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11.-én széles levegőáram vonult délfelől Sziczilián, Olaszországon és Közép- 
Enrópán át északnak. Ennek a déli áramnak és a porhullásnak egyidejű föllépése 
szolgáltatja az 5-ik bizonyítékot arra, hogy a por csakugyan Afrikából szárma
zott. A felső déli légáram gyorsasága a megfigyelések szerint 70 km óránkint. 
Több, a porhullás kezdetére vonatkozó pontos adat combinálásából kitűnik, hogy 
a por is legalább 70 km sebességgel haladt, a mi — miután ez a felső déli légáram 
sebességével megegyezik — 6-ik bizonyíték az Afrikából való származása mellett.

A pornak eme elterjedésétől függetlenül lépett föl valamivel később a kele
tibb irészeken egy porfelhő, melyet márczius 10. és 11.-e közötti éjjel érintette 
Curzola sziget mellett Dalmáczia partjait s melyet bizonyára az általános áramlás 
egy keleti ága vitt tovább 70—80 km-nyi gyorsasággal Bosznián és Magyar- 
országon át.

A porhullás többszöri megszakadása arra vall, hogy a felső légáram nem 
volt egyenletesen telve porral. Güll V.

ir o d a lo m .
A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1898-ról. 246 lap, Budapest 1900:

(1.) Böckh János: Igazga tóság i jelentés a m. kir. Földtani Intézet 1898. 
évi működéséről. 22 oldal.

Az intézet tagjainak az évi működésére vonatkozó részletek és egyéb az 
intézet történetét feltüntető adatok közül kiemeljük, hogy ebben az évben részle
tesen fölvétetett:

orogeologiailag: 1901.94 Km2
bányageologiailag: 23*02 »
agrogeologiailag: 472‘45 » és 16M2 Km2 átnézetesen.

A nevezett év végén Magyarországon 29 gyógyforrás kapott miniszterileg 
jóváhagyott védőterületet.

(2.) P osew itz  T ivadar  : Szinevér-P olana és vidéke M áramarosm egyében. 
15 oldal.

Szinevér-Polana vidéke nagyon monoton jellegű, a mennyiben csakis 
óharmadkorú képződményekből áll, melyek között szerző két ENy csapású egy
mástól hatalmas homokkőzónával elválasztott menilitpala-vonulatot emel ki. 
Kövületeket a helyenkint erősen gyűrött hegységben nem talált.

Függelék. 1. Kotterbach és Porács környéke Szepesmegyében. S t u r  D. és 
H a u e r  F. nézeteivel megegyezően szerző felsorol: devonkorú dioritokat és zöld 
dioritos palákat, ezek fölött feketés agyagpalákból és dolomitos meszekből vagy 
durva konglomerátokból álló karbonkorú rétegeket, melyekre a Szepesi Érczhegy ■ 
ség északi peremén a Galmus hegységet képező felső triaszkorú meszek következ
nek. A völgyeket terczier konglomerátok töltik ki. 2. A Szepes-Olaszi és Szepes- 
Váralja közt elterülő dombvidék. Ez a dombos vidék kárpáti homokkőből áll és
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pedig mészkonglomerátokból, homokkövekből és márgákból. A dombvidék köze
pén meredeken emelkedik ki Szepes- Váralja közelében egy diluviális, 2‘5 Km. 
hosszú, 180 m. magas, édesvízi mészkőből álló kúpalaku hegy, melynek kőbányái
ból S t a u b  M. dr. számos növényi maradványt határozott meg.

<3.) P e th ő  G yula  : Geologien adatok Fenes, Sólyom  és U rszád környéké

ről Biharm egyében. 17  o ld a l .

E terület alaphegysége a következőkből áll : 1. phillitek, 2. diaszkorú quar- 
czitok és vörös palák, 3. felsitporphyr, túlnyomólag réteges,- elvétve azonban 
tömeges kifejlődésben is, 4. triaszkorú mészkövek és dolomitok. A Fekete-Kőrös 
völgyében lépnek föl, 5. szarmatakorú cerithiumos mészkövek és ezek fölött 
magasabb és túlterjeszkedő településsel, 6. pontusi márga, agyag, homok, óriás 
kavics és homokkő-görgeteg. Érdekes egy régi abráziós tengerpart constatá- 
lása Sólyom és Urszád községek között, amely a pontusi tenger eróziós működése 
folytán jött létre. 7. Diluviális kavics és agyag és 8. idősebb és fiatalabb alluviális 
lerakodások egészítik ki a völgymedenezék feltöltését. A szóban forgó terület 
tektonikai viszonyaira vonatkozólag szerző kiemeli, hogy a diasz végén a hasadé- 
kok egész rendszere képződött, a mely hasadékokon a felsitporphyrok feltörtek, 
míg a triaszkorú meszeket és dolomitokat e folyamatok már nem érték.

