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FÖ LD TA N I KÖZLÖNY
HAVI FOLYÓIRAT

MAGYARORSZÁG FÖLDTANI. ÁSVÁNYTANI ÉS ŐSLÉNYTANI MEGISMERTETÉSÉRE 
S A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE.

XXIII. KÖTET. 1893 JANUÁRIUS-MÁRCZIUS. 1-3. FÜZET.

A HONFOGLALÁS ÜNNEPE ÉS A M. KIK. FÖLDTANI INTÉZET.

Sok balszerencse után készülődik édes hazánk rövid egynéhány év 
múlva állami önállóságának ezer éves ünnepét megülni. Hazafiatlansággal 
kellene azt vádolni, ki e magasztos ünnep emeléséhez nem járulna hozzá a 
maga filléreivel és ki nem akarna részt venni abban a munkában, mely nem
csak az ezer éves múlt kihevert szenvedései és harczai diadalát élvezni, 
hanem a magyar faj szellemi fölényét a jövő évezredekre is nemcsak politi
kai súlyának növelésével, hanem a tudományokban és művészetekben, szóval 
a szellemi erő tényezőivel, a műveltség magas színvonalára való minél döb
beni emelkedéssel megerősíteni és fokozni akarja. Örvendetes azon mozga
lom, sőt mondhatni azon verseny, mely e tekintetben a kormány és a 
közvélemény között fejlődik és noha amaz, m int államunk háztar
tásának őre, a mértékletességre i n t ; mindketten mégis abban találkoznak, 
hogy az ünnepet állandó közművelődési alkotásokkal kell megörökíteni. 
Állandó és kényelmes hajlékot akarnak nyújtani mindamaz intézeteknek, 
melyeknek hivatása a tudományt, a művészetet és az ipart fejleszteni és a 
röpke programmokból nem m aradt el semmi — csak a mi fiatal tudomá
nyunk : a geológia. Ennek még nem akadt pártfogója, még nem akadt szó
szólója, mert hisz nem olyan népszerű tudomány az — vannak sokan, kik 
azt sem tudják, hogy mire való — és egészen a kormány bölcs belátására 
van bízva, akar-e e tudomány érdekében valamit tenni vagy sem ? És igazán 
nem is állíthatjuk, hogy egészen mostohán bánnának a mi szép és fon
tos tudom ányunkkal; hiszen főiskoláinkon már rendesen mívelik azt es 
a közel múltban a tanszékek száma is megszaporodott; legmagasabb tudo
mányos intézetünk, az akadémia, sem felejtkezik meg a geológiáról és kir. m. 
természettudományi társulatunk ismeretes buzgóságával szintén kiveszi m a
gának e munkából a maga részét; a mi társulatunk pedig tagjainak igény
telen létszámával is elég eleven és hálával veszi a törvényhozás által neki 
egynéhány év óta nyújtott anyagi segélyt; csak egy intézet az, melyről szin
ten nem mondhatni azt, hogy mostoha gyermek; de melynek hivatásánál
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2 A HONFOGLALÁS ÜNNEPE

fogva kötelességszerűen a legtöbbet kellene tennie, melynek meg kell tennie 
azt, a mit főiskoláink és társulataink nem tehetnek, ugyanis a geológiának 
m int tudománynak ápolása mellett annak gyakorlati jelentőségét is érvényre 
ju ttatn i, ez intézetet, értjük a m. kir. földtani intézetet, megbénítják 
működésében a szerencsétlen helyiségviszonyok, am elyek közé 1887 óta 
jutott.

Megjegyezzük nyomban azt, hogy e sorokat nem az intézet valamelyik 
tisztviselője írja, és hogy most a m últat illetőleg vádolni sem akarunk, 
legkevésbé most, midőn kir. intézetünk legmagasabb feje, a jelenlegi íöld- 
mívelésügyi miniszter az első, ki fölismerte az intézet fontosságát és tesz, 
a mit tehet és a hol teh e t; de a m int kívánságai a pénzügyi miniszter úr 
pénzes zacskójához folyamodnak, az ő üdvös szándéka is legott hajótörést 
szenved.

Lássuk az intézet sorsát 1887 óta! Addig magánházban volt elhe
lyezve, lelkes igazgatója, a sorban a második, társulatunk buzgó alelnöke a 
már addig is összehordozott óriási, tanulságos és érdekes anyagot rendezni 
és azt hozzáférhetővé tenni kezdette. Akkor jött híre annak, hogy az 
akkori földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium palotát kap, 
szép nagy palotát, olyan nagyot, hogy ott a kir. földtani intézet addig gyűj
tött és még ezután gyűjtendő kincseivel is fog tágas és kényelmes otthonban 
elhelyezkedhetni és a magyar geológia igazi fészkévé váln i! E sorok írója 
is látta az első terveket és örömmel legeltette szemét a jövő zene csalfa 
hangjegyein. De mi történt akkor, midőn a híres és csakhamar hírhedtté 
vált palota elkészült? A m. kir. földtani intézet gyűjteményeit olyan helyi
ségekben helyezték el, melyek télen, de részben nyáron is tökéletesen haszon- 
vehetetlenek és a melyek a m ár akkor odaszállított anyagot sem bírták 
magokba fogadni. A gyűjtemény lekerült a félemeletre; a becses és minálunk 
ritka szakkönyvtár pedig a negyedik emeletre — jelenleg pedig a félemelet 
egy szűk, sötét helyére — került; az intézeti tisztviselők dolgozó-szobái pedig 
a híres palota különböző emeletein és folyosóin keresendők.

Az intézet barátjai azt hitték, hogy midőn a m. kir földtani intézet így 
közvetlenül az érdekelt miniszter szeme elé kerül, jelentőségét csakhamar 
föl fogják ismerni és ennek legközelebbi következménye az lesz, hogy az 
intézet csakhamar meg fog szabadulni ama békóktól, a melyekbe a körülmé
nyek szerencsétlen találkozása verte. És a mit az intézet barátjai kívántak, 
de egyszersmind az is, a mitől féltek, az rövid öt év alatt hűségesen beá llt! 
Az intézet működési tere mindinkább növekedett; alapját vetette egy bánya- 
geologiai, egy dynamo-geologiai gyűjteménynek; összehordozta az ártézi 
kutak szelvényeit; bámulatos rövid idő alatt hazánk iparilag fontos föld- és 
kőnemeinek gyűjteményét szedte össze, melylyelaz 1891-ben Budapesten ta r
tott agyag-, czement- és kőiparkiállitáson a legelső helyet foglalta el; e gyűj
temény újabban a legjelesebb külföldi kőnemek sorozatával gazdagodik; idő-
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ÉS A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZET. 3

közben létre jött a vízjogi törvény, melynek keresztülvitelében az első és 
főszerepet a geológus viszi; végre még a földmiyelés is fordult a geológia felé 
és két év óta az intézetben egy agronom-geologiai osztály is működik stb. stb. 
Időközben a geológusok folytatták rendes nyári fölvételeiket is a hazában és 
láda számra hozzák magokkal a gyűjtött anyagot, melyet nemcsak elhelyezni, 
hanem tanulmányozni is kell; de mindennek daczára az egész idő alatt az 
intézet sanyarú helyiségviszonyai egy cseppet sem javultak, sőt rosszabbra 
fordultak.

Működik az intézet tisztviselőkara mellett még két úgynevezett «önkén
tes» is. Az egyiknek nevét ki sem kell Írnom, m ert mindenki tudja, hogy 
Magyarországon csak egy férfiú van, ki a természettudományokért m ár egy 
egész vagyont tett a haza oltárára, ő neki a kir. intézet könyvtára és gyűj
teményei már is igen sok becses dolgot köszön.

A másik önkéntes szegény ember, de tehetségével és szorgalmával 
szolgálja az intézetet és így közvetve a hazai tudom ányt is, a m int bírja. 
1878 óta összehordozta az intézetben már meglevő anyagot a phytopaleon- 
tologia köréből, a haza különböző vidékein tett utazásokkal bővítette azt és 
most a gyűjtemény Magyarország különböző geológiai korának flóráját m ár 
a 12000-et meghaladó példányban képviseli; köztük olyanok is vannak, a 
melyekkel a külföld irigységét is lehetne fölkelteni, a mint egyáltalában 
Európában kevés olyan tudományos székhely van, mely ilyen gyűjtemény 
birtokában volna, sőt hogy többet ne mondjunk, midőn a bécsi cs. kir. te r
mészetrajzi udvari muzeum új palotájába költözködött és midőn ott a te r
mészettudomány minden ágát akarták képviselve látni, 12000 forintért vásá
roltak egy ilyen phytopaleontologiai gyűjteményt és azt díszes teremben és 
díszes szekrényekben helyezték el. A m. kir. földtani intézet önkéntese egy 
néhány száz forinttal hordott össze hasonló gyűjteményt és azt tanulm á
nyozni. a szakférfiaknak hozzáférhetővé akarja ten n i; de midőn gyűjtött 
kincseivel haza érkezik, akkor rendezi, ládákba csomagolja és a m. kir. föld
tani intézet szolgái eltemetik aztán a földmivelésügyi m. kir. minisztérium 
palotájának valamelyik pinczéjében. Negyven ilyen ládában folytatja immár 
a haza ősflorája a díszes palota földalatti helyiségeiben örök álmát, melybe 
az anyaföld méhében megszámlálhatlan évezredek előtt merült. De ebből is 
már egyszer kizavarták, mert a pinczehelyiséget magasabb czélra kellett 
fölhasználni, valami fogyasztó szövetkezet liszt-, hús- és hagym araktárának; 
a negyven láda egy az előbbinél még kisebb raktárba került és a szegény 
önkéntes, kinek az intézet elég hízelgő módon a «m. kir. földtani intézet 
phytopaleontologiai gyűjteményének gondozója» czímét is adta, ma azt sem 
tudja, hol van az a gyűjtemény, melyet arcza verejtékével összehordott, 
papiroson rendez és lajstromoz, melynek gondozását magára vállalta és ebből 
kifolyólag kellene i s !

A mit itt mondottunk, abban nincsen irói túlzás, tisztán az igazságnak
(3) 1*



4 FRANZÉ REZSŐ:

megfelelő állapotot Írunk le és most bátran fölvethetjük azt a kérdést: vájjon 
a m. kir. földtani intézet fog-e a jövőben megfelelhetni hivatásának, midőn 
csak hivatalos teendőkkel megterhelve, e m iatt és gyűjteményeinek czélsze- 
rűtlen elhelyezése m iatt a tudományos működéstől egészen el fog téríttetni 
és félő, hogy ha az emberi sors során az intézet tisztviselő kara fogyatékán 
lesz, nem lesz nemzedék, mely helyébe léphet, mert a jelenlegi viszonyok 
között módja sincs ilyen nemzedéket nevelni.

Ezeket, a miket e sorokban elmondottunk, ezeket akarjuk az illető haza
fiaknak, kik a milienium ünnepet nem rakétaszerű phrasisok eldurrantatá- 
sával akarják megülni, figyelmébe ajánlani és midőn az agráriusok azt kívánják 
és joggal, helyesen kívánják, hogy a milienium alkalmával Budapesten gaz
dasági főiskola és gazdasági muzeum legyen fölállítva, akkor mi geológusok 
csak ennek az egy szerény kívánságnak akarunk kifejezést ad n i: H elyeztessék 
a m . kir. fö ld tan i intézet o lyan  állapotba, m ely hivatásához, m űködési köré
hez méltó és m ely igazán h a zá n k  egyik ku lturá lis intézetévé teh e ti! a—

A GÁNÓCZI MÉSZTUFÁBAN TALÁLT C0NFERV1TESEK MIKROSZ
KÓPOS VIZSGÁLATA.

F kanzé  R E z ső -tő l.*

(Egy táblával).

1892 deczember havában alkalmam nyílt, dr. S taub  M óricz tanár 
szívessége folytán, — kinek ezért e helyen őszinte köszönetemet nyilvá
nítom — megvizsgálhatni a növénytan szempontjából egyikét azon érdekes 
képződményeknek, melyek a paleontológiában «confervites» néven ismere
tesek. Ugyancsak S taub  tanár ezen confervitest bem utatta a természettud. 
társulat 1892 deczember 15-iki növénytani szakértekezletén, és hosszasabban 
értekezett arról, hogy ez vizsgálatai alapján áll egy fonálmoszatból, melynek 
fonalain sósavval való kezelés után tömérdek S yn ed ra  egyént talált ülve. 
Mivel dr. S taub az említett lelethely fosszil flórájának növénytani és geoló
giai jelentőségét nemsokára úgyis behatóbban fogja fejtegetni, e helyen a 
szóban lévő confervitest botanikai szempontból akarom ismertetni.

A megvizsgált példány a gánóczi (Poprád mellett Szepesmegye) 
édesvízi mésztufából származik, kb. 1— 2 mm-nyi vastag fonalak mintegy 
2 dm2 nagyságnyi sűrű szövedéke, mely m ár gyenge érintésre is széttöre
dezik és világos, a mészkövekre jellemző színnel bír. Sósavval kezelve, a 
fonalakat beburkoló mész nagyrészben pezsgéssel oldódik. Minden fonál
ból azonban egy igen finom belső rész marad meg, mely piszkos fehér vagy

* Előadta az 1893 márczius 1-én tartott szakülésben.
(4)



A GÁNÓCZI CONFERVITESEK. 5

barnás színű és sok helyen már szabad szemmel enged egy fehér bevonatot 
felismerni.*

A mikroszkópi vizsgálatból kitűnik, hogy ezen maradék egy többé- 
kevésbbé sértett fonálmoszatból áll, melyen tömérdek diatom acea  ül.

A fonalmoszatnak harántsejtfalai nincsenek, mi első perczben is 
vaucheriá-ra enged következtetni; e mellett szól a vékony sejtfal és még 
inkább a chlorophor kiképzödése. Ugyanis a fonalak, habár számos helyen 
össze voltak törve és megbámulva, egyes helyeken mégis engedtek felismer
hetni apró, kb. 2—2Va jr-nyi halványzöld lemezkéket, melyek, mivel igen 
szorosan állnak egymás mellett, sokszögletesen nyomódnak össze. Az hogy' 
e chlorophor lemezkék csak helyenként maradtak meg, nem lephet meg,

hisz elég sokszor láthatjuk, hogy vaucheria sejtekből — ha ezek megsértőd
nek, a chlorophylltartalom gömbökben lép ki, úgy hogy nem ritkán ürül ki 
ily módon az egész sejt tartalma is.**

A sejtfonalak, mint már említettem, nem ritkán meg voltak barnulva, 
mit nehány synedra egyén sejtfalán szintén vehettem észre; valószínű,

* Én úgy tömény, mint hígított sósavat alkalmaztam, igen jó eredményt 
adott egy 20H/o-os vízoldat, melyben a mész meglehetős gyorsan oldódik, a nélkül, hogy 
oly erőszakos hatást gyakorolna mint a tömény sósav, hogy a moszatok összefüggé
sét szétdúlná. Ajánlatos továbbá, hogy meglehetős sok sósavat alkalmazzunk, mert 
máskülönben a mész hamar kikristályosodik, mi a vizsgálatot megnehezíti.

** E. S t a h l , Über die Ruhezustände der Vaucheria geminata. Bot. Zeit. 1879. 
p. 129— 137.
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hogy ezt vasoxydhydrat okozza, mely a sejtfalakat vagy rozsdaszinü kéreg
gel vonja he, vagy pedig beivódik a sejtfalba és ezt egész tömegében bar
nára színezi.*

A vaucheria faját, mivel oogoniumokat és antheridium okat nem lá t
tam, nem határozhattam  m eg; a méretek (átmerő 78 |x) leginkább a minde
nü tt közönséges Vaucheria  sessilis (Vaucher) 1). C.-éivel egyeznek meg.

Ezen vaucheria, mely a synedrákkal együtt a gánóczi confervites főtö
megét képezi, ezen előfordulási módja m iatt is igen érdekes. Vaucheriák 
ugyan igen fiatal alluvialis rétegekből, m int úgynevezett p a p iragyag  ** 
ismeretesek, de ott igen vékonj^ összenyomott rétegeket — hasonlóan az 
u. n. meteorpapirhoz, mely szintén moszatokból áll — képeznek, nem pedig 
oly nagy vaskos tömegeket, m int a gánóczi confervitesben.

A vaucherián kivül a második uralkodó alak a Synedra .
Ez 20 egész 100 és még több egyénekből álló csoportokban ült oly 

szorosan a vaucheriafonalokon, hogy többnyire még a sósav által okozott 
igen erőteljes pezsgés sem bírta a sejteket leszakítani.

A sejtek hossza középszámban 85 a, szélességük pedig 10 |x ; a sejtek 
övszalagoldala csúcsosan kihúzott (I. táb. 4. ábra), a bosszúság egy mm-jére 
pedig 160 sáv esik. Ezek mind oly7 jelek, melyek arra mutatnak, hogy a Syneclra  
Ulna E hrbg . oly közeli rokonával, a Syn ed ra  o xyrhynchus, Kg-el (I. táb. 4— 6 
ábra) van dolgunk, mely a Synedra, U lna, capitata, acuta és más fajok 
társaságában az újabb tertiär- és quartär képződményekben gyakori.***

A sejtek aránylag igen jól vannak megtartva, csaknem mindegyikeben 
meglátszott az endochromlemezek egy-két maradéka (I. táb. 4, 5, 6. ábra, ej, 
mely minthogy a víz a sejtek elhalása után a phycoxanthint kivonta, sötét
zöldnek mutatkozott. Némely sejtben ezenkívül feltűnt még egy vagy 
néhány zsírfényü szemcse is (I. táb. 5 ábra o), melyről valószínű, hogy 
olajcsepp.

Érdekesek a meglehetősen gyakran kifejlődött rendellenességek, melyek 
többnyire abban nyilvánulnak, hogy a sejtek az osztódás alkalmával a sejt
hártya felső részén nem fejlődtek ki tökéletesen, minek megfelelően azután 
az egész sejt a rendellenes kiképződéshez alkalm azkodott; a sávok az elgör- 
bülés helyén nem jutottak  kellő kifejlődésre és ott sokkal rövidebbek, 
m int a sejt más részén. (I. táb. 6. ábra). Egy másik, még gyakrabban elő
forduló elváltozás az, hogy a sejtek, melyek többnyire egy középpont körül

* Úgy látszik, hogy idegen anyagnak ilynemű lerakodása nem ritka jelenség; 
így pb egy tócsában, melynek partját helyenként szénpor borította, Anthophysa 
vegetans egyéneit találtam, melyek kocsányai koromfeketék voltak. I tt is rakódtak 
le a szénrészecskék a kocsánynyelekbe.

** N. W ille. Vaucheriacese. E ngler u . Prantl. Die natürlichen Pflanzenfami
lien. Lieferung 4t>. pag, 134.

*** Schimper und Zittel. Handbuch der Paleontologie '1879, II. Bd. pag. 20.
(6)
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radiálisán csoportosulnak, ennek következtében alsó részükben nem fej
lődhetnek ki tökéletesen, miáltal igen sajátságos alakok jönnek létre.

A synedrákon kívül nem ritkák azonban confervoideák sem, melyek 
a vaucheria fonalakhoz tapadva, többnyire szórványosan fordulnak elő.

A sejtek hossza 16 és 24 |x közt ingadozik, az átlagos hosszúság 20,5 |x, 
míg a vastagság 5 ;x. A sejtek a harántfalaknál be vannak fűződve, a chlo- 
rophor pedig apró lemezekből á l l ; mind oly körülmények, melyek a Con
ferva  bom bycina  A g . var. m inor  Wille-re* vallanak (I. táb. 1, 12. ábra). 
Ezen sejtekben is, épügy m int a vaucheriánál jól, habár csak halványan 
is vehető ki a chlorophor (I. táb. 1. ábra c), mely vagy oldalról, m int 
egyetlenegy lemez, vagy pedig felülről, m int számos kis ovális lemezke lá t
szik (I. táb. 1. ábra c1). Ezenkívül látszanak igen gyakran erősen fénytörő 
szemcsék is, melyek jódalkohol által feloldódnak s e szerint valószínű, hogy 
ezek olajszemcsék (I. táb. l . á b r a o j ,  m int ez a conferváról más oldalról 
is ismeretes.** Gyakran láthatók továbbá azon H alakú falmaradványok is 
(I. táb. 12. ábra), melyek a conferva és microspora sejtjeinek oszlásánál 
jönnek létre oly módon, hogy a sejtfal két, a harántfalakból eredő, gyűrűs 
es egymásba tolt részből áll, melyek az oszlásnál egymásból kihúzódnak.

Ott, hol a vaucheriák nincsenek synedráktól benőve, még más 
bacillariaceák is találhatók a vaucheriák sejtfalára tapadva. Ezek a követ
kezők :

A chnanthes m in u tissim a  Kg.
A . ex ilis Kg.
A. exilis K g . nov . var . constrida .
N avicu la  A m ph isbaena  B ory.
Cocconema cym biform e E h r b g .
Cocconeis com m unis H eib.

A fosszil állapotban csak kevés helyről ismeretes A chnanthes m in u 
tissim a  Kg.*** igen gyakori alak, melynek nagysága átlag 11 [x-tnem haladja 
túl. Ezen sejtekben is igen sokszor láthatjuk még az egyetlen endochrom- 
lemezt is, természetesen összezsugorodva és elzöldülve (I. táb. 7., 10. e). 
A sejtek többnyire egyenként vannak, ügy az övszalag, m int pedig a 
pánczél oldallal is a vaucheriákra tapadva, nem ritka azonban az is, hogy 
4 —5 egyén szalagokba is van egyesítve. Egy Ízben még azon megszilárdult

* N. W ille, Algologische Mitteilungen III. Über die Zellteilung bei Conferva: 
Pringsheim, Jahrbücher für wiss. Botanik. Bd. XVIII. pag. 437—443. Tab. XVII. 
Fig. 64—68. és G. L agerheim, Studien über die Gattungen Conferva und Micros
pora. Flora 1889. pag. 209.

** Schmitz, Die Chromatophoren der Algen. Bonn, 1882. pag. 144, 145 etc.
*** Cf. Cleve und Grunow, Konigl. Svenska Vetenskap Akad. Handlingar. 1880. 

Bd. XVII. Nr. 2.
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kocsonyanyelet is észleltem, mely a sejteket az alaphoz rögzíti (I. táb.
7. ábra), a m int ez a közönséges édesvízi alaknál a rendes eset.

Eitkább a máskülönben sem gyakori és csak 8 jr hosszú Achnanthes  
exilis Kg. (I. táb. 9. ábra), mely az A. m inu tissim a-tó l lényegesen csak 
hegyesre kihúzott és végükön fejszerűleg megvastagodott övszalagoldalai és 
karcsúbb termete által különbözik.

Ezen achnanthes számos példánya az övszalag egyik oldalán egy 
mediánis befüződést m utatott (I. táb. 8. ábra), m iért is kénytelen vagyok 
ezen alakot m int külön varietást a typikus főalaktól elválasztani; a je l
lemző befűződés m iatt legyen neve :

A chnanthes ex ilis Kg. constricta nov. var.
Szintén a ritkább alakokhoz tartozik a gánóczi confervitesben a 

N avicu la  A m ph isbaena  B ory , melynek egyénei 17,5 hosszúak és 5 [i szé
lesek (I. táb. 13. ábra). I tt is megfigyelhettem az endochromlemezeket 
(13. ábra ej, néhány szabálytalan alakú, összezsugorított zöldesbarna 
lemezke gj^anánt.

Egy-egy példányát láttam a Cocconema cym biform e E h r b g . és a 
máskülönben a magyarországi félopálokban oly gyakori Cocconeis com m u
nis (ped icu lus) HEiB.-ből.

A Cocconema (I. táb. 11. ábra) hossza 37 |r, szélessége pedig 8 [j. 
volt, 100 g-ra 120 sáv esett, a Cocconeis (I. táb. 14. ábra) méretei pedig 
15 {j,, illetve 10 [jl. Az egyetlenegy megfigyelt példányban igen jól látszott az 
endochromlemez, mely csaknem az egész sejt belsejét kitöltötte (I. táb.
14. ábra e).

Ezen diatomaceákon kívül nem ritkán találtam  a vaucheria fonalai
hoz tapadva apró, csak 2,5 ui átmérőjű sejteket, melyek igen halvány szí
néből nem igen lehetett eldöntenem, vájjon chlorophyceával vagy pedig 
cyanophyceával van-e dolgom.

Mivel azonban a tartalom  nem volt egynemüen zöldes, hanem egy a 
sejt kerületén megvastagodó chlorophor volt kifejlődve (I. táb. 3. ábra ej egy 
chloropliyceára. és mivel a kérdéses moszat egysejtű volt, protococcoiőxa-i'SL 
kell következtetnem ; valószínű, hogy a kérdéses moszat a Protococcus in -  
fu s io n u m  K ir c h . A sejtek vagy egyenként tapadtak a vaucheria fonalakra, 
vagy pedig 2— 3 egyénből álló lánczokba voltak egyesítve; egyszer egy sejt 
középső részén egy sötétebb körvonalú, gömbölyded képletet láttam , de 
nem  dönthettem  el, hogy vájjon ez pyrenold-e vagy pedig keményítő
szemcse ; valószínűbb, hogy az utóbbi, legalább erre vall az erős fény
törése.

Eezn protococcaeeák társaságában egy ízben láttam  egy több egyén
ből álló coloniát; a sejtek háromszögleteseknek látszottak és világos
zöld tartalom m al bírtak, melyben egy erősen fénytörő gömbölyded kép
let volt észrevehető (pyrenoid ?) (I. táb. 2. ábra). Egy kolóniában 3 egyén
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látszott, bizonyára azonban négy volt, csakhogy a negyedik sejt a három 
felülfekvő által el volt takarva. A sejteket egy vékony, kissé elálló közös 
hártya burkolta ; ezenkívül minden egyes sejt még egy külön m em bránnal 
volt takarva, mely azonban csak a kolónia peripherikus részén látszott. 
Ezen egy példány után nem lehetett eldönteni, vájjon ezen képlet vala
mely palmellacea vág}’ pedig talán valamely chlamydomonadinea, avagy 
volvocinea fejlődési stadium a-e?

Ezen moszatokon kívül egy ízben még p in u s  tracheidák (valószínű, 
hogy a P inus silvestris fajából valók) igen kis, mintegy 2 mm-nyi foszlá
nyát találtam , mely azonban jól m utatta a jellemző udvaros pettyeket. 
Ezenkívül többször találtam  hosszúra nyúlt libriformrostokat is, melyek 
eredetét azonban nem lehetett eldönteni.

Ha még hozzáteszem azt, hogy egy ízben valamely rovar chitinpán- 
czéljának valószínűleg mesothoracialis foszlányát, valamint egy közelebb 
meg nem határozható lepidoptera szárnyának egy pikkelyét* találtam , 
akkor ezzel kimerítettem mindazt, a mit a gánóczi confervites állat- és 
növényvilágáról kim utatnom  sikerült.

A talált és biztosan meghatározható moszatokat a következőképen 
állíthatom  össze :

O r d o .  S i p  h o n n a n .

Vaucheria sp . A fonalak átmérője 78 jj.. Igen gyakori.

Ordo. Confnrvoidnae.
F ám . Confervaceae.

Conferva bom bycina  A g . var . m in o r W il l e  (I. táb. 1. és 12. ábra). A sejtek 
hossza 20,5 [j., vastagsága 5 p.. Gyakori.

Ordo. Pi'otococcoidean.
F ám . Protococcaceae.

Protococcns in fu sio n u m  K ir c h . (I. táb. 3. ábra). A sejtek átmérője 2,5 jj.. Ritka. 

Ordo. Bacillariacean.
F á m.  A chnanthcae.

Achnanthes rninutissim a K g . (I. táb. 7. és 10. ábra). A sejtek hossza 11 jj.. 
Gyakori.

Achnanthes exü is Kg. (I. táb. 9. ábra). A sejtek hossza 8 a. Ritkább. 
Achnanthes exü is Kg. constricta n o v . var . (I. táb. 8 , ábra). A sejtek 

hossza 8 [ji. Ritkább.

* Ez sok tekintetben hasonlított a Hipparchia Janira pikkelyeire.
(9)
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Fám. Cocconeideae.

Cocconeis com m unis Heib. (I. táb. 14. ábra). Hossz. 15 <a, széless. 10 ja.
Egy példány.

Fám. Cymbélleae.

Cocconema cym bifo rm e  E h r b g . (I. táb. 11. ábra). Hossz. 37,5 ja; 100 ja ra
esik 120 sáv. Egy példány.

Fám. Fragilarieae.

S yn ed ra  oxyrh yn ch u s K g . (I. tá b . 4., 5., 6. ábra). Hossz. 85 [a ; 100 [A-ra esik
160 sáv. Igen gyakori.
E  szerint a gánóczi confervitesben kilencz moszatot sikerült kim utat

nom, melyek közt hat diatomacea és egy-egy siphonea, confervoidea és 
protococcoidea van.

Látjuk egyszersmind, bogy a talált moszatok nagy része oly nemek
hez és fajokhoz tartozik, melyek máskülönben is gj^akoriak; fosszil álla
potban csak kevés helyről ismeretes a vaucheria és az A chnantkes exilis, 
a Protococcus in fu sio n u m  K ir c h , egyáltalában még nem ism eretes; új 
pedig az A chnantkes exilis K ü t z . constricta n o v . v ar .

Ilyen csaknem tisztán moszatmaradványokból álló nagyobb területek 
eddig még nem igen ismeretesek. Igen érdekes e tekintetben W ittrock  * 

lelete, m ert ezen esetben szintén vaucheria  képezte a tömeg főanyagát. 
Ugyanis W ittrock  a Haga-Freskati (Stockholm közelében) növénytani kert 
alapítása alkalmával csaknem 10 ha-nyi területen talált 0,4—-1 m-nyi mély
ségben egy 0,2—0,6 m vastagságnyi papiragyagréteget, melynek mikrosz
kópos megvizsgálása kimutatta, hogy ez főleg egy igen jól megtartott, köze
lebbről meg nem határozható vaucheria fonalaiból állt, melyhez egy gomba- 
mycelium és néhány vizi növény maradékán kívül még következő diatoma- 
ceák is tapadtak :

E pithem ia  turgida  W. Sm. (főleg), E. g ibba  K ü t z ., Cocconema 
lanceolatum  E h r b g ., A m p h o ra  ovális K ü t z ., N avicula  (Pinnularia) oblonga  
W. Sm., Cocconeis pecliculus E h r b g . ; tehát szintén csak közönséges nemek 
és fajok.

Még inkább fokozódik majd a gánóczi lelet érdekessége ezen confer- 
vites képződése korának kipuhatolása által, de még azon esetben is, ha 
recens képződménynyel állnánk szemben, még mindig kiválóan érdekes a 
benne foglalt moszatok úgy kőzetalkotó tömege, m int pedig azon feltűnő

* V. B. W ittrock. Über eine subfossile, hauptsächlich von Algen gebildete 
Erdschicht. Bot. Ctrlbl. Bd. XXIX. pag. 222—223,
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jó conserválás m iatt, mely a sejtekben még a chlorophyll nyomait is 
engedte felismerhetni.

Vizsgálataim befejeztével még alkalmam volt, megvizsgálhatni egy 
második Gánóez vidékéről származó confervites darabot, melyet dr. S taub  

1885-ben gyűjtött. Ezen külső részén helyenként földdel borított körül
belül marok nagyságú darab szintén iyiííc/ím a-fonalakból állott, melyek 
azonban sokkal jobban voltak mészszel incrustálva, m int az előbbiekben 
ismertett confervites darab fonalai. Egyébiránt az egész képlet öregebb kép
ződménynek látszik.

A moszatfonalakhoz helyenként számos S yn e d ra  o xy ryn ch u s tapadt, 
habár nem oly tömegesen m int a másik darab Vaucheriáira. Ellenben igen 
gyakoriak voltak a P in n u la ria  m a jo r  S m. hosszú pánczélai, melyek sokszor 
m ár szét voltak esve, máskor de csak ritkán, még egyes endochromlemez kék 
nyomaival is. Ezenkívül néhányszor leltem a S tauroneis a)iceps E hrb ., 
pánczélait, valam int egy közelebbről meg nem határozható, talán E n cy o -  
nem a  töredékét is. Érdekes, hogy ezen moszatok társaságában egy édes
vízi monothalam rhizopoda, a D ifflug ia  g lóbulosa  D u j . héjjait is találtam, 
agy hogy egészben véve a következő alakokat constatá lhattam :

Syneclra o xyrh yn ch u s  K g.
A chnanthes m in u tissim a  K g .
A . ex ilis K g .
P innu laria  m a jo r  Sm.
Stauroneis anceps E h r b .

E ncyonem a  s p .
Voucheria s p .
Conferva bom bycina  A g . var . m inor W i l l e .
és D ifflug ia  globidosa D u j .

Nem lesz érdektelen, e helyen Cohn F. megügyeléseire emlékeztetni, a 
melyeket Olaszországban a travertin képződésére vonatkozólag tett (Neues Jahrbuch 
für Min. etc. Jhrg. 1864. S. 580—610). A római campagnaban fekszik Tivoli régi 
városa az apennin nyugati lejtőjén. A hegység itt is, mint majdnem áz egész 
apennin mészkőből áll. Vizei a hegység fővölgyét elfoglaló Aviene-be folynak és ezzel 
együtt a völgy legalsóbb emeletéről mélyen bevágódó szorosba esnek, így képezvén 
Tivoli hires zuhatagait. Ezen zuhatagok volt és jelenlegi medre minden pontján a 
«travertin» nevű kőzettel van borítva, mely kőzet még mai nap is képződik. Minden 
a folyam medrében és vizében fekvő tárgy többé-kevésbé vastag mészburokban van. 
E mészburok annyira áthatja a növények egész szervezetét, hogy midőn annak szerves 
része elhal, testének alakja a mészben megörökítve marad. Ez azonban téves nézet 
volna, ha valaki a vízben élő növényekre nézve is azt hinné, hogy a mész egyszerűen 
a vízből a növény testére lecsapódik és ilyformán képezné az idő folytán a meszes 
burkot, amely folyamat a cseppkő képződésére emlékeztetne. Ellenkezőleg azt lehet 
tapasztalni, hogy maga a növények életműködése folytán kényszerül a mész a névé
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nyék szervezetében lerakodni. Egy minden nap megfigyelhető jelenség az, hogy még 
olyan vízben is, mely heves szénsavas meszet, de aránylag sok szénsavat tartalmaz, a 
benne élő növények mészburkot vesznek föl. A pocsolyáinkban, vízárkainkban 
tenyésző növények javarésze többé-kevésbé vastag mészkéregben van, mi által száraik 
és leveleik gyakran törékenyekké lesznek. De egy nevezetes mozzanatról nem szabad 
megfeledkezni, hogy itt is az egyes növényfajok faji tulajdonságainak is van be
folyása. Egy és ugyanazon családhoz tartozó fajok e tekintetben különböző magatar
tást tanúsíthatnak ; így a characeákhoz tartozó nitella-fajo]s sohasem vesznek föl mész
burkot; ellenben az ugyanazon családhoz tartozó és velők együtt élő chardk rendesen 
elmeszesednek. Tudva van, hogy a növények a szénsav nagy mennyiségére szorulnak, 
mert táplálkozási folyamatukhoz a szénre szükségük v a n ; a szárazföldi növények a 
szénsavat a levegőből nyerik; a vízben élők pedig a vízből; ez által azonban meg
fosztják a vízben levő szénsavas meszet oldó erejétől és ily módon kényszerítik azt a 
növény sejtjei között kikristályosodni, minthogy a szénsavas mész tiszta vízben majd
nem oldhatatlan és oldóképességét csak akkor nyeri, ha a víz a szénsavas mész m in
den aequivalense részére legalább egy sequivalens szabad szénsavat is tartalmaz, mely 
azzal oldható kettedszénsavas mészszé vegyül. Minél gazdagabb tehát a víz szénsavban, 
annál több meszet is bír föloldaní, de a kettedszénsavas mészben foglalt szénsav fele 
olyan lazán van lekötve, hogy idővel magától is a levegőbe diffundál és pedig annál 
gyorsabban, minél magasabb a liőmérsék, de ez által egyszersmind az oldott mész 
lecsapódását is segíti elő.

Ebből világosan kitűnik az, hogy a vízben élő növények mintegy kényszerítik 
a meszet lecsapódásra, mihelyest a vízben nincs annyi szabad szénsav, mely egyrészt 
a növények szükségletét fedezhetné, de másrészt a meszet is birná oldatban tartani. 
Cohn itt még a tenger szerves életére is hivatkozik. A tenger vize ugyanis igen sze
gény szénsavas mészben, de aránylag véve dúsgazdag szaban szénsavban; sokkal több 
van belőle, mint a mennyi szükséges arra, hogy a meszet oldatban tartsa és így magya
rázhatók meg ama sajátságos alakzatok, melyeket bizonyos a tenger vizében élő moszatok 
nagy száma elmeszesedés folytán m u ta t; elég ha a geológusokat itt az előttök jól ismeretes 
lithothamniumokra figyelmeztetjük. így tehát a növények magok szolgáltatják a mész 
lecsapódására az indító okot; a növény halála után a mészburok további nagyobbo
dása már a növénytől függetlenül megy végbe. Ha a fiatal inészkéreg likacsaiban 
levő vízben foglalt oldott mész kikristályosodott, akkor a likacsokban hátramaradt 
tiszta víz az endosmotikus egyensúly törvényei szerint a környező folyóvíz mészolda- 
tából addig vesz föl kettedszénsavas meszet, míg megint előbbeni tömöttségét vissza
nyerte. Ezen fölvett mésznek újbóli kikristályosodása után az egész folyamat ismétlő
dik addig, míg a tufa capilláris likacsai az őket köriilömlő mésztartalmú vizet föl- 
vehetik. Staub.

Az I. tábla m agyarázata.

Valamennyi ábra természet után van rajzolva. A betűk jelentése a következő: 
c — chlorophor; o =  olajcseppek ;
a endocliromlemezek; p — pyrenoid.

1. ábra. Conferva bomhycina Ag. var. minor W ille. Mikr. Seibert Obj. V. Oc. 0.
Nagyítás 200.

2. « Egy Chlorophycéa ( Chlamydomonas ? j  fejlődési stádiuma. Mikr. Reichert.
Obj. VII. Oc. TV. Nagyítás 650.

3. « Protococcus infusionum, Kirch. Mikr. Reichert, nagyítás 650.
4—6. « Synedra oxyrhynchus Kg.

12 FRANZÉ REZSŐ: A GÁNÓCZI CONFERVITESEK.
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4. ábra. Övszalagoldal. Mikr. Reichert, nagyítás 650.
5. « Pánczél oldal. — —
6. « Rendellenesen kifejlődött két egyén a pánczél oldalról. Mikr. Reichert, 
nagyítás 650.

