft.
30. Görlitz, Naturforschende Gesellschaft.
31. Halle a/S., Verein für Erdkunde.
32. Königsberg, Physikalisch-ökonomische Gesellschaft.
33. Magdeburg, Naturwissenschaftlicher Verein.
34. Regensburg, Naturwissenschaftlicher Verein.
35. Wiesbaden, Nassauischer Verein für Naturkunde.

Olaszország.
36.
37.
38.
39.

Padova, La Nuova Notarisia.
Palermo, Collegio degli Ingegneri et Architetti.
Roma, Beale Comitato Geologico d’Italia.
Velencze, Notarisia.

Francziaország.
40. Paris, Annuaire Géologique Universel.
41.
« Feuille des Jeunes Naturalistes.

Belgium.
42. Brüssel, Société Boyale Malacologique de Belgique.

Angolország.
43. New-Castle-upon-Tyne, Institute of Mining and Mechanical Engineers.
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Oroszország.
44. Kiew, Gesellschaft der Naturforscher.
45. Moszkva, Société Impériale des Naturalistes.
46. Szt. Pétervár, Comité Géologique de la Russie.
47.
«
Société des Naturalistes. Section de Géologie et de Minéralogie

Dominion of Canada.
48. Ottawa, Commission Géologique et d’Histoire naturelle du Canada.

Éjszakamerikai Egyesült-Államok.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Minnesota, Geological and Natural history Survey.
New-York, American Museum of Natural History.
Philadelphia, The Wagner Free Institute of Science.
San Francisco, Academy of Sciences.
Topeka, Kansas Academy of Science.
Washington, Smithsonian Institution.
«
United States Geological Survey.
«
United States Departement of Agriculture.

Délamerika.
57. Mexico, Sociedad Cientifiea «Antonio Alzate.»

Australázsia.
58. Melbourne, Geological Society of Australasia.
59. Australian Museum, New South Wales.
Budapest, 1890. évi deczember hó 31-én.
Dr. Staub M óbicz,
e lső titkár.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
SZÁMÁRA 1890 FOLYTÁN BEÉRKEZETT CSEREPÉLDÁNYOK ÉS AJÁNDÉKKÖNYVEK

JEGYZÉKE.*
Verzeichniss der im Jahre 1890 durch Schriftenamtausch und
Geschenke eingelaufenen Druckwerke.
Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt Bd. XHI. Heft 1. XIV, XV.
1, 2. Wien 1889- 1890.
Allgemeine Oesterreichische Chemiker- und Techniker-Zeitung VIII. Jahrgang
Wien, 1890.

* E művek az 1876 évi közgyűlés határozata értelmében a m. kir. földtani
intézet könyvtárába kebeleztetnek.
(54)
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American Museum of Natural History. New-York, 1890.
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. V. Wien, 1890.
Annales de la société royale malacologique de Belgique. T. XXIII. Année 1888,
Bruxelles.
Annuaire Géologique Universel. Revue de Géologie et Paléontologie. Tome Y.
Paris, 1889.
Atti dei collegio degli ingegneri e degli architetti in Palermo. Annata XIII.— 1890.
Genuaio-Aprile. Palermo 1890.
Australian Museum. Legislative Assembly. New South Wales. 1890.
Bericht (27-ter) d. Oberhessischen Gesellsch. für Natur- u. Heilkunde, Giessen 1890.
Bericht (Vll-ter) der meteorolog. Commission d. naturforschenden Vereins in Brünn
für 1887. — Brünn 1889.
Berichte des naturwissenschaftlichen Vereines zu Regensburg. II. Heft für die
Jahre 1888— 1889. Regensburg 1890.
Bolletino del R. Comitato Geologico d'Italia. vol. XXI. Nro. 1— 10. Roma 1890.
Bulletins du Comité Géologique de la Russie. Tom. VIH. Nro. 6—10 ; IX.
Nro. 1—6. Suplément au T. IX. St. Pétersbourg, 1890.
Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou. Année 1889. Nr. 3—4-,
1890, Nr. 1,2. — Moscou 1890.
Bulletin of the United States Geological Survey. Nro. 48—53 ; Washington
1888— 1889.
Bulletin of the geological and natural history survey of Minnesota. Nro. 1. Nro. 5
St. Paul 1889.
Contributions to knoivledge (Smithsonian) Vol. XXVI. Washington 1890.
Bulletin of the American Museum of Natural History. New-York. Vol. II. No. 3 —4.
1889— 1890.
Feuille des Jeunes Naturalistes. XX. Année. Nro. 231—242. Paris 1890.
Feuille des Jeunes Naturalistes. Catalogue de la Bibliothèque Paso. Nro. 8— 10.
Paris 1890.
Földrajzi Közlemények, XVIII. kötet, és am. földrajzi társulat könyv- és térképtárá
nak czimjegyzéke (1873- 1889) 1890.
tílasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovim, 1890. I.—IV. füzet. —
Serajevo 1890.
■Jahrbuch der kais. königl. geologischen Reichsanstalt. Bd. XXXIX. Heft 3, 4, Bd.
XL. Heft 1, 2, Wien, 1889—1890.
Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, Jahrg. 43, Wiesbaden, 1890.
La Nuova Notarisia 1890. április—októberig. Padua 1890.
Könyvészeti Lapok I. évf. 1—5 szám. Esztergom 1890.
Lotos. Jahrbuch für Naturwissenschaft. Neue Folge. X. Bd. Prag 1890.
Mémoires ,du Comité Géologique de la Russie. Vol. IX, Nro. 1. Vol. X, Nro. 1. —
St. Pétersbourg, 1889.
Mémoires de la Société des Naturalistes de Kiew. Tome X. Livr. 2. — Kiew 1889,
Memorias de la Sociedad Cientifiea «Antonio Alzate» Tome III. Nro. 1— 6, 9— 12,
Tome IV. Nr. 1—2. Mexico, 1889—90.
Meteorologische Beobachtungen ausgeführt am meteorok Observatorium der landwirthsch. Akademie bei Moskau. Jhrg. 1889, I. Hälfte. — Moskau 1889.
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Mittheilungen der kais. königl. Geographischen Gesellschaft in Wien. XXXIII. Bd.
—- Wien 181)0.
Mittheilungen des Musealvereines für Krain. Jhrg. III. — Laibach 1890.
Monograph of the United States Geological Survey. Yol. XIII : Becker, Geology of
the Quecksilver deposits of the pacific slope with Atlas. Yol. XIV. Fossil
Fisches and Fossil Plants byJohn S. Newberry. Washington 1888.
Naturae Novitates. XII. Jahrg. Berlin. 1890.
Notarisia, Commentaricum Phycologium ; anno IV. Nr. 16, anno Y. Nr. 17— 19.
— Venezia 1889—1890.
Orvos-Természettudományi Értesítő. XIV. évfolyam. I. Orvosi szak: 2—3 füzet.
II. Természettud. szak : 1 füzet. — III. Népszerű szak. : XIV. évf. 3 és XV.
évf. 1— 3 füzet. — Kolozsvár, 1889— 1890.
Procès-verbaux, des séances de la Société royale Malacologique de Belgique, iv
7— 12. (1888); T. XVIII. iv 1—9. Bruxelles. 1890.
Procedings of the California Academy of Sciences II. Series Vol. 1. part 1— 2 Vol.
II. San Francisco, 1888— 1890.
Relazione sul servizio minerario nel 1888, Firenze 1890.
Report of the (french) Commission on the use of explosives, part I—II. NewcastleUpon-Tyne. 1890.
Report, Annual, of the Geol. and Nat. Hist, survey of Canada Vol. HI. Part. I—II.
1887 and 88. Maps etc. to Annual Report vol. III. 1887. Montreal 1889.
Report. Annual, (XVI—XVII) of the Geological and Natural History survey of
Minnesota, St. Paul 1888— 1889.
Report, Annual, of the Bureau of Ethnology of tke Smithsonian Institution
1883—84, 1884—85. Washington 1887, 1888.
Report, Annual, of the Smithsonian Institution Part I. Washington 1889.
Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, Neue Folge. VII. Bd. 3. Heft.
Danzig 1890.
Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft «Isis»
in Dresden, Jhrg. 1889. Januar—December. Dresden 1889- 1890.
Smithsonian Institution Bureau of Ethnology :
Pilling J. C., Bibliography of the Iroquoian Languages. Washington 1888.
H. Hohnes William, Textile Fabrics of ancient Peru. Washington 1889.
Thomas Cyrus, The circular, square, and octogonal Earthworks of Ofiio.
Washington 1889.
Pilling James Constantine, Bibliography of the Muskhogean Languages Was
hington 1889.
Thomas Cyrus, The problem of the Ohio Mounds Washington. 1889.
Természetrajzi Füzetek. Kiadja a m. nemzeti Muzeum. XII. köt. 4. füzet ; XIII.
köt. 1 3 füzet. Budapest, 1890.
Természettudományi Füzetek.. XIV. köt. 1—4 füzet. Temesvár, 1890.
Transactions of the XX. and XXI. Annual Meetings of the Kansas Academy of
Science, (1887—88). Vol. XI. — Topeka, 1889.
Transactions of the North of England Institute of Mining and Mechanical
Engineers. Vol. XXXVIII. parte. IV—V. — Newcastle-upon-Tyne, 1890.
(56)

AJÁNDÉKOK.

■it

Transactions of the Geological Society of Australasia Vol. I. Part. Y. -— Mel
bourne 1891.
Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Art, and Letters Vol. VII.
1883- 87. Madison, Wisconsin 1889.
Transactions of the Wagner Free Institute of Science of Philadelphia Yol. 2.
Philadelphia 1889.
Turisták Lapja. Kiadja a M. Kárpát-egyes, budapesti oszt. II. évf. Budapest 1890.
Ungarische Montan-Industrie-Zeitung, VI. Jahrg. 1— 21. Nr. Budapest, 1890.
Verhandlungen der k. k. Geologischen Beichsanstalt. Jhrg. 1890. Wien, 1890.
Verhandlungen der kais. königl. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,
Bd. XL. Wien 1890.
Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn, XXVII. Bd. 1887— 1888.
Brünn 1889.
Ajándékok.— (Geschenke.)
A m. tud. Akadémiától :
«Akadémiai Értesítő». I. köt. Budapest 1890.
«Mathematikai és Természettudományi Értesítő» VIII. köt. 3—9. sz. IX. köt.
1. fűz. Budapest 1890.
Értekezések a Természettudományok köréből. ATX. köt. 7— 10. sz. XX. köt.
2—3. sz. Budapest 1890.
Siegmeth Károly úrtól Debreczenben :
Az aggteleki cseppkőbarlang. Eperjes 1890.
A in. orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének áll. közp. bizottságától :
A m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének története 1840-től
1890-ig. — S.-A.-Ujhely 1890.
Az osztrák cs. kir. földmivelésiigyi minisztériumtól :
Bilder von den Kupferkies-Lagerstätten bei Kitzbühl und den Schwefel-Lager
stätten bei Swoszowice. — Wien 1890.
Hébert Edmond, családjától :
Discours prenoncés sur la tombe de M. Edmond Hébert.
Stäche Guido úrtól Bécsben :
Die liburnische Stufe und deren Grenz-Horizonte, Wien 1889.
Fragmente einer afrikanischen Kohlenkalkfauna aus dem Gebiete der WestSahara. Wien 1883.
Die Wasserversorgung von Pola. Wien 1889.
A danzigi természettudományi társulattól :
Conwentz H., Monographie der baltischen Bernsteinbäume. Danzig 1890.
Agassiz A. úrtól Cambridgeben :
Annual Report of the Curator of the Museum of comparative Zoology et
Havard College etc. for 1888—89. Cambridge 1889.
I >raghicenu M. M. úrtól :
Erläuterungen zur geologischen Uebersiehtskarte des Königreiches Rumänien.
Wien 1890.
Wülfing E. A. úrtól Heidelbergben :
Beitrag zur Kenntniss des Kryokonit.
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Berechnung der chemischen Formel der Turmaline nach deh Analysen von
B. B. Riggs.
Ueber einen Apparat zur Herstellung von Krystallschliffen in orientirter Lage.
Ueber eine Vorrichtung zum raschen Wechsel der Beleuchtung am Mikroskop.
Dr. Felix János úrtól Lipcsében :
Beiträge zur Kennt.niss der Gattung Protosphyraena Leidy, Berlin 1890.
Hall James úrtól Albanyban :
Report of the State Geologist giving an account of the condition of the work
upon which he is engaged. — Albany, 1884.
Report of the State Geologist for the year 1883, 1884, 1885, 1886. (4 köt.)
Albany 1884— 1887.
Annual Report (30-, 31-, 35-, 36-, 37-th) on the New-York State Museum
of Natural History by the regents of the University of the State of New-York
(1879— 1886).
Report of the State Geologist for the year 1882. Albany. 1883.
Annual Report (41-, 42-th) of the trustees of the State Museum of NaturalHistory for the year 1887, 1888. Albany 1888—9.
Annual Report (33- and 34-th) of the State Museum of Natural History.
Albany 1880— 1.
Natural-History of New-York. vol. V. part. I. (1, 2) vol. VI. VII. Albany
1884— 1888.
Vadona János úrtól :
Report of the Royal Society of Tasmania for the year 1885, Tasmania 1886.
Papers and proceedings of the Royal Society of Tasmania for 1884 and 1885(két kötet).
The official Hand-book of Tasmania by Thomas C. Just, 2m. Edition 1883.
A Study about the River Murray by S. Pollitzer C. E. Adelaide 1883.
The Atlantic and Gulf Coast Canal and Okeechobee Land Company. Phila
delphia 1885..
40-th Annual Report of City Trusts, Philadelphia 1884-.
Végre még a következő kiadványokat :
Boletin del Instituto geografico Argentino X. kötet 10— 12. füzet. BuenosAyres 1889.
Boletin da Commissao geografica e geologica da provincia de S. Paulo No. 1—3.
S. Paulo 1889.
Rules for Electrical Installations. Melbourne 1889.
The Transactions of the Academy of Science of St. Louis, vol. V. No. 1 et 2.
1886— 1888. St. Louis 1888.
Boletin de Minas etc. Anno VI. Nro. 1. 2. Lima 1890.
CBerocTe^aHCKH XpHCOByÆ y liciy. 1889.
Kelt Budapesten, 1890 deczember 31-én.
D r. Staub M óricz,
első titkár.
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
tisztviselői,
választattak az 1889 februárius 13-án tartott közgyűlésen az 1889— 1892 trienniumra.

FUNCTIONÄßE DEß UNGAR. GEOLOG. GESELLSCHAFT,
gewählt in der am 13. Februar 1 8 8 9 abgehaltenen Generalversammlung
fü r das Triennium 1 8 8 9 — 1 8 9 2 .
Elnök (Präsident) : Dr. szentmiklósi Szabó -József, kir. tanácsos s több bel- és
külföldi rend lovagkeresztese, az edinburgi és bolognai tud. egyetem tiszt,
tudora, a budapesti m. kir. tud. egyetemen az ásvány- és földtan ny. r. tanára ;
a magyar tudom. Akadémia igazgató tagja és III-ik (matliematikai és termé
szettudományi) oztályának titkára : számos bel- és külföldi tudományos társu
lat tiszteleti, külső, rendes és levelező tagja, stb.
Alelnök (Vicepräsident) : B öckh János, m. kir. min. osztálytanácsos, a m. kir.
földtani intézet igazgatója, a m. tud. akadémia levelező tagja ; a bécsi cs.
kir. földtani intézet levelezője.
Titkárok (Secretare) : Első titkár dr. Staub M óricz tanár ; másodtitkár dr.
Szádeozky Gyula.
Pénztáros (Cassier) : Czanyuga J ózsef.

Választmányi tagok : (Mitglieder des Ausschusses.)
G ezbll Sándor.
dr. H ofmann K ároly.
dr. I losvay L ajos.
K alecsinszky Sándor.
dr. K renner József Sándor.
L óczy L ajos.

dr. P ethö G yula.
P etrik L ajos.
B oth L ajos ( telegdi).
dr. ScHAFARZIK F eRENCZ.
dr. Schmidt Sándor.
Semsey A ndor.

A földrengési bizottság tagjai : (Mitglieder der Erdbeben-Commission.)
Elnök (Präsident) : D r. szentmiklósi Szabó .József.
Előadó (Referent) : D r. Schafarzik F erenoz.
Tagok (Mitglieder) : prudniki H antken M iksa, L óczy L ajos, dr. S zontagh T amás,,
V álya M iklós.
A z erdélyrészi előadó : (Referent für die siebenbürgischen Landestheile.)
D r. K och A ntal.
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK
NÉVSORA
az 1890-iki évben.