(4 .)  P á lfy  M ór : Geologiai jegyze tek  a szkerisora i m észterületről és a, 

g ya lu i havasok déli és délkeleti részeiről. 1 4  o ld a l .

A szkerisorai mészhegység legalul a diasz szürke és vörös homokköveiből 
ős konglomerátjaiból áll, melyek fölött sötét bitumenes guttensteini mészkövek 
következnek és ezekre települtek a vékonypados liaszmeszek Spiriferina Walcotti 
Sow. sp.-sel.

A gyalui havasok déli része ellenben tisztán kristályos kőzeteből áll és 
pedig 1. a II. (középső) csoportbeli kristályos palákból (gránátos csillámpala, 
biotitgneiss, rutilos pala, turmalinos pala, amfibolit, pegmatitos gránit és grani- 
tos gneiss, 2. a kristályos palák felső (III.) csoportjából (Phyllit és grafitos pala),
3. gránitból, 4. quarcztrachitból (?) és 5. leginkább telérszerü andezit- és daczit- 
áttörésekből.

_ /
(5 .) T e l e g d i  E oth  L ajos : A z  erdélyrészi érezhegység E K - i  széle Vidaly, 

N a g y -  Oklos, O láh-B akos és Örményes környékén. 2 3  o ld a l .

A körülírt területen a Toroczkóról ismertetett képződmények folytatódnak, 
és pedig a kristályos palák és azok meszei, idősebb kitöréses kőzetek (diabasok 
és felsitporfirok), tithonmeszek, neokom-lerakódások, a melyekhez mint új 
hegységetalkotó tag Nagy-Oklos táján felső krétakorú lerakodások csatlakoznak. 
Utóbbiak között alárendelten fiatalabb kitöréses kőzetek, nevezetesen daczitok lép
nek még föl. K-en pedig a tulajdonképeni hegység szélét mediterrán, szarmata 
és pontusi lerakódások képezik, a melyek valamennyien meglehetősen gazdagok 
kövületekben. E képződményekhez csatlakoznak még a diluvium és az alluvium.

A tulajdonképeni magasabb hegység vonulatai a már Toroczkónál meg
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állapított DDNy-i csapásirányt követik, mi mellett — az ismételt ránczosodásnak 
megfelelőleg — NyENy vagy KDK-nek dőlnek. Ez uralkodó csapásiránytól csak 
helyi zavarodások okozta kis eltérések mutatkoznak ; a Székely kő tithon mészko- 
tömege azonban egészen déli végéig megtartja a harántul állított rétegcsapást.

(6.) Halaváts Gyula: .1 hiinyadmegyei U j-G redistye, Lunkány, H átszey  
környékének földtani viszonyai. 13 oldal.

A fölvett terület a hátszegi medenczétől É-ra fekszik és alaphegysége a 
második’csoport kristályos paláiból, csillámos gneissaiból áll, a melyek apróbb 
ránczosodásokat tekintetbe nem véve egy nagy, közelítőleg K—Ny-i irányú synkli- 
nalist képeznek. A magasabb, harmadik csoportba tartozó palák, nevezetesen 
chloritos palák és chloritos phllitek alárendelten jönnek csak elő a bejárt terület 
nyugati részén, a Pojána-Ruszka keleti nyúlványaiban.

A hátszegi medencze keleti oldalán, Oláh-Ponor és Uj-Gredistye vidékén 
alsó krétakorú meszek és a felső,kréta homokkövei települnek a kristályos palákra, 
hatalmas hasadékos plateaut képezve. Nyugatfelé pedig Tustya-Farkadin-nál a 
felső kréta Limnomurus transylv«nicus NopcsA-tól jellemzett szentpéterfalvi réte
gek fekszenek az említett harmadik csoportbeli palákon.

A hátszegi öblöt a mediterrán kor kövületekben gazdag üledéke tölti ki, 
míg a régibb kavicsterraszok és a fiatalabb kavicspadok a diluviális, illetőleg 
alluvialis korba tartoznak. S c h a f a r z ik  F e r e n c z .