7. ábra. Achnanthes minutisdma Kg. Mikr. Reichert. Obj. VIII. Oc. IV. Nagyítás 880.
Két egyén, melyek egy kis nyélen ülnek a vaucheria-fonalon.

8. « Achnanthes exilis Kg. var. constricta nov. var. Övszalagoldal. Mikr. Reichert
nagyítás 880.

9. « Achnanthes exilis Kg. Pánczél oldal. Mikr. Reichert, nagyítás 880.
10. « Achnanthes minutissima Kg. Övszalagoldal. Mikr. Reichert, nagyítás 880.
11. « Cocconema cymbiforme E hrbg. Pánczél oldal. Mikr. Reichert, nagyítás 650.
12. « Conferva homhydna Ag. var. minor W ille. A jellemző H alakú része a

falnak. Mikr. Reichert, Obj. V. Oc. II. Nagyítás 210.
13. « Navicula Amphishaena Bory. Pánczél oldal. Mikr. Reichert, nagyítás 650.
14. « Cocconeis communis H eib. Pánczél oldal. Mikr. Reichert, nagyítás 650.

A RÓMAIAK KŐBÁNYÁSZATA POTAISSA VAGYIS A MAI TORI)A
KÖZELÉBEN.

Téglás GiBOR-tól.

A római bányászat emlékeinek nyomozása s az ezzel összefüggő társadalmi, 
nemzetgazdasági és hadászati kérdések behatóbb tanulmányozása már évek óta 
arra a meggyőződésre vezetett, hogy Dacia meghódításának munkája nem csekély 
pénz- és véráldozatba került, s a tartománynak Kr. u. 105—265-ig számítható 
másfélszázados birtoklása alatt, a folyvást erősbödő kültámadások, s főleg a népván
dorlás áradatainak a Kárpátok hegykoszorúját ostromló hullámzásai ellenében 
alkalmazott, erőfeszítések valódi indító okát nem annyira a birodalom tekintélyé- 
lyének, külső méltóságának érvényesítése, mint inkább a daciai hegyekben felhal
mozott s a folytonos hadműveletek által sajtolt birodalmi kincstárra nézve nélkü
lözhetetlen ásványkincsek biztosításának érdeke képezte, s nevezetesen a tartomány 
védrendszere, főhadi iitja első sorban az ásványvidéket és sóterületet szolgálja.*

Mióta sikerült nemcsak az Erczhegységben elszórt bányászati emporiumok 
helyzeti viszonyáról tisztább képet nyernem, hanem a daciai hadi rendet s az annak 
szolgálatára hivatott katonai állomásokat is a helyszinéről megismerhettem ; mióta 
a tartomány stratégiai viszonyait combinative vehettem tanulmányozás alá, e meg
győződésem még jobban megszilárdult. A hol csak hasznosítható ásványanyagot 
találtak, ott a rómaiak azonnal megvetették lábukat is és annak körülzárását a 
legszorgosabb gonddal teljesítették. Az arany mellett főgondjukat a sóra fordították, 
e tekintetben legfontosabb középpontjaik egyike a mai Torda, a római Potaissa volt,

* Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról. Olvastatott a m. tud. 
Akadémia II. osztályának 1889 évi márczius 11-iki ülésén. Értekezések a történet
tud. köréből XIV. köt. YI. szám. — Dacia védrendszere, Földrajzi Közlemények 1890 
évfolyam.
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mely igen nevezetes szerepet játszott Dacia életében. A főhadi út a Maros teréről 
itt szelte az Aranyost és mint azt egy Ajtonban napfényre került mértföldmutatóból 
(Corpus Inscriptionum Latinarum III. köt. 1027 szám, jelenleg Kolozsvárott) 
látjuk, Dacia elfoglalása után alig 3—4- évvel Kr. u. 109/110-ben a cohors Flavia 
Ulpia Hispanorum militum civium Romanorum equitata volt megbízva a Napocaig 
(Kolozsvár) szolgáló útszakasz kiépítésével.

A tartomány teljes pacificatiója után ez a cohors elhagyja Daciát, melynek 
helyőrségi szolgálata teljesen a XIII. légióra marad. Nagyobb lendületet a III. szá
zadra átmenŐleg nyer Potaissa, miután Septimius Severus Dacia védelmi erejét a 
Troemisből (Alsó Moesia) Kr. u. 193—211 közt idevezényelt légió V. Macedoni- 
caval emelik olyképen, hogy az innen éjszakra eső területet a légió V. M.-val a déli 
vidéket pedig az Apulumban székelt légió XIII. gemina-val őriztette. A légió 
Y. Mac. főparancsnoka (praefectusa)1 már magában kiváló jóllét előidézőjévé vál
hatott, mert a főhadiszállás nagyszámú tisztikara a vagvonosodásnak egymagában 
is sokféle forrásait nyitotta meg. De Septimius Sevei'us Potaissát, mint Ulpian1 2 jog
tudós iratából tudjuk, helyhatósági kiváltsággal is felruházta : Patavissensium vicus 
coloniae impetravit. És így nem csupán katonai osztály emelte Patavissát vagy 
Potaissát, hanem a polgári elem is hathatós tényezőjévé vált gyarapodásának. Az 
iparos testületeket a collegium fabrum3 képviseli; a fiamén4 municipii a város 
védistenségének főpapjaés a helyi védistenek papi collegiumának elöljárója (magister 
Augustalis)5 6 mind arra utalnak, hogy a szoros értelemben vett hadi építményeken 
kívül nagyszámú kulturalkotások terjesztették itt a civilisatiót. Mindezek a monu
mentális épitészet felvirágzását is nagyban elősegítették a műipar némely ága, külö
nösen a kőfaragás kellő keresletnek örvendhetett éppen itt, hol nemcsak a jövedel
mező sóbányászat, de az Aranyos mentén felfelé ismétlődő aranymosások és 
aranybányászat is hozzájárult a polgárság gazdagításához.

A Potaissában összpontosított sokféle katonai és polgári elem első sor
ban a vallási építkezésekben elégítette ki műipari hajlamait. Jupiter,0 Mercu-

1 Corpus Inscriptionum Latinarum III. 892. Optatus praefectus legionis V. M. 
E czímet tartalmazza a daciai uralom legutolsó időszakából Deo Arizó bono pueri 
conservatori szentelt oltár is.

2 Ulpianus Liber I. De censibus Digesta 50, 15, 1, 8, 9.
3 Orbán  B alázs : Torda város és környéke 62. 1. 12. sz. Tordáról Czegére került 

és gr. W ass ÁDÁM-nál látható síremléken Publius Aelius Valeriamts patronus et decurio 
collegii fabrum vixit annis LX decuriones et principales . . . acere conlato . . .  de 
decreto universitatis faciendam curaverunt.

4 Corpus Inscriptionum Latin. III. köt. 903. sz. Valerus Celsus fiamén m u
nicipii.

5 Corp. Inscript. Latin. 912. Aurelius secundus magister Augustalis.
6 Jupiterre C. I. L. III. köt. 885. sz. Aurelius Sedatus immunis librarius 

880. 904. 884. 886. Aurelius Valentinus praefectus equitum. 887. Jucundius Juvenalis 
cornicularius legati. 890. C. T. S. beneficiarius. 891. 892. Jovi optimo maximo et diis 
deabusque et genio loci Optatus praefectus legionis V. Macedonicae constantis. Jelenleg 
a bécsi cs. és kir. udvari könyvtárban látható. 893. Jovi optimo maximo Junoni 
Aurelius beneficiarius 894. Aurelius Vetus adiutor officii corniculariorum. 895. Jovi 
optimo maximo statui item depulsori Julius Maximinianus tribunus militum. 889.
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rius,1 Juno,2 Hercules,8 Nemesis,4 Silvanus5 szentélyei mellett, Azizus bonus 
puer,6 Isis és Serapis,7 sőt az ezerkarú myricmomia Isis8 és a keleti telepesekkel 
átplántált Mythra9 cultus is külön templomokban részesültek. Dianának két oltárát 
(Erdélyi muzeumegy. 1877. IY. 147. és 145.1. Ephem. epigr. IY. 62.1.) ismerjük, Liber 
pater et libera mater szintén tiszteletben részesült (Erdélyi muzeumegy. 1877. IV. 
145. 1.) de még a katonai iskola geniusának is áldozatot hoztak (Genio Scholarum 
beneficiario sub Octavio Juliano legato Augusti C. I. L. III. 876. sz. felirat a tordai 
templom mögött az utczán látható felirat).

Ennyiféle cultus az ehhez tartozó monumentális épületekkel házi- és útszéli 
oltárokkal már magában sok kőanyagot és ügyes lapidariust és artifexet igényelt; 
ezenfelül még a síremlékek sokfélesége s a magasfokú civilisatióval járó fényűzés 
mind amaz alkotásai, melyek a kőfaragásnak virágzását lehetségessé tették.

Valóban a tordamellékieknél terjedelmesebb és szebben müveit kőbányákat 
csakis Hunyadmegye területén a tartományi székváros közelében találunk. Potaissá 
számára a hírneves Tordahasadék keleti nyílásánál aknázták azt a kitünően meg
munkálható inészmárgát, mely Torda utczáin annyiféle alakban kelti fel az idegen 
figyelmét, s mely építőanyagként vagy síremlék és vallási emléktárgyak alakjában 
másfélezer év viharaival daczolt.

A tordai hasadékhoz már ezért is érdemes kilátogatni. Rendesen az Aranyos 
bal partján haladó mezei utat követik Mészkő faluig, vagy a Parde patak völgyén 
hatolnak a tordai hasadékhoz szolgáló fennsíkra, avagy Uj-Tordán fel a szindi 
patak völgyén tartanak Szind faluig s onnan a hegyháton csapnak a tordai hasa
dékhoz.

A tordai hegy vonal gerinczét felépítő felső jurakorbeli sárgás vagy szüx-kés- 
fehér tömör mészkő pados rétegei 20—60°-nyi ENy düléssel a torda-kolozsvári 
országuknál ifjú tertiaerrétegek vékony takarója alatt kezdődnek és a túr-koppándi 
hasadékban tárulnak először fel. Ezen hasadéktól délre a hegyvonulat bemélyedő 
nyergén ismét tertiaerrétegek alá bukik a mész, hogy alig pár kilométerrel odább 
a sokszor emlegetett Torda-hasadék két oldalának ábrándos alakzatokban kiváló 
síkfalain és tornyos képződéseiben annál meglepőbben előtérbe léphessen. A tordai 
hasadékon túl folyvást keskenyedőleg dél-délnyugatra ismét ifjabb tertiaer takaró 
alatt húzódva éri el Borrévnél az Aranyos völgyét s az itt felmeredő szirtes alak
zatok Toroczkónak folytatódnak. Ezen hegyvonulat mindkét lejtőjén a hegyvonu
lattól legfeljebb 10°-kal kifelé dőlve és a mezőségi tályag felé gipsztelepek vonulata 
által kísérve helyenkint iíjabb mésziszap által összeragasztott juramész- és augit- 
porphyrit-törmeléktől vagy kavicsoktól breccia- és conglomerátszerü, többször azon-

883. 888. végre Orbán Balázs: Torda és környéke 76. lapján 113. sz. a. az úgyszintén 
a 93., 94., 95. 97. Ephemeris epigr. II. köt. 304. lapja után és általam közölve egy az 
Archaeol. epigr. Mittheil, aus Oesterreich-Ungarn 1889. évf.

1 C. I. L. III. 897. és 898. Marti consentienti sacrum Hermias dedicavit.
2 Téglás G., Archaeol. epigr. Mittheil. IX. évf. I. fűz. 243—244. 1.
3 C. I. L. III. 877. Herculi invicto. — 4 C. I. L. III. 902. — 5 C. I. L. III. 

903. Silvano sacrum. — 6 C. I. L. III. 875. — 7 C. I. L. III. 881. — 8 C. I. L. III. 
882. — B C. I. L. III., 870., 890., 900., SOI., 937.
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ban mészalgákkal (lithothamnium) sűrűn telt szilárd, tömör mészkő vaskos réteg
padjai terülnek el közvetlenül a juramészkövön vagy a porphyriten és az augitpor- 
phyrittcrmelék képződményein.*

Ezen parti jellegű lajtamész és a mély tengeri eredetű mezőségi rétegek 
településére a legtöbb helyen azt mondhatjuk, hogy a lajtamészkő és breccia 
közvetlenül átmegy a mezőségi tályagba.

Az említett lajtamészkő kitűnő építőanyagot szolgáltat Szind és Xoppánd 
közt az országút mentéről, valamint a Szind és Yárfalva mellett levő kőbányák
ból ; ugyanezen anyagot használták a rómaiak is, kiknek kiterjedt kőfejtését 
sikerült a Tordaliasadék kijárójánál a balparti sziklatető közelében megtalálnom, 
hol az említett rétegek könnyen hozzáférhető tömzsöket képeznek. Az első 
műhelyet (1. rajz a, b) két részben munkálták s a jobbfelőli «műhely» (b )  lépcsős 
lefejtése világosan megkülönböztethető. A 10 m hátfal finom vésőbarázdáit máig 
sem simíthatta el teljesen az idő keze s csakis a felületen és a széleken érvénye
sült a lekopás. Ettől alig 0,8 méternyi távolságban következik egy újabb műhely, 
melynek szélessége, hosszúsága 4—4 m tesz, úgy hogy 2—3 embernek való hely 
állott rendelkezésre.

Mindezeknél érdekesebb és tanulságosabb a « Vágott kő» nevű bányamarad
vány (2. rajz). A vaskos rétegpadokat két egymástól szögletre dolgozott közfal által 
elválasztott munkahelyen, azok külső mellékterületén pedig függőleges irányban fej
tették. A gondosan leválasztott rétegfalat 30—50 cm hosszúságú vésőbarázdák szövik

* Lásd Koch Antal: Jelentés Torda-Aranyosmegye Tordától nyugatra eső 
területének 1887 nyarán végzett földtani részletes felvételéről. A m. kir. földtani intézet 
évi jelentése 1887-ről. Budapest, 1888.
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át s egy helyen az ékelési rés 30 cm magasságban és 26 cm alapszélességben vilá
gosan illusztrálja az egykor ide alkalmazott lapidariusok eljárási rendszerét. A jobb 
felöli munkahelyen mesterségesen öblösített üreg az éjjeli őröket, az ételkészletet, 
eszközöket, felesleges ruhákat fogadhatta magába.

A levésett fal közepén legmagasabb és ott 6,5 m most is, bár a szélhordta 
portömeg, a természetes törmelék és málladék az eredeti magasságból jókora darabot 
feltölthetett. Az első munkahely beesése 6,5 m, kihajlási oldalfala 4,6 m. 
A második munkahelynél 8  m a beesési, és 4,7 m a kihajlási hosszúság. A rajzon már 
nem látható harmadik egy 12,3 m fallal záródik. így ez a sziklatömzs tizenkét- 
oldaluvá van körüldolgozva, melyet felül is lépcsősen lefejtettek (3. rajz).

A tulajdonképpeni « Vágott fco» elnevezés erre vonatkozik. Ettől éjszak-nyu
gatra 6  m rés után egy újabb, de már kisebb «vágott kő» alakú bánya követ
kezik, melyet azonban inkább elliptikuson dolgoztak le. Ezeken kívül még több 
apró letompított, mészroncsalék hirdeti a rómaiak tevékenységét.

A « Tordahasadék» -ra hajlólag a kavicsoktól breccia- és conglomeratszerűvé 
alakult alsó rétegek lépnek előtérbe.. Ezekből kitűnő építőanyagot nyertek a 
bánya művelői s valami 5 m magasságban észlelhetjük a lefejtés nyomait, sőt e 
lesimított fal alá ismét egy odút (4. rajz) vájtak, annak falában az eszközök szá
mára 25 cm magas és 15 cm széles felül ívesre vájt vakablakot láthatunk.

Innen a mészvonulat említett lajtamész takarójában Szindhez közeledőleg, 
az úgynevezett Sejkán, számos apró bányaüreg jelzi azon pontokat, honnan 
annak idején használható anyagot bányásztak. Ezen a tetőn, de különösen a Parde 
patakvölgy fejében s innen a tordai hasadékkal szemben fekvő Szőke dombig ter
jedő 5—6 holdnyi területen hevernek azon tégla, fedélcserép, edénytöredék, 
épületromok, melyek a bányászatnál alkalmazott munkások kis gyarmatát jelöl
hetik.

Különben később e helyen magyar korbeli település is létezett és a nemzeti 
fejedelmek építkezéseihez is nagyban használták az idevaló kőanyagot. így B ethlen
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G ábor * erdélyi fejedelem a török által feldúlt gyulafehérvári fejedelmi palotát és 
megrongált templomot Tordáról szállíttatott kőanyaggal javíttatta ki. Ezen anyag 
egy részét azonban maga a római vár szolgáltatta, melyet a legújabb időkig kőbá
nyául tekintett és használt a lakosság, melyből Tordának templomaihoz, várkas
télyához a faragott kőanyagot szállították.

A rómaiak kőbányái sokkal távolabb estek, semhogy azokat az utókor szét
rombolhatta volna és remélhetőleg még sokáig fogják hirdetni azt a hatalmas tevé
kenységet, melylyel a római kormányzat rövid működése daczára kitüntette magát-

4. rajz.
\

Az általam Potaissa romjaiban, éppen bányászarchaeologiai szempontból 
átvizsgált római sculpturák tanúsága szerint azonban a diszesebb faragványok anyaga 
ide is Hunyadmegye területéről, a Tordához körülbelől 2 0 0  kilométerre eső Bukova 
község márvány telepéiül kerültek. A Magyar-Igen mellett bányászott nummu- 
lith-mész használatát is constatálhatom egy általam ismertetett s Jupiternek sten- 
telt fogadalmi oltáron. Sőt arról is meggyőződést szereztem, hogy a koppánd-turi 
liasadék vagy éppen a tordai hasadéknál helyenkint mutatkozó finom szemcsés jura
mészkövet is felhasználták, ebből apró szobrászati darabokat állítottak elő. 
Ez utóbbi bányászat helyét azonban a helyszínén tett kirándulásaim közben, idáig 
legalább, kijelölnöm nem sikerült.

* J akab E l e k : Kolozsvár története, II. köt. 547. 1. és O rbán  B a l á z s : Torda 
és környéke, 196. és 400. 1.

(19) 2 *



2 0 DOSS BRUNO:

A METEORITEK HULLÁSAKOR GYAKRAN ÉSZREVEHETŐ 
HANGTÜNEMÉNYEK.

Mintegy harmadfél évvel ezelőtt Misshof (Kurland, Oroszország) mellett egy 
teljesen ép és sértetlen kérgű meteorkő hullott. Doss Bruno * e meteorit részletes 
petrographiai leirása mellett egyszersmind a legújabb physikai kísérletek és 
vizsgálatok eredményeinek felhasználásával az esést kísérő hangtüneményeket az 
eddigiektől eltérő módon magyarázza.

A tárgy általános érdekénél fogva e rövid ismertetésben csupán a hang
tüneményekre kivánok bővebben kiterjeszkedni.

A meteorkő, a mely jelenleg a rigai term, vizsg. társulatnak gyűjteményében 
van, 1890 április 10-én d. u. 4 órakor esett 372 kilométernyi távolságban Misshof- 
tó l ; pályájának iránya DK—ENy volt.

Az ágyúlövéshez hasonló egy tompa durranást mintegy 5 másodperczig 
tartó hangos zúgás követte, a mely még 60 km távolságban is hallható volt. A kő 
mintegy 2 lábnyi mélységre fúródott a nedves homokos talajba.

Petrographiailag a gömbös chondritokhoz tartozik, elegyrészeinek laza 
összefüggése és törmelékes volta a tufákhoz teszi hasonlóvá. Súlya 5636 g r ; 
f. s. =  3,79, 20° C mellett; méretei pedig a következők : szélesség 19 cm, magas
ság 16,5 cm, vastagság 13 cm.

A meteorkőnek fekete, megolvadt kérge az esésnél nem sérült meg, általá
ban semmi sem bizonyít a mellett, hogy egy nagyobb kőnek volna egy része ; 
ennélfogva az ágyúlövéshez hasonló durranás nem eredhetett az esetleges szétpat
tanástól, a minek D aubrée tulajdonítja a hangtüneményeket.

H a i d in g e r  szerint a hangot a repülő kő mögött támadó légüres térbe hirte
len behatoló levegő idézné elő. E tudós magyarázata sem fogadható el, mivel e légüres 
tér az időponttól kezdve nem keletkezhetik, a melyben a repülési sebesség már cse
kélyebb lett, mint a melylyel a levegő az illető magasságokban a vacuumba hatolna. 
A pálya kezdetén ugyan támad légüres tér, s ha ekkor a levegő behatolása által 
támad is hang, az csak többszörös durranás lehetne ; de azonfelül tetemes magas
ságban, a légritka térben, a hang nagyon gyönge is lesz. Mach az imént vázolt 
magyarázatot physikailag szintén lehetetlennek véli, mivel a levegő ellenállása a 
repülő test sebességétől függ és ezzel növekedik vagy csökken; a repülő meteorit 
sebessége egy pillanatra sem semmisülhet meg, csak annyira apadhat, hogy a moz
gató erők és a levegő ellenállása egymást ellensúlyozzák (állandó -— stationär — 
sebesség), a minek következtében a föltételezett légüres tér nem egyszerre, hanem 
fokonkint tűnnék el.

Szerző B osscha magyarázatát is megczáfolja, a mely ama téves feltevésen 
alapszik, hogy a meteorit sebessége pályájának egy részén egyenletes és a pálya 
különböző pontjain támadt hanghullámok egyszerre s pedig erősbödve érkeznének 
a megfigyelőhöz.

* B. B oss: Ueber den Meteoriten von Misshof in Kurland und die Ursachen 
der Schallphänomene bei Meteoritenfällen im Allgemeinen. — N. Jahrb. f. Min. 1892. 
Bd. I. p. 71—113.
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Szerző azonban figyelmeztet Mach E. és Salcher P. legújabb akustikai 
kísérleteikre és közleményeikre, mely szép sikerrel végzett rendkívül érdekes kísér
letek a különböző hangtüneményekre és a léghullámok fotografálására vonat
koznak, a melyeket egy nagy sebességgel haladó fegyver- vagy ágyúgolyónál tapasz
talhatni.

Mach és Salcher kísérleteinek eredményei lényegükben véve a következők :
Egy nagy sebességgel a levegőben repülő test előtt támadó légsürüdés opti

kailag (fotografálás által) csak akkor konstatálható, ha sebessége a hang sebes
ségét (340 m 1" alatt) meghaladja. Közvetlenül a golyó előtt a léghullámnak sürű- 
dése keletkezik, a mely a képen a golyót körülfogó hyperbola két ágához hasonló, 
csúcsa a golyó mellső részén van, tengelye pedig a pálya irányával összeesik. Ha e 
görbét a tengely körül forgatva képzeljük, a levegő sűrűdésének határáról képet 
alkothatunk magunknak. Az így keletkezett léghullám a lövés irányában a repülő 
test sebességével halad tovább, a míg ez nagyobb mint a hang normális sebessége : 
tényleg a mint a megfigyelésekből kitűnt, a repülő test sebessége és a hang sebes
sége nagyon jól összevágtak. A mint a sebesség kisebbedik, a test előtt haladó 
léghullám ezt valamivel megelőzi, a míg sűrűsége annyira alább nem szállt, 
hogy a hang és a test sebessége ismét nem ugyanaz. Végre, ha a test sebessége 
kisebb mint 340 m másodperczenkint, akkor az a léghullám e sebességgel halad 
tovább. E léghullám állandó és egyúttal a durranást okozó hanghullám, de a kísér
letek bizonysága szerint csak akkor létezik, ha a repülő test sebessége nagyobb, 
mint 340 m.

Hogy a test előtt haladó léghullám (Kopfwelle) egyszersmind hanghullám 
(Knallwelle), az ágyúkkal végzett kísérleteknél tűnt ki, a mikor ugyanis azt tapasz
talták, hogy a durranás terjedési sebessége a golyó sebességétől függ, feltéve, hogy 
ez nagyobb mint a hang normál terjedési sebessége.

A meteoritek esésekor gyakran hallható durranás a léghullám hatása, a mely 
a kő előtt tám ad; kezdetben ugyanolyan sebességgel halad, mint a meteorit, de 
később, a mikor a levegő ellenállása következtében sebessége kisebb lesz, mint a 
hang normál sebessége, a megfelelő magasságokban, azt megelőzi.

A legtöbb meteorit hullásánál ilyen durranások hallhatók, néha több egŷ - 
mást követő; ilyenkor lehetséges, hogy a meteorit szétpattanása által minden 
darabja egy új léghullámot eredményez, ha sebességeik még nagyobbak mint a 
normál hangsebesség.

A misshofi meteoritnál az elmélet megegyezik a tapasztalással, a mennyiben 
csak egy durranás hallatszott és a kövön a szétpattanás semminemű nyoma észre 
nem vehető.

Gyakran a durranáson kívül még recsegést, mennydörgéshez hasonló zörej 
vagy zúgás hallható ; e hangoknak az okai különbözők lehetnek, pl. visszaverődés, 
légsurlódás vagy a kő mögött támadó légáramlatok.

Dolgozatához szerző a meteorit hű rajzát és egy nagy sebességgel repülő 
golyó fényképét mellékelte, ez utóbbin az állandó léghullámok jól láthatók. A leg
erősebb a golyó elején haladó léghullám, az ú. n. «Kopfvjelle», gyöngébb a golyó 
közepén és leggyöngébb az annak végén támadt léghullám ; igen jól látható a golyó 
mögött a lövés irányában keletkezett örvényszerű légmozgás. Zimányi Károly.
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E d u a r d  S u e s s  : D ie  Z u k u n f t  d e s  S i lb e r s .  (Wien und Leipzig 1892.)

E czím alatt bocsátja világgá a «Die Zukunft des Goldes» munka elmés 
szerzője a fennti tanulmányt, melynek tartalmát a valuta rendezés actualitására 
való tekintetből röviden közölni el nem mulaszthatjuk.

A könyv bevezetésében a szerző constatálja, hogy az utolsó években az 
aranynyal szemben, a fehérfémnek értéke folytonosan leszállott, megvilágítván 
azon káros következményeket, melyek e két nemes fém értékének szétválása foly
tán keletkeztek, utalva azon körülményre, miszerint ezen jelenségeket a kaliforniai 
aranytelepek felfedezése után is észlelték, mely esetben azonban megfordítva, az 
arany értéke hanyatlott az ezüstével szemben.

Szakemberek akkoriban a kaliforniai aranyárnak nemsokára bekövetkező 
apadását jövendölték, és ez mégis történt.

Szerző felemlíti az aranynak mélységbe való tartása iránt H ocheder által 
felvetett vitás kérdést, melynek fejtegetése Grimm, H öfer, P osepny és mások * 
által azt eredményezte, hogy az aranyat számos telérben tetemes mélységig con- 
statálták ugyan, de ott oly vegyekben lép fel, melyekből leválasztása igen nehéz, 
sőt gyakran jövedelmezőnek már nem mutatkozik. **

Az érczteléreknek ezen mélyebb övét, a sulfidok és kénes fémek zónájá
nak nevezik.

A felsőbb szintekben ezen kénes fémek külső befolyások által elmállottak és 
elváltoztak. Az elmállásnak ezen zónája, melyben a quarz a főtömeget képezi, 
és a szabad arany előfordul, némelykor csekély vastagsággal bír, de gyakran több 
száz lábnyira a telér mélységébe lehatol; a német bányász «Hut»-nak (kalap) 
nevezi. A környező kőzet elmállása következtében a «kalap» elmorzsolódik, a szét- 
bomlott kőzetet a víz a völgybe behordja, és szabad aranyával az aranydús torlasz- 
földet alkotja, az arany előfordulás harmadik zónáját.

Ezen három zóna, az aranytermelésnek ugyanannyi phazisát is tünteti föl; 
legkönnyebb az az áradmányból, melyben az arany mint Posepny magyarázza az 
idők során természetes előkészítést nyert; ha az áradmány ki van merülve, követ
kezik a bányászat, és pedig először a «kalap»-on, melynek lefejtéséhez már pénz
beli investiti ók szükségesek; végre a mélységben rejlő sulfidokra kerül a sor, a 
midőn a folyton növekvő befektetés gépekben, előkészítési műhelyek és kohósítási 
berendezésekben a vállalatra nézve többnyire krízisre vezet.

Nagyszámú rendkívül érdekes irat felsorolása mellett, kimutatja szerző az 
arany kizsákmányolására szolgáló munkálatok ezen három phazisát, a legneveze
tesebb termelési országokban, u. m. Kaliforniában, Ausztráliában, Oroszországban

” Erre vonatkozólag utalok a m. kir. földtani intézet 1889. évi jelentésében «A 
nagybányai érczbányaterület bányageologiai felvétel» czímű jelentésemben (1. a 152-dik 
lapon) általam közölt positiv adatokra is.

** Az újabb feldolgozási módok alkalmazásával az kedvezőre fog megváltozni. 
V. ö. «Az arany Ausztria és Magyarországban» czímű ismertetést. (Földtani Közlöny 
1892. XXII. 318. 1.).
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ps Afrikában, végül azon következtetésre jut, hogy a kiaknázásnak mindenütt foko
zódott nehézségekkel kell küzdenie, és hogy.az aranytermelésnek az utolsó években 
észlelhető nagyobbodása, nem annyira gazdag közök felfedezésének, mint inkább 
az előkészítésre szolgáló gépeknek és a koliósításnak tökéletesbítésének köszön
hető, mely folyton nagyobbodó költségekkel elérte azt,:,: hogy a tartalom- 
szegény érczekből is — melyek előfordulása mindenütt túlnyomó — az arany 
nyerhető.

A szerző a harmadik szakaszban az ezüst előfordulását tárgyalja, melynél 
csak is az u. n. «kalap» és a sulfidok zónája észlelhető. Leadville, Mexico, Potozi, 
Bolíviában, Broken-Hill Ausztráliában, beható megbeszélés tárgyát képezik, hol 
a jövőben a bányákból mindenütt nagy jövedelem várható.*"

A nevadai Comstoktelér története, a rajta telepített bányák fejlődése min
den változásaival és borzadalmaival, a Sutrostárna, az ezüstmalmok keletkezése és 
ezek többjeinek csalárd üzelmei a negyedik szakasz tárgyát képezik.

«A nemesfémmel való ellátás» czínhí következő fejezetben minden egyes 
aranytermelő helynek eredményét vázolja. A földnek összes aranytermelése 
1890-ben 167,346 kg (1892-ben 5,15%-kal magasabb), 1875-ben 169,540 kg volt. 
De igen nevezetes az, hogy az 1875-iki termelésben 65,28% alluvialarany és 
34,76% telérarany szerepel, ellenben 1890-ben az alluvialarany 44.7%-ot és a 
telérarany 55,8%-ot tesz ki.

Ezen változás az aranytermelés jellegében, ennek alakulására nézve a jövő
ben roppant horderővel b ír ; daczára, hogy a hydrauliai lefejtési módnak Kalifor
niában újból való megengedése által és a fúrógépeknek alkalmazásával a legköze
lebbi jövőben az aranytermelés emelkedni is fog; előre látható, hogy ez egy pár 
évszázad múlva rendkívül mértékben való kevesbülésnek néz elibe.***

De még sokkal előbb, állítja szerző, az arany, szakadatlan gyérülése követ
keztében nem lesz képes eddigi nemzetgazdasági állását megtartani.

Ellenkezőleg áll ez az ezüstre nézve, melynek növekvő termelése, újabb 
lelethelyek felfedezése és az ércznyerés módjának tökéietesbülése által mindinkább 
élesztetik.f

A fémek felhasználásának beható megvilágítása után, mely számszerint 
kimutatja, hogy az aranyszükséglet a jelenlegi aranytermelést majdnem eléri, az 
arany tehát pénzbeli felhasználásra elégtelen, szerző azon végkövetkeztetésre jut, 
hogy a népek szakadatlan nagyobbodó forgalma mellett, a növekő lélekszára, 
szaporodó jólét, élénk belső forgalom és Európában a természetben való gazdálko
dásnak pénzgazdálkodásra való folyton véghezmenő megváltoztatása következtében,

: Ez csak az első berendezésre vonatkozik, a bányászatra nézve pedig éppen 
nem áll, itt t. i. a szegény érczek tömeges termelése következtében lehetővé tétetik a 
legszabályosabb fejtésnek alkalmazása, ez által a termelési költségeknek leszállítása 
eltekintve attól, hogy a dúsércz — melyre rendesen nem is reflectálnak és mely 
minden telérben időközönként jelentkezik — tiszta nyereséget képez.

** Nálunk, Hodruson, Aranyidkán, Nagybányán, Felsőbányán és a mélységnek 
czélszerű megnyitása esetén Kapnikbányán is.

*** E tekintetben szerzővel korántsem vagyunk egy nézeten, 
f  Ugyanaz áll az aranyra nézve.
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értékmértékül csak azon fém szolgálhat, melyet évente szintén növekvő mennyi
ségben produkálnak.

Szerző a következő szakaszokban Britannia és gyarmatainak, továbbá az 
Egyesült-Államok gazdasági viszonyaival foglalkozik, tekintettel a nevezetesebb 
termelési és kiviteli czikkekre, továbbá a nemesfémekre a külföldi forgalomban ; 
megvilágítja az ezüst értékhanyatlása folytán az Egyesült-Államokban beállott moz
galmat és a kormánynak erőmegfeszítéseit, hogy rendesen ismétlődő nagyobb 
mennyiségű ezüst-bevásárlás által pénzverői czélokra, az ezüst árának alászállása 
feltartóztassék.

Az utolsó szakasz az ezüst jövőjét tárgyalja. Először is Nagy-Britannia keres
kedésének krizisszerű alakulását fejtegeti az ezüst árnak hanyatlása folytán, mely 
a legnevezetesebb kiviteli forgalmat Kelet-Ázsiával alákötötte, és itt-ott azon indít
ványra vezetett, hogy az indiai kormány az aranyértéknek behozatalára, vagy egy 
nemzetközi megállapodás kezdeményezésére bízassák. Amilyen kivánatos is volna 
egy ilyen megállapodás létesítése, kevés kilátás van erre nézve; ez a világnak a két 
érték szerinti kettéválasztását azon pillanatig megakadályozni hivatva volna, mely
ben Ázsia feltárva lesz, vagy melyben hajlandók lesznek az aranynak pénzre való 
felhasználásáról lemondani.

Minden eredmény arra mutat, mondja a szerző, hogy a nehéz fémek cso
portja, mely 19,53 (arany) fajsúlylyal kezdődik, már annyira ritka, hogy pénzfém 
gyanánt a növekvő szükségletnek nem felelhet meg és a jövőben a 10,47 súlyú 
(ezüst) fémmel egyetemben nem maradhat meg az emberi gazdálkodás szolgálatában.

Annyi biztos, hogy az arany egymagában sohasem lehet a világnak egyedüli 
értéke, és amennyiben a fémes pénz systemája fentartatik, a világnak fémértéke 
egyedül az ezüst lehet.

A szellemdús tanár és geológus érveléseinek e vázlatos közléséből kitűnik, 
hogy égj7 igen érdekes munkával van dolgunk, mely figyelmünket a legnagyobb 
mértékben képes lekötni, melynek következtetéseit azonban minden tekintetben 
osztani nem tudjuk.

Az alumínium-korszak hajnalát éljük, egy fémnek, mely jó tulajdonságainál 
fogva számtalan esetben akadálytalanul nemcsak a nemesfémeket, de még a vasat 
is pótolni hivatva van és nemsokára összes nemzetgazdasági viszonyaink még előre 
sem látható feiforgatását fogja előidézni.

Az alumíniummal szemben a nemesfémkérdés is nem sokára egészen új 
stádiumba fog lépni. Gesell Sándor.

u
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IRODALOM.
(1 .)  H o ernes  R . : Versteinerungen aus den m iocänen Tegel von  W albers- 

dorf. (Verhandl. d. k. k. geol. Reichsaustalt. Wien. 1890. 139. 1.)
A mióta szerző* az 1884-ik évben a sopi’onmegyei borbolyai (walbersdorfi) 

téglavetők tályagának faunájára a szakkörök figyelmét felhívta, ez már több eset
ben képezte a megbeszélés tárgyát. Igv először is F uchs ** *** vonta kétségbe a valószí
nűnek mondott előfordulását, több a «Schlier»-t jellemző formáknak és a helyszínén 
kapott kövületek alapján egy lajstromot közölt a badeni tályagot jellemző alakokból. 
Később T oula látogatta meg a helyiségei megerősíti szerző adatait és közli az 
általa a helyszínén gyűjtött kövületek jegyzékét, közöttük egynéhány olyan «Schlier» - 
alakot, melyeket szerző az első futólagos gyűjtésénél nem talált. Utóbb kimutatta 
KiTTL,f hogy a borbolyai téglavetőkben a munkások árúba bocsátanak nagyobb 
mennyiségben a badeni téglavetőkből átcsempészett kövületeket és hogy ezen 
körülmény adott okot a nézeteltérésekre.

Szerző, ki a szóban forgó téglavetőket az 1889. év nyarán ismét felkereste, 
nagyobb mennyiségben szerzett kövületeket, mehrek különböző jelek után Ítélve, 
e hely tályagából látszanak származni. Ezek a következők:

I. Magából a tálvagból:
Lamna-fog, Otolithus a ff. 0. (Apogonarum) ingem  Koken, Aturia Aturi 

B ast., Conus antediluvianus Brug., C. Dujardini D esh., Mitra fusiformis 
Brocc., M.cupressina Brocc., Columhella subrdata Brocc.. Terebra pertusa Bast.,
Nassa Restitution a F ont., Cassis saburon Lamk., Cassidaria eehinophora Linn.,
Triton Tarbellianum Grat., T. Apenninicum Sassi.. Murex Aquitaniens Grat.,
M. spinicosta Bronn., M. (Pteronotus) Swainsohi Michti., M. (Trophon) vagi
natus Jan., M. (Typhis) fistulosus Bronn., Chenopus alatus E ichw., Pyrula 
(Tudicla) msticula Bast.. Fusus crispoides H oern. et Auing., Fasciolaria (Fusus) [1] 
bilineata P artsch, Turbinella subcraticulata d’Orb., Cancellaria Saccoi H oern. 
et Auing., C. lyrata Brocc., Pleurotoma cataphracta Brocc,, P. dimidiata Brocc.,
P. modiola Jan., P. obeliscus Desm., P. rotata Brocc., P. spiralis Serr., 
Cerithium doliolum Brocc., C. iignitamm  E ichw., Scalaria scaberrima Michtti, 
Natica helicina Brocc., Corbula gibba Olivi, Pholadomya sp. (összenyomott pél
dányok), Teliina Ottnangemis R. H oern., Solenomya Doderleini Mayer, Pecten 
denudatns Rss., P. aff. comitatus Font., Ostrea cochlear P oli, Serpula csövek

* H oernes R., Ein Vorkommen des Pecten#denudatus Ross, und anderer Scblier- 
Petrefacte im inneralpinen Theil des Wiener Beckens. — Verb, der k. k. geol. Reiclis- 
anstalt. Wien 1884. p. 305.

