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A) ÉRTEKEZÉSEK.

KÉZDIVÁSÁRHELY VIDÉKE HÁROMSZÉK VÁRMEGYÉBEN.

Irta: Bányai János.

- Az 1 -9. ábrákkal.

I. Oro- és hidrográfiai viszonyok.

A leírandó terület a Kézdivásárhely jelzés 21. öv s XXXIV rovatbeli

lap déli részét foglalja magában s egy kis részén délnyugat fell átnyúlik az

alatta következ kovásznai lapra is.« A háromszéki medence e részének

fvízgyüjtje a Bereczk fell kiinduló F e k e t e ü g y, amelybe — körül-

belül Szent katolna mellett — sugár irányból folynak -be az alaphegységbl

kiszaladó kisebb patakok. Legfontosabb e patakok közül a Kászo n- és

Torja-patak, mert e két patak eróziós munkájának kell tekintenünk -

mint ki fog tnni — az árterületeket domináló terraszok felépítését. A falvak

egy pár kivétellel (Oroszfalu, Szent katolna. Sárfalva) az alaphegység peremén,

terrászokon feküsznek, maga Kézdivásárhely város is, csak az

északi részén a Kanta nev városrész terül el a Torja-patak árterületén.

Mindaddig, míg körülbelül 20 évvel ezeltt a Torja-patakot nem szabályoz-

ták, a kantai rész folytonosan áradásnak volt kitéve s a talajvíz is oly magas

állású volt, hogy a házak közt források alakjában bújt el (Forráskeit).

A terraszok alján húzódó árterületek nagyobb része mocsaras-turfás s mint

általában a terraszok talajvizének gyjti a legnagyobb szárazságok idején

is nedvesek. Ezek átlagosan véve 550 m magasan feküsznek a tenger színe

felett. Az árterületekrl a torjai völgy irányában haladva az alaphegység

felé, három terrászt különböztethetünk meg, melyeket kézdivásár-
hely i (570 m), torjai (600 m) és v o 1 á 1 i (650 m) nevekkel jelöl-

hetünk meg legtalálóbban.

Az agrikultura szempontjából legfontosabb és legnagyobb terjedelm

a kézdivásárhelyi (I), már kisebb érték és nagyságú is a torjai (II), értékte-

len az árkok által ersen felszabadult s bozótos voláli (III) terrász (9. ábra).

A már feljebb következ homokkalaphegységet — mint azt Lorenthey

Földtani Közlöny. XLVII. köt. 1917.
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Imre az Erdvidékre oly szépen kimutatta — itt is az erdk fellépée

árulja el. A legömbölyített s jellemz lapos hegyhátak mindenütt vege-

tációval vannak takarva. Hiányzanak itl a romantikus sziklacsoportok;

1. ábra. Kézdivásárhely környékének geológiai térképe 1 : 180,000 mértékben.

M
j

'i zat : 1. holocén (alluvialis ártér); 2. az alaphegység eluviális lejtje; 3. pleisztocén

(düuvialis) korú turfa-telepek ; l. pleisztocén (diluviális) kavics-telepek; ö. pliooén kavios-

terrasz; ti. pliooén vörösagyag (nyirok); 7. pliooén kvarcos andezil homok; 8. krétakoré

homokk és ]»;• J;i (j4=alaphegység). T— V = törésvonal ; Tx
— F, = antiklinális tengelye;

F
x í\ — fúrások Bjézdivasárhelyen és Oroszfalun.

;i magas, merész sziklafalak; mindenüti csak a barátságos, szelidhajláslü

lejtk láthatók, melyek ha nincsenek erdvel borítva, akkor mini hegyi

kaszálók és legelk adnak fontos kereseti forrást a oyarankénl tömegesen

iil szorgalmatoskodó székelyeknek.
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A Kézdivásárhely felé nyugatról behúzódó hegynyúlványok mind a

B o d o k i hegységhez tartoznak. Ugyan ha a Bodoki hegységet egy kissé

tagoljuk, akkor annak egy része, mely a Torja- és Kászon-patakok közé esik.

nagyon elkülönül a ftömegtl. Ez a vonulat, mely a Széni -Anna-tavi

andezit erupciótól délkelet felé tart s Torja községnél végzdik — én azt

hiszem — Torjai hegység néven kiszakítható a Bodoki hegység

tömegébl, ennek a lehetségét a küls morfológiai viszonyok megengedik.

A Torjai hegység két legfontosabb magaslata a C e c é 1 e tet (1178 m)
és a Fej (1078 m), ezek közül a Cecéle a felvett területen már kívül esik.

A medencébe keletrl és északról behúzódó hegyhátak a Kászon-

pataktól keletre már a határhegylánchoz tartoznak, melyek a Lóczy-féle

beosztás szerint a Keleti Kárpátok Csiki-Háromszéki havasainak a nyúl-

ványai. Megemlítésre érdemes magaslatok : a medence minden pontjáról

már messzirl feltn P e r k (719 m) s a P ó 1 y a tet (1022 m).

II. Irodalmi áttekintés.

1863. Hauer Fr. u. Stache G. dr. : Geologie Siebenbürgens. Wien.

1878. Herbich P. : A Székelyföld föld- és slénytani leírása.

M. kir. Földtani Intézet Évkönyve. V. k.

1879. Paul u. Tietze dr. : Neue Studien in der Sandsteinzone der Kar-

pathen. Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanst. Wien, 29. B. II. H.

1884. Primics Gy. dr. : A Keleti Kárpátok geológiai viszonyai. M. T. Akad.

Értekezések a Természettud. körébl. XIV. k. 4. sz.

1912. Papp Károly dr. : A futásfalvi Pokolvölgy környéke Háromszék

vármegyében. Földtani Közlöny. Bpest XLII. k. 696—723 old. az 51—60
ábrával.

Azáltalam felvett terület frészét képez, fiatal terraszszer dombok
irodalmi adataival könnyen végezhetünk. Részletes felvételek teljesen

hiányoznak s az eddigi adatok tisztán csak nagy általánosságban odavetett

megjegyzések.

Legrégibb felvilágosítást e terület ismeretéhez Hauer és Stache

-összefoglaló munkája ad, amennyiben a fiatal harmadkori képzdmények-
rl írva megemlíti (39. L), hogy ilyenek vannak a háromszéki medencének

Sepsiszentgyörgy— Kézdivásárhely közti részén. Míg másik helyen (304. 1.)

a torjai homokkvonulatot tárgyalva, mint írják: «weiter folgen bis Al.

Torja, \vo man die Ebene von Háromszék betritt, jüngere Tertiarschichten».

Már Herbich a bodoki hegység alját szegélyez képzdményeket

átnézetes felvételei alapján az erdvidéki kövületdús rétegek analógiájára,

pontusi emeletbe sorozza. Munkájának a diluviális képzdményekrl szóló

fejezetében (297. 1.) így ír : «A háromszéki medencebeli pontusi rétegeket

-homokos agyag és lsz fedi ; ezek a bodoki hegység keleti részén fékszenek

1*
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s a Feketeügyig nyúlnak)). Az emiitett lszl azonban e területen nem lehet

kimutatni.

Paul és Tietze. munkájukban jórészl az elz évben megjelent

HERBicH-féle könyv alapján tisztán csak a homokkterület tagolásával

foglalkoznak (elenyészen kevés, amit k hozzátettek). Végeredményben

a neokoni márgát leszámítva a fölötte elterül homokk komplexumot a

középs krétába helyezik.

Primics György több kárpáti geológus munkájának és saját felvéte-

leinek alapján igyekszik részlten petrografiai alapon tagolni a homok-

kterület képzdményeit

.

Papp Károly a Büdöshe'gység közvetlen környékének tektonikájá-

hoz szolgáltat igen becses adatokat, de is kénytelen volt már a szintezésnél

a Baróti hegységben fekv Élpatak környéki breccsiás meszek faunáját

(Favia hemispherica Erm., Thecosmilia Toblery Koby) segítségül venni.

Látnivaló tehát, hogy részletes felvételek s fként paleontológiái

anyag hiányában megleli* tsen fogyatékosok az eddigi ismereteink nem-

csak a medence kit öltésrl., hanem az alaphegység tagoltságáról is.

III. Geológiai viszonyok.

1 . Kréta homokk.
E csoportba általában az erdvel borított s a medencét körít alap-

hegység képzdményeit kell osztanunk. Tekintve, hogy eddigi ielvételeim

alkalmával a fsúlyt a medencekitöltésre fordítottam, azért nem is hatol-

tam be még mélyen az alaphegységbe s így csak egy kis részletrl tudók ez

alkalommal beszámolni. Amint azonban eddig is sikerült meggyzdnöm,
az egész kret akomplexumot márga-, a g y a g p a 1 á k, tömeges
homokk, palás homokkövek és agyagok s k o n g 1 o-

ni e r a 1 a m o k alkotja k. Krétakorú homokköveket latunk Kézdi-

szentkereszten (2. ábra), továbbá a Szárazpatak mellett (3. ábra), ahol

a rétegek antiklinálét formálnak.

Kézdivásárhelyrl a homokkterületet 1» gközelebb Kézdiszent-
léle knél érjük el. hol a Per kn hatalmas méret kbányák van;

nak. A templom fölötti fejtéseknél a homokk majdnem függlegesen

elváló padok alakjában van feltárva. A lehasított hasábokat részben m-
tárgyaknak faragják ki, részben mini jó építkövet, talapzatok készítésére

használják fel. Kézdivásárhely jórészl innen van felépítve.

Mivel a perki k e vidéken iparilag a legkihasználtabb s a faragott

tárgyakai még a szomszédos megyéken túlra is szállítják, nem lesz érdek-

leien. 1i;i :i k i r. J ózs e f -Me gy é t e m ms za ki - me oha-
n i k a i laboratóriumával kapcsolatos kísérleti á 1 -

I ni ás hivatalos vizsgálatának ;l x adatait is közlöm.
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2. ábra. Krétakoríí bomokkbánva Kézdiszentkereszten.

3. ábra. Boltozatos település palás homokkrétegek, nyereg formában (antiklinálisban)

Szárazpatak mellet t

.
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A legnagyobb méret feltárást a Torjapatak balpartján a Fehér-
in a r t o k n á 1 (4. ábra) találjuk.

A meredek partfal nevét ép az alkotó világosszürke homoktól nyerte,

mellyel a vegetációval fedett zöld környezet ébó'l igen élesen válik ki. Szer-

kezetét nézve feltnik a szép diagonális rétegzettség s köztük elég

sren még vékony, vörösbarna limonitos iszapbeágyazásokat is találunk.

E tények szárazföldi esetleg f 1 u v i a t i 1 i s eredetre mutatnak.

Felülrl lefelé baladva a vékony termó'talaj után eleinte sárgás, majd

lejebb világosszürke homok következik. Ezt mintegy 2 m-nyire a felszíntl

4. ábra. Kvarcos andezit homok (H) és a közbetelepült horzsakö lapilli (A) feltárása a

kezdivásárhelvi Fehérmartoknál.

egy 2 dm vastag amfibol-biotit andezit horzsakö lapilli réteg tagolja fels

és alsó részre (4. ábra A réteg.)

A h o r z s a k n e k rizsszemtl ökölnagyságig változó darabjai

élénken kirívó réteget képeznek a homokban- Szövetét vizsgálva mái-

szabad szemmel kivehetjük a likacsos szerkezetet s az alapanyagba be-

ágyazott nagy (2—4 mm) tombak barna, hatszöges biotitlemezkéket,

meg a fényes fekete amfibol-tket (2—3 mm hosszúak). Nagyítóval meg jól

látszik a finom, fényes selymes szálakból álló szürkés-fehér alapanyag a

benne lev plagioklaszokkal.

A homok, melyet a kezdivásárhelyiek szívesen használnak, többek

közt a faedények súrolására is, igen sokféle ásványi kzetanyagot tartalmaz.
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Igen apró andezit darabkák, valamin! az andezil anyagál képez
ásványok, biotit, a miibl, plagioklász 1 szerepelnek túl-

nyomóan. Sok lekoptatott kvarc és homokk szemese van még
közt ük. Muszkovit, glaukonit és magnetit már gyérebben

találhatók. Hígított savval leöntve a pezsgés által még mésztartal-
mat is kimutathatunk. Ép azért legtalálóbban a leggyakoribb alkotó-

részek alapján kvarcos-andezit homoknak nevezhetjük el.

Az anyagnak egy részét tehát, amint láthatjuk, a Szent-Anna-tó

környéki andezitek lehordott törmelékei alkotják. Innen van aztán, hogy

az említett erupciós terület közvetlen környékén a Torja-

patak vízgyjt területén az andezitek törmelékképzdményei alig,

vagy csak kis foszlányok alakjában mutathatók ki.

A homoknak a többi része az alaphegység homokkterületére mutat,

mint eredési helyre. Tehát a homok anyaga is megersíti e terrászok

fluviatilis eredetét.

Bár a Fehérmartok partfalai a Torjapatak széles árterülete által el

vannak választva attól a terrásztól, melyen maga a város fekszik, az egykori

összefüggés mégis kimutatható.

A kezdi vásárhelyi városi feltárások (5. ábra) közt a legfontosabb hely a

barompiacon Szotyory József fcimármester telkén van. Az itt történt domb-

levágás szolgáltatta az összes eddigi két fajból álló faunát is.

A szelvény a követ kez rétegeket mutatja:

1 m Humusz.
1*5 « Sárga homokos agya-.

1 « Sárga kavicsos kvarcos andezithomok.

1—2 dm Horzsak lapiíli.

2 m Finom sárga kvarcos andezithomok.

4 « Finom Bzrke andezithomok (színes elegyrészei: biotit, amfibol).

A legmélyebb Bzintbl (10 m mélyen kb.) kerültek ki a koptatott unió -

teknk, melyek legjobban a mai is él Unió batavus alakköréhez tartozó TJ. crassus

Retz-t közelítik meg.

A feltárás a felsbb Bzintekben kb. 4—5 m mélységig igen zavart települési

mutat. Egyes helyeken fészekalakban összehalmozód Bzén, hamu, vastag cserép-

darabok, csonttöredékek (5. ábra X1
) vannak. A nem messze fekv oroszfalvi

országúi bevágásánál (X2
)

padig másféle prehisztorikus maradványok is kerül-

tek napfényre s így valószínen e terrászvégzdések, kedvez helyzetüknél

fogva semberi barlanglakásukul szolgálhattak.

\- többi feltárások (Sólyom-féle kert, a barompiacra levezet át,

a vasúti bevágás, a Május-rél homokbányái) mind a kvarcos andezithomok

egyöntet kifejldésére mutatna k.

1 A plagioklász kimutatásai 1'ái.i v Mók dr. fgeologua Árnak köszönhetem.
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Hogy tényleg nemcsak a terrász peremén találjuk e bomokot, hanem bel-

jebb is, azt a Molnár KÁLMÁN-féle telken lemélyített kút (5, ábra VI.) is igazolja,

mely felül a 2—3 m töltött föld elhagyása után még a 12 m-nél is kvarcos andezit-

homokot tárt föl.

A II. terrász (torjai) felé a homokréteg kiékül s vagy majd elmarad vagy

vékony lepel alakjában fedi az alatta következ kavicsot. Felstorja és

5. ábra. Kezdi vásárhely környékének helyszínrajza.

Magyarázat: I. Ftéri fúrólyuk; II. Stefán-féle fúrás; III. Fortyogó fürd; IV. Ásványos-

viz kút a Józsiás-malom mellett; V. Ásványosviz forrás a Sinkovits dr.-féle birtokon;

VI. Molnár K. kútja. - 1. Fehérmartok; 2. Forráskert; 3. Barompiac; 4. Május-rét;

5. Akasztófadomb; G.Vasúti állomás ; 7. Református temet; S. Katholikus temet. F1
— F2

=
Források. A'

x
-

2
= prehisztorikus lelhelyek.

F'it ás falva közti részén semmi feltárás nincs, de a szántóföldeken legöm-

bölyített felület kavicsok bevernek. Ezek közt találtam gránit, kristályos pala

és különböz szín kvarcdarabokat, majd andezit- és homokk-példányok is

kerültek el. A kavicstelep összefügg feltárását a Felstorja —Futásfalva közti
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úton a lövtér felé való elágazásnál látjuk. Itt a mély árok a következ feltárási

mutatja :

3 d ni Humusz.

7 « Murvás kavics vörös agyagban.

5 « Kvarcus andozitbomok.

! « Ökölfej-nag3'ságú kavicsok vörös agyagban beágyazva.

E kavicsos terrász Fels törj a között több belyen fel van tárva és

ezen fekszik a várszer ref. templom is.

A III. tervászt (voláli) már a vörös agyag (nyirok) batalmas kifejldése

jellemzi, melyen még a kvarcus andezithomoktakaró több belyen megvan.

6. ábra. A voláli dombok feltárása a Kezdivásárhely—Bálványos fürcdi nt mentén.

Magyarázat : hk = homokk; h = kvarcos andezit homok; a — vörös agyag; k = kavics-

Legjobb feltárásokat e terrászra Volál falu nyugati végén találunk, bol e

képzdmények közvetlen már a homokkalaphegységre vannak rátelepedve.

Tovább, mindinkálth kiékülve megtaláljuk Kváron keresztül egész Száraz-
pataki g.

E dombok a Kezdivásárhely—Bálványosfürd közti útról megközelítve

változatos Bzelvónyekel tárnak fel, bár itt is van egy kis sarok, moly az eredeti

települési matatja (G. ábra). E zavart település csak látszólagos, melyet csak a

külszínen a laza anyagból álló rétegeknek össze-vissza való Buvadásai okoztak.

A 10—15 ni mély eróziós árkokkal összeszabdalt terület belülrl a legszebb

feltárást mutatja (7. ábra). Homok- és agyag-pir amis ok sorakoznak egymás

mellett. A cserjék (fkénl ayirfa és boróka) fogják meg a fed kis gyeprószt s

alkotnak véd kalapot az alattuk lev laza tölnegiak.
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Az árkokat bejárva magunk eltt látjuk a medence három terraszának

miniatr szelvényét.

2 dm Humusz.

1*5 m Kvarcos andezithomok.

3 « Agyag (nyirok).

1 « Kavics.

? « Kvarcos andezithomok kavicslencsékkel.

Az 1 m-es kavics-telepnél az egymás fölött keresztül-kasul szaladó kavics-

medrek közül egy, ép hosszában van feltárva, míg az alatta lev kavicsmedrek

lencsealakú keresztmetszetükkel fordulnak felénk.

Ma írva rázat

7. ábra. Földpiramisok a voláli dombokban.

U = kvarcos andezithomok; A = vörös agyag; K = kavics.

A voláli terrász agyagnak megfelel képzdmények Futásfalva.,

Ikafalva és F. Csernáton faluk felé lassanként mintegy faciesként

sárgás homokos agyagba mennek át, azonban a fed kvarcos andezithomok itt

is mindenütt kimutatható. E falvakban mindenütt volt rá eset, hogy kútásás

közben barnaszénnyomokra akadtak, de ezek, mint a helyi körülmények mu-

tatják, egymással összefüggésben nem álló beszáradt kisméret mocsaraknak

tekinthetk.

A felscsernátoni ref. templom közelében a már nem annyira homokos

fazekasagyagot a kézdivásárhelyi fazekasok emberemlékezet óta használjak.

Az agyagtelep az út nyugati oldalán a templommal szemben folytatódik
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s amelyben a vízlevezet áruk felli oldalán (a szövetkezeti bolt mögött) egy

prehisztorikus lelhelyre is akadtam, tele szíva tokkal és égetett cserép-

darabokkal. Ez a hel}7 prehisztoriai szempontból mindenesetre érdemes volna

részletes ásatásokra.

Meg kell még említenem, mint a medencekitölt anyagokkal megegyez
képzdményeket, a kézdiszentkereszti padkát, a borvíz fölött, bol a levantei

emeletbe tartozó kis reliktum mar nagyon össze vau keverve az eluvialis képzd-

mények anyagával.

3. A fúrások, kapcsolatban az altalaj hidrológiájával.

A báromszéki medencének els mélyebb feltárása 1910. évben Orosz-
faluban ép az általam felvett területen történt. Stbfán Miklós bolgár kertész

terjedelmes birtokának az öntözésére, Seidl Gyula verseczi vállalkozóval mélyí-

tetetl le egy 39 m-es kutat. A fúrás várakozáson felül jól sikerült. Felszálló vize

azonban vasas savanyúvíz volt, amit a tulajdonos nem használhatott öntözésre.

A fúrás vezetjének, Szombathy Géza fúrómesternek szívességébl közlöm

a feltárt szelvényt. (A fúrás helyét az 1. ábrán F2 az 5. ábrán II jelzi).

0— 4 m Humusz.

Orosz- 4—15 « Fehér homok
falvi 15—22 « Kavics (édesvízzel),

furas 22—24 « Fekete agyag.

24—39 « Szürke kvarc-homok (savanyúvíz).

Az oroszfalvi sikeren felbátorodva Kézdivásárhely városa is az

slbb említett céggel szerzdést kötött egy 100 m-re tervezett artézikút fúrására,

ily módon akarván megoldani az örökké kisért vízkérdést. A fúrás meg is kez-

ddött 1910. évben, de 100 m-ig nem kaptak elegend vizet s így elhatározták

a fúrásnak 200 m-ig való hajtását. A/, átütött kisebb víztartók vízmennyiségének

fokozásai;! még 200 m-en túl is folytattak, mivel azonban csak 100 m-es kútnak

ínegfelel átmérj csövekkel kezdtek meg a fúrást, 230 m-nél mar tovább foly-

tatni nem tudták. A felszálló víz elmaradl s hogy legalább szivattyú segítségéve]

kapjanak elegend vízmennyiséget, mind az üt víztartól bekapcsolták a csövek

átlyukasztásával. A kézdivásárhelyi fúrás helyét az 1. ábrán Fv az 5. ábrán

1° jelzi, szelvényem k fels részét a 8. ábra tárja elénk.

A kapott vizet a m. k i r. bakteriológiai intézet megvizsgálta

b eredménykén! a következ véleményt közölte:

A víz tartalma: összes szilárd anyag 370 mgr. Szerves anyag 52*2 mgr.

Salétrom 6 mgr. Klór 41 mgr. Mész kevés. Magnezit igen kevés. Kéns: v kevés.

Vas kev<

Vél e in én y: Tiszta, egészséges víz. ivásra és háztartási célokra alkalmas.

A víz lassanként azonban megváltozott, sr rozsdás üledéke miatt már-

már ásványvízre kezdtet gondolni, de végre mégis csak teljesen használhatat-

lanná vált. E változásnak okál abban kell keresnünk, hogy amint a feltárásokból

is kitnt (Fehérmartok) .a homokos lerakódások közi (tehál ép a vízszállító réte-

gekben) vörös-barna limonitos iszapzsinorok vannak, melyeket a medence közepe

leié áramló víz az útbaes fúrásbíi mosotl ke.
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I. víztartó

réteg

A RETCG

keid.

- 2

— 5

- 10

12

— 37

_ 3V

l/c?5/ 5-CWT5ZF. /l réíeg megnevezése
rtordoii /olü

^örga öqyg{ftomono3.rKr-.',anóvtM\c

biirQá kvarc homok [limomtos]

flurvtíjKVilS

3zürKe kvarcos andezit homok

fmom Jehér,mu5zkovito& kvarc homok

Kavicsos kvarcos ancieiil homok

Szürke agyag

Hai/icsnh Kvrcos andezií homok

Szürke agyag z^zr:

IV. víztartó

réteg

8. ábra. A kezdi vásárhelyi fúráa geológiai szelvénye.

(Levantei és dáciai-pontusi emelet.)
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Ez a balsiker túrás, mely a város lterén sokáig volt a polgárok élcel-

désének a tárgya, a háromszéki medence legmélyebb feltárása. Kár. ha már nem

lehetett kézzelfogható eredménye, legalább a pontos fúrási adatokkal szolgálhatta

volna geológiai ismereteink kibvítését.

Meglehets nagy munkába került, míg a fúrási napló adatait, a félretett

fúrópróbák vizsgálati eredményeit és a külszíni felvételeimet annyira összetudtam

egyeztetni, hogy valamennyire elfogadható Bzelvényl állíthattam össze. (8. ábra.)

Az összeállított szelvényt a fúrópróbáktól csak 143 m-ig dolgozhattam ki.

(részit tezve a

13. oldalon)

0-2
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oldalán, Kézdiszentke reszten a homokkbl bugyognak fel. Míg az

oroszfalvi Fortyogó, a Stefán-féle telken fúrt ós a J ó z s i á s - m a 1 o m
mellett újabban ásott kutak már az árterületen feküsznek. Egy kevésbé ismert

forrás a Sinkovits dr.-féle birtokon, az akasztófa-dombon túl a szentkatolnai

határban van a tzegtelep szélén.

Ezek közül legjelentsebb a kézdiszentkereszti, mely az elsrangú vizeink

közé tartozik s már régóta forgalomban van (eleinte Venus-, késbb Sz é-

kely -forrás néven!). A forrás fölé emelt házikóban egész modern módon

kezelve, dugaszolják literes palackokba s manapság «Ma ris ka -f o r r ás» el-

nevezés alatt kerül piacra. Legnagyobb kelendsége Kézdivásárbelyen és Brassó-

ban van, hol igen nagy konkurrenciát csinál a székelyföldi karteles vizeknek.

Ha vegyelemzési adatait nézzük, feltn az óriási szabad szénsavtartalom,

mely oldóképességét emelve, érthetvé teszi a nagy ásványi tartalmat.

Hankó Vilmos dr. elemzése szerint 1 liter vízben van.

Az alkotórészek sókká csoportosítva
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vétlen homokkvön feltör ásványos vizek a legdúsabb széndioxid tartalmúak,

míg a medence közepén, hol az alaphegység repedései be vannak fedve, a forrá-

sok sokkal gyengébbek, meri a feltör széndioxid kijutást -keresve, nagyobb felü-

leten eloszolva lép ki. Ezt az oroszfalvi ásványos fonásoknál láthatjuka legjobban.

A kézdiszcntkcivs/t -kiskászoni törésvonal mentén, mint láttuk, igen dús szén-

dioxidos fonások találhatók, de a szinte vonalszerén megrajzolható repedéstl

már 1—2 m-nyire csak édesvizek fakadnak.

5. Pleisztocén (Dilúviu m).

A diluviumban, vagy a pleisztocén idején területünkön a víz minden

irányú munkájának nagy szerep jutott.

A den udáció távolította el a Felstorjától keletre cs terrászokból a

nyirkot, míg a kvarcos andezithomokot a medence széle felé annyira levékonyí-

totta, hogy csak kiékül lepel alakjában maradt meg valami belle. A denudáci

egyes helyeken oly nagy volt, hogy a homok-, nyirok-, kavics-komplexumot tel-

jesen eltávolítva az alaphegység homokkövét tárta fel. (1. ábra, Ax , A2 .)

Más helyeken, mint a Kézdiszentlélekrl Bélafalva felé húzódó homokk-
vonulat keleti lejtjérl teljesen el is hordva a levantei képzdmenyeket, az

ablaciós mködésrl is tudomás! kell vennünk. Hogy tényleg itt is szerepeltek a

deltaképzdmények, azt elárulja a Kózdiszent kereszt határában — a borvíz

fölött — elterül kis padka, hol a delta m e d e n c e s z é 1 i csoportja maradt

hátra. Az itt kiásott homokot, mint Kézdivásárhelyen is, súrolásra használjak

és a kavicstelepbl kikerült meszes márga-konkreciókat kiégetve, mint ragasztó

habarcsot alkalmazták a római katolikus templom felépítésénél.

A diluviumban kellett kialakulniuk a patakok mai széles völgyeinek is,

a homokkalap hegységbl lejöv patakok eróziója által. A medence nyugati

oldalát elfoglaló három teriászt e patakok darabolták fel, úgy, Hogy a mai oro-

grafiai viszonyok az addig összefügg delta helyett, a medence közepe felé tartó

dombsorokat tüntetnek fel.

E kor alkotó munkájának kell tartanunk a Szárazpatak—Kézdiszentlélek

közt húzódó magas kavics-terraszt, mely anyagát a Kászon-patak gyjtterüle-

térl vette (kristályos palák, bomokkcsoporl darabjai.)

Nagy valószínség szerint már a diluviumban megkezddött, a medence

vizének lefolyása után visszamaradt tócsák elt zegesedése is. Ilyeneket

találunk Bélafalvától a kézdivásárhelyi Majusréten s Szentkatolnán keresztül,

a Feketeügy mentén folytatódó terrász alatti nedves réteken.

A Májusrét alagcsövezese alkalmával meggyzdtem, hogy átlagosan 8—4
méter vastagnak vehetjük a tzegtelep nagyságát.

E tzcgvonulat egyik ága a Fehérmartok alatt Torja felé is folytatódik.

Ez azonban a patak Bzabályozása óta kiszáradásnak indult s így gazdaságilag

kezd értékesíthetvé válni. A többi tzegterületek eddig, mint kevés érték,

nedves kaszálók várjak a modern gazdasági kultúrát.
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6. Holocen (Allúviu m).

Az idetartozó képzdmények közül, melyek teriéire nézve jelentékeny

részét teszik a térképlapunknak, meg kell említenem a Torja, Kászon-
patakok és a F e k e t e ü g y á r t e r ül e t e i t. Ezek — a Torja-patak egy kis

részét kivéve. — szabályozva nem lévén, gyakori áradásaik alkalmával nagymeny-
nyiség iszapot és homokot raknak le a tenászoknál mélyebben fekv ár-

területeken.

Az alaphégységbl lefutó kisebb patakok -- meg a homokk-területen

inkább — a törmelékkúpok s ezek sorozatos összefüggésébl keletkez törmelék-

lejtk képzése által vesznek fontos részt a térformák mai alakításában. Nagyobb

eszések alkalmával a könnyen széthulló palás képzdmények valósággal elbo-

rítják s több méternyi vastagon befedik még a közleked utakat is s így nemcsak

veszélyeztetik azokat, hanem emelik a szintjét vagy egyenesen az útnak lejebb

a völgybe való eltolására kényszerítik az utak kezelségét. Ilymódon keletkezett

eldombok az alaphegység lejtjét szinte a feléig fedik, különösen a Kászon-

patak völgyében! Ezek aztán újabb eszések alkalmával átázva egyes helyeken

leszakadnak s iszapárak alakjában csúsznak le a völgy felé, magukkal ragadva

igen sok esetben az alaphegység lazábban álló rétegcsoportjait is. így tehát
ezeknek a rétegeknek a fekvései teljesen hamis képét
mutatják az alaphegység tektonikai viszonyainak s

ezért e területen a jellemz feltárásokat a mélyen
felnyúló völgyekben kell keresnünk.

Az összehordott törmelék munkájára egy igen érdekes példát a Felscser-

nátoni malmoknál láttam, hol a beszaladó patakok 20—30 m vastagon töltötték

ki a meglehetsen tág völgyteknt. Ennek a szélén közvetlen már az erd alatt,

egy tiszta kénhidrogénes forrás van, melynek a vizét a község fürdmedenceben

foglalta össze. A szabad levegre kijutott kénhidrogén felbomlik s a le-

váltott kén bekérgezi a vízbe hullott tárgyakat. Ilyen forrást, mely csodálatra-

méltóan nem tartalmaz széndioxidot, — a torjai «Büdös» hasonló forrásvizeinek

közelsége dacára, — találtam már Miklósvár határában x
is szintén homokk-

területen.

A holocén képzdmények csoportjába kell vennem még a Perkhegy lábánál

keletkezett kavics- és kvarchomok felhalmozódásokat is, melyek a pleisztocénben

elhordott levantei rétegek helyét foglalják el. Ezek az alaphegység homokkövé-

nek ós a közbe települt palák eluvialis származékai s majdnem felnyúlnak

a kápolna mögötti kis nyeregig, lefelé pedig a turfa -telepekig húzódnak be.