(7 .) S chafarzik  F erencz  dr.: Klopotiva és Malomvíz környékének geoló
giai viszonyai. 28 oldal.

Ez a fölvételi jelentés a Retyezát hegységet tárgyalja. Szerző kimutatja, 
hogy a Retyezát a magyar-román Kárpátokban egy gránitcsomót képez és hogy 
vele Ny-ra szemközt egy másik hasonló hegycsomó fekszik, a mely ortho- 
gneissből, azaz oly kőzetből áll, mely tulajdonképen szintén nem egyéb, mint egy 
többé-kevésbé palás porphyros gránit. A DNy—EK-i, majd K-i csapású második 
és harmadik csoportba tartozó kiristályos palák köpenyszerűleg veszik körül mind 
a két hegycsomót.

A Retyezát-tömzs déli oldalára verrukano foltok, egy kérdéses doggerpala 
vonulat és Nerrucáknt tartalmazó biztosan malmkorúaknak vehető meszek 
vannak települve.

A gránitokon kívül más eruptiv kőzetek is fordulnak elő, nevezetesen 
gránitporphyrok és porphyritek, a melyek a szomszédos kristályos palákban 
szórványosan mint telérek lépnek föl.

A hegységen.kívül, annak északi tövében, a hátszegi medencze szélén talál
juk a közép krétakorú u. n. szentpéterfalvi rétegeket, közelebb a medenczéhez 
kövületeket tartalmazó mediterran, és végül mint legfiatalabb takarót diluviális 
és alluvialis lerakódásokat.

Glecsernyomokat, úgy mint morenákat, gömbölyűre lecsípzolt gránitkúpo
kat (roches moutonnées), szerző a glecsertavak közelében, általában 1700 m-nél 
maga abban talált. P álfy Mór.
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(8 .) A dda  K álmán  : A Temesmegye északkeleti és a Krassó-Szörénym egye  
északnyugati részének, Kizclia és Minis völgyek vidékének földtani 
viszonyai, délre a Begáig. 2 0  o ld a l .

A fent körölírt vidék egyes árkaiban a pontusi takaró alatt gabbro, illetve 
olivin-gabbro és diabasok bukkannak elő.

A pontusi lerakodások: csillámos homok, homokkövek, márga és kékes 
agyag uralkodnak e területen, a melyen a radmanesti híres lelőhely is van Rad- 
manest és Bruznik községek határán. Diluviális babérczes agyag képezi a pon
tusi lerakódások általános takaróját, míg a patakok és folyók közelében alluvialis 
lerakódások ülepedtek le.

(9 .) G e s e l l  S á n d o r : A verespataki bán ya tervlel és az orlai S z t.-K ér  észt
ül táró geologiai viszonyai. 1 0  o ld a l .

Az Alsó-Fehérmegye területén fekvő arany-ezüst bányászat főpontját az 
abrudbánya-verespataki bányaterület képezi, mely a verespataki járásba tartozó 
Verespatak és Kom a  községek határában terül el. E bányaterület kiterjedése 
aránylag igen csekély, alig 359 hectár. Az uralkodó kőzet e területen a kréta 
kárpáti homokkő, melyből daczit-tömzsek emelkednek ki szigetek alakjában. 
A verespataki medenczét az u. n. helyi üledék, egy mediterrán konglomerát, 
tölti ki. A daczit-tömzsek és a helyi üledék határán jön elő vékony zónában az 
úgynevezett «Glamm», mint az az altáróban jól megfigyelhető. Végén a szerző 
N i c k l  J á n o s  főmérnök monográfiájára hivatkozván, ismerteti e terület általános 
telér- és érczelőfordulási viszonyait.

(10 .)  S zontagh  T amás : A biharmegyei K irá ly  érd. ő. H ofm a nn  K ároly dr. 

u t o ls ó  g e o lo g ia i  f ö lv é t e le .  10  o ld a l .