** F uchs Th ., Ueber den marinen Tegel von Walbersdorf mit Pecten denudatus. —
J. h. 1884. p. 373.

*** Toula F., Ueber den marinen Tegel von Walbersdorf bei Mattersdorf in 
Ungarn. — J. b. 1885. p. 245.

f  Kitti, E., Ueber den miocänen Tegel von Walbersdorf. — Annalen des k. k. 
naturbist. Hofmuseums. Wien. 1886. Bd. I. Notizen p. 19.
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(töredékek), Cidaris-tüske, Brissopsis Ottnangensis E. H oern., Ceratotrochus 
multiserialis Michtti.

II. Magasabb szintből:
Lucina columbella Lamk., Cardita rudista Lamk., C. Partschi Goldf., 

Arca diluvii L amk., Solenastraea (?).
Az ezideig szerzett tapasztalatok után azt liiszi szerző, hogy Kittl nézete 

egészen elfogadható, hogy t. i. itten a badeni tályag formái az ottnangi «Schlier» 
formáival keverten fordulnak elő. A kérdés eldöntése, hogy a Centhium lignitarum 
és a Pyrula rusticula typusos alakjai mint a grandi rétegek szintjére czélzók 
tekinthetők-e, a szerző szerint csak nagyobb mennyiségű anyag megvizsgálása után 
válik majd lehetségessé. * Franzenatj Ágoston.

(2 .)  H o e r n e s  K . u n d  A u in g e r  M . : D ie  G asteropoden  der M e e re s -A b la 
g eru n g en  der ersten  u n d  zw e iten  m io cä n en  M e d ite r ra n -S tu fe  d er  öster
re ic h isch -u n g a risch en  M onarch ie . 6-ste L i e f e r u n g .  W ie n .  1 8 9 0 .

Miután H oernes M. «Die fossilen Mollusken des Tertiaer-Beckens von 
Wien» czímű munkájának megjelenése óta a tertiaer kövületek rég ismert helyi
ségeit többször kizsákmányolták és azonkivül új helyiségeket is felfedeztek, mi 
részben új alakok találását eredményezte, részben az egyes alakok elterjedésének 
ismeretét lényegesen bővítette, igen kívánatosnak mutatkozott, hogy az így gyűj
tött anyag megvizsgálva legyen.

E körülményekből kifolyóan egyesült a két szerző, miután vizsgálataik 
körébe nemcsak a szűkebb értelmű bécsi medencze kövületeit, mit részben már 
H oernes M. is abbahagyott, vették fel, hanem a sokkal gazdagabb magyarorszá
giból származókat is.

A munka terjedelme annyiban szoríttatott meg, hogy a szarmata emelet és a 
Congena- és Paludina-rétegek kövületei figyelmen kívül hagyattak.

Ezen nagyszabású munka hatodik füzete felöleli a Muncidaeák, Pollia, 
Pyrula, Fusus, Fasciolaria, Turbinella és Cancellaria genusait.

A Pollia Gray nemhez tartozik öt új fajon kívül még hat olyan is, melyeket 
H oernes M. azelőtt mint buccinumokat, tntoniumokat, murexeket és fusa
sokat írt le.

A Pyrula L amk. nem hét alakja nvolczra szaporodott.
A H oernes M. által a Fusus L amk. nemhez számított 19 faj taglalása után, 

szerzők részben leírják, vagy pedig megjegyzésekkel bővítik a 17 ide sorolt alakot.
A Fasciolaria Lamk. genus alakjainak leírásánál elsoroltatik a H oernes M. 

által leírt három alakon kívül két olyan, melyet ő a Fusus nemhez tartozónak vélt, 
azonfelül egy Fuchs által leirott és három új.

A H oernes M. által ismertetett a Turbinella L amk. genushoz tartozó öt 
alak mellett, még négy új és egy a bécsi medenczére új kerül tárgyalás alá.

Említett szerzőtől a Cancellaria-nem alakjaihoz sorolt 27 faj közül 24 meg
tarthatja elnevezését. Három nevének megváltoztatása szükségessé vált. Mint új 
alak öt kerül leirás alá.

Az e füzetben leírt alakoknak Magyarországon tapasztalt előfordulását a 
következő táblázat van hivatva szemlélhetővé tenni:
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P o llia  cheilotom a  Partsch. sp. . . .  . „ + + • +
« B a rra n d e i  M. H örn. s p . . + + •
(( B e lla rd ii  R. H orn. és Auing. 4- +
« m ulticosta ta  Bell. var. tra n sylva n . ! + + 4- .
« ran ellaefon n is  R. H orn. és Auing. + *
« L apugyen sis  R. H orn. és Auing. . + 4- + # .
« v a r ia m  Michtti sp. .... . . .  . . . . + #
« d 'O rb ig n y i Payr. . . .  . . .  . . . 4-
« exsculpta  Du j. sp. . . . .  . . .  . . . + 4- + +
« M a ria e  R. H orn. és Auing. . . . • 4-
« su bpasilla  R. H orn. és Auing. . . . + •

P y r u la  (Spirilla) ru sticu la  Bast. . 4- . + + . .
(( (Ficula) rin g u la ta  Bronn............. + • + 4-
« « condita  Brongn.. . + 4- 4-
« « yeom etra  B orson. _. + + 4- . +
« (Rapana) g ra n ife ra  Mi. var. . . . . + 4-
« (Melongena) cornu ta  Ag. . . .  . . . + + + 4-

F umis crispoides R. H orn. és Auing. .. + 4- 4-
« crispus Borson. . . . . .  . . .  . . . . +
« V indobonem is R. H orn. és Auing. + + 4-
« H ö ssii Partsch. . . .  . . .  . . .  . . . 4-
« Valenciennesi Grat. sp. . . .  . . . + + 4- + 4-
« Prevosti Partsch. . . .  . . .  . . . 4-
« virgineus Grat. .  . . .  . . .  . . . +
(( lamellosus Borson . . . .  . . .  . . . i • + + + • 1 •
« (Chrysodomus) H örnesi, Bell. 4- 4- 4-
« « g l o m m  Géné . . . .  . . . + +
« (Metula) m i t r a e f o r m i s  Brocc. . .
« (Euthria) c o r n e a s  L inn. . . .  . . . +
(( « f u s c o c i n g u l a t u s  M. H orn. + +
« (Euthria ?) i m m a t u r u s  F uchs . . . • • + 4-
« (Euthria) i n t e r m e d i m  Michti.. 4- + + +
« « P m c h i  Andr. _ . . .  . . . + . + +
<( « a d u n c u s  Bronn.. • + .4- •
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Fusus (Genea) Transsylvaniens E. H. és A. + 4-
Fasciolaria Tarbelliana Grat.. . . .  ___ 4- 4-

<1 fimbriata Brocc. . . .  . . .  . . . 4- 4- +
« Bellardii M. H orn. . . .  . . .  . . . 4-
<( büineata Partsch _ _ _ . . .  . . . 4- 4- 4-
(( pleurotomoides E. H. és A. . . .  . . . 4-
« pyrulaeformis E. H. és A. +

Turbinella (Latirus) Lynchi Bast.__ 4-
(( « subcraticulata d'Orb. 4- 4- 4- 4-
(( « lamellum Bon. . 4- 4- 4-
« « fusiformis E. H. és A. 4-
« (Leucozonia) Dujardini M. H orn. + 4-
((
«

« Cosmanni E. H. és A. 
(Leucozonia ?) collumbeloides

4-

E. H orn és Auing. 4-
Cancellaria Westiana Grat. . . .  . . .  . . . -f

« subcancellata d’Orb. . . .  . . . 4-
« Bonelli Bell. . . .  . . .  . . .  . . . 4- + 4- +
<( Saccoi E. H orn. és Auing. . . . + 4- 4- +
<( callosa Partsch . .. . .  . . .  . . . + +
(( (Trigonostoma) ampullacea Brocc. . . 4-

. (( « Schrökingen E.H.ósA. 4-
« « Hidasensis E. H. és A. + 4-
<( « Puschi E. H. és A. __ + 4- 4- 4- .
« « spinifera Grat.. 4-
(( « Geslini Bast. . 4-
« « yradata M. H orn. . . . 4-
« « calcarata Brocc. _. + 4- 4-
« (Narona) varicosa Brocc. . . .  . . . 4- 4- + 4-
« « contorta Bast. * + . 4-
« « Nysti M. H orn. . + • 4-
« (Narona ?) Dreyen E. H. és A. 4-
« (Narona) nritraeformis Brocc. . . . 4- 4-
« (Merica) incermis Partsch 4- 4- •-
<( « Laurensii Grat.

A felsorolt alakok legnagyobb része a edeli

4_

ékelt 6

4-
táblán .’an rajzolvsL.

F ranzenau Á goston.
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(3.) Koch Antal : A  K o lo zsv á r  v id é k i d u rva m ész-ré teg ek , kü lönös tek in -  
tettel a zo k  ip a r i értékére. ( O r v o s - t e r m é s z e t t u d o m á n y i  É r t e s í t ő .  T e r m .  t u d .  
s z .  1 8 8 9 .  K o lo z s v á r .  1 2 9 .  1.)

E munkájában szerző részletesen ismerteti a Kolozsvár környéki oláli-nádasi 
és bácstoroki kőbányák kőanyagának geológiai, palaeontologiai és petrograpbiai 
tulajdonságait, valamint az utóbbinak bányáiból vett köveknek az idő viszontag
ságainak ellenállására hoz fel egy adatot.

Mind a két kőbánya kőzetei a tertiársystema közép-eocaen vagy úgynevezett 
párisi emeletéhez tartoznak, de míg az oláh-nádasi kő ez emelet alsó színtájából, 
addig a bácstoroki a felsőből nyeretik. Az oláh-nádasi kőbánya a Kalotaszegtől, 
Kőrösfőn, Oláh-Nádason, Jegenyén, Nagy-Kapuson, Gyalun stb. keresztül vonuló 
durvamész övhöz, a bácstoroki az előbbivel párhuzamosan, de tőle odább északnak 
Kalotaszegből kiinduló Zsobokon, Sztánán, Egeresen, Magyar-Nádason, Szucságon, 
Bácson, Kolozsmonostoron át szakadatlanul húzódó övhöz tartozik. Az előbbinek 
telepe 6 méternél sehol sem vastagabb s rendesen 2 padra oszlik. Az utóbbinak 
egyik használható padja 0,85, a másik 1 m vastag.

Oláh-Nádasnál a Nádas-patak völgyében a mészkőrétegek 4° alatt kb. 
EENy felé dőlnek, lefelé kékesszürke agyagmárgába mennek át és takarva vannak 
egy tarkaagyag képződmény által.

A bácstoroki bányák rétegsorozata a különböző bányákban elütő. A réteg
dőlés 4—5° alatt EEK-nek van irányulva.

Mindkét termőhely durvamészköve fele részben szerves testek maradványai
ból áll, melyek kristályos tömör mészczement által szilárdan össze vannak 
ragasztva.

Az oláh-nádasi kőben mint szerves maradványok a Miliolina nemhez tartozó 
foraminiferák uralkodnak, csekélyebb számban vannak az Alveolinák, közöttük 
fellépnek ritkán még echinidek töredékei, rákhéj és mészalga (Lithothamnium) 
töredékek. A kő mészpát keménységű, rideg és kagylósán törő. Tömöttsége 2,56.

A bácstoroki felső durvameszet főkép ostrakodák (kagylórákok), alárendel
ten foraminifera héjak alkotják. E kő keménysége száraz állapotban csekélyebb 
mint az oláh-nádasié, nedves állapotban, a mint a bányából kikerül, éppen lágynak 
mondható. Két különböző pádból vett próbák tömöttsége 2,550 és 2,532 volt.

Az alsó durvameszet azaz az oláh-nádasit a legújabb időkig nem alkalmazták 
az építkezéseknél s igy ennek hosszabb idő múltával beálló változásairól és állapo
táról tapasztalati adatok még nincsenek, a bácstoroki ellenálló képessége kiderí
tésére legjobb adat a kolozsvári Mátyás király korabeli farkasutczai templom, 
melynek északi falának támpilléreinek kőkoczkáit szerző megvizsgálta. Ezek anya
guk szövetére, szinére és összeállóságukra tökéletesen egyezők a bácstoroki bányák
ban fellépő legjobb mészkövekkel. Megtartási állapotuk, a talpkövek kivételével, 
melyek a folytonos nedvesség következtében szenvedtek, aránylag kielégítőnek 
mondható, mennyiben a koczkák sarkai még most is élesek és a finomabb gothikus 
díszítmények, az idő viszontagsága következtében csak kis mértékben vannak 
kopva és mállva. F ranzenau Ágoston.
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(4.) Koch Antal: Jelentés a z  e rd é ly i m u z e u m -e g y  let m e g b ízá sá b a n  a  m ú lt  
n y á ro n  tett fö ld ta n i k ir á n d u lá s a im n a k  eredm énye irő l. ( O r v o s - t e r m é s z e t 
t u d o m á n y i  É r t e s í t ő .  T e r m .  t u d .  s z .  1 8 9 0 .  K o lo z s v á r .  3 2 5 .  1.)

Hogy a harmadkori lerakodások újabban megállapított rétegsorozatának 
elterjedéséről biztos tudomást szerezzen magának a szerző, beutazta Erdély egyes 
területeit, mely alkalommal meggyőződött, hogy a Mezőség dél északi irányban 
Maros-Ludastól kezdve Beszterczéig kizárólag a «Mezőségi rétegekből» van össze- 
téve és hogy a diluviális porond és agyag csak foltok alakjában lép föl a völ
gyekben.

Besztercze környékén a Mezőségi rétegek palás agyagja van kifejlődve. Besz- 
tercze és Zsolna között a tályagot kavics és conglomerat padok fedik, melyek ande- 
sit és kárpáti homokkő hömpölvökből állanak és melyek fiatal harmadkoriak is 
lehetnek. Az úgynevezett «Schieferberg» tályagában a Teliina ottnangensis réteg- 
szerűen van betemetve. A tálvag iszapolási maradékában ostrakodákon kívül még 
ez ideig meg nem határozott foraminiférákat is konstatáltak. Gyakoriak azonfelül 
benne a megszenesedett algák vékony rétegei és a tömör barnaszénnek fészkei.

Naszód felé a Mezőségi rétegek legalsó szintje a hatalmas dacittufapadok, 
Naszód környékén és Telestől északra az úgynevezett «Hidalmási rétegek» bukkan
nak ki. Ezen utóbbi lerakodás egy tályag, mely helyenként porhanvós homokkő-, 
kavics- és conglomeratpadokat zár magába. A porhanyós homokkő a szamosparti 
Luska mellett a Teredo Norvegica Spengl.-hez hasonlító csöveket szolgáltatta. 
Ezek alatt előfordulnak az aquitani emeletet képviselő vastagpados homokkövek, 
betelepült palás agyagokkal és márgákkal. Feküjük egy bitumenes pala halpikke
lyekkel, mely a «Nagy-Ilondai halpikkelyes palákra» emlékeztet. Egy valószínűleg 
a Hójai mészkőnek megfelelő Lithotliamniumokban bővelkedő brecciamész közvet
lenül csillámpalán fekszik. Az utóbbi alsó oligocaen rétegekbe Párva mellett három 
rhyolithos dacittelérke van belészorulva. A tárgyalt rétegek Bomuli környékén 
fedőjét képezik az erősen gytírődött homokköveknek és márgapaláknak, melyek 
részben az eocaenhez, legnagyobb részükben már a krétához fognak tartozhatni.

Borgo-Prund altalaját a Mezőségi rétegek dacitt.ufa padjai alkotják, ezeknek 
takaróját andesitbrecciák és tufák képezik, melyekben mint Bélbornál és Borszéknél 
lignitbetelepüléseket észleltek. Borgó-Marosény felé aquitani homokkövek terül
nek el, melyek azután északfelé egészen Bodnáig uralkodók maradnak és csak 
helylyel-közzel vannak andesit kitörések okozta kúpok által megszakítva. E homok
kövek nyomokban barnaszenet hordanak.

Felvincz táján Alsó- és Felső-Füged között legfelül egy 10 m vastag 
kavicsos homoküledék van, melyben agyagos limonit concretiók és egy Mela- 
nopsis faj héjai találtattak. Alatta többszörösen váltakozik szürke palás agyag 
homokkővel, magába zárván egy messzire elnyúló lignittelepecskét. Lefelé menő 
sorban követi ezt egy kék, palás agyag, végül egy dacittufa-pad. Ezek egy réteg
sorozatot képviselnének, mely a pontusi emelettől a felső-mediterrán emeletig 
terjedne.

Segesvár környékén a fiatal harmadkori rétegeknek két egymástól petrogra- 
phiailag jól megkülönböztethető csoportját volt lehetséges elkülöníteni. A felső 
csoportot homokkövek alkotját, melyeknek felső szintjét gömbös és agyagos limo-
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nit concretiók, alsóját palás agyag fekvetegek jellemzik. Ezen csoport egy uralko- 
dóan kékes szürke tályagot föd, melyben fénylő fekete tömött lignitfészkek és meg- 
szenesedett fák gyakoriak. Más szerves maradványok hiányában nem volt biztosan 
eldönthető, vájjon csak a szarmata vagy pedig a pontiisi emelet is van-e jelen e 
helyütt. A diluvialis kavics és porondos agyag a Küküllő völgyében két terasz 
alakjában lép fel. Nevezetes, hogy a kavicslerakodásokban hiányzik a Hargitta 
andesitje, melyet a déli határhegység kőzetei helyettesítenek, mi arra engedne 
következtetni, hogy a Nagy-Kükiillő folyó csak a diluvális kor végén terelődött e 
vidékre és hogy e kor tartama alatt a Fogarasi hegységben eredő folyók hordották 
ide detritusukat.

A Kolozsvár környéki Bácstoroki teraszagyagából és kavicsából sikerült az er
délyi Muzeum részére egy kis Elephas primigenius fogait és egyéb csonttöredékeit 
megszerezni, az odavaló márgarétegek pedig egy halnak lenyomatát szolgáltatták. 
A kolozsvári gázgyárban épített új resorvoir gödrének kiásása alkalmával a Mező-, 
ségi rétegek tályagában egy Fb'oboscidea-nak egy nagy csontja találtatott. A kolozs- 
monostori bánya durva lueszéből egy krokodil fajnak a felső állkapcsa a koponya 
néhány belső részével került ki. A koszáli zerge ( Antilope rupicapra L.) szarvak
kal ellátott homlokcsontját a hideg-szamosi völgy egy új csontbarlangjából szerezte 
meg a szerző. F ranzenaü Ágoston.

(5.) Lörenthey Imre: A  n a g y - m á n y o k i  ( T o ln a  m .)  p o n tú d  em elet  Ás- 
fa u n á ja .  (A  m a g y a r  k ir .  F ö l d t a n i  I n t é z e t  É v k ö n y v e .  B u d a p e s t .  1 8 9 0 .  
I X .  k ö t e t  3 3 .  1. [ I .  t á b l á v a l . ] )

A czímben jelzett pontusi emeleten kívül a Nagy-Mányok területén előfor
duló kagvlómeszet, a hasonkorú széntelepeket és a löszt is ismerteti szerző. Ezen 
képződmények közül a kagylómész, mint legrégibb a nagy mánvoki kalvária- 
hegyet képezi és ettől főként déli irányba terjed. A mész általában sötétszürke, és 
oly erős, hogy nemcsak mészégetésre használják fel, hanem hogy építő kő számba 
is megy. Nagy-Mánvoknál is megkülönböztethető a Mecsekliegység több pontján 
felismert három szintje a kagylómésznek, a nélkül azonban, hogy azok határait 
megvonni lehetne. Az alsó rész rétegzett feketén vagy világosabb szürke, többé- 
kevésbbé csomós mész, mely csak rósz megtartású Ophiura sp.-t tartalmaz. Ezen 
alsó szint a Kalvária-hegv északi részén van kifejlődve. A középső rész rétegzett 
mészkő tenyérnyi széles calciterekkel, helyenkint márgás. A benne talált kövületek 
a következők:

Coenothyris (Terebratula) vulgaris Schloth., Hoernesia (Gervillia) socialis 
Schloth., Pecten disciformis Schübl.

A felső szint világos szürke vagy néha sárgásbarna dolomit. Kövületek nin
csenek benne. Ez képezi a kőszéntelepek feküjét. A kagylómésznek vörös változata, 
mely Pécs környékéről ismert, a nagy-mányoki Szarvas-árok északi részén nagy 
tuskókban van meg, de a kőzetnek eredeti fekhelyét nem sikerült megtalálni.

A széntartalmú Lias, a Gryphaea obliqua és az Ammonites raricostatus 
rétegek közel 130 m vastagok, ezekben kilencz, összesen 6,84 m vastag szén
telep van.

A pontusi emelet képződményei a kagylómész meredeken álló réteg fejére
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települtek és kétfélék. Alsó részük durva szemű, quarzhomokok és conglomerátok 
kevés szerves maradványokkal, melyek majdnem kizárólag az adacnákhoz tartoz
nak. E réteg vastagsága 1—3 m.

E conglomerátokat egy több méter vastag kékes szürke agyag fedi. Ez kép
lékeny, sikamlós, elég s z í v ó s ,  réteges. Iszapolási eredménye nagyszámú ostrakodára 
és egy kis planorbis fajra és néhány kisebb-nagyobb csigára szorítkozik. Macrofau- 
nája igen gazdag.

E képződmény kövületeinek lelőhelyei egyike a Szarvas-árok legdélibb végé
nek keleti kiöblösödésében, egy másik a bányaháztól keletre van.

Az e helyeken talált fauna következő alakokból áll:
Valenciennesia fíeussi N eum., Congeria rhomboidea M. H oern., C. auricula- 

ris F uchs., C. croatica B rus., C. Zagrabiensis B rus., Adacna cristagalli B oth., 
A. May éri M. H oern., A. apertum Münst., A. Schmidti M. H oern., A. Rothi H at.., 
Steindachneri. B rus., A. 2 sp.

Szerző szerint a fauna a felső pontusi emelet rhomboidea szintjének felel meg 
és leginkább egyezik a Zágráb környékivel, kevésbbé a királykegyi-vel és legtávo
labb áll az árpádi-tól.

A lösz Nagy-Mányoknál a város déli végén és a Szarvas-árokban, a Kalvária- 
hegygyel szemben a nyugati oldalon van feltárva. Utóbbi helyen lófogak, többféle 
szarvasagancs és koponya részletek, őzagancsok, az Elephas primigenius egy szép 
agyara, egy Sus scrofa koponya és egyéb emlősök csontjai és szarvak találtattak 
benne.

Függelékül közli szerző a kagylómész dolomitje és a széntartalmú Has 
között telérszerűen fellépő rhyolith-kaolinnak P atera Adolf és V ig ier  B obért által 
talált vegyi összetételét. Megjegyzendő, hogy a II-vel jelölt elemzés az anyag iszap- 
finomságú részein végeztetett.

Kovasav (SÍO2 ) ._ . . .  ___

Patera
I.

72,10/0

elemzései. Vigiep, elemzése. 
II. III. 

72,Oo/fl 69,10/0

Timföld (AI2 O3 ) . . .  . . .  .... 15,9 « 17,5 « 16,7 «
Vasoxid (Fe20s).._ .. .  .. .  ... 3,3 « 17,5 « —
Calciumoxid (CaO)._. .. .  ... 2,1 « — 7,1 «
Magnesiumoxid (MgO) — ... 0,7 « — 0,4 «
Alkáliák és szénsav .. .  .. . — — 6,7 «
Egyebek. .. .  . . .  ... _ .. . 5,4 « — —

99,5o/o 105,o/o 100,0 0/0

Az anyag 950° C-nál az üvegesedésnek nyomát sem mutatja, 1023° C-nál 
üvegesedik, 1175°-nál golyóvá olvad.

A munkához mellékelt táblán az Adacna cristagalli B oth és a Congeria 
croatica B rus. egy-egy példánya van lerajzolva.

F p.anzenau Ágoston.

(6 .)  M ih a lik  J ó z s e f : V á n d o rlá so k  L ip tó m eg yéb en .  ( T u r i s t á k  L a p j a .  B u d a 
p e s t .  1 8 9 0 .  n .  3 1 2 .  é s  3 8 8 .  1.)

Szerző e czikkében a turisták részére állította össze Liptómegye nevezetes
ségeinek megtekintésére a legelőnyösebb útirányokat, beleszőve egyes vidékek
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szemléléséből nyert egyéni benyomásait. A megye nevezetességei között hossza
sabban foglalkozik a kevéssé ismert, minket is érdeklő deményfalvi jég- és cseppkő- 
barlanggal, melyről következő adatokat tartunk szükségeseknek felemlíteni.

A barlang Liptó-Szent-Miklóstól délre két órányira fekszik az alacsony Tátra 
deményfalvi völgyében a magyarországi Kárpátegyesület liptómegyei osztálya által 
emelt menedékház fölötti mészliegy kebelében. A bejárattól az előszobának keresz
telt üregen át, egy keskeny sziklafolyosó kényelmes lépcsőin lefelé haladva beju
tunk a hatalmas jégoszlopokkal díszített tágas sziklaszobába, melynek szomszédos 
termében egy 15 méter magas és 5—6 méter széles jégből alkotott zuhatag van. 
E zuhatagba vágott lépcsőzeten át a barlang következő tei-mébe jutunk, hol a jég 
helyét a cseppkőképződések foglalják el. A jégcsarnoktól a cseppkőképződések 
között még egy órányi távolságra mehetünk, míg végre tovamenetelünknek aka
dályt gördít a sár és a mindinkább fellépő víz. Visszafelé haladtunkban a jégcsar
nokig menve feljutunk egy falépcsőn a barlang ú. n. első emeletébe, mely szintén 
egy sziklacsarnok ezér számmal ékített stalaktitokkal, melyen keresztül az előszo
bát érjük. Szerző a barlang alaprajzát és keresztmetszetét is adja.

F ranzenau Ágoston.

(7 .)  N ékám  L ajos S á n d o r : B ih a ro rszá g b ó l.  (Turisták Lapja. Budapest, 1890. 
II. 368. 1. 12 képpel és 4 alaprajzzal.)

Szerző a magyar orvosok és természetvizsgálók XXV. vándorgyűlése alkalmá
ból rendezett kiránduláson az útjában látott nevezetességeket sorolja elő e czikké- 
ben, megemlékezve az általunk is részletesebben ismertetett «József-Főherczeg»- 
barlangon kívül,* a «Szabó-József» -hasadékról, a «Nándor»-barlangi-ól és a Schmidl 
leírta «Albrecht-Főherczeg» barlangról. A Nándor-barlang mintegy 50 lépés hosszú, 
6— 10 m magas és 8—12 m széles alagutat képez, melynek tetejéről durva, nagy 
stalaktitok lógnak. Folytatásában két részre oszlik. A bal ág körülbelül 35° emel
kedéssel még 30 lépés hosszú, sok kőtörmeléket és cseppkövet tartalmaz. A jobb
oldali ág egy félkörös átmetszetű 40 lépés hosszú folyosóban végződik. Áttér 
azután a rézbányái biharkapu és azon háromszögletű, cseppkövekkel telerakott 
üreg ismertetésére, melyből nagy zúgással és hatalmas vízeséssel tódul ki a Fekete- 
Körös egyik ága, míg végül a Mezőfalva melletti Zádorfai üregről emlékezik meg, 
mely legalább 60 m mély, mennyiben a belé dobott kövek által a fenekén levő 
vízben előidézett locscsanás, csak 6—7 másodpercz múltán hallható.

Franzenau Ágoston.

(8.) Siegmeth Károly: A z agg te lek i b a rlang .  (Turisták Lapja. Budapest, 
1890. II. 142. 1. [Alaprajzzal és keresztmetszetekkel.])

(9.) Siegmeth Károly: A z agg te lek i c seppkőbarlang . Eperjes, 1890. 32 1. 
34 fénynyomat-ábrával.

Szerzőnek, kinek nagy érdemei vannak hazánk e legnagyobb és legszebb 
cseppkőbarlangjának hozzáférhetősége körül, e két munkában tájékoztatót ad a 
barlangot látogatóknak és így röviden összefoglalva találjuk bennük mind azon

* V. ö. Földtani Közlöny. Budapest. 1890. XX. k. 423. 1.
Földtani Közlöny. XXIII. köt. 1893. (33) 3
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adatokat, melyek e barlang képződésére, helyrajzára, oro- és hydrographiai, geoló
giai, történelmi és antliropo-palaeontologiai viszonyaira vonatkoznak.

Nem lehet feladatunk mind ezeket, melyek már úgy is ismertek vala
mint a barlang üregeiről és az azokban előforduló cseppkőkópződések esetleges 
alakjairól itt szoknunk. (Az utóbbiak iránt érdeklődőknek ajánljuk az utóbbi 
munka D ivald szép kiviteli 33 fénynyomatú képét.) Kár, hogy a Rhinoceros 
tichorhinus táplálékát illetőleg egy olyan hiba is csúszott az érdekes füzetbe, 
melyet mi szó nélkül nem hagyhatunk. E hibás állítás mintegy a br. Nyárt 
J enő tanulmányaiból nyert következtetésnek van mondva, azonban Nyárt mun
kájában * erre nézve semminemű adat nem található.

Kár azonkívül, hogy a M ünnich K álmán bányaigazgató által készített terv
rajz, mely eredetiben igen szép kivitelű lehet, a kisebbítés által majdnem haszna- 
vehetlenné vált, minthogy a nevezetesebb objectumokat jelző számok teljesen 
elmosódottak, a feliratok nagy része pedig csak a nagyító lencse segítségével 
olvasható el.

Jelenleg a barlang a fő és valamennyi mellékágával és az 1889 évi márczius 
hó 15-én áttört 185 meter hosszú új bejárattal együtt 8665,5 meter vagyis kereken 
8,7 kilometer hosszú. F ranzenau Ágoston.

0 0 . )  S zajnocha  L a d is l a u s : U eher eine cenom ane F a u n a  a u s den  K a r 
p a th e n  der B u k o w in a .  ( Y e r h a n d l .  d .  k .  k .  g e o l .  R e i c h s a n s t a l t .  W i e n ,  
1 8 9 0 .  p .  8 7 . )

Az idézett munkában ismertetett fauna helyisége ugyan hazánk határán 
kivül Bukovinában fekszik, mégis szükségesnek tartjuk felemlítését, minthogy a 
keleti kárpátjaink íve belső részén előforduló krétának az ívnek külső része krétá
jához való közeli viszonyát tünteti fel.

A helyiség, melyből még A. v. Alth az anyagot gyűjtötte észak-nyugatra 
van Kirlibaba-tól a Cibó-völgv Jedulliegyének nyugati lejtőjén.

A szerző következő fajokat határozhatta meg :
Ptychodus polygyrus Ag., Acanthoceras Mantelli Sow., Hoplites conf. 

Neptuni Gein., Ammonites 2 sp., Ostrea (Alectryonia) caRnata Schloth., 
Exogyra columba L ám., Trigonia sp., Cardium sp. Ezekből az Exogyra columha 

0 ]  Lam. a máramdrosi krétában,** az Acanthoceras Mantelli és az Exogyra columba 
pedig a H erbich *** által a Persányi hegységnek Uermös táján f felfedezte 
krétában gyakori. A podoliai krétával az Acanthoceras Mantelli és az Ostrea 
carinata által van meg az összefüggés. Franzenau Ágoston.

* Báró Nyáry J enő: Az aggteleki barlang m int őskori temető. Kiadja a magy. 
tud. Akadémia arciiaeologiai bizottsága. Budapest 1881.

** V. ö. Földtani Közlöny. Budapest. 1887. XVII. 216. 1.
*** V. ö. Földtani Közlöny. Budapest. 1888. XVIII. 268. 1.

f Szerző értekezésében e helység állandóan Mer mosnék van szedve.
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TÁRSULATI ÜGYEK.

A m agyarhon i fö ld tan i tá rsu la t 1893 feb ru áriu s  hó 1-én
ta r to t t  közgyűlése.

Elnök : Dr. S zabó József.

Jelen voltak: Böckh János alelnök; Halayáts Gyula, dr. Ilosvay L ajos, 
dr. Krenner J. Sándor, L. Lóczy L ajos, dr. Pethö Gyula, Petrik Lajos, T. Roth 
L ajos, dr. Schafarzik Ferencz, dr. Schmidt Sándor, S. Semsey Andor, dr. Szon- 
tagh Tamás választm. tagok; dr. F ialovszky L ajos, Franzenau Ágoston, Gesell 
Sándor, P. Inkey Béla, Kaufmann Kamillo, Loczka József, dr. L örenthey I mre, 
Nagy László, dr. Primics György, dr.jäcHENEK István, dr. S zterényi H ugó, Yálya 
Miklós, Zsigmondy Árpád rendes tagok; dr. Staub Móricz és Zimányi Karoly a 
társulat titkárai.

1. Az elnök megnyitván az ülést, bemutatja a múlt évi közgyűlés hitelesített 
jegyzőkönyvét és a mai közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri dr. Schmidt 
S ándor és dr. Primics György urakat.

2. Dr. S zabó József a következő elnöki megnyitó beszédet ta rtja :

Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarhoni Földtani Társulat alapszabályai szerint az év elején tartandó 

közgyűlésen ismertetni kell a geológiai munkálkodást az elmúlt évben. Az egyes 
országok geológiai működése részét képezvén az összes geológiai munkásságnak, a 
solidaritásnál fogva nem szabad figyelmen kívül hagyni a múlt év oly mozgalmait 
sem, melyek a geológia általánosabb szintáján nyilvánultak. Ilyenek gyanánt mél
tán tekinthetjük a nemzetközi geológiai kongresszust és Európa geológiai térképé
nek ügyét.

A múlt közgyűlésen (1892 febr. 3-án) csak vázlatosan tehettem említést a 
"Washingtonban 1891-ben (augusztus 26-tól szeptember 2-ikáig) tartott nemzet
közi kongresszusról, mondottam, hogy ha meg lesznek küldve a meg nem jelent, 
de beiratkozott tagoknak a tárgyalások, a jegyzőkönyvekből fogok közölni oly 
részleteket, melyek a kongresszus menetéről és eseményeiről tájékoztatást nyúj
tanak. És ilyen pontok csakugyan vannak.

A választmány előkészítő ülésén (1891 aug. 26-án) szóba jött az ezen ötödik 
kongresszuson használandó nyelv. Powell, a survey igazgatója, hangsúlyozza, hogy 
az angol nyelv használtassák a kongresszuson, tekintve, hogy az itt levők nagyobb 
része franeziául nem tud. szerkesztessék a jegyzőkönyv is angolul és aztán fordít- 
tassék francziára. Mások egyenjogúnak kivánnák az angol és franczia nyelvet; 
Shaler ezt azzal kívánja megtoldatni, hogy az angol után tétessék a német is ; 
Gaudry ellene szól, azt mondván, hogy ez oly kibővítés volna, melyet előre kellene 
tárgyalásra egy következő kongresszus számára kitűzni, és véleményét ekként for-
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nullázza : «a választmány ajánlja a kongresszusnak, hogy a franczia legyen ezután is 
a kongresszus hivatalos nyelve. Washingtonban azonban az angol is használható 
együtt a francziával. A kötet franczia nyelven adatik ki».

Ezt fogadta el a jelen voltak többsége.
A választmány első ülésén (1891 aug. 27-én) H ughes megjegyzi, hogy London

ban megszüntették a nomenklatúrái régi bizottságot, helyette egy újat neveztek ki, 
azon feladattal, hogy tanulmányozzon minden indítványt, mely hozzá intéztei
nek ; de ilyen indítvány ahhoz egy sem küldetett és így nincs miről tennie 
jelentést.

Powell kérdezi, vájjon a hivatalos geológiai felvételek elfogadták-e Európa 
geológiai térképének színkulcsát? Stephanescu válaszolja, hogy Romániában igen. 
H ughes kimagyarázza, hogy annak csak az a rendeltetése, hogy Európa térképe 
egységes módon készíttessék el; annak semmi kötelező ereje nincs egyik országra 
sem; hihető azonban, hogy ha egykor Európa térképe általános használatba kerül, 
annak színkulcsát általánosabban fogják elfogadni.

A jelen kongresszus tanácskozásainak tárgyaivá kitüzettek: 1. Genetikai osz
tályozás a pleistocen rétegekre nézve. 2. A stratigrafiai sorozat correlatiója.
3. A geológiai térképek szinezése.

A választmány második ülésén (1891 aug. 28-án) a jövő kongresszus helyéről 
volt szó. Londonban Stub Bécset tette kilátásba, valamint Bécs után az oroszok 
Oroszországot; de Londonban csak arra szorítkozhatván, hogy a közelebbi ülés
helyről gondoskodjanak, csupán Amerika képezte a határozat tárgyát. Washing
tonban, mint geolog, Tietze egy maga volt Ausztriából és így neki kellett nyilat
koznia, mi valóban nem igen dicséretesen történt, a mennyiben a dolgot három év 
alatt Bécsben nem tudták rendezni és ennek következtében azt indítványozta, hogy 
neveztessék ki egy európai bizottság, talán a térképi, mely magát tegye érintkezésbe 
a helyi hatóságokkal Bécsben. A többség azon volt, hogy mint eddig, úgy most is 
előre legyen a hely meghatározva, hogy a jövő kongresszus hol tartatik.

Európát ezen zavarból a kis Svájcz segítette ki. A negyedik ülésen (1891 
szept. 2-án) Schmidt és Gollieb arról értesítették a választmányt, hogy a helvét 
köztársaság kormányának semmi kifogása sincs az ellen, hogy a jövő kongresszus 
1894-ben Svájcz területén tartassák meg és így Svájczot indítványozzák, mit egy
hangúlag elfogadtak.

Az oroszok Washingtonban megújították meghívásukat 1897-re a hetedik 
nemzetközi geológiai kongresszusnak megtartására Oroszországban.

A hatodik kongresszusra Washingtonban szervező bizottság neveztetett ki, 
melynek tagjai Baltzeb, Gollieb, H eim, Lang, Renneviee és Schmidt urak. 
A kongresszus helyét és idejét az ő feladatuk lesz meghatározni és jókor 
kihirdetni.