Ilyen eluvialis homok- és durva kavics-halmaz van a Kászon patakának

balpartján is a Kézdiszent kereszt irányában be öblösöd öt t teknben, mely az

itt lev fiatal konglomerátok szóthullásából keletkezett. Hogy olyan feltn módon

történt itt a konglomerátok szótesése, azt fképen a Kiskászon—Kézdiszentke-

reszt közti törésvonal mentén felszálló széndioxid hatásának kell tulajdonítanunk.

Ennek tényleges küls jelei a törésvonalba es, az elbb említett községek határá-

1 A barót-ajtai barnaszént erület. M. I<. föleit . int. 1913. Évi jelentése 111. oldal.

Földtani Közlöny. XLVII. köt. 1917. ^
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ban fekv igen dús széndioxidtartalmú savanyúvíz-források. A hatás fképen

a kiskászoni oldalon látszik meg, úgy, hogy e törésvonal mentén lev konglomerá-

tumok az ujjaink közt lágy cukor módjára szétmorzsolhatok. (Ez a COt hatásából

ered.) B területeket jellemzi közgazdaságilag az, hogy a folyton szaporodó víz-

mosások és suvadások a földmívelés számára teljesen értéktelenné tették.

IV. Összefoglalás.

A Kezdivásárhely— Torja irányában fektetett szelvényt (9. ábra) tekintve,

a medence e részlete s valószínen a még térképezetlen rész is, a homok,

kavics és az agyag váltakozó és kiékül rétegeibl van felépítve. A középen

Volál Torja Kézdivásárhely

K= fúrás

570 ni. t. f. F=iorrás

V

mmmm
homok agyae
k

Kréta Pon-
tusi

ho- ka-
mok vics

Levantei

nyi-

rok
Di-
luv.

tzeg

Al-
luv.

230 m.

mély fúrás

9. ábra. A kézdivásárhely! terraszok alatt fekv részlet geológiai szelvénye.

Magyarázat : I— III. terraszok. (I. kézdivásárhelyi, II. torjai, III. voláli terrasz)

1. krétakorú homokkbl álló alaphegység; 2. szürke agyag; 3. kvarcos andezithomok

;

4. durva kavics; 5. vörös terrasz agyag (nyirok); 6. turfa az ártéren.

majdnem vízszintesen települ, finom, muszkovitos szürke agyagok foglalnak

helyet. A felülrl beereszked kavicsmedrek pedig, mint a voláli feltárás is mutálja,

ág módjára vesznek el az agyagnak, a medence széle felé kiékül rétegei között.

A kiékülések helye éppen körülbelül Kézdivásárhely alá esik, úgy, hogy

szinte ideálisan sem lehetne mélyfúrásra alkalmatlanabb helyet találni.

A feltölt anyag labilis természete hozza magával, hogy még a mai nap is

keresi egyensúlyi helyzetét e tömeg. Lassú mozgásban van az egész a medence

legmélyebb pontja felé, melyeknek gravitációs jellegét Keyer 1 mutatta ki kísér-

1 Reyer: Ursachen der Defcrmat ionén . . . Lcip/.ig. 1892. p. 17.
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letekkel. E mozgásoknak küls jeleit e vidéken is elég alkalom van megfigyelni

kisebbméret földrengések alakjában, melyek aránylag elég gyakoriak.

A befelé való csúszás miatt a rétegek természetesen redzöttek kell hogy
legyenek s igy nem épen olyan zavartalan települést mutálnak, mint amint a

megszerkesztett szelvény bemutat (9. ábra). így történhetett, hogy egy ilyen

gyrdés útján keletkezett kis antiklinális átfúrása által kapták meg Oroszfaluban

(Stefán-féle kút!) a felszálló savanyúvizet. Ami azonban Bzinte elre is látható

volt, mert az e határban fekv többi ásványos víz is arra mutat, hogy a torjai

«Büdös»-bl kiinduló törésvonalak egyike itt megy át.

Hja a delta-kitöltés küls morfológiai viszonyait vizsgáljuk, úgy ez is.

mint minden más, akár recens-delta, fönt hirtelen merész, majd aztán enyhül
és végre a vízszintest majdnem megközelít lejtéssel ereszkedik be a medencébe.

Az is bizonyos — úgy általánosságban beszélve az egész háromszéki medencérl —
hogy e kitöltést a törmeléklejtk és delták egymással összefügg sorozatának kell

vennünk. Itt emlékezem még meg a delta képzdményekhez tartozó szénelfordulá-

sokról is, melyek nem egyszer vérmes reményeket ébresztettek a felfedezkben.

Az egykori delta védettebb s a berohanó víztömeg útjából kies

részein, körülbelül a mai Csemáton, Ikafalva, Futásfalva
községek helyén ellaposodott mocsaras partrészletek voltak. Ezek elhalt

növényeinek s a víz sodrásából kijutott fatörzsek, az ú. n. uszadékfáknak

a felhalmozódásából apró kis szenesedésnek indult telepek keletkeztek,

melyeket tehát a kevert, autochton-allochton széntelepek közé kell soroznunk.

Az elbb említett falvakban kútásás közben tártak fel' néha részlete-

ket bellük s úgy felületesen nézve a dolgot, nagyon kedveznek látszott

az a feltevés, hogy itt a három falu alatt végighúzódó lignit-teleprl van szó.

A terület bejárása alkalmával a mélyebb feltárásokból meggyzdtem arról,

hogy ezek csak elszigetelt kihasználásra nem érdemes foltok lehetnek, st a

amelyek a kutak vizének szennyezése által egyenesen károsak is.

Jelenleg e telepek egyike sincs sehol feltárva, csak hallomásból tudom,

hogy egy ilyen elfordulásra mintegy 30 évvel ezeltt Alsószentmártónban

tárót is hajtottak, melyet a homok beomlása miatt félbeszakítottak.

A kútásási adatok is mindig csak pár dm vastag szénrl szólanak.

Amint különben az egészet elgondolom, ezek az elfordulások hasonlók

azokhoz, milyeneket S t e g 1 i t z ben, Berlin mellett láttam s amelyeket

Potonié oly mesteri módon ír le a szenek keletkezésérl szóló munkájában. 1

A medencét kitölt képzdmények korviszonyának megállapítására

Lrenthey F. felfogását fogadhatjuk el, ki a Baráthegységet
környez dombokat, amelyek a Kézdivásárhely környékiekkel az egykori

beltenger útján összefüggésben voltak, a 1 e v a n t e i emeletbe sorozza. 2

1 Potonié: Entstehung der Steinkohle. Berlin. 1910. p. 4G.

2 Lrenthey F. dr. : A székelyföldi szénképzdmény földtani viszonyairól. Orvos-

Természettudományi Qrtesít. Kolozsvár. XX. 1895. — Lrenthey F. dr. : Ujabb adatok

a Székelyföld geológiájához. Math. és Természet tud. Értesít. Budapest 1909.

-2*
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Ezt támogatja az elég szegényes, de az eddigiekhez képest mégis

számbavehet fauna, az Unió Crassus Retz. és a Bythinia Bodosensis

Koth fiijukkal. Az alsóbb terrászokban nagyobb faunára nincs kilátás,

inkább a széncsomók alkalmas feltárásaiból remélhetünk valamit.

Ha elgondoljuk, hogy az alsórákosi Olt áttörésnél az egykori bel-

tenger magassága — mint a mai topográfiai viszonyok mutatják — meg-

egyezett a torja—kézdiszentkereszti legmagasabb levantei elfordulások-

kal, könny elképzelni a korszerinti összefüggést.

A praktikus célok szempontjából végezetül felsorolom e területnek

azokat a felhasználható anyagait, melyek ugyan jórészt már hasznosíttat-

nak, de amelyek jelentségük miatt nagyobb figyelmet érdemelnek. Ilyen

anyagok: a homokkövek, a kézdivásárhelyi teriász homokja, az árterület

t in fatelepei, a fazekas agyag, az ásványos vizek és a felscsernátoni

kénes fürd.

Kellemes kötelességet telj* sitik most befejezésül, midn Lóczy Lajos

dr. föld. int. igazgató úrnak, ki oly szíves érdekldéssel kísérte mun-

kámat és hasznos útmutatásaival támogal ott . e helyi n is köszönetet mondok.

Úgyszintén hálásan kell megemlékeznem Török Andor dr. kézdivásárhelyi

polgármester és Szombathy Géza kútfúrómester urakról, kik a fúrásra

vonatkozó adataikat bocsátották rendelkezésemre.

Kelt Abrudbányán, 1915 december havában.

A TOKAJHEGYALJAI NYIROK TALAJRÓL.

Irta : Ballenegger Eóbert dr.1

Szabó József «Tokaj-Hegyalja talajának leírása és osztályozása*

cím 1866-ban megjelent akadémiai értekezésében 2 kitn leírását adja

a tokajhegyaljai nyiroktalajnak, a következket írván róla:

Nyiroknak nevez a nép Tokaj -Hegyalján, ép; n úgy mint a Mátrában

egy kötött képlékeny agyagtalajt, melynek rendesen veres a színe, s kitn
fokban bir avval a tulajdonsággal, hogy a nedvességet megtartja. Ha kiszárad,

oly kemény, hogy csak csákánynak enged, ha tul nedves, annyira ragadós

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1916 november S;in tnrtoit Bzakülésén

J Math. éa Természettud. Közi. Kiadja a M. Tud. Akad. IV. (1866). 366-372.
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hogy az ásóhoz tapad; munkáltatni c-;ak a nedvesség biz myos mennyisége

mellett engedi magát. A vizet nehazen veszi be, alig ereszti magán kere-ztul

s kiszáradván kemény görö:igygyé le3Z, melyet külhatás porrá nem változtat

át. Nyirok a legjobb talajnem a Hegyalján, ez adja a legersebb, legtartó-

sabb és legzamatdsabb bort. Ez egyszersmind a legelterjedtebb talaj. Ered a

t rachytokból és egyéb mint kzetzárvány nem is jön el benne.))

Az átnézetes agrogeológiai térképezés kapcsán alkalmam volt egy

tokaj hegyaljai nyiroktalajt behatóbb vizsgálatnak alávetni és jelen alkalom-

mal ennek a vizsgálatnak eredményeit kívánom bemutatni, miután az

elemzés eredményeibl a talaj keletkezését és sajátságait illetleg néhány

általánosabb érdek következtetést vonhatunk.

A megvizsgált talaj egy mádi szlbl való. Gyjtötte Timkó Imre

kartársam. Az altalajt riolit és tufája alkotják. Ezen az altalajon egy rend-

kívül kötött, világos veresesbarna agyagtalaj fekszik, melyre Szabó Józsep-

nek fentebb említett leírása kitnen illik. Plasztikussági száma 23*4, a

plasztikusság határai 44*5, illetve 21 '1.

Mechanikai összetétele a következ táblázatban foglalható össze:

A szemcsék átmérje %
2*3 durva homok

finom homok

kliszt

< 0-002 « 40*9 agyag.

A talajnak domináló alkatrésze tehát az agyag, rnely a talajnak

majdnem felét alkotja. Ez magyarázza a vízzel szemben való visel-

kedését.

A talajnak chemiai összetételét megtudandó, megelemeztem a talajt,

azután külön a talajból leiszapolt agyagot és a talajban foglalt nagyobb

tufazárványokat. Mindenekeltt lássuk a tufa elemzési adatait, össze-

hasonlítva egy riolit elemzéssel, amelyet Pálfy Móric fgeológus úr volt

szíves rendelkezésemre bocsátani. A tufa világosszürke, mikroszkóp alatt

nézve üvegbl áll, melyben csaknéhán}'' biotitfoszlány különböztethet meg.

Az összehasonlításra szolgáló riolitban, amely ugyanezen riolitvonulat

északibb részébl Pálházáról való, az üveges alapanyagban földpát és

biotitkiválások láthatóak.

Az elemzés adatai a következk (a pálházai riolit elemzése Emszt

Iválmán dr. kartársamtól ered)

:

>0'2 mm
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Riolittufa (Mid)

% Mol. %
SiO, "0-19 82-21

Al2 3 11-86 8-17

Fe2Oa
0-96

FeO 0-37 I 20
MgO 0-39 0-68

CaO 2-78 :5-49

Sn
2

1-39 1-57

K2 358 2-68

Izzítási vesztesség .V72

HtO 105°-ná] ..' 2-78

Ti02
0-07

PtOs
0-03

UnO 0-04

Kiöl
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részét, a tulaj dónképóni mállási terméket vesszük tekintetbe. A mállási

termék tehát igen bázisos és ersen hidratizált képzdmény, melyben az

alumínium és a vas hidroxidjai dominálnak, a többi bázis közül a kalcium-

oxid teljesen és a nátriumoxid úgyszólván teljesen kilúgozódtak és csupán

a nehezen kilúgozható kaliumoxid maradt meg, valószínleg mint adsorp-

ciós vegyület. A magas magneziumoxidtartalom arra mutat, hogy az agyagos

részben egészen el nem mállott biotit pikkelykék is vannak nagyobb mennyi-

ségben és ezek nagyban hozzájárulhatnak a talaj magas plasztikusságának

elidézéséhez. Atterberg vizsgálataiból tudjuk ugyanis, hogy a talajokat

alkotó ásványok közül legnagyobb plasztikussága az oxidált biotitnak

van, ha pikkelyei elegend finomságúak.

A talaj el nem mállott részének összetételét (3-ik oszlop) tekintve,

feltnik a jó megegyezés a riolitok összetételével. A nyirok el nem mállott

része tehát a riolit ásványegyedeibl áll. Ezt a következtetést meg-

ersíti a talajból kiiszapolt finom homok mikroszkópos vizsgálata, ebben a

finom homokban uralkodó az orthoklasz (szanidin) és a kvarc, sok a

biotit pikkely, ezenkívül igen kevés plagioklasz, piroxén, maszkovit, zirkon

és heihatitkristály látható. A piroxének fleg hipersztén egyénekbl állnak

és ezek alkotják a 2*9-nél nehezebb frakció túlnyomó részét. Ezek az

ásványok a hipersztén és a muszkovit kivételével mind elfordulnak a

riolitokban, a hipersztén eredetét a közelben lev piroxenandezitekben

kereshetjük, mig a muszkovit már messzebbrl kerülhetett ide a szél

szárnyain. Az ásványszemcsók élesek, üdék, kopás nem látszik rajtuk,

annak jeléül, hogy a kzet szétbomlása után nem vitettek el víz vagy

szél által, hanem helyben maradtak. Feltn a finom homokban az üveg

teljes hiánya, holott a riolitok és tufájuk fleg üvegbl állnak.

A mikroszkópos kép és az elemzés adatai alapján tehát a riolitban

a mállás tekintetébl élesen meg kellküiönböztetnünk az üvt ges alapanyagot

és a kivált kristályegyéneket. Az üveges alapanyag könnyen mállik, ennek

a mállása szolgáltatja a nyirok sajátságait megszabó anyagot, míg a kris-

tályok sokkal lassabban mállanak és a talajnak vázrészeit adják. A nyirok

kialakulása az üveg elmállásával be is fejezdik, a riolitokban lev kivált

kristályegyének csak nagyon lassan járulnak hozzá a képzdéséhez. A mállás

kemizmusát pedig úgy foghatjuk föl, mint az üveg oldódását olyan víz-

ben, amelyben humuszom anyagok nagyobb mennyiségben nem foglaltatnak.

Az oldatból a lúgos vizek kimossák a kovasavat és a magnézium, a kalcium

és a nátrium oxidjait, az alumínium és a vas hidroxidjai ellenben kicsapód-

nak és adszorpció útján ersen megkötik a káliumoxidot, melyet a csapa-

dékvizek nem tudnak kilúgozni. Az eredmény egy nagyon hidratizált, fleg

az alumínium és vas hidroxidjaiból álló agyag, amely mint bázist, fleg

káliumoxidot tartalmaz.

Ha már most azt kérdezzük, mikor keletkezett a tokaj hegyaljai
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nyirok, úgy nézzük rneg, hol keletkezik ma is ilyen sajátságokkal biró talaj.

Hyen sajátságú talaj ma a Földközi-tenger vidékén, szubtrópusi klima alatt

keletkezik, aránylag bó csapadék és magas évi középhmérséklet mellett.

Ilyen körülmények közt a szerves anyagok gyorsan bomlanak, oxidálódnak,

humusz felhalmozódás nem áll be, a csapadékvizek tehát nem is tartalmaz-

nak savanyú humuszos termékeket, reakciójuk alkalikus és ezzel megvan
a nyirok keletkezésének feltétele. Ilyen nyirokszer talajokat -írt le Ramann
Délfranciaországból és Spanyolországból. 1

A területünkön a riolit erupciók korát a miocénbe teszik, az erup-

ciók a felsmediterránban kezddtek és a sarmatában fejezdtek be. A tu-

fák több helyütt gazdag lomberd vegetáció maradványait rizték meg,

igy Cekeházánál, Szántónál, Tályán és Erdbényén. Ez a fiatal miocénkor-

beli flóra oly növényekbl áll, melyek hmérsékletbeli igényei kissé maga-

sabbak a mainál, melyek olyan klímában vegetáltak, amely a mai medi-

terrán vidékek klímájától nem nagyon tér el.
2

A nyirok keletkezésének kezdetét tehát ebbe a korba tehetjük, a

kialakulás folytatódott a harmadkor végéig. A diluviumban lsz rakódott

reá és borítja ma is sok helyen. A löszt a denudáció sok helyütt ismét el-

szállította, míg a jóval konzisztensebb nyirok a denudációnak ellent állt.

, ^Ha azt kérdjük, hogy ma min változáson megy át a nyirok, erre a

kérdésre a választ a Tokaj-Hegyalja klimatikus helyzete adja meg. A Tokaj -

Hegyalja két klímaterület határán fekszik, olyan két klima határán, melyek-

nek egyike a mezségi, másika pedig az erdei növényformáció kialakulását

segíti el. Ennek megfelelen a nyirok egy helyütt elhumuszosodik, belle

a fekete nyiroknak nevezeti talajféleség keletkezik, míg az erd alatt ki-

fakul, megszürkül, elpodzolosodik.

A nyirok tehát a Tokaj-Hegyalján a fiatal harmadkori eruptív kzetek

és azok tufáinak szubtrópusi (mediterrán) klíma hatására keletkezett mállási

terméke. Egy harmadkori «reliktum» talaj, mint amilyent Glinka

írt le a Földtani Közlönvben Bikszád vidékérl.8

1 Ramann : Bodenkunde III. Aufl. 1911. p. "::::.

2 Pax F. : Grundzüge der Pflanzenrerbreitung in den Karpatheu II. 190S. p. 8.

3 Glinka K. D. : Mállási termények és talajok Bikszádfürd környékén. Földtani

Közlöny XII. (1911). Pag. 631-039.



IOSSZILIS BÉKÁK A PÜSPÖKFÜEBI PRAEGLACIÁLIS RÉTEGEKBL.
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ANÜRÁK SACRUMÁNAK PHYLETIKAI FEJLDÉSÉRE.

— Az I— III. táblával. -

Irta : Báró Fejérváry Géza Gyula. 1

Dr. Kormos Tivadar barátom azzal a megtisztel feladattal bízott

meg, hogy a püspökfürcló'i ásatásai eredményeként felszínre került faunának

a herpetologia tárgykörébe tartozó maradványait — melyek a M. Kir.

Földtani Intézet tulajdonában vannak — dolgozzam fel. A kétélt
anyag kizárólag békákból áll; farkos' kétéltek ( Urodela)

kövületei eddig nem jutottak kezembe. Bár e fossziliák számra nézve meg-

lehetó'sen csekélyek, minségüket tekintve mégis rendkívül értékeseknek

bizonyultak, mivel eddigi idevágó ismereteinket nemcsak a magyarországi

fosszilis faunára, de a tudományra nézve is új adatokkal bó'vítik ki, ame-

lyek igen érdekes fényt vetnek a békák phyletikai fejldésére. Nemcsak

zoológiai, de geológiai szempontból is becses adatok ezek, amennyiben a

franciaországi Rousillon pliocén állatvilágával egybevetve, további követ-

keztetéseket engednek a nevezett püspökfürdi rétegek korára nézve,

amelyet a szakirodalom épen faunája értékelése következtében nem itélt

meg egységesen.

Bolkay barátom egy három évvel ezeltt Magyarország pannóniai

és pr»glaciális herpetológiájáról szóló dolgozatában (4) foglalkozott ugyan

már a püspökfürdi ^//ip/iibia-faunával, de az alább vázolandó palseonto-

lógiai kincsek csak az újabb (1915 évi) gyjtések eredményét képezik.

szinte köszönetemet fejezem ki e helyen dr. Kormos Tivadar bará-

tomnak, a magy. kir. Földtani Intézet paleontológusának, hogy emez

-anyag épen egy herpetológusra nézve fölötte érdekes és leköt tanulmá-

nyozására fölszólított, s egyúttal a paleontológiái irodalom némely idevágó

termékére fölhívta figyelmemet, lehetvé tévén azok használatát. Hálás

köszönettel adózom továbbá dr. F. SiEBENROCKnak, a bécsi Hofmuseum
nagynev herpetologusának, valamint dr. Lambrecht KÁLMÁNnak, a

Magy. Ornith. Központ asszisztensének, akik irodalmi kérdéseket illetleg

részesítettek becses támogatásukban, s végül fnökömnek, dr. Horváth

1 Ezen értekezés egy részét a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat 1916 évi június

-hó 7-iki ülésén tartott eladásában felolvasta.
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GÉzinakj a M. N. Múzeum Állattani Osztályának igazgatója, aki az Inter-

nationális Zoológiai Nomenclatura Bizottságának is tagja, s e tanulmányom

folyamán felmerül nomenclaturai kérdésekben volt szív- tanácsával

támogatni.

Mieltt tárgyam részletes kifejtésébe bocsátkoznék, nagy általános-

ságban rá óhajtanék mutatni amaz adatokra, amelyeket az slénytani

kutatás folyamán a békák törzsfejldésére nézve nyertünk.1

A legrégibb adatok a f e 1 s juráig vezetnek vissza, s egy f Eoba-

trachus agilis nev, Moodie szerint bufonoid jelleg békára vonatkoznak,

amelyei Prof. Marsh 1887-ben ellátott ugyan névvel, de ez MooDiEnak

1912-ben megjelent értekezéséig (20) «nomen nudum» maradt. Boulenger

(8, p. 191—192) ugyancsak a fels jurából, de ezúttal Spanyolországból —
az elz lelei ugyanis az amerikai "Wyomingból vált ismeretessé — a f Palaeo-

batrachus Gaudnji YiDAL-t említi; ez a lény csak provisórikusan soroltatott

a Pálaeóbatrachus genusba, mondja Boulenger, de hozzáfzi: «. . . il s'agit

bien d'un véritable Ánöure, pas plus spécialisé en tout cas que nos Disco-

glossides et Pélobatides actuels. Les restes de poissons associés a ce squelette

ne permettent pas de douter de l'éxactitude de l'áge géologique qui lui

est attribué.)) Sajnos, Vioal eredeti értekezését (23), mely a «Memorias de

la K. Acadenúa de Barcelonaiban, 1902-ben látott napvilágot, sem Buda-

pesten, sem Bécsben nem sikerült megszereznem, iigy hogy emez érdekes

Aniim-Ydl jelenlég csak BROiLinak a «Neues Jahrb. f. Miner. Geolog. u.

Palaont ologie» 1907. évi II. kötetében Vidal értekezésérl írt ismertetése

alapján volt alkalmam foglalkozni. A kövület teljes hosszúsága alig haladja

meg a "> cm-t, amirl a természetes nagyságban közölt s a nevezett ismer-

fc( késben megjelent fénykép is tanúságot tesz. A sacrumvöl s arostyhól,

sajnos, sem a leírás, sem az ábra alapján nem sikerüli a jelenleg minket

érdekl viszonyokról tiszta képei nyernem; Broili erre vonatkozólag a

következket írja: «Die Wirbe] selbsi sind undeutlich, dagegen ist der

charakteristische Coccyx und das langgestreckte Qeum seht dentlich zu

erkennen.D Etogy tehál a iacrum hány csigolyából áll. az ebbl nem állapít-

ható meg; s a llnon.i által «j<llemzó'»-nek mondott urostyleii sem tudok

az ábra alapján mási konstatálni, mini azt. hogy látszólag elég vaskos

alkotású. Ezek volnának tehál a legsibb béka-kövületek, melyeket mai

napig ismerünk, - melyek, mint Boulenger (1. c.) írja is. a Dinosaúrusob

és Pterodactylusok kortársai voltak.

Indiából Boulenger (1. c.) a jelenleg is él Oxyglossus Tschudí genus-

hoz sorolt csontvázakat említ a f e 1 8 8 e o c é n b' I, s Európából ugyan e

korból származó leleteket, amelyekel egyelre a Itana L. nembe osztottak

b'-. s melyek a Ranidaecsa Iádba tartoznak. Németország, Ausztria

1 K helyen megjegyzi m, hogy a magyarországi béka-fossziliák termhelyeinek

geológiai korál Kobmos devágó tanulmányai, ill. szóbeli közlései alapján neveztem meg.
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Franciaország o 1 i g o c é n és miocén rétegeibl a Discoglossidaer-

családhoz tartozó Discoglossus Otth, f Latonia v. Meyer és f Pelo-

philus Tschudi, valamint a Pelobatidae c s a 1 á d h o z tartozó Pelobates

Laur. s a B a n i d á k h o z tartozó fíana L. genust említ i meg. Boulenger
emez adatait még a Ch. Depéret (9) leírta s általa aDiscoglossidák-
hoz sorolt f Diplopelturus Dep. nemmel egészíthetem ki. 1 Továbbá a

f Palaeobatrachidae Cope család is e korból származik, a Palaeóbatrachus

Tschudi genusszal, melynek lárváit Peters Probatrachus néven írta le

(25, p. 10). Boulenger e családba sorolja a f Protopelobates Bieber

(3 & 17) nemet is, szerény véleményem szerint azonban ez a Pelobatidae

Lataste családba tartozik. Végül A. Portis (22) 1885-ben két új fosszilis

békát írt le : a f Ranavus Scarabellii PoRTis-t s a f Bufavus Meneghinii

PoRTis-t ; e két si, s kétségtelenül fölötte érdekes Anura a Sinigaglia-i

fels miocén rétegekbl került el; systematikai helyzetük még nincsen

tisztázva. Hogy az összes eddig ismeretes fosszilis béka-nemeket felemlítsem,

a fentieket Zittel (26, p. 421—432, Fig. 411—421) alapján a következ ge-

nusokkal egészíthetem ki: a Discoglossidá khoz tartozó Alytes Wagl.

és Discoglossus Otth?, a E a n i d á khoz sorolt f Asphaerion v. Meyer, a

B u f o n i d á khoz sorolt Bufo Laur. (=Palaeo])hrynus Tschudi) és f Pro-

tophrynus Pomel végül pedig az f Amphirana Aymard és a f Batrachus

Pomel, mely utóbbiak eystematikai helyzete még tisztázásra szorul. Zittel

(op. cit. p. 430) a Pelobatidákra nézve azt írja, hogy a Weisenau-i

miocén mészbl számos ileum került el, mely a Pelobates Laur. és Pelodytes

Bonap. nemektl alig különböztethet meg. A Palaeóbatrachus genus

részletes ismeretét W. WoLTERSTORFFnak, a Magdeburg-i Múzeum érdemes

herpetológusának köszönjük, ki «Über fossile Frösche, insbesondere das Genus

Pala3obatrachus» c. kiváló, s a szerz által rajzolt számos táblával ellátott

mvében (25), —amelyet, mint nem régiben egy hozzám intézett lapjában

közli,, els éves egyetemi hallgató korában írt meg, — kimeríten foglal-

kozott emez érdekes si béka-csoporttal, amelynek legtöbb faját épen

ebben a munkában maga Wolterstorff írta le.

Végül De l'Isle du Dréneuf «Notes sur un Génre nouveau de Ba-

traciens Bufoniformes du terrain a Elephas meridionalis de Durfort (Gard)»

c. dolgozatában (15), melyhez a szerz, sajnos, ábrákat nem mellékelt —
egy pliocénkori békáról, a f Platosphus Gervaisirl számol be, melyet a

fels állkapocs fogatlan voltára támaszkodva a Bufoni dá khoz sorol.

Más Anurák maradványai, amelyek Dél-Amerika fiatalabb ré-

tegeibl valók, 2 írja Boulenger, más, u. o. ma is él fajokhoz tartoznak.

1 Az alábbiakban kifejtettek alapján ezen genust a Bufonldae családba véltem

sorolhatni.

2 Boulenger itt bizonnyal a Cystignatkidae GÜNTH.-hez tartozó Ceratophrys Wied

és Lf'ptodactylus Fitz. genusokra gondolt.
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Boulenger fent idézett és rendkívül praktikus kézikönyvének a

fosszilis békákról szóló rövid fejezetét a következkkel végzi: «Donc les

Anoures fossiles qui nous sönt connus ne jettent, pas plus que les Urodéles,

aucune lumiére sur l'origine des Batraciens actuels. Dés la fin du Jurassique

ils existaient tels que nous les voyons aujourd'hui.» A jelen anyag, mely a

praeglaciális kor békáinak ismeretét egészíti ki, e téren természetesen nem
szolgál újabb adatokkal.

A felsorolt csoportokat most már csak egy osteológiai fó'szempontból

óhajtanám áttekinteni, s ez a sacrumot alkotó csigolyákra s az ezekkel

összefügg' urostylusva vonatkozik, amennyiben a szóbanforgó anyagot

tekintve e szempont bír legnagyobb fontossággal.

Tudjuk, hogy a ma él békák eddig ismeretes összes genu-

sainál kivétel nélkül egy csigolyából alkotott sacrumot

találunk; az alae ossis ilei elülsó' végükkel u. i. csak a vertébra

sacralis igen különböz' alakú ú. n. processús transversieihez csatlakoznak

;

vertébra sacralisként a kilencedik csigolya szolgál, s az eltte lev 8-ik és

7-ik semmiféleképen sem vesz részt a sacrum alkotásában. 1

Teljesen eltér viszonyokat találunk a Palaeobatrachus Tschudi s a

De l'Isle feírta Platosphus nemeknél. Tudomásom szerint csupán e 2 si

béka-genus az, amelynél a sacrum alkotásában a t y p i k u s, v. i. s z o-

rosabb értelemben vett vertébra sacralison kívül még

synsacralis csigolyák is részt vesznek,2 még pedig a Palaeobatrachusnhl

1— 2,
3 a Platosphusná.l pedig 1 vert. synsacralis mihi. A fent elsorolt többi

1 Eltekintve természetesen esetleges abnormális (ata vis t i k us?) jelenségektl

* Lehetséges, hoey a Pobth (22) által leírt Ranavus- és Bufavus-ná\ is 3, ill. 2 csigolya

vesz részt .1 sacrum, alkotásában ; elznél kétségtelenül elrecsúszott a kövületen az ileum,

mely a 6-ik csigolya proc. trans.-e érinti ; Portis ezt maga is fölteszi (p. 1179), s csak az

nem érthet, mién írja az elz oldalon (p. 1178) ugyanezen jelenségrl a következket:

«É questa nna novitá anatomica che non ha riscontro in nessun genere vivente o fossile di

Batraci.» (Hasonló jelenséget volt alkalmam Pelobales csontvázak kikészítésénél tapasz-

talni, a mikor a kifzéskor, zsugorodás által az ileum ok hasonlóan elrecsúsztak). Portis

úgy gondolja, hogy a Ranavusnál a három utolsó proc. trans.-pát lehetett az ííewmok

függesztje : e proc. trana. s e m m ivei s e m v a s i a g a b b a k, mint az elz csigo-

lyákon ; a Bufavus dil. aacr.-ein Portis egy varratvonalal vél felfedezhetni, valamint az

e di 1 a t a t i ó k h o z tartozó csigolyatesten is; eszerint kél csigolya volna jelenje mor-

phológiai viszonyok tisztázása, mely rendkívül érdekesés kívánatos volna, nem történvén

meg, a aacrum és urostyl morphológiai s phylogeniai tárgyalásánál e kél An urára nem

leszek tekintettel.