VERZEICHNIS«
DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT
im Jahre 1890.
Jegyzet.. A lakóhely után következő szám a tag választási évét jelenti. A hol
két szám fordul elő, ott az első (zárójel közötti) jelenti a rendes taggá választás
évét, a második pedig a tiszteleti, pártoló, örökítő vagy levelező taggá választás idejét.

Pártfogó. (Protektor.)
G

h ekczeg
E s t e k h á z y M i k l ó s , Edelstetten herczegi grófja, Fraknó
örökös ura, az Aranygyapjas Rend Vitéze, a Magyar királyi Szent-István rend
középkeresztese, a Hannoverai Guelph-rend kardos nagykeresztjének birto
kosa, a császári orosz Szent-Anna-rend commandeurje, cs. kir. kamarás,
Sopronmegye örökös főispánja, cs. és kir. őrnagy sz. k. — Bécsben, 1856.

alanthai

Tiszteleti tagok. (Ehren-Mitglieder.)
Beyrich E., a berlini egyetemen a palæontologia tanára, Európa geológiai térképe
ügyének egyik igazgatója stb. Berlin 1886.
Blanford W. T., a londoni Royal Society tagja s a londoni geológiai társulat titkára,
London 1886.
Capellini Giovanni, a bolognai egyetemen a geológia tanára, a nemzetközi geológiai
kongresszus és a R. Comitato geologico elnöke, Bologna 1886.
Dana James, Dwight, a Yale-College-on a mineralogia és geológia tanára, NewHawen, Connecticut államban, 1886.
Daubrée A., az Institut tagja s a természetrajzi múzeumon a geológia tanára,
Páris 1886.
Ettingshausen Constantin báró, cs. és kir. kormánytanácsos, egyetemi tanár,
Graz 1883.
Hall James, állami geológus s az állami természetrajzi múzeum igazgatója Albanyban, New-York államban 1886.
Hauer Ferencz, lovag, csász. és kir. udvari tanácsos, a cs. k. természetrajzi udvari
múzeum intendánsa, Bées 1867.
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( t) Hébert E., az Institut tagja s a Sorbonneban a geológia, tanára, Paris 1886.
(meghalt 1890. április 4-án).
Prestwich J., az oxfordi egyetemen a geológia tanára, a londoni Royal Society1
tagja s a londoni geológiai társulat alelnöke, London 1886.
Richthofen Ferdinand báró, egyetemi tanár, Lipcse 1883.
Semsei Semsey Andor, földbirtokos, am. nemz. múzeum ásványtári osztályának tiszt,
fó'-ó're, a m. tud. akadémia és a kir. m. természettudományi társulat tiszteleti
tagja, Budapest 1876.
Stäche Guidó, cs. k. főbányatanácsos és a cs. és k. geológiai intéz, aligazgatója,
Bécs 1872.
Stur Dénes, cs. és kir. udvari tanácsos, a cs. és k. geológiai intézet igazgatója,
Bécs 1880.
Suess Ede, a bécsi tudomány-egyetemen a geológia tanára s az osztrák Reichsrath
tagja stb., Bécs 1886.
Zittel Károly Alfréd, a müncheni egyetemen a geológia és palaeontologia tanára,
München 1883.

Levelező tagok. (Correspondirende Mitglieder.)
Beszédes Kálmán, Konstantinápoly 1874.
Buda Ádám, földbirtokos, Reá (1866) 1885.
Dr. Felix János a palæontologia magántanára a lipcsei egyetemen. 1888.
Hazslini Hazslinszky Frigyes, collegiumi igazgató, a m. tud. akadémia rend. tagja,
Eperjes 1888.
Korniss Emil gróf, Budapest 1880.
Majláth Béla, Budapest 1873.
Müller Károly, Villány 1875.
Dr. Roccatagliata Péter, Nápoly 1885.
Báró Splény Béla, ny. min. tanácsos, Budapest 1888.
Széllé Zsigmond, Dunaföldvár 1882.
Pártoló tagok. (Unterstützende Mitglieder.)
Andrássy Dénes gróf, bányabirtokos, Demo 1885.
Andrássy Manó gróf, országgy. képviselő, Budapest 1885.
Budapest fővárosa 1881.
Csáky László gróf, v. b. titk. tanácsos, országgy. képviselő, Budapest 1885.
Első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat, Budapest és Pécs 1873.
Eszakmagyarországi egyesített kőszénbánya és iparvállalat részvény-társaság,
Budapest 1885.
Kempelen Imre, földbirtokos, Moha 1886.
Kőszénbánya és téglagyár részv.-társulat, Budapest 1872.
Nagyági m. kir. és magántársulati aranybányamű-vállalat, Nagyág 1883.
Osztrák magyar államvasuttársaság, Budapest és Bécs 1885.
Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület, Budapest 1883.
Rimamurány-Salgó-Tarjáni vasmű-részvény-társaság, Salgó-Taiján 1885.
(
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Dr. Schwarcz Gyula, a m. tud. akadémia rend. tagja, országgyűl. képviselő, Buda
pest 1864.
Szentmiklósi Dr. Szabó József, (L. elnökség) Budapest (1850) 1886.
42 Szlávy József koronaőr, Budapest 1883.

Örökítő tagok. (Gründende Mitglieder.)
Balla Pál, ügyvéd, Újvidék 1883.
Beszterczebánya szab. kir. város tanácsa, Beszterczebánya 1885.
Bezerédy Pál, földbirtokos, Budapest 1884.
Dávid Vilmos, mérnök, Budapest (1866) 1884.
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, áll. felsőbb leányiskolái rendes és tud. egyet, magán
tanár, Budapest (1877) 1885.
Esztergomi Főkáptalan, Esztergom 1886.
Dr. Fischer Samu, gyógyszertár-tulajdonos, Budapest 1888.
Hantken Miksa (prudniki), lovag, egyetemi tanár, Budapest (1860) 1873.
Dr. Hericii Károly, nyug. m. kir. miniszteri osztálytanácsos, Budapest 1886.
Húsz Samu, az osztr.-magy. államvasut ny. bányamérnöke, Budapest (1867) 1885.
Dr. Ilosvay Lajos, műegyetemi tanár, Budapest (1883) 1885.
InkeyBéla, magánzó a m. tud. akadémia lev. tagja, Pozsony (1875) 1886.
Kaufmann Kamilló, m. kir. bányakapitány (1866) 1890.:
Kállay Béni, közös pénzügyminiszter, Bécs 1859.
Dr. Koch Antal, egyetemi tanár, Kolozsvár (1866) 1884.
Dr. Kuncz Adolf, csornai praelatus, Csorna (1880) 1886.
Dr. Pethő Gyula, m. k. osztálvgeologus, Budapest (1873) 1886.
Salgó-Tarjáni kőszénbánya részvény-társaság, Budapest 1872.
Dr. Scliafarzik Ferencz, m. kir. geológus, Budapest (1875) 1884.
Dr. Staub Móricz, tanár. (1868) 1887.
Fülöp, Szász - Coburg - Gothai lierczeg vasgyárai, Poliorella 1885.
Dr. Szontagh Tamás, m. kir. geológus 1887.
Tengerészeti hatóság, Magyar királyi, Fiume 1876.
Újvidéki m. kir. kath. főgymnasium (Balla Pál alapítványa), Újvidék 1883.
•MZsigmondy Béla, mérnök, Budapest (1871) 1875.

Rendes tagok. (Ordentliche Mitglieder.)
a)

Budapesti rendes tagok.

Almásy Andor (szentannai), magyar királyi központi főerdőmester 1888.
Bakos János, főgymnasiumi h. tanár 1887.
Ifj. gr. Batthyány Géza, birtokos 1885.
Báthory Nándor, főreáliskolai igazgató 1875.
( 62 )

TAGOK NÉVSORA.

63

Bedő Albert (kálnoki), országos főerdőmester, miniszteri tanácsos 1888.
Belházy János, m. kir. miniszt. osztálytanácsos 1867.
Berecz Antal, felsőbb áll. leányiskolái igazgató 1866.
Beraáth József, vegyész 1864.
Böckh János, m. k. osztálytanácsos, a m. k. földtani intézet igazgatója 1868.
Dr. Braun Gyula, egyet, tanársegéd 1885.
Bruimann Vilmos, m. k, főbánvatanácsos és ny. bányakapitány 1870.
Burchard Konrád, főkonzul, a főrendiház tagja 1885.
Czanyuga József, a m. nemzeti múzeum irattárnoka 1850.
Déchy Mór, birtokos 1875.
Dr. Dékánv Rafael, főreáliskolai igazgató 1867.
Déry Mihály, plébános 1871.
Dr. Dulácska Géza, fővárosi főorvos 1882.
Duma György, főgymnáziumi tanár 1872.
Dr. Eissen Ede, magánzó 1874.
Eötvös Loránd báró, egyetemi tanár, a m. tud. akadémia elnöke, főrendiházi
tag 1867.
Erős Lajos, egyetemi tanársegéd 1885.
Farkasa Róbert, m. kir. hivataltiszt 1876.
Fábry Gyula, pestvidéki kir. törvényszéki biró 1886.
Dr. Fialowsky Lajos, kir. főgymnáziumi tanár 1887.
Fillinger Károly, polg. fiúiskolái igazgató 1871.
Franzenau Ágoston, nemzeti múzeumi segédőr 1877.
Frivaldszkv János, kir. tanácsos, nemz. múzeumi igazgató-őr 1853.
Gerenday Béla, márványműgyáros 1888.
Gezell Sándor, m. kir. bányatanácsos, bányafőgeologus 1871.
Ghyczy Géza, kir. tanácsos, a kereskedelmi akadémia igazgatója 1868.
Gianone Adolf, főmérnök 1878.
Gombossy János, m. kir. miniszt. osztálytanácsos 1872.
Grænzenstein Béla, m. k. miniszteri tanácsos 1872.
Gschwandtner Albert, m. kir. pénzügymin. titkár 1889.
Guckler Győző, m. kir. bányabiztos 1878.
Dr. Haag Ödön, ügyvéd 1881.
Halaváts Gyula, m. kir. osztálygeologus 1874.
1 >r. Hasenfeld Manó, egyetemi magántanár 1866.
Dr. Hofmann Károly, m. k. főgeologus, 1861.
Dr. Hoitsy Pál, országgyűlési képviselő 1885.
Hüttl Ernő, egyetemi hallgató 1890.
Dr. Iszlav József, fogorvos 1880.
(i) Jamniczky Lipót, m. kir. curiai biró 1877. (meghalt 1890 január 6.)
Dr. Jankó János, főv. statiszt. hiv. tiszt 1888.
Dr. Jurányi Lajos, egyetemi tanár 1879.
Kachelmann Farkas, m. kir. miniszt. titkár 1885.
Kalecsinszky Sándor, a m. kir. földtani intézet vegyésze 1882.
Kilián Frigyes, m. kir. egyetemi könyvárus 1880.
Klein Gyula, műegyetemi tanár 1873.
(63)
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Kocsis János, egyetemi tanársegéd 1883.
Dr. Koller Gyula, orvos 1885.
Kossnch János, üveg- és fayence-gyáros 1880.
Kozocsa Tivadar, állami tanitóképezdei tanár 1874.
Dr. Krenner József Sándor, műegyetemi tanár és n. múzeumi őr 1864.
Kuncz Péter, nyug. m. kir. miniszteri osztálytanácsos 1868.
Láng Sándor, mérnök 1885.
Legeza Viktor, polgári iskolai tanár 1874.
Dr. Lendl Adolf, nemzeti múzeumi segédőr, műegyetemi magántanár 1887.
Leutner Károly, nyug. miniszt. térképtári igazgató 1867.
Loczka József, a nemzeti múzeum vegyésze 1883.
Lóczy Lajos (Lóczi), egyetemi ny. r. tanár 1874.
Lukács László, országgyűlési képviselő 1882.
Dr. Lutter Nándor, kir. tanácsos, tankerületi főigazgató 1867.
Melczer Gusztáv, tanárjelölt 1889.
Dr. Molnár Nándor, gyógyszertár-tulajdonos 1877.
Dr. Muraközy Károly, műegyetemi tanársegéd 1886.
Nagy Dezső, műegyetemi tanár 1884.
Nagy László, állami tanitónő-képezdei tanár 1880.
Dr. Nendtvich Károly (Cserkuti), kir. tanácsos, nyug. műegy. tanár 1850.
Ney Ede és társa, kőfaragóműhely- és kőbányatulajdonosok 1890.
Paszlavszky József, m. kir. főreáliskolai tanár 1873.
Petrik Lajos, m. kir. ipar-középiskolai tanár 1887.
Pfiszter Károly, m. kir. pénzügyi tanácsos 1869.
Dr. Posewitz Tivadar, m. kir. segédgeologus 1877.
Preuszner József, háztulajdonos 1867.
Prélyi István, magánzó 1854.
Probstner Arthur, országgyűlési képviselő 1879.
Both Lajos (Telegdi), m. kir. főgeologus, 1870.
Bvbár István, állami tanitónő-képezdei tanár 1871.
Dr. Schmidt Sándor, egyetemi rendkivüli tanár, múzeumi segédőr 1876.
Dr. Schulek Vilmos, egyetemi tanár 1875.
Schuller Alajos, műegyetemi tanár 1874.
Semsey Andor (Semsei), földbirtokos, 1876.
Siehmon Adolf, mérnök 1874.
Szathmáry Béla, m. kir. pénzügyi min. osztálytanácsos 1869.
Szauer Arnold, kir. stat. hiv. tisztviselője 1888.
Dr. Szádeczky Gyula, tanár 1883.
Szontagh Pál (Gömöri), földbirtokos és gyártulajdonos 1885.
Dr. Téry Ödön V., m. kir. közegészségügyi felügyelő 1878.
Dr. Thirring Gusztáv, fővárosi statiszt. hiv. tisztviselő 1883.
Tirscher Géza, magy. kir. bányakapitány 1886.
Válva Miklós, polgári iskolai tanár 1876.
Dr. Vángel Jenő, egyetemi tanársegéd 1887.
Dr. Velics Antal, magánzó 1890.
Vécsey József, báró 1868.
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(+) Dr. Wagner Dániel, gyógyszerész 1850. (meghalt 1890. jan. 10.)
Dr. Wagner Jenő, vegyész 1885.
Wallenfeld Károly, bányabirtokos 1885.
Dr. Wartha Vincze, műegyetemi tanár 1868.
Wein János, fővárosi vízvezetéki igazgató 1867.
Wettstein Antal, curiai biró 1866.
Wieszner Adolf, ny. társ. bányaigazgató 1870.
Zenovitz Gusztáv, a m. kn\ főfémjelző-hivatal ellenőre 1885.
271 Zimányi Károly, műegyetemi tanársegéd 1885.

b)

Vidéki rendes tagok.