H o fm a n n  K á r o l y  dr. életének utolsó éveiben a Sebes-Köröstől délre fekvő 
Királyerdő keleti felén, Fekete-tó, Vár-Sonkolyos, Remecz és Dámos községek 
területén dolgozott. Az alaphegységet felső csoportba tartozó kristályospalák 
(gránátos és sericites csillámpalák, csillámgneiszok és chloritospalák) alkotják, a 
melyek gyűrődései EK-ről DNy-ra csapnak. Ezekre az alsó trias tarka homokkövei 
és dolomitjai rakódtak le egy EK—DNy-i csapású szalag alakjában. Ezeket követik 
guttensteini meszek és leveles elválású középtriaszkorú meszes márgák Gervillia 
modiolaeformis-szal és Myophoria costata-val. A felső triaszt dolomitok és leg
fölül tömör mészkövek alkotják, mely utóbbiakban itt-ott Chemnitzia, Natica és 
Gyroporella nyomai voltak találhatók.

Az erre következő liasz igen gazdagon tagolt. Legalul egy nagy elterjedési! 
quarcztartalmú homokkő fekszik, melynek padjai közé néhány ponton (Vár- 
Sonkolyos, Brátka) igen jó tűzálló agyag települt. A középső liaszban a gresteni 
rétegek alsó osztálya alúlról fölfelé menve á ll: a) agyagpalákból cyprinák-kaÁ, 
gcrvilliák-kai és modiulák-kai, b) márgás agyagból korallok-kal, c) szürke mészből 
terebrutula-xal és pederi-nel, d) márgás agyagpalákból (nummismális rétegek) 
Gyphaea cymblum-m&l, /imá-val,/>eríen-nelstb.-vel. Végül a felső liasz következik,
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a) Belemnites márgával, b) a Herpoceras bifrons réteggel és c) a Harp. radians 
emelettel.

A liasz fölött igen keskeny, széttolt és szétszaggatott szalagokban és foltok
ban látjuk az alsó dogger Murchisoni- és a felső dogger macrocephalus rétegét.

Brátka és Dámos között a felső dogger fölött aztán a malm-mészkő meg
lehetős széles vonulata, a terület DK-i részében ellenben a felső kréta rétegei 
(gosau rétegek) következnek.

A Sebes-Kőrös völgyében föllépnek a szarmata rétegek, diluviális és allu- 
viális lerakódások.

Végül meg kell még emlékezni a számos daczitkitörésről, a melyek a Jád- 
völgy mind két oldalán a kristályos pala hegységben találhatók.

S chafarzik  F e r e n c z .

(11.) S chafarzik  F e renc z  : N y itram egy ének ipari szempontból fontosabb 
kőzeteiről 17 oldal.

Szerző nyitramegyei 10 napi kiküldetéséről szóló e jelentésének az a czélja, 
hogy e megye számos, technikai tekintetben figyelemre méltó kőzetanyagát szé
lesebb körökkel is megismertesse. A bevezetésben az oro- hydro- és geologiai 
viszonyokon kívül a beutazott hegységek rögös szerkezetéi emeli ki.

Mint az üveggyártásra többé-kevésbé alkalmas diaszkorú quarczitok közül 
fölsorolja és leírja szező a bédi, áló-elefánti, sziilóczi, családkai és kovarczi, szol- 
csányi, végh-vezekényi és radosnai előfordulatokat.

Díszkövek közül különösen említi Kolos-Hradistye szép fekete (triász) már
ványát ; kevésbé alkalmasnak találta Jeskófalva fehér márványát és Janófalu 
jurameszét.

Jobb minőségű építő-kövek: a bajmóczi eoczénkonglomerát, a jókeő-i 
mediterrán konglomerát és a szádoki plioczén édesvízi mész; a Nyitra melletti 
Zoborhegy granitja ellenben meglehetősen mállott. P á l f y  M ó r .
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A magyar geologiai irodalom repertóriuma 1901. évben.

Apáthy Is tv án : Szerkesztői megjegyzések dr. Ruzitska Béla úr czikkének, 
«A sütőpataki Vilma-forrás vizének cliemiai elemzése» műszavaira vonatko
zólag. Orv. term. tud. Értesítő. XXII. köt. 1900 évf. II. term. tud. szak. p. 
101—113. Kolozsvár 1901.

— Bemerkungen zur Schreibweise der fremden Kunstausdrücke im Aufsatze
des Herrn Dr. Béla Ruzitska «Chemische Analyse des Mineralwassers Vilma-

/

Quelle von Sütőpatak.# Orv. term. tud. Értesítő (Sitzungsb. d. med.-naturw. 
Section d. siebenb. Museunivereins. XXII. Bd. Jahrg. 1900. II. Naturw. Abth. 
p. 34—35. Kolozsvár 1901.