8 H. v. Meyer (10, p. 150) a Palaeobutrachus diluvianus Goldf. (nála Palaeobalr.

Ooldfuftsi v. Meyer) nev fajt illetleg azt írja ugyan: ídass das Kreutzbein ursprünglioh

aus mehreren Wirbeln bestand, gewöhnlich au~ drei, bisweüen glaubt man auch vier unter-

scheideii zu können.1 Woi/rBBSTOEFB1 azonban, aki a v. MEYER-féle anyagot is átvizsgálta,

a szóban lev faj leírásakor (25, p, 48) a sacrumról azt írja, hogy h á r o m csigolyából alko-

tott (vert. 8acr.-\-2 vert. syneacr. mihi), amelyek dilatatiói közt kél egyenl nagyságú

nyílás van.
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fosszilis A n u r á knál részben nem ismeretes a sacrum, ahol pedig el-

került, ott csak 1 csigolyából áll.

A hatalmas termet Platosphus1 sacrumit s urostyluskt, sajnos, nem
ismerjük képben, az itten számításba jöv részletek morphológiája pedig

De l'Isle leírásából legnagyobbrészt nem állapítható meg. A sacrumot

alkotó két csigolya (vert. sacralis + vert. synsacralis) «diapophysisei» a

leírás szerint (15, p. 476) egymás felé es peremük egész hosszúságában,,

köz nélkül követik egymást, tehát így «prima vista» egy egyetlen, ersen
kiszélesedett <<.diapophysis>) képét nyújthatják. Az urostyluson,me\y a vert.sacr..

(s. str.)-val összecsontosodott, De l'Isle szerint egy lam. horizontális nyomai

láthatók («avec des traces de crétes latérales». 15, p. 475). A Palaeobatra-

chusok, — amelyek idevágó ismereteink mai állását tekintve, semmi

közelebbi kapcsolatba sem hozhatók a Platósphussz&l — a sacrum alkotását

s az urostylust (os coccygeum) illetve a következ formátiókat tüntetik

föl : A) Sacrum: a vert. sacralis (sensu stricto) ú. n. diapophysisei végükön

kiszélesedettek, a gerincoszlop tengelyével derékszöget alkotnak; a verL

síjnsacralis 11. hasonló irányú, «diapophysisi>-ei végükön kiszélesedettek,

s a vert. sacr. «diapophysis»-eive\ összecsontosodván, distális részük egy

lemez alakjában jelenik meg, míg proximális részük (a csigolyatest felé esa

szakasz) különvált, s a «diapophysis»-ek közt egyénenként változó nagyság-

gal bíró nyilasok maradnak ; a vert. synsacralis 1. «diapophysis»-ei h á t r a-

felé tartók s distális végükkel csekély felületen érintkeznek a vert.

sacr. -f- vert. synsacr. 11. alkotta csontfelülettel, széles, háromszög alakú

nyilast hagyva a második synsacr. csigolya «diapophysis»-einek elüls,

s saját «diapophysis»-einek hátulsó pereme között. A vert. synsacr. I.

«h a r á n t n y ú j t v á n y a i n a k» emez alakulatát találjuk, pl. igen

typikusan kifejldve a Palaeobatr. Fritschi WoLT.-nál, s a «haránt-

nyujtványob) irányát illetve még ide számítható a Palaeobatr*

bohemicus v. Meyer is, míg a Palaeobtr. grandipes GiEB.-nél s talán még

inkább a Palaeobatr. gigás v. MEYER-nél a «processüs transversi»-nek neve-

zett nyújtványok raár határozott e 1 f e 1 é való irányulása tapasztal-

hat ó ; ezeknél tehát már csak eg}r synsacr. csigolya van, s az eltte lév
már nem vesz részt a sacrum alkotásában. B) Uro-

stylus: Az wrosíí/ZwsrólWoLTERSTORFF (25, p. 30—31) a következket írja

:

«Xur das vordere Ende ist in 2 Falién gut überliefert, die wulstige gedrun-

gene Form und die angedeuteten Querfortsátze sind bezeichnend, doch

schwer in Wort und Bild wiederzugeben . . . Der aussergewöhnlich plumpe

Knochen besitzt keine ausgebildete obere Leiste,2 der enge Kanál für den

1 Ebbl: 7rAárv?=lapos. széles; oa<pvq^= csíp.

2 Ügy látszik, bogy a Palaeobatrachidák is az általam Palnco-urosly

névvel jelölt typust követik a coccyx alkotásában. (V. ö. 25, Taf XI, Fig. 11a & 6).
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Spinalnerven isi rund. Eine Anschwellung, mit 2 feinen Höckern und

Löchera beiderseits, beweist, da£ der Knochen arsprünglich aus 2 Wirbeln

bestand.1 Der hint ere Teil ist nur im Abdruck erhalten. Ér verschmálert

sich gegen das Ende hin mid ist máBig lang.»

Magyarországról eddig o 1 y békákat, melyek-
nek sacrimiát 2 csigolya alkotja. nem ismertünk.
Az els ilyen lény M a g y arország 1 e r ületérl Kormos

ásatásai alapján került el, s így nekem jutott a szerencse, hogy behatóbban

tanulmányozhattam, s az alábbiakban Pliobatracltus Lánghae néven le-

írhattam. Állatunkat az általam f Platosplvinae névvel jelölt B u f o n i d a

alcsaládba soroltam be.2

Az itt elmondottak dióhéjban tartalmazzák mindazt, amit a fosszilis

A n u r á k r ó 1, az itt számításba jöv szempontból tudunk, úgy hogy

ezek után áttérhetek szorosabb értelemben vett tárgyamra, v. i. a püspök-

fürdi praeglaciális rétegekbl eddig kezemhez került A n u r a-csontok

leírására, majd a tanulmányozásukból leszrt phyletikai jelenségekre,

Família : BUFONIDAE Günth.

Eme családot, — melyet a püspökfürdi leletek alapján 2 al-

családra bontottam föl, — osteológiai szempontból Boulenger «Cata-

logii,- of fche Batr. Sal.» c. kiváló mvét követve s saját tapasztalataim-

mal kibvítve, az alábbiakban jellemezhetem:

Állkapocs fogatlan ; csigolyák procoelek ; a diajpophysisékhez nem
csatlakoznak autogén elcsontosodású bordák; a rertebra sacralis cdia-

popliysisrh) közepesen kiszélesedettek; az urostyl a vertebra sacralisazal

annak két condylus^ tévén íz sül; az urostyl bázisánál bilaterálisán

elhelyezett nyújtványok léphetnek föl (pl. Bufo viridis Laur.), melyekrl

1 . I. erre vezethet vissza a kétségtelenül túlzott Pictet- (21, Atlas, Pl. XXX,
Fig. 7) féle ábra, amelyen a socrum után egy élesen szembetn csigolya látható, melyrl

nem tudni, vájjon a Bzorosabb értelemben veti gerincoszlophoz, vagy az urostylhoz tarto-

zik; Wolterstorff i I y pust saoralis csigolya differentiálódásról mm szól, s a Pictet közölte

rajzon valószínleg >/- wrostylon látható eredeti els coceygealis csigolya nyomai vannak

ilv túlzottan visszaadva, ami azonban Wolterstorff (op. cit. p. Ml) leírását és ábráját

(Taf. XI. Fig. 11") tekintve, a valóságnak aligha felel meg.

* Ez eljárás helyességét bizonyítja a procoel vert. sy7isacr<ilis és vert. sacr.

s. str., amennyiben állatunkat legfeljebb csak a Discogloesidae családdal hozhatnánk —
természetesen csupán morphológiai szempontból közelebbi kapcsolatba, az utóbbi

családija való orolás ellen azonban épen a csigolyáknak imént említeti alkata szól, mivel

a D i s o g 1 o s s i d á knál opisthoooel csigolyaformátiót találunk. Nagy nyo-

matékkal bírna, ha még valami maxiUa•töredék is felszínre kerülne, ú. m. a Pl<itos/>livs

esetében, melynek 1> u l o ni d a voltál Db l'Islb a fogazatlan fels állkapocs alapján

döntötte el. (V. ö. 16, p. 1T:í & 477.)
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Boulenoer (G, p. 232), (íaupp, s az eddigi irodalom proc. transversi

néven emlékszik meg; a stemum rendszerint egészen porcos; omosternum

rendesen nincs; distális phalanxok tompák, egyszerek, vagy T, esetleg

háromszög alakúak. — Az alcsaládokra szóló következ kulcsol ;i saarumra

s az urostylm alapítottam.

Subfamilia I. : f Platosphinae Fejérv. subfam. n.

A sacruffi két csigolyából áll ; az urostylxm spina urostyli

nincs s rajta laterális iránya kiszelt/ s e d é s I (bimina

horizontalis mihi) találunk s ezáltal morphológiailag a sacrumiól ké-

vé sbbé differentiálódott ; az Urostyl ú. n. processus transversni 1 nem
szabadon állók, csak csekély csontlécekként vagy kiemelkedésekként lát-

hatók a lamina horizontalis felületében.
Ide tartozó genusok

:

Platosphus De l'Isle (?) Di/píopelturus Dep.

(?) Bufavus Portis ' Pliobatrachus Fejérv. n. g.

Subfamilia II. : JBii/miittae Fejérv. subfam. n.

A sacrum egy csigolyából áll; az urostyl spina urostyli v el

van ellátva, laterális irányú kiszélesedés (lamina horizontalis

mihi) nincs s így morphológiailag élesen differentiálódott a sacrum-

iól; az ú. n. processus transversi (obliqui poster.9) az urostyhn — ritka

elfordulásukkor — szabadon állók.

Ide tartozó genusok :

2

f Protophrynus Pomel . Atelophryne Blgr.

Scutiger Theob. (=Gophophryne Blgr.) Nattereria Stdr.

Ophryophryne Blgr. Pseudophryne Fitz.

Bufo Laur. Notaden Güxth.

Nectophryne Buchh. & Ptrs. Myobatrachus Schleg.

Pseudobufo Tschudi (=Nectes Cope) Bhinophrynus D. & B.

A Bufonidae család eme rövid synopsisa után vizsgáljuk meg

közelebbrl az els alcsaládba tartozó Pliobatrachus maradványait.

1 Ezek jelenlétét csak a Diplopelturus- és Pliobatrachusná.] állapíthattam meg ;

hogy vájjon a PlatósphuanáA vannak-e ily képzdmények, az De l'Isle leírásából nem

tnik ki.

2 Ezen alcsaládba csak feltételesen soroltam be az összes ma él,
Botjlenger (8) által a Bujonidae családba osztott nemeket, ami természetesen osteologiai

szempontból föltétlenül még systematikai revisiót igényel.
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Subfam. I. : f Platosphinae Fejérv.

Pliobatrachus Fejérv. n. g,
1

Pliobatrachus Lánghae Fejérv. n. sp.

E fajt, mély hálám jeléül, menyasszonyomnak, Lángh Aranka
Mária a Magy. Nemz. Múzeum Állattani osztálya gyakornokának tiszte-

letére nevezem el, ki jelen munkám megírásában h segíttársam volt.

Ezen faj fosszilis maradványait egy igen jó megtartású sacrum és

urostyl képviseli. Van ugyan még egy angulare s egy /mwerws-töredék is

(I. táb. 1 áb. & II. táb. 1. áb.) mely nagysági viszonyai alapján esetleg

ide sorolható volna, tekintve azonban, hogy Püspökfürdrl számos Bufo
vulgáris maradvány került el, lehetséges, st valószín, hogy e marad-

ványok is oda számítandók, minek következtében ezeket egyelre ? Bufo

vulgáris Laur. foss. jelzéssel láttam el a táblák magyarázatán. A Bufo vulgá-

ris Laur. foss.-nak különben ileum&i is ismeretekek Püspökfürdrl s egy

ilyen, e termhelyrl származó példányt irt le Bolkay (4, p. 195) Pelo-

bates sp. néven, s valószínleg ugyancsak a Bufo vulgáris ileuma, az is,

a melyet a nevezett szerz Pelobates robustus By. néven írt le és ábrá-

zolt (op. cit.). Ez ileumok hátulsó vége sajátságosan megcsonkított (v. ö.

II. táb. 3. áb.) a mi Bolkay említett tévedését okozta ; eleinte magam
sem voltam tisztában hovatartozásukkal, s egyideig e különös alakulat

engem is félrevezetett, rigy hogy újaknak — a Pliobatrachushoz tartozók-

nak — véltem e leleteket. Számos recens és fosszilis Bufo vulgáris csontváz

ill. maradvány gondos vizsgálata azonban megadta a helyes útbaigazítást.

Sacrum (I. táb. 2. & 3. áb.) : A sacrum a kezeim közt lev lelet

alapján 2 csigolya összenövésébl áll; felülrl tekintve egy egységes csont-

nak látszik, amennyiben a synsacralis és sacralis csigolya ú. n. diapophysisei

(processús transversi) teljesen összeforrtak, s határukat csupán az e traktus

horizontális középvonalába, kissé elfelé tartó csont kiemelkedés jelzi; rés

nem látható, legfeljebb a jobboldalon lev, körülbelül 1 mm hosszúságú

és 0*3 min szelei nyílás volna oly pontnak tekinthet, melyre az össze-

csontosodás nem terjedi ki. A synsacralis csigolyán a kissé dorsális

irányba felhajló proc. obi. cmteriores ersen kiszélesedett kanál vagy lapát

alakját mutatják; a proc. spinosusiuik megfelel spina ers él alakjában

tnik szembe; az elbb említett sa «(liapophysisfhek határának tekinthet

csonttaréjt véve figyelembe, a. synsacralis csigolya laterális kiszélesedései

(«diapophyses>> a uctorum) ersen kiszélesedettek, s határozót t an

elfelé tartók; a csigolya testével teljesen egybeolvadnak, ú. h. a

1 A genus külön jellemzésétl <• helyen eltekintek, mivel ez id szerint c^ak egy faj

krp\ iseli
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proc. spinosusmik megfelel spvnati kétoldali egy lateráb's (distális) irány-

ban fokozatosan elvesz homorulat látható, melyben a esigolyatest s az

ú. n. h a r á n t n y u j t y ány o k közötti határ fel nem ismerhet.

A szoros értelemben vett sacralis csigolya teste ugyancsak teljesen

beleolvad a dilatationes sacraleshe. 1 A proc. spinosus\n\k megfelel taraj

jól látható ugyan, de nem emelkedik ki éles csontléc alakjában, mint a

synsacralis csigolyán; a proc. spinosus nyomokban felismerhet. A dilat.

sacrales niilii alakja leginkább hasonló az Ali/les vert. sacr.-ának megfelel

képzdményeihez, amennyiben azoknak elüls, (a Pliobatrachusivkl a

synsacr. csigolya dilat. sacraZmival egybeforrt) oldala, ill. pereme telje-

sen követi a synsacr. csigolya dilat. sacralesamnk irányát, ami által

az összefírás lehetvé van téve s így gyönge ívben el felé
t a r t ó. szemben pl. a Discoglossusivkl megfigyelhet typussal, amelynél

a Bufoia emlékezteten e dilatátiók elüls peremének iránya

inkább derékszöget alkot a gerincoszlop tengelyével, vagy

hátrafelé tartó, s a Bombinatoní, amelynél viszont a nevezett

perem hirtelen ers ívben kanyarodik el felé, kisebb

mértékben azt az alakulatot tüntetvén föl, amely a Pelobates, Pelodytes,

Megalophrys s más Pelobatidákon lép fel. Hátsó peremük hátra-

felé tartó s egymással (nem a gerincoszloppal!) közel derékszöget

alkot. E dilatátiók határvonala, s így teljes alakja a maradvány

töredékes volta miatt nem állapítható meg egész bizonyossággal; masszív,

nagy kiterjedés csontfelületet alkotnak, laposak, nem hengeresek.

A sacrumot alulról tekintve feltn a csigolyatestek közepén látható

varratszer vonal, mely a k é t csigolya határát immár világosan jelöli

meg, valamint a két pá r hatalmas neurális nyílás, mely a sacrumnak

2 csigolyából való összeforrását a legkézzelfoghatóbban bizonyítja be. A
synsacralis csigolya elül kivájt, hátulsó izületi felülete az ossz* 'forrás követ-

keztében nem látható, de a varratvonal alakjából következtetve pro-

coel, s nem amphicoel, minek következtében a vert. sacr. (s. str.)-nál

is procoel typust kell feltételezni. 2 A sacralis csigolya az urostylusszaA

dupla condylus által ízesül. Legnagyobb szélessége 17*6 mm.
Urostylus (os coccyyis) (I. tábla, 4.-5. ábra & II. tábla, 2. ábra).:

1 A sacralis (és synsacralis) csigolya eddig proc. írans.-nek tartott kiszélesedéseit

dilatationes sacrales névvel jelölöm, mert, mint késbb látni fogjuk, "zek nem egyenlk a

proc. trans.-VL-l (diapophyses), hanem ezeket csak magukban foglalják, tehát e kiszé-

lesedéseknek a proc. trane. csak egy részét képezik.
* BorLENGEE (<i, p. 38) ezen állítása : <<In those forms in which the vertebrre

are proccelous the eighth is biconcave ; the ninth being invariably biconvex>> tehát nem

általánosítható ily határozottsággal ; eddigi vizsgalataim folyamán u. i. a Buja vulgáris

Laür. és B. viridis Laur. valamint a Pelobatesck VIII. és IX. (sacralis) csigolyáját
is p r o c o e 1 n e k találtam.

Földtani Közlöny XLV1I. köt. 1917 ;:
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vaskos, inkább zömök alkotású, a Paheobatrachusok coccyxéve emlé-

k/tét. Elüls dorsális részéri kétoldalt, vízszintes irányban, szárnyra,

vagy mint Depéret (op. cit.) az DiplopelturuskYn vonatkozólag írja,

pajzsra emlékeztet kiszélesedés látható; emez egészben véve háromszög-

szer kiszélesedést, mely hátrafelé fokozatosan vész el az urostyl tes-

tében s melyet még ersebb kifejldésben, pl. a Pelobates fuscus Laur.-

nel s a Pelobates cultripes Cuv.-nél, is volt alkalmam megfigyelni, la-

mina horizontalis urostyli néven vezetem be az osteologiai irodalomba.

E kiszélesedésen található két assymetrikusan fellép kiemelkedés, he-

lyesebben befzdés a lamina horizontalison, melyek az eddigi csont

-

tani irodalomban mint rudiment aer proc. transversi szerepeltek s

a melyek, mint alább látni fogjuk, analógia alapján egyes esetekben

talán inkább az egykori els coccygealis csigolya proc. obi. posteriores-

einek látszanak. Bizonyosat errl egyelre nem mondhatok. A lamina

horizontalis eredésével egy magasságban, tehát mindjárt az urostyl elüls

végén, a középvonaltól jobbra s balra két ersen kiemelked, egyenltlen

szárú derékszög háromszög alakú csontléc (spinae gemellae urostyli mihi)

veszi eredetét. Ezek közvetlenül eredési pontjuk mellett, tle körülbelül

1 mm-nyi távolságban érik el legnagyobb magasságukat, s fokozatosan

csakhamar elvesznek a lamina horizontalisb&n. Közöttük egy körülbelül

1 mm szélesség barázda (sulcus medialis urostyli mihi) látható. A sulcus

medialis megsznési pontjánál az alább ismertetett, ívben hajló pars tec-

tiformis középvonalában egy igen csekély ormó van, mely feltevésem sze-

rint az itt hiányzó spina urostyli dorsális peremének felel meg

;

;iz tirostylus dorsális része u. i. a hengeralakú ventrális résztl a lamina

horizontalis küls peremeibl folytatódó ormós csontkiemelkedések által

van elválasztva, s e dorsális felület a középvonaltól háztet szeren
igen tompa szögben lejt bilaterális irányban, ami által a fent nevezett

középormó keletkezik, amelyre a linea medialis urostyli elnevezést ajánlom.

Az urostyl ily módon hosszanti irányban hogy úgy mondjam, két részre tago-

zódik, a hasoldali hengeres pars cylindriformis mihi-re, amelynek ersen

kiszélesedett elüls végén a széles dupla izülési gödrök láthatók, s az elbb

részletezett hátoldali pars tectiformis mihi-re, melynek a lam. horizontális-

ad] folytatódó csontperemek alatt, a hatalmas fejlettség foramina late-

ralia canalis coccygci mihi irányában végigvonuló fissura laterális urostyli

mihi vonja meg határai ; mini késbb látni fogjuk, a pars tectiformis urostyli

s a. spina urostyli származástanilag azonos alakulatoknak

v lifk, s a linea medialis urostyli a spina urostyli dorsális peremének

t del meg. Hosszúság (a coceyx hátsó vége letört): 19*2 mm; az izülési göd-

rök széls pontjai közt mért szélesség: 1 mm; a lamma horizontalis legna-

gyobb szélessége (a aproo. bransv.)) végpontjai között): 6 mm.

Ezek után csupán még egy dologra óhajtanék a Pliobatr. Lánghaeviú
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kapcsolatban kitérni. 1890-ben Ch. Depéret (11, p. 172) Diplopelturus

ruscinensis néven leírt a Eousillonból egy pliocénkori békái, melyei a

Discoglossidákhoz vél sorolhatni, s melybl 1 urostyl-, 2 humerus-,

1 antibrachium- és 2 íibia-töredék maradt fenn, melyekrl sajnos, csak

természetes nagyságban — fényképeket is közöl.

Kétségtelenül az urostyl képezi a legjellemzbb maradványt, sajnos

a /ónban Depéret erre vonatkozó leírása s a közölt kép nem elég világos.

A többi maradvány nincs a Diplopelturusnél s Pliobatrachusní közösen

képviselve s így támaszpontul sem szolgálhat ; ez az oka annak, hogy

kételyek merültek fel bennem, vájjon az általam Pliobatraclius név alatt

felállított genus nem azonos-e a ÜEPÉRET-féle Diplopelturussznl, bár

Depéret leírása alapján ez nem valószinfí.

Depéret a Diplopelturus urostyluskt a következkben jellemzi:

«Parmi de nombreux ossements isolés de Batraciens anoures recueillis pen-

dant les fouilles du Serrat d'en Vacquer, se trouve un coceyx ou urostyle

(Pl. XVII. fig. 15) de forme trés spéciale, et différente de tous les genre.s

connus vivants ou fossiles. Cet os, qui s'articule avec le sacrum par une

double cavité articulaire, ainsi que cela a lieu dans la pluspart des Batraciens,

présente en dessus et un peu en arriére de cetté région articulaire une expan-

sion osseuse sous forme de deux paires d'apophyses transverses, triangu-

laires, de nature articulaire, dessinant dans leur ensemble une sorté d'écusson,

étranglé au milieu ou de double bouclier, d'oü le nom de Diplopelturus

que je propose pour ce nouveau génre pliocéne. En outre la créte verticale

qui se voit chez nos Batraciens indigénes sur la ligne médiane supérieure

de l'urostyle existe bien chez le Diplopelturus ; mais au lieu de commencer

a la partié tout a fait antérieure de l'os oü elle présente mérne son maximum
de saillie, elle ne se montre ici qu'á partir du milieu de l'écusson ci-dessus

décrit et s 'élévé progressivement en arriére pour acquérir son maximum
de saillie un peu avant la longueur totale de Purostyle.

La dimension de cet urostyle est sensiblement supérieure a celle du

mérne os dans une trés forte Grenouille ordinaire de nos pays, mais elle

est lóin d'égaler la taille des grands Latonia d'Oeningen et de Sansan.*

Ama különbségeket, melyek csupán faji jellegek volnának, figyelmen

kívül hagyva, csak egy bélyegre óhajtanék rámutatni, mely Depéret elbb
idézett s az urostyl «créte verticale»-jára vonatkozó szavaiból világlik ki

;

ezek szerint ugyanis a Diplopelturus coceyx? egy spina ossis coccygeivel van

ellátva s ez a jelleg az én Pliobatrachusonmkl teljesen hiányzik.
Itt csak a pars tectiformis középs ormója látható, mely semmiképen sem

tekinthet emíanak; hogy ezek után sem merem határozottsággal kimon-

dani a generikus különbözséget Diplopelturus s Pliobatraclius között, az

azért van, mert egyrészt a Depéret leírásához mellékelt fénykép dorsális

oldalról lévén készítve, nem nyújt útbaigazítást Depéret szavaihoz, melyek-

3*
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ínk határozottságát az «existe bien» kifejezés kissé tompítani látszik, más-

részt pedig az ábra alapján ennek épen az ellenkezje is gondolható volna. 1

Tekintetbe kell venni továbbá, hogy ily leírásoknál, fleg ha nem speciell

ama tárgykörrel foglalkozó szakembertl erednek, elég tág tere nyílik az

egyéni megítélésnek, mivel ily esetekben az egyes anatómiai elnevezések

phyletikai s morphológiai értékeléséhez megkívánt részletes ismeretek

hiányzanak s így még azt sem lehet teljesen kizártnak tekinteni, hogy

Depbret a pars tectiformist mondja «créte»-nek.

Az elmondottakból kiviláglik, hogy sem a leírás, sem az ábra a

kell világossággal és pontossággal nem bír, s én csak az e z e k b 1 meg-
állapítható különbségekre támaszkodva voltam kénytelen a Plio-

batrachus genust felállítani, de a szükséges bizonyítékok híjján a

kérdést függben kell tartanom mindaddig, míg a Diplopeíturus marad-

ványairól részletes és kimerít ismeretek birtokába nem jutunk.

Annyi mégis kétségtelen, hogy a Diplopeíturus s Pliobatrachus -

ha nem azonosak — igen közeli rokonok s körülbelül kortársak is lehettek;

a DEPÉRET-féle leletnél csigolyák nem kerülvén el, leírója az új állatot,,

egyébb bélyegekalapján, az opisthocoel csigolya-typusú Discoglos-

s idákhoz osztotta be; azonban a fentvázolt messzemen, még az eset-

I g s azonosságot sem kizáró megegyezés alapján, mely a Diplopeíturus

s a procoel csigolya typusú Pliobatrachus között fennáll, úgy gondolom,

hogy a Dvplopelturust is joggal számíthatom a Buf oni dákhoz; e kérdés

végleges tiszt á z á s a természetesen még a jöv feladata. — A Diplo-

peíturus pliocénkori, a Pliobatrachus a prseglacialis rétegekbl, tehát

még a pliocén határáról való; úgy a Diplopélturushoz való hasonlósága

alapján, mint egyébb archaikus bélyegeit tekintve (dupla sacrum, urostyt

alkata), a Plióbatrachusi fleg a pliocén állatának velem, mely a pleisz-

tocénben mar kihall, amiéri is a Pliobatrachus nevet tartottam a leg-

találóbbnak.

T rmetét illetv • a Pliobatrachus Lánghae Fejérv. a Bufo vulgáris

Laur. középeurópai példányaihoz hasonló.

Termhely: Püspökfürd, II. sz. lelhely. (Y. ö. irod. : 1G).

1 Ugyanazon a táblán (Pl. XVIII) egy Bana esculenla L. foss. nrostylua-A is látható,

ugyancsak dorsálú olda Iáról; bár /fonáknál ;i svina ossis coccygei hatalmasan fejlett, a dórnál is

felületrl készüli kép mégsem árulja el ennek jelenlétéi s csak hosszas vizsgálódás után.

hasonló beállítású Rana uro8tylokk&] való egybevetését alapján ismerhet fel ;> képen.

A képalapján tehál a svina lefutása nem konstatálha
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Subfam. II. : Hitfoninae Fejérv.

Bufo Laue.

Bufo vulgáris Laur. foss.

Lelhely: Püspökfürd, II. sz. termhely. (II. tál>. 3. áb.)

Bufo viridis Laur. foss.

Lelhely : Püspökfürd, II. sz. termhely.

Família: PELOBATIDAE Lataste.

Pelobates Wagl.

Pelobates robustus By.

1913-ban írta le eme fajt Bolkay barátom (4, p. 194—195). Nagyságát

tekintve jóval felülmúlja a P. fuscus Laur. átlagos példányait, s megüti a

P. cultri'pes Cuv.-nél tapasztalható méreteket. Különböz csontok marad-

ványai jutottak felszínre, amelyekkel azonban, kapcsolatban a P. robustus

By. systematikai s phyletikai értékével, valamint a többi püspökfürdi mái-

ismert békafajokhoz tartozó maradványokkal, egy késbbi dolgozatomban

óhajtok tüzetesebben foglalkozni. 1 A maradványok közül csupán egy sacrum-

ról fogok még megemlékezni, mely eddig egyetlen példányban került fel-

színre. Ez az urostylussz&l egybeforrt s azért érdemel különös figyelmet,

mert roppant élesen szembeötl alaktani viszonyaiból bizonyos származás-

tani konklúziók vonhatók le. (II. táb. 4. & 5. ábra).

Az urostyluson hatalmasan fejlett lamina horizontalis van, mely tel-

jesen egybeforrasztja a vertebra sacralisszaA..2 A lamina horizont, mindkét

oldalon csorba, úgy hogy küls peremének lefutása S teljes nagysága ez

alapon nem igen állapítható meg. Amennyire következtetni lehet, az urosty-

lusn&k körülbelül els ^g-étl fogva már igen hatalmasan diktált volt e

lemez, s azután egybeolvadt a sacrum kétoldali kiszélesedésével, melyei

eddig a Pelobates? knél, éppúgy mint más békáknál, a 9-ik csigolya processus

transversuskiYAk tartottak. Példányunkon a vert. sacralist alkotó szakaszban

1 Jelenleg még ezen alak különállóságának jogosultságára vonatkozólag som nyi-

latkozhatom.

1 E lam. hor. kifejldésének mértéke az általam vizsgált recens Pdobatesc\u\é\ egyéni

ingadozásoknak van alávetve.
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élesen differentiálódott részeket különböztethetünk meg, melyeket a P. cul~

tripes Cuv. és P. fuscus Laur. általam megvizsgált vert. sacraliskn kevésbbé

élesen figyelhetk meg. Vájjon e nagyfokú differentiáltság, mely ez esetben

kétségkívül az si typust mutatja, amidó'n az egyes részek a dilat. sacrales^n

éles sculpturák alakjában még láthatók, a P. robustus By.-ra nézve jellemz

sajátságnak tekinthet-e, vagy csak egy kivételes esettel állunk szemben,

az természetesen ez esetben, midn csak egy példány áll rendelkezésünkre,

el nem dönthet.