Dr. Abt Antal, egyet, tanár, Kolozsvár 1867.
Adda Kálmán, m. kir. bányagyakornok, Nagybánya 1887.
Alexv György, m. kir. kohótiszt, Zalathna 1889.
Andreics János, bányamérnök, Salgó-Tarján 1890.
Ágh Timót, cist.-r. főgymnasiumi tanár, Pécs 1885.
Árkosi Béla, kir. bányatiszt, Körmöczbánya 1886.
Baczoni Albert, főreáliskolai tanár, Kassa 1874.
Baumerth Károly, m. kir. bányatiszt, Bartos-Lehotka 1887.
Bene Géza, bányamérnök, Resicza 1885.
Benes Gyula, bányamérnök, Esztergom 1867.
Dr. Benkő Gábor, gymnasiumi tanár, Zilah 1885.
Bertalan Alajos, kegyesrendi urad. pénztáros, Mernye 1886.
Bibel János, műépitész, Oravicza 1886.
Botbár Dániel, lyceumi tanár. Pozsony 1866.
Botbár Gyula, m. kir. bányamérnök, Ózd 1886.
Dr. Botbár Samu, városi orvos, Beszterczebánya 1885.
Bózer Károly, m. kir. bányatiszt, Körmöczbánya 1886.
Bradofka Frigyes, m. kir. bányatiszt. Felsőbánya 1890.
(t) Brzorád Rezső, földbirtokos, Mogyorós 1867. (meghalt 1890 máj. 14.)
Buránv János, ügyvéd, Esztergom 1870.
Búza János, collegiumi tanár, Sárospatak 1872.
Dr. Cbyzer Kornél, Zemplénmegye főorvosa, S.-A.-Ujbely 1879.
Csató János, kir. tanácsos, Alsó-Fehérm. alispánja, Nagy-Enyed 1867.
Dr. Cserey Adolf, lyceumi tanár, Selmeczbánya 1881.
De Adda Sándor, m. kir. bányatanácsos, Akna-Szlatina 1867.
Derzsi K. Ferencz, tanár, Szentes 1879.
Dérer Mihály, m. kir. vaskohó-mérnök, Libetbánya 1874.
Dologh János, kir. bányatanácsos, Zalathna 1883.
Ebleitner Károly, bányamérnök, Tokod 1888.
Eichel Lipót, okleveles bányász, Anina 1883.
Eisele Gusztáv, bányagyakornok, Vasbegy 1885.
Dr. Farkas János, orvos, Duna-Pentele 1874.
Földtani K özlöny. X X I . köt. 1891.
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Fischer Samu, m. kir. bányagyakornok, Felső-Csertés 1883.
Fritz Pál, m. kir. bányanagy, Rónaszék 1885.
Dr. Gallik Géza, gyógyszerész, Kassa 1878.
Gallik Oszvald, benedek-rendi tanár, Pannonhalma 1887.
Gerber Frigyes, bányaigazgató, Salgó-Tarján 1890.
Gerő Nándor, bányamérnök, Salgó-Tarján 1883.
Gianone Virgil, m. kir. bányatiszt, Pécs 1883.
Glanzet- Gyula, bányamérnök, Baranya-Szabolcs 1874.
Glos Arthur, fürdőigazgató, Csíz 1890.
Gothárd .Jenő, birtokos, Herény 1880.
Gólián Károly, m. kir. bányatiszt, Nagyág 1876.
Görgey Lajos, m. k. vasgyári hiv. főnök, Zólyom-Brézó 1879.
Greguss János, bányaigazgató, Köpecz 1872.
Gvürky Gyula (Gyürki), társulati bányamérnök, Dorogh 1885.
Haala József, bányaművezető, Dorogh 1888.
.
Halmay Albin, bányafőnök, Bánszállás 1884.
Hellwig Nándor, m. k. bányatanácsos és bányahivatali főnök, Körmöczbánya 1885.
Hermann Gusztáv, bányaigazgató, Márkusfalva 1879.
Hesky János, bányaigazgató, Zalathna 1885.
Hickl József, gymnásiumi tanár, Nagybánya 1876.
Hlavacsek Kornél, m. kir. bányatiszt, Pjerg 1883.
Hoffmann Richárd, bányamérnöksegéd, Steyerlak-Anina 1883.
Holletschek Károly, bányagondnok, Nemtibánya 1885.
Dr. Hollósy Jusztinián, dömölki apát, Kis-Czell 1869.
Hudoba Gusztáv, m. kir. pénzügyi tanácsos, Nagybánya 1871.
Huffner Tivadar, m. kir. főbányatanácsos és bányaigazgató, Nagyág 1871.
Jahn Vilmos, uradalmi igazgató, Boros-Sebes 1885.
Jelinek Ernő, bányaigazgató, Ózd 1885.
Joós István, m. kir. bányatiszt, Diósgyőr 1881.
Joós Lajos, m. kir. bányatiszt, Felső-Bánya 1883.
Junker Gusztáv, ev. gymnáziumi tanár, Beszterczebánya 1887.
Kail Béla, m. kir. pénzverő-hivatali ellenőr, Körmöczbánya 1876.
Dr. Kanka Károly, kir. tanácsos, főorvos, Pozsony 1851.
Kantner János, bányamérnök, Borszék 1886.
Keller Emil, gyógyszerész, Vág-Ujhelv 1864.
Dr. Koch Ferencz, egyetemi magántanár, Kolozsvár 1875.
Kondor Sándor, m. kir. bányatiszt, Rézbánya 1883.
Kovács Dömjén, cisterc. rendi főgymnásiumi tanár, Eger 1885.
Dr. König Henrik, kir. törvényszéki és vízaknai fürdőorvos, Nagy-Szeben 1890.
Krausz Nándor, bányamérnöksegéd, Ózd 1886.
Dr. Krászonyi József, orvos, Nyir-Bakta 1880.
Kreesarevics Márk, szerb főgymnásiumi tanár, Újvidék 1878.
Kremnitzky Amandus, m. kir. sóbányahivatali főnök, Vízakna 1887.
Kremnitzky Jakab, bányatiszt, Nagybánya 1876.
Krémet- György, m. kir. bányahivatali főnök, Torda 1885.
Krivány János (Kriványi), aradmegyei pénztári ellenőr, Arad 1877.
( 66 )
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Krutkovszky Károly, kir. kohótiszt, Zalathna 1887.
Dr.Kubacska Hugó, m. kir. bányatanácsos, pénzverő-hivatali igazgató, Körmöczbánya 1872. (meghalt.)
Kupecz István, m. kir. bányatiszt, Körmöczbánya 1887.
Lajos Győző, m. kir. bányagyakornok, Nagyág 1885.
Lájer Nándor, cisteroi rendi tanár, Székesfehérvár 1885.
László Zoltán, Kászonjakabfalvi gazdász, Kolozsvár 1890.
Leithner Antal, báró nyug. min. tanácsos, Körmöczbánya 1884.
Liedermann -József, mérnök, Munkács 1875.
Dr. Lörenthey Imre, egyet, tanársegéd, Kolozsvár 1885.
Ludwig .József, kir. bányagyakornok, Szomolnok 1887.
Lux József, bányatiszt, Kotterbach 1888.
Maderspach Antal, vegyész, Kesicza 1885.
Dr. Markó László, Borsodmegve főorvosa, Miskolcz 1882.
Matyasovszky Jakab (mátyásfalvi), nyug. m. kir. osztálygeologus, Pécs 1872.
Id. Márkus Ágoston, nyug. m. kir. bányatanácsos, Nagy-Bocskó. 1867.
Márkus Károly, bányamérnök, Sajókaza 1889.
Dr. Mártont! Lajos, gymnasiumi tanár, Szamos-Ujvár 1880.
Mészáros Gyula, m. kir. bányatiszt, Nagybánya 1881.
Miháldy István, esperes-plébános, Bakonv-Szt-László 1872.
Milkovics Zsigmond, földművelő, Szent-Mihály 1866.
Molnár Károly, reáliskolai tanár, Székely-Udvarhely 1874.
Dr. Munkácsy Pál, orvos, Nagy-Bocskó 1887.
MurzsnayFerencz, kir. bányagyakornok, Aranyidka 1888.
Dr. Nagy Károly, főbányaorvos, Abrudbánya 1879.
Dr. Nemes Felix, főgym. tanár, Csik-Somlyó 1886.
Xyirő Béla, m. kir. bányagyakornok, Akna-Sugatag 1886.
Nyulassy Antal, szt. benerendi lelkész, Tárkány 1869.
Oelberg Gusztáv L., m. kir. bányakapitány, Zalathna 1867.
Okolicsányi Béla, m. kir. főbányahivatali fogalmazó, Akna-Szlatina 1875.
Dr. Pantocsek József, kerületi orvos, Tavarnok 1885.
Parragh Gedeon, tanár, Kecskemét 1873.
Pálffv József, m. kir. bányabiztos, Szepes-Igló 1885.
Pálffy Sándor, köz- és váltóügyvéd, Arad 1878.
Petrovits András, bányamérnök, Ózd 1884.
Péter János, reáliskolai tanár, Pécs 1875.
Philippovits Sándor, a rudariai vaskőbányatársaság igazgatója, Majdán 1887.
Piczek Gusztáv, m. kir. hivatali tiszt, Abrudbánya 1887.
Dr. Plichta Soma, Nógrád megye tiszt, főorvosa, országos egészségügyi tanácsos.
Losoncz 1883.
Pocreanu György, társulati bányatiszt, Vaskó-Moravicza 1886.
Pongratz Gusztáv lovag, bánya- és gyártulajdonos, Zágráb 1885.
V János, kegyesrendi áldozó pap és tanár, Nagy-Kanizsa 1886.
I r. Primics György, múzeumi segédőr, Kolozsvár 1880.
Privic-zky Ede, m. kir. főaranyválasztó, Körmöczbánya 1880.
Dr- Profanter János, kir. bányamű-orvos, Akna-Sugatag 1885.
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Prunner Róbert, kir. bányagyakornok, Körmöez bányán 1883.
Bakus Pál, főherczegi főbányatiszt, Gölniczbánya 1886.
Beich Henrik, bányaművezető az osztr.-magy. áll. vasúttársaságnál, Resiczabánya 1890.
Riegel Vilmos, bányamérnök, Székül 1890.
(f) Rieger János, m. kir. bányatanácsos, Sebeshely 1867. (megh. 1890. nov. 30.)
Rombauer Emil, kir. főreáliskolai igazgató, Brassó 1886.
Ruffiny Jenő, bányamérnök, Dobsina 1872.
Ruzitska Béla, tanárjelölt, Kolozsvár 1888.
Dr. Sárkány Miklós, Szent-Benedekrendi apát, Bakonybél 1869.
Schmidt Géza, kir. bányatiszt, Nagyág 1885.
Schmidt László, m. kir. főbányahivatali segédfőnök, Akna-Szlatina 1890.
Schneider Gusztáv, vaskohó-igazgató, Szomolnok 1872.
Schwartz Gyula, városi bányaművezető, Körmöczbánya 1881.
Schwicker Alfréd, tanár, Pozsony 1889.
Siegl József, műépitész és téglavető-tulajdonos, Fehértemplom 1886.
Siegmeth Károly, m. kir. áll. vasúti felügyelő, Debreczen 1879.
Starna Sándor, bányaigazgató, Vörösvágás 1885.
Steinhausz Gyula, bányaigazgató, Szomolnok-Hutta 1871.
Stempel Gyula, m. kir. bán\ra-esküdt, Zalathna, 1887.
Dr. Sterényi Húgó, m. kir. főreáliskolai tanár, Székesfehérvár 1879.
Süssner Ferencz, m. kir. bányatanácsos, bányahivatali főnök, Felsőbánya 1869.
Szabó Samu, tanár, Kolozsvár 1855.
Szellemy László, m. kir. bányatiszt, Kapnikbánya, 1889.
Dr. Székely József, városi orvos, k. a. érd. kereszt tulajdonosa, Tokaj 1885.
Széles Géza, kir. bányaesküdt, Szomolnok 1887.
Szikszay Lajos, kir. tanácsos, alispán, Zilah 1878.
Szontagh Aladár, m. kir. bányabiztos, Zágráb 1885.
Tallatschek Ferencz, bányaigazgató, Petrozsény 1883.
Teschler György, állami főreáliskolai tanár, Körmöczbánya 1875.
Téglás Gábor, állami reáliskolai igazgató, Déva 1872.
Tliemák Ede, reálisk. tanár, Temesvár 1869.
Torma Zsófia úrhölgy, Szászváros 1867.
Dr. Traxler László, gyógyszerész, Kalocsán 1889.
Tribus Antal, m. kir. bányamérnök. Körmöczbánya 1886.
Ifj. Veress József, m. kir. bányagyakornok, Körmöczbánya 1885.
Dr. Vutskits György, kath. gymnasiumi tanár, Keszthelyen 1885.
Wagner Vilmos, m. kir. főbányatanácsos, m. kir. hivatali főnök, Rónicz-Brezova 1881.
Waldherr József, polgári iskolai tanár, Versecz 1880.
Wallenfeld Mihály, magánzó, Duna-Bogdán 1885.
Zorkóczy Lajos, tanító, Újvidék 1887.
c)

A seltneczbányai fiókegyesület tagjai.

Akadémiai általános társaság, Selmeczbánya 1876.
Breznyik János, kir. tanácsos, evang. lyceumi igazgató, Selmeczbánya 1876.
Broszmann Jenő, m. k. gépfelügyelő, Szélakna 1878.
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Burdács Lajos, kir. bányagyakornok, Vihnye 1890.
Cseh Lajos (Szt-Katolnai), m. kir. bányageologus, Selmeczbánya 1871.
Faller Károly, bányásziskolai tanár, Selmeczbánya 1883.
Farbaky István, főbányatanácsos, bányászakademiai igazgató, Selmeczbánya 1871.
Fox Károly, kir. gépfelügyelő, Szélakna 1888.
Gretzmacher Gyula, kir. bányatanácsos, bányászakad. tanár, Selmeczbánya 1871.
Hegedűs Pál, m. kir. bányatiszt, Selmeczbánya 1885.
Hültl József, m. kir. min. tanácsos, bányaigazgató, Selmeczbánya 1878.
Itj. Kachelmann Károly, gépgyáros, Vihnye 1871.
Kamenár József, m. kir. bányamérnöksegéd, Szélakna 1887.
Litschauer Lajos, kir. bányásziskolai tanár, Selmeczbányán 1886.
Martiny István, m. kir. bányatiszt, Vichnye 1883.
Mialovich Elek, kir. kohótiszt, Selmeczbánya 1888.
Müller Sándor, m. kir. bányagyakornok, Hodrusbánya 1890.
Pelachv Ferencz, m. kir. bányagyakornok, Selmeczbánya 1887.
Péch Antal, m. kir. min. tanácsos, nyug. m. kir. bányaigazgató, országgy. képvi
selő, Selmeczbánya 1867.
Platzer Jenő, magy. kir. számtanácsos, Selmeczbánya 1885.
Bákóczy Samu, m. kir. zuzómű-felügyelősegéd, Selmeczbánya 1883.
Beitzner Miksa, m. kir. bányatanácsos, Selmeczbánya 1874.
Bennert Gyula, pénztárnok, Selmeczbánya 1875.
Bichter Géza, kir. bányagyakornok, Selmeczbánya 1888.
Schelle Bobért, m. kir. vegyelemző, Selmeczbánya 1876.
Dr. Schenek Gusztáv, m. kir. főbányatanácsos, bányászakadémiai tanár, Selmecz
bánya 1871.
Dr. Schwartz Ottó, bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1871.
Selmeczbánya város tanácsa 1875.
Svehla Gyula, m. kir. zuzómű-felügyelő, Selmeczbánya 1880.
Szlovikofszky Emil, m. kir. bányagyakornok, Selmeczbánya 1890.
Tirscher József, m. kir. bányamérnök, Szélakna 1876.
Veress József, m. kir. bányatanácsos és bányaügyi előadó, Selmeczbánya 1867.
Wagner József, társulati kohófőnök, Selmeczbánya 1881.
Wieszner Adolf, m. k. bányatiszt, Selmeczbánya 1880.
A« Winkler Benő, m. kir. bányatanácsos, bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1867.

d)

A rendes tagok jogaival biró intézetek és egyesületek.

Állami főreáliskola, Arad 1880.
Drenkovai kőszénbányaművek igazgatósága, Berzászka 1885.
Eggenberger-féle könyvkereskedés, Budapest 1872.
Egri Ó-Kaszinó, Eger 1876.
Esztergom város tanácsa 1873.
Fehértemplomi állami gymnasium 1880.
Gyulafehérvári nagy gymnasium könyvtára, Gyulafehérvár 1881.
Klói evangélikus főgymnasium könyvtára, Igló 1873.
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. Iglói felsőmagyarországi bánya-polgárság, Igló 1866.
M. kir. áll. főreáltanoda, Kassa 1890.
Kecskeméti reform, főiskola, Kecskemét 1873.
Miskolczi polgári iskola 1883.
Miskolczi reform, főgymnasium 1880.
Nadrági vasipar-társulat igazgatósága, Nadrág 1882.
Brassói bánya- és kohó-részvénytársaság, Buszkabánya 1884.
Kuun-reform. collegium, Szászváros 1875.
Szombathelyi premontrei főgymnasium 1880.
486 Zombori m. kir. állami főgymnasium 1885.
e)

Magyarországon kívül lakó tagok.