A mi Európa geológiai térképét illeti, a washingtoni kongresszus egészen 
amerikai színezetű lévén, ott Európa geológiai térképének ügye éppen nem moz
díthatott előre; a térkép direktórium meg sem jelent, valamint több más európai 
előkelő geolog sem (Pbestwich, Geikie, Capellini, Toeell stb.) ; azonban itt Euró
pában összejött a térképbizottság Salzburgban (1891 aug. 3-án) és ott Hauchcorne 
az ügy állásáról a következő jelentést tette : A C. W. jegyű (Ejszaki Németország) 
lap csaknem egészen kész, úgyszintén közel vannak a befejezéshez C. V. (Svájcz),
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B. III., B. IV. (Anglia, Ejszaki-Francziaország). A bizottság H auchcorne indítvá
nyára elhatározta, hogy az alluviál és diluviál lepel alatt előforduló régi képződmé
nyek finom vonalak által legyenek kitüntetve; valamint abban is megegyeztek, 
hogy ezután nyáron minden évben összejönnek valahol tanácskozás végett. 1893-ra 
Lausanne van kiszemelve, hol a nevezett lapokat H auchcorne úgy hiszi, hogy 
képes lesz már készen mutathatni be.

Az előkészületek a hatodik nemzetközi geológiai kongresszusra már folya
matban vannak. A Washingtonban kinevezett hat geolog most már otthon szervezte 
is magát Renevier elnöklete alatt és az 1894-ben tartandó kongresszus helyéül 
Zürich-&t állapította meg. Az időről eddig csak annyi van megállapítva, hogy augusztus 
végén vagy szeptember elején lesz. Az ülések 4 napig tartanak, de 3 szakra felosztva, 
melyek egyszerre tanácskoznának. E három szak a)  mineralogia, petrografia, 
b) stratigrafia, paleontologia, c) általános geológia, tektonika. A kirándulásokra 
akarják a fősúlyt fektetni s ezek az ülés előtt a Jurában, az ülés után az Alpok
ban történnének, részint gyalog, részint körutakban, a midőn a vasút, gőzhajó 
stb. szintén igénybe vétetnének. Külön kalauzkönyveket is fognak ezen czélra 
készíteni.

Az előleges felhívás már megtörtént; nekem is küldöttek példányokat ter
jesztésre, mit ezennel van szerencsém teljesíteni.

Egy ilyen alkalom, mint egy nemzetközi geológiai kongresszus, valóban 
kívánja, hogy elég idő legyen azon készülten megjelenni.

Nem mulaszthatom el megemlíteni, hogy 1892-ben megindult a mozgalom 
Amerikában, hogy a kormány támogatásával rendezett columbiai világkiállítás 
alkalmából Chicagóban több tudományos kongresszus és ezek között geológiai is 
szerveztessék. E végből segédbizottságok alakulnak az egyes szakok szerint, 
melyekbe tagokul már eleve választottak be úgy bel- mint külföldi szakembereket. 
A geológiai szakból a segédbizottság tanácsadói értekezletének tagjául (member 
of the Advisory Council of the World’s Congress Auxiliary of the World's Colum
bian Exposition) én is be lévén választva, ezen megválasztatásomnak elfogadását 
bejelentvén, egyszersmind kötelességemet teljesítem, midőn az ügynek barátokat 
igyekszem szerezni, kijelentvén, hogy tervben van Chicagóban Amerika bányásza
tát, de az egyes államok geológiáját is nagyszerűen kiállítani, mi mindenesetre 
előnyös lesz arra, iiogy a geologok az egész földről ugyanazon időben jöjjenek 
össze, hogy a megismerkedésen kívül a kölcsönös tanítás és tanulásban részesül
hessenek. Az idő még nincs szabatosan meghatározva, csak annyi van mondva, 
hogy június végén vagy julius elején. Az üléseken megbeszélendő tárgyak annyi
félék, hogy mondhatni, nincs azokból kizárva semmi, mi a geológiával közelebb- 
távolabb összeköttetésben van. Az értekezések és megbeszélések ki fognak nyo
matni.

Végre szabadjon a magyarországi, de társulatunkon kívül eső geológiai 
mozzanatokat is örvendetes tudomásra hozni, s ez az, hogy a magyar orvosok és 
természetvizsgálók 1892 nyarán Brassóban tartott vándorgyűlésén a geológia 
tanulságosan volt képviselve. Egyebek között dr. Koch Antal úr ott mutatta be 
Magyarország erdélyi részeinek új átnézetes földtani térképét 59 különböző szín
ben ; továbbá dr. Pantosek József úr «A bacillariák vagy is kovamoszatok mint 
kőzetalkotók és korszakhatározók» czimii becses tanulmányát.
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Társulatunk saját körében történt munkálkodását a titkári jelentés ismer
teti meg.

3. Dr. Staub Móricz első titkár felolvassa a következő titkári jelentést: 

Tisztelt Közgyűlés!
Minthogy hivatalos kötelességeim közé tartozik a mai napon társulatunk 

a lefolyt évben kifejtett működéséről és belső állapotjárói a tisztelt közgyűlésnek 
áttekintő jelentést tenni, különös szerencsémnek tai-tom, hogy ezt immár heted 
Ízben tehetem.

Társulatunk komoly törekvésének és tudományunkban való haladása minden
kor híven tükröződik vissza szakülési előadásainkon és közlönyünkben és én azt 
hiszem tisztelt közgyűlés, hogy e kettős tekintetben bátran bizhatunk az e téren 
előre haladottabb külföldi szaktársaink Ítéletében. Ki figyelemmel követi a külföldi 
irodalmat, örömmel fogja tapasztalni, hogy közlönyünk akármilyen külföldi szak
lappal egyenértékű és ugyanazon figyelemben részesül, mint a milyenben mi meg
szoktuk a külföldi irodalmat részesíteni. A lefolyt év hat szakülésein tizennvolcz 
olyan előadást tartottak tisztelt tagtársaink, melyek majdnem kivétel nélkül önálló 
kutatás eredményét foglalták magokban és különös hálával lehetünk az illetők — 
kiknek neveit fölsorolni kötelességemnek tartom — iránt, mert társulatunk eleven
ségét leginkább nekik köszönjük. Igv H alavíts Gyula tagtárs úr négy előadásában 
részint Krassó-Szörénymegye érdekes geológiai viszonyairól, részint az artézi kutak 
fúrása utján nyert eredményekről értekezett. Szintén hazánk geológiáját illetik 
dr. Szontagh Tamás, dr. P osewitz Tivadar és dr. Szádeczky Gyula tagtárs urak 
előadásai. A kristallographia köréből dr. Schmidt Sándor és Zimányi Károly urak 
két-két előadást tartottak ; F ranzenau Ágoston úr pedig megörökítette előadásá
val a hires brádi aranyleletet és végre dr. Schafarzik F erencz megismertette 
velünk a skandinaviai félsziget országainak virágzó kőiparát, melyet a színhelyen 
tett tanulmányok alapján jól ismer.

Azonban tavalyi szaküléseink közül kettő különös fölemlítésre méltó. Az 
egyiken a rég keresett alkalom kínálkozott, hogy szeretett és tisztelt elnökünk 
iránt a szeretet, tisztelet és hála adóját, ha mindjárt szerény módon is, leróliassuk. 
Megadta neki és nekünk az Ég, hogy körünkben megülhette születésének hetvene
dik évfordulóját és ha mindjárt fényes ajándékokat nem vihettünk elébe, helyette
sítették ezeket három ünnepi előadónk velős előadásai, melyek fényes tanúságot 
tesznek arról a haladásról, melyet tudományunkban abban az időben tettünk, 
melyben mélyen tisztelt elnökünk mindig fényes vezércsillagunk volt. E kornak 
hű képét adta dr. Schafarzik Ferencz úr «Szabó József és a magyar geológia» 
czímű előadásában, melynek mintegy kiegészítő részét képezte Inkey Béla urnák 
elnökünk Selmeczről szóló monumentális munkájának beható és szakavatott ismer
tetése. ünnepi szakülésünk állandó emlékét különben a péterváradi hypersenon- 
rétegek faunájának ama érdekes alakja fogja képezni, melyet dr. Pethő Gyula 
tagtárs úr az ünnepelt elnök úr neve alatt örökítette meg az irodalomban.

A különös említésre méltó szaküléseink másika igénytelen véleményem sze
rint az is, melyen a m. kir. földtani intézet egy újabb működési körével megismer
kedtünk. Talajkutatásokat agronom tekintetből már régebben tettek minálunk is, 
hiszen talán mélyen tisztelt elnökünk az első, ki e téren is kezdeményezőleg
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föllépett; de a rendszeres, a tudomány minden modern eszközével foganatosított 
talajkutatások csak most jönnek folyamatba és a ki figyelemmel hallgatta meg 
Inkey Béla tagtárs úr előadását, melyben Szt.-Lőrincz vidékének térképét bemu
tatta és magyarázta, tudja, hogy eltekintve ezen vizsgálatok a mezőgazdaságra 
nézve fontos gyakorlati jelentőségétől — bár adná az Ég. hogy ezt az illető körök
ben jókorán fölismerjék és fölhasználják — tudományunkra nézve is becses ered
ményeket fognak szülni. Kapcsolatban az artézi kutak szelvényeivel, az ásvány
vizek tanulmányozásával és talán a kir. természettudományi társulat által meg
indított tőzegkutatásokkal az agronom geológiai kutatások tiszta képet fognak 
nekünk szolgáltatni a quartár-kor árjainak romboló és építő munkájáról és talán 
ennek rendszerességét is fogják megvilágítani.

Látja a tisztelt közgyűlés, hogy szakiilési életünk fejlesztője még mindig az 
a régi gárda, mely e téren évek óta ernyedetlenül dolgozik és csak sajnálni lehet 
hogy tudományunk egynéhány jeles képviselője, kik tapasztalatokban való gaz
dagságuknál fogva fiatalabb nemzedékünk igazi mesterei lehetnének, oly ritkán 
szólalnak föl összejöveteleinken, melyeket azért tartunk, hogy a kölcsönös eszme
cserén kivétel nélkül okuljunk.

Közlönyünk tavalyi évfolyama, mely az 1891-ik évinél valamivel nagyobb 
terjedelemben jelent meg, az említett előadások legnagyobb részét vitte a nagy 
közönség elé és hogy ez figyelemmel kiséri munkánkat, mutatja az, hogy a lefolyt 
évben ismét két amerikai társulat, u. m. a Wisconsin Academy és az amerikai 
geológiai társulat kértek föl a csereviszony megkötésére.

Közlönyünk irodalmi rovata is iparkodott a teljesség igényeinek megfelelni 
és e tekintetben buzgó munkatársaimnak, Zimányi Károly, Gesell Sándor, 
dr. Szontagh Tamás, dr. Schmidt Sándor, Loczka József, Franzenau Ágoston, 
dr. Posewitz T ivadar, dr. Kocsis János és dr. Primics György uraknak e helyen 
is mondok őszinte köszönetét.

Társulatunk tagjai mint eddig, úgy a lefolyt évben is Közlönyünk melléklete 
gyanánt a m. kir. földtani intézet következő kiadványait vették, ugyanis az Év
könyv IX. kötetének 7-ik füzetét, mely magában foglalja dr. Schafarzik F erencz 
terjedelmes tanulmányát a «Cserhát Pyroxen-andesitjeirőL; a X-ik kötetének első 
három füzetét, melyek elsejében dr. P rimics György úr az erdélyrészi tőzegtele
pekről értekezik ; a második- és harmadikban pedig Halayáts Gyula és Inkey 
Béla urak szaküléseinken tartott előadásai jelentek meg. Kaptuk továbbá a m. 
kir. földtani intézet évi jelentését 1891-ről és végre mélyen tisztelt alelnökünk 
szíves közbenjárása és a földmivelésügyi m. kir. miniszter úr ő nagyméltósága 
kegyessége folytán az intézet könyv- és térképtárának III-ik pótczimjegyzékét.

Ez összesen 60 ívből álló kiadvány számos műmelléklettel.
Az örvendetes jelenteni valók közt fölemlíthetem még azt tisztelt közgyűlés, 

a mint a kifüggesztett lap mutatja is, hogy kiadandó geológiai térképünk szín
vázlata szerencsésen elkészült. Az aránylag gyors munkát kir. intézetünk tiszt
viselőinek, mélyen tisztelt tagtársainknak ; mindenek előtt Böckh János igazgató 
urnák, továbbá T. Both Lajos, Gesell Sándor, Inkey Béla, dr. P ethö Gyula, 
H alaváts Gyula, dr. Schafarzik F erencz, dr. Szontagh Tamás, dr. Posewitz 
Tivadar uraknak és végre a Királyhágón túl működő tagtársunknak, dr. Koch 
Antal egyetemi tanár uraknak köszönjük. A halasztás, melyet az ügy mindeddig
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szenvedett, csak előnyére vált, minthogy a térkép az országos fölvételek legújabb 
eredményeit is föltünteti és reméljük, hogy a műintézet is hozzájárul a nagy fáradt
sággal készített térkép jeles kiviteléhez; reméljük végre, hogy a térkép meg fog 
felelni a hozzá kötött várakozásunknak.

Selmeczbányai fiókegyesületünk a múlt évben pihent, a mennyiben tagjai 
az 1892-ben tartott közgyűlésen kívül egyetlen egy szakülésen sem találkoztak.

Fölötte sajnálom, tisztelt közgyűlés, hogy társulatunk tagjainak létszámát 
illetőleg az idén sem szólhatok a helyzetnek kedvezőbbre való fordultáról. A lefolyt 
évben 16 taggal apadt sorunk, és ezek helyébe csak 11 tag, u. m. 1 örökítő és 
10 rendes tag lépett. A veszteség tehát 5 tag. Hármat az alapszabályok értelmében 
kellett kitörülni, heten bejelentették kilépésüket, hatnak pedig engedni kellett a 
természet törvényes követelményeinek. Ez utóbbiak mindnyájan régibb és hü tagjai 
voltak társulatunknak; névszerint Márkus Ágoston, kir. bányatanácsos, Rakus 
Pál, Albrecht főherczeg főbányatiszte Gölniczbányán, ki alig hogy Magyarországon 
elfoglalta tiszti állását, első teendői egyikének tekintette azt, hogy társulatunk 
kötelékébe lépjen ; Maderspach Antal, bányavegyész Brádon ; Cserkuti dr. Nendt- 
vich Károly, nyug. műegjmtemi tanár, ki társulatunk alapítói közé tartozott és 
tudományos működésének első éveiben sok érdeklődést tanúsított a geológia iránt; 
tőle származik a pécsi kőszén első elemzése is. Halottjaink közé számítjuk még 
Görgey L ajos, kir. vasgyári hivatali főnököt Zólvom-Brezón és végre Dávid Alajos, 
a Metternich herczeg udvari tanácsosát. Béke lebegjen hamvaik fölött!

Tisztelt közgyűlés! Aggodalommal tölthet el tagjaink számának ezen apadása, 
de tény az, hogy ennek oka társulatunk kebelében nem keresendő. Társulatunk 
szigorúan tudományos működése, mely működés ki nem elégítheti azok szellemi 
igényeit, kik a geológia iránt csak rendkívül érdeklődnek, nem veheti föl a versenyt, 
mely új testvértársulatok keletkezésével fejlődött és mely verseny mindinkább 
nagyobb igényeket támaszt a különben is anyagilag sokfélekép érdekelt közép- 
osztálybeli intelligencziánk iránt. Attól tartok, tisztelt közgyűlés, hogy az itt föl
hozott baj a jövőben még nagyobb méreteket ölthet és sajnálom, hogy nem ismerem 
az alkalmas ellenszert; de a jelenség káros anyagi következményeit minden esetre 
gyöngíthetjük, ha költségvetésünkben az alaptőke javára a legszigorúbb takarékos
ságot hagyjuk érvényre jutni és ennek következtében kérem a választmány részéről 
e tekintetben tett indítványt elfogadni.

Végül legyen nekem megengedve, hogy még egyszer a hála őszinte szavaival 
éljek. A lefolyt évben is élveztük régi jó pártfogónk, E szterházy Miklós ő Herczeg- 
ségének jó voltát; élveztük a törvényhozás pénzbeli támogatását is ; a m. tud. 
Akadémia a lefolyt évben is adott társas összejöveteleinknek hajlékot; a földmivelés- 
ügyi m. kir. miniszter úr ő nagyméltósága,, a mint előbb említettem, az idén is 
részesített jóban, és hogy mélyen tisztelt alelnökünk, Böckh János igazgató úr 
ő nagysága, a mint azt szerencsénkre minden évben jelenthetem, a lefolyt évben is 
társulatunk érdekeit előmozdítani iparkodott, azt részletezni, úgy hiszem fölösleges, 
mei t̂ a bizonyítékok különben is minden társulati tag előtt ismeretesek. Fogadják 
a megnevezettek e helyen újból mély köszönetünket; csekélységemet pedig hiva
taloskodásom még hátra levő idejére nézve ismét a tisztelt tagtárs urak szives 
támogatására bízom.

4. Az első titkár mint pénztáros az 1892-ik évi számadásokra és pénztár
id)
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kezelésre vonatkozó bizottsági jelentést mutatja be, a mely észrevétel nélkül tudo
másul vétetett.

5. Az első titkár továbbá bemutatta az 1892-ik évről a pénztári forgalomra 
vonatkozó kimutatást.

PÉNZTÁRI .JELENTÉS
a magyarhoni földtani társulat 1892-ik évi pénztári forgalmáról, pénztárának és vagyo

nának állásáról az 1892-ik év deczember hó 31-én.

X. F o rg ó  tőke.
a) Bevétel:

1. Pénztári áthozat 1891-ről. . . . .  . . .  . . .  ...

Előirányzat
1892-re

274 frt 12 kr.

Tényleges bevétel 
1892-ben 

274 frt 12 kr.
2. Herczeg Eszterházy Miklós évi adománya 

1892-re_ ______ .. .  . . .  .... . ... 420 « — « 420 <« — .
3. Országos segély ...  ... __ ... .. .  ... 1000 « — « 1000 « — o
4. Alaptőke kamatja . . .  ... . . .... ... ... 545 « — « 550 « — «
5. Forgó tőke takarékpénztári kamatja 20 « — » 37 <( 59 «
6. Hátralékos tagdíjak ...  . . .  . . .  . . .  _ ... 20 « — « 75 « — «
7. Tagdíjak 1892-re ... . . .  ............ . . .  1 1300 « — a 1265 « 07 «
8. Tagdíjak 1893-ra ...  _ ... .. .  .. . — « — (( 38 « — «
9. Selmeczbányai fiókegyesület járuléka... ... 110 <« — « 96 « — «

10. Előfizetések 1892-re . . .  ............  . . .  j 200 « — « 169 « — «
11. Előfizetések 1893-ra .. .  . . .  .. .  . . .  .. .  j *--  « --- (( 42 « — «
12. Oklevéldíjak .. .  . . .  .. .  ... .... ............ 20 « — « 20 « — «
13. Eladott kiadványok .. .  .. .  ... .. .  ... 15 « — « 34 « 85 «'
14. Megtérített postaköltségek _ _ ... . 8 « — « 9 « 31 «

Összeg 3932 frt 12 kr. 4030 frt 94 kr.

b) K ia d á s:

1. Földtani Közlöny ...  .. .  ... ... .. .  ...

Előirányzat
1892-re

2430 frt — kr.

Tényleges kiadás 
1892-ben

1822 frt 70 kr.
2. M. kir. Földtani Intézet Évi Jelentésének 

különlenyomatái ... . . .  .. .  ... ... 170 « — « 158 « 04 «
3. Tisztviselők tiszteletdija . . .  .. .  _ . ... 700 « —— « 700 « —  «
4. írnok jutalomdíja ... .. .  .. .  .. .  _ 25 « — « 13 « — «
5. Szolgák jutalomdíja... . . .  .... . . .  . . .  . . . 180 « — « 1 S3 « 95 «
6. Postaköltségek ...  . . .  . . .  ... . . .  .. . 180 « — « 208 « 39 «
7. Oklevelek kiállítása és kisebb nyomtatványok 50 « — « 39 n 51 "
8. Irodai és vegyes költségek .. .  _ 65 « — « 62 « 26 «
9, Rendkívüli kiadások ...  ... ... . . .  .. . 32 « 12 < 23 « 20 «

10. Térképalap javára ...  .. .  __ ...  .. . 100 « — « 100 « — «
11. Alaptőke javára ...  ... .. .  ... .. .  ... --- (( --- (( 35 « 20 «

Összeg 3932 frt 12 kr. 3346 frt 25 kr.
Maradék 1893-ra — « « 684 « 69 «

(41)
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I I .  A laptőke.

Értékpapír Készpénz Kötelezvény

1. Az 1891. évi áthozat _ _ 1 0 . 0 0 0  frt —■kr. 28 frt 78 kr. 500 f r t- -k r .
2. Az 1891. évi forgó tőke több-

létéből áthozatott... ... ... --  « -- (( 400 « — « --  « —- «
3. Ozv. dr. Hofmann Károlyné

alapítványa ... ... ... ... — A — « 1 0 0  « — « --  « —- «
4-. Zimányi Károly részletfizetése

alapítványára ... ... ... --  « -- « 80 « - « --  « —- «
5. A forgó tőkéből átbozatott... --- (( -- « 35 « 20 « --  « —- ((
6 . Vásárolt értékpapírok névértéke 500 « — (( — « — « — a —- «

Összesen ... 10.500 frt — kr. 643 frt 98 kr. 500 f r t - -k r.
Ebből levonandó a vásárolt ér-

tékpapirok ára ... ... _
Az alaptőke tényleges állása 1892 

végén: ... ... ... . .. ... 1 0.500 frt —

«

kr.

520 « 20 

123 frt 78

«

kr.

--  « —

500 frt —

- (( 

-k r.

I I I .  A tá rsu la t vagyona 1892 végén :

Értékpapírokban ... ... ... ... ... 10.500 frt — kr.
Kötelezvényekben ... ... ... ... 500 « — «
Az alaptőke pénzkészlete ... ... ... 123 « 78 «
Tartalékalap 1891-ről ... ... _ 420 « — «
Térképalap ... ... ... ... ... ... 1225 « -— «
A forgó tőke maradéka ... ... ... 684 « 69 «

Összesen 1 3 ,4 5 3  frt ^7  kr.

Kelt Budapesten, 1892 deczember hó 31-én.

Dr. Staub Móricz, 
első titkár mint pénztáros.

Átvizsgáltuk, és az egyes tételeket az okmányokkal megegyezőknek találtuk.

Dr. Ilosvay L ajos s. k. Dr. Schafarzik Ferencz s. k.

mint a közgyűlés részéről kiküldött pénztárvizsgálók.

6 . A 684 frt 69 kr. pénztári maradékot illetőleg az első titkár a választmány 
indítványának elfogadását ajánlja a közgyűlésnek, a melynek értelmében 400 frt 
az alaptőkéhez csatoltassék, mivel az állami értékpapíroknak a közel jövőben végbe
menő conversiója és a tagok számának apadása következtében a társulat jövedelme 
apadni fog.
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A közgyűlés észrevétel nélkül elfogadja a választmány indítványát, a mely 
szerint 400 frt az alaptőkéhez ceatoltassék.

7. Az első titkár előteijeszti az 1893. évi költségvetést, a melyet a közgyűlés 
megjegyzés nélkül elfogadott.

Pénztári előirányzat 1893-ra.
a) Bevételek:

1. Pénztári áthozat 1892-ről ... ... ... ... 284 frt 09 kr.
2. Hg. Eszterházy Miklós évi adománya 1893-ra 420 « — «
3. Országos segély ................._. __.................. _ 1000 « — «
4. Alaptőke kamatja _................. ... 500 « — «
5. Forgótőke takarékpénztári kamatja ... 20 « — «
6. Hátralékos tagdíjak ... ... __ ... ... 20 « — «
7. Tagdíjak 1893-ra ..........   ... ... ... 1200 « — «
8. Selmeczbányai fiókegyesület járuléka ... 100« — «
9. Előfizetők_ ... ... ... ...  ...........  ... 200 « — «

10. Oklevéldíjak... ... ... ... ... ... ... 20 « — «
11. Eladott kiadványok.................. ...........  ... 15« — «
12. Megtérített postaköltség ... ...  ..........  8 * — «

Összesen ... 3787 frt 69 kr.

b) Kiadások:

1 . Földtani Közlöny ... ...- ... ... ... ... 2250 frt — kr.
2. M. kir. földtani intézet «Évi Jelentésének»

különlenyomatái ... ...   ... ... ... 170 « — «
3. Tisztviselők tiszteletdíja ... ... .. ... 700 « — «
4. írnok jutalomdíja, ... ... ...     25 « — «
5. Szolgák jutalomdíja ... ... ... ... ... 180 « — «
6 . Postaköltségek... _ ... ...' ... ... ... 200 « — «
7. Oklevelek kiállítása és kisebb nyomtatványok 50 « — «
8 . Irodai és vegyes költségek ... ... ... ... 65 « — «
9. Térképalap javára ... ... ... ... ... 1 0 0  « «

10. Rendkivüli kiadások ... ... ... ... ... 47 « 69 «
Összesen ... 3787 frt 69 kr.

Kelt Budapesten, 1893 februárius 1-én.
D r. S taub  M ó ricz ,

első titkár.

8. Az elnök felkéri az 1893-ik évi pénztári kezelés megvizsgálására dr. Ilosvay 
Lajos, Petrik Lajos és dr. Szontagh Tamás tagtárs urakat.

9. Dr. Pethö Gyula megtartja előadását: «Az ősvilág főemlőseiről vagyis a 
fosszil majmokról^. Előrebocsátva azt az érdekes tényt, hogy ámbár Cuvier már 
a fosszil csontokról szóló nagy művében 1812-ben leírta volt egy majom állkapcsát, 
a fosszil majmok s a mammut és a rhinoceros korában élő ősember létezését váltig
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tagadta mind haláláig; mert a tőle leirt első majom-fajt, az akkori ismeretek 
világánál, egy kisebbszerű (nyúl-nagyságú) vastagbőrű állatnak tartotta. Az első 
fosszil majom-állkapocs töredékét négy évvel Cuvier halála után, 1836-ban találták 
a kelet-indiai Sivalik-halmok felső mioczén (illetve alsó plioczén) rétegeiben. Ezt 
követte 1838-ban az Athene melletti Pikermi bámulatos gazdagságú csonttemető
jének felfedezése, amelyből a későbbi évek folytán igen nagyszámú alsó plioczén- 
kori ősemlősön kivül egy igen magas szervezetű majom, a Mesopithecus koponyái 
és csaknem egész csontvázai kerültek ki. Ez a Mesopithecus pentelici az élő majmok 
sorában rokonság, zoológiái rangja tekintetében a Semnopithecus és a Maccacus 
közé illeszthető, amazt koponyájának, emezt végtagjainak alkotásával közelítvén 
meg leginkább. Palaeontologiai szempontból, különösen Gaudry beható kutatásai 
következtében a legszabatosabban tanulmányozott fajok egyike s az egyetlen 
fosszil majom, mely Pikermin kivül Magyarországon is előfordul a baltaván emlős 
faunában. E nagy nevezetességű leletek után mind több és több fosszil majom 
maradványait fedezték föl, elannyira, hogy jelenleg az ismeretes vagy legalább 
több-kevesebb szabatossággal megkülönböztetett fajok száma eléri az ötvenet. De 
megjegyzendő, hogy a legtöbb fajnak csupán egy-két részletét ismerjük, legtöbb- 
nyire az állkapcsát vagy annak töredékeit. A legmagasabb rendű majmokból leg
kevesebb maradt reánk, valamennyi az ifjabb harmadkor rétegeiből. Közülök az 
emberszabásúakhoz számítunk négyet: az indiai Sivalik-halmok plioczénjéből az 
afrikai csimpánzhoz igen hasonló Troglodytes sivalensis-1  és egy orangutánszeríi 
Sírnia-1 ; a délfrancziaországi (Sansan) mioczénben, az elggi barnaszénben (Svájcz), 
az orleansi homokban s a göriachi barnaszénben előforduló Pliopithecus antiquus-t 
és a valamennyi között legnagyobb nevezetességre vergődött Dryopithecus Fon- 
tcmi-t a st.-gandensi mioczénből. A többi fajok részint az ó-világi keskeny-orrúak, 
részint az új-világi széles-orrúak csoportjába, részint pedig a pseudolemuroh 
áthidaló törzsébe tartoznak, mely a mai valódi majmok és a félmajmok törzsét köti 
össze egymással. A geológiai megjelenés korára nézve kijelenti az előadó, hogy a 
legalsóbb rendit majmok az eoczénben jelennek meg, míg a magasabb rendűek a 
legfelső eoczénben vagy az alsó oligoczénben (pseudolemurok), míg a keskenyorrú 
pithecusok és az emberszabásúak kizárólag a felső mioczénre s főkép a plioezénre 
szorítkoznak, úgy hogy az eddigi leletek ebben a tekintetben is azt az általános 
törvényt erősítik meg, mely a szervezetek lassú, de fokozatos fejlődését és folytonos 
tökéletesbedését Írja körül.

10. Több tárgy nem lévén, az elnök a közgyűlést berekeszti.
Kelt Budapesten 1893 februárius hó 1 -én.

•Jegyezte
Zimányi Károly, m. titkár.
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I. SZ A K Ü L É S  1 8 9 3  JA H U Á R IU S  HÓ 4-ÉN.
Elnök : Dr. Szabó József.

Az első titkár jelenti, hogy a társulatnak rendes tagja, Dávid Alajos, 
Metternich herczeg udvari tanácsosa, Becsben meghalt, a mi szomorú tudomásul 
szolgál.

Zimányi Károly a társulat örökítő tagjai közé lépett.
Az előadások sorát megkezdi:
1. Treitz Péter : «Úti jegyzetek Németországból» czím alatt múlt nyári 

kiküldetésekor végzett geológiai tanulmányi útjáról referált; ez alkalommal 
Hessen- és Badenre terjeszkedett jelentése. Előadó bemutatta az ortsbergi és ross- 
bergi bazaltot, az umstadti felsit porphyrt, valamint az eiuptiv kőzetek contactjáról 
komokkövet és agyagot. A Kintzig völgyéből (Fekete erdő) egy gránát tartalmú 
gnájsz-féleséget — kintzigit — hozott magával az előadó. Végül a rajnai síkság 
északi részét alkotó mainzi medencze geológiai viszonyait általános vonásokban 
ismertetve, az annak tertiär lerakodásaiból gyűjtött kövületeket mutatta be.

2. Dr. Schafarzik F erencz az építészetre és a kőzetek technikai alkalmazá
sára egyaránt fontos két munkát ismertetett. Ezek: Karrer F., Führer durch die 
Baumaterialiensammlung des k. k. Hofmuseums, és H annisch A., Resultate der 
Untersuchungen mit Bausteinen der öster.-ung. Monarchie. Ezzel kapcsolatban 
hazánk fontosabb és tényleg már több helyütt használt, kivitelre alkalmas kőzeteit 
faragott koczkákban mutatta be.

Karrer egy gazdag gyűjtemény anyagát csoportosította lelethelyek és a 
kőzetfajok alkalmazása szerint; a munka érdekességét emeli az, hogy Bécs városa 
nevezetesebb épületeinek sikerült rajzait tartalmazza. E munkából megtudjuk, 
hogy Ausztria fővárosa építő anyagainak nagy része magyarországi s pedig első 
sorban a Lajta hegység neogen-korú mészkövei.

H annisch 200 lelethelyről származó különböző kőzeten, a melyek közt 24- 
magyarországi volt, megejtett vizsgálatait foglalta egybe a fenn idézett munkában. 
A meghatározások és kisérletek a kőzetek fajsúlya-, likacsossága-, szilárdsága- és 
kopására vonatkoznak. Előadó ismertette a meghatározások módját és H annisch 
adataiból a magyarországi kőzetekre vonatkozókat egy külön, átnézetes táblázatban 
mutatta be. A nyert kisérleti adatok a Lajtha hegység különböző mészköveinek és 
a süttői édesvízi (diluviális) mészkő kiváló minősége mellett tanúskodnak, a mely 
utóbbinak szilárdsága versenyez a gránitéval, azonfelül még rendkívül csekély fok
ban likacsos is.

Elnök dr. Szabó József megjegyzi, hogy a kőzetek használhatóságának és 
jóságának megitélésénél rendkívül fontos ismerni, hogy mily mértékben képesek 
az atmospheriliák behatásának ellentállni; de ezt csupán a szabad természetben a 
helyszínén lehet eldönteni.

3. Dr. Schmidt Sándor v. tag bemutatja a «Zeitschrift für praktische 
Geologie»* czímtí folyóirat első füzetét s a szakférfiak figyelmébe ajánlja azt, mint

* Zeitschrift fü r  praktische Geologie, mit besonderer Berücksichtigung de)' Lager
stättenkunde. Herausgegeben von Max Krahmann. Berlin, Verlag von S. Springer. — 
Evenkint 12 füzet jelenik meg, előfizetési ára egy évre 18 márka.
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olyat, a mely a geológia, bányászat és mineralogia több fontos és eddig talán nem 
eléggé méltatott gyakorlati kérdéseiről igér tájékoztatni.

II . SZAKÜLÉS 1893  MÁRCZIUS HÓ 1-ÉN.
Elnök : D r. Szabó József.

Az e. titkár jelenti, bogy a választmánynak f. é. januárius 25-én tartott 
ülésében dr. L örenthey Imre egyetemi tanársegéd a társulatnak eddig r. tagja 
az örökítő tagok sorába fölvétetett, továbbá h ogy:

H éjjas Imre egyetemi tanársegéd Kolozsvárott dr. Koch Antal örök. tag 
ajánlatára rendes tagnak választatott.

Rendes tagságra ajánltatnak továbbá:
Beutel E ngelbert nagy-olvasztó és öntő-vezető, F ranzl Ernő bányagondnok 

és iíj. Jahn V ilmos vasgyári igazgató Nadrágon, ajánlja id. Jahn Vilmos r. tag.
Ezután a következő előadások kerültek a napirendre:
1. Elnök dr. Szabó József megemlékezik v. Kokscharow M.-ről, az elhunyt 

kiváló orosz mineralogusról és ecseteli tevékeny és eredménydús életpályáját.
2. Treitz Péter : «A sókivirágzásokról» czimű előadásában részletesen 

értekezik Csongrádmegye egy részének szikes talajairól. Előadó bevezetésül röviden 
ismerteti Abich, H ooker, S ickenberg, H ilgard és Ochsenius elméleteit a szóda 
képződését illetőleg. Előadó saját észleleteit főképen gr. Károlyi László tisza- 
melléki birtokain végezte, eddigi tapasztalatai szerint a sziksó ott található és ott 
képez szikes foltokat, a hol az altalajban nagyon sok szénsavas mész van és az alsó 
rétegek vizáthatlanok. Feltéve, hogy a Tisza vize nem hoz már oldott szódát, az 
előadó megfigyelései Hilgard elméletét támogatnák. Hogy a talaj terméket
lenségét a szóda okozza, kitűnik abból, hogy a Fertő-tó kiszáradt medré
ben leginkább glaubersó virágzik ki, de a föld termékeny, mig a szegedmelléki 
Fehér-tó kiszáradt medrében a talaj a kivirágzott szóda miatt terméketlen. Ochse- 
niüs elmélete ellenében előadó megjegyzi, hogy az Alföldön sok helyütt talált vas 
által erősen festett talajt és a timsósvizű kutak sem ritkák.

E tárgy fölött élénkebb eszmecsere fejlődött, a melyben részt vettek Franzé 
Rezső, dr. Staub Móricz, dr. Schmidt Sándor és dr. Schafarzik F erencz.

3. Franzé Rezső úr mint vendég a gánóczi (Szepesmegye) mésztufából eredő 
confervitesek-TŐ\ értekezett (Lásd e füzetben a 4-ik oldalon).

4. Dr. Staub Móricz röviden közli, hogy Ctenopteris cycadea Brngt, még a 
legújabb irodalmi adatok után is a legszebb és legtökéletesebb példányokban a 
baranyamegyei liaszban találtatott.

5. Dr. Schafarzik Ferencz egy bazalttelér áttörése következtében elkokszoso- 
dott barnaszenet mutatott be Salgó-Tarjánról. Az érdekes példányt Andreics J. 
bányamérnök küldötte be a m. kir. földtani intézet gyűjteményének. Andreics úr 
közlése szerint e szén a Károly-aknából való a töltő helytől mintegy 400 m távol
ságra és 200 m mélységből. A szén körülbelül 2 dm vastagságban kokszosodott el, 
fénye erős, de bitumen tartalma csekély.

Az 1893 januárius hó 4-én tartott választmányi ülésben a folyó ügyek 
elintézése után az első titkár jelenti, hogy a társulat alelnöke, Böckh János, a
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Földmivelésügvi m. kir. miniszter úr ő nagyméltósága kegyes rendelete folytán, a
m. kir. földtani intézet könyvtárának harmadik pótczímjegyzékéből 425 példányt 
a társulatnak rendelkezésére bocsátott. Köszönettel tudomásul vétetik.

Elnök dr. Szabó József jelenti, hogy a társulatnak nagylelkű pártfogója, 
galanthai herczeg E szterházy Miklós, 420 frt évi adományát 1892-re a társulat
nak beküldötte; a bőkezű ajándékot a választmány köszönettel fogadja és örvende
tes tudomásul veszi.

A könyvtár részére beérkezett ajándékkönyv: Todla F., Zur Erinnerung an 
Melchior Neumayr.

Az 1893 januárius hó 25-én tartott választmányi ülésen jelenti az első 
titkár, hogy Neumayr Melchior emlékszobrának gipszmásolata, a melyet a 
társulat a tagok közt gyűjtött összeg fejében ingyen kapott, beérkezett. A választ
mány határozatából ez emlékszobrot a társulat a m. kir. földtani intézetnek 
adja át.

Bemutatja továbbá az első titkára «Naturforschende Gesellschaft in Danzig« 
köszönő levelét, a melyet a társulat üdvözlő iratára intézett a titkárhoz.

Az első titkár, mint pénztáros, bemutatta az utolsó közgyűlés részéről kikül
dött pénztárvizsgáló bizottság jelentését, továbbá a lefolyt 1892. évről a társulatnak 
és a selmeczbányai fiókegyesületnek számadásait; végül előterjeszti az 1893-dik 
évre vonatkozó költségvetést.

A földrengési bizottság előadója dr. Schafarzik Ferencz bemutatta a bizottság 
számadásait 1892-ről és kéri a választmányt intézkedni az iránt, hogy a jövőben 
a közgyűlés részéről kiküldött pénztárvizsgáló bizottság a földrengési bizottság 
pénzkezelését is vegye vizsgálat alá. A választmány helybenhagyta az indítványt.

A könyvtárba beérkezett ajándékkönyv czíme : Agassiz, Annual report of the 
museum of comparative zoology at Harvard College.

Az 1893 márczius 1-én tartott választmányi ülésben bemutatja az e. titkár 
a m. kir. földtani intézet levelét, a melyben N eumayr Melchior az intézet gyűj
teménye számára ajándékképen átengedett emlékszobrát megköszöni.