A vert. sacralison élesen szembeötl a proc. obliqui anteriores, melyik

ersen kiemelkednek a kétoldali dilatátiókból; ezektl elfelé a

dilatátiókban két vastagabb, szilárdabb állományú, körülbelül 1 mm
széles rész van, mely ezeknek elüls peremét alkotja, majd hátrafelé menve

ugyancsak a dilatátiókban sculptura gyanánt világosan látható,

mint fzdik be középen a széles proc. obi. ant. után a csigolyatest, melynek

proc. obi. posterioresei hátrafelé két hosszú tüske alakjá-
ban j e 1 e n t k e z n e k. 1 Az urostylus jobboldalán (tehát assymetrikusan

kifejldve), a foram. lat. can. coccyg. eltt, egy lapjával a lam. hor. felé for-

dított, distális részébtn vele érintkez, hátrafelé irányuló, széles, lapos,

tompa hegy és rövid nyújtvány látható ; ez emlékeztet 2 a Discoglos-
s i d á k urostyljkn kétoldalt fellép nyujtványokra («proc. trans.))) ; a foram.

lat. can. coccyg. eltt egyes Pawaknál is megfigj-elhetk kicsiny tüskék,

melyek azonban aprók, alig észrevehetk (14, p. 25; 12, p. 134); Gaupp

felteszi a kérdést, vájjon ezek nem atrophizált proc. trans.-e? E kérdésre

nehéz volna feleletet adni; kérdés mindenekeltt, hogy a Banak eme tüskéi

homologok-e pl. a Discoglossidák urostyljkn hatalmasan fejlett nyúl-
ványokkal ; e célból elször is tisztába kellene jönni azzal, vájjon e két-

féle nyújtvány (tüske) elfordulhat-e egyazon urostylon s ezután

még mindig hátramarad phyletikai eredetük megállapítása, amely, mint

alább látni fogjuk, — szerény véleményem szerinl — még a Discoglos-
sidák n á 1 sem tekinthet megoldottnak. A processüs obliqui posteriores-

között van a hosszúra nyúlt processüs spinosus, melynek megfelelleg az

egész csigolyatest közepén végig húzódik egy éles ormó s a proc. spinosus-

ban csúcsosodik ki.

Az urostylus pars tectiformistwk mediális vonalában alig láthat ó

ormó van, mely az ersen kihúzott proc. spinosus után kezddik, s vele

nem függ össze.
,

A pars cylindriformis ezúttal nem felel meg nevének, amennyiben

1 E proc. obi. posteriores azámoa más béka (pl. a Hyla arborea L.) vert. sacralixnn

is feltalálható; nem kevésbbé azonos ezekkel ama domborulat, mely alatt elvonuló barázdát

a R. Méhelyi Bw-nál *i alakhoz hasonlítottam. (12, p. 133.)

* Homológ volta ezekkel nem állapítható meg bizonyosan.
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közepén ers élt alkot, széles egyenes oldalakkal, úgy hogy keresztmetszet-

ben egyenlszárú hegyesszög háromszöghöz hasonló. Vént ralis oldalán a

sacrumnn való fusiónak semmiféle határa sem látható, míg a hátoldalon

ezt az urostyln&k csekély domborulata jelzi ; az urostylt a hatalmasan fejlett

lamina horizontális szegélyezi. A sac ralis csigolya itt is

procoel. A maradvány középen mért hosszúsága 15*7 mm.
E morphológiai viszonyok részben önmagukban, részben analógia

folytán értékes phyletikai adatokat szolgáltatnak.

E helyen még csupán a sacralis tájék néhány rendellenes formátiójára

utalok, melyeket Adolphi (1) írt le, s melyeket atavistikus jelenségeknek

vélek tekinthetni. E példányokon, mint az Adolphi rajzaiból kiviláglik,

a 9-ik csigolyának élesen differentiálódott (a dilat sacr.-ekkel össze n e m
függ) processüs transversiei vannak, amelyek iránya s alkata tökéletesen

megegyezik az utolsó prassacralis csigolyák harántnyújt-
ványaival, csupán valamivel vaskosabbak s nagyobbak ; végükön kis

\>orc-epiphysis látható. A csigolyatest eléggé differentiálódott, a rajzok

után Ítélve csupán proc. obi. posterioreseik olvadnak bele a sacrum bilaterális

dilatátiójába ; az urostylus lamina horizontáliséi már az urostyl hátsó végéhez

közel, vagy közepe táján kezddik, majd ersen kiszélesedik, s a sacrum

dilatátióit, ú. n. «diapophyses?it» alkotja, amelyeknek egyike egy

esetben, a baloldalon (op. cit. Taf. XIX, Fig. 2), a küls peremén lev
porcos állomány által a vert. sacr. valódi diapophíjsisének epiphysisével

összeolvadt. Boulenger (6, Part I. p. 199, footnote) is hivatkozik az Adolphi

ábrázolta példányokra, amelyeken — úgymond — a sacrum «is förmed

entirely by the processes at the base of the urostyle, and there are thus

nine instaed of eight praesacral vertabrse». Itt világosan szembetnik, hogy

tulajdonképen mily kevés szerepe jut a 9-ik csigolya (vertébra sacralis)

proc. transversieinek a dilatationes sacrales alkotásában, amelyek ez esetben

velük össze sem függenek, amit, ismétlem, atavisztikus jelenségnek tar-

tok. 1 Ugyanilyen alakulatot találunk egy Boulenger cikkében ábrázolt

(7, p. 409, Textfig. 78) Megalophrys pelodytoides Blgr. (III. táb. 3. áb.)

s egy C
1AMERANO-tól (9, p. 448, fig. 4.) leírt Bombinator pachypus 9-ik

csigolyáján is.

A fosszilis Pefo&aíes-niaradványok lelhelye : Püspökfürd, II. sz.

termhely.

1 Ez nem zárja ki azt, hogy már sidkben is a vert. sacr. proc. trans.-ei részt vehettek

a sacrum képzésében, de szerepük a lam. hor. -szál való egybeforrás után, a dilat. sacr. alko-

tásában, a felületet tekintve, nagyon is alárendelt.
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Família: RANIDAE Günth.

Subfam. II. : liauinae Ptrs.

Futna L.

»

Eana esculenta L. foss.

A külömböz idetartozó kövületek megegyeznek ama maradványok-

kal, melyekel Depéret (11, p. 173) Rana cf. esculenta néveo ismerteteti

s ábrázolt (Pl. XVIII. fig. 21-25).1

Tüzetesebb vizsgálatnak, a fentiekkel együtt, csak kilátásba helyezeti

dolgozatomban fogom alávetni.

Lelhely: Püspökfürd, II. sz. termhely.

Térjünk mármost át az itt leszrt rnorphológiai lényekbl folyó pbylo-

genetikai viszonyokra, lehetségekre, s végül a kérdéses püspökfürdi fauna

korára.

Tekintsük elsben is a sacrum alkotását ama szempontból, melyik

vehet a béka kra nézve sibb typusnak, az egy vagy a töbfe csigolyá-

ból alkotott sacrum? Kétségtelen, hogy a több csigolyából álló sacrum ,- i

forma, mert ma már csak ásatag alakokon látjuk, a Palaeobatrachusokon. a

Platósphuson s a Pliobatrachuson.2 A legsibb alakok sacrumn nem ismeretes,

így aWyomingj jurakori Eobatrachusé sem; Cope (10, p. 100) említ ugyan

egy «probably incompletely developed tailless Batrachian»-t a «Green River

<poch»-ból (alsó eocén) ugyancsak Wyomingból. melynek gerince s

koponyájának egy része maradt fenn, de a sacrum alkotásaiéi hallgat a

szerz.

Ugyanazon korokból, melyekbl a több csigolya alkotta sacrumú

Palaeóbatrachusók, a Platospliu* s a PliobatracJius kerültek el. ismeretesek

egy sacralis csigolyával bíró alakok, melyek az elzkkel sznn-

ben túlnyomó számban vannak. Hogy vájjon ezek is több sacralis
csigolyával bíró söktl származtak-e, az egyelre nyill kérdés

1 Az ábrák alapján ez esetben sem leijei Eöltétlen biztosai mondani: amennyire

megállapítható, valóban R. esc. L. foss. -a] van dolgunk. A 24-ik ábra az. amelyrl a legke.-

vésbbé lehet határozott véleményt nyilvánítani.

2 Az evolutió folyamán a békákse i1 tekintve melyek még nem voltak
a mai értelemben veti Anurák kétségtelen, hog3 az e g y e ze rü (1 osi-

pólyás) sacrum a/, ó s i bb typos ; csak az a kérdés, hogy azon alakoknál, melyek mar va-

lóságom Anurá l. voltak, persistált-e még egy idei- ez a formátió, vagy mar esek

rendelkeztek több osigolyából álló aacrumm&l, továbbá hogy egyáltalában egységes jelenség

volt-e hajdan az A n ura kn a I e több osigolya alkotta sacrum.
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marad, bizonyítékunk erre nincs ; a Pala e o b a t r a c hi d á k kihalt

csoportnak tekinthetk, s nem ismerünk olyan ma él alakot sem, melyrl —
ismereteink mai fokát véve figyelembe - valami positiv tényre támasz-

kodva, feltehetnénk, hogy a Platosplius vagy Pliobatrachus utódai, s így

az orthogenetikus bizonyítás lehetségétl elesünk. F ö 1 1 e h e t j ü k,

hogy a békák si typusa több s a c r a 1 i s csigolyával bírt, s az

újabbi alakokon e bélyegben az életmóddal kapcsolatban reductió állott

be, a synsac ralis csigolyák, rendes csigolyákká lettek, s a vert.

sacralis s. str. maradt csak meg a medence-öv függesztjeként. De föltehet

az is, hogy a több csigolyából álló sacrum, a békák phylogeniája folyamán,

másodlagos sajátság, s csupán sporadikus tüneménynek tekinthet. Ugyan-

e jelenséget láttuk ugyanis külömböz csoportoknál, v. i. a külön-

álló Palaeobatracliusokivkl s a Bufoni dákhoz tartozó Platóspltus-

s Pliobatrachusnkl. E két csoport egymás közt semmiféle össze-

függésben sincsen s alakjaikon eme külömböz geológiai korok-
ban különböz mértékben föllép jelenséget c o n v e r g e n-

t i á n a k tekinthetjük, mely a sacralis regiónak egy h y p e r o s s i f i-

c a t i ó j á r a volna visszavezethet. Ha utóbbi nézetet fogadnánk el, s

ha valamely több sacralis csigolyával bíró alakról kiderülne, hogy nem
fejldési végpontot representált, hanem jelenleg is él, tehát egy sacralis

csigolyával rendelkez alakok se, akkor a ma él alakok egyszer sac-

i urna a phylogenesis folyamán egy visszatért (v. ö. p. 20, 2. lábjegyz.)

jelenség volna. Mindez azonban, mint már mondottam, jelenleg sem nem
bizonyítható, sem nem cáfolható, s erre vonatkozólag még atavistikusnak

vehet esetekkel sem rendelkezünk, melyek esetleg útbaigazítással szol-

gálhatnának. 1

Hyperossificatióra, mint egy másodlagos jelenségre, hivatkoztam; ez

szorosan összefügg azzal a kérdéssel, hogyan fejldtek ki a vertebra sacralis

kétoldali hatalmas dilatatiói, amelyeket az irodalom következetesen diapo-

physiseknek mond? (V. ö. III. táb. 1.—3. áb.). Lehetséges, hogy ezek

egyes esetekben valóban túlnyomóan a 9-ik csigolya diapopliysisei-

1 Ismeretes ugyan elttem egy eset — a B. pachypusnéú — ahol a 8-i k csigo-

lyán is a dilatationes sacruleshez hasonló kiszélesedéseket találunk (Camerano, 9, p. 448

fig. 3.); ez eset egyedülállósága azonban jelenleg még nem engedi meg, hogy reá, mint

atavismusra, s ne mint esetleges monstruositásra hivatkozzunk. — Brotli (K. A.

v. Zittel, Grundz. d. Paláont., neubearb. v. F. Broili, E. Kokén, M. Schlosser. —
II. Abt. Vert., München u. Berlin, 1911, p. 177) ugyan azt irja, hogy ritka kivételek-

ként jelenleg él alakokon (Pelobates Wagl., Pipa Laur., Hymenochirus Blgr.) is két

sacralis csigolya fordulhat el, azonban a dolog közelebbrl nincsen részletezve s le-

hetséges, — fleg mivel a Pelobatest is említi — hogy ezen esetek a fent leírt Adolphi

féle példákkal egyeznek meg s így e formátiók voltaképen az urostylusszaX állanak

kapcsolatban, a miért is jelenleg nem vettem ezeket számításba.
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bi állanak, amelyekhez csupán a megnyúlt s velük összecsontosodott proc

obi. posteriores járulnak,1 velük együtt alkotván a vert. sacralis bilaterális

kiszélesedését. Ilyen esetet vehetünk fel a Ranidáknál (typus: Cíjlindro-

sacralia mihi), míg a Hylidák, BufonidáksDiscoglossidák
(typus : Perasacralia 2 mini) morphológiai szempontból az elz
typus s a Peloba ti dáknál (typus: Platysacralia mihi) megfigyelhet

között állanak, mely utóbbiaknál a vert. sacr. dilatatiói korántsem
tekinthetk diapophysisekne'k, hanem az urostylus lamina horizontálisa.'

nak — vagy egy azzal szorosan összefügg hyperossificatiós képzdmény-

nek — mely elfelé elször is a vert. sacr. hátrafelé ersen megnyúlt

proc. obi. posterioreseivel egyesül, mint azt az elzkben a Pelobates;

robustus kapcsán adott morphológiai leírásból láthattuk, majd kitölti

az ezek s a 9-ik csigolya valódi diapophysisei (proc. transversi) közötti

térséget s ez az elcsontosodási, illetleg összees n-

tosodási folyamat létesíti a vert. sacr. széles, lapát-

alakú nyujtványait, amelyeknek tehát csak minimális alkotó-

részeként szerepelnek az elüls peremüket képez valódi diapophysisek.

Példát szolgáltatnak erre az alakulásra az idézett fosszilis sacrum-

tól eltekintve, az Adolphi (1) s Boulenger (7, p. 409—410, Textfig. 78)

leírta atavistikus esetek is; ezeknél világosan szembetnik, miszerint a

sacralis dilatatiók nem a 9-ik csigolya proc. trans.-eibi, hanem

az urostyl lamina liorizontaliskhól indulnak ki, vagy legalább is azzal szoros

összefüggés ben állanak s annak elfelé tartó kiszélesedését képezik. Ez ala-

pon a Pelobates-t y p u s ú 3 sacrum kétoldali kiszélesedéseit,
melyeket eddig harántnyújtványoknak tartottak,
három különböz elem alkotja: 1 . a 9-ik csigolya
haránt nyújt ványa, mely a kiszélesedések elüls peremét képezi

;

2. a piocessus obliqui posteriores, melyek hátrafelé tüskeszeren megnyúl-

tak s a ha r á n t nyújt ványokkal együtt a dilatatio vastagabb

1 Lehetséges az is, például a Bombinatomiü, hogy a proc. obi. post. a sacralis csigolyán

is megrzik eredeti alakjukat, nem nyúlnak meg s nem vesznek részt a sacralis dilatatiók

alkotásában, hanem külön kis lebbenyekként jelentkeznek; ez azonban eddigi tapasztala-

taim szerint, a többi genusokkal szemben, kivételes esetnek tekinthet.

2 7ifprf<t>= keresztülmegyek, átmegyek.
8 A Pelobalesckiw megfigyeli jelenségeket, s az ezekbl levezetési elméletemet,

hogy t. i a dilat. sacr. ftömegét a lam. hor. alkotja, még nem merem általánosítani, mert

az erre jogosító tapasztalatoknak még nem vagyok birtokában ; az imént felsorolt egyébb

alakokra nézve csak annyit állapíthattam meg, hogy a dilat. sacr. alkotásában, a felületet

tekintve, a jiroc. trans. ezeknél is többé-kevésbbé háttérbe szorulnak; hogy azonban .

dilatatiók ftömegét képezd másodlagos anyag minden esetben egy lam. Aor.-ból

vagy egy azzal ily szoros kapcsolatban álló dcsontosodási központból származtatható-e^

annak eldöntése a jöv feladata marad.
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állagát képezik; 3. az urostylus lamina horizontálisa, mely a 9-ik csigolyát

az wrostylussz&l köti össze, s ú. 1. a Pelobatidáknál azon elcson-

tosodási központot képezi, ahonnét a proc. transversi s a proc. obi. post.

között lev hézagot kitölt secundser csontanyag származott, amely szilár-

dító közegként szerepel ; kiterjedését véve figyelembe, ez alkotja a s a c-

ralis dilatatiók legnagyobb részét. 1 A proc. transversi tehát csak

a cylindrosacralis typuson játszik mint ilyen fontosabb szerepet a sacralis

kiszélesedések alkotásában, míg a perasacralis 2 és platysacralis typusoknál

ez iránj'ban csak igen alárendelt szereppel bír.

Térjünk ezekután át az urostylus phyletikai fejldésével kapcsolatos

jelenségekre. (III. táb. 4.-6. ábra). Mindenekeltt két typust különböz-

tetek meg, a Palaeourostylus s a Neourostylus typusát. Elzhöz azon

urostyl formátiókat sorolom, melyek lamina horizontalisszal vannak el-

látva, dorsális felületükön spina urostyli nincs, hanem széles tetforma

rész : a pars tectiformis; a canalis coccygeus mells nyilasa, mely az uros-

tylusn&k a sacrummoA való izesülése felett fekszik, tojásdadalakú. Ily

urostylus typust látunk pl. a Pelobatidáknál, aPlatosphinák-
nál 3

s többé-kevésbbé kifejldve a Discoglossidáknál; e typus-

siségét az is bizonyítja, hogy a jelen él A n urak közül épen si jel-

legekkel felruházott, kevés genusszal s kevés fajjal bíró családoknál

lép föl. A Neourostyl typus ezzel szemben az, amidn a lamina horizon-

talis hiányzik, a dorsális felületet egy többé-kevésbé fejlett spina urostyli

alkotja s a canalis coccygeus mells nyílása háromszögalakú.

Az urostylus phylogeniáját illetve három kérdéssel óhajtok foglalkozni

:

h Mibl s hogy fejldött a lamina horizontalis? 2. Mily phyletikai kapcsolat

áll fenn a pars tectiformis s a spina urostyli között, melyeket homológ

képzdményeknek tartok, s 3. mibl keletkeztek ama nyújtványok az

urostylus elüls szakaszán, melyeket rudimentffir processs transvei sinek

tartanak ?

1 Az, hogy a proc. obi. post. rés^.tveszn»k a sacralis kiszélesedések alkotásában, ki-

tnik egyes szerzk rajzaiból is, pl. Bayer (2, Tab. L JTig. 9, Tab. II. Fig 4), Méhelv
(Ujguineai Engystomatidák [u. a. németül : Engystomatiden von Neu.

Guinea] Természeti-. Füz. XXIV. V. tábla, 7. ábra) Dttméril, & Bibroít (Erpét.

Gén., Atlas, Pl. IX, Fig. 2), akik a Pelobates fuscus Lat/r., Alytes obstetricans Latjr.,

Maiitophryne laterális Blgr. és Xenopus laevis Dattd. sacrumait ábrázolták. Nem-

régen magam is utaltam (12, p. 133) a Rana Méhelyi By. és a Rana fusca Rös. csonttani

viszonyaival kapcsolatban a sacralis csigolya eme sculpturájára, melyrl mint ersen ki-

domborodó térsé<;il emlékeztem meg, de benne akkor még a proc. obi. post.-t fel nem is-

mertem.
2 A Pliobatrachus s valószínleg a Platosphus s a Palaeobatrachidae, vagyis a több-

aacralis csigolyával bíró alakok, e typushoz tartoznak.

3 A PliobatrachusnÁ\ a lamina horizontalis sokkal csekélyebb fejlettség, mint a

Peloba t idálfon, sa dilatationes sacralessz&l nem függ össze.
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Ami a lamina horizontalis keletkezéséi illeti úgy föltehet volna,

hogy ez az urostyluson egy si képzdményt representál, mely a phyletikai

fejldés folyamán csak akkor lépett föl. amikor az urostyl már egységes

csont képében jelent meg s rajta csigolyás segmentatio mai nem volt;

e képzdmény azután veszendbe ment s manapság csak egyes si ala-

kokon található meg. A lam. hor. egyes alakoknál észlelhet nagy kiterje-

dése egy hyperossincatiós folyamatra volna visszavezethet, mely a lam.

hor.-i kapcsolatban a sacralis tájékot alkotó többi részekre is kiterjedt

s létrejöttét mechanikai ingereknek köszönheti, oly módon, hogy ezek

által az ott lev csontképz sejtek mindjobban elszaporodtak s késb-

ben a bennük egyre nagyobb tömegben lerakodó mészsók által állaguk

megszilárdult, miáltal masszivabbak lettek. E folyamat pontosabb magya-

rázatát kétségtelenül csak beható phyletikai, fejldésmechanikai és histoló-

giai kutatásoktól várhatjuk.

Ezzel szemben az is feltehet, hogy a lamina horizontális még abban

az idben keletkezett, amikor az urostylus vertebralis segmentatiója csak

megsznben volt, s a csökevényesedésnek indult proc. transversi (-\- proc.

obi. post.'}) lemezalakú összecsontosodása a nyujtványok közt lev héza-

gok csont anyaggal való kitöltése által keletkezett. Hogy utóbbi feltevést

mai Anurakon illusztráljuk vegyük például a Pelobatidá k vertébra

morálisának oldalsó kiszélesedéseit ; ha ezeket valódi dtapophysisckn^k

tekintenénk, akkor a morphológiai megegyezés mely ezek közt s pl. a Me-

galophrys pelodytoides Blgr. elbb említett abnormális (atavistikus) urosty-

Zwsának egyik oldalán látható kiszélesedés között fennáll, megersíteni

látszanék e feltevést. A dolog ilyetén magyarázatának azonban ellene szol

ama p o s i t i v tény, hogy a P e 1 o b a t i d á k sacrumának dilatatiói

semmiesetre sem ennek h a r á n tn y ú 1 v á n y a i b ó 1 kelet keztek,

hanem jórészt épen a lam. horizontalisból vagy egy ezzel összefügg kép-

zdménybl állanak. A következtetés amaz iránya tehát helytelen volna.

hogy a dilatationes sacralest, dia'pophysiséknek tekintve, a morphológiai

megegyezés alapján az esetleg ersebben kiszélesedett lam. hor.-t (mint a

Megal. pelod. elbb említett példányán) is diapophysiseha.elí tekintsük.

inni azonban nem zárja ki azt, hogy e kiszélesedésekben benne ne foglal-

tathassanak az urostyl egykori proc transrersU-x is. ép úgy mint a hogy a

dilatationes sacralesbvn is benne foglaltainak a harántnyujt vanyok. illetleg

annak egy részéi képezik. A lam. hor. morphológiailag m glehets egy-

nem szerkezete miatt a feltevések csak analógián alapulhatnak a így

a kérdés egyeli.' nyill maiad.

Foglalkozzunk már most a második kérdéssel, mely a spma ossis

coceygei s a pars tectiformis ossis c<>cci)<j<i homológ voltát bizonyítja.

Különböz mechanikai ingerek hatása alatt a pars tectiformis két oldala

(a linea medialistól jobbra s balra) mindjobban összezáródott, s az általuk
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bezárt szög mind kisebbé vált. így az si kerekded nyilas (pl. Palaeoba-

trachidae, Pliobatrachus, Pelobatidae ,) melyben a gerincvel folytatódik,

fokozatosan mind hegyesebb szög egyenlszárú háromszög képvé lett :

így keletkezett végre is ama rész, melyei spina ossis coccygen\> k nevezünk,

s amelynél világosan látni a kél laterális csontlécbl való összeolvadást; a

canalis coccyyeus mells nyilasa tehát itt már háromszög alakú, s felette az

si pars tectiformis két oldala egy darabon teljesen összeforrt. A spina bal-

oldali éle megfelel ily módon a pars tectif. li/nea medialisénák, mint azt már
a Pliobatrachus leírásánál említettem; mivel pedig az si urostylus is ell

szélesebb mint hátsó szakaszában, a pars tectiformis két oldala, a közep-

éitl jobbra s balra, ell szintén szélesebb, mint a vége felé ; így magyaráz-

ható az, hogy a két oldal összecsukódván, a spina urostyli legmagasabb

pontja legeli fekszik, mivel a szélesség magassággá válván,, eredeti hori-

zontális irányát verticálissal cserélte fel. 1 Említettem, hogy a Pliobatrachus

urostyluskn ell két kis háromszög alakú képzdmény van, melyet spinae

gemellae névvel jelöltem. Ezekhez hasonlóan a Neourostyl typuson, a spina

urostyli elüls pontján, ugyancsak két kis változó kifejldés kiemel-

kedés látható; a látszólagos homologitás dacára sem merek a két urostyl-

typus eme hasonló képzdményeinek egyértékségére következtetni, s e

kérdést egyelre függben hagyom.

Ami még az urostyl «proc. transversü-eit illeti, úgy csak arra óhajta-

nék rámutatni, hogy alakjuknál fogva némelykor ezeket nem haránt-
nyújt v á n y o k n a k, hanem megnyúlt proc. obi. posterioresnek tarthatnék

;

ha u. i. összehasonlítjuk pl. a Pelobates robustus vagy valamely recens

Pelobates vertebra sacralisknak proc. obi. posterioreseit a Discoglossi-
d á k urostyluskn ívszeren hátrahajló nyujtványokkal, akkor ezeknek

morphológiai hasonlósága feltn.2 Figyelembe kell venni továbbá azt is,

hogy állandóan, bármely csigolyánál, a proc. transversi, noha irányuk vál-

tozó, mégis mindig egyenes k, míg a proc. obi. post. — mint elbb a

Pelobates s általában (kevésbbé világosan kifejezve) a többi béka sacralis

csigolyáján láttuk, — megnyúlásukkor, többé-kevésbé hajlított, í v-

szer alakot ölthetnek. Vannak Discoglossidák, melyeken

az urostyl nevezett nyújt ványai egyenesek s ez fleg azokra a for-

mákra áll, ahol e nyújt ványok rövidek ú. m. (gyes Bufonidák (Pliobatr.

1 E fejldési folyamat tehát természetszerleg hozza magával, hogy a spina oss.

eoccyg. elüls pontján a legmagasabb; annál zavaróbban hat mármost Depéret leírása:

mely szerint SUplopétturus urostyljének «créte»j-ei> középen éri el legnagyobb magasságát;

a pars tectif. a Pliobatrarhusná\ középen kissé felfelé iveit, s nincs kizárva, hogy ezt az

egészet nevezi *crét^»-nek, mint azt már elbb említem; így valóban nem tudni, mit
ért Depéret a «créte» kifejezés alatt?

- A Bonibinatornál az urostyl elüls végén az si csigolya alakja még igen jól kivi-

het; azonban itt sem merek véleményt nyilvánítani a belle kiinduló, ívszeren hátra-

hajló nyújtványok eredetére vonatkozólag.
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Lánghae Fejérv.) esetében is. Mind ennek ellenére az eddigi megfigyelé-

seimbl menthet morphológiai és correlativ-topographiai analógiák —
közvetlen bizonyítékok ugyanis ezid szerint teljesen hiányzanak, — nem

engedik meg, hogy bellük e nyújtványok származására vonatkozólag

kell alappal bíró következtetéseket vonhassanak.

Meg kell emlékeznem e helyen még egy olyan tényrl is, amely az

urostyl nyújt ványainak a proc. obi. po.st.-szel való homologitása ellen lát-

szik szólni. Camerano egyik értekezésében (9) abnormálisan fejlett Bombina-

tor sacrwraokról ír, s ennek kapcsán Goette egy rajzát is közli (p. 447, fig.

2.), amelyen egy normális kifejldés dilatatiókkal bíró vert. sacr.

látható, az urostylon pedig egy csigolyát találunk, mely jobboldalán egy

egyenes, kissé hátrafelé tartó, széles 1 nyújtvánnyal bír, s ennek elüls

sarka a dilatatio sacralis hátsó sarkával érintkezve, mindkettnek peremén

összefügg porclemezt találunk (III. tábla, 7. ábra). Ez az állapot amidn

•az urostyliison még csigolyás elkülönülés látható, kétségtelenül si állapot,

így tehát közelfekv a gondolat, hogy az egyébb vele együtt fellép je-

lenségeket is atavistikus formátióknak tekintsük. Goette eme rajza a

szerzk régi felfogását támogathatná, mely szerint az urostyl nyújtványai

-a hajdani els postsacralis csigolya (urostyl 1-s csigolyája) proc. trans-

versiú volnának. Ha e széles nyujtvány proc. trans. volna, analógia alap-

ján a dilatationes sacralest is az elz szerzk módjára diapophysiseknek

lehetne tartani. (Invers következtetése azon esetnek, amelyet a Mega-

lophrysnkl utoljára megcáfoltam.) E feltevés tarthatatlanságát még az

alábbiakban fogom kimutatni.

Szabadjon ezzel kapcsolatban egy kis kitérést tennem; vegyük kissé

közelebbrl szemügyre az európai Bombinatorok sacralis tájékát. Ezeknél

u. i. a Goette-féle esettel szemben, az urostylon a rudiment ser csigolya

középs befzdése után következ ívszeren hátrahajló tüskék

alakjukat illetve megint a sacralis csigolya proc. obi. post.-eihez hasonlók.

A Bombinator urostylon a Palaeobatrac hidak hoz hasonlóan

még két pár neurális nyílás van, az els a nevezeit tüskék alatt

fekszik, a második, mely az elsnél kisebb, valamivel hátrább, egy-egy

finom kis ormó alatt van elhelyezve, mely mindkét oldalt a tüskék haj-

lásánál kezddik s az imént nevezett kis nyílások felett vész el az urostyl

testében; e képzdmény a Inni. hor. csökevényének vehet. Ami pedig

a dilatationes sacralest illeti, azok ill sem tekinthetk, az elbb említett

analógia alapján sem, proc. transversinek ; elüls peremük morphológiai

.szerkezete megegyezik a 8-ik csigolya proc. trans.-vivel, úgy hogy ez utób-

biak — akár a Pelobatesnél, — csak benne foglaltainak e kiszélesedésekben,

amelyeknek csupán elüls peremét képezik, szemben a dilatatiókat

1 Kétségtelenül Becundaer csontanyag álla], figy mint a düat. sacr. esetében.
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.alkotó többi — secundaer — anyaggal. Ugyanezt bizonyítja. atavisti-

kus módon — a Camerano-íóI leírt s már az elzkben a P. robustus By.

kapcsán megemlített «2° Caso» (p. 448, fig. 4.), ahol a vert. sacr.-on jobb-

oldalt, a dilat. sacr. helyett egy proc. transv. látható mely az elz csigolyák

haránt n y ú j t v á n y a i v a 1 egyezik meg. A dilat. sacr.-t (elüls

peremüktl eltekintve) tehát itt is egy hajdani lam. /<or.-ból vagy az ehhez

hasonló képzdménybl vélem származtathatni, amire ismét a Camerano-

tól leírt, imént említett eset szolgáltat példát, ahol az urostylus jobboldalán

— a Boulenger leírta Megalophryshez hasonlóan -- a dilat sacr. alak-

jával egyez kiszélesedést találunk (= lam. horizont.). Hogy a vert. sacr.

széles lapátszer nyujtványai valóban összefüggésbe hozhatók az urostylou

fellép lam. /íor.-szal azt általánosságban az a körülmény is bizonyítaná,

hogy ily széles, elnyújtott sacralis clilatatiók épen
csak a békáknál fordulnak el, tehát correlatióban lát-

szanak állani egy a békák typusában kifejldött
urostylussz&l. 1 A cylindrosacralis typusnál, hol a lam. hor.-nak nyomát

sem találjuk — eme typusok egyúttal Neourostyl-form-dtiót mutatnak —
a dilat. sacr. alakja sem oly lapos és széles, szemben a lam. hor.-szál — és

Palaeourostyl formatióval — bíró platysacralis alakokkal, amelyek között

állanak — a dilat. sacr. morphológiáját tekintve — a hol Palaeo- hol

Neo-urostyl typusú perasacralis formák. Hogy e három sacram-typus

származástanilag mennyire s miként függ össze egymással s mily szárma-

zástani érték tulajdonítható az ezek s a kétféle urostyl typus között

fennálló correlatiónak, arról jelenleg véleményt nem nyilváníthatok. 2

Visszatérve már most a GoETTE-féle példányra,3 látjuk, hogy míg a

1 Invers következtetés, hogy t. i a lam. hor. fellépését származtassuk a dilatationes

sacralesbl, az az eddig leszrt tényeket tekintve, nem volna valószín, bár absolut tagadás-

sal ma még erre sem felelhetünk.