Ascher H. Ferencz, bányaigazgató, Grácz 1884.
Bornschegg Keresztély, bányaigazgató, Yoitsberg (Steiermark) 1883.
Dávid Alajos, Metternich hg. udvari tanácsosa, uradalmi főkormányzó, Bécs 188
Defrance Károly, bányavállalati főigazgató, Antwerpen 1873.
Dr. Delmár Tivadar, mérnök, Klein-Scheidegg 1890.
Dr. Duka Tivadar, orvos, London 1882.
Ehrenlechner B. János, bánya- és üveggyári gondnok, München 1885.
Dr. Fuchs Tivadar, cs. és kir. termr. udv. múzeumi őr, Bécs 1879.
Hofmann Rafael, bányabirtokos, Bécs 1867.
Dr. Homes Budolf, egyetemi tanár, Grácz 1884.
Maass Bernárd, a Dunagőzhaj. társaság kőszénbányák vezérigazgatója, Bécs 188
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
alapítványi tőkéje az 1 8 9 0 évben.
1850. (t) Gróf Andrássy György
készpénzben 105 frt
.... ... ...
1851. (f ) Báró Podmaniczky János ... ... .... ...
105 «
1856. (f) Báró Sina Simon
... _
... .._
525 «
1858. (f) Ittebei Kis Miklós
105 «
1860. Prudniki Hantken Miksa, Budapesten... ...
105 «
1864. Dr. Schwarz Gyula, Székes-Fehérvárott ... ...
kötelezvényben 300 «
1867. (f) Dräsche Henrik lovag Becsben
. _ .
_ készpénzben 100 «
1872. Pesti kőszénybánya- és téglagyár-társulat
... ...
300 «
Salgótarjáni kőszénbánya-társulat
... ... ... ...
100 .
1873. Az első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat, Buda
pest és Pécs
... ... ... .. . ... ... ... ...
200 «
Kállay Benjámin, Bécsben ... ... ... ... __ ....
100 »
1876. (f) Bónay Jáczint, Pozsonyban
... .... ... __
100 «
M. kir. tengerészeti hatóság, Fiumében
... ... ...
100 «
... ... ...
... ... ....
100 «
1877. (t) Gróf Evdődi Sándor
100 «
1879. Gróf Karácsonyi Guido Budolf-alapítványából ...
... ... ...
... ... __
200 «
1881. Budapest fővárosa ...
1883. Okányi Szlávy József, Budapesten ... ... ...
200 «
és 1885. A pesti hazai első takarékpénztár-egyesület
200 «
A nagyági m. kir. és magántársulati aranybányaművállalat
... ... ... ... ... . . ... ... ...
200 «
Balla Pál, Újvidéken ... ... ... ... ... ... ._
100 «
Balla Pál alapítványa az újvidéki magy. kir. főgymnázium nevére ...
100 «
1884. Bezerédy Pál, Budapesten ... ... ... ... ...
100 «
(f) Modrovits Gergely
... ... . .
... ... ...
100 «
(t) Zsigmondy Vilmos, Budapesten ... ... ... ...
200 «
1884. Dr. Koch Antal, Kolozsvárott ... ... ... ... ...
állampapírban 100 «
«
(t) Dr. Both Samu, Lőcsén ... ... ... __ ... _
100 »
... __ ...
1884. Dr. Schafarzik Ferencz, Budapesten
állampapírban 100 «
_
«
Dr. Szabó József, Budapesten
200 «
«
Dr. Ilosvay Lajos, Budapesten _.. ... ... __ ...
100 »
«
1885. Zsigmondy Béla, Budapesten
... . . ... ... __
100 «
David Vilmos, Budapesten
... ... ... __ __
100 «
Gróf Andrássy Manó, Budapesten
... __ .
... készpénzben 200 «
«
Húsz Samu, Budapesten ... ... __ ... ...
100 «
(f ) Felső-Szopori Tóth Ágoston, Gráczban ... .
... állampapírban 100 «
(71)

72

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ALAPÍTVÁNYI TŐKÉJE.

1885. (t) Klein Lipót, Budapesten
... ... ... .
készpénzben
—• Gróf Andrássy Dénes, Demon ... ... ... ...
...
<>
— Észak-Magyarországi egyesített kőszénbánya- és iparvállalat-részvénytársulat, Budapesten
... ... ...
«
1885. Kimamurány-Salgótarjáni vasmü-részvénytársaság, Sal
gótarjánban ... ...
...
... ...
... .
«
— Fülöp, szász-coburg-góthai herczeg ő fensége vasgyára,
Pohorellán_ ... ... ... ... ... ... ... __
«
— Beszterczebánva sz. kir. városa ... .... ... ...
...
«
— Gróf Csáky László, Budapesten
... ... ...
...
«
— Osztrák-magyar szabadalmazott Allamvasút-Társaság,
Budapest és Bécs ... ... ... ... ... ... __ ...
«
— Dr. Mágóesy-Dietz Sándor, Budapesten ... ... ... kötelezvényben
— Dr. Pethő Gyula, Budapesten
... ... __ ... __
«
— Kempelen Imre, Mohán ... ...
._ ... készpénzben
1886. Dr. Kunc Adolf, prépost Csorna .... ... ... ... ...
«
— Dr. Herich Károly, Budapesten
... ... __ __
«
— Esztergomi főkáptalan ... .... ... ... ._
...
«
— Inkey Béla, Budapesten ... ... ... __ ... _
«
1887. Dr. Staub Móricz, Budapesten
...
...
...
«
— Dr. Szontagb Tamás, Budapesten ... __ __ ...
«
1888. Dr. Fischer Samu, Budapesten
... ... ...
... ...
«
1890. Kaufmann Kamilló Budapesten
... ... ...
...
«
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DIE FLORA UNGARNS IN DER EISZEIT.
V on

Dr. M. Staub .*

Das an Naturschönheiten reiche Karpathengebirge umsäumt Ungarn
vom westlichen Einbrüche der Donau an in weitem und festem Bogen
zuerst gegen den Norden gerichtet, dann sich dem Osten zuwendend, um
schliesslich im Süden heim Austritte des mächtigen Stromes aus dem
grossen Becken in Fühlung mit dem Gebirgssysteme des Balkans zu treten.
Dieses Gebirge überschreitet in seinen höchsten Gipfeln die Höhe von
2000 Meter, doch war es einst, so wie alle Gebirge Europa’s höher, deren
ehemalige höchste Kämme nun als Trümmerwerk in den Thälern liegen. Es
ist dies das Werk der mechanischen Kräfte, die die Eiszeit entfesselte und
diese Trümmer haben uns auch zur Erkennung jener merkwürdigen
Epoche der Diluvialzeit geführt. Es vergingen aber Jahrzehente, bis end
lich auch die Karpathen diesbezüglich zur Durchforschung gelangten und
es sind gerade 35 Jahre, dass der polnische Geologe Z euschner 1 * im
Thaïe der Bysztra, das ist das obere Thal des weissen Dunajec, die erste
Moräne entdeckte. Zu gleicher Zeit durchstreifte v. S onklar 2, der rühmlichst bekannte Erforscher der Alpenwelt die Südseite der Hohen Tátra,
und schon bekannt mit. den Belicten der Eiszeit, konstatirte er, dass das
Kohlbachthal seine heute so hoch gerühmten landschaftlichen Reize
der zerstörenden und bauenden Kraft der Gletscher der Vorzeit ver
danke.
Doch es vergieng mehr als ein Jahrzehent, bis wir wieder sichere
Nachricht über die Gletscher der Tátra erhielten. Die Gründung der k. k.
geol. Reichsanstalt in Wien brachte erfahrene und tüchtige Geologen in
unser Land, doch da das Bestreben der Anstalt in erster Linie dahin
gerichtet war, in möglichst kurzer Zeit die geologische Uebersichtskarte der
österreichisch-ungarischen Monarchie construiren zu können, so blieb ihren

* Aus dem in der Generalversammlung am 4. Februar 1891 gehaltenen Vor
trage auszugsweise mitgetheilt.
■
** Man vgl. die im Anhänge auf S. 39 (39) d. ung. Textes zusammengestellte
Litteratur.
[2 ]
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Fachmännern nicht die Zeit, sich in Specialstudien einzulassen. W ir
verdanken dieser Zeit nur den Ausspruch G uido S tache ’ s,4 dass die
riesige Anhäufung von Granitblöcken und Gesteinsschutt am südlichen
Fusse der Hohen Tátra, die sich aber, wenn auch in geringerer Ausdehnung
auch am nördlichen Fusse dieses Gebirgsstockes constatiren lässt, nur
das Produkt der zerstörenden und bewegenden Kraft der Eisströme sein
könne.
Noch am Schlüsse der 70-er -Jahre, als der ungarische G eologe -T. v
M atyasovszky 16 einen Gesammtüberblick über den geologische n Bau der
Hohen Tátra gab, war das Endergebniss, insofern es sich auf die Zeichen
der Eiszeit bezog, als kein erschöpfendes zu betrachten. G. E mericzy 14 sah.
in dem Biesenwall, der den Csorba-See vom Süden umgiebt, eine mäch
tige Endmoräne, im Felkaer und im Kohlbacher Thaïe bemerkte man,
dass ihre Wände von Seitenmoränen occupirt seien; ebendort sah
Dr. Th. P osewitz gekritzte Gesteinsflächen, was auch Dr. S. R oth 15
behauptet; von der Nordseite des Gebirgstockes wird uns mitgetheilt,
dass das Becken des Fischsee’s einst von einem Gletscher ausgefüllt
war, wie denn überhaupt den Gletschermoränen in der Bildung der Seen
und Meeraugen der Karpathen eine wichtige Bolle zufiel. Auch die
Terrassenform der Querthäler weise auf die Thätigkeit der Gletscher
hin : es sei aber auch Thatsache, dass die Gletscher der Tátra sehr kurz
und steil waren.
In die Decade der 70-er-Jahre fallen aber noch andere Beobachtungen.
So behauptet J. v. S zabó 7 in der Mátra bei Pásztó eine Moräne, deren
Gesteinsschutt schon damals beim nahen Eisenbahnbaue verwendet wurde
und heute wahrscheinlich schon gänzlich weggetragen ist, erkannt zu
haben, deren theils faust , theils kopfgrosse Gesteinstrümmer aus dem die
Wände des Hasznos-Tbales bildenden Anorthittrachyt bestanden ; die
englischen Geologen B. J ack und -J. H orn 11 glaubten in den Ostkarpathen
Gletscherspuren entdeckt zu haben und meinten, dass das Bett der Theiss
ein wenigstens 45 engl. Meilen langer Gletscher ausgefüllt habe ; J. P ilar 10
glaubte, dass auch das beiläufig 1000 m hohe Gebirge von Agram von
Gletschern bedeckt war ; aber diese letzteren Angaben fanden in den öster
reichischen Geologen E. T ietze und M. P aul 12, 18 ihre Widerleger ; obwohl
beide den Beweis liefern, dass in der That auch in den Ostkarpathen die
Spuren der Eiszeit nachweisbar sind, wie sie das in ihren Mittheilungen
über die Czernahora beweisen. Ihnen haben sich in neuester Zeit H.
Z apalowic 87 und T h . P osewitz 43, 43 angeschlossen, insbesondere letzterer,
der seit einigen -Jahren im Gebiete der «Schwarzen» und «Weissen Theiss»
mit geologischen Detailaufnahmen beschäftigt ist. Er behauptet, dass er auf
der südwestlichen Seite der Hoverla-Spitze die Gletschererscheinungen noch
besser entwickelt antraf und auf den Alpen von Szwidowicze solche tektoni[3]
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sehe Verhältnisse vorfand, die ihn lebhaft an die der Hohen Tátra erin
nerten.
Die erschöpfende Kenntniss der Ausbreitung der alten Gletscher in
unseren Karpathen verdanken wir erst dem abgelaufenen Jahrzehent und
zwar den unermüdlichen Forschungen J. P abtsch ’28 und S. R oth ’ s .*
Ein ausserordentlich wichtiger Fund leitete diese Zeitperiode ein.
S. R oth fand in der Höhle von Novy (Com. Gömör) und in der von O-Ruzsina (Com. Abauj) zahlreiche Knochenreste, die von dem ausgezeichneten
Forscher, Prof. A. N ehking ** bestimmt wurden.
Diese Knochenreste gehören einer Fauna an (mehrere Arten von
Arvicola, Lagomys hyperboreus, Myodes lemmus, M. torquatus, Lepus
variabilis, Marder, Canis lagopus, Cervus tarandus, Stryx nyctea, Lagopus
albus, L. mutus, Anas crecca, Scolopax u. s. w.), die auf ein von dem heuti
gen bedeutend abweichendes rauheres Klima hinweist ; denn sind von dieser
Thierassociation einige thatsächlich bis auf unsere Tage Bewohner der
Karpathen geblieben, so ist dennoch der grösste Th eil derselben ausgewan
dert in die alpinen und arktischen Regionen der nördlichen Halbkugel, in
ein Klima, das sie allein für die Erhaltung ihrer Art als zuträglich finden.
Es kommen aber in dieser Fauna auch Vertreter der Thierwelt der Tundren
vor, die, wie ich glaube, meine anderwärts ausgesprochene Ansicht, der
zufolge während und nach der Eiszeit das Tiefland Ungarns ein solches
Bild geboten haben möge, wie heute die sibirischen Tundren, bestä
tiget.***
Wir wissen nunmehr, dass die Thäler sowohl der Süd-, wie der Nord
seite der Hohen Tátra von Gletschern erfüllt waren, wir kennen zum Theil
ihre Mächtigkeit und die Wege, die sie gezogen und wissen schliesslich,
dass auch das alte Haupt der Hohen Tátra einst mit einer Eiskappe bedeckt
war, die mit ihrem Gewichte und ihrer bewegenden Kraft am Schlüsse der
Eiszeit als das Resultat ihrer zerstörenden Macht, die landschaftlichen
Schönheiten unseres heimatlichen Gebirges zurückliess.
Wir wissen aber auch, dass die Gletscher der Karpathen zu den
kleinsten des europäischen Continentes gehörten, denn ihre Enden reich
ten nach der Nordseite nur bis 950 m und auf der Südseite nur bis beiläufig
1000 m Meereshöhe, während im Westen mit Ausnahme des Riesengebir
ges diese Grenze viel tiefer fällt, so im Schwarzwalde auf 600, im Harz auf
500 und im Wasgenwald bis auf 424, respective 360 m. Aber auch diese
Gletscher sind noch bescheiden, wenn wir noch weiter westwärts die Aus