Adda, K. v .: Geologische Aufnahmen im Interesse von Petroleum-Schürfungen 
im nördl. Teile des Com. Zemplén in Ungarn. Mitteil, aus d. Jahrb. d. kgl. 
ung. Geolog. Anst. Bd. XII. Heft. 3. p. 263—320, mit 1 Tafel. Budapest 1900.

— Die geol. Verhältnisse des nordöstl. Teiles des Comitates Temes und die 
nordwestlichen Teile des Comitates Krassó-Szörény, der Gegend des Kizdia- 
und Minis-Thalesf südlich bis zur Béga. Jahresb. d. kgl. ung. Geolog. Anst. 
für 1898. p. 156—177. Budapest 1901.

B ittn e r: Lamellibranchiaten aus der Trias des Bakony er- Waldes. Palaeontol ogi
scher Anhang des Werkes : Resultate der wissensch. Erforschung des Balaton
sees. Bd. I. Th. I. Budapest 1901.

Böckh H ugó: Előzetes jelentés a Selmeczbánya vidékén előforduló kőzetek 
korviszonyairól. 1 táblával és több szövegközötti rajzzal. Földt. Közi. XXXI. 
k., p. 289-328.

— Vorläufiger Bericht über Alterverhältnis in der Umgebung von Selmeczbánya 
vorkommenden Eruptivgesteine. Mit 1 Tafel und mehr. Textbildern. Földt. 
Közi. XXXI. Bd. p. 365—408.

Böckh Ján o s : Emlékbeszéd Hauer Ferencz felett. Magy. tud. Akadémia emlék
beszédei. XI. köt. 2. fűz. p. 1—57. Budapest 1901.

Gesell Sándor: A komái völgyben, bucsumi völgyben és a Botes, Korabia, 
Vulkoj hegyek körül Alsó fehérmegy ében fekvő aranybányászat bányageologia't 
viszonyai. M. kir. Földt. Int. évi jelentése 1899-ről p. 88—94. Budapest 1901.

— Die geolog. Verhältnisse des Verespataker Gruben-Bezirkes und des Orlaer 
Szt.-Kereszt-Erbstollens. Jahresb. d. königl. ung. Geolog. Anstalt für 1898. 
p. 178—188. Budapest 1901.

— Montangeolog. Verhältn. d. Kornaer u. Bucsumer Ihales, sowie d. Goldberg 
baues um d. Berge Botes, Korabia u. Vulkoj. Jahresb. d. kgl. ung. Geolog. 
Anst. für 1899. p. 97—103. Budapest 1901.

— Die geolog. Verhältnisse des Petroleumvorkommens in der Gegend von Luh 
im'Ungthale. Mitteil, aus dem Jahrb. der kgl. ung. Geolog. Anstalt. Bd. XII, 
Heft 4. p. 321—335. Mit 1 Tafel. Budapest 1900.

Gölling: Über ein ungarisches m a n g  anhaltig es Magneteisensteinlager, (zu Macs-
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kamező im Comitat Szolnok-Doboka bei Galgó). Berg- u. Hüttenmänn. 
Zeitung. Jahrg. LX, 1901. Nr. 27, pp. 323—325. Leipzig 1901. 

Gorjanovic-Kramberger: Palaeoliticki ostatci covjeka injegovih suvremenika 
iz diluvie u Krapiny. (Palaeolithische Üeberreste des Menschen und seiner 
Zeitgenossen im Diluvium von Krapina) Jahresb. d. südslavischen Akad. d. 
Wiss. Agram, 1900.

Halaváts Gyula: Ó-Sebeshely, Kosztesd, Bosoród, O-Berettye (Hunyad m.) 
környékének földtani viszonyai. M. kir. Földt. Int.' évi jelentése 1899-ről p. 
74—77. Budapest 1901.

— Die geolog. Verhältnisse der SW-liehen Umgebung von Klopotiva, Lunkány 
und Hátszeg im. Com. Hunyad. Jahresb. d. kgl. ung. Geolog. Anstalt für 1898. 
p. 109—123. Budapest 1901.

— Geolog. Verhältn. der Umgeb. von 0 - Sebeshely, Kosztesd, Bosoród, Ó-Berettye 
(Com. Hunyad). Jahresb. d. kgl. ung. Geolog. Anstalt für 1899. p. 81—85. 
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