2 Az urostyl fejldése kapcsán kifejtett ama nézetemmel szemben, hogy a Palaeo-

urostyl typust sinek s a Neourostylt újabbnak mondottam, feltehetné valaki, hogy a két

typus származástanilag egymástól különálló fejldési irányzat kifejezje, melyek nem egy-

másból, de valami ismeretlen közös typusból vezethetk le. Az én feltevésemet

támogató okokat már az elzkben kifejtettem s e helyen csak azt óhajtom megjegyezni,

hogy a Neo- és Palaeourostyl typus származástanilag nem alkot áthidalhatatlan különbséget,

amit a morphológiai bizonyítékoktól eltekintve az is igazol, hogy mindkét typus
egy családon belül is megtalálható, mint például a Bufonidá knál. Hogy

vájjon a Ranidae família is palaeourostylusoíi s platy- vagy perasacralis alakoktól szárma-

zott-e, azt jelenleg bizonyítani még nem lehet s itt csak analógiák alapján való követ-

keztetésre vagyunk utalva

8 Ennél az is szembetn, hogy a nyujtványok a csigolyatest közepébl indul-

nak ki s a rajz szerint a coceyx emez els csigolyájának proc. obi. post.-ei simán le kére ki-

tettek, úgy hogy a nevezett nyujtványok valóban proc transversiiwk látszanak.
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sacralis dilatatiók phylogeniájára vonatkozólag — útbaigazítást nyerve

néhány atavistikus c<rt révén - sikerült némi positivumokat megálla-

pítani, addig az urostyl nyujtványairól - sem a vizsgált normális béka-

urostyhls., sem pedig a G-oettb által ábrázolt Bombinator-coccyx alapján

bizonyosat mondani nem lehet, s ezt illetleg csak azt óhajtottam felemlí-

ti ni, hogy a sacralis csigolya proc. obi. post.-nt tekintve, gyakran feltn
hasonlóság állapítható meg ezek s az urostyl nyújt ványai között; e mor-

phológiai tények helyes megítélésében rejl nehézségtl eltekintve, sok

gondot okoz ily kei (leseknél, egyes komplikáltabb esetekben annak el-

döntése is, vájjon bizonyos rendellenességekel atavismusoknak vagy csupán

montruosit ásnak t ekintsünk-e

?

Könny áttekintés szempontjából a sacrum és urostyl morphológiájá-

ról és phylogéniájáról mondottakat a következkben összegezhetem:

Résumé.

I. Tények:

1. A dilat. sacrales, melyek platysacralis, perasacralis é* cylindrosacralis

typusokra oszthatók föl, 3 részbl állanak

:

a) processus transversi.

(}) processus obliqui posteriores.

y) secundaer szilárdító csont anyag, mely a Pelobates typusú

urostylnkl a lanmina horizotalisszal függ össze.

•2. Az wrostylnk] 2 f-typus különböztethet meg:

a) Palaeourostyl.

(3) Neourostyl.

II. Bizonyításra szorul:

1. Végleges tisztázásra szóiul a Pliobatrachus Lángliae

Fejérv. és Diplopeltiirus ruscinensis Dep. generikus ill. specifikus kü-

lönbözségének Kérdése s kívánatos volna ezeknek az ugyancsak pliocén-

kori Platos'phus Gervaisi De r/IsLE-al ugyanily szempontból való egybe-

vetése is, valamin! e három alak s a Bufavus Meneghinii Poutis svs-

tematikai s phylogéniaí ossz! uek megállapítása ill. tisztázása.

2. Megfejtésre vár, vájjon az A un rak sei (melyek kétségtelenül

egyszer* 3acrummal bíró alakoktól 3zármaztak) már maguk is t öbb csigo-

lyából álló sacrummal bírtak-e, vagy ez a békák plrylogenesise folyamán

csak késbb fellép jelenség? Utóbbiakból származtak-e a mai egyszer

sacrumos alakok, mely utóbbi typus eszerint az evolutió folyamán egy
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visszatér jelenség volna, avagy csak közös törzsbl eredt-e

eme két formátió, melyek. közül az els ily módon származástani végpon-

tot képviselne.

3. Bizonyításra szorul továbbá vájjon a dilat. sacr. secundser anyagának
képzésében az elcsontosodási centrum, mint az az atavistikus esetekbl

látszik, a lam. /ior.-ban keresend-e s ha igen, alkalmazható-e ez egysé-

gesen minden A nurá r a. — Mibl származott a lamina horizontalis ?

(V. ö. p. 24 & 27 : 1-s lábjegyzet).

4. Nyilt kérdés marad, miként és mily mértékben függenek össze

egymással a phylogenesis folyamán a Palaeo- és Neourostyl-typunok, a

sacrumot tekintve pedig a platy- jpera- és cylindrosacralis typus, s végül

milyen kapcsolatba hozhatók egymással e sacrum és urostyl for-

mátiók ?

5. Ugyancsak nyilt kérdés marad, hogy mibl származtak az urostyl

nyújtványai, proc. trans.- vagy proc. obi. post.-bl'? E képzdmények ho-

mologok-e minden A n u r á n á 1?

A fentiekben vázolt phyletikai reflexiók tehát részben új vilá-

gítást vetnek az Anura-sacrum és -urostylus fejldésére. Mint láttuk,

ezen reflexiók ma nem tekinthetk mind tényékként, de kétségtelenül

vannak bennük positivumok is, amelyeknek további kiépítését a

jöv palaeontológiai s fejldéstani kutatásoktól várhatjuk.

Befejezésül rátérek ama tekintetekre, amelyek útbaigazítással szol-

gálnak a püspökfürdi fosszilis fauna korára nézve.

Kormos x még 1911-ben a püspökfürdi Somló-hegy faunáját «a

pleisztocén idszak legvégére* tartozónak tekintette; Méhely (18, p. 73)

ebbeli nézetét Kormos fentidézett feltevésével szemben a következkben

fejezi ki : «... a püspökfürdi Somlóhegy faunája minden valószínség

szerint az els intelglaciális idszakba tartozik, s mindenesetre idsebb a

brassói, túlnyomóan erdei faunánál, mely szerintem — a második inter-

glaciális kor szülöttje*; továbbá: «...a püspökfürdi fauna a brassóinál

idsebb, tehát semmikép sem helyezhet a pleiszto-

cén idszak 1 e g v é g é r e».

Legutóbbi erre vonatkozó közleményében Kormos (16, p. 505) már

1 A püspökfürdi Somló-hegy pleisztocén faunája Bihar vármegyében. — Földt.

Köz!. XLI, p. 742. — Német nyelven is megjelent : Die pleistocáne Fauna des Somló-

hegy bei Piispökfürd im Komitat Bihar (Ungarn). — Centralbl. f. .Miner. Geol. &c.

Jahrg. 1911, p. 603— (i07., Stuttgart.

Földtani Közlöny. XLVII. köt 1917. *
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praeglaciálisnak mondja a püspökfürdi Machaerodus-o* vörös agyagré-

teget, melyet a Forestbed-del tart egyidsnek, míg egy másik szakasz, szerinte,

mindenesetre fiatalabbnak tekintend. A jelenleg minket érdekl lel-

hely, a honnét a Pliobatrachus csontjai kerültek el, Kormos szóbeli közlése

alapján is praeglaciális s a legalsó pleisztocént a pliocén
határán képviselné. Szerény véleményem szerint a Pliobatrachus

archaikus jellegeit tekintve s figyelembe véve ama nagy hasonlóságot,

melyet a pliocónkori Diplopelturusszal és PZafosp/msszal mutat, arra

lehet következtetni, hogy ha esetleg nem is a pliocén, — de bizonyára

ahhoz igen közel fekv rétegekbl, vagyis Kormos nézetének megfelelleg,

a pliocén és pleisztocén határán lév területrl származhatnak az e term-

helyen fennmaradt kövületek.

Budapest, 1917 március 15-én.

Jegyzet. A következ oldalon lev táblázatban foglalt adatokra vonatkozólag sza-

badjon megjegyeznem, bogy azokat gyakran az irodalomnak nem modern termékei alapján

voltam kénytelen összeállítani, úgy bogy egyes genus- vagy k o rmegbatározások revi-

siót igényelhetnek. — Oly genusok e 1 é, melyek systematikai bovátartozósága még

nincsen véglegesen tisztázva, zárójelben kérdjelet tettem ; oly genusok melyeknek meg-

határozása még bizonytalan, utánuk tett kérdjellel, zárójelben szerepelnek s a reájuk

vonatkozó korok is zárójelben vannak ; zárójelet alkalmaztam továbbá oly korokra nézve

is, amelyeknél nem bizonyos vájjon a rétegeikben talált fosszilák valóban azon genusba

tartoznak-e, a melyekre nézve az illet korok felsoroltattak.
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Irta : Schréter Zoltán dr.

Main nm( csontok a pestmegyei Gomba és Monor
diluviális rétegeiben.

— A 10. ábrával. —

1 . A Gomba határában lelt m a m m u t - m a r a d v á n y o k.

Az 1911. év március havában Szemere Huba földbirtokos úr értesítette a

m. kir. Földtani Intézet igazgatóját, hogy Gomba község mellett nagy csontok v

valószínleg mammutcsontok kerültek napvilágra.

Az igazgatóság megbízásából 1911 március 21-én a helyszínére utazva,.

Szemere Huba úr a legnagyobb készséggel támogatott a lelet megtekintésénél,.

majd a csontokat az Intézet gyjteménye részére megszerezni és elküldeni szíves

volt.

A lelhely a község mellett, dél felé, a templomtól DNy felé men utca vé-

gétl kissé északnyugatra, a patak jobbpartján emelked meredek lejt alján van.

Itten a lejt anyagát a telek tulajdonosa, egy helybeli gazda, lefejtette és eltá-

volította. A fejtési munkálatok közben akadt a csontokra. A feltárásban alul

vízszintes rótegzós, pleisztocénkorú sárga és szürke homok van, erre ferdén

(mintegy diszkordánsan) barnássárga löszszer homokos agyag telepszik, amely

a csontokat tartalmazza.

A lelt maradványok a ma mm útnak, az Elephas primigeniiis BLB.-nak

vázrészei és pedig két zápfog és több nagy végtagcsont -töredék.

Az agyainak is leltem apró törmelékét. A csontok meglehetsen lazák,

porhanyók voltak, úgy, hogy kevés került ki épen a fejtési munkálatkor. Ellenben,

a zápfogak szépek. A vázrészek legnagyobb részét, mire odaérkeztem, már kiszed-

tek s csak néhány gyenge darab volt még benn a feltárásban. Miután a lejt to-

vábbi alkalmi leásása kilátásba volt helyezve, az ásatást nem találtam szükséges-

nek. A csontokat Szedlyár István intézeti preparátor gondosan kipreparálta

s azok, mint a telek tulajdonosának ajándékai, a m. kir. Földtani Intézet gyjte-

ményében vannak elhelyezve.

2. M a m m u t csontok e 1 f o t d u 1 ás a Monoron,

A ni. kir. Földtani Intézethez érkezeti értesítés szerint Monoron nagy álla-

tok csontjait lelték pinceásás közben. A lelet megtekintése, esetleg megszerzése
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végett 1911 február 24-én Monorra átáztam s oti a reformétus lelkész úr adott

útbaigazítást a csontok elfordulására vonatkozólag. A lelhely a községtl észak-

keletre, a gzmalomtól DK-re men út közelében (az 1 : 75,000-es méret ka-

tonai térképen az S. G.-vel jelzett homokgödörtl DK-re, kb. 200 m-rel). Itt, az

egyik telken pincét ástak s eközben akadtak a fogakra ós csontokra is, amiket

legott széthordták a faluban.

A pince fenn sárga agyagos homokba, sárga homokba és legalul löszbe mé-

lyült. A löszben kb. 5—6 m-re a felszín alatt bukkantak a mammut-maradvá-

WS5
«lIIIÍÉfÍl

10. ábra. A monori pince szelvénye, ahol a mammut -maradványok elkerültek. 1. lösz;

2. sárga homok; 3. sárga agyagos homok; 4. humuszos talaj.

nyokra. Sikerült megszereznem némi utánjárással két szép ma mm u t (Elcphas

primigenius Blb.^ zápfogat, amelyek jó megtartásúak, továbbá néhány csont-

töredéket. A pince falában az egyik agyarnak keresztmetszete ottlétemkor is benne

volt, de kivételérl, mivel a pince biztonságát veszélyeztette volna, le kellett

mondanom. A kiszedett agyarrész különben is szilánkokká hullott szét.

Diluviális semlscsontok a pestmegyei Mende és Pécel

határában.

— A 11. ábrával. —

1. Pleisztocén csont maradványok Mendérl.

A Mendétl 1 km-rel nyugatra es Bille pusztáról (Pest megye) Eéthi

Adolf gazdálkodó úr küldött be a m. kir. Földtani Intézetnek sárga homokos

löszbl származó csontmaradványokat és pedig : Eqtius caballus L. két zápfogát

es egy végtagcsont-töredéket, továbbá egy, valószínleg Ehinoceros sp.-tl szár-

mazó végtagcsont-töredéket

.

2. Pleisztocén csontmaradványok P é c z e 1 e n.

Péczel nagyközség mellett, attól északkeletre, a vasúti állomástól keletre

es meredek lejtbe a FÁY-féle téglagyár gödre van mélyítve, ahonnét 1911. év

folyamán gerinces állatok csontmaradványai kerültek el.
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A leletrl értesült Toborffy Géza dr., aki a lelt csontok egy részét a m. kir.

Földtani Intézet gyjteménye részére meg is szerezte. 1912 február 28-án

Toborffy úrral néhányan kimentünk a helyszínére, abból a célból, hogy a

csontok lelhelyét megtekintsük s az elfordulási viszonyokat megállapítsuk.

A téglagyár gödrében alul szürke és sárga homok többszörösen váltakozik

ugyancsak szürke és sárga agyaggal. Rétegzése vízszintes az egész rétegcsoport -

na k, amely körülbelül 15—20 m vastagságban van feltárva . Fölötte sárga homokos

11. ábra. A péczeli téglagyár szehénye. 1. szürke és sárga homok és agyag; 2. lösz. A csilla-

gok a csontok elfordulási helyeit jelzik.

laz következik, jellemz meredek fallal, kb. szintén 15—20 m vastagságban.

Ebben elég bven fordulnak el az ismert lszcsigák.

A csontok az alsó rótegcsoportból kerültek el a téglagyári üzemvezet
állítása szerint. Ég p >dig a té<_dagödör legalsó részébl, a vízszintje körül, továbbá

az 1-gyel jelzett Tételcsoport legfels részébl, a csillaggal jelzett helyrl. A két

helyrl a téglagyári üzemvezettl a következ fajok maradványait kaptuk:

Elephas primigenius 15lb. zápfogát, két csigolyáját és végtagcsont-töredékeit :

Equus caballus L. állkapocs-darabját és zápfogát, valamint végtagcsont-töredé-

keit, végül Sus serofa L. állkapocsda rabját egy zápfoggal. Megjegyzem még,

hogy korábban, lÜlOszén Krenner József egyetemi tanár úr Toborffy GÉzÁval

együtt a téglagyártól kissé keletebbre, a felszín alatt kb. 1 m-re, két ép Elephas

primigenius Blb. zápfogai lelt. amelyek a M. Nemzeti Múzeum ásvány-földtani

osztályának gyjteményébe kerültek. Tehát ágylátszik, hogy itten a pleisztocén

semlsöknek elég gazdag lelhelye van. amelynek idnkinti fölkereséee szép

eredménnyel járhat.
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Mediterránkori metaxytherium-váz Márczfalváról
(Sopron in.).

1912 május hó 13-án dr. Schafarzik Ferenc megyetemi tanár úr arról

értesítette a m.kir. Földtani Intézet igazgatóságát, hogy Márczfalván, Sopron me-

gyében, az ottani körjegyz téglagyárában néhány kövesült csontdarabot leltek,

amelyek valószínleg egy halitharium-vázhoz tartoznak. Nézete szerint érdemes

volna a lelethelyet megtekinteni s esetleg ásatást végeztetni. Addig is kérésére

a tulajdonos a lelethelyet deszkával lefödette.

A m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának utasítására május hó 16-án

Márczfalvára utaztam s megtekintettem a lelhelyet. A téglagyár Márczfalvától

keletre, Fraknónádasdtól északra esik s a Vulka-patak jobbpartján, a vasúti

állomás közelében van. A téglagyár gödre a lankásan emelked dombhát kékes-

szürke, fels-mediterránkori agyagjába van vágva. A metaxytherium-váz marad-

ványaira akkor bukkantak, amikor a téglagyár fölött északra lév, addig érintetlen

gyepes terület legfels %—1 m-nyi vastag talaj kérgét lefejtették s eltávolították

abból a célból, hogy a tégla gyártásra alkalmas anyaghoz jussanak. Tehát a me-

taxytherium-váz alig egy méternyire feküdt hosszú idkön keresztül a föld felszíne

alatt, míg most a napfényre került.

A lefödött helyen oda érkeztemkor mindössze néhány bordavég állott ki

az agyagból, tehát egyáltalában nem lehetett tudni, vájjon többé-kevésbé teljes

váz vagy pedig csak néhány borda van-e jelen. A leásatást legott megkezdtem

s öt napon át folytattam. Eközben kiderült, hogy egy eléggé teljes metaxytheriuni-

váz fekszik ott. Miután egyes darabok szétporlók és törékenyek voltak, távirati

kérésemre a m. kir. Földtani Intézet igazgatósága Haberl intézeti preparátort

küldte le Márczfalvára, akivel azután a letakarított vázrészeket kiemeltük és el-

csomagoltuk. Amikor a váz teljesen letakaríttatott, a csontok fekvésérl egy váz-

latot készítettem s az egyes darabokat a valóságban és a vázlatrajzon számmal

láttam el, ami a csontváznak idehaza való összeállítását lényegesen megkönnyebbíti.

A metaxytherium-váz meglehetsen összenyomott állapotban feküdt az

agyagban s egyes összetartozó részek egymástól többé-kevésbé eltolódtak.

A vázrészek közül megvannak : a koponyatet, néhány zápfog, amelyeknek fe-

lülete igen ersen le van majszolva, tehát az állat vén példány lehetett ; hat

csigolya és valamennyi borda kitn megtartási állapotban. Továbbá a mells

végtagok csontjai közül számos darab, mint a bal humerus és alsókar (radius és

ulna) végül több ujjperec, stb.

Ábel 0. kitn monográfiája alapján1 a márczfalvai példányt a Metaxythe-

rium Petersi Ábel f;ijj;il ;izonosíthatom leginkább.

Schréter Zoltán dr.

1 O. Ábel: Die Sirenen der mediterránén Tertiárbildungen Österreichs. Abhandl.

d. k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. XIX. 1904.
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Oscar Neff : Über Antinionit von Felsbánya. Alit 7 Tafeln.

Inaugural-Dissertation. (Beitráge zur Krystallographie und Mineralogie. 1914—
1915. I. Bíl. 107-157 pag.)

A felsbányai antimonit els kimerít, kristálytani feldolgozását és leírá-

sát Kebnner x végezte ; a korábbi (Lévy, Hessenberq) és késbbi (Schraufs)

kutatók dolgozatai csak néhány kristályra vonatkoznak. Ezen ismertetés tárgyát

képez dolgozat Goldschmidt Viktor egyetemi tanár kristálytani intézetében

készült, Jleidelbergben. A szerznek sok és szép anyag állott rendelkezésére vizs-

gálataihoz, amely több tudományos intézet (Cambridge U. S. Amerika, Berlin,

Prága, Freiberg, Heidelberg) és Seligmann G. (Koblenz) magángyjteményébl
való volt.

A szerz 150 kristályt mért a kétkörös goniometeren és 17 soklapú és ki-

tnen kifejlett kristályon nyert mérésekbl a geometriai elemeket meghatározta,

amelyek azonban a régebbiektl alig térnek el.

A szerz goniometeres mérésekkel 70 alakot biztosan megállapított, amelyek

közül 13 (kövéren szedett) egyáltalában új az antimonitra, míg a *-gal

jelölt 16 csak Felsbányára új.

*a {looj
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A következ 18 alak valószín, de még véglegesen biztosnaknem tekinthet :

Egyáltalában ujak : Felsbányára ujak :

f {830} 21 {hkl} /'•{410}

p {580} ö {4.1.18} i {140}

(1 {470} í {4,1.12} z- {1.12.0}

iü {270} r {142} n • {017}

H {114}

A kétkörös goniometerrel mért szögértékek a számítottakkal egybeállítva.

az új alakokra vonatkozólag ezek:

Mérés

:

<P

C {520} 08° 24'

í) {530}

9 {540}

r {650}

A" • {5.5.11}

L {225}

p • {229}

P {2.2.11}

{10.16.21}

S {2.10.9}

U {326}

% {296}

(S {4.15.12}

Az alakok relatív gyakoriságát 103 kombináción állapította meg a szerz;

azok mindegyikén kifejlett m {110} és csaknem mindegyiken b {010} és

p {111} . Nagyon gyakoriak, amennyiben a kombinációknak mintegy a felén

meg voltak n {210}, s {113}, r {343}; közönségesek n {112}, q {130}, o {120}.

A többi alak már ritka, st tizenöt a 103 kombináción csak egyszer fejlett ki.

Az új alakak egyike sem tartozik a közönségesek közé, aránylag azonban

még elég gyakoriak C {520/, Z/{225}, p-{229} és O {10.16.21}, amelyek többször

nagy, néha még a kristály habitusát is befolyásoló lapokkal fejlettek ki.

#•{5.5.11} és L{225} gyakran egymásba átmennek, de nem váltakoznak egy-

mással .

Az új alakok közül K% L% p' és P a fsor piramisaihoz tartoznak ;

O {10.16.2} a vele együtt fellép piramisok közt a' leggyakoribb és legfonto-

sabb, azonban lapjai nem fekszenek valamely f övben.

S {2-10-9} kis lapocskái O alatt jelennek meg /r{229}-el [209 : 010=902]

és g {153}-mal az [150 : 001=510] övben fekszenek.

U {326} lapjai o {213} és a {113} közt jelennek meg és ezekkel tautozo-

nálisak.

Sf {296} ritka alak ar{293} és L {103} lapjaival tgy övben fekszik.

<£ {4.15.2} komplikált jels alak [2.10.9:253=15.12.10] övhez tartozik és

e két piramisnak lapjai közt mint eltompító jelenik meg.

59
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Aszalónaki antimoniton Schmidt S.-tól mar biztosan megállapította {100}

a felsbányai kristályokon többnyire keskeny, néha azonban szélesebb és jól

mérhet lapokkal fejlett ki.

A bizonytalan alakok közül gyakori egy görbüli lapú, meredek piramis

21 sokszor nagy lapokkal (lásd az értekezés XI. tábláján a 13—22. ábrákat);

a mérések azonban oly tág ba tárok közt ingadoztak, hogy az alakjelét nem lehe-

tett megállapítani.

A kristályok kivétel nélkül oszloposak, a rajtuk felismerhet alakok száma

szerint k e v é s 1 a p ú (flachenarme) és soklapú (fláchenreiche) kombiná-

ciókat különböztethetünk meg. A kevéslapnak vagy hegyes, meredek- vagy

tompapiramisos n {112} végek. A soklapú kristályokat mindig tompa piramisok

tetzik, amelyek közül több alárendelt és szabálytalan kifejldés; az esetleg

fellép begyesebb piramisok a kombináció jellegét nem változtatják. Az 1*5—2 mm
vastag, soklapú kristályokon nem ritkán 17—20 különböz alak 60—70 egyes

lappal figyelhet meg; ebben a tekintetben még csak a japáni antimonitok múlják

felül a, felsbányaiakat.

Két kitnen kifejlett és pontosan mérhet o {120} szerint alakult ikernek

kombinációja a következ volt.

Els iker.

I. egyén : b, a, n, • m, r, o, <j, i, t, S-, r, p, n, L', s, o, c, K, N.

II. « : b, ; n, i, m, r, o, q, i, ', &, r, p, n, L', s, a, -, K, N, c, v, w.

Második iker.

I. egyén : b, h, n, k, % m, r, o, ro, r, p, n, L; s, a, e, K, O, c, N. ', z, M.

II. « : n, t, ', m r, o, ', r, p, re, L', s, o, e, K, •, c, N, L.

A szerz a sajátmegfigyelte és a régebbi dolgozatokban leírt és ábrázolt

103 kombinációt, továbbá ezekbl az alakok gyakoriságát és fejlettségét táblá-

zatokban állította egybe.; hét táblán pedig a mért kristályokat perspektivás és

orthogonális rajzokban nagyobbrészt természetimen ábrázolta.

A kristályok szabálytalan, eltorzult kifejldése, úgyszintén azok görbültsége

vagy csavarodottsága a vertikális c tengely szerint gyakori.

Érdekesek azok a kristályok, amelyek belsejét rendkívül finom antimonit-

szálak alkotják, ezek a végeken pamacsszeren kinyúlnak. Ezeket a szálakat

köpeny módjára, a késbbi "képzdés, kompakt anitmonit, mint a tulajdonképem

kristály, zavartalan fekvés oszlop- és terminádlapokkal veszi körül.

ZlMÁNYI KÁROLY,



TÁRSULATI ÜGYEK.

Jegyzkönyv a Magyarhoni Földtani Társulat
1917 február 7-én tartott 67-ik közgylésérl.

A közgylés a kir. magy. Természettudományi Társulat Eszterházy-utca

16. sz. üléstermében esti 6 órakor kezddik.

Elnök: Iglói Szontagh Tamás dr. m. k. udvari tanácsos.

Megjelentek: Ifjú Entz Géza dr., Horváth Emil dr.. Kormos Tivadarné,

Kres Teréz, Krepuska Gyula, Maucha Rezs, Kissármási Mály Sándor,

Róna Zsigmond dr., Treitz Péterné, Vadász Elemérné dr., vendégek.

Továbbá: Ascher Antal, Bogdánfy Ödön, Emszt Kálmán dr., báró

Eötvös Lóránt dr., Grósz Lajos dr., Hollós Andor Lajos, Horusitzky Henrik,

Jekelius Erich dr., Jugovics Lajos dr., Kaas Albert báró, Kadic Ottokár dr.,

Kormos Tivadar dr., Krenner József dr., Kulcsár Kálmán dr., Lambrecht
Kálmán dr., Leidenfrost Gyula dr., Lóczy Lajos dr., Ifjú Lóczy Lajos dr.,

Lrenthey Imre dr.. gróf Marenzi Ferenc, Marzsó Lajos, Oelhofer H. Gy.,

Pálfy Mór dr., Papp Károly dr., Pappné Balogh Margit dr., Papp Simon dr.r

Pitter Tivadar, Prinz Gyula dr., Réthly Antal, Roller Ben, Rozlozsnik

Pál. Schafarzik Ferenc dr., Schréter Zoltán dr., Szontagh Tamás dr.,

Telegdi Roth Lajos, Timkó Imre, Toborffy Géza dr., Toborffy Zoltán dr.,

Treitz Péter, Vadász Elemér dr., Vizer Vilmos, VoGLViKTORdr., Weszelszky

Gyula dr., Zielinszky Szilárd dr., Zsigmondy Árpád tagok. Összesen 55-en.

1. Elnök megtartja elnöki megnyitóját.

Elnöki megnyitó beszéd,

A Magyarhoni Földtani Társulat 1917 február 7-én tartott LXVII. köz-

gylésén elmondotta

Iglói Szontagh Tamás dr.

Mélyen tisztelt Közgylés!

Nehéz és szomorú idket élünk.

A háború éhes szörnyetege már harmadik éve pusztít embert és va-

gyont egyaránt. Szívünk e súlyos veszteségek közepette fájdalmasan meg-

megdobban. Igazi mély bánkódással és aggodalommal gondolunk a pusztító

tzben, golyózáporban harcoló kedveseinkre, barátainkra és embertár-

sainkba. A tudományt, mvészetet, irodalmat, de mindent-mindent napról-



<>2 TÁRSULATI ÜGYEK.

napra nagy veszteségek érik. A komolyai] gondolkozót, bátor reményei

közepette is aggodalom szállja meg, hogy hová jutottunk? — mi lesz

velünk?

Elttünk áll a nagyra tartott kultúra embere, modern köntös nélkül,

természetének teljes meztelenségében.

Vájjon ilyen kapzsi, rosszindulatú, ilyen kegyetlen volt-e az sember,

aki barlangfülkéjében hangyaszorgalommal és türelemmel kemény kbl
formálgatta és pattintgatta szakóczáit és nyílhegyeit?

Vájjon az a sok tudás, vallásos érzés, emberbaráti szeretet és irgalom,

amely az újkor zászlójának jelmondata és büszke címereként csillogott,

min világításba kerül lelkiismeretünk szigorú ítélszéke elé?

Akaratlanul is ilyen és hasonló kérdések tolódnak a komolyan gon-

dolkozó elé.

Megdöbbenve kérdezzük, hogy hát évezredek haladásának, tökélete-

sedésének és mveldésének, ez legyen-e igazi eredménye ?

Veszteségeinkre gondolva, e helyen is elssorban I. Ferencz József

apostoli királyunk Felségérl emlékezünk meg, aki 1916-ik év november

21-ikén Schönbrunnban csendesen elhunyt. A gyásznapok egyik szakülésén

már megemlékeztünk ezen történetünkbe mélyen bevágódó eseményrl.

Sürgönyileg tolmácsoltuk Társulatunk mélységes gyászát és Közlönyünk
7— 12-ik számát is az Elhunyt iránt érzett igaz bánatunknak hódolatteljes

kifejezésével nyitottuk meg.

Az agg uralkodó nyomába fiat a 1 er lépett, kit alattvalói h-
séggel sürgönyileg üdvözöltünk, ö Cs. és Ap. Királyi felsége Társulatunk

üdvözlését a m. k. Minisztérium útján meg is köszönte. 1916 évi december

hó 30-ikán fején Szent István koronájával tette le IV. Károly apostoli

királyi ö Felsége alkotmányos esküjét ; amely alkalomnál legislegelször

szállt a mindenség urához a nemzet fohászkodó himnusza.

Mostan a mélyen tisztelt Közgylés hozzájárulásával elbbi hódolat-

teljes üdvözlésünket megújítjuk és azzal a reménnyel hajlunk meg koronás

apostoli királyunk eltt, hogy felséges személyében, a magyar tudományos
élet ers es hathatós támaszt nyert ; aki fiatal, iide, a nagy harcokban ki-

próbált nemes lelkével, legmagasabb hajlandósággal fogja majd kísérni ;i

mi elre törekv hazafias és becsületes munkásságunkat is.

A Földtani Társulat bels életi-.

Ezek után foglalkozzunk Társulatunk bels életével.

A nehéz és gondteljes idben tagjaink Társulatunkat elég lelkesedés-

sel és munkakedvvé] szolgálták. Tehetségükhöz képest, az anyagiakban sem

fukarkodtak.

Ha pedig Közlönyünk, az óriási elállítási árak miatt, mint másutt
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is: megapadt, gyléseink eladásaiból kifolyólag a tartalom elég értékes

maradt.

Közlönyünk szerkesztése különben formulázott szabályokkal

ersödött meg.

Az új tisztikar, amennyire azt a körülmények megengedték,

a külföldi és hazai rokontársulatoknak nyomtatvány útján bemutatkozott és

azok szives rokonszenvét kérte ; mire sok helyrl viszont szíves üdvözlések-

ben részesült.