* 15. 27. 33— 35. 37— 39. 41.
** 18. 19. 24. 26.
*** Földtani Közlöny, Bd. X V III. S. 436.
[4]
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breitung der alten Gletscher der Alpen in Vergleich ziehen, von denen zum
Beisjnel der Rhonegletscher einerseits bis Lyon, andererseits bis Basel
seine Zungen ausstreckte. Es ist daher klar, dass auf den Karpathen die
Thätigkeit jener Pactoren, die bei der Gletscherbildung thätig sind, auf
bedeutend engere Grenzen beschränkt blieb und so tritt uns unwillkürlich
die Frage entgegen, wie mögen nun in den südlichen Karpaten diese Ver
hältnisse zu Tage treten?
Im Jahre 1882 besuchte der Berliner Geologe, P. L ehmann 22 die
Karpathen unserer südlichen Grenze. Er stiess auf dem zwischen dem
Buteanu (2510 m) und Builea zum See Builea führenden Thaïe in der
Region der Legeföhre auf einen aus grossen, eckigen Blöcken bestehenden
Trümmerhaufen ; in einer beiläufigen Höhe von 25 m über diesem Trüm
merfelde entdeckte er deutlich horizontale Schliffe quer über die Schieferung
des mit Quarzbändern reich durchsetzten Gesteins. Im Arpäs-Thale liegt in
einer Meereshöhe von 1957 m der See Podragelu, nahe zur 2455 m hohen
Spitze des Podragelu. Oberhalb dieses See’s stiess L ehmann auf der obersten
Thalstufe auf einen von drei Seiten umrahmten Circus, dessen vierte Seite
der Bogen einer Stirnmoräne einnahm.
Diese Beobachtungen schienen L ehmann genügend, um in ihnen die
Spuren der ehemaligen Gletscherthätigkeit zu erkennen ; leider wollte dies
G. P eimics, 29 ein genauer Kenner der Fogaraser Alpen, nicht zugeben;
worauf
L ehmann 86 im Jahre 1884 im Aufträge der Berliner geographischen
Gesellschaft und mit Unterstützung der Ritter-Stiftung seine Studien in den
Südkarpathen au fs neue aufnahm. Er brachte dort volle zwei Mon ate
zu, während welcher Zeit er trotz vielen Ungemachs, als auffallende
Ungunst des Wetters, Krankheit und Verlust des Aneroid’s ein grosses
Gebiet durchgangen haben mag, denn er spricht in seiner Mittheilung
von dem östlich liegenden Königsstein bis zu dem weit westlich sich erhe
benden Retyezät.
Ueberali stiess er auf die Zeichen der Eiszeit, namentlich fand er
überall in den Hochthälern Rundhöcker der Felsen und wannenartige
Vertiefungen in den letzteren vor, und zahlreiche, bald grössere, bald
kleinere Seen. So habe den unterhalb des Surian (2061 m) liegenden
Cirkus ein kleiner Gletscher ausgefüllt, der bis 1650 m Meereshöhe hinabstieg und bei seinem Rückzuge in der Höhe von 1800 m eine Moräne
zurückliess. Am Pareng treten die Cirken in viel grösseren Dimensionen
auf und liegen dichter beisammen, aber sie beschränken sich blos auf die
östlichen (hier vorzüglich) und nördlichen Abhänge dieses Gebirgsstockes;
dagegen sind sie am Pietyezát auch bei südlicher Exposition zu finden,
obwohl die Zahl der nordwärts liegenden Cirken auch hier grösser ist.
stich vom Teu negru liegt in einer Höhe von 1922 m der See Gemeni,
[5]
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unterhalb eines Gebietes, dem kleine Felsbecken und Bundhöcker und
einzelne eckige, eigentbümlich gelagerte Felsblöcke einen entschieden
glacialen Typus verleiben.
Besonderes Gewicht legt L ehmann auf die Verbreitung der Cirken, die er
als die durch Eis umgestalteten und an keine Gesteinsart gebundenen
Sammelbezirke der Gletscher betrachtet. Seinen Beobachtungen nach sei
auf den weniger als 2000 m Höhe habenden Bergen die typische Cirken1
bildung überhaupt weggeblieben ; der 2061 m hohe Surián ist der nied
rigste der Berge, der. wie schon erwähnt, einen Circus trägt. Allen diesen
FelsennDcben ist die Exposition nach Norden und Osten gemeinsam und auf
allen von den Hauptkämmen dem Süden zu gehenden Ausläufern ist es der
östliche Abhang, den die Cirken reicher gliedern und kleine Seen schmücken.
Schliesslich fand L ehmann , dass auf den südlichen Abhängen die Circus
bildung sich auf die sich über 2400 m erhebenden, oder auf die höchsten
Regionen beschränkt; ebendort sei auch zwischen 1900 und 2 0 0 0 m dieüberwiegende Zahl der Gebirgsseen, die auf der Nordseite etwas tiefer,
unter 1900m liegen, zu finden. L ehmann befindet sich diesbezüglich inüeber«instimmung mit H elland und P artsch .
Die untere Grenze der Vergletscherung konnte L ehmann bis jetzt
nicht festsetzen, aber er erwähnt, dass er am Königsstein keine Spur der
Vergletscherung fand, ebenso unterblieb dort die Seenbildung, wie auch
auf dem benachbarten Bucsecs.
Nachdem nun auf den Südkarpathen die Cirken in einer durchschnitt
lichen Höhe von 2000 m liegen, so meint L ehmann , dass hier auch die
Schneegrenze höher gelegen sein müsse, wie in der Hohen Tátra, und zwar
über 1520 m.
Das wäre in gedrängten Umrissen das Besultat der Studienreise
L ehmann ’ s, zu dem er sich in derselben Zeit die Daten sammelte, als ich.
in der Altebene die Flora und Käferfauna der Eiszeit zusammentrug.
B éla v. I nkey 46 beschäftigte sich mit derselben Frage, nur schade,
dass er sich damals äusserte, als ihm die Arbeit L ehmann ’ s in ihren Einzel
heiten noch nicht bekannt war. Seine eigenen Erfahrungen führten ihn zu
dem Endresultate, dass diese noch nicht genügenden und vereinzelten
Daten, die er diesbezüglich sammelte, hinsichtlich ihrer beweisenden Kraft
nicht einwurfsfrei seien. Die Topographie des Gebietes schliesst die Mög
lichkeit der Gletscherbildung zwar nicht aus, aber eben dort, wo man die
deutlichsten Zeichen erwarten dürfte, fand er weder moränenartige Anhäu
fungen, weder Schliffflächen, noch gekritzte Steinflächen; dagegen an solchen
Punkten, wo infolge der topographischen Verhältnisse die Zeichen der
Gletschererosion kaum vorauszusetzen waren, stiess er auf einzelne solche,
die man thatsächlich als Gletscherspuren betrachtet. So zieht sich im
-Petrile-Thal, dem mittlerem Hauptaste des Sibisel-Thaies, in bedeutender

[6]
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Höhe, auf den beiden letzten Terrassenstufen entlang der westlichen Thai
la n d eine lange Gesteinsanhäufung hin, wie die Seitenmoräne eines alten
Eisstromes; ebenso auch im oberen Theile des L ola ja-Thaies. Dort fand er
auf der vorletzten Thalstufe die abgeglättete Oberfläche eines zu Tage ste
llenden Felsens mit solchen Schrammen versehen, die nur das Gletschereis
zu erzeugen vermag. Die Schrammen verfolgten die Richtung des Thaies,
verliefen nicht strenge parallel mit einander, sondern trafen sich in sehr
spitzen Winkeln wie die echten Gletschererosionen. Dagegen spricht nur
der eine, aber sehr gewichtige Umstand, dass der hypothetisch vorausgesetzte
Eisstrom auf diesem Gebiete kaum genügenden Rückhalt, das ist ein Sam
melbecken gehabt hat, nachdem der geritzte Felsen beiläufig in einer Höhe
von 2000 m, in einer horizontalen Entfernung von nur 6 — 700 m vom
Hauptkamme lag, jenseits welchem die Region des Bukura liegt.
Unter ähnlichen Umständen fand v. I nkey auf der Alpe Scorota auf
der glatten Fläche des zu den Liasschiefern gehörigen röthlichen Quarz
sandsteines scharfe Schrammen, aber in beiden Fällen hält er es für mög
lich, dass die in die abrutschenden Lawinen eingeschlossenen Gesteins
fragmente die Felsen ritzten.
v. I nkey glaubte schliesslich auf der Alpe Boresku in einem sich
nach Norden öffnenden Thaïe einen von einer Wand bis zur anderen
sich hinziehenden Trümmerdamm (Stirnmoräne) erkannt zu haben, aber
obwohl hier die Topographie vielleicht die ehemalige Existenz eines Glet
schers zulassen würde, so ist es dennoch möglich, dass das, was hier als
Moräne erscheint, einfach das Resultat eines Bergbruches sei.
Sowie L ehmann , sah auch v. I nkey auf den höheren Terrassenstufen
und Kesseln an vielen Punkten glatt und rund abgeriebene Felsen wände, aber
nur an solchen Stellen, welche eher der Ansammlung des Schnee’ s günstig
sind, als der sich zu Eis verdichtenden Masse als Bett zu dienen.
v. I nkey hält es für sehr wahrscheinlich, dass unsere Südkarpathen,
wie sich dies aus ihrer Lage zwischen den Alpen und dem Kaukasus folgern
lasse, ebenfalls vergletschert waren, aber er hält es für seine Pflicht zu
erklären, dass seine eigenen Erfahrungen ihn nicht dazu berechtigen, diese
Frage als definitiv gelöst zu betrachten.
Bevor ich aber jetzt auf das Resultat meiner eigenen Studien
übergehe, sehe ich mich gezwungen, auf einen Satz der Abhandlung
L ehmann ’ s (1. c. pag. 364) zurückzugreifen. L ehmann bringt dort die Pole
mik zur Sprache, die zu meinem Bedauern der Feleker Schieferkohlen
wegen zwischen mir und dem verstorbenen F. H ebbich auftauchte, und
sagt Folgendes :
«Wer die Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt 1884 Heft 13
und der ungarischen, Heft 13 und 15 gelesen hat und weiss, dass H erbich
u n i S taub aus den Schieferkohlen bei Freck eine Vergletscherung der Süd-
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karpathen bis in die Altebene hinein bewiesen haben, wird diesen letzten
Satz schwerlich unterschreiben.»
Ich halte es für meine Pflicht, hiemit zu erklären, dass ich in meinen
citirten Artikeln das mir von L ehmann imputirte oder ähnliches nicht
behauptet habe; dass ich überhaupt diese Frage gar nicht berührte, mit wel
cher ich mich ernstlich beschäftigen gewollt zu haben, eben dadurch beweise,
dass ich das Besultat des Studiums des von mir aufgesammelten Materials
und der mit diesem in Zusammenhang stehenden Frage erst heute zur
Veröffentlichung bringe ; ich halte es ferner für meine Pflicht zu erklären,
dass auch H ebbich nicht das geschrieben hat, was ihm L ehmann in den Mund
legt, wenn nicht ein Passus des Aufsatzes von H ekbich ihn zu jenem
Ausspruche verleitet. H ebbich sagt nämlich : «Aus diesen Beobachtungen
geht hervor, dass in diesem Theile der Fogaraser Alpen Erscheinungen
vorhanden sind, welche mit aller Wahrscheinlichkeit auf Gletscherwir
kungen hinweisen, und diese würden in dem Gesteinshaufwerke, welches
unter den Kohlen- und Lettenbildungen lagert, repräsentirt sein.»
Dieser Ausspruch H ebbich’ s ist zwar sehr mystisch, aber die Verglet
scherung der Südalpen bis in die Altebene will er kaum beweisen.
Nach Erledigung dieser Angelegenheit kehre -ich wieder zu der uns
zunächst interessirenden Frage zurück, indem ich glaube, dass meine nahe
zum Fusse der Fogaraser Alpen gemachte Entdeckung, über welche ich
mich schon früher in der von L ehmann erwähnten Publication 31,82 äusserte,
ein nicht zu unterschätzender Beitrag zur Lösung der Frage über die ehe
malige Vergletscherung der Südkarpathen sein wird; erwähne aber zugleich,
indem ich jetzt durch die Güte meines geehrten Freundes, Prof.
A. K och in Klausenburg auch das von F. H ebbich gesammelte Material
durchsichten konnte, aufgrund welchem er seine erwähnte Mittheilung
machte, 80 noch mehr in den Besitz jener Beweise gelangte, die mich
zur integren Aufrechterhaltung meiner damals ausgesprochenen Meinung
ermächtigen.
Damit übergehe ich zum eigentlichen Gegenstände meines Studiums.
Westlich vom Negoi (2536 m) erhebt sich der 2420 m hohe ß u d isla v *
unterhalb dessen Kuppe der Feleker See (Lacu Avrigului) liegt. In dessen
Umgebung nimmt auch der Bach Felek seinen Ursprung und durchfliesst
das Thal von Felek in einer Länge von beiläufig 23 km und nachdem er
die Höhe von 1000 m verlassen hat, vereinigt er sich mit dem vom 2288 m
hohen Szurul kommenden Wasser (Biu Dsibli), worauf er seinen Lauf nach
Westen nehmend, sich bei der Gemeinde Felek (Freck, Avrigu) in den

* Nach L e h m a n n (1. c.) sei der eigentliche Name dieses Berggipfels die >Csórta»,
der oberwähnte Name sei nur aus Versehen auf die Generalstabskarte gelangt.
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Altfluss ergiesst. An der westlichen Grenze dieser Gemeinde, nicht weit
vom linken Ufer des Riu Dsibli liegt im Vale Dicate benannten Einschnitt/
der Aufschluss, von dem ich Folgendes sagen kann.*
Unmittelbar unter der 4— 6 m mächtigen Ablagerung des Gerölles
liegt eine Va m mächtige Schicht plastischen, bläulich grauen Lettens,
der an der Luft rasch trocknet und dann eine bräunliche Farbe
annimmt; unter dieser Schichte liegt die etwas mehr als
0,6 m mächtige Schicht der Schieferkohle mit den Pflanzen- und Insek
tenresten, deren Liegendes wieder der früher erwähnte
Letten bildet, dessen Mächtigkeit nach unten zu aber nur bis 1— 1,5 m ver
folgbar war.
Die Schieferkohle selbst ist schwärzlich grau, weich. Im frischen
Zustande lässt sie sich leicht mit dem Messer schneiden, trocknet aber an
der Luft sehr rasch, wird blätterig und zerfällt. A. K alecsinszky, der Che
miker der kgl. ung. geol. Anstalt war so gütig, diese Kohle zu analysiren
und theilte mir folgendes Besultat mit :
In 100 G. Th.

Verbrennbare Theile
' ._
..
Asche ... _ _ ... _
Feuchtigkeit
... ... _ ...
Zusammen

38,404
54,513
7,083
1 0 0 ,0 0 0

Brennwerth (nach Berthier) 1429 Calorien.
Die Kohle setzte sich daher aus dem Schlamme des Wassers und den
Fragmenten der in ihm gedeihenden Pflanzen, aus Wurzeln, Bhizomen,
.Holztheilen und Früchten zusammen. Die Holztheile sind alle platt
gedrückt ; andere aber scheinen von den Humussäuren eine eigentüm liche
Maceration erlitten zu haben, denn bei der Spaltung einzelner Kohlenstücke
erhielt ich solche Fragmente, die ausserordentlich an das Gewirre von Algen
fäden erinnerten, die sich aber bei der mikroskopischen Untersuchung
als Holzelemente erwiesen. Der Erhaltungszustand der Früchte ist ausge
zeichnet; dasselbe lässt sich aber nicht von allen Blättern sagen. Einige
terseiben sind vollständig unerkennbar. Mit den Pflanzenresten zusammen
:anden sich zahlreiche Beste von Käferflügeldecken vor, die selbst ihre
1irnamentik vollständig bewahrten. Mit dem Studium derselben ist gegenw artig Herr Dr. K. F lach in Aschaffenburg beschäftigt.