Az e. titkár mint pénztáros jelenti, hogy az idei közgyűlés határozata folytán 
az alaptőkéhez csatolandó 400 forintból és az alaptőke készpénzéből 1200 koronáért 
értékpapírokat vásárolt.

Végül jelenti az első titkár, hogy Magyarország átnézetes geológiai térképé
nek színrajza teljesen elkészült és már átadható a műintézetnek sokszorosítás végett.

A könyvtár részére a következő ajándékkönyvek érkeztek: Bolletin de la 
Requera Publica Caracas. 1892. Tom. III. Nr. 41, 42, 43, 44. — Mittheilungen der 
Section für Naturkunde des öster. Touristen Clubs. 1892. IV. Jahrgang. — Norges 
geologiske Undersögelne Nr. 8 . — Vogt J. H. L .: Nikkelforkomster ogy nikkel 
Produktion.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZETBŐL.
A m. kir. Geológiai Intézet (Budapest, V., Földművelésügyi ro. kir. minisz

térium palotája) a magyar korona országainak ásványszénben való gazdagságát 
gyűjteményeiben lehető hű képben óhajtván egybeállítani és az érdeklődőknek
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bemutatni, azon kéréssel fordul a kőszénbányatulajdonosokhoz vagy megbízott
jaikhoz, hogy bányaműveleteiknek akár jelenleg már lefejtésben levő, akár még 
üzembe nem vett kőszén, barnaszén, vagy lignit telepeiből való, egyenként mint
egy 15 kg mennyiségű szénmintákat a fent mondott intézet igazgatóságához 
beküldeni szíveskedjenek.

Minthogy a fentebbi, szem előtt lebegő czélon kívül a beküldött anyagok az 
intézet vegytani laboratóriumában több irányban vizsgálat és tanulmány tárgyává 
fognak tétetni, arra kéretik a Tisztelt Czím, hogy a beküldendő, bármily alakú, 
szénmintákat minden egyes széntelepre nézve akként szíveskedjék egybeállítani, 
hogy ennek változó minősége esetében úgy a legjobb minőségű szén, de a silányabb 
is, egyenként a fentebb mondott mennyiségben, külön külön csomagolva és lelet
helye szerint megjelölve legyen képviselve.

Nagyobb minőségi ingadozások esetén a telep csapása, dűlése és vastagsága 
több pontjáról vett, de mindig kíilön-külön csomagolt és pontosan jelölt szénminták 
a legnagyobb köszönettel fogadtatnak.

A kísérletek befejeztével a szenek katalogizálása és úgy a kísérleti, mint 
egyéb adatok közlése is czéloztatván, egyúttal arra is kéretnek a kőszénbánya
tulajdonos urak, hogy a 7. alatt mellékelt kérdő ívet minden egyes beküldésre 
kerülő szénmintára nézve, a szénminta és az illető kérdőív kellő egyöntetű jelzése 
mellett, kitölteni és az intézethez visszajuttatni szíveskedjék.

Budapesten, 1892 deczember 15-én.
A m. kir. földtani intézet igazgatósága : 

Bückh János s. k., 
m. kir. osztálytanácsos és igazgató.

A kérdések sorozata :
1. A szénminta jelzése. — 2. A szén lelőhelye (megye, község). — 

3. A szénbánya, illetőleg telep megnevezése. — 4. A szénbánya távolsága a 
legközelebbi vasúti vagy hajóállomástól, lehetőleg kilométerekben. — 5. A szén
bányatulajdonos vagy bérlő neve és lakása. — 6 . A lefejtésre alkalmas széntelepek 
száma és vastagsága-. — 7. A feltárt szénmennyiség köbméterekben. — 8 . Miféle 
kőzet képezi a széntelep közvetlen fedőjét és fekvőjét ? — 9. A feltárás tárna vagy 
akna által történik-e, az utóbbi esetben az aknák mélysége. — ÍO. A szénfejtés 
módja. — 11. Az utolsó 5 évi széntermelésnek évi átlaga. — 12. A szén közvetlen 
a bányából kerül-e eladásra, vagy osztályozásnak, esetleg mosásnak lesz-e alá
vetve ? — 13. A szénnek eladási ára a bányánál. — 14. A szén piaczának kiterje
dése és azon ’nagyobb vállalatoknak megnevezése, melyek fogyasztják.
15. A szénbánya rövid története, ha nyomtatványban meg van, annak beküldése 
vagy közlési helyének megjelölése kéretik. — 16. Léteznek-e chemiai elemzések és 
mely időkből? Ha nyomtatványban megjelentek, ezek beküldése vagy pedig közlési 
helyüknek megnevezése kéretik.-— 17. Ha kazánpróbák léteznek, ezek eredményét 
kérjük. — Kokszolási és gázgyártási kísérletek tétettek-e a szénnel ? és ha igen, 
kisebb vagy nagyobb mennyiségben-e s mily eredménynyel ?

4 8  HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A M. KIK. FÖLDTANI INTÉZETBŐL.
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
tisztviselői,

választattak az 1892 februárius 3-án tartott közgyűlésen az 1892— 1894 trienniumra.

FUNCTIONÄRE DER UNGAR. GEOLOG. GESELLSCHAFT,

gewählt in  der am  3 . Februar 1 8 9 2  abgehaltenen G eneralversamm lung  
fü r  das T ricnn ium  1 8 9 2 —1 8 9 4 .

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 (mathematikai és termé
szettudományi) osztályának titkára ; számos bel- és külföldi tudományos társu
lat tiszteleti, külső, rendes és levelező tagja, stb.

Alelnök (Vicepräsident): Böckh János, m. kir. min. osztálytanácsos, a m. kir. 
földtani intézet igazgatója, a m. tud. akadémia levelező tagja ; a bécsi cs. 
kir. földtani intézet levelezője, stb.

Titkárok (Secretäre): Első titkár dr. Staub Móricz, a m. kir. középisk. tanár
képző főgymnaziumában tanár stb .; másodtitkár Zimányi Károly műegyet. 
assistens.

Pénztáros (Cassier): dr. Staub Móricz.

Választmányi tagok: (Mitglieder des Ausschusses.)

H alaváts Gyula 
dr. I losvay L ajos. 
Kalecsinszky Sándor. 
dr. Krenner József Sándor. 
Lóczy L ajos. 
dr. Pethő Gyula.

Petrik Lajos.
Roth L ajos (telegdi). 
dr. Schafarzik F erencz. 
dr. Schmidt Sándor. 
Semsey Andor. 
dr. Szontagh Tamás

A földrengési bizottság tagjai: (Mitglieder der Erdbeben-Commission.)

Elnök (Präsident): Dr. s z e n tm ik ló s i  Szabó József.
Előadó (Referent): Dr. Schafarzik F erencz.

Tagok (Mitglieder): Bernáth József, prudniki Hantken Miksa, Kalecsinszky 
Sándor, Lóczy L ajos, dr. Szontagh Tamás, Válya Miklós.

Az erdélyrészi előadó: (Referent für die siebenbürgischen Landestheile.)
Dr. Koch Antal.

Földtani Közlöny. XXIII. köt. 1893. (49) 4



5 0 TAGOK NÉVSOKA.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK
NÉVSORA

az 1892-ik  évben.

VERZEICHNISS
DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

im  Jahre 1892.

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 alanthai hekczeg E sterházy M iklós, Edelstetten lierczegi 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 commandeuije, cs. kir. kamarás, 
Sopronmegye örökös főispánja, cs. és kir. őrnagy sz. k. — Becsben, 1856.

Tiszteleti tagok. (Ehren-Mitglieder.)

Beyrich E., a berlini egyetemen a palae ontológia 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, New- 
Hawen, Connecticut államban, 1886.

Daubrée A., az Institut tagja s a természetrajzi miizeumon 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 Al- 
banyban, New-York államban 1886.

9  Hauer Ferencz, lovag, csász. és kir. udvari tanácsos, a cs. k. természetrajzi udvari 
múzeum intendánsa, Bées 1867.

(50)



TAGOK NÉVSORA. 51

Prestwich J., az oxfordi egyetemen a geológia tanára, a londoni Royal Society 
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, 

fo-őre, 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 intézet 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.

te 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.
Conwentz Hugó, prof. dr., a nyugatporosz tartományi múzeum igazgatója, Danzig 

1892.
Felix János, dr., a palaeontologia tanára, Lipcse 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.
Roccatagliata Péter, dr. Nápoly 1885.
Splény Béla, báró, ny. min. tanácsos, Budapest 1888.
Stevenson John, a newyorki egyetemen a geológia tanára, New-York 1892.

2 8  Széllé Zsigmond, Dunaföldvár 1882.

Pártoló tagok. (Unterstützende Mitglieder.)

Andrássy Dénes gróf, bányabirtokos, Demo 1885.
Budapest fővárosa 1881.
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.

38 Rimamurány-Salgó-Tarjáni vasmű-részvény-társaság, Salgó-Tarján 1885.
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Schwarcz Gyula, dr., a m. tud. akadémia rend. tagja, országgyűl. képviselő, Buda 
pest 1864.

Szentmiklósi Dr. Szabó József, (L. elnökség) Budapest (1850) 1886.
4 i Szlávy József koronaőr, Budapest 1883.

Örökítő tagok. (Gründende Mitglieder.)

Balia Pál, ügyvéd, Újvidék 1883.
Beszterczebánya szab. kir. város tanácsa, Beszterczebánya 1885.
Bezerédy Pál, földbirtokos, Budapest 1884.
Dávid Vilmos, mérnök, Budapest (1866) 1884.
Mágócsy-Dietz Sándor, dr. áll. reáliskolai rendes és tud. egyet, magántanár 

Budapest (1877) 1885.
Esztergomi Főkáptalan, Esztergom 1886.
Fischer Samu, dr., gyógyszertár-tulajdonos, Budapest 1888.
Hantken Miksa (prudniki), dr., lovag, egyetemi tanár, Budapest (1860) 1873. 
Herich Károly, dr., nyug. m. kir. miniszteri osztálytanácsos, Budapest 1886. 
Ilosvay Lajos, dr., műegyetemi tanár, Budapest (1883) 1885.
InkeyBéla, m. kir. főgeologus, Budapest (1875) 1886.
Kaufmann Kamilló, m. kir. bányakapitány (1866) 1890.
Kállay Béni, közös pénzügyminiszter, Bécs 1859.
Koch Antal, dr., egyetemi tanár, Kolozsvár (1866) 1884.
Kuncz Adolf, dr., csornai praelatus, Csorna (1880) 1886.
Pethő Gyula, dr., m. k. osztálygeologus, Budapest (1873) 1886.
Rapoport Arnót, Porodai, dr. bányabirtokos, Bécs 1891.
Salgó-Tarjáni kőszénbánya részvény-társaság, Budapest 1872.
Schafarzik Ferencz, dr., m. kir. osztálygeologus, Budapest (1875) 1884.
Staub Móricz, dr., tanár, (1868) 1887.
Fülöp, Szász - Coburg-Gothai herczeg vasgyárai, Pohorella 1885.
Szontagh Tamás, dr., m. kir. osztálygeologus 1887.
Tengerészeti hatóság, Magyar királyi, Fiume 1876.
Újvidéki m. kir. kath. főgymnasium (Bállá Pál alapítványa), Újvidék 1883. 

ee Zsigmondy Béla, mérnök, Budapest (1871) 1875.

R endes tagok. ( O rdentliche M itglieder, j
' (/

a) Budapesti rendes tagok.

Almásy Andor (szentannai), magyar királyi központi főerdőmester 1888. 
Báthory Nándor, főreáliskolai igazgató 1875.
Bedő Albert (kálnoki), országos főerdőmester, miniszteri tanácsos 1888.

7o Belházy János, m. kir. miniszt. osztálytanácsos 1867.
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Berdenich Győző, magánmérnök 1892.
Berecz Antal, felsőbb áll. leányiskolái igazgató 1866.
Bernáth József, vegyész 1864.
Böckh János, m. k. osztálytanácsos, a m. k. földtani intézet igazgatója 1868.
Braun Gyula, dr., egyet, tanársegéd 1885.
Bruimann Vilmos, m. k. főbányatanácsos és ny. bányakapitány 1870. 
Burcliard-Bélaváry Iionrád, főkonzul, a főrendiház tagja 1885.
Czanyuga József, a m. nemzeti múzeum irattárnoka 1850.
Décliv Mór, birtokos 1875.
Dékány Bafael, dr., főreáliskolai igazgató 1867.
Dulácska Géza, dr., fővárosi főorvos 1882.
Duma György, főgvmnasiumi tanár 1872.
Eötvös Loránd báró, dr., egyetemi tanár, a m. tud. akadémia elnöke, főrendiházi 

tag 1867.
Erős Lajos, dr., egyetemi tanársegéd 1885.
Farbaky István, főbányatanácsos, nyug. bányaakadémiai igazgató, orsz. képviselő 

1871.
Earkass Róbert, m. kir. hivataltiszt 1876.
Fábry Gyula, dr., kir. Ítélőtáblái biró 1886.
Fialowsky Lajos, dr., kir. főgymnasiumi tanár 1887.
Fillinger Károly, polg. fiúiskolái igazgató 1871.
Franzenau Ágoston, nemzeti múzeumi segédőr 1877.
Frivaldszky János, kir. tanácsos, nemz. múzeumi igazgató-őr 1853.
Gerenday Béla, márványműgyáros 1888.
Gesell Sándor, m. kir. bányatanácsos, bányafőgeologus 1871.
Ghyczy Géza, kir. tanácsos, a kereskedelmi akadémia igazgatója 1868.
Gombossy János, m. kir. miniszteri tanácsos és jogügyi igazgató 1872. 
Graenzenstein Béla, m. k. miniszteiá tanácsos 1872.
Guckler Győző, m. kir. bányabiztos 187 8 .
Halaváts Gyula, m. kir. osztálygeologus 1874.
Hasenfeld Manó, dr., egyetemi magántanár 1866.
Hoitsy Pál, dr., országgyűlési képviselő 1885.
Hüttl Ernő. egyetemi hallgató 1890.
Iszlay József, dr., fogorvos 1880.
Jankó János, dr., egyetemi tanársegéd 1888.
Jurányi Lajos, dr., egyetemi tanár 1879.
Kachelmann Farkas, m. kir. miniszt. titkár 1885.
Kalecsinszkv Sándor, a m. kir. földtani intézet vegyésze í 882.
Karlovszky Géza, egyet, tanársegéd 1892.
Kilián Frigyes, m. kir. egyetemi könyvárus 1880.
Klein Gyula, műegyetemi tanár 1873.
Koller Gyula, dr., orvos 1885
Kossucli János, üveg- és fayence-gyáros 1880.
Krenner József Sándor, dr., műegyetemi tanár és n. múzeumi őr 1864.
Kuncz Péter, nyug. m. kir. miniszteri osztálytanácsos 1868. 

iu Láng Sándor, mérnök 1885.
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Legeza Viktor, polgári iskolai tanár 1874.
Lendl Adolf, dr., nemzeti múzeumi segédőr, műegyetemi magántanár 1887. 
Lengyel Béla, dr.. egyetemi ny. r. tanár 1892.
Leutner Károly, nyug. miniszt. térképtári igazgató 1867.
Liedermann József, nyug. urad. építész-főmérnök 1875.
Loczka József, a nemzeti múzeum vegyésze 1883.
Lóczy Lajos (Lóczi), egyetemi ny. r. tanár 1874.
Lörenthey Imre, dr., egyet, tanársegéd 1885.
Lukács László, országgyűlési képviselő 1882.
Melczer Gusztáv, tanárjelölt 1889.
Molnár Nándor, dr., gyógyszertár-tulajdonos 1877.
Muraközy Károly, dr., műegyetemi tanársegéd és magántanár 1886.
Nagy Dezső, műegyetemi tanár 1884.
Nagy László, állami tanitónő-képezdei tanár 1880.
(f) Nendtvicli Károly (Cserkuti), dr., kir. tanácsos, nyug. műegy. tanár 1850.(meg

halt 1892 julius 6 .)
Ney Ede és társa, kőfaragóműhely- és kőbányatulajdonosok 1890.
Nuricsán József, dr., tanár 1891.
Paszlavszky József, m. kir. főreáliskolai tanár 1873.
Petrik Lajos, m. kir. ipar-középiskolai tanár 1887.
Pfiszter Károly, m. kir. pénzügyi tanácsos 1869.
Posewitz Tivadar, dr., m. kir. segédgeologus 1877.
Preuszner József, háztulajdonos 1867.
Prélyi István, magánzó 1854.
Probstner Arthur, országgyűlési képviselő 1879.
Both Lajos (Telegdi), m. kir. főgeologus, 1870.
Kybár István, állami tanitónő-képezdei tanár 1871.
Saxlehner Kálmán, magánzó, 1891.
Schenek István, dr., m. kir. bányatanácsos, nyug. bányaakadémiai tanár 1871. 
Schmidt Sándor, dr., egyetemi rk. tanár, múzeumi segédőr 1876.
Schulek Vilmos, dr., egyetemi tanár 1875.
Schuller Alajos, műegyetemi tanár1 1874.
Semsey Andor (Semsei), földbirtokos, 1876.
Sjehmon Adolf, mérnök 1874.
Sztancsek Zoltán, Budapest 1891.
Szathmáry Béla, m. kir. pénzügyi min. osztálytanácsos 1869.
Szauer Arnold, kir. stat. hiv. tisztviselője 1888.
Szádeczky Gyula, dr., főgymnásiumi rendes és egyetemi magántanár 1883. 
Szontagh Pál (Gömöri), földbirtokos és gyártulajdonos 1885.
Szterényi Hugó, dr., kir. főgymnásiumi tanár 1883.
Térv Ödön V., dr., m. kir. közegészségügyi felügyelő 1878.
Thirring Gusztáv, dr., fővárosi statiszt. hiv. tisztviselő 1883.
Tirscher Géza, magy, kir. bányakapitány 1886.
Treitz Péter, agronom geológus 1891.
Válya Miklós, polgári iskolai igazgató 1876. 

i69 Vángel Jenő, dr., egyetemi tanársegéd és magántanár 1887.
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Velics Antal, dr., magánzó 1890.
Vécsey József, báró 1868.
Wagner Jenő, dr., vegyész 1885.
Wallenfeld Károly, bányabirtokos 1885.
Wartha Yincze, dr., műegyetemi tanár 1868.
Wein János, fővárosi vízvezetéki igazgató 1867.
Wettstein Antal, curiai biró 1866.
Winkler Lajos, dr., egyet, tanársegéd 1892.
Zenovitz Gusztáv, a m. kir. főfémjelző és fémbeváltó-hivatali pénzbecsőr 1885. 

i6>. Zimányi Károly, műegyetemi tanársegéd 1885.

b) Vidéki rendes tagok.

Abt Antal, dr., egyetemi ny. r. tanár, Kolozsvár 1867.
Adda Kálmán, m. kir. bányagyakornok, Nagybánya 1887.
Alexy György, m. kir. kohótiszt, Zalathna 1889.
Andreics János, bányamérnök. Salgó-Tarján 1890.
Ágh Timót, dr., cist.-r. főgymnasiumi tanár, Pécs 1885.
Arkosi Béla, kir. bányatiszt, Körmöczbánya 1886.
Baczoni Albert, főreáliskolai tanár, Kassa 1874.
Bakos .János, főreáliskolai tanár, Székesfehérvár 1887.
Baumerth Károly, m. kir. bányatiszt, Bartos-Lehotka 1887.
Bene Géza, bányamérnök, Besicza 1885.
Benes Gyula, bányaigazgató, Esztergom 1867.
Benkő Gábor, dr., gymnasiumi tanár, Zilah 1885.
Bertalan Alajos, kegyesrendi urad. pénztáros, Mernye 1886.
Bibel János, műépitész, Oravicza 1886.
Bothár Dániel, lyceumi tanár, Pozsony 1866.
Bothár Gyula, m. kir. bányamérnök, Ózd 1886.
Bothár Samu, dr., városi orvos, Beszterczebánya 1885.
Bózer Károly, m. kir. bányatiszt, Körmöczbánya 1886.
Bradofka Frigyes, m. kir. bányatiszt, Felsőbánya 1890.
Brelich János, főmérnök, Leányvár, 1891.
Burány János, ügyvéd, Esztergom 1870.
Burró Imre, néptanitó, Ratkó-Szuha, 1891.
Búza János, collegiumi tanár, Sárospatak 1872.
Chyzer Kornél, dr.,Zemplénmegye főorvosa, S.-A.-Ujhely 1879.
Csató János, kir. tanácsos, Alsó-Feliérm. alispánja, Nagy-Enyed 1867. 
Cserey Adolf, dr., lyceumi tanár, Selmeczbánya 1881.
Derzsi K. Ferencz, tanár, Szentes 1879.
Dérer Mihály, m. kir. vaskohó-mérnök, Zólyom-Brezó 1874.
Dologh János, kir. bányatanácsos, Zalathna 1883.
Ebergényi Kálmán, kir. bányatiszt, Verespatak 1891.
Eichel Lipót, okleveles bányász, Anina 1883. 

aoo Eisele Gusztáv, bányagyakornok, Vashegy 1885.
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Faller Károly, m. kir. kémlész, Tajó 1880.
Farkas János, dr., orvos, Duna-Pentele 1874.
Fischer Samu, m. kir. bánvagyakornok, Felső-Csertés 1883.
Fritz Pál, m. kir. bányanagy, Eónaszék 1885.
Gallik Géza, dr., gyógyszerész, Kassa 1878.
Gallik Oszvald, benedek-rendi tanár, Pannonhalma 1887.
Gerber Frigyes, bányaigazgató, Salgó-Tarján 1890.
Gerő Nándor, bányamérnök, Salgó-Tarján 1883.
Gianoni Adolf, államvasuti felügyelő, Miskolcz 1878.
Glanzer Gyula, bányamérnök, Baranya-Szabolcs 1874.
Glos Arthur, fürdőigazgató, Csíz 1890.
Gothárd Jenő, birtokos, Herény 1880.
Góiián Károly, m. kir. bánya- és kohóhivatali főnök, Kapnikbánya 1876.
(f) Görgey Lajos, m. k. vasgyári hiv. főnök, Zólyom-Brézó 1879. (meghalt 1892.) 
Greguss János, bányaigazgató, Köpecz 1872.
Gschwandtner Albert, m. kir. főbányatanácsos és főbányahivatali főnök. Máramaros- 

Sziget 1889.
Gyürky Gyula (Gyürki), társulati bányamérnök, Ózd 1885.
Haala József, bányamtívezető, Dorogh 1888.
Halmay Albin, bányafőnök, Bánszállás 1884.
Hesky János, bányaigazgató, Zalathna 1885.
Iíickl József, gymnásiumi tanár, Nagybánya 1876.
Hoffmann Richárd, bányamérnök, Salgó-Tarján 1883.
Holletschek Károly, bányagondnok, Nemtibánya 1885.
Hollós József, mérnök, Pécs, 1891.
Hollósv Jusztinián, dr., dömölki apát, Kis-Czell 1869.
Horváth Zoltán, főgymnasiumi tanár, Nagy-Szombat 1892.
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. gymnásiumi tanár, Beszterczebánya 1887.
Kail Béla, m. kir. pénzverő-hivatali ellenőr, Körmöczbánya 1876.
Káinénál- József, kir. bányamérnöksegéd, Bartos Lehotka 1887.
Kanka Károly, dr., kir. tanácsos, főorvos, Pozsony 1851.
Kantner János, bányamérnök, Petrozsénv 1886.
Keller Emil, gyógyszerész, Vág-Ujhely 1864.
Koch Ferencz, dr., egyetemi magántanár, Kolozsvár 1875.
Kocsis János, dr., kir. főgymnasiumi tanár, Sátoralja-Ujhely 1883.
Kondor Sándor, m. kir. bányatiszt, Rézbánya 1883.
Korber Imre, főgymn. tanár, Csik-Somlyó, 1891.
Kovács Dömjén, cisterc. rendi főgymnásiumi tanár, Eger 1885.
König Henrik, dr., kir. törvényszéki és vízaknai fürdőorvos, Nagy-Szeben 1890.

245 Krecsarevics Márk, szerb főgymnasiumi tanár, Újvidék 1878.
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Kremnitzky Amandus, m. kir. sóbánvaliivatali főnök, Vízakna 1887.
Kremnitzky Jakab, bányatiszt, Felsőbánya 1876.
Krémer György, m. kir. bányahivatali főnök, Torda 1885.
Lajos Győző, m. kir. bányagyakornok, Szomolnoklmta 1885.
Lájer Nándor, cisterci rendi tanár, Székesfehérvár 1885.
László Zoltán, (kászonjakabfalvi) gazdász, Kolozsvár 1890.
Leitlmer Antal, báró, nyug. min. tanácsos, Körmöczbánya 1884.
Lux József, bányatiszt, Kotterback 1888.
(f) Maderspach Antal, vegyész, Brád 1885. (meghalt 1892 jul.)
Markó Gusztáv, vaskohász, ózd 1892.
Markó László, dr., Borsodmegve főorvosa, Miskolcz 1882.
Matyasovszky Jakab (mátyásfalvi), nyug. m. kir. osztálygeologus, Pécs 1872.
(t) Id. Márkus Ágoston, nyug. m. kir. bányatanácsos. Nagv-Bocskó. 1867. (meghalt 

1892 márczius 26.)
Márkus Károly, bányamérnök, Sajókaza 1889.
Mártonfi Lajos, dr., gymnasiumi tanár, Szamos-Ujvár 1880.
Mészáros Gyula, m. kir. bányatiszt, Verespatak 1881.
Miliáldy István, esperes-plébános, Bakony-Szt-László 1872.
Milkovics Zsigmond, földművelő, Szent-Mihálv 1866.
Mohácsi Pál, szt. benedek-rendi tanár, Sopron 1892.
Molnár Károly, reáliskolai tanár, Székely-Udvarhely 1874.
Munkácsy Pál, dr., orvos, Nagy-Bocskó 1887.
Müller Sándor, mérnök, Farkasfalva-Badin 1890.
Nagy Károly, dr., főbányaorvos, Abrudbánva 1879.
Nemes Felix, dr., főgvm. tanár, Aszód 1886.
Németky Mihály, kir. törvényszéki írnok, Erzsébetváros 1892.
Nyirő Béla, m. kir. főbánvahivatali pénztáros, Sóvár, J 8 8 6 .
Nyulassy Antal, szt. benedekrendi lelkész, Tárkánv 1869.
Oelberg Gusztáv L., m. kir. bányakapitány, Zalathna 1867.
Okolicsányi Béla, m. kir. főbánvahivatali fogalmazó, Akna-Szlatina 1875.
Örvény Iván, főgvmnasiumi tanár, Zenta 1892.
Pantocsek József, dr., kerületi orvos, Tavarnok 1885.
Parragh Gedeon, tanár. Kecskemét 1873.
Pálffy József, m. kir. bányabiztos, Szepes-Igló 1885.
Pálffy Sándor, köz- és váltóügyvéd, Arad 1878.
Pelachy Ferencz, kir. bányagyakornok, Magurka 1887.
Petrovits András, bányamérnök, Ózd 1884.
Péter János, reáliskolai tanár, Pécs 1875.
Plank József, rétmester, Véghles, 1891.
Plichta Soma, dr., Nógrád megye tiszt, főorvosa, országos egészségügyi tanácsos, 

Losoncz 1883.
Pocreanu György, társulati bányatiszt, Vajdahunyad-Telek 1886.
Poor János, kegyesrendi áldozó pap és tanár, Nagy-Kanizsa 1886.
Primics György, dr., múzeumi segédőr, Kolozsvár 1880.
Priviczky Ede, m. kir. főarany választó, Körmöczbánya 1880.

289 Profanter János, dr.. kir. bányamű-orvos, Akna-Sugatag 1885.
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Prunner Róbert, kir. bányagyakornok, Körmöczbányán 1883.
(t) Rakns Pál, főherczegi főbányatiszt, Gölniczbánya 1886. (meghalt 1892 jul.) 
Reich Henrik, bányaművezető az osztr.-magy. áll. vasúttársaságnál, Anina 1890. 
Reitzner Miksa, m. kir. bányatanácsos, Körmöczbánva 1874.
Riegel Vilmos, bányamérnök. Vaskő 1890.
Rombauer Emil, kir. főreáliskolai igazgató, Brassó 1886.
Ruffiny Jenő, bányamérnök, Dobsina 1872.
Ruzitska Béla, tanárjelölt, Kolozsvár 1888.
Scherffel Lajos, gyártelepi tanitó, Ózd 1892.
Schmidt Géza, kir. bányatiszt, Nagyág 1885.
Schmidt László, m. kir. főbányahivatali segédfőnök, Akna-Szlatina 1890.
Schneider Gusztáv, vaskohó-igazgató, Dobsina 1872.
Siegl József, műépítész és téglavető-tulajdonos, Fehértemplom 1886.
Siegmeth Károly, m. kir. áll. vasúti felügyelő, Debreczen 1879.
Singer Bálint, társ. bányamérnök, Tokod, 1891.
Starna Sándor, bányaigazgató, Vörösvágás 1885.
Steinhausz Gyula, bányaigazgató, Szomolnok-Hutta 1871.
Stempel Gyula, m. kir. bánya-esküdt, Zalathna, 1887.
Süssner Ferencz, m, kir. bányatanácsos, bányahivatali főnök, Felsőbánya 1869. 
Szellemy László, m. kir. bányatiszt, Kapnikbánya, 1889.
Széles Géza, kir. bányaesküdt, Szomolnok 1887.
Szikszay Lajos, kir. tanácsos, alispán, Zilah 1878.
Szlovikofszky Emil, m. kir. bányagyakornok, Tokod 1890.
Tallatschek Ferencz, bányaigazgató, Petrozsény 1883.
Teschler György, állami főreáliskolai tanár, Körmöczbánya 1875.
Téglás Gábor, állami reáliskolai igazgató, Déva 1872.
Themák Ede, reálisk. tanár, Temesvár 1869.
Torma Zsófia úrhölgv, Szászváros 1867.
Traxler László, dr., gyógyszerész, Munkács 1889.
Tribus Antal, m. kir. bányamérnök, Petrozsény 1886.
Vutskits György, dr., kath. gymnasiumi tanár, Keszthelyen 1885.
Wagner Vilmos, m. kir. főbányatanácsos, m. kir. hivatali főnök, Rónicz-Bre- 

zova 1881.
Waldherr József, polgári iskolai tanár, Versecz 1880.
Wallenfeld Mihály, magánzó, Duna-Bogdán 1885.

32* Zsigmondy Árpád, bányaművezető, Vaskő 1883.

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.
Burdács Lajos, kir. bányagyakornok, Vihnye 1890.
Cseh Lajos (Szt-Katolnai), m. kir. bányageologus, Selmeczbánya 1871.
Fox Károly, kir. gépfelügyelő. Szélakna 1888.

(58)
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Gretzmacher Gyula, kir. bányatanácsos, bányászakad. tanár, Selmeczbánya 1871. 
Hegedűs Pál, m. kir. bányatiszt, Selmeczbánya 1885.
Hlavacsek Kornél, bányatiszt Selmeczbánya, 1883.
Hoffmann Géza, kir. bányakad. hallgató, Selmeczbánya, 1891.
Hültl József, m. kir. min. tanácsos, bányaigazgató, Selmeczbánya 1878.
Itj. Kachelmann Károly, gépgyáros, Vihnye 1871.
Litschauer Lajos, kir. bánvásziskolai tanár, Selmeczbányán 1886.
Makkáve Miklós, kir. bányatiszt. Szélakna 1891.
Martiny István, m. kir. bányatiszt, Vichnve 1883.
Péch Antal, m. kir. min. tanácsos, nyug. m. kir. bányaigazgató, országgy. képvi

selő, Selmeczbánya 1867.
Platzer Jenő, magy. kir. számtanácsos, Selmeczbánya 1885.
Rákóczy Samu, m. kir. zuzómű-felügyelősegéd, Selmeczbánya 1883.
Rennert Gyula, pénztárnok, Selmeczbánya 1875.
Richter Géza, kir. bányagyakornok, Selmeczbánya 188N.
Schelle Róbert, m. kir. vegyelemző, Selmeczbánya 1876.
Schwartz Ottó, dr., bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1871.
Selmeczbánya város tanácsa 1875.
Svehla Gyula, m. kir. zuzómű-felügyelő, Selmeczbánya 1880.
Tirscher József, m. kir. bányamérnök, Szélakna 1876.
Veress József, m. kir. bányatanácsos és bányaügyi előadó, Selmeczbánya 1867.
Ifj. Veress József, m. kir. bányagyakornok, Körmöczbánva 1885.
Wagner József, társulati kohófőnök, Selmeczbánya 1881.
Wieszner Adolf, m. k. bányatiszt, Selmeczbánya 1S80.

354 Winkler Benő, m. kir. bányatanácsos, bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1867.

59

d) A rendes tagok jogaival biró intézetek és egyesületek.

Állami főreáliskola, Arad 1880.
Drenkovai kőszénbányaművek igazgatósága, Berzászka 1885. 
Eggenberger-féle könyvkereskedés, Budapest 1872.
Ó-Kaszinó, Eger 1876.
Esztergom város tanácsa 1873.
Állami gymnasium, Fehértemplom 1880.
Nagy gymnasium könyvtára, Gyulafehérvár 1881.
Evangélikus főgvmnasium könyvtára, Igló 1873.
Felsőmagyarországi bánya-polgárság, Igló 1866.
M. kir. áll. főreáltanoda, Kassa 1890.
Reform, főiskola, Kecskemét 1873.
Polgári iskola, Miskolcz 1883.
Reform, főgymnasium, Miskolcz 1880.
Vasipar-társulat igazgatósága, Nadrág 188:2.
Főmonostori könyvtár, Pannonhalma 1891.

,i7o Brassói bánya- és kohó-részvénytársaság, Ruszkabánya 1884-.
(59)



6 0 TAGOK NÉVSORA.

Kuun-reform. collegium, Szászváros 1875. 
Premontrei főgymnasium, Szombathely 1880. 
M. kir. állami főgymnasium, Zombor 1885.

e) Magyarországon kivül lakó tagok.

Ascher H. Ferencz, bányaigazgató, .Grácz 1884.
(f) Dávid Alajos, Metternich hg. udvari tanácsosa, uradalmi főkormányzó, Becs 1885. 

(meghalt 1892 decz. 23.)
Defrance Károly, bányavállalati főigazgató, Antwerpen 1873.
Delmár Tivadar, dr., mérnök, Bern 1890.
Duka Tivadar, dr., orvos, London 1882.
Ehrenlechner B. János, bánya- és üveggyári gondnok, München 1885.
Fuchs Tivadar, cs. és kir. termr. udv. múzeumi igazgató, Bécs 1879.
Hermann Gusztáv, bányaigazgató, Berlin 1879.
Hofmann Rafael, bányabirtokos és bánya-vezérigazgató, Bécs 1867.
Homes Rudolf, dr., egyetemi tanár, Grácz 1884.
Maass Bernárd, a Dunagőzhaj. társaság kőszénbányáinak vezérigazgatója, Bécs 1882. 
Mednyánszky Dénes báró, Bécs 1851.
Noth Gyula, bányaigazgató, Barwinek (Galiczia) 1885.
Posepny Ferencz, cs. kir. bányatanácsos és bányászakad. tanár, Bécs 1871. 
Schröckenstein Ferencz, bányafőgondnok, Brandeisl (Csehország) 1867.
Uhlig Victor, dr., műegyetemi tanár, Prága 1891.
Özv. Felső-szopori Tóth Ágostonná, Grácz 1890.
Wichmann Arthur, dr., egyetemi tanár, Utrecht 1884.
Zlatarski George N., geológus és bányafőnök, Sofia 1891.
Zujovic J. M., főiskolai tanár, Belgrád 1886.

Levelezők.

Brunner Antal, állami útmester, Keszthely 1888. 
Kovách Károly, polgármester, Zalaegerszeg 1888. 
Lunácsek József, néptanitó, Felső-Esztergály 1888.



A FÖLDTANI TÁRSULAT CSEREVISZONYOSAI.

Á MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
c s e r e v i s z o n y o s a i n a k  k i m u t a t á s a

az lS92-ik évben.

M agyarország .

1. Budapest, Magyar Földrajzi Társaság.
2. « Természetrajzi Füzetek.
3. <( Magyar Turista Egyesület.
4-. « Ungarische Montan-Industrie-Zeitung.
5. « Köztelek.
6. Esztergom, Könyvészeti Lapok.
7. Nagy-Szeben, Siebenbürg. Verein für Naturwissenschaften.
8. Pozsony, Természettudományi és Orvosi Egylet.
9. Temesvár, Délmagyarországi Természettudományi Társulat.

10. Zágráb, Societas historico-naturalis Croatica.

A usztria .
11. Becs, Allgemeine Oesterreichische Chemiker- und Techniker-Zeitung.
12. « K. k. Geographische Gesellschaft.
13. « K. k. Geologische Eeichsanstalt.
14. « K. k. Zoologisch-botanische Gesellschaft.
15. « K. k. Naturhistorisches Hofmuseum.
16. Brünn, Naturforschender Verein.
17. Laibach, Krainischer Musealverein.
18. Prága, Lotos.
19. Reichenberg, Verein der Naturfreunde.
20. Szerajevo, Bosnvák és herczegovinai országos múzeum.

N ém etország .
21. Berlin, Gesellschaft naturforschender Freunde.
22. « Naturae Novitates szerkesztősége.
23. Danzig, Naturforschende Gesellschaft.
24. Dresden, Naturwissenschaftliche Gesellschaft «Isis».
25. Elberfeld und Barmen, Naturwissenschaftlicher Verein.
26. Frankfurt alM., Verein für Geographie und Statistik.
27. Giessen, Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
28. Greifswald, Geographische Gesellschaft.
29. Görlitz, Naturforschende Gesellschaft.
30. Halle a/S., Verein für Erdkunde.
31. Kiel, Naturw. Verein für Schleswig-Holstein.
32. Königsberg, Physikalisch-ökonomische Gesellschaft.
33. Magdeburg, Naturwissenschaftlicher Verein.
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34. Regensburg, Naturwissenschaftlicher Verein.
35. Wiesbaden, Nassauischer Verein für Naturkunde.

O laszország.
36. Padova, La Nuova Notarisia.
37. Palermo, Collegio degli Ingegneri et Architetti.
38. Roma, Eeale Comitato Geologico d'Italia.
39. « Rassegna della Scienze Geologiche in Italia.

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

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

Angolország.
43. New-Castle-upon-Tyne, Institute of Mining and Mechanical Engineers.

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 Minéralogio

D om inion o f Canada.
48. Ottawa, Commission Géologique et d’Histoire naturelle du Canada.