Tagtársaink egy része távol tlünk, még mindig a leg-

nagyobb áldozatkészséggel szolgálja hazáját és királyát. Életök, egészségök

annyi sokféle esélynek van kitéve, a szenvedések egész sorozatán magukat

keresztül küzdve ; mint igazi férfiak rendületlenül hajlanak meg a törvény

és a haza védelmének magasztos parancsa eltt. A hosszú idn át, kiszakíHa

foglalkozásuk körébl, idt veszítenek, felejtenek, elmaradnak s leikökben

is annyi változásnak vannak kitéve.

Mi, kik itthon, még mindig elég kényelemben, hivatásunknak meg-

szakítás nélkül tovább élhetünk, kik tudományos és más téren is hasznosan

gyümölcsöztethetjük munkásságunkat és szolgálhatjuk ügyünket, bizony-

bizony lelkiismeretünk int szavára hallgatva : a legnagyobb hálával, el-

ismeréssel és tisztelettel hajolhatunk meg nagy áldozatokat hozó társaink

eltt. Az isteni gondviselés tartsa meg s hozza haza ket minél elbb, testi

és szellemi teljes épségben

!

Itthon is jóformán mindenkinek megnagyobbodott munkássága és a

munkából tagtársaink is derekasan kivették részüket.

Élvezettel hallgattuk tartalmas és tanulságos, gyakran tudományun-

kat is elbbre viv megfigyeléseikrl és kutatásaikról szóló eladásaikat.

Fogadják ezért Társulatunk hálás és legjobb köszönetét. Buzdítson mind-

nyájunkat a további lelkiismeretes és szorgalmas munkásságra mostan

már azon tudat is, hogy a fegyverharcot követ társadalmi, közgazdasági-,

megélhetési nagy küzdelemben bizonyára ismét csak a tudomány, az igazi

alapos tudás, az acélos, kitartó, becsületes munka, az akarater és szorgalom

fogja a nemzeteket gyzelemre vezetni, fennmaradásukat biztosítani.

Tagtársainknak száma az elmúlt idben nem igen gyarapodott, de

pótolta ezt a Társulat iránti komoly s nemcsak formai érdekldés és hiva-

tottság. Úgy érzem, hogy nem egyedül tagjaink nagy száma teend minket

erssé, hanem azoknak ügyünk iránti meleg érdekldése, tudományunknak

megértése és ebbl kifolyólag annak minden iránybáni fejlesztése és terjesz-

tése. Ha a geológiai ismereteknek bármin egyszer és minség keret beni

alkalmazása és használata valódi szükségletté fejldött, akkor lesz Társula-

tunk mködése igazán áldásos s akkor leszünk igazán ersek.

Barlangkutatószak osztályunk lelkes és sokoldalú m-
ködésérl, amellyel az anyatársulat tekintélyét is emelte : cs;ik nagy elisme-
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réssel és köszönettel emlékezhetünk meg. Pedig igen nagyon szerény anyagi

segítséggel rendelkeztek. De hiába. Akarattal, kitartással és lelkes munkával

az eperfa levelét is selyemmé varázsolhatjuk.

A szakosztáty érdemes és ttídós elnöke dr. Lenhossék Mihály egye-

temi tanár és udvari tanácsos, nagy sajnálatunkra az elnökségrl lemondott.

A vezetésért s a tudományos munkábani hathatós részvételért fogadja

legjobb köszönetünket.

A Böckh János- emlékm Társulatunk kezdeményezésére már el-

készült s elhelyezésre a m. k. Földtani Intézetnek át is adatott.

A m. k. Földtani Intézet földmívelésügyim. k. Miniszter
úr Excellenciájának nagybecs engedélyével s anyagi támo-

gatásával a márványemlékmvet már el is helyezte. Egyes mellékmunkák

azonban csak építkezési nehéz viszonyok miatt, még nincsenek teljesen

befejezve.

Keméljük, hogy tavaszi üléseink egyikén, csendes családi körben,

már teljesen elkészülve bemutathatjuk azt a közönségnek is.

Elhunyt tagtársaink emlékezete.

Fájdalmas veszteségeinkrl a mélyen tisztelt ftitkár

úr fog részletesebben megemlékezni. Becses engedelmükkel én csak egészen

röviden azon elhunyt tagtársainkról szólok pár szót, akik az én szívemhez

is igen közel álltak.

Elvesztettük Konkoly Thege Miklós dr.-t, a m. k. Országos Metero-

lógiai és Földmágnességi Intézet igazgatóját, miniszteri tanácsost s a Ma-

gyar Tudományos Akadémia igazgató-tagját, aki hazájának tudományos
fejlesztésére, egész si vagyonát adta oda. Az si Koppány nemzetség-

bl származó Konkoly Thege Miklós, a pusztuló középosztály egyik

igen érdekes és kedves képviselje és hazánk egyik nagy korszakának eredeti

egyénisége volt. Azon magánosan álló s lassan-lassan kipusztuló régi tere-

bélyes tölgyfák egyikéhez hasonlíthatjuk t, amellyel rendes idben nem
sokat tördtünk, de ha a nap széditn-izzón égetett vagy viharos id ért el,

-irt ve menekültünk tágas és véd lombsátora alá. Ravatalánál dr. Lóczy
Lajos tiszteleti tagunk, tudományos életünk, Társulatunk és a

magyarság nevében igen szép, formás, melegen átérzett és az elhunytat

teljes egészében méltató és jellemz beszéddel búcsúzott el.

Palkovics József nyg. cs. <'s kir. altábornagy 83 év< s korában hunyt

el. Az idvel és ;i korral bi állott gyöngül testi szervezet, a természet szép-

ségeiben annyira gyönyörköd, a férfias test< dz munkákban annyira kiváló

katonát is leterelte földi ki dv. s vándorlásairól. A mindig fiatalosan moz^ó.

szellemes és mveli társalgó áldott jó szíve, unokáival megtett kirándulás

után, váratlanul és hirtelen megszünl dobogni.
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Az én kedves jó Józsi bátyám elhunyta észrevehet hézagot hagyott

sorainkban.

Zsigmondy Béla örökít tagot is elvesztettük. Igazi mestere volt a

földfúrás szakmájának, ki már fiatal korában érezte választott foglalkozásá-

nál a geológiai ismeretek fontosságát s ezért részt is vett a m. k. Földtani

Intézet felvételeiben és szoros kapcsolatban élt a mi szakköreinkkel is.

Olyan kellemes volt a vele való érintkezés. Gyakran dolgoztunk együtt

s mostan is hálásan emlékezem vissza arra az elfogulatlan, higgadt és szak-

értelemmel átgondolt jelentésre, amellyel a várhegyi alagút víztelenítésére

vonatkozó tervezetünket az Országos Középítési'Tanács eltt dr. Zielinszky

Szilárd megyetemi tanár oldalán is pártolta.

Távol tlünk, Stuttgartban, a hatalmas taxusok és tsungák árnyékolta

szépen fekv házában végezte be munkás életét dr. Eberhard Fraas leve-

lez tagunk. Fraas Eberhard ismertette Közlönyünkben a m. kir. Földtani

Intézet Holzmadeni brös Ichthyosarusa egyik legels példányát. Nekem
Stuttgartban és a Sváb-jura területén végzett tanulmányozó bejárásaimban

kedves baráti tanácsadóm és szíves támogatóm volt. Sok szeretettel és

köszönettel emlékezem reá ez alkalommal is.

Áldás és tisztelet kísérje mindnyájuk emlékezetét

!

Ünnepelt tagtársaink.

A sok veszteség és gyász közepette azonban örvendetes percei is voltak

Társulatunk csendes életének.

A múlt közgylésen megválasztott nagyérdem tiszteleti tagjaink

közül, mindjárt március hó 4-ikén, írásban üdvözöltük születésnapjának

80-ik évfordulóján dr. Güstav von Tschermak nyugalmazott egyetemi

tanárt, cs. és kir. udvari tanácsost, Wienben.

Ilosvay Lajos dr. társulatunk tiszteleti tagját, ni. kir. vallás- és köz-

oktatásügyi államtitkárt, mély tisztelettel és szinte ragaszkodással üdvö-

zöltük a Magyar Tudományos Akadémiának másodelnökévé történt meg-

választása alkalmával. Társulatunk egyik igazán ers támaszát, régi ki-

próbált barátját s a magyar tudományos munkásság egyik legelsjét

tiszteljük benne, aki tehetségének minden paiányát, idejének minden

pillanatát hazánk javára, közmveldésünknek szenteli. Az isteni gond-

viselés tartsa t meg Magyarországnak s a tudománynak még igen-igen

sokáig.

Volt elnökünk, mostani tiszteleti tagunk, a geológiai tanítás nagyra-

becsült nesztora, dr. Koch Antal még megboldogult I. Febencz József

apostoli királyi ö Felségétl «bodrogi» elnévvel magyar nemességet

kapott. A legmagasabb helyrli elismerés volt ez a hségesen betöltött,

legislegnemesebb munkásságért, a tanításért.

Tisztelettel üdvözöltük 1910. évi november hó 30-ikán dr. Kbenner

. Földtani Közlöny. XLVII. köt. 1917. 5
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József Sándor kiérdemült tudományegyetemi tanárt, nemzeti múzeumi

osztályigazgatót, volt alelnökünket, állami szolgálatának ötven éves
évfordulóján. Ha visszapillantunk a Nemzeti Múzeum ásványtanának

ötven év eltti állapotára és keretére és összehasonlítjuk annak mostani

igazán pompázó gazdagságával és becsességével, úgy nekünk is méltatni

kell azt a nagy tudást, ritka finom érzéket és nemes ízlést, amellyel e nemzeti

gyjtemény anyaga ki lett válogatva és a szemlélnek be van mutatva.

Ezért a kitünó' munkáért az alkotó mesternek tisztelettel nyújthatjuk el-

ismerésünk babérkoszorúját.

Igaz, hogy nemzeti vagyonúnknak ez a becses meggyara podása csak

egy Semsey Andor értelmes, nemes és önzetlen lelkének megnyilatkozásá-

val volt lehetséges, de ezt az igazán nagyúri megnyilatkozást is Krenner
József varázsvesszje ébresztette fel. Azt hiszem, hogy a mélyen tisztelt

közgylés is megragadja ezt az alkalmat és úgy dr. Semsey ANDORnak —
aki betegsége következtében már régebben a Tátra lakosa lett, — mint dr.

Krenner JózsEFnek, aki még mindig fiatalos elevenséggel és sok szeretettel

foglalkozik múzeumunk ásványkincses termeiben, szinte elismerését és

legjobb köszönetét nyilvánítja.

Elnökeldömet, dr. Schafarzik Ferenc megyetemi tanárt, kir.

bányatanácsost is örömmel és szeretettel üdvözöltük, amikor fáradhatatlan

alapos tudományos munkásságát a Magyar Tudományos Akadémia, a ren-

des tagok sorába való elléptetéssel jutalmazta meg.

Báró Eötvös Lóránd egyetemi tanár úr ö Excellenciája ötven
év óta tagja Társulatunknak. Kimagasló s hazánk határait is messze túl-

lép és nagyszabású tudományos munkásságát nem vagyok hivatva itten

méltatni. De azt hiszem, mindnyájunk szinte megnyilatkozását tolmácso-

lom, amikor afeletti örömünknek adok kifejezést, hogy Excellenciája

ezt az évfordulót teljes szellemi és testi erben és munkabírásban érte el.

Az isteni gondviselés tartsa t meg továbbra is.

Köszönetek.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi, valamint f ö 1 d-

mí ve lés ügyi Miniszter úr ö Excellenciájának hálásan köszönjük azt

a kegyes anyagi támogatást, amellyel Társulatunk munkásságát elsegíteni

méltóztatott. Reméljük, hogy a folyó évben is tekintetbe fogják venni a

fennforgó súlyos körülményeket, valamint Társulatunk közhasznú tevé-

kenységét is e- ismét részesíteni fognak a uagybecs segélyezésében.

Megalakuló hidrológiai szakosztályunk úgyis új gon-

dokkal terheli az anyaegyesületet.

Pártfogónknak, dr. herceg Eszterházy Miklós úr fméltóságának is

hálásan köszönjük állandó hathatós segélyezéséi. Vajha például szolgálna

Oherce gsé gének tudományos munkásságunk iránti érdekldése és

n.'messzív támogatása, hazánk többi furainak is.
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Dr. senisei Semsey Andor úr pénzbeli támogatását, továbbá a m. kir.

földtani Intézet és Kir. Magy. Természettudományi Társulat, mindenkor

tanúsított szíves és segít érdekldését és pártfogását is legjobban köszönjük.

Igen nagyon köszönöm még a mélyen tisztelt választmánynak, valamint

elnöktársamnak s a titkár uraknak és pénztárosoknak, kedves jó bará-

taimnak, hathatós és szeretetteljes támogatását és munkásságát.

Földtani kutatások hazánkban.

Tudományunk terén, az itthon kifejtett tevékenységre visszapillantva.

elször is a m. k. Földtani intézetet kell kiemelni. Nehéz idben

nehéz körülmények között valóban nagy munkát végezett. Befejezte a

«Geologica Hungarica» új folyóiratának els kötetét. Alig pár

hete jelent meg az «intézet kiadványai*) sorozatában Papp Károly dr.

volt m. k. osztálygeológus, mostan egyetemi tanár s méryen tisztelt f-

titkárunk, monumentális és enciklopédikus munkája «A magyar biro-
dalom vasérc- és kszén készletér l». Ebben a hézagpótló

nagyszabású munkában, az alaposságával kimeríten foglalkozik iparunkra

nézve két legfontosabb sterményünkkel. Az intézet évi jelentése
már két vaskos kötetet tölt meg és értékes tartalmú évkönyveinek füzetei

egymásután gyorsan látnak napvilágot. Országos geológiai felvételeit

szakadatlanul folytatta s emellett a vasútépítési, vízügyi és számos más

közgazdasági kérdésben is sokat dolgozott. Foszforitos anyagokra vonatko-

zólag a lehetségig megvizsgálta hazánk mostan hozzáférhet barlangjait.

Tájékozódó tanulmányútra vállalkozott a megszállott Szerbiában és

kiküldöttei öt hetet töltöttek el a geologiailag s bányászatilag olyan érdekes

terület kevésbbé ismert nyugati részén.

Hasznos és szintén nagy munkát végzett a gyakorlati geológia terén

a M. k i r. Pénzügyminisztérium újonnan szervezett és nagy

hézagot pótló X-ik fosztálya, nagysúri Böckh Hugó dr. miniszteri

tanácsos, bányászati fiskolai tanár hivatott vezetése alatt.

Nagy munkát végzett e testület s vezetje, nemcsak a földgáz-ügyek

továbbfejlesztésénél és lebonyolításánál, hanem még alapos és a legrész-

letesebb geológiai felvételek után, a Morva-folyó völgyének általa fel-

fedezett kolajterületét is megcsapolta s kitartó szakavatott munkával

egyre növeszti a nagy haszonnal járó s a nemzetgazdaságilag reánk olyan

nagyon fontos kolaj kiaknázását is. Máma már az aránylag kis teriéirl

167—230 m csekély mélységbl mintegy napi két vagon f.ddolgozandu

nyersanyagot szállítanak a magyar államvasutnak, úgy, hogy ebbl a kincs-

tár havi bruttó bevétele legalább negyedmillió korona.

Az új osztály alapos képzettség munkásait egyre tágabb területeken

látjuk mozogni s meg vagyunk arról gyzdve, hogy a siker el nem ma-

radhat.

5*
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A M. Kir. Pénzügyminiszter úr igen hasznos intéz-

kedését látjuk a X. osztály szervezésében és azt kartársi tisztelettel üd-

vözöljük.

Vajha a bányászat hathatósabb fejlesztésére és ersebben, egész-

ségesebben lüktet erejére is minél elbb tekintettel lenne Pénzügyminiszter-

úr excellenciája.

A Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizott-
sága kiadványainak sorozatában megjelent Lóczy Lajos dr. m. kir.

földtani intézeti igazgató, tudományegyetemi tanár nagybecs munkájá-

nak német nyelv fordítása is «Die geologischen Formationen der Balaton-

gegend und ihre Begionale Tektonib) cím alatt.

Ezzel a nemzetközi tudományos élet tulajdonába is átment ez a

nagybecs munka, amelyikre minden magyar büszke megnyugvással'

tekinthet.

Megalakult a Magyar Keleti Kultur központ (Turáni-

Társaság) kebelében aFöld- és természettudományi szak-
osztály, amely bizonyára szintén hathatósan fogja elbbre vinni

geológiai ismereteinket.

A nagy háború alatt, hazánk határain belül lázasan indult meg az

ércek és más igen szükséges sanyagok keresése.

Sajnos, e téren teljesen elkészületlenül talált minket a rendkívüli

események egész sorozata.

Tapasztalhattuk, hogy ami a múltban, a rendes nemzet gazdászat-

viszonyok között termelésre nem volt érdemes, az mostan a szükség kényszei

lére igen is jól lenne értjékesíthet. Mindezekbl tanulságot vonhatunk le a

jövre nézve, ha ugyan majd visszaemlékezünk a jobb idben a múlt keser-

ves leckéire. Földtani intézetünk és bányászatunk minden iránybani er-

teljes fejlesztése a dönt körök jöv programmjának legelején kell hogy

maradjon. Nemcsak igen zsenge iparunk, kereskedelmünk, de gazdaságaink

egészséges haladása, valamint a minden iránybani jobb és többtermelés is

feltétlenül megkívánja ezt.

Néhány szó a geológia oktatásáról.

Méltóztassanak megengedni, hogy mindezekkel kapcsolatban, egészen

röviden, még a geológia oktatásával is foglalkozzak.

I<,rax ugyan, hogy ezen tárgy az elnöki beszédekben és szaktársaink

irodalmi tanulmányaiban már elég srn lett tárgyalva, de meggyzdés* m
a/, hogy ezzel az igen fontos tárggyal nem lehet elég srn, elég gyakran

foglalkozni. Hiszen a követ is csak akkor vájja ki a vízcsepp, ha egy és

ugyanazon helyre gyakran esik.

A geológiai ismereteknek szükséges és becses voltál

még a háborús id is fényesen igazolja. A nagy német nemzet szakfélfiait —
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igen fontos munkákra — lépten-nyomon használja. Ami pedig a háború

utáni feladatokat illeti, azt e helyen teljesen feleslegesnek tartom fejtegei ni.

A kémia és fizika mellett kell, hogy a geológia is mindjobban míveltessék.

A földön és a földbl élünk s így annak alapos ismerete és ezután

annak szükségleteinkre és céljainkra való belterjes kihasználása

legyen törekvéseink és tanulmányunk egyik firánya. Az ember egyre

nehezebb körülmények között fog majd megélni. Ha pedig teljes?n letörni

és elpusztulni nem akarunk, úgy az anyagiakban is gyarapodnunk kell.

Lépten-nyomon látjuk, hogy ma már a technikai és természettudományi

ismeretek nemcsak békében, hanem ilyen óriási háborúban is vezetnek.

Nemcsak a gyakorlati irányú, hanem még az orvosi s más tudományos

foglalkozások is jóformán azokból élnek és gyarapodnak. Ottan tehát,

ahol a lelki és a testi igazi jólét fokozására törekszünk, minden egyéb csak

másodsorban jöhet tekintetbe. Mindezeknek helyes elintézésénél azonban

nemcsak az állam vezetit, hanem elssorban magát a társadalmat is igen

súlyos és sok idre kiható felelsség terheli. Mert hiszen nemcsak a jelennek

élünk, hanem a jövnek is el kell készíteni, ki kell alakítani azokat a nem-

zedékeket, amelyeknek a megélhetés és megmaradás életbevágó és nehéz

problémáival kell majd sikeresen megküzdeni.

Nemzetek és államok jövje az anyáktól és a tanítás minségétl,

fajsúlyától függ. A társadalmat erssé, életképessé és naggyá csak pol-

gárainak aiapos mveltsége, jellembeli szilárdsága, azaz azon lelki ernek

tökéletessége teheti, amely hasonlít azon szilárdan álló szirthez, melyen

az igazság, a bátorság és a szeretet szentegyháza áll, vagy azon fényes

meleg sugárhoz, mely az Istenség homlokából fakadva, ide világít életünk

sáros piacára, anélkül, hogy kristálytiszta parányait beszennyezné.

Fejtegetéseimbl talán kiviláglik, hogy a természettudományok s

így a geológia alapos tanításának is mindenütt elsrend hely adandó és

reá a kell gond és érdekldés fordítandó.

A varázsvesszrl.

A természettudományok, nevezetesen a geológiai ismeretek terjesz-

tésérl szólva, foglalkozzunk még egészen röviden, a legutóbbi idk egyik

sajátságos jelenségével, a varázsvesszvel.
Vannak idk, amelyek bizonyos eszméket megragadnak, egy ideig

viszik és terjesztik : azután egyszerre csak elejtik, bizonyára azért, mert

azok nem életképesek, a természet igaz törvényeinek meg nem felelnek s

így egészségesen tovább nem is fejleszthetk. Hajdanában, a babona és

elítéletek korában, a varázsvessz is titokzatos, fontos eszköze lett a

bányásznak és az érceket mohón kutatónak. Rendkívüli hatalmát a hír

szárnyára kapta és a meggazdagodási vágy vakon hitt segít erejében.

Egy id múlva azután megsznt a benne tévelyg hit és bizalom. A kutató-
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vessz eltnt a bányász kezébl és lassan-lassan jóformán egészen feledésbe-

is jutott s a legendák tárházába került. A bányász tudományos alapon,.

,i geológia segélyével, tapasztalatainak logikus következtetéseivel kezdte

érceit s más, a földben rejl sterményeit keresni.

De ime, a legújabb idben, a kutatóvessz ismét felék dt. Alkalmazása

mindegyre nagyobb területet bódít s mind srbben vétetik igénybe..

Mainapság már nemcsak érceket keresnek vele. hanem k-
olajat, szenet, vizet, a színek, növények felismeré-
s é i) é 1, s t a z e m 1) e r e k lelki -és t esti á 1 1 a p o t á n a k

k ifürkészésénél is alkalmazzák.

Sajátságos, hogy épen a Német birodalomban, ottan, ahol a ter-

mészettudományok olyan behatóan és tág körben mveltetnek, vert mostan

1. ^inkább gyökeret a kutatóvessz használata. A <<Wünschelrute» ma már

számottev nagy irodalommal rendelkezik és a «Ruttengánger»-ek tábo-

rába fképen mvelt emberek csoportosulnak, akik már 1911-ben Hannover

városában az els kongresszust meg is tartották és pedig Franzius ad-

miralitás] titkos tanácsos kezdeményezésére. Mostan már nem egyszer,.

babonás bányászok, hanem orvosok, magasrangú katonák, mérnökök,

fúrótechnikusok, hölgyek stb. foglalkoznak a vesszoveli kutatással, fi 1-

derít erejének problémájával.

A hannoveri kongresszus els, egészen helyes eredménye, a kutat ó-

vi 3sz kérdését tisztázó és felderít egyesület megalakulása volt. Az egye-

sület elnöke Dr. R. Weyrauch, a stuttgarti megyetem vizépítéstani

tanára lett. Az új egyesület korunk szelleméhez mérten : fizikai, pszichológiai,

metafizikai és élettani törvényszerséget keres a kutatóvessz sikeres

kezelésénél. Az emberi test alsó és fels részének külön-külön szín ki-

sugárzását élettani tekintetben tanulmányozza. A térszín alatti anyagok-

nak minden irányban terjed függélyes kisugárzásából az ott rejl anyagra

következtet. Foglalkozik az emanációk sokféleségével. S mindezekh< z a

kutatóvesszi használja. Úgylátszik, hogy a tudományok sorozatának

valamelyik osztályába szeretnék eljárásukat behelyezni.

Velk szemben eddig, a többek között, különösen a nemei geológusok

egyrésze foglall állási.

Annak idejében a megboldogult Dr. Richárd Lepsius és H. von

CreüNER is a kutatóvesszk megbízhatósága ellen nyilatkozott.

1003-ban ezen ügyben a «Naturwissenschaftliche Wochenschrifl

hasábjain l

;
. 1 íkysciii, \c l\ Wahnsohafpe, K. Keilhack és \. Leppla

tanárok '•* geológusok hosszasabban nyilatkoznak. Fizikusok, ohemikusok

és fiziologusok vizsgálatainak eredményeit is tekintetbe véve, a felsorol!

tapasztalt és kiváló tanárok és geológusok véleménye az. hogy itten csakis

eni- képzeldés szülte öntudatlan, ídeomotorikus izommozgásról lehel <r/á
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6 így nem is akarnak a babonás, és mar régen mi gcáfoll állításokkal tovább

is foglalkozni.

Dr. Salamon heidelbergi egyetemi tanár 1916-ban «Noch ein Geologe

für die Wünschelrute» cím alatt megjelent értekezésében már tartózkodób-

ban foglalkozik a kutatóvesszk ügyével s annak alános megvizsgálását,

fképen és elssorban az orvostól várja. Bizonyos lehel segeket elismer,

de határozottabban azért nem nyilai kzik. Én meg azt is hiszem, hogy e

kutatási eljárásnál gyakran az emberek beteges szervezete, hisztérikus

állapota is szerepelhet. Legislegújabban a kutatóvesszsök egyrésze taní-

tásaiknál már keresik az igazi alapot. H. Kleiner fúrótechnikus mérnök

1915-ben megjelent könyveljen a következket írja :

«Je unfangreicher des Rutengangers Erfahrungen sind und je

nit'hr geologische Kentnisse e r b e s i t z t , d e s t o

leistungsfáh i g e r \y i r d e r s e i n. M a n g e 1 h a f t e Kent-
nisse beschránken sein Arbeitsfel d».

Talán nem tévedek, ha ezt a nyilatkozatot úgy értelmezem, hogy a

aki nem ért a hidrológiához és geológiához, az bizony csak úgy találomra

kutat mutató-vesszjevei.

Mélyen tisztelt közgylés ! Ezen a téren is kötelességszer feladat áll

elttünk, mert a vesszs kutatók száma nálunk is egyre szaporodik és pedig

különösen import útján.

Társulatunk jövend céljai.

A mélyen tisztelt ftitkár úr alapos jelentésébl méltóztatnak majd

látni, hogy társulatunk ezen igen nehéz idben is iparkodott kötelességének

eleget tenni s hogy úgy a kormány, mint az egyesek, valamint a társadalom

szellemi és anyagi támogatását megérdemelte.

Mély tisztelettel és bizalommal kérjük ezt az érdekldést és támogatást

számunkra a jövben is, még pedig lehetleg fokozott mértékben.

El nem mulaszthatom mostan, amikor társulatunk támogatásáról

szólok, még azt is felemlíteni, hogy nekünk, mint magántársulatnak, bizo-

nyos fokig és a lehetségig függetlenségünket is meg kell óvni, meg ke 11

tartani. Társulatunknak oly súlyt és tekintélyt kell szerezni, hogy az tudo-

mányunk terén a dönt fórumok közé soroltassék. Hogy pedig ezt fenn-

tarthassuk, az alapos és becsületes munkásságon kívül az anyagiak gyara-

pítása is szükséges. Az utóbbi pedig már a magyar társadalom vagyonos

osztályainak feladata, amely azonban — kivéve a "tisztelettel kiveendket -

a t udományok istápolásával szemben ez ideig sajnos, bizony elég fukar volt.

Talán kevesebb üres fényzéssel, hiúsággal és élvezetekkel is be lehetne

érni és emellett a hazai tudományosságért, kultúráért többet is lehetne

termi. Nem elég meggazdagodni, hanem a gazdiigsággal okosan és hazafiak-

hoz illen is kell tudni élni.

Ez jóformán mindenkinek kötelessége is.
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Mélyen Tiszteli Közgylés! Az id emberi életünkhöz arányosított

méreteiben feltartó/ha tatlanul halad tovább. Az egyes elmúlt korszakokra,

történelmi feljegyzéseink dacára, mindinkább ráborul az éj sötétje. Emberek

és eszmék eltnnek.

Egy van azonban, mi az éj feketére sztt fátyolán is mindenkor —
mint áldást hozó fényes csillag állandó és éltet sugara — átvilágít : s ez a

tudomány. Minden egyéb, mint egy gyorsan kialvó fényes meteor, rövid

pályafutás ulán, tündökl sziporkáival gyorsan tnik el a múlt messze-

ségében.

És ha megnyitónk elején aggodalmas szívünk fel is jajdult, bizonyára

a borúra der fog majd következni. A tudomány haladását a háború pusz-

tító, véres éjszakája sem temetheti el. Élni, gyarapodni, haladni fog az

ezentúl is és majd jótékony balzsamként gyógyítja meg egymástól elide-

gened, gylölköd szíveinket.

A nagy magyar költ szavai csendülnek meg fülemben s az Úr szere-

tetteljes szózatával zárom be megnyitómat.

«Mondottam ember: Küzdj és bízva b í z z á 1 !»

2. Iglói Szontagh Tamás dr. elnök bemutatja a múlt évi közgylés

hitelesíteti jegyzkönyvét s a mai közgylés jegyzkönyvének hitelesít^

ttlkéri Bogdánfy Ödön és báró Kaas Albert rendes tag urakat.

3. Elnök bejelenti, hogy a mai közgylésrl távolmaradásukat kimentei 1 ék :

Ballenegger Kóbert dr. társulati másodtitkár, aki betegsége miatt nem vehet

íVs/t. a mai közgylésen ; továbbá Ilosvay Lajos dr. m. kir. vallás- ós közoktatás-

ügyi államtitkár, tiszteleti tag és gróf Teleki Pál dr., a Magyar Földrajzi Tár-

ig ftitkára, örökít tag, akik az országgylés délutáni ülésezése miatt nem

jelenhetnek m>"_r a mai közgylésen.

4. Elnök felhívja az elsül kárt titkári jelentésének megtételére.

Papp Károly dr. elsfcitkára következ jelentési terjeszti a közgylés elé:

I ,ii tiszteli Közgylés!

Alapízabályaink 20. §-a szerint a Magyarhoni Földtani Társulat közgylésén

a titkár a társulat beléletérl és mködésérl jelentést terjeszt el. Bel éle -

t unknek a mull évben egyik kimagasló ese menye, mélyen tisztelt

elnökünknek: Iglói Szontagh Tamás dr. m. kir. földtani intézeti aligazgató úrnak

kitüntetése, illetleg udvari tanácsossá való kinevezése. Uj királyunknak:

IV. Károly Császári és Apostoli Királyi Felségének legels ténykedési közül

v.'lúeza kinevezés, minthogy trónralépése után a harmadik héten, 1916 december

ll-én írta alá Bécsben a kinevez iratot, felsége eme/, adományozása osztatlan

örömet keheit .-, magyar geológusok körében. Tanúbizonysága ennek az a két-

szeres ünneplés, amelyben méltósága! egyrészl a m. kir. Földtani Intézet tiszti-

kara s másrészt, társulatunk választmánya részesítette. A múlt év december 28-án

az Országos Földtani Intézet tudós testülete — élén

Lóozy Lajos igazgató árral fényes tanújelét adta annak a nagyrabecsülésnek,

— 1 —
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amellyel ügyviv aligazgatóját körülveszi. Megjelent emez ünneplésen a m. kiv.

földmivelésügyi minisztérium illet fosztálya is, hat taggal képviselve, élén

ZsedÉnyi Béla miniszteri tanácsos úrral. A másik ünneplésben elnök urunkat

1917 január 3-án a Magyarhoni Földtani Társulat választ -

m a nya részesítette, élén volt elnökünkkel : Schafarzik Ferenc tanár úr méltó-
ságával. Emelte emez ünneplésünk fényét Ilosvay Lajos dr. ni. kir. vallás- és

közoktatásügyi államtitkár úr, társulatunk tiszteleti tagja, aki magas állásában

ma is ép oly szeretettel és gondoskodással érdekldik ügycink iránt, mint az el-

múlt három évtized munkában telt évei alatt.