" Man vgl. die Kartenskizze auf S. 20 (20) d. ung. Testes, auf welche mit
. - dune von einem oder zweien, alle Punkte eingetragen sind, von denen L e h m a n n
.
V. I n k e y in ihren Publicationen Erwähnung machen.
T C iU n i K özlöny. X X I. köt. 1891.
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Die gesammelten Pflanzen will ich nach der Häufigkeit ihres Vorkom
mens und ihrem Erhaltungszustände entsprechend in folgender Reihenfolge
aufzählen :
Carex Goodenoughi G ay ... ... ... Samen
Samen
Nuphar pumilum Sm.
... ... .
Salix myrtilloides L. ... ... ... ... Blätter
Samen
Galium palustre ~L.
... .... ...
Galium uliginosum L —
— — — Samen
Samen
Pinus Pumilio H änke ... ...
Blätter
Pinus Cembra L __
_ .... ... ...
Blatt, Samen, Rinde
Betula nana L.
... ... — ...
Vaccinium uliginosum L. oder Oxycoccus
palustris P ees . ... ... ... ... Beere
Blatt
Dryas octopetala L.
... ... ....
Frucht
Tofieldia borealis W ahlbg—
...
Same
Ceratophyllum demersum L. ... —
cf. Rumex oder Polygonum sp. ... — Samen
Blatt
cf. Potamogeton crispus L. ... ...
Blatt
cf. Salix Lappemum L.
... ...
Blatt
cf. Salix herbacea L.
... — ...
Blatt
cf. Rhododendron ferrugineum L.
Blatt
cf. Scheuchzeria palustris L . _ ...
und noch einige zweifelhafte, unbestimmbare Pflanzenreste.
Ueber die äussere Beschaffenheit der Pflanzenfossilien habe ich wenig
zu sagen. Sie stimmen mit den entsprechenden Resten ihrer recenten Nach
kommen vollständig überein, wo ich diese Vollständigkeit des zu fragmen tarischen Zustandes wegen nicht constatiren konnte, dort enthielt ich mich
der definitiven Bestimmung. Ich beschränke mich daher nur auf folgende
Bemerkungen.
Die Blätter von Salix myrtilloides L. stimmen vollkommen mit jenen
Blättern überein, die 0. H eek aus dem Diluvium von Bovey Tracey beschrieb
und abbildete (Phil. Transact. 1862. p. 1081. T. LXXI. fig. lc — h, 6 , 7b),
und die er damals Salix repens benannte; doch fügte er dem Namen auch ein
Fragezeichen bei, mit dem er gewiss die Unsicherheit seiner Bestimmung
anzeigen wollte, denn er erwähnt auch im Texte, dass seine fossilen Blätter
sehr ähnlich seien denen von Salix ambigua E h b b . und S. ambigua
S e n d t . (S . aurito X myrtilloides). C. S c h rö ter (Die Flora der Eiszeit,
pag. 25. Fig. 31— 33) hat die Correctur durchgeführt und was auch ich
bestätigen kann, die Blätter von Bovey Tracey als Salix myrtilloides L.
bezeichnet.
[10]
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Salix Finnmarchica W. (S. onusta Bess.), welche R eichenbach in
seinen Icones DXCIV abbildete, stimmen ebenfalls mit den siebenbürgischen Blättern überein; diese Weide sei aber nach F. W immek (Salices
Europ. p. 249) nichts anderes als Salix repens X myrtilloides ; Salix onusta
B ess, dagegen Salix aurita X myrtilloides; deren Synonyma S. finnmar
chica Fr. Mant. I. p. 6 8 (S. myrtilloides ß finnmarchica Maxim, fl. annor,
p. 244) und S. rugulosa Andr. (Monogr. Sal. I. p. 97) sind. Diese Blätter
sind die in der Blätterkohle von Felek am häufigst vorkommenden; an
Häufigkeit übertreffen sie nur die Samen von Carex Goodenoughi G ay
und die von Nuphar pumilum S m.
Es fand sich auch ein Coniferensamen vor, den ich mit keinem der
unserer einheimischen Nadelhölzer vergleichen konnte. Das Nüsschen hat
eine Länge von 3 mm und eine Breite von 2 mm, ist eiförmig, sein Flügel
sitzt unmittelbar dem schmäleren Ende des Nüsschens auf, und ist län
ger als 10 mm, indem sein Ende in der Kohle steckt und aus derselben
nicht befreibar war. An seinem unteren Ende ist er 1,5 mm breit und
scheint diese Breite, soweit er eben verfolgbar ist, bis gegen sein oberes
Ende beizubehalten.
Von Betula nana L. fand sich nur ein fragmentarisches, aber seiner
guten Characteristik wegen leicht erkennbares Blättchen vor; ebenso ein
Same, dagegen zahlreiche Fetzen des Periderms.
Das Exocarpium einer Beere ist deutlich als zu Vaccinium uliginosum
L. oder Oxycoccus palustris P ees, gehörig zu erkennen.
Von Dryas octopetala L. fand sich nur ein Blatt vor, dessen Erhal
tungszustand überdies nicht der beste ist. Bei der Wichtigkeit, die dieses
Blatt für unsere hier in Rede stehende Flora hat, übersandte ich es Herrn
Prof. A. G. N athorst in Stockholm, der bereits, wie bekannt, eine grosse
Menge von fossilen Blättern der Dryas octopetala L. gesammelt hat. Ich bin
so glücklich gewesen, durch Herrn Prof. Nathorst meine Bestimmung be
stätigt zu finden und danke ihm dafür hier am besten.
Der Abdruck von Potamogeton crispus L. wurde von mir sogleich als
solcher erkannt, als ich ihn seiner Lagerstätte entnahm; leider schwächte
sich derselbe aber so sehr ab, dass er dann infolge ungenügender Aufmerksamkeit aus meiner Sammlung verloren gieng.
In einem ausgezeichneten Erhaltungszustände befinden sich auch die
Samen, die mit denen von Rumex und Polygonum übereinstimmen ; an
einem derselben sind sogar Ueberreste des (äusseren?) Perigons erhalten ;
dennoch gelang es mir nicht mit Hilfe des mir zu Gebote stehenden Herbarmaterials, jene mit einer definitiven Bestimmung zu versehen.
Unter dem von mir gesammelten Material fand sich noch ein eigen
tüm licher blattartiger Abdruck vor. Erhebungen und mit diesen corresponI rende Vertiefungen (Fibrovascularstränge?) widersprechen ihres regei
ül]
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massigen Verlaufes wegen der Meinung, sie als die Zeichen einer zufälligen
Rutschung zu betrachten ; dennoch ist der Abdruck so schlecht erhalten,
dass die Verschiedenheit der Gefässbiindel nicht zu constatiren war. Stel
lenweise erscheint das Bild so, als wenn zwischen zwei stärkeren Gefässbündeln 1— 2 bedeutend feinere liegen würden.
Schliesslich fanden sich in dem von F. H erbich gesammelten Mate
riale zwei solche Fragmente vor, von denen das eine besser erhaltene sich
gut als das Bruchstück eines Mooszweigleins erkennen lässt; dagegen trägt
das andere Gesteinstück nur die schwachen Abdrücke von einzelnen, klei
nen, spitzen Blättchen, die an die der Moose erinnern.
Die Vergesellschaftung dieser Pflanzen lässt uns nun leicht das Vege
tationsbild der einstigen Flora in der Nähe der Südkarpathen constatiren.
Es ist dies das Vegetationsbild, welches jedem im Nordosten und den
hochalpinen Regionen Europa’s reisenden Naturforscher entgegentritt. Es
war ein ruhiger, stiller See, dessen Ufer ein weites Moor umsäumte, bis
auf eine Stelle, wo das Steingerölle der nächst liegenden Alpen auch den
diese Bodenunterlage liebenden Pflanzen Raum bot.
Es ist bekannt, dass erst seit den siebdger Jahren reichlichere Funde
von fossilen Glacialpflanzen gemacht warden. Es stehen in dieser Bezie
hung Schweden, die Schweiz, Deutschland und England obenan : doch
kenne ich keine dieser Localitäten, die mit unserer siebenbürgischen voll
ständig übereinstimmen würde. Unter ihren mit Sicherheit bestimmb ar gewe
senen Pflanzen wurden bisher in den sogenannten postglacialen Fundorten
Betula nana L. noch am häufigsten gefunden (Schweiz [6 Fundorte], Gross
britannien [4], Deutschland [2], Südschweden [21, Dänemark [1]); an H äu
figkeit wetteifert mit der Zweigbirke Dryas octopetala L. (Schweiz [3],
Südschweden [2], Dänemark [1], Deutschland [1]) ; Salix myrtüloides L.
ist, wie schon früher erwähnt, von Bovey Tracey, aber auch von Schwer
zenbach in der Schweiz bekannt ; Pinus Cembra L. aus dem Gerolle der
Mur in Steiermark; Vaccinium uliginosum L.aus demKolbermoor in Bayern;
Ceratophyllum demersum L. von Hoxne in England ; Pinus Pumilio H anke
ist in ihren nächsten Formen aus dem Kreise der P. montana M i l l , im säch
sischen Erzgebirge, in Irland und bei Jar ville in Frankreich gefunden worde n.
Schwerzenbach ist die einzige Localität, die Salix myrtüloides L.,
Betula nana L. und Dryas octopetala L. mit Felek gemeinsam hat ; dagegen
wurden Carex Goodenoughi G ay , Nuphar pumilum Sm. und die beiden
Galium-Arten bisher noch in keiner mir aus der Litteratur bekannten
postglacialen Fundstätte gefunden.
Ein, wenn auch flüchtiger Ueberblick über die Biologie der Epigonen
unserer fossilen Flora von Felek wird uns nun die Aussicht in neue Dinge
eröffnen.
Vor allem haben wir Ceratophyllum demersum L., welche Wasser[12]

FLORA DJCK EISZEIT IN UNGARN.

85

pflanze heute in ganz Europa verbreitet ist; in Ungarn kommt sie diesseits
des Königssteigs im Osten und Süden, aber zerstreut vor; auch jenseits des
Königssteigs findet sie sich an vereinzelten, niedriger liegenden Orten der
südlichen und östlichen Gegenden vor. In den Centralkarpathen und auf
den siebenbürgiseben Karpathen wurde sie bisher nicht gefunden; aber sie
kommt auch auf Irland vor und so schwanken ihre Ansprüche an die
Temperatur zwischen den Jahresmitteln von 8,5 und 2,2° C.
Ebenso ist in Europa die häufigste Pflanze der Schieferkohlen von
Felek, Garex Goodenoughi G a y weit verbreitet. In den Centralkarpathen
geht sie bis in die Kegion von 2000 m, denn sie wurde noch bei den
Fünfseen und im Mliniczathal gefunden; jenseits des Königssteigs kommt
sie nur im östlichen Gebiet an feuchten, moorigen Orten vor; an 1000 m
überschreitenden Localitäten ist sie selten ; aber sie gedeiht auch in Grön
land unter dem 61° nördlicher Breite und so schwankt ihr TemperaturJahresmittel zwischen + 8 und — 8 ° C.
Eine weite Verbreitung haben auch die beiden Galium-Arten, denn
mit Ausnahme des wärmeren Südens sind sie in ganz Europa an feuchten
und moorigen Orten bis zur subalpinen Kegion (900— 1350 m) anzutreffen.
Auch die beiden Beerenfrüchtler (Vaccinium und Oxycoccus) sind in
Europa weit verbreitet; ja in der Schweiz geht Vaccinium uliginosum L.
bis in die Ebene hinab ; im übrigen ist sie eine alpine Pflanze, die in den
Centralkarpathen den moorigen Waldboden liebt, aber auch bis in die
Region des Krummholzes hinaufgeht, so im Felkathale bis 1900 m. Eine
ähnliche Verbreitung hat sie auch auf den siebenbürgischen Bergen. Beide
Geschwister gehen in Grönland bis zum 64°; ja die «microphylla Lge.»
der Torfpreiselbeere geht bis zum 78°.
Pinus Pumilio H änke nimmt in Europa schon ein bedeutend kleine
res Gebiet in Anspruch. Ihr Hauptsitz sind die Karpathen, wo sie nach
K olbenheyer im Hauptstock in einer mittleren Höhe von 1330— 1880 m
vorkommt ; stellenweise aber tiefer geht, so bei Podspady bis 908 m ;
anderwärts aber wieder über 2000 m, so fühlt sie sich an der Tupan in einer
Höhe von 2230 m noch sehr wohl. Dem würde das entsprechen, was
L. S im o n ka i * über die Verbreitung dieses Nadelholzes in Siebenbürgen
sagt; dort bilde sie in der Höhe von 600— 1000 m meistens nur kleinere
Gruppen ; aber am Königsstein liegt sie auch höher als 2000 m. Sie kommt
noch in den Mooren der bayerischen Hochebene vor, wo sie nach S endtner
am tiefsten zwischen 466 und 550 m liegt. In den Karpathen begnügt
-ich die Legföhre am Javorina mit einer Jahrestemperatur von 2,99°.
Pinus Cembra L. ist ebenfalls in den Karpathen heimisch und zwar
nach K olbenheyer in einer Höhe von 1295— 1612 m, aber vereinzelt und
Enumeratio Floræ Transsilvanicæ, p. 598.
[13]

86

M. STAUB :

zerstreut ; die meisten Zirbelkiefern findet man noch beim grossen Fisch
see, im Bialka- und Rosztokatliale. Sie ist auch j enseits des Königssteiges
selten, aber dort scheint sie höher zu gehen, indem sie auf den Alpen des
Retyezát, im Quellengebiet des Czibin, am Bucsecs und auf den Rodnaer
Alpen vorkommt. Sie bildet in den Karpathen ebenso wenig zusammen
hängende Bestände, wie in ihrem anderen Verbreitungsgebiete, in den
Alpen, wo sie am Stilfser Joch ihre höchste Grenze (2560 m) erreicht;
in den Centralalpen liegt ihre untere Grenze bei 1572,9 m. Die Arve ist
daher eine ächte alpine Pflanze, die am Stilfser Joch folgende Temperatu
ren geniesst :
Jan.

— 12,44

F ebr.

— 9,5

März

April

— 6,94

Mai

— 4,89

— 1,05

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

+ 5 ,4 7

+ 0 ,9

— 9,60

— 11,69

Juni

Juli

+ 5 ,1 7

+ 7 ,6 9

Aug.

+ 7 ,8 0

Jahr*

— 1,37°C

Dryas octopetala L. ist bezüglich ihrer biologischen Eigenthümlichkeiten eine echte polare Pflanze. Sie occupirt die hohen Gebirge Europa’s,
ist auch in den Centralkarpathen häufig genug und geht auch hier in die
alpine, über 2000 m hoch liegende Region über ; ebenso ist sie auch jenseits
des Königsteins zu Hause, wo sie sich ebenfalls auf dem Felsenschutt der
über 2000 m erreichenden Bergkuppen' vorfindet. Sie ist ferner häufig auf
Spitzbergen, wo sie bis zur nördlichen Breite 90° 24' geht, und heimisch in
Grönland, wo ihre südliche Grenze auf den 73° fällt.
Salix myrtilloides L. kommt nicht mehr in Siebenbürgen vor und
auch in den Centralkarpathen hat sie einen einzigen verborgenen Aufent
haltsort, nämlich am Südfusse der Hohen Tátra bei Rox in moorigen W äl
dern. Dort entdeckte sie zuerst W ah lenberg ; nach ihm wurde sie von
vielen, aber vergebens gesucht, bis sie endlich E. S agorski im Jahre 1888
in der Gesellschaft von Salix repens L. in den Erlenwaldungen bei Rox
wieder auffand.** Sie kommt auch in Galizien in der Nähe von Lemberg in
torfigen Wäldern vor, geht von hier über Russland bis nach Finnland.
Isolirte Standorte, aber immer in torfigen Wäldern hat sie noch im Westen,
so in Schlesien und im Böhmerwalde, wo sie in der Gesellschaft von Betula
nana L. in einer Höhe von 632— 948 m gefunden wurde ; ebenso kommt
sie in Baiern beim Chiemsee vor, wird im Nordwesten immer häufiger, so
dass man aus Ost- und Westpreussen im Jahre 1885 schon 13 Standorte
zählte und geht von hier über die skandinavische Halbinsel nach Lappland,
wo sie am häufigsten sei. Ihre Temperaturansprüche würden sich daher
zwischen den mittleren Jahrestemperaturen 8 ° und 2° bewegen.

M.

W

* Nach der in 2472.3 m Meereshölle liegenden Station Set. Maria. Man v g l .
Forstliche Flora von Deutschland-Österreich, p . 152.
** E. S a g o r s k i u . S c h n e id e r G., Flora d. Centralkarpathen, 1891. II. p. 461.

il l k o m m ,

[14]

FLORA DER EISZEIT IN UNGARN.

87

In Ungarn kommt die Zwergbirke (Betula nana L J nicht mehr vor.
In Mitteleuropa ist sie an einzelnen isolirten Orten Bewohnerin der Berge,
so am Brocken, in den Sudeten, in den grösseren Mooren Baierns (420—
475 m), in den schweizer Mooren (hier in einer Höhe von beiläufig 1000
m) ; ferner in Irland und in den mittleren und nördlichen Gegenden Buss
lands. In den samojedischen Tundren nimmt sie mit den Zwergweiden
grosse Gebiete ein; ist in den subalpinen Gegenden Skandinaviens allge
mein verbreitet und geht auf Spitzbergen (in ihrer Form «flabellifolia
Hook.) bis zum 78° nördl. Breite und ist in Grönland vom 62. u an bis
weit zum hohen Norden die einzige Birkenart. Es ist dies daher eine polare
Pflanze, die bei den mittleren Jahrestemperaturen von 6 ° und — 8 ° C die
ihr nöthige Wärme findet.
Ebenso ist aus der Flora Ungarns Nuphar pumilum S m . verschwun
den. Ihr grösstes Verbreitungsgebiet beginnt in Norddeutschland, wo sie in
den dortigen Seen vom 58° n. Br. an und zwischen dem c. 28— 40° ö. L.
am häufigsten ist. In Schweden geht sie bis zum 60° 50' und in Norwegen
bis zum 69° 30'.
Alle südlicher liegenden Standorte liegen weit von diesem Hauptareal
und entfernt von einander, denn sie sind nichts anderes als die aus geolo
gischer Zeit zurückgebliebenen Heimstätten dieser Pflanze.* Ihr süd
lichster Standort ist der grösste See der deutschen Alpen, der Ossiacher
See inKärnthen, der in 500 m Meereshöhe (46,5° n. Br. 32° ö. L.) liegt;
ferner fand man sie bei Krakau, im böhmisch-mährischen kaum 700 m
mittlere Höhe erreichenden Hochland ; ebendort auch im Czernitzer See
(49° n. Br. 32— 33° ö. L.). Man fand sie auch in der Schweiz, aber nur an
zwei Orten, im Gräppelensee (47,5° n. Br., 27° ö. L.) und bei Freiburg im
sog. Lac des Jones ; schliesslich in Schottland bei Chaitness in der Gesell
schaft einer alpinen Flora. Ihre klimatischen Ansprüche erfüllt eine
zwischen 6 bis 8 ° schwankende mittlere Jahrestemperatur.**