É j sza ka m er ik a i Egy esült-Á llam ok.
49. Madison, Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters.
50. Minnesota, Geological and Natural History Survey.
51. Neiv-York, American Museum of Natural History.
52. Philadelphia, The Wagner Free Institute of Science.
53. Rochester N. Y., The Geological Society of Amerika.
54. San Francisco, Academy of Sciences.
55. Scranton, Pa, The Colliery Engineer.
56. Topeka. Kansas Academy of Science.
57. Washington, Smithsonian Institution.
58. « United States Geological Survey.
59. « United States Departement of Agriculture.

Mexico.
60. Mexico, Sociedad Cientifica «Antonio Alzate.»

( 62)



A FÖLDTANI TÁRSULAT CSEREVISZONYOSAI. 63

A ustra lá zsia .
61. Melbourne, Geological Society of Australasia.
62. New South Wales, Australian Museum.
63. Sydney, Geological Survey.

A  rn. kir. F öld tani Intézet u tjá n  még a következő bel- és kü lfö ld i társu la tok  
ka p já k  a «F öldtani K özlönyt.»

64. Amsterdam, Academie Royale des Sciences.
65. Basel, Naturforschende Gesellschaft.
66. Berlin, Kgl. Preuss. Akademie d. Wissenschaften.
67. « Kgl. Preuss. geol. Landesanstalt und Bergakademie.
68. « Deutsche Geologische Gesellschaft.
69. « Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein.
70. Bern, Naturforschende Gesellschaft.
71. « Schweizerische Gesellschaft f. d. ges. Naturwissenschaften.
72. Bologna, Accademia déllé Scienze deli’ Istituto di Bologna.
73. Bonn, Naturhistorischer Verein f. d. Rheinlande und Westphalen.
74. Bordeaux, Société des Sciences Physiques et Naturelles.
75. Boston, Society of Natural History.
76. Bruxelles, Commission Géologiques de Belgique.
77. « Société Beige de Géographie.
78. « Musée Royal d’histoire naturelle.
79. « Société beige de Geologie, de Paléontologie et d’Hydrologie.
80. « Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts.
81. Budapest, Meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi Intézet.
82. « Mérnök- és építész Egyesület.
83. « Kir. m. Természettudományi Társulat.
84. « Országos statisztikai Hivatal.
85. « M. tud. Akadémia.
86. Buenos-Ayres, Direction general de Estadistica La Plata.
87. Caen, Société Linnéenne de Normandie.
88. Calcutta, Geological Survey of India.
89. Christiania, L’Université Royal de Norvégé.
90. « Recherches géologiques en Norvégé.
91. Darmstadt, Verein für Naturkunde u. mittelrhein. geolog. Verein.
92. Dorpat, Naturforschende Gesellschaft.
93. Dublin, Royal Géological Society of Ireland.
94. Firenze, R. Istituto di Studii superiori pratici e di perfezionamento.
95. Frankfurt a. 0., Naturwissenschaftlicher Verein.
96. Freiburg i. B., Naturforschende Gesellschaft.
97. Göttingen, Kgl. Gesellschaft d. Wissenschaften.
98. Graz, Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.
90. Halle a. d. Saale, Kais. Leop. Carol. Akademie d. Naturforscher.

100. « Naturforschende Gesellschaft.
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101. Heidelberg, Grossk. Badische Geol. Landesanstalt.
102. Helsingfors, Administration des mines en Finlande.
103. « Société de Geographie de Finlande.
104. Innsbruck, Ferdinandeum.
105. Kassel, Verein für Naturkunde.
106. Klagenfurt, Berg- und Hüttenmännischer Verein für Kärnthen.
107. Krakau, Akademie der Wissenschaften.
108. Lausanne, Société Vaudoise des Sciences Naturelles.
109. Leipzig, Naturforschende Gesellschaft.
110. « Verein für Erdkunde.
111. Liege, Société Géologique de Belgique.
112. Lisbonne, Section des Travaux Géologiques.
113. London, Royal Society.
114. « Geological Society.
115. Milano, Societä Italiana di Scienze Naturale.
116. « Reale Istituto Lombardo di Scienza e Lettere.
117. München, Kgl. Baierisckes Staatsmuseum.
118. « Kgl. Baierische Akademie der Wissenschaften.
119. « Kgl. Baierisckes Oberbergamt.
120. Napoli, R. Accademia delle Scienza Phisiche e Matematiche.
121. Neuchatel, Société des Sciences Naturelles.
122. New-York, Academy of Sciences.
123. Osnabrück, Naturwisenschaftlicher Verein.
124. Padua, Societä Veneto-trentina di Scienze Naturale.
125. Palermo, Accademia Palermitana di Scienza Lettere et Arte.
126. Paris, Academie des Sciences. Institut National de France.
127. « Société Géologique de France.
128. « École des Mines.
129. « Club alpin fra^ais.
130. Pisa, Societä toscana di Scienza Naturale.
131. Prag, Kgl. Böhmische Gesellschaft der Wissenchaften.
132. Riga, Naturforscher-Verein.
133. Rio de Janeiro, Commission Géologique du Brésil.
134. Roma, Reale Academia dei Lincei.
135. « Societä Geologique Italienne.
136. Rostock, Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.
137. St.-Louis, Academy of Sciences.
138. Santiago, Deutscher Wissenschaftlicher Verein.
139. St.-Pétersbourg, Académie Impériale des Sciences de Russie.
140. Selmeczbdnga, kir. Bányászakadémia.
141. Stockholm, Académie Royale Suedoise des Sciences.
142. « Geologiska Föreningen.
143. « Bureau géologique de Suéde.
144. Strassburg, Commission für die geologische Landesuntersuchung von Eisass- 

Lothringen.
145. Stuttgart, Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg.
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146. Tokio, Seismological Society of Japan.
147. « University of Tokio.
148. « Imperial Geological office of Japan.
149. Trondhjem, Société Royale des Sciences de Norvégé.
150. Torino, Reale Academia della Scienze di Torino.
151. Venezia, Reale Istituto Veneto di Scienze.
152. Wien, Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse.
153. « K. K. Universität (Geologisches Museum).
154. « K. K. Militär-Geographisches Institut.
155. « Lehrkanzel für Mineralogie und Geologie der technischen Hochschule.
156. « K. K. Technisches und Administratives Militär-Comite.
157. « Section für Naturkunde des österreichischen Touristenclubs.
158. « Kais. Akademie der Wissenschaften.
159. Würzburg, Physikalisch-medicinische Gesellschaft.
160. Zágráb, Jugoslovenska akadémia.
161. Zürich, Eidgenössisches Polytechnicum.
162. « Naturforschende Gesellschaft.

Budapesten, 1892 deczember hó 31-én.
D r. Staub M óeioz, 

első titkár.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
SZÁMÁRA 1892 FOLYAMÁN BEÉRKEZETT CSEREPÉLDÁNYOK ÉS AJÁNDÉKKÖNYVEK

JEGYZÉKE. *

I. Cserepéldányok.

Abhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XVII. Heft. 1 2. Wien 1892.
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. VII. — Wien 1892. 
Annuaire Géologique Universelle. Vol. VII. Fasc. 3—4. Vol. VIII. Fase. 1—2. 

Paris 1891—1892.
Atti del Collegio degli Ingegneri e degli Architetti in Palermo. Ann. XV. Fasc. 

1—2. — Palermo 1892.
Atti del Congresso degli Ingegneri e degli Architetti in Palermo. Part. I. Memorie 

preliminare. — Palermo 1892. Melléklet: Romano G. A. e Fiandra G. V .— 
Studio preliminare a programma di progretto di un canale intermaritima 
Venezia-Spezzia. Con táv. I—V.

Bericht — IX. —- der meteorologischen Commission des naturforschenden 
Vereines in Brünn. — - Brünn 1891.

Bericht — XXVIII. — der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heil
kunde. — Giessen 1892.

* E művek az 1876 évi közgyűlés határozata értelmében a m. kir. földtani 
intézet könyvtárába kebeleztetnek.

Földtani Közlöny. XXIII. kőt.. 1893. (65) o
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Berichte des naturwissenschaftliclien Vereins zu Regensburg. Jahrg. 1890 -1891. 
Heft HI.

Bolletino R. Comitato Geologico d’Italia. Ann. 1891: Nr. 4. Ann. 1892. Nr. 
1—2. — Roma 1891—1892.

Bulletins du Comité Géologique. Vol. IX. Nr. 9—10. Vol. X. Nr. 1—9. Vol. XI. 
Nr. 1—4. Melléklet: Bibliothéque géolog. de la Russie. 1890. — St.-Pétersbourg 
1890—1892.

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Ann. 1891. Nr. 2—4. 
Ann. 1892. Nr. 1—2. — Moscou 1892.

Bulletin of the Geological Society of Amerika. Vol. I, II. — Rochester 1890—1891. 
Bulletin of the United States Geological Survey. Nr. 62, 65, 67—81. — Wa

shington 1890—1891.
Bulletin of the America Museum of Natural History. Vol. III. Nr. 1—2. — 

New-York 1890—1891.
Bulletin of the Minnesota Academy of Natural Sciences. Vol. III. Nr. 2. — Minnea

polis 1891.
Carte geologique of Florida ; Dummellon scheet. 1892.
Chemiker- und Techniker-Zeitung, Allgemeine Österreichische. X. Jahrgang. 

Wien 1892.
Commission de Géologie et d'Histoire Naturelle du Canada. Rapport annuel. 

Vol. IV. Melléklet: Cartes géolog. Part. D. Feuilles 1—9. Part. N. Feuilles 
1 S.-O., 1 S.-E., 1 N.-E. — Ottawa 1888—1889.

Contributions to North American Ethnology. Vol. VI. — Washington 1890. 
Feuille des Jeunes Naturalistes. Ann. XXH. Nr. 256—264. Ann. XXIII. Nr.

265—267. — Cataloque de la Bibliothéque. Fase. 14—15. — Paris 1892.- 
Festschrift zum 150-jährigen Bestehen der naturforschenden Gesellschaft in 

Danzig am 2. Januar 1893.
Földrajzi Közlemények. XX. köt. 1—10. fűz. — Budapest 1892.
Glasnik. Vol. IV. Fase. 1—4. — Serajevo 1892.
Izvestja muzejskega drustva za Krajnsko. — Ljubljani 1892.
Jahrbuch der k. k. géolog. Reichsanstalt. Bd. XLI. Heft 2—3. Bd. XLH. Heft 

1—2. — Wien 1891 — 1892.
Jahrbücher des nassauischen Vereins f. Naturkunde. Jhrg. XLV. -— Wiesbaden 1892. 
Jahresbericht und Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Magde

burg. Jahrg. 1891. - --.Magdeburg 1892.
Köztelek. II. évfolyam. Szám 1 —104. — Budapest 1892.
La Nuova Notarisia. Ann. 1892. Ser. II. Fase. 1—4.
Mémoires du Comité Géologique. Vol. XI. Nr. 2. Vol. XIII. Nr. 1. Melléklet: 

Carte géolog. Feuille 126. — St.-Pétersbourg 1892.
Mémoires de la Société des Naturalistes de Kiew. Tome X. Liv. 3—4. Tome XI. 

Liv. 1—2. Melléklet: (f) Alexejeff Péter Petrovics, kiewi egyet, tanár életrajza 
(oroszul). Kiew 1890—1891.

Memóriás y Revista de la Sociedad Scientifica «Antonio Alzate». Vol. V. Nr. 1—12. 
Mexico 1891—1892.

Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien. Bd. XXXV. 
Heft 1—12. — Wien 1892.



KÖNYVJEGYZÉK. «7

Mittheilungen des Musealvereines für Krain. Jhrg. Y. — Laibach 1892. 
Mittheilungen des Vereines der Naturfreunde in Reichenberg. Jhrg. XXIII. — 

Reichenberg 1892.
Montan-Industrie-Zeitung, Ungarische. Jahrg. VIII. — Budapest 1892.
Naturae Novitates. Jahrg. XIV. Nr. 1—24. — Register für den Jahrg. 1891. — 

Berlin 1892.
Proceedings of the California Academy of Sciences. Ser. II. Vol. III. Part. 1. 

San-Francisco 1891.
Rasegna delle Scienze geologiche in Italia. Ann. I. Fasc. 8—4. (Part. 1 —2). 

Ann. II. Fase. 1—2. — Roma 1892.
Report — The annual — of the American Museum of Natural History. For the 

year 1890—1891. — New-York 1890—1891.
Report—Annual — of the Board Regents of the Smithsonian Institution etc. 

Report of the Nation. Mus. for the year ending 30 june 1888, and for the year 
ending 30 june 1889. — Washington 1890—1891.

Report Annual — of the Board Regents of the Smithsonian Listitution etc.
to july 1888, 1889, 1890. — Washington 1890—1891.

Report — Tenth annual — of the U. S. Geological Survey. For the year 1888—1889. 
Part I, II. — Washington 1890.

Report of the Washington University Eel. Part. — The total eclipse of the sun. — 
Cambridge U. S. 1891.

Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. VIII. Heft 1. — 
Danzig 1892.

Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. Bd. IX. 
Heft. 2. — Kiel 1892.

Sitzungsberichte u. Abhandlungen d. naturwis. Gesellschaft Isis in Dresden. Jahrg. 
1891. Heft 2. Dresden 1891.

Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Jahrgänge 
1884—1891. — Berlin 1884—1891.

Smithsonian Contributions to Knowledge. Nr. 801, 840. Vol. XXVIII. 
Washington 1891—1892.

Smithsonian Miscellaneous Collections. Nr. 594, 663, 785. - Washington 1885, 
1888, 1891.

Smithsonian Institution, Bureau of Ethnology. — J. C. Pilling: Bibliography of 
algonquian languages. -— J. O. Dorsey : Omaha and Ponka Letters. — C. Thomas: 
Catalogue of prehislorique works. — Washington 1891.

Survey The Geological and Natural History — of Minnesota for the year 1890. — 
Minneapolis 1892.

Természetrajzi Füzetek XV. köt. 1—3. füzet. — Budapest 1892. 
Természettudományi Füzetek XV. köt. 3—4. füzet. XVI. köt. 1—4. füzet. — 

Temesvár 1891, 1892.
Természettudományi és Orvosi Egyesület, Pozsonyi. — Közleményei, — Uj folyam. 

7. fűz. 1887—1891. — Pozsony 1891.
Transactions of the Geological Society of Australasia. Vol. I. Part. VII. — Mel

bourne 1892.
Transactions of the North of England Institute of Mining and Mechanical Engi-

(G7) 5*
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neers. Yol. XXXIX. Part. 3. Yol. XL. Part. 4—5. Yol. XLI. Part. 1—5. — 
New-Castle-upon-Tyne, 1891 — 1892.

Transactions of the Wisconsin Academy etc. Yol. II, III, IY, V, YI, VII, VIII. — 
Madison 1873—1891.

Travaux de la Société des Naturalistes de St.-Pétersbourg. Yol. XXII. Fase. 1. — 
St.-Pétersbourg 1892.

U. S. Department of Agriculture. North American Fauna. Nr. 5. — Washing
ton 1891.

Verhandlungen der k. k. geolog. Eeichanstalt 1891. Nr. 1 —14-, Wien 1892.
Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. Bd. XLII. Nr. 1—3. — 

Wien 1892.
Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn. Bd. XXIX. — 

Brünn 1891.

II. Ajándékok.

Archivos do Museu Nációnál do Rio de Janeiro. Vol. VII. — Rio de Janeiro 1887.
Boletim da Comissäo Geographica eGeologica doEstado de S. Paolo. Nr. 4—7. — 

Säo Paolo 1890.
Conwentz H., Die Eibe in Westpreussen etc. — Danzig 1892.
Conwentz H., Untersuchungen über fossile Hölzer Schwedens. — Stockholm 1892.
Daubrée M. A., La géneration des mineraux métalliques. — Paris 1890.
Daubrée M. A., Reeherches experimentales sur le role possible des gaz á haute» 

temperatures. — Paris 1891.
Értekezések a Mathematikai Tudományok köréből. XY. köt. 1. sz. — Buda

pest 1892.
Értekezések a Természettudományok köréből. XXL köt. 4. sz. XXII. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8. sz. — Budapest 1891—1892.
Értesítő, Akadémiai. III. köt. 25—36. fűz. — Budapest 1892.
Értesítő, Mathematikai és Természettudományi. X. köt. 3—-9. füzet. — Buda

pest 1892.
Értesítője, A kassai áll. föreáliskola — az 1890—91. tanévről. — Kassa 1891.
Értesítője, A zirczi-czisterzi' rend pécsi rom. kath. főgymnasiumának — az 

1890—91. tanévről. — Pécs 1891.
Értesítője — Szabadka sz. kir. város községi főgymnasiumának — az 1889—90. 

tanévről. — Szabadka 1890.
Értesítője— A temesvári m. kir. áll. főreáliskola — az 1890—91. tanévről.— 

Temesvár 1891.
Felix J. und Lenk H., Ueber die tektonischen Verhältnisse der Republik Mexiko. 

(Seperatabdruck.) — Berlin 1892. Dr. Felix J. tanár ajándéka.
Gáspár J., Temesvár ivóvizei- és talajlevegőjének elemzése. (Különlenyomat.) — 

Temesvár 1891.
Hauer’s, Franz v., siebzigster Geburtstag. (Seperatabdruck), Wien 1892.
Haynald Observatorium Közleményei. YI. fűz. 1892. — Kalocsa 1892.
Jelentés Magyarország selyemiparáról. — Szegzárd 1892.
Karrer F., Führer durch die Baumaterialien-Sammlung des k. k. naturhistorischen 

Hofmuseums. -— Wien 1892.
(68)
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Mittkeilungen der Section für Naturkunde des österreichischen Touristen-Cluh. 
Jahrg. n i .  — Wien 1891.

Netto L., Le Museum National de Rio de Janeiro. — Paris 1889.
Neumayr Melchior, Zur Erinnerung an — Wien 1892. Dr. Toula F. tanár 

ajándéka.
Report — Annual — of the Curator of the Museum of Comparative Zoology at 

Harvard College. 1890—1891. —- Cambridge U. S. A. 1891.
Reusch H., Det nordlige Norges geologi. Egy térképpel. — Christiania 1892.
Siegmeth K., Az abauj-torna-gömöri barlangvidék. — Kassa 1891.
Skrifter, Det kongelige norske Videnskabers Selskabs. 1888—1890. — Thrond- 

hjem 1892.
Stangeland G. E., Tormyrer in det Kartbladet «Sarpsborgs » Omraade. — Chris

tiania 1892.
Yogt J. H. L., Om dannelse af jernmalmforekomster. — Christiania 1892.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
a la p ítv á n y i tőkéje az 1 8 9 2 - i k  évben.

(69)

1850. (f) Gróf Andvássy György ... ... ... ... ... ...készpénzben 105frt
1851. (f) Báró Podmaniczky János ... ... ... ... ... « 105«
1856. (f) Báró Sina Simon ... ... ... ... ... ... ... « 525 «
1858. (t) Ittebei Kis Miklós ... ... ... ........... ... « 105«
1860. Prudniki Hantken Miksa, Budapesten... ... ... ... « 105«
1864. Dr. Schwarz Gyula, Székes-Fehérvárott ... ... ... kötelezvényben 300 «
1867. (f) Dräsche Henrik lovag Bécsben ... ... ... ...készpénzben 100«
1872. Pesti kőszénybánya- és téglagyár-társulat ... ... « 300 «
— Salgótarjáni kőszénbánya-társulat .......... . ... « 100 «

1873. Az első' cs. és kir. szab. Dunagó'zhajózási Társulat, Buda
pest és Pécs ... ... ... .... ... ... ... ... « 200 «

— Kállay Benjámin, Bécsben ... ... ................. . ... « 100 «
1876. (f) Rónay Jáczint, Pozsonyban ... ... ... ... « 100«
— M. kir. tengerészeti hatóság, Fiumében .........................  « 100 «

1877. (f) Gróf Erdődi Sándor ... ... ... ... ... .... « 100«
1879. Gróf Karácsonyi Guido Rudolf-alapítványából ... ... « 100 «
1881. Budapest fővárosa ... ... ... ... ... ... « 200 «
1883. Okányi Szlávy József, Budapesten ... ... ... ... « 200 «

— és 1885. A pesti hazai első Takarékpénztár-Egyesület « 200 «
— A nagyági m. kir. és magántársulati aranybányamű-

vállalat ... ... ... ... ___ ... ... ... « 2 0 0  «
— Bállá Pál, Újvidéken ... ... ... ... ... ... __ « 1 0 0  «
— Bállá Pál alapítványa az újvidéki magy. kir. főgym-

názium nevére ... ... ... ... ... ... ... ... « 1 0 0  «
(69)
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1884. Bezerédy Pál, Budapesten ... ... _ __ — ... « 100 frt
— (f) Modrovits Gergely ... ... . . ... ... ... « 100 «
■— (f) Zsigmondy Vilmos, Budapesten ... . ..  ... ... « 200 «

1884. Dr. Kocli Antal, Kolozsvárott . ... ...   ... állampapírban 100 «
— (f) Dr. Roth Samu, Lőcsén ... ... ... ... ... ... « 100 «

1884. Dr. Scliafarzik Ferencz, Budapesten ... ... ... állampapírban 100«
— Dr. Szabó József, Budapesten ... ... ... ... ... « 200 *
— Dr. Ilosvay Lajos, Budapesten ... ... ... ... ... « 100 »

1885. Zsigmondy Béla, Budapesten __ .... ... __ « 100«
— David Vilmos, Budapesten ... ... ... ... ... « 100 «

(f)Gróf Andrássy Manó, Budapesten ... ... ... _készpénzben 200 «
— (f) Húsz Samu, Budapesten ...................... ... ... « 100 «
— (f) Felső-Szopori Tóth Ágoston, Gráczban ... ... . állampapírban 100«

1885. (f) Klein Lipót, Budapesten ... ... .......... . ... készpénzben 100 «■
— Gróf Andrássy Dénes, Demon _ ... ... __ ... « 200 «
— Eszak-Magyarországi egyesített kőszénbánya- és ipar-

vállalat-részvénytársulat, Budapesten ... ... ... « 200 »
1885. Rimamurány-Salgótarjáni vasmü-részvénytársaság, Sal

gótarjánban _ ... ....   — — ... ... ... « 2 0 0  «
— Fülöp, szász-coburg-góthai herczeg ő Fensége vasgyára,

Pohorellán ... ... ... .. ... . .. .... — ... « 1 0 0  «
— Beszterczebánya sz. kir. városa ... ... .... ...   « 100 «
— (f) Gróf Csáky László, Budapesten ... ...     « 200 «
— Osztrák-magyar szabadalmazott Államvasút-Társaság,

Budapest és Bécs ... ... — ... ... ... ... « 200 «
— Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Budapesten ... ... ... kötelezvényben 100 «
— Dr. Pethő Gyula, Budapesten ... ... ... ... ... « 100 «
— Kempelen Imre, Mohán ... ...     .. ... készpénzben 200 «

1886. Dr. Kunc Adolf, prépost Csorna ... ... ... ... ... « 100«
— Dr. Herich Károly, Budapesten ... — ... ... « 100 «
— Esztergomi főkáptalan ... ... ... ... ... ... .... « 100 «
— Inkey Béla, Budapesten ... ... — — ... ... « 100 <«

1887. Dr. Staub Móricz, Budapesten ... ...  ...........  ... « 100 «
— Dr. Szontagh Tamás, Budapesten ... ... — ... « 100 «

1888. Dr. Fischer Samu, Budapesten ... ... — „ . — « 115 «■
1890. Kaufmann Kamilló Budapesten ... ... ... ... « 100 «
1891. Porodai dr. Rapoport Arnót, Bécsben ... ... ... « 100 «■
1892. Özv. dr. Hofmann Károlyné bold, férje dr. Hofmann

Károly emlékére ... ... ... ... _.. _.. ... « 100 <*■



SUPPLEM ENT
ZUM

F Ö L D T A N I  KÖZLÖNY
XXIII BÁND. 1893 JÄNNER-MÄRZ. 1-8. HEFT.

THE MIKROSKOPISCHE U N T E R S U C H U N G  DER „CONFER- 
V I T E N “ AUS DEM K A L K T U F E E  VON GÁNÓCZ.

Von

Budolf F ranzé.*
(Mit einer Tafel.)

NIACtY. AKADÉMIA1 
KÖNYVTÁRA I

Im Dezember des Jahres 1892 hatte ich infolge der Liebenswürdigkeit 
des Herrn Prof. Dr. M oritz S ta ub  Gelegenheit, vom botanischem Stand
punkte eines jener interessanten Gebilde zu untersuchen, welche in der 
Paläontologie unter dem Namen «Confervites» bekannt sind. Prof. S taub  
legte das Material, welches aus Gánócz (bei Poprád im Comitate Szepes) 
stammt, in der botanischen Fachconferenz der naturwissenschaftlichen Ge
sellschaft vor, mit der Bemerkung, dass dasselbe nach seinen Untersuchungen 
aus einer Fadenalge und darauf sitzenden »S?/«edra-Individuen bestehe. Nach
dem Prof. S taub  die fossile Flora der erwähnten Localität demnächst in bota
nischer und geologischer Bedeutung würdigen wird, kann ich mich auf die 
Bekanntmachung des oberwähnten Confervites vom botanischem Stand
punkte beschränken.

Das untersuchte Material bestand aus einem ca 2 dm2 grossen Ge
flechte zahlreicher 1— 2 mm dicker Fäden, welche sehr spröde, bei der 
leistesten Berührung abbrachen; ihre Gesammtheit besass jene lichte Farbe, 
welche dem Kalksteine eigenthümlich ist.

(Man 8. die Abb. auf S. 5 (5) des magy. Textes).
Der die Fäden einhüllende kohlensaure Kalk löste sich in Salzsäure unter 

Gasentwicklung zum grössten Theile auf. Jeder Faden hinterliess jedoch einen 
äusserst zarten, weisslichen oder braunen axialen Theil, welcher an manchen 
Stellen schon für das freie Auge einen weissen Ueberzug erkennen Hess.**

* Vorgelegt in der am 1. März 1893 abgehaltenen Vortragssitzung.
** Ich benützte zur Entfernung der Incrustierung sowohl concentrirte, wie auch 

verdünnte Salzsäure, kann jedoch am besten eine circa 20-percentige Wasserverdün
nung empfehlen, in welcher der kohlensaure Kalk sich rasch genug löste, ohne dass 
die Wirkung eine so vehemente war, wie bei concentrierter Salzsäure, welche den 
Zusammenhang der Algen gänzlich zerstörte. Es ist ferner zweckdienlich, nicht zu 
wenig Salzsäure zu gebrauchen, da in diesem Falle der Kalk rasch Krystalle bildet, 
welche die Untersuchung erschweren.

:u
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Die mikroskopische Untersuchung ergab, dass dieser Euckstand aus 
einer mehr oder weniger unversehrten Fadenalge bestand, welcher stellen
weise ganze Gruppen einer Diatomacee aufsassen.

Die Zellen der Fadenalge zeigten keine Querscheidewände, was auf 
den ersten Blick auf Vaucheria schliessen liess; hiefür spricht ferner die 
dünne ungeschichtete Zellmembran, welche Cladophorci ausschliesst und 
insbesondere die Ausbildung des Chlorophors. Es Hessen nämlich die Fäden, 
obwohl sie an zahlreichen Stellen zusammengeschrumpft und gebräunt 
waren, an einzelnen Stellen dennoch kleine ca 2— 2,5 |j. messende, licht
grüne Scheibchen erkennen, welche, da sie sehr dicht beisammenstanden, 
sich polygonal zusammendrückten. Dass die Chlorophorscheibchen sich nur 
an einigen Stellen erhielten, kann uns nicht Wunder nehmen, da wir häufig 
genug an lädirten Vaucheriazellen bemerken können, dass deren Inhalt lang
sam in Gestalt kleiner Ballen austritt, so dass zuweilen auf diese Weise sich 
der Inhalt langer Yaucheriafäden entleert.

Wie bereits erwähnt, waren die Fäden nicht selten gebräunt, eben 
dasselbe bemerkte ich auch an einigen Synedra-Individuen; wahrscheinlich 
haben wir es hier mit der Einlagerung von Eisenoxydhydrat zu thun.*

Die Art der Vaucheria konnte ich, da leider weder Antheridien, noch 
öogonien zur Verfügung standen, nicht bestimmen; die Grössenverhältnisse 
und der ganze Habitus lässt es als wahrscheinlich erscheinen, dass die 
überall häufige Vaucheria sessilis vorliegt.

Diese Vaucheria ist auch wegen ihres Vorkommens hoch interessant, 
denn Vaucherien sind bisher nur aus sehr jungen Alluvialschichten, als sog. 
Papierlehm** bekannt, in welchem sie dünne zusammengedrückte Schich
ten — wie auch das sog. Meteorpapier — nicht aber solche compacte Massen 
bilden, wie eben in dem Confervites von Gänöcz.

Nach Vaucheria ist die zweithäufigste Form Synedra , welche in, aus 
20— 100 (und mehr) Individuen bestehenden Büscheln den Vaucheriafäden 
so fest 'ansass, dass sie durch die Anwendung der Salzsäure, welche eine 
ziemlich heftige Gasentwickelung hervorrief, nur selten von ihrem Substrate 
losgerissen wurden.

Die Länge der Zellen beträgt durchschnittlich 85 [l, die Breite dagegen 
10 jx; die Gürtelbandseite der Zellen ist an den Enden spitz ausgezogen 
(Tab. I. Fig. 4), auf 100 p. der Länge entfallen 160 Streifen. Alle diese Merk
male weisen unzweifelhaft auf die der Synedra Ulna Ehrb. nahe verwandte

* Solche Einlagerung fremder Substanzen scheint überhaupt nicht selten zu 
sein ; so fand ich z. B. in einem Tümpel, dessen Ufer stellenweise mit Kohlenstaub 
bedeckt waren, Anthophysa vegetans, deren Stiele ganz schwarz w aren; sicher fand 
hier eine Einlagerung der Kohlenpartikelchen in die Gallertstiele statt.

** N. W ille, Vaucheriaceae, E ngler u . Prantl. Die natürlichen Pflanzenfamilien. 
46. Lieferung pag. 134.
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Synedra oxyrynchus Ivg. bin, (Tab. I. Fig. 4— 6), welche mit Synedra Ulna, 
capitata, acuta und anderen in den jüngeren Tertiär- und Quartiärgebilden 
ziemlich häufig ist.*

Die Zellen sind verbaltnissmässig sehr gut erhalten, beinahe jede zeigte 
noch ein — zwei Ueberreste der Endochromplatten (Tab. I. Fig. 4, 5, 6, e), 
welche, da nach dem Tcde der Zelle sich das Phycoxanthin im Wasser löste, 
spangrün waren. Einzelne Zellen zeigten ausserdem noch ein oder mehrere, 
fettglänzende Körnchen (Tab. I. Fig. 50), wahrscheinlich Oeltropfen.

Besonders interessant sind die ziemlich häufigen Abnormitäten, welche 
sich meistens darin offenbaren, dass gelegentlich der Zelltheilung die oberen 
Bänder der Schalen sich nicht vollständig ausbilden, wodurch sich dann die 
ganze Zelle der abweichenden Ausbildung anpasst, die Streifen gelangen an 
der betreffenden Stelle nicht zur gehörigen Ausbildung, sondern bleiben viel 
kürzer, als sie an anderen Stellen der Schale sind (Tab. I. Fig. 6). Eine 
andere, noch häufiger vorkommende Abnormität äussert sich darin, dass — 
da die Zellen meist um einen M ittelpunkt sich radiär gruppieren und sich so 
gegenseitig in der Ausbildung hindern, — der untere Theil der Schale sich 
nicht vollständig ausbilden kann, wodurch sehr seltsame Gestalten ent
stehen.

Ausser den Synedreen finden sich nicht selten auch Confervoideen, 
welche den Vauclierien anhaften, jedoch nur sporadisch Vorkommen. Die 
Länge der einzelnen Zellen variirt zwischen 16 und 24 ;x, die durchschnitt
liche Länge beträgt 20,5 ;x, die Dicke dagegen 5 jx. Die Zellen sind an den 
Querscheidewänden eingeschnürt, das häufig deutlich sichtbare Chlorophor 
besteht aus kleinen, ovalen Scheibchen. Alle diese Merkmale weisen auf 
C oyiferva b o m b y c in a  A g . var. m in o r  W i l l e * *  (Tab. I. Fig. 1, 12). In den 
Zellen ist ebenso wie bei Vaucberia das Chlorophor zwar schwach grün, 
aber doch deutlich bemerkbar, (Tab. I. Fig. 1 c) und repräsentiert sich ent
weder von der Seite als eine lichtgrüne zusammenhängende Masse, oder 
aber, von oben als aus mehreren kleinen ovalen Scheibchen bestehend (Fig. 
1 c'). Ausserdem weisen die Zellen sehr häufig einige stark lichtbrechende 
Körperchen auf, welche sich in Jodalkohol auflösen, daher wahrscheinlich 
aus einem fetten Oel bestehen (Tab. I. Fig. 10), wie dies von Conferva auch 
schon von anderer Seite *** bekannt ist. Häufig sichtbar sind ferner jene 
H-förmigen Membranstücke (Tab. I. Fig. 12), welche für Conferva und

* Ph . Schimper u . K. Zittel, Handbuch der Palaeontologie. 1879. II. Bd. Pag. 20.
N. W ille, Algologische Mittlieilungen III. Ueber die Zelltheilung bei Con

ferva. Pringsheim. Jahrbücher f. wiss. Bot. XVIII. pag. 437—443. Tab. XVII. Fig. 
64—68 conf. G. Lagerheim, Studien über die Gattungen Conferva und Microspora. 
Flora 1889. pag. 209.

*** F. Schmitz, Die Chromatophoren der Algen. Bonn. 1882. pag. 144, 145 etc.
[3]
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Microspora charakteristisch sind, und vor der Zelltheilung ineinander 
geschoben sind und die Seitenwände bilden, bei dieser sich jedoch ausein
ander schieben.

Wo die Vaucheria-Fäden nicht zu dicht mit Synedreen besetzt sind,, 
zeigten sich auch noch andere Bacillariaceen der Zellhaut der ersteren auf
sitzend.

Und zwar sind dies die folgenden :
A chnanthes m in u tissim a  Kg.
A chnanthes ex ilis Kg.
Achnanthes ex ilis Kg. var. constricta nov. var.
N avicu la  A m ph isbaena  B ory .
Cocconema cym bifo rm e  E h r b g .
Cocconeis com m unis H e ib .

Die im fossilen Zustand nur von wenig Localitäten bekannte A ch -  
nanthes m inu tissim a  Kg.* ist eine sehr häufige Form, deren Grösse 11 {jl 
nicht übersteigt. Auch hier können wir in den Zellen sehr häufig die einzige 
Endochromplatte sehen, natürlicherweise zusammengeschrumpft und ver
grünt (Tab. I. Fig. 7, 10 e.). Die Zellen haften sowohl mit den Gürtel- als 
auch Schalenseiten den Vaucheria-Fäden meist einzeln an, jedoch sind auch 
nicht selten 4— 5 Individuen in ein Zellband vereinigt. Einmal konnte ich 
sogar den Gallertstiel beobachten (Tab. I. Fig. 7), mit Hilfe dessen die Zellen 
ihrem Substrate anhaften können, wie dies bei den Süsswasserformen 
gewöhnlich der Fall ist.

Seltener fand sich die auch sonst spärlich vorkommende und nur 8 p. 
lange Achnanthes exilis Kg. (Tab. I. Fig. 9), welche sich von Achnanthes 
minutissima wesentlich nur durch die spitz ausgezogenen und am Ende 
kopfförmig verdickten Gürtelbandseiten, sowie durch den zarteren Bau 
unterscheidet.

Zahlreiche Exemplare dieser Art zeigten an dem concaven Theil der 
Schalenseite, von der Gürtelbandseite aus gesehen, eine mediane Einschnü
rung (Tab. I. Fig. 8), weshalb wir genöthigt sind, diese Form als besondere 
Varietät von der typischen Grundform abzutrennen, als Achnanthes exilis  
Kg. var. constricta nov. var.

Zu den selteneren Formen gehörte auch N avicu la  A m ph isbaena  B ory,  
deren Individuen 17,5 \x durchschnittliche Länge und 5 \x Breite zeigten 
(Tab. I. Fig. 13); auch bei dieser Art konnte ich die Endochromplatten 
(Fig. 13 e) nach weisen, welche als einige unregelmässig gestaltete, grünlich
braune Läppchen erschienen.

Von Cocconema cym biform e E h r b g . u n d  v o n  der in  d e n  u n g a r isc h e n

* Conf. Cleve und Grunow, Konigl. Svenska Vetenska. p. 6. Akad. Handlingar. 
Bd. XVII. 1880. Nr. 2.

[4]
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Halbopalen so hantigen Cocconeis (pediciilus) com m unis H e ib . sah ich n u r  

je ein Exemplar.
Die Länge der Cocconema-Zellen (Tab. I. Fig. 11) betrug 37 jx, ihre 

Breite dagegen 8 jx; auf je 100 jx der Länge entfielen 120 S treifen; die. en t
sprechenden Maasse der Cocconeis (Tab. I. Fig. 14) dagegen betrugen 15 u, 
respective 10 jx. Das beobachtete einzige Exemplar zeigte die Endochrom- 
platte recht wohl e rhalten ; dieselbe füllte beinahe das gesammte Lumen 
der Zelle aus (Tab. I. Fig. 14 e).

Ausser den genannten Diatomaceen fand ich noch an den Vaucheria- 
Fäden nicht selten kleine, beil. 2,5 {x im Durchmesser messende kugelige 
Zellen, nach deren äusserst verblasster lichtgrüner Farbe, ebensowohl auf eine 
Cyanophycee, als auch eine Chlorophycee hätte geschlossen werden können. 
Nachdem aber der Inhalt nicht homogen grünlich war, sondern ein an der 
Peripherie der Zellen verdicktes Chlorophor zeigte (Tab. I. Fig. 3 c), musste 
ich auf eine Grünalge, wegen der Einzelligkeit auf eine Protococcoidee 
schliessen; wahrscheinlich lag der gewöhnliche Ptvtococcus in fu s io n u m  
K ir c h , vor. Die Zellen hafteten entweder solitär den Yaucherien an oder 
aber sie waren in von 2— 3 Individuen gebildeten Streptococcus-ähnlichen 
Ketten vereinigt; einmal konnte ich in dem centralen Theile einer Zelle ein 
dunkel contouirtes, rundliches Gebilde erkennen ; ich konnte jedoch nicht 
entscheiden, ob wir dieses Körperchen für das Pyrenoid oder aber für ein 
Stärkekörnchen zu halten haben ; jedenfalls hat die letztere Ansicht mehr 
für sich, wie auch die starke Lichtbrechung zu Gunsten dieser Ansicht 
spricht.