Amidn titkári kötelességem szerint mindezeket a mélyen tisztelt Köz-

gylésnek jelenteni szerencsém van, egyben szabad legyen ama meggyzdésemet
is kifejezni, hogy mélyen tisztelt Elnökünknek a móltóságot a magas trón kegye

adta, de azt tartalommal a szaktársak szeretete, vonzalma és nagyrabecsülése

töltötte meg. A Magyarhoni Földtani Társulat valóban szerencsés, hogy fenn-

állásának 66-ik évében s talán életének legnehezebb idejében oly elnök vezetésé-

vel indulhat útjának, akit szaktársainak tisztes kara s a magyar társadalom

színe-java oly általános megbecsülésben részesít.

Múlt évi jelentésemben részletesen ismertettem és névszerint

is felsoroltam mindazokat a tagtársainkat, akik a világháborúban aktiv részi

vesznek. Hazánkból s a szövetséges Ausztria s Németország polgárai közül 67 olyan

tagtársunkat soroltam fel, akik katonai szolgálatot teljesítenek. Azóta ez a jegy-

zék bvült s jelenleg kerekszámban 80 tagtársunk van katonai szolgálatban,

részint a harctéren, részint orosz fogságban.

Hsi halált halt a háború folyamán 8 tagunk, akikrl részben már az 1915. és

1916. évi közgylésünkön megemlékeztem, részben jelentésem végén fogok róluk

néhány búcsúszót mondani.

Harctéren küzd tagtársaink viszonyairól csak szórványos adatokat kap-

tam s így a múlt évben összeállított jegyzéket csak egyes részleteiben tudtam

kiegészíteni.

Adja a jó Ég, hogy jöv évi közgylésünkön ne kelljen már tovább ezt a

jegyzéket vezetnünk, hanem ekkorára körünkben láthassuk és ünnepelhessük

fiatal tagtársainkat, akik a szélrózsa minden irányában szétszórva küzdenek vagy

fogságban sínyldnek.

Társulatunk mködésének ismertetésére térve át, méltóz-

tassék megengedni, hogy kissé behatóbban szemléldjem honn dolgozó tagtársaink

munkássága fölött. Azért tartom ezt szükségesnek, hogy lássuk, mit mvelnek
idehaza a szakbeli geológusok, hogy mit dolgozunk mi mindannyian, akik honn

vagyunk; akik részint korunknál, részint alkalmatlan voltunknál, részben nél-

külözhetetlenségünknél fogva a katonai szolgálattól mentesek vagyunk és a froui

mögött szenvedjük a háború nehéz viszonyait.

A magyar királyi Földtani Intézet munkásságáról már

az Elnöki Jelentés tájékoztatott bennünket, amibl kitnik, hogy a Lóczy Lajos

igazgató úr vezetésével dolgozó gárda csaknem háromszorannyi küls munkát

— 2 —
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végzett, mint a béke éveiben; bels tudományos mködésében pedig eddigelé

;ili.ur tapasztalt buzgalmat, szinte lázas munkálkodás! feji ki.

A Szerbiába vezetett expedíció, amely Szontagh aligazgató úr vezetésével

iiej\ taggal, Zsigmondi Áepád bánjamérnök, Timkó Imre ígeológus és Jekelius

Erich dr. geológus urakkal indult emez életveszedelmes területre, gazdag tudo-

mányos és gyakorlati zsákmánnyal tért vissza. A háború tebát egy csapásra

hozzáférnél vé tette azt a területei . amelyre eleddig alig gondolt magyar geológus.

A in. kir. pénzügyminisztériumban Böckh Hugó dr. miniszteri tanácsos úr

vezetésével történ korszakos kutatásokról, továbbá a Magyar Nemzeti
Múzeumban látható intenzív munkásságról, amely épen a háború alait

Krenner József osztályigazgató úr buzgalmából, egy gyönyör új geológiai

gyjteménnyel gazdagította múzeumunkat, kimerít ismertetést hallóit un k az

elnöki jelentésbl.

Amidn a teljesség kedvééri még fölemlítem, hogy Schafarzik Ferenc

tanár úr megyetemi ásványtani és földtani intézetében milyen megfeszített

tudományos munkálkodás folyik, amikor tanársegédei a harctéren vannak s

jóformán másodmagával végzi a mérnöknemzedékre olyannyira fontos geológiai

oktatást; s amikor a kolozsvári egyetem s a s elme czb án yai
i i s kóla geológus tanárainak mindenféle akadályokkal küzd munkásságára

utalok, csupán jeleztem mindazt a buzgalmat, amelyet honnmaradt szaktársaink

kifejtenek.

E helyütt tehát tisztán társulatunk mködését ismertetem s elssorban

szaküléseink sorozatát veszem szemügyre.

A régi hagyományokhoz híven, miként a béke éveiben, úgy az elmúlt év-

ben is szaküléseinkel egyrészt a januártól júniusig terjed hónapokban, másrészt

november és december havában tartottuk. Nyolc szakülésünkön 17 eladó 23 el-

adási tartotl . Hogy eme szakülésekrl összefoglaló képet nyújtsak, nem a Bzokásos

idrendben sorolom fel, hanem tárgy szerint csoportosítom az eladásokat, néhány

szóval kiemelve ezek lényegét.

1

.

Az általános geológiai érték eladások sor< >za t á1

I'ái.fy Móric dr. m. kir. fgeológus úr, társulatunk mélyen tiszteli másodelnöke

nyitja meg: Az erupciós kzetek zöldkövesedése cím el-

adásával, amely értekezés teljes szövegében meg is jeleni a Földtani Közlöny

4—6. füzetében, magyar és nemei oyelvén. A zöldkövesedés fontosságát illetleg

csupán arra az egy tényre utalok,hogy hazánk évszázados, sl évezredes arany-,

ezüst- és lombányái legnagyobbrészt a zöldkövekhez, a propilitekhez vannak

kötve. A zöldkövesedésl eddigelé leginkább vulkáni utóhatásokból magyarázták,

PÁlfy dr. azonban számos hazai példából azt bizonyítja, hogy az andezitek

zöldkövesedése nem egyszer posztvulkános .jelenség, hanem a mélységben régi b-

ben történt batolitszer hatások eredménye. Az eladás fontosságát legjobban

bizonyítja az a tudományos vita, amely Böckh Hugó, Schafarzik Fereni és

Szontagií Tamás hozzászólása révén a tárgyról keletkezett.

2. Ugyancsak általános fontosságú tárgyal adott el Toborffy Géza dr.

m. kir. geológus : A f öl d k ér e g b e n e g y mást keresztez ketts
bullámrendszerrl szóló elmefuttatásában, amelyben nevezett tag-

— 3 —
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társunk a ketts hullámsorok keletkezésének elméletét a Kis-Kárpátok térületén

ni igfigyell példákkal támogatja. Ez a szellemes tanulmány ugyancsak két nyelven
szintén megjelent Közlönyünkben.

8. A regionális geológia körébl, úgy a Kárpátok, mint a Balkán hegy-
vidékeirl gazdag tárgysorozatunk volt. Nevezetesen Toborffy Géza dr. a

Kis-Kárpátok d évén y—m ária völ g yi vonulatáról tartolt

kimerít, szabad eladást, gazdag kzetanyag es számos szelvény bemutatásával.

4. Az Északnyugati Kárpátok geológiáját összefog-

lalóan ifjú Lóczy Lajos dr. egyetemi tanársegéd úr ismertette. Eladásának tárgya
a Kis-Kárpátok Fehérhegysége, a Morvamenti Beszkid-határhegység, a Trencséni

Pienini Szirtes-hegység és a Vág depressziója által határolt hegyvidék volt, amely-

nek geológiai és tektonikai viszonyait azzal a mélyreható felfogással taglalta,

amely a svájci iskolában képzett geológusokat jellemzi.

5. Vígh Gyula dr. m. kir. geológus szintén az Északnyugati Kár-
pátokban végzett fölvételeit ismertette, nevezetesen a Kis-

Magura északi részének sztratigrafiai és hegyszerkezeti viszonyait, bemutatások-

kal s rajzokkal szemléltetve.

Mindhárom eladás teljes egészében a m. kir. Földtani Intézet évi jelen-

téseiben fog megjelenni magyar és német nyelven.

6. Úgy geológiáikig, mint hidrogra fiailag fontos tárgyról értekezett Schréter
Zoltán dr. m. kir. geológus, nevezetesen a Bükk- hegység langyos
forrásairól, ismertetve az egri, kácsi, diósgyri és görömböly-tapolezii

hévvizek geológiai eredetét. Nagyon kívánatos lenne, hogy ez a tanulmány minél

elbb megjelenjen, minthogy különösen a Miskolez város vízvezetékét tápláló

forrásoknak az 1913. év nyarán történt megzavarodása éles fényt vet s világosságot

derít az egymás mellett bugyogó hévforrások és a hideg karszt-vizek viszonyain.

úgy, hogy ez a tanulmány nemcsak helyi érték viszonyokat tárgyal, hanem egy-

ben általános fontosságú kérdéseket magyaráz meg a hidrológia mezején.

7. Jekelius Erich dr. m. kir. geológus a Brassói hegység fels-

júrakorú, partközeli képzdményeirl, míg

8. Vogl Viktor dr. m. kir. geológus T e n g e r m e 1 1 é k ün k t i t o n -

képzdményeirl értekezett, bemutatva a Krajna fell DK-i irányban

csapó és Zenggig húzódó titon-sáv kövületeit. Mindkét tanulmány a m. kir. Földt.

Int. Évi Jelentéseiben fog megjelenni.

9. Az elmúlt év elején, a januári szakülésen egy vidéki tagtársunknak:

Bene Géza a n i n a i bányafelügyelnek eredeti dolgozatát mutat-

tam be, amely Szerbia északkeleti részének bányageológiai viszonyait tárgyalja.

Ez a tanulmány fkép azért fontos, mert Kudna-Glava vidékének érctelepeit, a

Mirocsvidéki liaszkorú szóntelepeket, s a Banovácvidéki karbonkorú szónfosz-

lányokat a kell értékükre redukálja, szemben azokkal a hivatalos becslésekkel,

amiket még a szerb állam megbízásából fkép Milojkovits, volt királyi szerb

bányainspektor végzett.

10. Ugyanezen szakülésen bemutattam Badovanovics Szvetolik, belgrádi

geológus tanár s volt szerb királyi külügyminiszter munkáját az A 1 d u n a és

a Timok szögletének geológiai ós tektonikai viszo-
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íi y a i r ól. Rendkívül becses, magas színvonalú geológiai tanulmány ez, amely-

hez csatolt eredeti felvétel csatlakozik ScnAFARZlK Ferenc tanainak vaskapu-

vidéki felvételéhez, úgy bogy maga ez a térkép nagy értékel jeleni a geológusok

szamára a ma már bolgár uralom alatt lev területen.

11. A Balkánról szólva, májusi szakülésünkre térek át, amikor .Xopcsa

Ferenc báró, kiváló magángeológusunk, É s / a k a I b á n i a, R a c o r s z á g

és Keleti Montenegró geológiai szerkezetérl tartotl szabad eladásá-

ban bemutatta az els átnézeti- térképet, amelyei részben a saját felvételei, rész-

ben az osztrák geológusok munkái alapján az alpesi redrendszer adriai szegélyé-

rl készíteti

.

Mind a hárem balkáni tanulmán)', térképekkel és szelvényekkel illusztrálva,

Közlönyünk 1916. évi 46-ik kötetének utolsó számában már teljesen készen,

kinyomtatva várja a szétküldést. Ez a füzet a Balkán geológiai viszonyai-

nak tanulmányozásához bizonyára mindenkor értékes forrásmunka Kend.

12. Az a gro geológia körére térve át, a múlt évben Ballenegger

Róbert di'. titkártársam nem kevesebb, mint három eredeti tanulmányt mutatott

be üléseinken. Mindenekeltt a magyarországi talajtípusok mechanikai össze-

i ételérl tartott altalános érték eladást, amelyhez Timkó Imre m. kir. fgeológus

tapasztalataiból reflexiókat fzött, nevezetesen a Hortobágyon és a békéscsabai

-öntözött réteken tapasztalt kötött vízmennyiség-viszonyairól.

13. Másik tanulmánya a Hegyes-Drócsa aradmeg y e i h e ,u
r y -

vonulat erdsé <_r e i n e k talajáról szól, amelyrl kimutatja . hogy

helyben keletkezett, vagyis az alatta fekv kzet málladéka, ú. n. kisfokú

podzolosodás eredménye és nem porhullás terméke.

14. Ugyancsak Ballenegger dr. harmadik eladásában: A tokaj-
hegyaljai nyirok eredetével foglalkozott, bemutatva a mádi szlbl
való, Timkó biRÉtl gyjtött talajt. A rendkívül kötött, vörösesbarna agyag-

talaj, melyet Szabó József nyirok néven irt le félszazaddal ezeltt, az

újabb vizsgálat eredménye szerint a riolit tufából keletkezett, mediterrán

klima hatására.

15. Az slénytan, paleontológia körébl szinten számos

eladást hallottunk a múlt évben. így májusi ülésünkön bemutattam Hojnos

Rezs dr. harctéren mi .^rokkant paleontológus tanárjelölt úr értekezéséi a

magyarhoni fosszilis r a d i o 1 á r i á k r ó 1. a mely munka Lrenthey
Imre egyetemi tanár úr slénytani intézetében készült s Közlönyünk utolsó

számában márki is van nyomtatva egy táblamelléklettel,

16. Kormos TivADARdr. egyetemi magántanár s osztálygeológus úr: Az
els f088ZÍlÍS hiéna csontváza Magyarországon címen

az igrici barlangból kiásotl Hyaena crocuta spelaea teljes csontvázái ismertette.

17. Ugyancsak Kormos Tivadar dr. az ajn ácski pliocén-
rétegekrl s faunájukról tartotl eladást, bebizonyítva, hogy az ott talált

Bubursida: a Parailurus species alapján — az ajnácski rétegek ;' háromszék-

megyei barót-Jköpeci levantei rétegekkel egykorúak.

18. Fejérváry Géza Gyula báró nemzeti múzeumi gyakornok a Nagy-

várad mellett lev Püspökfürd preglaciális rétegeibl

— 5 —
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mutatta be azokat a fosszilis békamaradványokat, amiket
Kormos Tivadar gyjtött. Az értékos paleontológiái tanulmányt, amelyet a

fiatal kutató Méhely Lajos és Kormos Tivadar buzdítására végzett, Köz-
lönyünk ez évi 47. kötetében fogjuk közölni.

19. Lambrecht Kálmán dr. ornitológus : A madarak paleoli-
tul ógi áj a cím értekezésében a paleo-ornitológia történeti fejldését vázolta.

Lambrecht dr. sorra vette az egyes genuszokon kívül a fosszilis tojásmarad-

ványok, toll-lenyomatokstb. kérdését s a kihalóbanlev madárfajok hisztorikumát.
Ez a tanulmány különben a madarak seirl készül monográfiának bevezet
része, amelyen a szerz már évek óta dolgozik. Magyarország fosszilis madár-

maradványainak tanulmányozására eme kiváló specialistánk, társulatmik Szabó

József emlékalapjából megbízást kapott s a jutalmazott pályamunkát szerzje

idei májusi szakülésünkön fogja bemutatások kíséretében ismertetni.

20. Ugyancsak Lambrecht Kálmán dr. egy másik szakülésünkön Ly-
dekker ÍkIchardióI, korunk egyik legnagyobb paleontológusáról tartott han-

gulatos emlékbeszédet. Lambrecht dr. tanulmányai részint németországi folyó-

iratukban, részint a m. kir. ornitológiai központ közlönyében, az Aquilában fog-

nak megjelenni.

Lydekker elhunyt angol paleontológus emlékezetével kapcsolatosan

fölemlítem, hogy egy másik ülésünkön.

21. Ballenegger Róbert dr. titkártársam Hilgard agrogeológusnak, a

kaliforniai egyetem nemrég elhunyt tanárának mködéséit méltatta, aki sikeres

munkálkodásával és eszméivel a magyar agrogeológusok mködésére is termé-

kenyítleg hatott.

22. Az ásványtan, a mineralógia az elmúlt évben, sajnos, nagyon

szk körben szerepelt üléseinken. Ennek az oka az, hogy fiatal mineralógusaink

legnagyobbrészt katonai szolgálatban, harctéren, részben orosz fogságban vannak.

Ezért a mineralógia körébl csak egy eladásunk volt és pedig az orosz fogságban

lev kiváló geológusunknak: Vendl Aladár dr. tagtársunknak testvérhúga,

Vendl Mária dr. kisasszony, felsbb leányiskolái tanárn, aki a griedeli barit

kristályalakjai cím értekezését mutatta be.

23. Végül odaérek, ahonnét tulajdonkép ki kellett volna indulnom, t. i. a

hadi geológia körére. Vadász Elemér dr. egyetemi segédtanár úr

F ö 1 d t a n a hadi ismeretekben címen aktuális eladást tartott,

hangoztatva a földtannak a katonai iskolákban és a polgári jelleg középiskolák-

ban behatóbb tanítását.

Eme szakalés kapcsán fölemlítem, hogy Schafarzik Ferenc tanár úr nem-

csak elméleti módon, hanem konkrét következtetésekkel világította meg a háború

és geológia közti vonatkozásokat. Ugyanis nagyérdem volt elnökünk egyrészt

katonatiszti tapasztalataival, másrészt geológiai tudásának biztosságával már két

ízben is reámutatott, hogy mennyiben hasznosíthatja magát a mostani élet-halál

harcban a geológus. Fejtegetéseinek végeredménye az, hogy a külön hadi geológia

felállítása céltalan, mert a harctéren szükségeltet geológiai tudás a rendes geológiai

foglalkozás körébe vág.
*
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Ezekben vázoltam anyatársulatunknak inult évi mködését, amelybl

kitnik, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat a tudományos geológiának csak-

nem minden ágában, st a segédtudományok terén is, szinte, hogy úgy mondjam ;

Bzokatlanul élénk munkát végzett.

Mieltt továbbmennénk, vessünk egy pillantást fiatal szakosztályunk

mködésére.

A Barlangkutató Szakosztály mindössze 4 éves múltra te-

kinthet vissza , minthogy az eredeti Barlangkutató Bizottság, Len-

hossék Mihály elnök és Kadic Ottokár titkár urak buzgalmából, csak az 1913.

évben alakult át önálló szakosztállyá.

Miként Elnök úr megnyitójából már értesültünk is, a szakosztály vezetésé-

ben az elmúlt év folyamán lényeges változás történt, amennyiben Lenhossék

Mihály egyetemi tanár úr sokoldalú elfoglaltsága miatt 1916 május 31-én lemon-

dott elnöki tisztérl s a szakosztály ügyeit az idei évzáró ülésig Bella Lajos

alelnök úr vezette. A szakosztály ügyrendjében is történt változás, amennyiben

a választmány tagjainak számát 6-ról 8-ra emelte, új tagokul beválasztva Bartucz

Lajos egyetemi magántanár, antropológus és Mihók Ottó paleoeHtomológus

urakat. A szakosztály folyóiratát: a Barlangkutatás IV. évfolyamát az

elmúlt évben is a szakosztály ügybuzgó titkára : Kadic Ottokár úr szerkesztette,

Kormos Tivadar dr. választmányi tag közremködésével. A 150 tagot szám-

láló szakosztály mködését a következkben ismertetem:

Bár a szkös anyagi viszonyok az 1916. évben nagyon korlátozták az osz-

tály mködését, a magyar barlangkutatás ügye a ni. kir. Földtani Intézet sa Nem-
zeti Múzeum régiségtára jóvoltából mégsem akadt meg. Ezen intézmények kül-

detésében számos jelents ásatás történt.

1. Így Hillebrand Jen dr. nemzeti múzeumi segédr a borsodmegyei

Istallósk-barlan.u'ban, Szilvásvárad vidékén ásatott s ezúttal is az aurignacien

kulturaemeletbe tartozó paleolit keszközöket gyjtött. Ugyanez a kutató a

bajóti Jankovich-barlangban is ásatott s itt a solutréenbe tartozó k- és csont-

eszközökre bukkant.

2. Kadió Ottokár dr. Herkulesfürd környékén kutatott és pedig a) a

Piatra Banici nev sziklacsoportban nyíló Zoltán -barlangban diluviális vagy

pleisztocénkorú emlsfaunát fedezett fel; b) a fürd mellett lev híres Rabló-

barlangban prehisztorikus anyagot, neolit-cserepeket talált, amelyek lényegesen

különböznek az e korbeli felvidéki leletektl; c) végül a Domogled oldalában

magasan nyíló Imre-barlangot térképezte. Ezenkívül a borsodmegyei Hámor
határában, a Büdös-pestbl rendszeres ásatásokkal egyrészl gazdag neolit-régi-

ségeket, másrészt több száz paleolit-szilánkot tárt föl, amely utóbbiak kultúr-

Bzintjél még nem sikerült megállapítani.

3. Kormos Tivadar dr. az óruzsini Nagy-barlanghnn megtalálta azt a

pleisztocén szenes-rétéül . amelyet már Bóth Samu is a diluviális ember tzhelyé-

nek tartott s épen ezért tiszteletére HÓTHSAMU-barlangnak nevezett el. Felkutatta

azonkívül a híres jászói barlangot, amelyet a premontrei rend prépostjáról Takács

MENYHÉRT-barlangnak nevezett el.
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4. Lambrecht Kálmán dr. a Barlangkutató Szakosztály megbízásából

a barlangok nURlár-maradványait kutatta.

5. Horusitzky Henrik, Kadió Ottokár és Kormos Tivadar urak a

in. kir. földniívelésügyi minisztérium megbízásából számos felvidéki barlangot

kerestek fel abból a célból, hogy bennük foszforsavas anyagokat tárjanak fel.

A gondola t, hogy mezgazdaságunk a barlangokban található foszfor-

trágyát értékesítse, Horusitzky Henrik fgeológustól ered, aki erre a figyelmet

a Természettudományi Közlöny 1912. évfolyamában hívta fel. A hosszas háború
következtében nagyon aktuális lett a kérdés s ezért a kormány figyelme is rcá-

tereldött a foszfort tartalmazó barlangi agyagokra. Mindannyiunk eltt ismeretes

az a tudományos vita, amely épan ezen kérdés miatt egyrészt aMagyarFöld-
rajzi Társaság nagyérdem elnöke ; Cholnoky Jen egyetemi tanár úr

s másrészt igen tisztelt választmányi tagunk: Horusitzky Henrik m. kir. f-
geológus úr között a Földrajzi Közlemények hasábjain megindult.

A kérdés akörül fordul meg, hogy gyakorlatilag értékesíthet-e, vagy sem
barlangjaink eme kincse, s másrészt arányban van-e az esetleges anyagi haszon

azzal a pusztítással, amelyet az üzleti vállalkozás a tudományos leletekben okozna.

Mindezen kérdésekre szakosztályunk föntnevezett bizottsága fogja a feleletet

megadni.

Kívánatos volna, hogy a szakosztály a magyar társadalom támogatásával

minél nagyobb anyagi ervel fogjon törekvései megvalósításához. Mert hazánk

legrégibb történelmének kulcsa szakosztályunk kezében van s reményünk van,

hogy hazánk a barlangkutatás terén mihamarabb vezetszerephez jut a kultúr-

nemzetek sorában.

Társulatunk szellemi mködésének másik ftényezje kiadványainkban

van. Anyatársulatunk folyóiratának : a F ö 1 d t a n i Közlönynek az el-

múlt évben 46-ik évfolyamát adtuk ki. A megdrágult nyomdai árak miatt kény-

telenek voltunk összevont füzetekben kiadni, ezek közül az utolsó füzetet a jöv
hetekben fogjuk igen tisztelt tagjainknak szétküldeni. Szakosztályunk folyóirata:

aBarlangkutatása múlt évben IV. évfolyamából 2 összevont füzetet adott

ki, 3-ik füzetét a jöv hetekben fogja expediálni.

Tagsági illetmény gyanánt jár tagjainknak a m. kir. Földtani Intézet évi

Jelentése és Évkönyve.

Az évi jelentésekbl a múlt évben mit sem adtunk tagjainknak,

minthogy az 1914. évi jelentést még harmadéve szétküldtük, az 1915. évi jelentés

pedig a nyomdai akadályok miatt csak a múlt napokban került ki a sajtó alól

s így csak a jöv hónapban jut tagtársaink kezébe.

A m. kir. Földtani Intézet Évkönyvébl a következ fü-

zeteket juttattuk el tagtársainknak:

A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve: XXIII. köt. 1. Báró Nopcsa F.

Erdély Dinosaurusai, 4 táblával (4*20 kor.) — 2. Jekelius E. A brassói hegyek

mezozóos faunája, 6. táblával (7. kor.) —3. Báró Fejérváry G. Adatoka Bana

Méhelyi By. ismeretéhez, 2 táblával (2 kor.) — 4. Kadi 0. A Szeleta -barlang

kutatásának eredményei, 8 táblával (10 kor.) — 5. Vogl V. Tengermellékünk
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tithon képzdményei és azok faunája. 1 táblával (1'50 kor.) — 6. Kormos T.

A pilisszántói kfülke, 6 táblával (10 kor.) összes értéke 34'7(^ korona

.

Más években közgylésünkön mindig be szoktam mutatni díszkötésben

mindazon kiadványainkat, amiket társulatunk igen tisztelt tagtársainknak a

10 K tagsági díj fejében juttat. Az idén « xt n< m tehetem, mert teljes kötetei egyik

kiadványból sem volt módunkban nyújtani. Hogy kiadványaink expediálása

némi késedelmet szenvedett, annak a nyomdai akadályok mellett több oka is

volt. Ugyanis a m. kir. Földtani Intézel igazgatósága az intézet nagyarányú ter-

jeszkedése miatt, kénytelen voU eddigi helyiségünkbl egy másik helyiségbe

áttelepíteni s a költözéssel járó akadályok, de fkép a szolgákban való hiány kés-

leltették a már meglev kiadványok szétküldését. A m. kir. Földtani Intézet

igazgatóságának szíves engedélyébl és támogatásával most már átköltöztünk

új helyiségünkbe s így a jöv hónapok folyamán bven kárpótoljuk tagtársainkat

kiadványokkal.

Társulatunk vagyoni viszonyairól a Pénztárvizsgáló-

Bizottság jelentése ad számot.

Eszerint a Földtani Társulat vagyona az 1916. év végén:

I. Alaptkében, értékpapírokban és készpénzben vagyon 74,554 K 44 f

II. Adóssága: az Osztrák-Magyar Banknál fennálló teher 6,600 « —

Eme vagyonhoz járul még a társulatnak bútorokban, felszerelésekben és

könyvekben lev ingósága, amelyek állása az 1916 december 31-én felvett leltá-

rozás szerint a következ

:

A) Bútorok és felszerelések:
Értéke korona

1. 1 darab üveges, régi iratszekrény 150

2. 1 darab üveges, régi iratszekrény 150

3. 1 darali üveges, új iratszekrény 220

4. 1 darab magas, félig festett új könyvállvány 80

5. 1 darai) magas, félig festett új állvány 80

6. 1 alacsony, félig festeti állvány 60

7. 1 alacsony, félig festett állvány 60

8. 1 pirosra festett, magas, új könyvtartó állvány 120

9. 1 magas, régi nyers faállvány "
• • 20

10. 1 magas, régi nyers faállvány 20

II. 1 fenyfaaszta], tölgyfaerezettel, rézbetéttel 80

12. 1 polcra járó, félig festett lépcs 20

13. 1 cédulatartó szekrény 50

14. 1 Weitheim-szekrény 190

15. 2 drb száraz pecsétel 20

16. 1 drb kartonszorító vasból 40

összesen 1360* -

— 9
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B) Be k öl öl t k öd y vek:
Érték korona

1. Földtani Közlöny, teljes sorozat, brkötésben, 40 köt. á 20 K . .

.

fSOO* -

2. Földtani Közlöny, Értesít, Munkálatok, vászonkötésben, 50 kötet 500*

3. Földtani Közlöny, vászonkötésben, J0 köl . á 10 K 400* —
4. M. kir. Földtani Intézeti Évkönyvek, vászonköl okén. 22 köt.á 10 K . 220"

5. Mitteilungen aus d. Jl>. 22 köt. á 10 K 220-

6. M. kir. Földtani Intézeti Évi Jelentések, 5 köt. á 20 K 100-

7. Jahresbericht d. k. u. G. A., 5 köt. á 20 K 100-

s. Barlangkutatás, 3 köt. á 10 K 30*

9. Egyéb kiadványok, köt ve, 20 köt . a 10 K 200*

10. Révai Lexikon, kötve, 12 köt. a 10 K 120'—

Összesen....... 2690

C) Raktáron lev k i a d a- á n y o k :

1. Földtani Közlöny bejegyzett értéke 13,590*

2. Egyéb Társulati kiadványok 6,730*

Összesen 20,320*

A -f- B + G összes ingóságok leltári értéke 24,370* —

Tagjaink viszonyaira áttérve, a háború miatt tagjaink

szamáról pontos kimutatást nem nyújthatok. Ugyanis régi szokások szerint.

választmányunk jóváhagyásával azon tagokat, akik 3 év óta tagsági díjat nem

fizettek, törlésre javasoltuk. A végleges -törlés eltt azonban mintegy 30 tagol

felszólítottam nyilatkozatra, amikor kitnt, hogy ezek jórészt katonai szolgálat-

ban vannak, vagy pedig egyéb akadályok miatt nem küldték be tagsági díjukat.

Természetes tehát, hogy mindazon tagjainkat, akik hátralékukat beküldik, to-

vábbra is tagjainkul tekintjük s épen ezért a feltételesen törölt tagok névjegyzékét

nem is tettük közzé.

Fölemlítem még, hogy számos olyan tagtársunk is van, akiknek sorsáról

mit sem tudunk ; kerül utakon értesültünk, hogy a háború kitörése eltt többen

Amerikába vitorláztak, különösen a bányakutatók sorából többen Angliában s

Franciaországban rekedtek. Tagjaink között 44 külföldi is van, akiknek sorsáról

nem sokat tudunk. A múlt közgylésünkön bemutatott lajstrom szerint az 1915. óv

végén volt 704 tagunk, 52 elfizetnk és 197 nagyobbrészt külföldi csereviszonyos

folyóiratunk. Az 1916. év folyamán belépett 26 új tag. meghalt 11 tag, a szaporulat

tehát 15. Ha tehát az 1915. év végén kimutatott 704 taghoz 15 fnyi szaporulatot

veszünk, úgy az elmúlt év végén 719 volna tagjaink létszáma. Miként említettem,

mintegy 30 tagot feltételesen töröltünk, akik közül azonban csaknem fele jelent-

kezett, hogy továbbra is tagjaink sorában óhajt maradni. Uymódon tagjaink

száma jelenleg 700 körül van.

Ez alkalommal is újból kérem a mélyen tisztelt közgylést, hogy a Köz-

lönyünk 1916. évi 4—6. .füzetében közölt névsort méltóztassanak figyelemmel

Földtani Közlöny. XLVII. köt. 1917. — 10 - (}
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kísérni s különösen hadiszolgálatban lev tagtársainkról, ezek viszonyairól néhány

sorban kegyeskedjenek a titkárságot értesíteni.

Ezekután elhunyt tagjaink emlékének szenteljünk néhány percet

.