* Man vgl. meinen Aufsatz «Die Vergangenheit und Gegenwart der Seerosen»
in den Arbeiten der X X V . Wanderversammlung der ung. Aerzte und Naturforscher.
(Bisher nur in ungarischer Sprache publicirt).
**
Nord. Br.
Oest. L. Meeresh. in m
Jan.
Jul.
Okt. Jahr.
Apr.
46° 37'
Klagenfurt
14° 18'
440 m
— 5,0
18,2
8,5
7,3
8,6
49
Daschitz
— 4,0
6,9
5
15 26
465
7,6
6,9
17,7
Krakau
50
19 57
4
259
—2 2
9,4
8,5
19,1
8,3
Zürich
47 23
470
8 33
8,6
— 1,2
9,1
18,7
8,5
Danzig
54 21
18 40
22
7,6
— 1,5
6,4
17,9
8,8
Königsberg
54 43
20 30
23
8,0
6,6
— 3,9
5,6
17,3
Schwerin
53 38
57
11 25
— 0,6
8,3
17,6
9,0
7,1
Jönköping
56 47
14 11
89
-2 ,0
4,0
5,9
16,1
6,5
J. H a n n , Handbuch der Klimatologie.
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Zum Schlüsse folgt Tofieldia borealis W hlbg . die ebenfalls weder
diesseits noch jenseits des Königssteiges gefunden wird. Sie kommt aber
auf den Alpen vor, vorzüglich in Westeuropa, ist aber auch in Finn- und
Lappland verbreitet; ebenso ist sie auf Island, Spitzbergen und Grönland
heimisch, aber überall auf feuchten, grasigen Orten oder Mooren. Diese
Pflanze ist daher ebenfalls arktischen Ursprunges.
Werfen wir noch einmal einen Blick auf diese Pflanzengesellschaft,
so werden wir erfahren, dass sie vollkommen jener Fauna entspricht, die
man in den ober ungarischen Höhlen entdeckt hat. Auch die Schiefer kohlen
von Felek schliessen solche Pflanzen ein, die zum Theil in ihrer damaligen
Heimat verblieben, aber auch solche, die heute Bewohner des Nordens und
der Hochgebirge sind und schliesslich ist mehr als die Hälfte polaren
Ursprungs.
Diese biologische Eigenthümlichkeit bestättigt auch die Käferfauna
der Feleker Schieferkohle, von welcher Herr Dr. K. F lach bei Empfang
der Sendung mir umgehend mitzutheilen die Güte hatte, dass die häu
figsten Beste Trechus rivularis G y l l . angehören, einem Käfer, der heute
in Siebenbürgen nicht mehr vorkommt, sondern ein Bewohner des hohen
Nordens, respective Nordostens ist. Dr. F lach konnte bei flüchtiger Durch
sicht des übersandten Materials ferner constatiren, dass die übrigen Beste
folgenden Arten angehören dürften : Bembidium, Feronia, Cytilus, Donacia,
Agabus. Diese Fauna stünde sehr nahe jener von Hösbach.*
Wie waren nun zu jener Zeit, als diese Flora grünte und diese Fauna sie
umschwirrte, die klimatischen Verhältnisse der Altebene beschaffen? Bei der
Beurtheilung derselben stehen wir vor zwei Extremen. Die mittlere Jahres
temperatur von — 8 ° Grönland können wir nicht voraussetzen, denn es ist
höchst wahrscheinlich, dass dies die Mitexistenz jener unmöglich gemacht
hätte, die bis auf unsere Tage nicht nur in Europa, sondern auch in Sieben
bürgen und zwar auf verhältnissmässig niedrig liegenden Orten verblieben,
andererseits finden wir ja die Pflanzen Grönlands in den alpinen Gegenden
Europas wieder. In ihrer Gesammtheit schliesst aber diese Flora wieder
die Annahme aus, dass sie in dem heutigen Klima der Altebene leben hätte
können ; vielmehr weist sie dahin, dass damals in der Altebene ein solches
Klima die Ckarakterzüge der organischen Welt bestimmte, welchem man
heute im nördlichen Theile Europas oder in alpinen Regionen wieder
begegnet.
Nehmen wir den günstigsten Fall an; setzen wir voraus, dass damals

* K. F l a c h : Die Käfer der unterpliocänen Ablagerungen bei Hösbach unweit
Aschaffenburg. — Verhdlgn. d. phys. rned. Ges. zu Würzburg. X V III. Bd. Nr. 1 1 . —
Herr Dr. F l a c h hatte die Güte, mir die eingehendere Untersuchung meines ihm
übersandten Materials in Aussicht zu stellen.
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die mittlere Jahrestemperatur bei Felek 6 ° C. betrug, so würden wir imgefähr jenem Gang der Temperatur begegnen, wie wir ihn heute in Ungarn
bei Késmárk (49° 8 ' n. B r.; 38° 6 ' ö. L., 636 m Meereshöhe) kennen.
Jän.

Febr. März Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug. Sept. Okt. Nov.

Dez.

Jahr.

— 5,2 — 2,9 0,2 6,5 11,3 16,1 17,5 16,7 12,7 7,6 1,2 — 3,7 6,4 °C *
und wollen daran unsere ferneren Combinationen knüpfen.
Aus den vorzüglichen Studien v. S onklar ’ s , J. H ann ’, L. B eissenberger ’,
A. H eim ’ und K. K olbenheyer ’ ** construirte ich mir das Maass der Tempe
raturabnahme mit aufsteigender Höhe und erhielt folgende Zahlen ;
auf je 100 m Erhebung sinkt die Temperatur um
Jän.

Febr.

März

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

0,365

0,481

0,592

0,655

0,653

0,669

0,659

0,632

0,606

Okt.

Nov.

Dez.

0,508

0,418

0,365 °C.

Diesen Werthen entsprechend müsste nun bei Berücksichtigung der
obenfür Felek angenommenen Temperaturverhältnisse auf den Südkarpathen
in einer Höhe von

1000 m
Jan.

Febr.

— 7,4

— 5,8

März April Mai Juni

2,6

2,6 7,4 12,1

Juli

Aug. Sept. Okt.

13,5

12,9

9,1 4,5

Nov.

Dez.

Jahr.

— 1,3 5,89 3,7°C

2000 m
Jän.Febr..

März

April Mai Juni Juli

Aug. Sept. Okt.

Nov.

Dez.

Jalir.

— 11,0 — 10,6 — 3,3 — 3,9 0,8 5,4 6,9 6 ,6 3,0 — 0,5 — 5,5 — 9,5 1,8°C
Temperaturen gewesen sein.
Man wird zugeben, dass schon bei solchen Mitteltemperaturen die
Möglichkeit vorhanden ist, dass sich bei reichlichem Niederschlag in der
Höhe von 2000 m bedeutende Schneemassen ansammeln konnten.
Die Glaubwürdigkeit meiner Behauptung dürfte freilich durch die
verhältnissmässig hohen Sommertemperaturen (Juni 5,9, Juli 6,9, Aug. 6 ,6 °
in 2000 m, und Juni 12,1, Juli 13.5, August 12,90 in 1000 m Höhe)
vieles leiden ; ich habe aber nochmals darauf hinzuweisen, dass ich die

* Nach den Beobachtungen aus den Jahren 1873— 85 in den Jahrbüchern der
Ttgl. ung. Meteorok Centralanstalt.
* * v. S o n k l a e , Denkschriften d. kais. Akad. d. Wiss. Bd. X X I. — I. H a n n ,’ Die
Wärmeabnahme mit der Höhe an der Erdoberfläche und ihre jährliche Periode,
j Sitzgsb. d. k. Akad. d. Wiss. Bd. L X I. Abth. I. 1870. — L. B e i s s e n b e b g e b , Ueber
die Abnahme der Wärme mit der Höhe nach Beobachtungen in Hermannstadt und
-an einigen Orten auf dem südl. Grenzgebirge von Siebenbürgen. (Verhdlg. u. Mitthlg.
d. Sieb. Ver. f. Naturw. in Hermannstadt. Jhrg. X X X II. 1882. p. 95.) — A. H e i m ,
Handbuch der Gletscherkunde, pag. 8 . — K . K o l b e n h e y e r , Die klimatischen Ver
hältnisse der Centralkarpathen. (Jahrb. des Ung. Karpathenver. X V II. Bd. 1890.)
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günstigste Basis zu dieser Berechnung wählte ; dass aber auch die Pflanzen
der Schieferkohlen von Felek entschieden dahin weisen, dass sie ein Klima
mit kühlen Sommern und infolge dessen mit milden Wintern verlangten
und all dies würde meine berechneten Somm ertemperaturen schon für die
Höhe von 1000 m um ein Bedeutendes herabdrücken. Ich habe noch her
vorzuheben, dassPAKTscH (1. c.) für die Centralkarpathen zu einem ähnlichen
Resultate gelangte; denn er setzt das Gletscherende am nördlichen Abhang
in eine Höhe von 950 m und berechnet dabei eine mittlere Jahrestempe
ratur von 4,2° und am südlichen Abhang reichten die Gletscher bis zur
mittleren Höhe von beiläufig 1000 m und sei dort die mittlere Jahrestem
peratur 3 ,9 ° gewesen; schliesslich will ich des Vergleiches halber noch
erwähnen, dass K olbenheyer, (1. c.) für die 2663 m hohe Gerlsdorfer Spitze
das Jännermittel auf — 12,8° und das Julimittel auf 1,5° C bestimmte.
Ich denke, dass es mir nach dem Vorgebrachten gelungen sei, zu
beweisen, dass damals, als in der Altebene die von mir beschriebene Flora
grünte, auf den Südkarpathen solche Temperaturverhältnisse vorherrschten,
die der Gletscherbildung nur günstig sein konnten; aber die moderne
Gletscherwissenschaft legt nicht auf diesen einzigen Faktor des Klimas das
Hauptgewicht, denn wir wissen, dass wenn sich die Temperatur Europas
nur um 3-—4° erniedrigen würde, dies hinreichend wäre, um das Gletscher
phänomen wieder hervorzuzaubern ; eine viel grössere Bedeutung kommt
dem anderen Faktor des Klimas zu, jenem, der die Gletscher erhält, ernährt
und wachsen lässt, nämlich dem in fester Gestalt erscheinenden Niederschlag.
Diesbezüglich aber bieten uns die gegenwärtigen Verhältnisse wenig
Handhabe; ja die Centralkarpathen scheinen sogar von der allgemeinen
Regel, derzufolge in den Gebirgen immer mehr Niederschlag falle, als in
der Tiefe, eine Ausnahme zu machen, wenigstens will dies K. G reisingeb *
beweisen, indem er fand, dass in den Centralkarpathen der Winternieder
schlag nicht mit der Höhe zunehme und dass an den hochliegenden Statio
nen die jährliche Periode des Niederschlages dieselbe sei, wie auf der die
Berge umgebenden Ebene. Die Ursache dieser Erscheinung sei in dem
hohen Luftdrucke zu suchen und nachdem die Centralkarpathen in der Linie
der westlichen Winde liegen, so sei die Niederschlagsmenge auf beiden
Abhängen ebenfalls die gleiche.
In jenem Zeitraum, nämlich in den Wintermonaten (November,
Dezember, Jänner, Februar), welche zur Ernährung der Gletscher das
meiste und das geeignetste Material liefern, erhält Käsmark nur 17,6%seines jährlichen Niederschlages; in jenem Zeitraum dagegen, dessen Nie-

* K . G r e is in g e r , Die Regenverhältnisse in den Centralkarpathen. — Ber. d.
Ver. d. Geogr. a. d. Univ. Wien. 1887. p. 26. Nach dem Ref. S u p a n ’ s in P e t e r m a m ’ s
Geogr. Mitthlgn. X X X IV . 1888. Litt. p. 57.
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derschlagsverhältnisse für das Wachsthum des Gletschers nur problema
tischen Werth haben, nämlich in den Herbst- und Frühlingsmonaten
März, April, September, Oktober) 40% und in der für den Gletscher am
wenigsten günstigen Zeit, in den Sommermonaten (Mai, Juni, Juli, August)
den Hauptantheil des Niederschlages, nämlich 51,9% .*
Man sieht, dass solche Niederschlagsverhältnisse für die Gletscher
ernährung nicht geeignet sind ; aber ich kann gleich hinzufügen, dass Käs
mark im sogenannten «Regenschatten» der Flohen Tátra liegt, das heisst
in einem tiefen Thaïe, wo die Regenmenge immer gering ist.**
Von den Regenverhältnissen der Hohen Tátra giebt uns das in einer
Meereshöhe von 1005 m liegende U j-Tátrafüred schon eine bessere An
schauung. Dort beträgt der Niederschlag in den erwähnten Zeiträumen :
Sommer
Mai Juni
Juli

Winter
Nov. Dez. Jan. Febr.

52

51

26

30

87

121

U ebergangsperiode
März April Sept. Okt.

Aug.

131

114

47

50

102

62

Jahr.

880 mm.

in %
18,7

20,1

51,4

Es wird allseitig behauptet, dass auf den Bergen viel mehr Niederschlag
(Regen, Schnee) falle, als auf ihre Umgebung (H a n n , H e im ) und dass mit der
Erhebung der Niederschlag auch zunehme, das beweisen, wie ich glaube,
auch zwei in der Nähe der Südkarpathen liegende Städte : Hermannstadt
und Kronstadt. Es demonstrirt uns dies folgende Zusammenstellung.
Meere sh.
in m . Xov. Dez. Jan. Febr.

Hermannstadt: 408

33

März

33

34

April

22

Sept.

49

22
Okt.

45

554

50

März

26

42

14

April Sept.

48

76,5

Mai

Juni Juli

96

114 111 66 (58,2)

o/0

Aug.

o/0

Jahr.

665 mm

42 (25,4)

Meeresh.
in m . Nov. Dez. Jan. Febr.

Kronstadt:

o/0

(16,6)

o/o

Mai

Juni

Juli

Aug.

36

(20,4)

58

127

148

665 (57,4)

o/0

Okt.

o/o

Jahr.

47,5 (28,4)

6 9 4 mm

Hoch sich erhebende Erdmassen beeinflussen die Bewegungen der
aufsteigenden Luft, was die Abkühlung und Verdichtung des Wasserdäm-

Xov.

Dez.

” 30

33

Jän.

Febr.

März April

Sept.

Okt.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Jahr.