In Gesellschaft dieser Protococcen sah ich einmal auch eine aus 
mehreren Individuen bestehende Colonie, deren dreieckig erscheinende Zellen 
lichtgrünen Inhalt besassen, in dessen Centrum ein stark lichtbrechendes 
Gebilde (Pyrenoid?) situirt war (Tab. I. Fig. 2). Die Colonie bestand aus 
3 Individuen, höchst wahrscheinlich waren vier Zellen vorhanden, nur war 
die unten liegende von den drei vorderen verdeckt. Die Zellen waren von 
einer dünnen, ein wenig abstehenden, gemeinsamen Membran um hü llt; 
ausserdem besass jede Zelle ihre eigene Hülle, welche aber nur an der Peri
pherie der Colonie sichtbar war. Nach diesem einzigen Exemplar konnte 
nicht entschieden werden, ob eine Palmellacee oder aber vielleicht eine 
Chlamydomonade oder Yolvocinee in irgend einem Entwickelungsstadium 
vorlag.

Ausser den bisher beschriebenen Algen fand ich ein sehr kleines, beil. 
2 mm langes Fragment von Pinustracheiden (wahrscheinlich P inus s il-  
vestris), welches die charakteristischen behöften Tüpfel auf das Deutlichste 
zeigte; auch Libriformzellen eines nicht näher bestimmbaren Baumes wur
den von mir mehreremal beobachtet. Wenn ich noch hinzufüge, dass ein 
wahrscheinlich mesothoracales Fragment des Chitinpanzers eines Insektes,

[5]
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sowie die Schuppe des Flügels einer nicht näher bestimmbaren Lepidoptere * 
zur Beobachtung kam, habe ich hiemit alles erschöpft, was ich über die 
Flora und Fauna des Gánóczer Confervites ausmitteln konnte. Wir können 
die gefundenen und sicher bestimmbaren Algen in folgender systematischer 
Anordnung überblicken:

Orcio. Siphoneae.
Vaucheria sp. Durchmesser der vegetativen Fäden 78 [x. Sehr häufig. 

( J r d o . C o n f e r v o i d e a e .
Farn. Confervaceae.

Conferva bom bycina  Ag. var. m in o r W il l e . (Tab. I. Fig. 1, 12). Länge der 
Zellen 20 |x, Dicke 5 jx. Häufig.

O r d o . P r o t o c c o i d e a e .
Farn. Protococcaceae.

Protococcus in fu sio n u m  K irch . (Tab. I. Fig. 3). Durchmesser der Zellen 
2Va fx. Selten.

O r d o . B c i c i l l c t r i a c e a e .
Farn. Achnantheae.

A chnanthes m in u tissim a  Kg. (Tab. I. Fig. 7, 10). Länge der Zellen 11 ;x. 
Häufig.

Achnanthes exilis Kg. (Tab. I. Fig. 9). Länge der Zellen 8 jx. Seltener. 
A chnanthes exilis Kg. var. constricta nov. var. (Tab. I. Fig. 8). Länge der 

Zellen 8 jj.. Seltener.
Farn. Cocconeideae.

Cocconeis com m unis H eib . (Tab. I. Fig. 14). Länge 15 jx. Breite 10 fx. Ein 
Exemplar.

Farn. Üymbelleae.
Cocconema cym biform e E hrbg. (Tab. I. Fig. 11). Länge 371/2 fx; auf je 100  ̂

fallen 120 Streifen. Ein Exemplar.

Farn. Fragilarieae.
S yn ed ra  oxyrhynchus Kg. (Tab. I. Fig. 4, 5, 6). Länge 85 [x; auf je 100 |x 

fallen 160 Streifen. Sehr häufig.
Es ist mir demnach gelungen, in dem Gánóczer Confervites neun Algen 

nachzuweisen, unter welchen sich sechs Diatomaceen und je eine Confer- 
voidee, Siphonee und Protococcoidee befinden. AVir sehen aber auch zugleich, 
dass der überwiegende Theil der gefundenen Algen anderweitig häufig ist;

* Dieselbe erinnerte stark an die Schuppen von Hifparcliia Janira.
[6]
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Vaucheria und A chnanthes ex ilis waren bisher nur von sehr wenigen Loca- 
litäten fossil bekannt, Protocorcus in fu sio n u m  dagegen bis jetzt gar n ich t; 
neu ist Achnanthes ex ilis Kg. var. constricta nov. var.

Ein Blick auf die einschlägige L itteratur zeigt zugleich, dass beinahe 
rein durch Algemiberreste gebildete grössere Territorien bisher kaum 
bekannt sind. Umso interessanter ist in dieser Beziehung der Fund W it t - 
rock’s,* da bei diesem die Hauptmasse der in Frage stehenden Gebilde 
ebenfalls aus Vaucheria bestand. Und zwar schreibt der genannte Autor, dass 
bei der Anlegung des botanischen Gartens zu Haga-Freskati (bei Stokkholm) 
auf einem Territorium von beinahe 10 Ha in 0,4— 1 m Tiefe eine 0,2— 0,6 m 
dicke Schicht sogenannten Papierlehms gefunden wurde, dessen mikrosko
pische Untersuchung ergab, dass derselbe hauptsächlich aus einer wohl con- 
servierten, nicht näher bestimmbaren Vaucheria bestand, an deren Zellen 
ausser einem Püzmycel und einigen Wasserpflanzenfragmenten folgende 
Diatomaceen hafte ten :

E pithem ia  tu rg ida  W. Sm. (hauptsächlich)
E pithem ia  g ibba  K ütz.
Cocconema lanceolatum  E h r b g .
A m p h o ra  ovális K ütz.
N avicu la  (Pinnularia) oblonga W. Sm.
Cocconeis pediculus E h r b g . 

also lauter auch sonst gewöhnliche Genera und Arten.
Das Interesse an dem Gánóczer Funde wird durch den Nachweis des 

Alters dieses Gebildes seinerzeit noch viel mehr gesteigert werden, aber selbst 
wenn wir es mit einer recenten Bildung zu thun hätten, bliebe er noch 
immer hoch interessant, sowohl wegen der gesteinbildenden Masse der ihn 
bildenden Algen, als auch wegen der frappant guten Conservierung der
selben, die noch jetzt ein sicheres Erkennen der Chlorophyllüberreste 
ermöglicht.

Nach Abschluss meiner Untersuchungen hatte ich noch Gelegen
heit, Material zu untersuchen, welches ebenfalls bei Gánócz durch Prof. 
Dr. S taub im Jahre 1885 gesammelt wurde. Das äusserlich stellen
weise mit Erde bedeckte beiläufig faustgrosse Stück erwies sich bei 
der mikroskopischen Untersuchung ebenfalls als aus Vancheriafäden be
stehend ; jedoch waren diese weniger gut conservirt und stärker mit Kalk in- 
crustirt, wie denn auch das untersuchte Material den Eindruck einer älteren 
Bildung machte. Den Algenfäden haftete stellenweise S yn ed ra  o xyrhynchus

* V. B. W ittrock. Ueber eine subfossile, hauptsächlich von Algen gebildete 
Erdschicht. Bot. Ztrlbl. Bd. XXIX. pag. 222—223.

[7]
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Individuen an, jedoch nicht so massenhaft, wie an den oben beschriebenen 
Vaucheriafäden. Ausserdem konnte ich noch die langen Schalen von P in n u -  
laria  m ajor, und auch Stauroneis anceps constatieren. Die Schalen der 
Pinnularien waren meist zerfallen, mehreremal jedoch noch intact und zeigten 
dann Spuren der Endochromplatten. Von Diatomaceen fanden sich noch 
Bruchstücke einer E n cyo n em a ? welche jedoch nicht näher bestimmt werden 
konnte. Interessant ist, dass sich in Gesellschaft dieser Algen auch die Ge
häuse einer Süsswassermonothalame, der D iffiug ia  globulosa Duj. fanden, 
So konnte ich im Ganzen folgende Formen constatieren:

S yn ed ra  oxyrh yn ch u s Kg.
Achnanthes m inutissim a, Kg.

— exilis Kg.
P innularia  m a jor Sm.
Stauroneis anceps E h r b .
E ncyonem a  sp. ?
Vaucheria sp.
Conferva bom bycina Ag.
var. m inor  W il l e .
D iffiug ia  globidosa Duj.

Erklärung der Figuren auf Tab. I.
Sämmtliche Figuren sind naturgetreu gezeichnet. Die Bedeutung der Figuren 

ist folgende :
c Cliloroplior; o =  Oeltropfen ;
e =  Endochromplatten; p =  Pyrenoüd.

Fig. 1. Conferva bombycina A.g. var. minor W ille. Mikr. Seibert. Vergr. Obj. V. 
Oc. 0.200.

« 2. Entwickelungsstadium einer Cliloropliycee ( Chlamydomonas ?) Mikr. Rei
chert. Vergr. Obj. VII. Oc. IV. 650.

« 3. Protococcus infusionum Kirch. Mikr. Reichert. Vergr. 650.
« 4—6. Synedra oxyrhynchus Kg.

4. Gürtelbandseite. Reichert 650.
5. Schalenseite. — —
6. Zwei abnorm ausgebildete Individuen von der Schalenseite. Mikr. Reich. 
Vergr. 650.

« 7. Achnanthes minutissima Kg. Zwei Individuen haften auf einem kurzen Stiel
an dem Vauclieriafaden. Mikr. Reichert. Obj. VIII. Oc. IV. Vergr. 880.

« 8. Achnanthes exilis Kg. var. constncta nov. var. Gürtelseite. Reichert 880 f.
« 9. Achnanthes exilis Kg. Schalenseite. Reichert 880 f.
« 10. Achnanthes minutissima Kg. Gürtelbandseite. Reichert 880 f.
« 11. Cocconema cymbiforme E hrbg. Schalenseite. Reichert. 650 f.
« 12. Conferva bombycina Ag. var. minor W ille. Die charakteristischen H förmigen

Membranstücke. Mikr. Reichert. Obj. V. Oc. II. Vergr. 210.
« 13. Navicula Amphisbaena Bory. Schalenseite. Reichert 650.
« 14. Cocconéis communis H eib. Schalenseite. Reichert 650.

[8]
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D IE  RÖM ISCHEN STEINBRÜCH E IN  DER N Ä H E  VON POTAISSA  
ODER D E S H E U T IG E N  TORDA.

Von

G. Téglás.

Das Erforschen der Denkmäler des römischen Bergbaues und das eindring
liche Studium der damit zusammenhängenden socialen , nationalökonomischen 
und kriegerischen Fragen brachte mich schon vor Jahren zur Ueberzeugung, dass 
die Eroberung Daciens nicht geringe Opfer an Geld und Blut in Anspruch nahm und 
dass man als wirkliche Ursache der Sicherung des von 105—265 n. Chr. währenden 
Besitzes gegen die fortwährend sich verstärkenden Angriffe von aussen und haupt
sächlich gegen die den Gebirgskranz der Karpathen andrängenden Ströme der 
Völkerwanderung in Anspruch genommenen Kraftanstrengungen nicht so sehr im 
Interesse der Aufrechterhaltung des Ansehens und der Würde des Reiches, als 
vielmehr zur Sicherung der durch die Kriegsschraube fortwährend erschöpften 
Schatzkammer als unentbehrlich betrachteten Mineralschätze der dacischen Berge 
zu suchen ist. Das Wehrsystem und seine Hauptkriegsstrasse stand in erster Linie 
im Dienste der Gold- und Salzregion der Provinz.

Diese meine Ueberzeugung gewann durch fortgesetzte Nachforschungen 
nur neue Nahrung. Wo die Römer nur verwendbare Minerale vorfanden, dort 
setzten sie ihren Fuss allsogleich fest und trachteten das Gebiet so streng wie 
möglich abzusperren. Neben dem Golde war es das Salz, auf welches sie ihr 
Hauptaugenmerk richteten und in dieser Beziehung war eines ihrer wichtigsten 
Centren das heutige Torda, das damalige Potaissa, welches im Leben Daciens eine 
sehr wichtige Rolle spielte. Der von der Maros herkommende Heerweg durch- 
schnitt hier die Aranyos und wie wir dies aus einem bei Ajtón gefundenen Meilen
zeiger (Corpus Inscriptionum Latinomra, III. Bd. Nr. 1627, gegenwärtig in 
Kolozsvár) entnehmen, war kaum 3—4 Jahre nach der Besitzergreifung von Dacien, 
109—llO n. Chr. die cohors Flavia Ulpia Hispanorum militum civium Romano - 
rum equitata mit dem Ausbau der nach Napoca (Kolozsvár, Klausenburg) führen
den Wegstrecke betraut.

Nach der vollständigen Pacification war der Garnisonsdienst gänzlich der 
XIII. Legion anvertraut. Einen grösseren Aufschwung gewinnt Potaissa beim 
Uebergange ins III. Jahrhundert, nachdem Septimius Severus die Wehrkraft 
Daciens durch Herbeiziehung der légió V. Macedonica aus Troemis (Untermösien) 
insoferne kräftigte (193—211 n. Chr.), dass er das nach Norden fallende Gebiet 
durch eben benannte Legion; das südliche aber durch die in Apulum stationi- 
rende légió XIII. gemina bewachen liess. Schon der Hauptbefehlshaber (praefec- 
tus) der légió V. Macedonica konnte in dieser seiner Eigenschaft im Vereine mit 
dem Offizierscorps des Hauptquartiers der Begründer eines besonderen Wohlstan
des werden. Aber Septimius Severus bekleidete Potaissa auch mit den Privilegien 
einer Statthalterschaft: * Patavissensium vicus coloniae impetravit.

* Ulpianus Liber I. De censibus Digesta 50, 15, 1, 8, 9.
[9]



80 G. TÉGLÁS:

Die industriellen Vereinigungen vertritt das collegium fabrum,1 a fiamén 
municipii2 der Oberpriester der Schutzgottheit der Stadt und Vorsteher des 
Priestercollegiums der Localschutzgötter (magister Augustalis3) weisen alle dahin, 
dass hier auch zahlreiche Culturinstitutionen die Civilisation verbreiteten.

Alle diese Institutionen konnten die Steinindustrie mächtig befördern und 
beweisen dies nicht nur die Jupiter, Mercur, Juno, Hercules, Nemesis, Silvanus 
erbauten heiligen Stätten, auch die Azizus bonus puer, Isis und Serapis, ja nebst 
der tausendarmigen myrionomia Isis und der von aus Osten kommenden Colonisten 
überpflanzte Mythracultus erhielten ihre eigenen Tempel. Wir kennen zwei 
Altäre der Diana, auch Liber pater et libera mater genossen besondere Verehrung 
und dem Genius der Militärschule wurde ebenfalls geopfert. (Genio Scholarum 
beneficiario sub Octavio Juliano legato Augusti lautet die Aufschrift, die hinter 
der Kirche von Torda auf der Gassenmauer zu lesen ist (C. J. L. II. Nr. 876.).

So vielseitiger Cultus nebst den zahlreichen an den Wegen und neben den 
Wohnhäusern errichteten Altäre nahmen viel Steinmaterial und geschickte lapidari 
und artifeces in Anspruch ; dabei haben wir noch der vielen Grabdenkmäler und 
aller anderer Luxusbauten zu gedenken.

Umfangreichere und schöner gepflegte Steinbrüche als die von Torda finden 
wir nur mehr im Comitate Hunyad in der Nähe der Residenzstadt der Provinz. Für 
Potaissa brach man in der östlichen Oeffnung der berühmten Tordaschlucht den so 
wunderbar bebaubaren Thonmergel, der in den Strassen von Torda in der verschie
densten Gestalt die Aufmerksamkeit des Fremden auf sich lenkt und der in der 
Form als Grab- oder Cultusdenkmal den Stürmen anderthalb Jahrtausende trotzte. 
Schon deshalb ist es verlohnend, die Tordaer Schlucht zu besuchen. Gewöhnlich 
verfolgt man den am linken Ufer der Aranyos liegenden Feldweg bis zum Dorfe 
Mészkőfalu oder man geht durch das Thal des Baches Parde auf die Hochebene 
der Tordaerschlucht oder endlich geht man über Uj-Torda in das Thal des Baches 
Szind und schreitet von da am Bergrücken zur Schlucht.

Die bankigen Schichten gelblichen oder graulich-weissen dichten Kalksteins 
des oberen Jura bauen das Rückgrat des Bergzuges von Torda auf; sie beginnen 
mit einem NW-Streichen von 20—60° an der Landstrasse Torda—Kolozsvár 
unter der dünnen Decke junger Tertiärschichten und erschliessen sich zunächst 
in der Schlucht von Túr-Koppánd ; südlich von hier taucht der Kalk am Sattel 
des Bergzuges wieder unter Tertiärschichten, um dann einige Kilometer weiter auf 
beiden Seiten der so oft erwähnten Schlucht von Torda in phantastischen Formen 
wieder hervorzutreten. Von der Schlucht aus verengt er sich fortwährend und 
süd-südwestlich verschwindet er wieder unter der tertiären Decke, erreicht bei 
Borrév das Thal der Aranyos und seine sich hier aufthürmenden felsigen Formen

. - L - ■1 B. Okban : Torda város és környéke. Auf dem im Besitze des Gr. A. Váss be
findlichen Grabdenkmal liest m an : Publius Aelius Valerianus patronus et decurio 
collegii fabrum vixit annis LX decuriones et principales . . . acere contato . . .  de 
decreto universitatis fäciendam curaverunt.

2 Corpus Inscriptionum Latin. III. Bd. Nr. 903. Valerius Celsus fiamén mu
nicipii.

3 Ibidem 912. Aurelius secundus magister Augustalis.
[10]
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setzen sich dann bis Toroczkó fort. An beiden Gehängen dieses Bergzages breiten 
sich stellenweise dichte, massige Kalksteinbänke aus, welche nach aussen höchstens 
ein Einfallen unter 10° aufweisen und gegen den Tegel der Mezőség zu von 
einem Gvpszuge begleitet werden. Dieselben bestehen aus durch jüngeren Kalk
schlamm verkitteten eckigen oder schotterartig abgerollten Jurakalk- und Augit- 
porphyrittrümmern, infolge dessen sie ein breccien- oder conglomeratartiges Aus
sehen besitzen ; ausserdem sind dieselben zumeist dicht von Lithothamnienknollen 
erfüllt. Diese so beschaffenen Kalksteinbänke überlagern entweder unmittelbar 
die Jurakalke oder aber den Porphyrit und die Augitporphvrittuffe.*

Betreffs der Lagerung dieser Küstenfacies von Leithakalk und der ihrem 
Ursprünge nach der Tiefsee ungehörigen Schichten der Mezőség können wir an 
den meisten Orten sagen, dass der Leithakalk und die Breccie unmittelbar in den 
Tegel der Mezőség übergehen.

Dieser Leithakalkstein liefert zwischen Szind und Koppänd entlang der 
Landstrasse und in den Steinbrüchen von Szind und Várfalva ausgezeichnetes 
Baumaterial und dasselbe benützten auch die Römer, deren ausgebreiteten Stein- 
bruch ich in der Nähe der linksseitigen Felsenkuppe beim Austritt der Tordaer- 
schlucht auffand (Man vgl. die Abb. 1 auf S. 16 (116) d. magy. Textes). Der erste 
Bauplatz ( a, b) der bei b terassenformig ist, lässt sich leicht erkennen. Die 
feinen Furchen des Meiseis an der 10 m hohen Hinterwand konnte die Zeit nicht 
vollständig verwischen und nur an der Oberfläche und an den Rändern treten die 
Spuren der Verwischung hervor. In einer Entfernung von kaum 0,8 m von dieser 
Stelle finden wir wieder einen Bauplatz, dessen Breite und Länge je 4—4 m 
betrug, so dass 2—3 Menschen sich dort bewegen konnten.

Doch interessanter und instructiver ist die den Localnamen «Vágott kő» 
(Behauener Stein) führende Stelle (Man s. Abb. 2 auf S. 17 (17) d. magy. Textes). 
Die mächtigen Schichtenbänke bearbeitete man an zwei von einander durch eckig 
behauene Scheidewände getrennten Bauplätzen, an deren äusserem Nebengebiet in 
horizontaler Richtung gebrochen wurde. An der sorgfältig abgetrennten Schichten
wand erkennt man 30—50 cm lange Meiseifurchen und an einer Stelle illustrirt 
der Keilriss in einer Höhe von 30 cm und einer Grundbreite von 26 cm das Vor
gehen der einst hier thätig gewesenen lapidarii. Die auf dem rechtsseitigen Bau
platze künstlich erzeugte Höhlung mag den Nachtwächtern zum Schutze oder 
auch zur Aufnahme der Nahrungsmittel, Kleidungsstücke oder Werkzeuge gedient 
haben.

Die abgemeiselte Wand ist in ihrer Mitte am höchsten und noch heute 
6,5 m hoch, obwohl die Verwitterung schon ein gut Theil derselben weggeschafft 
haben mag. Der Einfall des ersten Bauplatzes beträgt 6,5 m, die Seitenwand seines 
Ausfalles 4,6 m; am zweiten Bauplatze betragen diese Maasse 8, respective 4,7 m. 
Der auf der Zeichnung schon nicht sichtbare dritte Bauplatz schliesst mit einer 
12,3 m hohen Wand ab. Auf diese Art ist dieser Felsenklotz zwölfseitig und von 
oben aus treppenartig behauen (Man s. die Abb. 3 auf S. 18 (18) d. magy. Textes,

A. Koch : Bericht über die im Sommer 1887 ausgeführte geologische 
Detailaufnahme des westlich von Torda fallenden Gebietes des Comitates Torda- 
Aranyos. — Jahresbericht d. bgl. ung. geol. Anstalt für 1887. Budapest 1888.

Földtani Közlöny XXIII. kőt. 1893. j 11 ] f;



welche den horizontalen Durchschnitt des «Vágott kő» darstellt). Die Benennung 
«Vágott kő» bezieht sich eben auf das Geschilderte. Nordwestlich von ihm nach 
einer 6 m grossen Spalte folgt ein neuerer, aber kleinerer «vágott kő» benannter 
Bauplatz, den sie aber in der Form einer Ellipse ausbauten. Ausserdem verrathen 
noch mehrere kleine abgestumpfte Kalktrümmer die Thätigkeit der Börner.

Auf die «Spalte von Torda» sich neigend treten die von den Schotter 
breccien- und conglomeratartig gewordenen unteren Schichten zu Tage. Aus 
diesen gewannen die Steinbrecher ausgezeichnetes Material und beiläufig in einer 
Höhe von 5 m können wir die Spuren des Brechens beobachten, ja unter dieser 
abgeglätteten Wand haben sie wieder eine Höhlung gehauen (Man s. Abb. 4 auf 
S. 19 (19) d. magy. Textes) und in die Wand derselben für die Werkzeuge ein 
25 cm hohes und 15 cm breites bogiges blindes Fenster.

Von hier bezeichnen in der erwähnten Leithakalkdecke der Kalksteine 
nahe zu Szind auf der s. g. Sejka, zahlreiche kleine Höhlungen jene Punkte, an 
denen man seinerzeit Steine brach. In dieser Höhe, und besonders am Ausgange 
des Bachthaies Parde und von hier bis zu dem der Schlucht von Torda gegenüber 
liegenden Hügel Szőke liegen auf einem Baume von 6—7 Joch jene Ziegel-, Gefäss- 
und Gebäudereste zerstreut, welche die einstige Wohnstätte der Steinbrecher 
bezeichnen könnten.

Uebrigens existierte später an derselben Stelle auch eine magyarische Colonie, 
denn die nationalen Fürsten benützten zu ihren Bauten dieses Gestein im Grossen. 
So erbaute Fürst Gabriel B ethlen seinen später von den Türken zerstörten Palast 
in Gyulafehérvár und renovirte die Kirche alldort aus und mit von Torda geliefer
tem Steinmaterial. Einen Theil dieses Materials aber lieferte die römische Festung 
selbst, welche die Bevölkerung bis zur jüngsten Zeit als Steinbruch betrachtete, 
der zu den Kirchen und dem Schlosskastelle von Torda das gemeiselte Stein- 
material lieferte.

Die Steinbrüche der Börner liegen viel zu weit, als dass die Nachwelt sie 
zerstören hätte können und sie werden hoffentlich noch lange Zeit jene gewaltige 
Thätigkeit bezeugen, mit welcher die römische Herrschaft sich trotz ihrer kurzen 
Dauer auszeichnete.

Meine eben in bergarchäologischer Hinsicht angestellten Untersuchungen 
der römischen Sculpturen in den Trümmern Potaissa’s bezeugen es, dass das 
Material der zierlicheren Sculpturen auch liieher aus dem Comitate Hunyad, aus 
dem Marmorbruche der von Torda beiläufig 200 m weit liegenden Gemeinde 
Bukova kam. Dass der Nummulithkalk von Magyar-Igen ebenfalls benutzt wurde* 
konnte ich an einem Jupiter gewidmeten Altar nacliweisen; ja ich konnte mich 
auch von dem überzeugen, dass sie feinkörnigen Jurakalk, der sich bei der 
Schlucht von Koppánd-Túri, auch stellenweise bei der von Torda zeigt, zu kleineren 
Bildhauerarbeiten benützten. Die Stelle aber, wo sie diese letzteren Arbeiten aus
führten, konnte ich bisher noch nicht ausfindig machen.

82 G. t é g l á s : r ö m is c h e  s t k in b r ü c h e  v o n  p o t a is s a .
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LITTERATUR.
(1.) Hoernes R .: V e rs te in eru n g en  a u s  d e m  m io c ä n e n  T egel v o n  W a lb e r s -  

do^f. (Verhandl. d. k. k. geol. Reicksanstalt. Wien, 1890. p. 129.)

Die Fauna des Tegelvorkommens der Ziegeleien von Borbolya (Walbersdorf 
im Komitate Sopron) war, seitdem Verfasser* im Jahre 1884- die Aufmerksamkeit 
auf sie lenkte, wiederholt Gegenstand der Bespreclmng. So bezweifelte Fuchs** 
zuerst das für wahrscheinlich erwähnte Vorkommen zahlreicher für den Schlier 
bezeichnender Formen und theilt nach dort erhaltenen Conchylien die Liste einer 
grösseren Anzahl von charakteristischen Formen des Badner Tegels mit. Später 
besuchte Toula*** den Fundort, bestätigte die Angaben des Verfassers und gibt 
eine Liste der von ihm selbst gesammelten Versteinerungen, darunter einige 
Schlierformen, wrelche vom Verfasser bei seinem ersten flüchtigen Besuche nicht 
gefunden wurden. Endlich wies Kittl f nach, dass in den Ziegeleien von Borbolya 
grössere Mengen von Badener Conchylien durch Arbeiter feilgeboten wrerden, 
welche dieselben von den Badener Ziegeleien herüberbringen und dass dieser Um
stand zu den verschiedenen Ansichten Veranlassung gab.

Verfasser, der besagte Ziegeleien im Sommer 1889 neuerdings besuchte, er
warb eine grössere Anzahl Versteinerungen, welche verschiedenen Anzeichen 
nach aus dem hierortigen Tegel zu stammen scheinen.

(Man s. S. 25 (25) des magyarischen Textes unter [1]).
Mit Rücksicht der bis jetzt gemachten Erfahrungen glaubt Verfasser der 

Ansicht Kittl’s beipflichten zu können, dass hier Formen des Badener Tegels 
mit solchen des üttnanger Schliers gemengt Vorkommen. Die Frage, ob man 
Cerithium  lig n ita m m  und die typische Form von P ijru la  m sticu la  als auf 
den Horizont der Gründer Schichten hindeutend betrachten kann, wird nach 
Verfasser erst nach Untersuchung grösseren Materials beantwortet werden können.

August F ranzenau.

(2.) Hoernes R. und Auinger M .: D ie  G a s te ro p o d e n  d e r  M e e r e s -A b la 
g eru n g en  d e r  ersten  u n d  z w e ite n  m io c ä n e n  M e d ite r r a n -S tu fe  d e r  ö s te r 
r e ic h isc h -u n g a r is c h e n  M on arch ie . 6-te Lieferung. Wien, 1890.

Nachdem seit dem Erscheinen des M. HoERNEs’schen Werkes «Die fossilen 
Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien» die altbekannten Fundstellen der Tertiär- 
petrefacten des Oefteren ausgebeutet und auch neue Lokalitäten aufgefunden

* H oernes R., Ein Vorkommen des Pecten denudatus Rss. und anderer Schlier - 
Petrefacte im inneralpinen Tlieil des Wiener Beckens. — Verb, der k. k. geol. Reiclis- 
anstalt. Wien, 1884. p. 305.

** F uchs Th., Ueber den marinen Tegel von Walbersdorf mit Pecten denu
datus. — Ebenda, 1884. p. 373.

*** Toula F., Ueber den marinen Tegel von Walbersdorf bei Mattersdorf in 
Ungarn. — Ebenda, 1885. p. 245,

|  Kittl E., Ueber den miocänen Tegel von Walbersdorf. — Annalen des k. k. 
naturhist. Hofmuseums. Wien, 1886. Bd. I. Notizen, p, 19.
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wurden, was tlieilweise zur Auffindung neuer Formen beitrug, theilweise unsere 
Kenntniss über die Verbreitung der einzelnen Formen in hohem Maasce berei
cherte, war es von besonderem Interesse, dass die Aufarbeitung des so gesammel
ten Materials einheitlich vollzogen werde.

Diesem Umstande entsprechend vereinigten sich die Verfasser, indem sie in 
den Gesichtskreis ihrer Untersuchungen nicht nur die Versteinerungen des im enge
ren Sinne genommenen Wiener Beckens, was auch schon M. H oernes theil
weise unterliess, sondern auch das des viel reicheren ungarischen hinein- 
zogen.

Eingeschränkt wurde der Umfang des Gebietes insoferne, als die Vorkomm
nisse der sarmatischen Stufe und der Congerien- und Paludinenschichten ausser 
Acht gelassen wurden.

Das sechste Heft dieses grossangelegten Werkes umfasst die Gattungen 
Pollin, Pyrula, Fusus, Fasciolana, Turbinella und Cancellaria der Muricidaeen.

Als zur Gattung Pollia Grat gehörende Formen werden neben fünf neuen 
Arten auch sechs solche herangezogen, die von M. H oernes zu Buccinmn, Trito- 
nium, Murex und Fusus gehörend betrachtet wurden.

Die Zahl der Arten der Gattung Pyrula Lamk., wird von sieben auf acht 
erhöht.

Nach Erörterung der von M. Hoernes zu der Gattung Fusus Lamk. gezähl
ten 19 Arten werden 17 als hierher gehörende theilweise beschrieben, oder 
mit Bemerkungen versehen.

Bei der Beschreibung der Formen des Genus Fasciolaria L amk. sind neben 
den von M. H oernes angeführten drei Arten, zwei von ihm früher zur Gattung 
Fusus gezählte herangezogen worden, ausserdem eine von F uchs beschriebene, 
wie auch drei neue Arten erwähnt.

Zu den von M. H oernes beschriebenen fünf Formen der Gattimg Turbinella, 
Lamk. werden noch vier neue, sowie eine für das Wiener Becken neue angeführt.

Von den 27 durch M. H oernes zu Cancellaria gestellten Arten können 24 
ihre Namen bewahren. Die Bezeichnung dreier musste geändert werden. Als neue 
Formen werden fünf beschrieben.

Zur Veranschaulichung der Verbreitung der in diesem Hefte beschriebenen 
Formen in Ungarn mag folgende Tabelle dienen :

(Man vgl. S. 26—7 (26—7) des magyarischen Textes unter [1]
Eine grosse Anzahl der angeführten Formen wurde auf 6 Tafeln abgebildet.

August Franzenau.

(3.) Koch A .: A  K olozsvár vidéki durvam ész-rétegek, különös tekintettel 
azok ipari értékére. (Orvos-természettudományi Értesítő. Term. tud. sz. 
1889, Kolozsvár, p. 129.) — A. K o c h : D ie G robkalkschichten der Umge
bung K lausenburg's, m it besonderer R ücksich t a u f  deren technischen  
W erth. (Revue aus dem Inhalte der Naturwissenschaftlichen Abtheilung 
des «Orvos-termeszettudományi Értesítő.» Kolozsvár, 1889. p. 175.)

Verfasser schildert eingehend die geologischen, palaeontologischen und petro- 
graphischen Verhältnisse der Bau- und Werksteine der Steinbrüche von Oläh-

[14]
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Nádas und der Bácser Schlucht aus der Umgebung von Kolozsvár und liefert auch 
Daten über die Witterungs-Beständigkeit der Gesteine von letzterer Localität.

Die Gesteine beider Fundorte gehören den mitteleocänen, sogenannten Pari
ser-Grobkalk-Schichten des Tertiärsvstemes an, während aber der Oláh-Nádaser 
Stein aus dem unteren Niveau dieser Stufe gebrochen wird, gewinnt man den der 
Bácser Schlucht aus dem oberen.

Der Oláh-Nádaser Bruch liegt in der Grobkalkzone, welche sich von Kalota
szeg über Kőrösfő, Oláh-Nádas. Jegenye, Nagy-Kapus, Gyalu u. s. w. hinzieht; die 
der Bácser Schlucht in der, mit der früheren parallel verlaufenden, von ihr aber 
nördlich gelegenen Zone, welche von Kalotaszeg beginnend über Zsobok, Sztána, 
Egeres, Magyar-Nádas, Szucság, Bács bis Kolozsmonostor reicht. Die Schichte 
des ersteren Bruches ist nirgends mächtiger als 0 m und zerfällt gewöhnlich 
in zwei Bänke. Die brauchbaren Bänke der letzteren sind 0,85 und 1,0 m 
mächtig.

Bei Oláh-Nádas fallen im Thale des Nádas-Baches die Kalksteinschichten 
beiläufig NNW bei 4-° ein, übergehen ins Liegende in einen bläuliebgrauen Thon
mergel und sind durch eine bunte Thonbildung gedeckt.

Der Schichtencomplex der Bácser Schlucht ist in den einzelnen Brüchen ver
schieden. Die Schichten fallen aber insgesammt unter 4—5° gegen NNO ein.

Der Grobkalk beider Orte ist durchgehends aus Ueberresten organischer 
Körper zusammengesetzt, die durch einen dichten krystallinischen Cement ver
bunden sind.

Als organische Ueberreste dominiren im Oláh-Nádaser Steine die zur Gattung 
Miliolina gehörenden Foraminiferen, viel seltener sind Alveolinen, noch seltener 
Bruchstücke von Echiniden, Crustaceen-Üeste und Bruchstücke von Kalk-Algen 
(Lithothamnium). Der Stein besitzt die Härte des Kalkspathes, ist spröd und 
bricht muschelig. Sein specifisches Gewicht beträgt 2,56.

Den oberen Grobkalk der Bácser Schlucht bilden hauptsächlich Ostrakoden 
(Schalenkrebse), untergeordnet Foraminiferen. Die Härte des Steines ist im tro
ckenen Zustande geringer als die des Oláh-Nádaser, im nassen Zustande im Bruche 
genommen, muss er aber gerade als weich bezeichnet werden. Proben aus zwei 
verschiedenen Bänken ergaben als das specifische Gewicht 2,550 und 2,532.

Der untere, das heisst der Oláh-Nádaser Grobkalk war bis zur neuesten Zeit 
bei Bauten nicht in Verwendung gebracht und kann somit über dessen Wider
standsfähigkeit kein Urtlieil gefällt werden. Zur Beurtheilung dieser Eigenschaft 
des Steines der Bácser Schlucht dienten hauptsächlich die Würfel der Strebepfeiler 
der nördlich gelegenen Seite der Kirche aus der Zeit von Mathias Corvinus in 
der Farkas-utcza in Kolozsvár. Ihr Erhaltungszustand ist mit Ausnahme der 
Grundsteine, welche fortwährend der Nässe ausgesetzt sind, verliältnissmässig ein 
guter, indem die Ecken der Würfel auch jetzt noch ganz scharf sind und die 
feineren gothischen Verzierungen durch den Einfluss der Witterung nur wenig 
angegriffen wurden.

August F ranzenau.
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(4.) K och A .: Jelentés a z  e rd é ly i m u z e u m -e g y le t  m e g b ízá sá b a n  a  m ú lt  
n y á ro n  tett fö ld ta n i k ir á n d u lá s a im n a k  eredm ényeirő l. (Orvos-természet
tudományi Értesítő. Term. tud. sz. 1890. Kolozsvár, p. 325. — A. K o c h : 

G eologische B e o b a ch tu n g en  in  S ieb en b ü rg en .  (Revue über den Inhalt 
des Értesítő. II. Naturwissenschaftliche Abtheilung. Kolozsvár, 1890, 
p. 366.)

Verfasser bereiste mehrere Gebiete Siebenbürgens, hauptsächlich um sich 
über die Verbreitung der neuerdings festgestellten Schichtenreihe der tertiären 
Ablagerungen zu orientiren, bei welcher Gelegenheit constatirt wurde, dass die 
«Mezőség» in südnördlicher Richtung von Maros-Ludas bis Besztercze (Bistritz) 
ausschliesslich aus den «Mezőséger Schichten» besteht und dass diluvialer Schutt 
und Lehm nur fleckenweise an den Thalterrassen erscheint.

In der Umgebung von Besztercze ist der schieferige Tegel der erwähnten 
Schichten ausgebildet. Zwischen Besztercze und Zsolna (Senndorf) wird der Tegel 
von Schotter und Conglomeratbänken, die aus Gerollen des Andesits und Karpa- 
pathensandsteines bestehen und auch jungtertiären Alters sein können, überdeckt. 
Im Tegel des sogenannten Schieferberges wurde lagenweise die Tellina ottnan- 
gensis angetroffen. Der Schlemmrückstand enthält neben Ostrakoden bis jetzt 
nicht näher bestimmte Foraminiferen. Häufig enthält der Tegel dünne Lagen 
verkohlter Algen und kleine Nester dichter Braunkohle.

Gegen Naszód zu wurde der tiefste Horizont der Mezőséger Schichten mit 
mächtigen Dacittuff-Bänken, in der Umgebung von Naszód und nördlich bis Teles 
wurden die sogenannten «Hidalmäser Schichten» angetroffen. Letztere Bildung ist 
ein Tegel, der stellenweise mürbe Sandsteinbänke, Schotter und Conglomeratbänke 
einschliesst. Im mürben Sandstein wurden bei Luska am Szamosufer der Teredo 
Norvegica Spengl. ähnliche Röhren gefunden. Unter diesen Schichten befinden 
sich die die aquitanische Stufe repräsentirenden dickbankigen Sandsteine mit ein
gelagerten Schieferthonen und Mergeln. Das Liegende derselben ist bei Pärva 
ein bituminöser Schiefer mit Fischschuppern die dem «Fischschuppenschie
fer von Nagy-Ilonda» entsprechen dürften. Ein dem Hójaer Kalke äquivalenter 
lithothamniumreicher Breccienkalk wurde auf Glimmerschiefer liegend angetrof
fen. In diesen letzteren unteroligoeänen Schichten sind bei Pärva 3 dünne Gänge 
von rhyolitisehem Dacit eingezwängt. In der Gegend von Romuli folgen unter den 
angeführten Schichten stark gewundene Sandsteine und Mergelschiefer, die theil- 
weise zum Eocän, zum grössten Theile jedoch bereits zur Kreide gezählt werden 
können.