17
20
30
41
57
44
60
83
72
80
568 Mm
Eine solche regenarme Gegend ist in Ungarn auch die an der östlichen
Grenze liegende von Csik-Somlyó bei Gyergyó-Szent-Miklós sich erstreckende, die
von der Hargitta beschattet w ird ; ähnliche EegenVerhältnisse haben das Kleine und
las Grosse Alföld und das von Dees über Klausenburg bis Gyulafehérvár sich aus
lehnende Gebiet. Hier fallen die geringsten Eegenmengen in Ungarn, nämlich
'0 0 — 600— 700 Mm. (G. S c h e n z l , Die Niederschlagsverhältnisse d. Länder d. ungKrone, 1885.)
[1 9 ]
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pfes zur Folge hat ; andererseits ist die nächtliche Ausstrahlung der Bergmas
sen eine ungehinderte ; diese kühlen sich daher rasch ab und erzeugen in der
sie umgebenden wärmeren Luft Nebel (H eim ) ; dass aber während der Eis
periode auch in Ungarn die Niederschlagsverhältnisse um vieles günstiger
waren, beweisen
erstens, dass zu jener Zeit die Karpathen um vieles höher waren
als jetzt;
zweitens, die Ausdehnung der alten Gletscher;
drittens, die niedrige Lage der Schneelinie. Dieselbe läge nachPABTSCH
(1. c.) auf der Hohen Tátra jetzt in der Höhe von 2300 m ; I nkey (1. c.)
verlegt sie in den Südkarpathen in 3000 m Höhe ; nachdem aber im
Javorinka-Thale das Gletscherende in einer Höhe von 970 m, im Bialkathal
bei 930— 940 m, im Kohlbacher- und Popperthal bei beiläufig 1000 m Höhe
lag, so würde dies für die Centralkarpathen ein Sinken der Schneegrenze
von wenigstens 800 m bedeuten und möge sie dann in den Südkarpathen
bei 2000 m Höhe gelegen haben.
Dass in der Eiszeit reichlichere Niederschläge gefallen seien als jetzt,
dagegen liesse sich aber noch ein nicht zu ignorirender Einwand erheben.
Ist nämlich die Temperatur dieser Periode eine niedrigere gewesen : so muss
auch die Verdunstung im allgemeinen eine geringere gewesen sein und will
ich in dieser Beziehung wieder nur Ungarn vor Augen halten, so zeigen sich
die Verhältnisse in einem scheinbar noch ungünstigeren Lichte. M. Neumayb
hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass das mittelländische Meer erst in
der Diluvialzeit sich gegen Osten ausbreitete und im Miocän noch nicht ein
mal die dalmatinische Küste erreicht hat; dazu tritt noch jener Umstand,
dass unser Alföld aufhörte ein Theil des grossen politischen Beckens zu
sein und somit stehen wir nun einer Beihe von negativen Beweisen gegen
über. Dagegen bietet uns aber wieder die Geologie eine solche Fülle von
indirecten Beweisen, die es unzweifelhaft machen, dass unser Festland in
der Diluvialzeit reichlicher mit Wasser bedeckt und reichlicher von Wasser
durchströmt war. Nach Abzug des pannonischen Meeres zeigen uns die
Thatsachen, die sich infolge der immer häufiger zur Ausführung gelan
genden Tiefbohrungen von Jahr zu Jahr mehren, dass unser Alföld
von zahlreichen grösseren und kleineren Süsswasserseen bedeckt war; die
zahlreichen, nun trocken liegenden zur Dunau und Theiss gerichteten Was
serläufe zeigen, dass Flüsse und Ströme die Seen durchströmten und sie
aussiissten ; die mächtige Anhäufung der Gesteine der Diluvialzeit, so Sand
und Löss sprechen auch für den grösseren Wasserreichthum und die Wahr
scheinlichkeit ist gross, dass auch die Umgebungen des Schwarzen Meeres
und des Aralsee’s ähnliche hydrographische Verhältnisse zeigten, denn das
sarmatische Meer hatte ein riesiges Gebiet, von Wien bis Troja, occupirt.
Aber auch für den Westen stellt es K. Z ittel als eine zweifellose Thatsache
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hin, dass die ihrer Dürre und Unwirksamkeit wegen verrufene Sahara
sich vor nicht gar langer Zeit ebenfalls des Eeichthums an Wasser und der
Fruchtbarkeit des Klimas erfreute. Die ausserordentlichen Erscheinungen
der Erosion, die dort zu sehen sind, findet man auf dem Erdenrund nicht
so rasch wieder; für seine Ansicht sprechen auch die in den Höhlen anzu
treffenden Tropfsteinbildungen und die kolossalen Ablagerungen von Kalk
tuff in heute gänzlich wasserarmen Gegenden. In diesen Kalktuffen sind auch
die Blätter der Steineiche eingeschlossen, die heute in Afrika nicht mehr, wohl
aber in der Mittelmeergegend heimisch ist. Der Thiergeograph und der
Pflanzengeograph finden noch heute in der Thier- und Pflanzenwelt der
Sahara auffallende Typen, die für das einst vom heutigen abweichende
Klima der Sahara zeugen.
Alle diese Erscheinungen können aber auch den Einwurf der geringe
ren Verdunstung widerlegen, denn die grössere Wasserfläche ist gewiss der
geringeren Intensität der Verdunstung ausgleichend entgegen getreten.
Damit kehren wir wieder zu den Fogarascher Karpathen zurück ; wir
finden dort, dass heute in den Südkarpathen ebenso viel Niederschlag fällt
wie in den Centralkarpathen und da das diluviale mitteleuropäische Fest
land in seiner Gestaltung kaum merklich von dem heutigen abweicht, so
mag dieses Verhältniss der gleichen Niederschlagsmenge für beide Gebirge
auch damals gütig gewesen sein.
Die vorzüglichsten Vertreter der Gletscherwissenschaft stimmen darin
liberein, dass das Gletscherphänomen vom Westen, das ist vom Ocean
ausgehend nach Osten, dem Inneren des Kontinentes zu immer mehr an
Kraft verlor. Dies beweisen auch die Niederschlagsverhältnisse sowohl in
der Form von Schnee wie von Eegen, wovon uns ein Blick auf die von
S chenzl (1. c.) construirte Eegenkarte Ungarns belehrt. Bei Fiume beträgt
die jährliche Niederschlagsmenge 1600 mm, auf dem den Hindergrund des
Meerbusens von Fiume bildenden Kapellagebirge 2000 mm, aber in der
höchsten Eegion der Südkarpathen nur mehr 1500 mm.
Eichtig ist auch die Behauptung, dass gegen Osten und Südosten zu
das Verhältniss zwischen Winterniederschlag und Sommerniederschlag sich
zu Ungunsten des ersteren verändere ; wie dies folgende Zusammenstellung
beweist.
Niederschlag in °/o-en der Jahressumme
Tátragruppe

Nov.

Dez.

Jan.

Febr

Mai

Juni

Juli

Aug.

5,9

6,4

4,4

4,7

10,6

13,5

14,8

12,5

An
10 ,

März

April

6,1

6,7

Sept.
8,1

Okt.
6 ,2

Nov.

Dez.

Jan.

Febr

Mai

Juni

Juli

Südkarpathen 5,3

5,5

3,4

4,3

12,7

17,0

14,8

März

April

Sept.

Okt.

6,4

7,7

7,5

5,3
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Schliesslich macht uns ja ebenfalls P a r t s c h darauf aufmerksam, dass
diese Abschwächung des Gletscherphänomens gegen Osten zu schon
dadurch sich manifestirte, dass die besten Forscher (V iquesnel , F. v . H ochstetteb , M. N eumayb ) in den türkischen und griechischen Alpen der Bal
kanhalbinsel auf keine Gletscherspuren stiessen.
Ob jener feine, lichte, bläulich graue, plastische Lehm, der bei Felek
das Hangende und Liegende der Schieferkohle bildet, der Schlamm des
»bschmelzenden Gletscherendes sei; darauf eine Antwort zu geben, wäre
meinerseits eine Kühnheit; aber Thatsache ist es, dass dieser Schlamm
sich längere Zeit ungestört ablagern konnte, worauf die kühlere Temperatur
und feuchtere Luft bevorzugenden Pflanzen sich auf demselben ansiedelten,
um dort umschwirrt von Insekten gleicher Lebensgewohnheiten, längere
Zeit zu verbleiben, bis sie wieder von dem zu feinem Staub zerriebenen Mate
riale der Gebirge bedeckt wurden, der die düstere Lebensgemeinsamkeit in
ein gemeinsames Grab verschloss; das dann von den wilden Bergwässern
mit grobem und schwerem Gesteine bedeckt wurde bis auf unsere Tage,
um jetzt zu bezeugen, dass die Eingriffe der Eiszeit sich auch bis auf die
Südkarpathen erstreckten ; obwohl sie dort noch schwächere Eisströme erzeugt
haben mochten, als auf den nördlichen Karpathen, wofür nicht nur die von
mir geschilderten Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse sprechen ; son
dern auch jene verhältnissmässig schicachen, noch immer Zweifel erregenden
Spuren der mechanischen Wirkung der Gletscher, dem B éla v . I nkey auf so
ausgezeichnet kritische Weise Ausdruck verlieh.

BERICHTE
ÜBER DIE SITZUNGEN DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.
G ENERALVERSAM M LUNG AM

4. FE B R U A R 1 8 9 1 .

Der Vorsitzende Prof. Dr. J. v. S z a b ó eröffnete die Generalversammlung
mit einer längeren Bede, in welcher er einen Rückblick wirft auf die im verflos
senen Jahre bezüglicli des internationalen geologischen Congresses und der
internationalen geologischen Karte Europa’s aufgetauchten Erscheinungen. Er
gedenkt ferner der im Vorjahre verstorbenen hervorragenderen Geologen, nament
lich Sir W a b i n g t o n S m i t h und E d m o n d H é b e r t , welch letzterer Ehrenmitglied
der ung. geologischen Gesellschaft war.
Einen warmen Nachruf sendet der Vorsitzende seinem einstigen Lehrer,
dem vom Schicksal hart verfolgten ungarischen Geologen J o h a n n v . P e t t k ö nach.
v . P e t t k ö nahm schon im Jahre 1848 auf dem Gute A u g u s t v . K u b i n y I ’ s in
Videfalva an jenen Berathungen Theil, die infolge eines von Z i p s e r bei Gelegen
heit der im Jahre 1847 in Oedenburg abgehaltenen AVanderversammlung ungari
scher Aerzte und Naturforscher eingebrachten Antrages behufs Gründung einer
Gesellschaft ungarischer Geologen und Bergleute abgehalten wurden. Bei der
Constituirung dieser Gesellschaft im Jahre 1850 wurde auch v. P e t t k ö Mitglied der
selben und nahm auch den Auftrag zur Ausführung einer geologischen Untersu
chung an. (Bericht über die im Aufträge der geol. Gesellschaft für Ungarn im
[2 2 ]
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Herbste 1852 ausgeführte geologische Untersuchung des an die March grenzenden
Theiles von Ungarn. — Arbeiten d. geol. Ges. f. Ungarn, I. Heft.)
Schon vor dieser Publikation erschienen von ihm in Wien zwei wichtigere
Abhandlungen, nämlich die geologische Beschreibung von Schemnitz und Kremnitz
nebst einer geologischen Karte, die nach B eudant die ersten waren, die von dieser
interessanten Gegend erschienen und von einem wirklichen Fortschritte zeugen.
Es ist Schade, dass er sich später mit der Geologie nicht mehr beschäftigte.
Auch als akademischer Lehrer in Schemnitz leistete er Vorzügliches, v. P ettkó
wurde nämlich schon nach Absolvirung der Bergakademie noch mit einigen
anderen vorzüglichen Mitschülern zur ferneren Ausbildung nach Wien gesendet,
w o er unter H aidingeb ’ s Leitung studirte, und als die Besetzung der Lehrkanzel
in Schemnitz zur Entscheidung kam, wurde er als der Berufenste dahin ernannt.
■Johann P ettkó v . Felsö-Driethoma, kgl. ung. Bergrath a. D., corresp.
Mitglied d. ung. wiss. Akademie wurde 1812 in Felső Driethoma (Com. Trencsén)
geboren, wo sein Vater Tafelrichter war, und starb am 26. Oktober 1890 in seinem
78-ten Lebensjahre.
Nach der Eröffnungsrede des Vorsitzenden verlas der e. Secretär Dr. M. S taub
seinen Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre 1890. Er
hielt eine Bundschau über die litterarische Thätigkeit der ungarischen Geologen in
diesem Zeiträume, in welchem die Gesellschaft 506 Mitglieder zählte. Er gedenkt fer
ner der mit Tod abgegangenen ordentlichen Mitglieder H ugo K ubacska, J ohann
B ieger , B üdolf B ezorád und des Ehrenmitgliedes E dmond H ebest und der Abdan
kung des langjährigen Schatzmeisters J osef C zanyuga , dem die Generalversammlung
Dank votirt und zugleich mit der provisorischen Cassagebahrung den e. Secretär
Dr. M. S taub betraut. Ferner berichtet er über die Thätigkeit der beiden Commis
sionen (Geologische Karte von Ungarn und Ungarländische Erdbeben). Das Vermö
gen der Gesellschaft betrug am 31. December 1890 : 11,592.07 Gulden ö. W.
Nach Erledigung der amtlichen Agenden der Generalversammlung hält
Dr. M. S taub seinen Vortrag über «Die Eiszeit in Ungarn und ihre Flora.»
I. V O E T E A G S S IT Z U N G A M
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Vorsitzender: Prof. Dr. J. v . S zabó .
Der Vorsitzende begrüsst die erschienenen Mitglieder mit warmen Worten
beim Eintritte des neuen .Jahres.
Der e. Secretär zeigt an, dass das ord. Mitglied J ohann B iegeb , kgl. ung.
Bergrath in Sebeshely mit Tod abgegangen sei.
Zur Wahl zu ord. Mitgliedern werden folgende Herren vorgeschlagen :
J osef N ubxosän, Universitätsassistent in Budapest, empf. durch das gr. Mit
glied Prof. L. I losvay ;
J osef P lank , Wiesenmeister in Véghles, empf. durch das gr. Mitglied
Dr. T h . V. S zontagh ;
J ohann B eelich Oberingenieur in Leányvár, empf. durch das A. Mitglied
A. G e ze ll .
Die Beihe der Vorträge eröffnet :
Prof. Dr. J osef v . S zabó mit seinem Vortrage über die «Bewegungen auf den
Gängen von Schemnitz in geologischer Hinsicht.» Dieselben verrathen sich durch
Streifen auf den Butschflächen. Vom bergmännischen Gesichtspunkte aus hat diese
Studien J ulius G betzmacher begonnen;* der Vortragende hebt aber die geologische
Wichtigkeit derselben hervor und giebt dem Wunsche Ausdruck, dass diese Unter
suchungen auch in den östlichen Haupterzgängen ausgeführt werden mögen,
indem diese Bewegungen die Knotenpunkte der Eruption constatiren lassen.
* Földtani Közlöny. Bd. 20. S. 96 [40].
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bespricht die krystallographischen Verhältnisse des
Eichalm bei Pregratten in Tyrol. Die dünntafelförmigen
Krvstalle haben gelblich braune Farbe, nur die kleinen sind gänzlich durchsichtig.
Beobachtete Formen : a (100) k P c« ; b (010) c c P o o j c (001)o P ; M (110) oc P ;
1 (210) oo P2 ; t (021) 2P oo ; d (043) ‘ / . P o o ; y (104) ViPoo; e (134) 3/4 P3 ;
e (122) P2.
Unter den terminalen Flächen herrscht nur s (134) vor.
K arl Z imányi
B rookit von

Z imányi zeigt ferner v or eine

Limonitpseudomorphose vom kleinen Schwabenberge bei Budapest. Auf
einer Spalte des Conglomerat-Kalksteines bildeten sich kleine Pyrithexaeder, welche
nachher in Limonit umgewandelt wurden. Als begleitendes Material kommt
durchsichtiger, etwas gelblicher Calcit in abgerundeten Skalenoedern vor.
Dr. E merich L örenthey bespricht die «pontische Fauna von Szegszárd. »
Vortr. kennt aus derselben nach seiner eigenen Aufsammlung 60 Arten, von denen
er Adacna Szabói, Adama Kochi, Vivipara Szegszardiemis und eine Boscovicia
als neue Arten beschreibt.
L üdwig P etrik hält über die «rothen Varietäten des Chromoxyd» einen
Vortrag. Die von ihm ausgeführten Experimente beweisen, dass man eine der
pink-couleur ähnliche rothe Farbe ohne Zinn mit Thonerde oder Magnesiathon
erde etc. erhalten kann.
I. S IT Z U N G D E S A U SSC H U SSE S A M
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Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. S zabó .
Die in der Vortragssitzung angemeldeten Herren wurden zu ordentlichen
Mitgliedern gewählt, worauf der e. Secretär den Austritt der ord. Mitglieder J ohann
K rivány (Arad) und Bitt. G ustav v . P onratz (Agram) anzeigt.
Nach Erledigung einiger laufender Angelegenheiten legt der e. Secretär die
am Wege des Geschenkes eingelangten Publikationen der Herren A nton H encz ,
M. D raghicenu (Bukarest) und J. H all (New-York) vor.
Der e. Secretär legt ferner die Berichte der mit der Cassarevision betrauten
Comité’s mit, die von dem Ausschüsse zur genehmigenden Kenntniss genommen
werden; ebenso wird dem gewesenen Schatzmeister J osef C zanyuga und dem
gegenwärtigen provisorischen Schatzmeister Dr. M oritz S taub Déchargé ertheilt.
Der vom e. Secretär vorgelegte Budgetentwurf für 1891 wird ebenfalls
genehmigend zur Kenntniss genommen.
Der e. Secretär legt einen vom A. M. A lexander K alecsinszky eingebrachten Antrg vor :
Es wäre wünschenswert, wenn die im Donaubett und im Plattensee aufsprudelnden Quellen einer wissenschaftlichen Untersuchung unterworfen würden.
Der Ausschuss empfielt, bevor er sich in die detaillirte Verhandlung dieses Antra
ges einlässt, derselbe möge im «Földtani Közlöny» publizirt werden, um die Auf
merksamkeit der interessirten Fachgelehrten auf diese wichtige Frage zu lenken.
Auf S. 2 (2) d. ung. Textes befindet sich die Eröffnungsrede des Präsiden
ten ; auf S. 52 (52) das Verzeichniss jener gelehrten Corporationen, mit denen die
Gesellschaft im Vorjahre in directem Schriftenaustausch stand ; auf S. 54 (54) das
Verzeichniss jener Publikationen, die die Gesellschaft im Jahre 1890 durch
Schriftenaustausch oder Geschenk erhielt ; auf S. 59 (59) das Namensverzeichniss
seines Beamtenkörpers ; auf S. 60 (60) das Namensverzeichniss seiner Mitglieder
im Jahre 1890 und schliesslich auf S. 71 (71) das Namensverzeichniss seiner
unterstützenden und gründenden Mitglieder.
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