Den Untergrund von Borgó-Prund bilden Dacittuff-bänke der «Mezőséger 
Schichten», darüber folgen jungtertiäre Andesitbreccien und Tuffe, in welchen wie 
bei Bélbor und Borszék Ligniteinlagerungen beobachtet wurden. Gegen Borgó- 
Marosény sind aquitanische Sandsteine verbreitet, die nordwärts bis Rodna vor
herrschend andauern und welche an zahlreichen Punkten von Andesitkuppen 
durchbrochen werden. Diese Sandsteine führen spurenweise auch Braunkohlen.

Zwischen Alsó- und Felsö-Füged in der Nähe von Felvincz ist zu oberst ein 
10 m mächtiges Lager eines dickbankigen, schotterigen Sandes mit Einschlüssen

[16]



LITTERATUR. 87

von Eisensteinnieren und Resten einer Melanopsis-Art anstehend. Darunter wech
seln Schichten eines grauen Schiefertegels und eines Sandes, in welchem sich ein 
KolilenÜötzchen weithin zieht. Dann folgt ein blauer Schiefertegel und eine 
Dacittuffbank. Dies wäre eine Schichtenreihe von der pontischen bis zur oberen 
Mediterran-Stufe.

Bei Segesvár (Schässburg) konnten zwei petrographisch gut gesonderte Grup
pen der jungtertiären Schichten ausgeschieden werden. Die oberen sind Sand
steine, deren höher liegender Horizont kugelige Concretionen und Limonitnieren, 
der untere sandig-schiefrige Tegellagen führt. Diese beschriebene Gruppe deckt 
einen fein geschichteten bis schieferigen Tegel mit dichten Lignit-Nestern und ver
kohlten Hölzern. Da keine anderen Fossilien sich vorfanden, war es nicht festzu
stellen, ob hier blos die sarmatische oder aber auch die pontische Stufe vorhanden 
sind. Der diluviale Schotter und Lehm kommt im Küküllo-Thale in zwei Terrassen 
vor. In den Schotterablagerungen fehlen Andesitgerölle, statt ihnen treten 
Gesteine des südlichen Grenzgebirges auf, woraus zu schliessen wäre, dass der 
Fluss Nagy-Küküllö' erst am Schlüsse der Diluvialperiode seinen Lauf durch diese 
Gegend nehmen konnte, und dass während der Diluvialzeit kleine Flüsse von den 
Fogaraser Alpen das Geröll niederbrachten.

Aus dem Terrassenlehm und Terrassenschotter der Bácser Schlucht von der 
Umgebung von Kolozsvár kamen Zähne und Knochenbruchstücke eines kleinen 
Elephas primigenius und aus den Mergelschichten der dortigen Grobkalkbänke ein 
Exemplar eines Fisches in das Kolozsváréi- Museum. In Kolozsvár wurde beim Baue 
eines Gasreservoirs im Mezőséger Tegel ein grosser Knochen eines Probosciden 
gefunden. Der Grobkalk des Kolozsmonostorer Stein braches lieferte das Schädel- 
fragment mit dem oberen Kiefer eines Krokodiles. Den Stirnknochen mit sammt 
den Hornzapfen von Antilope rupicapra L. erbeutete Verfasser aus einer neuen 
Knochenhöhle der Hideg-Szamos. A ugust F ranzenau.

( 5 .)  L ö r en th ey  I . : D ie  N a g y  -  M d n yo h er po litische S tu fe  u n d  ih re  F a u n a . 
( J a h r b u c h  d . k ö n .  u n g .  g e o l .  A n s t a l t .  B u d a p e s t ,  1 8 9 0 .  B d .  I X .  p .  3 3 .  m i t  
T a f .  I .  [ M a g y a r i s c h ] ) .

Ausser der im Titel angeführten pontischen Stufe befasst sich Verfasser 
auch mit dem Muschelkalk, den Lias-Kohlenlagern und dem Löss der Umgebung 
von Nagy-Manyok im Comitate Tolna. Von diesen Ablagerungen bildet der Mu
schelkalk — das älteste Glied in der Reihe — den Kalvarien-Berg von Nagy- 
Manyok und erstreckt sich dann von hier hauptsächlich in südlicher Richtung. 
Der Kalk ist meistentheils dunkelgrau und so fest, dass er nicht nur zum Kalk
brennen, sondern auch als Baustein-Verwendung findet. Bei Nagy-Mányok können 
die an mehreren Punkten des Mecsek-Gebirges eruirten drei Stufen des Muschel
kalkes ebenfalls unterschieden werden, aber ohne dass ihre Grenzen zu ziehen 
wären. Die unterste Stufe ist ein geschichteter, schwarzer oder lichtgrauer, mehr 
weniger knolliger Kalk mit nur schlecht erhaltenen Ophiura sp.-Resten. Dieser 
Complex befindet sich an der nördlichen Seite des Kalvarien-Berges. Der mittlere 
Theil ist gleichfalls geschichteter Kalk aber mit handbreiten Calcitadern durch
zogen. Stellenweise wird er mergelig. Die darin auftretenden Versteinerungen sind:
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Coenothyris (Terebratula) vulgaris S chloth., Hoernesia (Gervillia) sócialis 
S chloth., Pecten disciformis S chübl.

Das oberste Glied, ein lichtgrauer oder manchmal gelblich brauner Dolomit 
führt keine organischen Ueberreste. Derselbe bildet das Liegende der Kohlenlager. 
Die rothe Varietät des Muschelkalkes, welche in der Umgebung von Pécs bekannt 
wurde, ist auch im nördlichen Theile des Szarvas-Grabens in Gestalt grosser Blöcke 
vertreten. Die ursprüngliche Lagerstätte dieser ist aber bis jetzt noch nicht bekannt.

Der kohlenführende Lias, die Schichten mit Gryphaea obliqua und Am
monites raricostatus, ist nahezu 130 m mächtig und schliesst neun im ganzen 6,84 m 
mächtige Kolilenflötze ein.

Die Gebilde der pontischen Stufe lagern auf den steilstehenden Schichten
köpfen des Muschelkalkes und sind zweierlei Art.

Der tiefer liegende Theil ist ein grobkörniger Quarzsand und Conglomerat 
mit wenigen Versteinerungen, welche hauptsächlich zu Adacna gehören. Die Mäch
tigkeit dieser Ablagerung variirt zwischen 1 bis 3 m.

Die Conglomerate deckt eine mehrere Meter mächtige Thonablagerung. Der 
Thon ist plastisch, glatt, genug zähe und geschichtet. Sein Schlemmrückstand 
weist in grosser Menge Ostracoden, eine kleine Planorbis-Art und einige grössere 
und kleinere Schnecken Arten auf. Die Makrofauna ist sehr reich.

Der eine Fundort der Versteinerungen dieser Ablagerung befindet sich in 
der östlichen Ausbuchtung am südlichen Ende des Szarvas-Grabens. Ein zweiter 
ist vom Grabenhaus etwas östlich.

Die an diesen Orten gefundene Fauna ist auf Seite 32 (32) des magy. 
Textes unter [1] angegeben.

Nach dem Verfasser gehört die Fauna dem Rhomboidea-Niveau der oberen 
pontischen Stufe an und stimmt am besten mit der aus der Umgebung von Agram 
bekannt gewordenen überein. Weniger Anklänge finden sich zu der Királykegyeer 
uud am weitesten steht sie von der Arpáder Fauna.

Der Löss ist bei Nagy-Mänyok am südlichen Ende der Stadt und auf der 
westlichen Seite des Szarvas-Grabens dem Kalvarien-Berge gegenüber aufge
schlossen. Letztere Stelle lieferte Pferdezähne, mehrere Hirschgeweih- und Schä
delfragmente, Rehgeweihe, einen schönen Stosszahn von Elephas primigenius, den 
Schädel von Sus scrofa und anderweitige Knochentlieile und Hörner von Wirbel - 
thieren.

Schliesslich macht Verfasser die von Adolf P atera und R obert V igier  aus
geführten chemischen Analysen des Rhyolith-Kaolins bekannt, der zwischen dem 
Dolomit des Muschelkalkes und den kohlenführenden Liasschichten gangartig 
auf tritt.

Es sei erwähnt, dass zu der mit II bezeichneten Analyse nur die schlamm
artig feinen Theile des Materiales angewendet wurden. Man sehe auf S. 32 (32) 
des magy. Textes unter [2],

Bei 950° C zeigt der Kaolin noch keine Spur der Verglasung, bei 1023° C 
verglast er, bei 1175° C endlich schmilzt er zu einer Kugel.

Auf der beiliegenden Tafel wurden je ein Exemplar von Adacna cristagalli 
R oth und von Congeria croatica B rus, abgebildet. August F ranzenau.

[1 8 ]
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<6.) M ih a lik  J . : V á n d o rlá so k  L ip tó m e g y é b e n . [ W a n d e r u n g e n  im  L ip tó e r  
C om ita te .]  ( T u r i s t á k  L a p j a .  B u d a p e s t ,  1 8 9 0 .  I I .  p .  3 1 3  u n d  3 8 8 .  [ M a 
g y a r i s c h . ] )

Verfasser gibt in diesem Aufsatze einen Wegweiser für jene Touristen, die 
die Sehenswürdigkeiten des Liptóer Comitates besuchen wollen. Unter diesen ist 
auch die bis jetzt weniger bekannte, für uns interessante Deményfaluer Eis- und 
Tropfsteinhöhle etwas näher erörtert.

Die Höhle liegt in zwei Stunden Entfernung südlich von Liptó-Szent-Miklós 
im Deményfaluer Thale der niederen Tátra, im Schoosse des Kalkberges, welcher 
sich über das durch den ungarischen Karpathen-Verein errichtete Schutzhaus 
erhebt. Vom Eingang gelangen wir durch einen, das «Vorzimmer» benannten Raum 
und gelangen über die bequeme Treppe eines Felsenganges in den mit mächtigen 
Eispfeilern geschmückten Felsensaal hinab, in dessen Nachbarsaale sich der 15 m 
hohe und 5—6 m breite aus Eis bestehende Wasserfall befindet. Ueber eine in den
selben eingehauene Treppe führt uns der Weg in den folgenden Saal der Höhle, wo 
sich aberstatt des Eises Tropfsteinbildungen befinden. Von der Eishalle können wir 
zwischen den Tropfsteinbildungen eine Stunde Weges zurücklegen, bis unserem 
Weitervordringen der Morast und das immer häufiger auftretende Wasser den 
Weg versperrt. Zur Eishalle zurückkehrend, gelangen wir über eine Holztreppe in 
den sogenannten «Ersten Stock» der Höhle, welcher ebenfalls ein mit Tausenden 
von Stalaktiten gezierter Felsenraum ist und dessen Ende in das «Vorzimmer» 
mündet. Verfasser fügt zur leichteren Orientirung den selbst verfertigten Grund
riss und das Längsprofil der Höhle bei. A ugust F ranzenau.

( 7 . )  N ékam  L . S . : B ih a r  országbó l. [ A n s  d em  B il ia r  er- L a n d .[ ( T u r i s t á k  
L a p j a .  B u d a p e s t ,  1 8 9 0 .  I I .  p .  3 6 8 .  M it  1 3  I l l u s t r a t i o n e n  u n d  4  G r u n d r i s s e n .  
[ M a g y a r i s c h . ] )

Gelegentlich des Ausfluges der XXV. Wanderversammlung der ungarischen 
Aerzte und Naturforscher sah Verfasser einige Naturschönheiten des Biliarer Comi
tates, über welche obiger Artikel berichtet. Er erwähnt unter andern die durch uns 
schon früher detaillirter angeführte Erzherzog Josef-Höhle,"' die Josef Szabó 
Schlucht, die Nándor-Hölile und die seinerzeit von Schmidl beschriebene Erz
herzog Albrecht-Höhle. Die Nándor-Hölile ist ein bis 50 Schritte langer, 6—10 m 
hoher und 8—12 m breiter Tunnel, von dessen Gewölbe plumpe Tropfsteine 
herabhängen. In der Fortsetzung spaltet sich dieser in zwei Theile. Der linke 
Flügel ist bei einer Steigung von beiläufig 35° noch 30 Schritte lang und enthält 
viele Gesteinstrümmer und Tropfsteine. Der rechtseitige Ast endet in einen 
40 Schritte langen, einen halbkreisförmigen Durchschnitt besitzenden Gange. Fer
ner wird das «Thor von Biliar» und der mit Tropfsteinen geschmückte dreieckige 
Höhlenmund, aus welchem mit grossem Geräusch und mächtigem Wasserfall die eine 
Quelle der Fekete Körös sich herausdrängt, kurz angeführt, wie auch die nächst Me
zőfalva sich befindende sogenannte Zádorfaer Höhle. Dies ist eine an der Oberfläche *

* Földtani Közlöny. Budapest. 1891. Bd. XXI. p. 22.
[19]
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nicht sehr grosse, aber wenigstens 60 m tiefe und am Grunde wasserführende 
Höhl, da das durch hineingeworfene Steine erzeugte Geräusch erst nach 6—7 
Secunden hörbar wird. Augost F ranzenau.

(8.) Siegmeth K .: A z  aggteleki barlang. [D ie Aggteleker H öhle.] (Turisták 
Lapja. Budapest, 1890. II. p. 142.)

(9.) Siegmeth K .: A z  aggteleki cseppkőbarlang. [ D ie Aggteleker T ro p f
steinhöhle.] Eperjes, 1890. 32 S. Mit 34 Lichtdruck-Tafeln. [Magyarisch.]

Beide Beschreibungen wollen zur Orientirung der Besucher beitragen, die 
die bei der Gemeinde Aggtelek in Gömörer Comitat gelegene gleichnamige oder 
aber auch Baradla genannte Höhle aufzusuchen gedenken und somit finden wir 
darin kurz gefasst alles, was sich auf die Bildung der Höhle, auf deren geogra
phische, oro- und hydrographische, geologische, geschichtliche und anthropo- 
paläontologische Verhältnisse bezieht. Wir wollen bei dieser Gelegenheit bereit
willigst jener grossen Verdienste gedenken, die sich der Verf. um die Erforschung 
und Popularisirung dieser schönsten und grössten Tropfsteinhöhle Ungarns 
erworben.

Es kann nicht unsere Aufgabe bilden, so diese — die ja schon lange bekannt 
sind — wie auch die einzelnen Bäume und die in diesen vorkommenden zufällig 
geformten Tropfsteinbildungen zu besprechen. (Für die letzteren sich Interessiren- 
den können wir die 33 Lichtdruckbilder der zweiten Arbeit empfehlen). Mit Still
schweigen dürfen wir aber nicht die irrige Angabe über die Nahrung des Rhino
ceros tichorhinus übergeben.

Ferner ist es zu bedauern, dass die vom Grubendirector K oloman M ünnich 
gefertigte Uebersichtskarte der Höhle, die im Original wohl sehr schön ausgeführt 
sein mag, durch die Verkleinerung für die Reproduction aber ganz unbrauchbar 
wurde, indem die, die hervorragenden Objecte bezeichnenden Zahlen ganz ver
wischt, die grösste Zahl der Aufschriften aber auch nur mittelst einer Loupe les
bar sind.

Derzeitig ist die Höhle mit sämmtliclien Räumen und dem am 15. März 1890 
durchbrochenen 185 Meter langen neuen Eingang 8666,5 Meter oder rund 8,7 Ki
lometer lang. August F ranzenau.

(10.) Szajnocha L .: Über eine cenomane F auna  aus den K arpathen  der 
B ukovina . (Verhandl. d. k. k. geol. Reicksanst. Wien, 1890. p. 87.)

Die Localität der hier angeführten Fauna liegt wohl ausser den Grenzen 
unseres Vaterlandes in der Bukowina, wenn wir uns aber trotzdem in die Erörte
rung derselben einlassen, geschieht dies, um zu zeigen, in wie naher Beziehung 
die Kreidebildungen des inneren Bogens unserer Ost-Karpathen zu denen des 
äusseren stehen.

Das untersuchte Material wurde noch von Dr. A. v. Alth nord-westlich von 
Kirlibaba im Thale des Cibó am Westabhang des Jedul gesammelt.

Verfasser bestimmte die auf Seite 34 (34) des magyarischen Textes unter 
[1] aufgezählte Arten.
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Von diesen ist Exogyra columbella in der Kreide des Máramaroser Comitates * 
heimisch, Acanthoceras Mantelli und Exogyra colurnba in der durch H erbich ** 
aus der Umgebung von Ürmös *** am östlichen Abhange des Persányer Gebirges 
bekannt gewordenen. Die Verbindung mit der podolischen Kreide bewirkt Acan
thoceras Mantelli und Ostrea carinata. August F ranzenau.

(11.) Szajnocha L .: Über ein fossiles E lenskelett aus der Höhle bei Jasz- 
czuröw ka in  der Tátra. (Anzeiger der Akademie der Wissenschaften. 
Krakau, 1889.)

Für des Elens Aufenthalt wurden bisher nur morastige niedere Wahlbezirke 
betrachtet. Diese Vorstellung wird hinfällig durch Funde von Resten in einer 
Höhe von circa 1000 m unweit Zakopane in Galizien am nördlichen Abhange 
der Tátra. August F ranzenau.

(12.) E iniges über das G oldvorkom m en im  B ana te . (Berg- und H ütten
männische Zeitung. Leipzig, 1890. p. 277.)

In der Umgebung von Oravicza kommen inmitten mancher Syenite Kupfer
kiese und andere Erze vor, mit welchen auch Gold in Form von feinen Fäden und 
Büschelchen aufzutreten pflegt. Die wichtigste Goldlagerstätte liegt aber unmittel
bar nördlich von Oravicza. Hier ruht eine Jurakalk-Scholle auf Glimmerschiefer, 
in welchen quer und an festen Granat sich anschliessend ein eigenthümliches 
Contactgebilde in Form eines Dreieckes von circa 200 m Seitenlänge sich 
erstreckt und kesselförmig der Teufe zu einfällt. Es ist eine milde Gesteinsart, in 
welcher breccienartige, festere Partien die goldführenden Gesteinstheile bilden, aber 
so, dass die mehr zersetzten syenitartigen Stellen in der Nähe der festeren, einem 
Sandsteine ähnlichen Gesteinstrümmer die reichsten sind. Das Gold kommt hier 
gewöhnlich in zarten, feinen Plättchen, Körnern und Fäden vor. Anderweitig 
werden als am goldreichsten gewöhnlich jene Gangarten gehalten, welche viel 
Granat, Sand (?) und Eisenglanz führen. Tritt dann das Gold in Fädchen auf, so 
bilden diese meist die Ausfüllung der Zwischenräume von kleinen Kalkspath- 
krystallen.

Im Krasso-Szörényer Comitat finden sich ferner im Moraviczaer und Dog- 
nácskaer Gebirge und zwar in den schwefelkiesführenden Gängen des Trachytes 
der Gegend Kraku cu aur, eine Stunde westlich von Moravicza und am Danieli- 
Berge, wie auch bei Ezeres und Furluk nördlich von Bogsän Goldvorkommen. 
Hier ist die goldführende Masse eine thonige, eisenhältige Qnarzbreccie mit 
kleineren und grösseren Drusen und Spalten, in welchen Talk mit weissem Glim
mer und Feldspath lagert. Theilweise führt diese Masse, sowie auch der Quarz das 
Gold in winzigen Blättchen oder feinen, spitzigen Splittern. Im Hangenden 
sowohl, wie im Liegenden haben diese Gänge einen Besteg aus Talk und Feldspath, 
zuweilen mit weissem oder grünlichem Glimmer gemengt. Die Teufenerstreckung

* Földtani Közlöny 1887. Bd. XVII. p. 298.
Földtani Közlöny 1888. Bd. XVIII. p. 330.

*** j er Abhandlung des Verfassers ist der Name dieser Lokalität wiederholt 
Merinos gedruckt.
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der Gänge am Kraku cu aur, die gewöhnlich 80--85° einfallen, ist eine sehr unge
wisse. Manchmal verschwindet der Gang schon im dritten oder vierten Meter von 
der Oberfläche. Ein Verschwächen der Gänge gegen die Teufe wurde auch an zahl
reichen Stellen festgestellt. Das Schmälerwerden derselben ist mit der Abnahme 
des Quarzes und mit dem Aufhören der röthlichen Färbung verbunden. Ein Aus
keilen oder Aufhören der Gänge gegen die Teufe hängt auch mit dem Umstande 
zusammen, dass der sie umgebende Trachyt milde wird, dass Schwefelkies häufig 
eingesprengt erscheint, und dass in der Gangmasse statt Quarz Feldspath vor
herrscht.

Die weiter südlich in Pojana Cirisu, sowie in der Djelovec. im Dognácskaer 
Grubenrevier und bei Furluk erschürften Gänge sind minder mächtig und im 
Streichen weniger anhaltend als jene von Kraku cu aur. Alle diese wie auch die 
Moraviczaer haben sich bis jetzt als wenig oder gar nicht lohnend erwiesen.

Die Thäler der Flüsse Nera und Karas haben als goldführende Lagerstätten 
einiges Interesse. Im Thale der Nera sind es insbesondere die erzführenden Ser
pentine, welche das Abschwemmungsobject für die Goldseifen bilden, und welche 
in der Gegend von Fehértemplom längere Zeit verwaschen wurden. Die Goldsand- 
Ablagerung soll an einer Stelle des Markor-Potok eine Länge von circa 150 m, 
bei ungefähr 18 m Breite und 0,5 m Mächtigkeit besitzen.

August F ranzenau.

(13.) J ahn K .: Chemische A na lysen  der Brassóer (K ronstäd ter) T r in k -  
wasserteitung. (Értesítő az erdélyi muzeum-egylet orvos-természet
tudományi szakosztályából XVI. Jahrgang p. 283— 294. und XVII. Jah r
gang p. 125— 136. Kolozsvárt 1891. und beziehungsweise 1892; Deutscher 
Auszug in «Revue über den Inhalt des Értesítő. XVI. Band, p. 359— 363. 
und XIV. (nicht XVII? Ref.) Bd. p. 309— 314. 1862.)

Neuerer Zeit erhoben sich Klagen gegen die Güte und Leistungsfähigkeit 
der Brassóer (Kronstadt) Wasserleitung, so dass sich die Stadtvertretung gezwun
gen sieht eine neue Leitung hersteilen zu lassen. Die Quellen der neuen Wasser
leitung hat Prof. K. Jüngling untersucht und für durchwegs gut befunden.

Da aber die Quellen der alten Leitung nur theilweise aus bewohnten Grund 
und aus demselben Gestein-Schichten entspringen, so wahr die Annahme nahe 
gelegen, dass der Grund der Verschlechterung des Wassers in der Leitung selbst 
liege. Dies zu entscheiden untersuchte Verf. Proben aus verschiedenen Zweigen 
der Stadtleitung, deren Röhren aus verschiedenen Material (Holz- und Thon
röhren) besteht.

Die grosse Uebereinstimmung der Zusammensetzung der einzelnen Wässer 
zeigt, dass die Leitungen keinen nachweisbaren Einfluss ausgeübt haben.

Verglichen mit der Analyse der Quellen ergibt sich, dass das Brassóer (Kron
städter) Trinkwasser eine nahezu constante Zusammensetzung hat. Wenn man 
noch den Vergleich mit den Grenzzahlen hinzuzieht, kann das Wasser als rein 
bezeichnet werden, da es keine höheren Gienzzahlen übersteigt. Aber im Vergleich 
zu den Quellen ist es doch verunreinigt, da es mehr Chlor, Salpetersäure und orga
nische Substanz enthält. Die Verunreinigung kann von den auf bewohnten Gran
den entspringenden Quellen herrühren und müssten diese nach vorhergegangener

[22]
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Untersuchung ausgeschlossen werden, dann gehört dies Wasser zu den guten, 
mittelharten Trinkwässern. Das über die verschiedene Güte der einzelnen Brunnen 
in der Stadt verbreitete Urtheil, kann hauptsächlich auf den Temperatur-Unter
schieden beruhen, kann aber auch in pathologisch wirkenden Bestandtheilen seinen 
Grund haben. Es wäre demnach erwünscht, die Wasser auch einer ausführlichen 
bactereologischen Untersuchung zu unterwerfen, da es bekanntlich überhaupt bei 
Fremden, die es noch nicht gewohnt, Magenleiden und Verdauungsstörungen zu 
verursachen pflegt.

Verf. untersuchte auch die wichtigsten Trinkwässer der ausgebreiteten Vor
städte. Unter diesen Trinkwässern kann da6 der Blumenauer Jancsi-Wiesenleitung 
entnommene als sehr gut bezeichnet werden, die übrigen sind verunreinigt. Hin
sichtlich der die Analysen Resultate enthaltenden Tabellen muss auf die Original- 
Abhandlung verwiesen werden. Josef Loczka.

BERICHTE
ÜBEE DIE SITZUNGEN DER UNGAR. GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

Die ung. geologische Gesellschaft hielt am 1. Februar 1893 ihre Haupt
versammlung für das abgelaufene Jahr 1892. Der Vorsitzende Prof. Dr. J. v. S zabó 
referirt in seiner Eröffnungsrede über die Tliätigkeit des vierten internationalen 
geologischen Congresses, welcher 1891 in Washington abgehalten wurde und 
über den gegenwärtigen Stand der Angelegenheit der geologischen Karte Europas. 
Der erste Secretär Dr. M. Staub giebt in seinem Jahresberichte ein übersichtliches 
Bild über die Thätigkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre 1892. Erbetont 
darin die Wichtigkeit, die für das geologische Studium Ungarns die von Seite der 
kgl. ung. geol. Anstalt im Vorjahre begonnenen agronomisch-geologischen Unter
suchungen haben werden, die im Vereine mit den Profilen der artesischen Brunnen 
und der von Seite der ung. naturw. Gesellschaft in Angriff genommenen Moor
untersuchungen die Quartärzeit Ungarns in ein helleres Licht zu setzen vermögen. 
Die Zahl der Mitglieder betrug am Ende des Jahres 1892 : 397 (1 Protector, 
15 Ehrenmitglieder, 12 correspondierende, 366 ordentliche Mitglieder, 3 Corre
spondenten) ; das Vermögen betrug 13,453 Gulden 47 Kr. ö. W.

Nach Beendigung des officiellen Theiles der Hauptversammlung hielt das 
A. M. Dr. J. v. P ethö einen Vortrag «über die Primaten der Vorwelt», in welchem 
er eine chronologische Uebersicht über die Funde von fossilen Affenresten gab.

In der am 4. Januar Í893 abgehaltenen ersten Vortragssitzung wurden 
folgende Vorträge gehalten :

1. P. Treitz berichtete über seine Studienreise, die er im Sommer 1892 in 
Hessen und Baden machte und schilderte vorzüglich die geologischen Verhältnisse 
des Mainzer Beckens.

2. Dr. F. Schafarzik besprach folgende zwei Publikationen, die sich auf das 
Baumaterial Ungarns beziehen: F. Karrer, Führer durch die Baumaterialien
sammlung des k. k. Hofmuseums und A. H annisch, Resultate der Untersuchungen
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mit Bausteinen der österr.-ung. Monarchie. Aus B arker' s Publikation erfahren 
wir, dass den grössten Theil des Baumaterials der öffentlichen Bauten der Haupt - 
und Residenzstadt Oesterreichs und zwar in erster Linie das Leithagebirge 
liefere. H annisch untersuchte das Gesteinsmaterial von 24- ungarländischen Fund
orten hinsichtlich seines specifischen Gewichtes, seiner Porosität, Festigkeit 
und Abnützung. Alle Versuche des Verfassers sprechen für die Vorzüglich
keit des Gesteines des Leithagebirges und des diluvialen Süsswasserkalkes von 
Süttö, dessen Härte mit der des Granites wetteifert und der ausserdem sehr geringe 
Porosität zeigt. Der Vorsitzende Prof. v. Szabó bemerkt hiezu, dass man die 
Widerstandsfähigkeit des Gesteines den Atmosphärilien gegenüber nur durch 
Beobachtungen und Untersuchungen im Freien erfahren könne.

3. Dr. A. Schmidt legt vor und bespricht das erste Heft der «Zeitschrift für 
praktische Geologie» (Herausg. von M. Krohmann, Berlin. Verlag von S. Springer).

In der am 1. März 1893 abgehaltenen zweiten Vortragssitzung zeigte der e. 
Secretär an, dass Herr Dr. E. L ökenthey, Assistent am  paläontologischen Institute 
der kgl. Universität Budapest in die Reihe der gründenden Mitglieder t r a t ; ferner 
dass zu ordentlichen Mitgliedern folgende Herren candidirt sind:

E merich H éjja s . Assistent am mineralogischen Institut, der kgl. Universität 
zu Kolozsvár, empfohlen durch das gr. M. Prof. Dr. A. Koch ;

E ngelbert B eu tel . Hütten- und Guss Werksleiter,
E rnst F ranzl, Bergverwalter und
W ilhelm  J ahn jum, Eisenfabriksdirektor zu Nadrág im Com. Krassó-Szörény; 

empfohlen durch das o. M. W ilhelm  J ahn sen.
Die Reihe der Vorträge eröffnete der Vorsitzende
1. Dr. J. v. Szabó mit einem Nekrolog über den unlängst verstorbenen Mine

ralogen M. v. K okscharow.
2. P. T reitz bespricht unter dem T itel«über Salzausscheidungen» eingehend 

den natronhaltigen Boden eines Theiles des Comitates Csongrád.
Er erinnert vor allem an die von Abich, H ooker, Sickenberg, H ílgard und 

Ochsenius aufgestellten Hypothesen bezüglich der Bildung des kohlensauren 
Natron (Soda). Der Vortr. stellte seine eigenen Beobachtungen auf den an der 
Theiss liegenden Besitzungen des Grafen L adislaus Károlyi an und bemerkt, dass 
das Natron dort zu finden sei und dass dort Natronflecken entstehen, wo der Unter
grund sehr viel kohlensauren Kalk enthält und wo die unteren Schichten für das 
Wasser undurchdringlich sind. Vorausgesetzt, dass das Wasser der Theiss kein 
gelöstes Natron mehr mit sich bringt, so können seine eigenen Beobachtungen 
H ilgard’s Hypothese unterstützen. Dass das Natron die Sterilität des Bodens ver
ursache, gehe daraus hervor, dass im ausgetrockneten Bette des Neusiedlersees sich 
Glaubersalz ausscheidet, die Erde aber fruchtbar is t ; wohingegen in dem ebenfalls 
ausgetrockneten Bette des Weissen See’s bei Szeged der Boden der ausgeschiedenen 
Soda wegen unfruchtbar ist. Entgegen der Hypothese von Ochsenius bemerkt der 
Vortr., dass im ungarischen Tieflande der durch Eisen stark gefärbte Boden und 
Brunnen mit Wasser von Alaungeschmack nicht selten sind.

R. F ranzé, Dr. M. Staub, Dr. A. Schmidt und Dr. F. Schafarzik knüpften 
an diesen Vortrag eine Reihe von Bemerkungen.

3. R. F eanzé legte das Resultat seiner mikroskopischen Untersuchungen vor
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die er an zwei in Kalktuff eingeschlossenen Conferviten von Gánócz im Com. Szepes 
ausführte (Man s. dieses Heft auf S. 71 [1].

4. Dr. M. Staub macht anknüpfend an G. de S aporta’s Schlussband über die 
Jurapflanzen von Frankreich die Mittheilung, dass die schönsten und vollständigsten 
Exemplare von Ctenopteris cycadea B rngt. bis heute nur von Somogy im Com. 
Baranya bekannt sind.

5. Dr. F. Schafarzik leg t ein Stück Braunkohle von Salgó-Tarján vor, welches 
infolge eines Basaltdurchbruches verkoakst wurde.

Das interessante Exemplar wurde vom Bergingenieur J. Andreics der kgl. 
ung. geol. Anstalt eingesendet, imd stammt aus einer Entfernung von 400 m 
vom Füllorte des Karlsschachtes aus einer Tiefe von 200 m her. Die Kohle ver- 
koakste in einer Mächtigkeit von beiläufig 2 dm, hat starken Glanz, aber nur 
geringen Bitumengehalt.

In den am 4- und am 25-ten Januar 1893 abgehaltenen Sitzungen des Aus
schusses wurden die laufenden Angelegenheiten der Gesellschaft erledigt. Der 
erste Secretär legte das Schreiben der naturforschenden Gesellschaft in Danzig 
vor, in welchem dieselbe für das bei Gelegenheit ihres Jubiläums gesendete 
Begrüssungssclireiben ihren Dank ausspricht.

Als Geschenke für die Bibliothek wurden mit Dank acceptirt: Toula F., 
Zur Erinnerung an Melchior Neumayr. — Agassiz, Annual report of the museum 
of comparative zoology at Harvard College.

In der am 1. März 1893 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses berichtet der 
Secretär über die laufenden Angelegenheiten der Gesellschaft; deren wichtigste 
der Bericht über die endgiltige Ausführung der Farbenskizze der von der Gesell
schaft zur Ausgabe vorbereiteten geologischen Uebersichtskarte Ungarns ist.

Als Geschenke für die Bibliothek der Gesellschaft wurden mit Dank empfan
gen: Bolletin de la Bequera Publica Caracas. 1892. Tom. III. No. 41—44. Mitthei
lungen der Section für Naturkunde des öst. Touristen-Clubs 1892. IV. Jhrg. -  
Norges geologiske Undersögelne No. 8. V ogt J. H. L. Nikkelforkomster og 
Nikkeiproduktion.

AMTLICHE MITTHEILUNGEN AUS H Eß KGL. UNG. GEOL. ANSTALT.
Das kgl. ung. geologische Institut (Budapest. V. Palais des kgl. ung. Minis

teriums für Landwirthschaft) beabsichtigt ein möglichst treues Bild des Reich- 
thumes an fossilem Brennstoff der Länder der Stefanskrone in seinen Sammlun
gen zusammenzustellen und den Interessenten vorzuführen, weshalb sie sich mit 
dem Ersuchen an die betreffenden Kohlenbergbau-Besitzer wendet, von schon 
bereits in Abbau, sowie auch von den noch nicht in Betrieb genommenen Stein- 
und Braunkohlen oder Lignitflötzen, einzeln je 15 kg Kohlenmuster an das Institut 
gefälligst einsenden zu wollen.

Nachdem ausser obigem Zwecke die eingesandten Materialien im Insti
tutslaboratorium nach mehreren Richtungen hin untersucht und zum Gegenstand 
des Studiums gemacht werden sollen, so wird ersucht, die in welch immer Form 
eingesandten Kohlenproben von jedem Flötz derartig zusammenstellen zu wollen, 
dass bei wechselnder Qualität sowohl die beste wie auch die mindere Qualität in
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oben angedeuteter Menge separat gepackt und mit derem Fundorte bezeichnet, 
ein gesendet werden möge. Im Falle grösserer Qualitätsschwankungen werden von 
den einzelnen Punkten, sowohl im Streichen wie Verflachen des Flötzes genom
mene, doch stets separat gepackte und genau bezeichnete Kohlenmuster mit Dank 
angenommen.

Nach Beendigung der Versuche wird die Catalogisierung der Kohlen, die 
Publikation der Versuche und anderer Daten beabsichtigt, zu welchem Zwecke 
wir die betreffenden Bergbaubesitzer ersuchen, für jedes einzelne Kohlenmuster 
einen der anliegenden Fragebogen auszufüllen und an das Institut gefälligst rück
senden zu wollen.

Die Direction des kgl. ung. geol. Institutes: 
Joh. Böckh m. p. 

kgl. ung. Sektionsrath.

Die Reihenfolge der Fragen: 1. Bezeichnung des Kohlenmusters. — 
2. Fundort der Kohle (Gemeinde, Comitat). — 3. Benennung der Grube resp. 
Colonie. — 4. Entfernung der Grube von der nächsten Eisenbahn- oder Dampf
schiffahrtsstation nach Möglichkeit in Kilometern. -— 5. Name und Wohnort 
des Kohlengrubenbesitzers oder des Pächters. — 6. Zahl und Mächtigkeit der 
abbauwürdigen Flötze. -— 7. Aufgeschlossene Kohlenmenge in Kubikmetern. — 
8. Was für ein Gestein bildet das unmittelbare Hangende oder Liegende des 
Kohlenflötzes ? — 9. Erfolgt der Aufschluss stollen- oder schachtmässig ? In 
letzterem Falle ist die Tiefe der Schächte anzugeben. — 10. Die in Verwen
dung stehende Kohlenabbaumethode. — 11. Durchschnitt der letzten fünf
jährigen Kohlenförderung. — 12. Gelangt die gewonnene Kohle unmittelbar 
zum Verkauf oder passiert dieselbe eine Sortierung und W äsche?— 13. Ver
kaufspreis der Kohle ab Grube. — 14. Ausdehnung des Kohlenabsatzgebietes und 
Namhaftmachung jener grösseren Consumenten, welche dieselbe verwenden. — 
15. Kurze Geschichte der Kohlengrube und wenn dieselbe in Druck erschienen, 
so wird um die Einsendung der betreffenden Publikation oder Angabe der Quelle, 
wo selbe zu finden ist, gebeten. — 16. Liegen Analysen vor und aus welcher Zeit? 
Wenn dieselben im Drucke erschienen, so wird um die Einsendung der betreffenden 
Publication oder die Angabe der Quelle gebeten. — 17. Wenn Kesselproben 
vorhanden sind, ersuchen wir um deren Einsendung. -— 18. Wurden mit der 
Kohle bezüglich deren Verkoaksungsfähigkeit und Verwendung zur Gaserzeu
gung bereits Versuche durchgeführt und wenn ja, im Kleinen oder Grossen und 
mit welchem Erfolge ?

9 6  AMTLICHE MITTHEILUNGEN AUS DER KGL. UNG. GEOL. ANSTALT.

Auf S. 49 (49) des magy. Textes findet man das Verzeichniss der Funktio
näre ; auf S. 50 (50) das Namensverzeichniss der Mitglieder der Gesellschaft im 
Jahre 1892; auf S. 61 (61) das Verzeichniss jener gelehrten Corporationen, mit 
denen die Gesellschaft im Jahre 1892 im Schriftenaustausch stand ; auf S. 65 (65) 
das Verzeichniss der Publikationen, die die Gesellschaft im Jahre 1892 am Tausch
wege oder als Geschenke erhielt; endlich auf S. 69 (69) das Verzeichniss jener 
Corporationen und Mitglieder, die zur Gründung des Stammvermögens der 
Gesellschaft beitrugen.
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