Az 1916. évben következ tagjaink hunytak el:

1. Burchard Bélaváry Konrád frendiházi tag. a Pesti Hengermalom

Társaság volt igazgatója, késbb elnöke. Eperjesen 1837 március 23-án szülét t tt
;

az ottani kollégium elvégzése után külföldön tanult. Hazatérve, a gróf Széchenyi

István alapította Hengermalom szolgálatába lépett, almi kiváló érdemeket szer-

zett a magyar malomipar fejlesztésében és a magyar liszt kivitel megteremtésében.

<5 alkotta meg az Országos Ali lomegyesületet, amelynek elnöke volt. A frendi-

ház újjászervezésekor, mint a nagyipar képviseljét, a királya legels kinevezeti

5 tag között t is e méltóságra" emelte. Tulajdonosa volt számos belföldi s külföldi

n ndjelnek. Irodalmi mködése az 1885. évi országos kiállítás alkalmából kiadotl

malomipari szakosztály könyvalakú jelentésében nyilvánul. Társulatunkba 1885-

ben lépett be, Schulek Vilmos ajánlatára. Halála 1916 július 2-án életének 80-ik

évében következett be. Halála felett az Elnökség részvétét fejezte ki fiának:

dr, Burchard Bélaváry Eezs belügyminiszteri osztálytanácsos úrnak.

2. Gróf Esterházy Gyula cs. és kir. kamarás, bányatulajdonos. Múlt évi

titkári jelentésemben még a következket írtam róla: «Esterházy Gyula gróf

magyarláposi földbirtokos s bányatulajdonos, 46 éves korában önként állt be

katonának s a legendás Rusz-csoportban mint zászlós szolgál a harctéren.)) Idei

jelentésemben, sajnos, már hsi haláláról kell beszámolnom. Fia volt Esterházy

IsTVÁNgróf volt pozsonyi fispánnak. Egyik nagybátyja volt a hírneves Esterházy

Kálmán gróf, aki a szabadságharcban félkarját vesztette s mint Kolozs megye

fispánja a geológiával is foglalkozott. Ezen EsterhÁzyi'ÓI nevezte el PÁvay Elek

1871-ben a Gryphaea EsterhÁzyí eocénkorú vezérkagylót, miként a szerz a

m. kir. Földtani Évkönyv I. kötetében (382. old.) írja : «ezen új fajt Kolozs megye

tudós fispánja s a geológiának a magyar arisztokráciában egyetlen bajnoka,

gróf Esterházy Kálmán emlékének* szenteli. Afiatal Gyula gróf fkép bányászat-

tal foglalkozott, i. i. az tulajdona volt a macskamezi mangánbánya Szolnok-

Doboka vármegyében, amely bányát kell geológiai szakértk s bányászok út-

mutatásával hazánk egyik legszebben dolgozó mangán vasércbányájává fejlesztel te.

A háború kitörésekor önként jelentkezett katonai szolgálatra s a Russ-féle külö-

nít menyben küzdött . Már az 1915. év telén megsebesült, de sebébl felgyógyuK a

.

újra a harctérre ment s 1916 június 4-én az északi harctéren orosz srapnell comb-

ja! szaggatta szét . (sernovicba vitték, ahol június 7-ón sebeibe belehalt. Holttestet

Pozsonyba szállították, ahol édesatyja mellé temettek el.

A vitéz népfölkel hadnagy mindössze 48 évet élt. Tagjaink sorába 1909-ben

I'.w.fy MÓR dr. alelnök úr ajánlatára lépett.

3. Báró Gyorffy Árpád bányatulajdonos, m. kir. népfelkel fhadnagy.

M'ilt évi jelentésemben, a katonai szolgálatot teljesít tagjainkról írva, a követ-

kezkei mondtam: «A díszes sorozaAol örökít tagjaink sorából, úgy betrendben.

mint hazafias lelkesedésben a Legelsk egyikével : báró Gyrffy Árpád úr méltó-

ával nyitom meg. aki 72 éves korában kötötte fel azl a kardot, amelyet félszá-

zaddal ezeltt, mint fiatal hadnagy tett le. Akkor ot t hagyta fényesnek Ígérkez

— 11 —
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katonai pályáját s Brádon letelepedve, az Erdélyi Érchegységben bányakutatá-

sokkal foglalkozott. Az olasz hadüzenet hírérc katonai szolgálatra jelentkezett

s kezdetben a harctéren,' jelenleg pedig a budapesti védmveknél mint fhadnagy
szolgál.*) Azóta lelkes örökít -tagunk szintén elköltözött az élk sorából, ugyanis

a budai hegyekben készített védmvek ellenrzése közben meghlt s 1916 má-

jus 3-án reggel 73 éves korában elhunyt. Temetésén, amely a kerepesi-úti temet-

ben május 5-én a református egyház szertartása szerint, katonai pompával tör-

tént, társulatunk képviseletében részt vettem. Özvegyéhoz s unokaöccséhez:

lozsádi báró Gyorffy Samu szlészeti és borászati ffelügyelhöz az Elnökség

részvétiratot intézett. Tagjaink sorába, a titkár ejánlatával 1907-ben lépett.

4. Fraas Eberhard német geológus és paleontológus, Fraas OszKÁRnak,

a híres württembergi geológusnak s paleontológusnak fia, 1862 június 26-án

Stuttgartban született. Kezdetben a müncheni egyetemen a paleontológia magán-

tanára, majd 1891 óta a stuttgarti természettudományi múzeum konzervátora,

tehát apjának az utódja volt. Nevezetesebb munkái a sváb triasz-labyrinth-

odontjairól (Stuttgart, 1889), a délnémet triász ós jura -lerakodások ichthyosaurusiü-

ról (Tübingen. 1891) és a tengeri krokodiluso król (Stuttgart, 1902) szólna k.

F (") 1 d t a ni Közlönyünk XXVIII. kötetében jelent meg a bröstl meg-

maradt iehtyosa urasok egy új példányáról írt tanulmánya, amely a m. kir. Föld-

tani Intézet múzeumának eme remek példányát ismerteti. Társulatunknak 1895

óta leveleztagja volt. Halála 1915 március 6-án Stuttgartban következett be.

5. Konkoly Thege Miklós világszerte ismert csillagász és asztrofizikus.

Született 1842-ben Budapesten, régi nemes famíliából, 1862-ben 20 éves korában

már doktorrá avatták a berlini egyetemen, 1864-ben letette a hajógépészi, majd

hajóskapitányi vizsgát. De nem az óceánoknak, hanem a leveg-ég tengerének, az

a t moszférának lett hajósa. A múlt század hetvenes éveinek elején családja si birto-

kán : a komáromvármegyei Ógyallán obszervatóriumot állított. fel, amely 1899-ig

magántulajdona volt, amikor az államnak átadta. Nagy irodalmi munkássága ré-

vén az egész földkerekségen ismert nevet szerzett a csillagászati szakkörökben.

Legértékesebb munkája az üstökösök és hullócsillagok spektrumának észlelése,

mintegy 29 üstökös spektrumán eszközölt méréseket, úgy, hogy e tekintetben

a külföldi megfigyelket is túlszárnyalta. A Magyar Tudományos Akadémiának

1875 óta tagja volt ; s a tudományos csillagászat terén kifejtett mködéséért, a

Vaskoronarendet, a Pro litteris et artibus nagy aranyérmét, ezenkívül számos

érmet és díszokmányt nyert el. Mint 1891-tl 1911-ig az országos meteorológiai

intézet igazgatója, nagy érdemeket szerzett fkép abban, hogy ez intézetet szk
körébl kiemelte s mködési ágak szerint külön osztályokat létesített. Az id-

prognózis távirati terjesztését az egész országban megvalósította. Halála szív-

szélhdés folytán 1916 február 17-én következett be ; temetésén, amely az Akadémia

elcsarnokából történt, Társulatunkat Szontagh elnök úr személyesen képviselte

s ravatalánál Lóczy Lajos igazgató úr magasszárnyalású búcsúbeszédet tartott.

Társulatunkba 1902-ben lépett be Schafarzik Ferenc vál. tag ajánlatára. Eletét

és mködését a Földrajzi Társulatban Eóna Zsigmond dr. fogj i ismertetni.

6. Nagy Dezs megyetemi tanár szül. Székesfehérvárott 1841 december

6-án. Középiskoláit Budán, szaktanulmányait a budai ós zürichi megyetemeken

_ 12 _ G*
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végezte s gépészmérnöki oklevelet nyert. 1870-ben a budapesti megyetemen a

gépszerkezettan s 1882-ben a mechanikai s elméleti géptani tanszék tanára lett.

Az 1S85. évi országos kiállításon, mint a nemzetközi gépészeti osztály alelnöke, eme

mködése jutalmául a Ferenc József-rendet nyertééi. Legismertebb al-

kotása az 1894-ben létesült hivatalos szilárdsági kísérleti állomás szervezése volt

s bennünket közelrl érdekl mvei: A természetes épít-anyagokról, kövekrl

szólnak, amelyek a kir. József-megyetem mszaki-mechanikai laboratóriumá-

ban kiadott Kísérleti Közleményekben jelentek meg. Temetésén Társulatunkat

Schafarzik Ferenc választ mányi tag úr képviselte.

7. Palkovics József cs. és kir. altábornagy élete a történelemnek valóság-

gal egy kiszakított fejezete s ezért kissé behatóbban ismertetem életrajzát. Szüle-

tett 1834-ben Budán. Atyja István fhercegnek, Magyarország utolsó nádorának

szolgálatában állván, gyermekéveit együtt töltötte boldogalt József fherceggel,

aki élete végéig a legnagyobb szeretettel pártfogolta egykori iskolatársát, amiként

tudvalev, hogy a boldogult fherceg évenkint egy-egy estét iskolatársai köréhen

töltött. Középiskolai tanulmányait a pesti kegyesrendi gimnáziumban végezte.

ahol Semsey ÁNDORiiak is iskolatársa volt, majd az egyetemen bölcsészettant

is tanult. Katonai pályáját a 46-ik közös gyalogezredben kezdette, majd a huszár-

sághoz lépett át. Készt vett az -1859. évi olasz hadjáratban. Amikor 1863-ban

Mexikó küldöttsége Miksa osztrák fhercegnek (boldogult Ferenc József öccsének)

felajánlotta a koronát s a fherceg 1864 április havában lemondva az osztrák

s magyar koronára való igényérl, elfogadta a mexikói császárságot, Palkovics

JÓZSEF, a fiatal fhadnagy önként jelentkezett oldala melles új császárával együtt

1864 június 12-én vonult be Mexikóba, a francia hadak védelme alatt. Miksa

császár oldalán végigküzdötte a mexikói harcokat s jász-kún huszárcsapatának

élén, mint százados, vakmer bátorságának számos tanújelét adta. megszerezve

a Quadalup-rend nagykeresztjei s a mexikói érdemrendet. Amikor III. Napóleon

francia császár az Egyesült Államok fenyegetésére 1866-ban visszavonta Mexikó-

ból csapatail s így cserben hagyta Miksa császárt, a magára hagyott császár kicsiny

seregével Queretaro ersségbe vonult. Követte t hséges századosa, Palkovics

József is. aki a császár haláláig híven kitartott oldalán. Hogy rövid legyek eme

leírásomban, ismeretes, hogy Juarez köztársasági elnök Miksa császárt halálra

ítéltette s a császári 1867 június 19-én két tábornokával együtt, agyonlövette.

I'w.kovics József kegyelettel rizte elete végéig azt a selyemkendt, amellyel

Miksa császár szeméi kivégzésekor bekötötték. A Novara hadihajón, a császár

holttestéi kísérve, téri vissza Palkovics József hazánkba, ahol kezdetben a 7-ik

huszárezrednél szolgált, majd a ni. kir. honvédséghez lepett át, ahol gyorsan

emelkedett föl a z ezre< I, gj rangig.Müit ezredes 1883-tól 1893-ig 10 éven át a YáeZott

állomásozó 6-ik honvédhuszárezred parancsnoka volt. ahol gyakorlatok alkalmá-

val gyakran találkozotl Görgey ARTiiunral is. A váczi úri közönség még ma is

rajongással emlékezik egykori ezredesére, amikénl ez a Váczi Hírlap 1916

augusztus 27-iki számában közöli nekrológból is kitnik. Késbb mint vezérr-

nagy a' nyitrai dandárparancsnokságot, majd mint altábornagy a kolozsvári

hadosztályparancsnokságol vette ál. Kolozsvárotl ismerkedetl meg Szádeczky

Gyula egyetemi tanárral, akihez élete végéig szoros barátság fzte. Szádeczky
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tanár társaságában beutazta Erdély nagy részét s különös elszeretettel tanul-

mányozta a Bihar-hegységet. Több mint 50 éves szolgálata után 1901-ben nyu-

galomba vonult s kezdetben Kolozsvárott, majd Budapesten élt. 1910-ben SzÁ-

deczky Gyula ajánlatára tagjaink sorába lépve. 6 éven át egyik legszorgalmasabb

látogatója volt üléseinknek, Késztvett összes kirándulásainkon. Többen emlé-

kezünk még az 1910 május 26-án Schafarzik elnök úr által vezetett nógrádi

kirándulásra, ahol lel : s tagunk a nógrádi Várhegy dacit -kúpját koronázó romok-

ról pompás eladást tartott. Élénk emlékezetünkben van még az 1911. évi pün-

kösdjén, június 4—7-én tartott tanulmányútunk, amelyet Lóczy Lajos igazgató

úr vezetett s ahol fáradhatatlan öreg szaktársunk Alsóörs. Tihany, Aszóf, Bada-

csony, Gulács s Szentgyörgy-hegy tanulmányozásában a legnagyobb gyönyör-

séggel vett részt. (A Földtani Közl n y 1911. évi 41. kötetében (56. ábra)

a Szentgyörg3'-hegy oldalában felvett fénykép a boldogultat turista

-

ruhában, kezében kalapáccsal mutatja.) A háború kitörésekor egyik váczi

ismersének a következket írja : «Mennyire sajnálom, hogy korom miatt nincs

módomban kipróbált váczi ezredemet a csaták mezején vezetni». A háború folyama

alatt lelkülete kissé nyugtalan lett, különösen amióta egyetlen leányának: Olgá-

nak férje: Jancsó Árpád alezredes a mezlaborci ütközetben elesett. De azért a

természetszeretete állandóan kísérte s 1916 augusztus 20-án unokáival kirándult

a Vác melletti Naszályra, felkereste régi mködésének helyeit — érezve, hogy

ez búcsúlátogatása. Másnap augusztus 21-én, hétfn reggelre holtan találták

ágyában. Temetésén Szontagh Tamás elnök úr személyesen képviselte Társula-

tunkat s ravatalára koszorút helyezett.

Palkovics József széleskör, általános mveltség férfi volt, aki úgy a

katonai, mint a polgári erényekben dísze volt a magyar társadalomnak s büszke-

sége Társulatunknak.

8. Pantocsek József botanikus, született Nagytapolcsányban 1846 ok-

tóber 15-ón. Kora ifjúsága óta növénytannal foglalkozott, vakációit a Magas

Tátrában botanizálással töltötte. 1872-ben 6 hónapon át Déli-Hercegovmát,

Montenegrót s Dalmáciát utazta be s ennek eredménye a Pozsonyban 1874-ben

megjelent Adnotationes ad flórára e t faunám Hercegovináé
et Dalmatiae cím munkája, amely miig alapvet munka a balkáni flóráról

1876-ban Bécsben orvosi oklevelet szerzett s 1896 óta a pozsonyi országos köz-

kórház igazgató forvosa volt, de amikor az intézetet az egyetem vette át, nyuga-

lomba vonult s tavamoki birtokán élt 1916 szeptember 7-én történt haláláig.

Pantocsek 1880 óta fkép mikropaleontológiai munkákkal foglalkozott ; s e téren

Magyarország fosszilis bacillariáiról háromkötetes munkát írt 102 táblával, amely

német nyelven 1886—1892 között Nagytapolcsányban jelent meg, majd 1905-ben

Berlinben. Pantocsek az els hazánkban, aki mikrofotográfiák készítésével fog-

lalkozott s mikroszkópos diatoma-felvételeit az 1885. évi országos kiállítás arany-

éremmel tüntette ki. Mikrológiai kutatásai kiterjednek az egész föld bacilláriás

kzeteire; a ha ciliáriákról mint kzetképz lényekrl 1894-ben Bécsben világszerte

elismert munkát adott ki. A Balatoni kovamoszatokról 1902-ben írt egy 17 táblás

tanulmányt. Gazdag gyjteményét a pozsonyi természettudományi s orvosi
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egyesületnek hagyta. Társulatunkba Szontagii Tamás dr. ajánlatára 1885-ben

lépeti tagnak.

9. Schweiger Imre Ambrus építési vállalkozó 1 í » 1 6 március 7-én elhunyt.

Tagjaink sorába Palfy Mór dr. alelnök úr ajánlotta.

10. Steinhausz Gyula ni. kir. fbányatanácsos, Bzületett 1843 február

2-án Lcsén,, si szepesi családból. Iskolai tanulmányait Lcsén, Eperjesen, Eger-

ben s Debreczenben végezte, majd a selmeczbányai akadémián bányász-oklevelet

szerzett. Állami szolgálatál Selmee«en kezdte ,majd Hodrusbányán és Urvölgyön

szolgált. 1872-ben kilépett az állami szolgálatból s a Deutsch Peistritz
peggaui Ludwigshütte horgany-, ólom- s ezüstbánya mérnöke lett. Stájerországi

ban tartózkodása alatt a ludwigshüttei érces vidék bányászati viszonyairól több

szakközleményt is írt. 1890-ben visszatért hazánkba s a szomolnoki kénkovand-

bánya igazgatója lett, amelyet az államtól ekkortájt vásárolt meg a Fels ma-
g y a rursz a g i B á n y a- e s K o lióm E. T. Itt irodalmilag is mködött,
1896-ban a szomolnoki réz- és kovandbánya monográfiáját írva meg, a Berg-
und II ii t t e n ni án n i s eh e s Ja h r b u c li 44. kötetében. 1896-ban a nagy-

ági kincstári és társulati bányam igazgatójává nevezték ki s Nagyág bányászati

viszonyait a Bányászati és Kohászati Lapok 1904. folyamában közölte. 1907-ben

nyugalomba vonulván. Budapestre költözött s üléseink buzgó látogatója volt.

Életrajzát s 6 munkájának tartalmát a Bányászati és Kohászati
Lapok 1916 december 15-iki számában Vnutskó Ferenc ismertette. Tagjaink

sorába 1871-ben lepett Staub Móric ajánlatara. Meghalt Budapesten, 1916 no-

vember 25-én.

11. Zsigmondy Béla mérnök, 1916 június 12-én pünkösd hétfjén 68 éves

korában elbunyt. Nagybátyjával: Zsigmondy ViLMOssal együtt a városligeti a

margitszigeti artézi-fúrásokat végezte és igen sok alföldi artézi-kutat fúrt. A híd-

építés terén legnevezetesebb alkotásai : a budapesti Ferencz József-híd, a

margitszigeti s komáromi Dunahíd, a varasdi Dráva-híd, a csongrádi, zentai

Tisza-híd s egy egész sor híd a Maros, Aranyos, Körös és a Vág folyók fölött.

Utolsó nagy mvét : a Lánchíd újjáépít ését , amelyre oly büszke volt, még befejezte,

azonban felavatásán már nem lehetett jelen. Egyik buzgó tagja volt a budai

Várhegyi alagúti biztotságnak, amely bizottság az alagút víztelenítésének kérdé-

sét, a magyar bányászok tervei szerint, Szontagh Tamás elnökletével s Zielinszky

Szilárd közremködésével sikeresen meg is oldotta. Társulatunknak 1871 óta

rendes s 1875 óta örökít tagja volt.

*

Az elmúlt évben összesen 11 tagtársunk költözött el az élk sorából, vala-

mennyi a magyar társadalomnak egy-egy kiváló tagja, akik emellett Társulatunk

ögyeil is szívükön viselték. Emléküket kegyelettel rizzük!

Jelentésem végeztével még a köszönet és hála szavait tolmácsolom mind-

azoknak, akik társulatunk ügyeit támogatták.

Mély köszönet és hála illeti dr. Lóczy Lajos egyetemi tanár urat. az orszá-

gos ni. kir. Földtani Intézet igazgatóját, valamint dr. Szontagh Tamás elnök urat,

mezen országos intézet aligazgatóját azért, hogy Társulatunknak a m. kir.

Földtani Intézet palotájában állandó helyiségei engedélyezni szíveskedtek. Azon-
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kívül uiely köszönetet mondok Ilosvay Lajos dr. m. kir. vallás- és közoktatás-

ügyi államtitkár úrnak, mint a kir. magyar Természettud ányi Társulat elnöké-

nek, továbbá Gorka Sándor dr. egyetemi helyettes-tan ár úrnak, mint ugyanezen

társulat ftitkárának, amiért eme díszes helyiséget üléseink számára átengedni

kegyeskedtek.

Amidn végül úgy a magam, mint tit kartársam nevében megköszönöm a

mélyen tisztelt Elnökségnek s a választmánynak, hogy 9 ülésében a titkárságot

támogatni szíveskedtek, kérem a mélyen tisztelt közgylést, hogy jelentésemet

tudomásul venni méltóztassék.
*

Az elhangzott titkári jelentést a közgylés tudomásul veszi.

5. Elnök jelenti, hogy az 1917 január 31-iki válaszmányi ülés hidroló-

giai szakosztály alakítását javasolja a közgylésnek. Felhívja az els-

titkárt, hogy a választmány ezirányú határozatát a közgylés eltt olvassa fel.

Papp Károly dr. jelenti, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat választ-

mánya 1917 január 31-én tartott ülésén a következket határozta : «Elnök hatá-

rozatilag kimondja, hogy a választmány egyhangúlag elhatározza a Magyarhoni

Földtani Társulat kebelében a hidrológiai szakosztály létesítését,

amely szakosztálynak feladatát, mködési körét külön ügyrendben a Társulat

elnöksége a szakosztály tagjaival együtt fogja megállapítani j>

Elnök a felolvasott határozat kiegészítéséül kifejti, hogy a h i d r o 1 ó g i a

az a tudomány, amely a tengerek, folyamok, folyók, tavak, talajvizek, források,

kutak, artézi-kutak és a csapadékok ismeretét foglalja magában. Ezek közül azon-

ban ezidszerint a tenger tanulmányozását kikapcsoljuk mködésünk körébl,

minthogy ezzel már úgyis az Adria-egyesület foglalkozik. A szóbanforgó hidro-

lógiai szakosztály egyik feladata lesz a hidrológiának, mint tudománynak ápolása,

a másik feladata pedig az, hogy a tudományos kutatások eredményeit a gyakor-

lati élet számára megközelíthetvé tegye. Tárgykörébe a következ fontosabb

fejezetek tartoznak: A víz körforgása, a levegnedvesség, csapadék. A talajvíz

áramlása, hmérsékleti viszony; i és higiéniája. A talajvizet feltáró kutak és

vízgyjt vágatok, a bányavíz, alagútvíz és karsztvíz. Források és ezek külön-

böz formái, Az artézi kutak. A folyó víz tudományából : a potamologiából

fkép a folyóvíz hordaléka, görgetegek, kavics, homok, iszap keletkezése és

tovaszállítása . Az árvizek oka és hatása, Az álló víz, tavak, mocsarak, lápok

és tzegek. A vizek biológiája.

Bogdánfy Ödön rendes tag reámutatva a keletkez szakosztály tudomá-

nyos és gyakorlati fontosságára, elismeréssel adózik gróf Marenzi Ferenc Károly

cs. és kir. gyalogsági tábornok úr excellen ciájának, aki a hidrológiai társulat

alakítását már 1916-ban a nyilvánosság eltt javasolta ; de tekintve azt, hogy

a háború miatt önálló társulat szervezése náehézségekbe ütközik, azért a földtani

társulat kebelében a hidrológiai szakosztly létesítéséi (k eszméjét Szontagh

Tamás dr. elnök úr méltóságával együtt felvetette.

Elnök határozatikig kimondja, hogy a közgylés egyhangúlag elhatározza

a Magyarhoni Földtani Társulat kebelében a Hidrológiai Szakosztály
létesítését.
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6. PÉNZTAEI JELENTÉS

a Magyarhoni Földtani Társulat pénztári forgalmáról

és vagyonának állásáról az 1916. év végén.

I. Forgó tke.

A) Bevétel.

35Í A bevételek megjelölése
_

JfiSPSSi

1. Pénztári maradvány az 1915. évrl 879 K 59 f

2. M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter

segélye 3000 « — «

3. M. kir. Földmívelésügyi Miniszter segélye .

.

1000 « — «

4. Herceg Eszterházy Miklós pártfogói díja .

.

840 « — «

5. Magánosok segélye (dr. Semsey Andor ado-

mánya) 100 « — «

6. Alaptke és forgótke kamatja 2200 « — «

7. Hátralékos tagsági díjak 400 « — «

S. 1916. évi tagsági díjak 4000 « — «

9. 1916. évi elfizetések 400 « — «

10. Eladott kiadványok 100 « — «

11

.

Vegyes bevételek 10 « 41 «

12. A dr. Szabó-alap kamataiból megbízásra .

.

400 « — «

Társulati alaptke gyarapítására.

13. Horusitzky Henrik m. kir. fgeol. örökít
tagsági díja — « — «

14. Maros Imre m. kir. geológus párt. tags. díja — « — «

15. A kir. József-megyetemi könyvtár párt.

tagsági díja — « — «

16. Els Magyar Általános Biztosító-Társulat párt.

tagsági díja (I. részlet) « — «

17. Dr. Papp Károly els titkár alapítványa .

.

— « — «

18. Dr Jordán Károly örökít tagsági díja — « — «

19. Dr. Szentpétery Zsigmond (Kolozsvár) örö-

kít tagsági díja — « — «

20. Takarékbetéti kamat az alaptkéhez — « — «

A Barlangkutató Szakosztály javára:

21. Dr.Szontagh Tamás kir. udvari tanácsos, a m.
kir. Földtani Intézet aligazgatójának ala-

pítói díja — « — «

22. Maros Imre m. kir. geológus párt. tagsági díja — « — «

28. Dr. Hillebrand Jen múzeumi segédr alapítv. — « — «

24. Borsod-Miskolczi múzeum alapít ványa — « — «

25. Dr. Kadic Ottokár in. kir. fgeológus alapítói

díjának gyarapítására — « — « 200 « - «

26. Spiegl Adolf nyomdavezet alapítói dijának

2-i k részlete — « — « 80 « — «

27. A Eillebrand-féle alapítvány els szelv. ka-

matai a szakosztály alaptkéjéhez — « — « 4 « 50

«

28. Takarékbetéti kamatok az alaptkébe/. — « -« 1 (< 28

«
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G ü 1 1 V i 1 ni os síremlékalap jav á r a

.

29. Dicenty Dezs befizetése

30. Takarékbet ót i kamat...
10 K - f

2 « 51 « - K-t
A Barlangkutató Szakosztály javára.

- K -f
- « —

«

31. Alaptkéje utáni szelvénykamatok
32. A társulathoz befolyt tagsági díjak

12 K 51 f

lül K 50 f

18 « — «

Összesen 13330 K — f 19289 K 08 f

B) Kiadás.

Tétel-

szám
Elirányzat

az 191G. évre
A kiadások megjelölése

1. Földtani Közlöny . . . . 4500 K •

2. A m. kir. földtani intézet kiadványaiért.... 1000 « —
3. Elstitkár tiszteletdíja 900 « —
4. Másodtitkár tiszteletdíja (2% évrl) 1500 « —
5. Pénztáros tiszteletdíja 300 « —
6. írnok juta lomdíja 360 « —
7. Szolgák jutalomdíja 480 « —
8. Postaköltség 1200 « —
9. Irodai kiadások 1000 « —

10. Vegyes kiadások 1 16 « —
11. Teher törlesztésre:

a) 6800 K kölcsön 5%% kamata 374 K — f

b) ugyanezen kölcsön törlesztésére 200 « — «

12. Szabó-emlékalap kamataiból megbízásra .... 400 « — «

13. A Barlangkutató Szakosztálynak segélyül .

.

1000 « — «

14. Társulati alaptke gyarapítására:

a) alapítványokból 2250 K — f

b) takarékbetéti kamatokból 25 « 30 « — K — f

15. A Barlangkutató Szakosztály a lap tkéjé
gyarapítására.

Tényleges kiadás
az 1916. évben

5592 K 07 f

— «

900
1500

300
240
370
631

975
256

— «

— «

— «

— «

— «

69 «

50 «

42 «

a) Alapítványokból 1084 K 50 f

b) Takarékbetéti kamatokból 4 « 28 « K -f

359 K 02 f

200 « - «

300 « - «

1000 « — «

2275 K 30

n e k

1088 K 78 f

16. A G ü 1 1 Vilmos síremlékalap gyarapítására.

a) Adományból 10 K — f

b) Takarékbetéti kamatokból 2 « 51 « - K - f 12 K 51 f

17. A B a r 1 a n g k u t a t ó Szakosztály részére kiadottak:

a) alaptkéje utáni Belv.

kamatok fejében 101 K 50 f

b) a szakosztályt megillet
tags. díj 18 « - « - K — f 119 K 50 f

18. A társulati forgótke pénzmaradványa — « — « 3168 « 29 «

Összesen 13330 K - f 19289 K 08 f

— 18
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H. A Földtani Társulat vagyona az 1916. év végén.

1. Anyatársulati alaptke 57224 K ü f
.-» t\ n i ' iíi_.i._ nroo ,. nn ..

2. Dr. Szabó emlékalap 9732

3. Dr. Szabó emlékalap kamatai 226

4. A Barlangkutató Szakosztály alaptkéje 2950

5. Güll Vilmos síremlékalap 42

6. Dr. Kalecsinszky Sándor sírémlékalap 598

7. Böckb János szoboralap maradványa 611

8. A társulati forgótke maradványa 3168

29 «

78
42
51

55

10

29

Összesen 74554 K 44 f

TTT. A Földtani Társulat adóssága.

Teher: az Osztrák-Magyar Banktól felvett 7800 K kölcsönbl 6600 K.
Budapest, .1916. évi december hó 31-én.

Ballenegger Bóbert dr. Ascher Antal
másodtitkár, pénztáros.

Jegyzkönyv

a Magyarhoni Földtani Társulatban 1917 január 24-én tartott

pénztárvizsgálatról.

Mi alulírottak, mint a Magyarhoni Földtani Társulat közgylése, illetleg

választmánya részérl kiküldött pénztárvizsgálók, a mai napon a pénztárban

megjelenve, megbízatásunkban eljártunk és a következket jelentjük:

Minekutána a pénztár vizsgálatára és a pénztár kezelésére szolgáló utasí-

tásokból tájékozódtunk, az elszámoláshoz tartozó okmányokat egyenkint össze-

hasonlítottuk a napló tételeivel és helyességükrl meggyzdtünk.

A társulat v a g y o n a a z 1916. óv végén:

1. Anyatársulati alaptke értékpapírokban és takarékbetétekben 57224 K 50 f

2. Dr. Szalió József emlékalap értékpapírokban 9732 « 29 «

3. Dr. Szabó József emlékalap kamatai takarékkönyvben 226 « 78 «

4. A Barlangkutató szakosztály alaptkéje értékpapírban 2950 « 42 «

5. Güll Vilmos sírémlékalap maradványa takarékkönyvben .... 42 « 51 «

6. Dr. Kalecsinszky Sándor alap takarékkönyvben 598 « 55 «

7. Böckh János szoboralap maradványa takarékkönyvben 611 « 10 «

8. A társulati forgótke maradványa takarékkönyvben 3168 « 29 «

összesni 71.554 K 14 f

Teher az 1916. év végén:

Az Osztrák-Magyar Banknál a hadikölcsönkötvényekre még
fennálló tartozás 6600 K — f

A társulati vagyonkimutatásban szerepl összegeken kívül van még a tar-'

sulatnak a m. kir. postatakarékpénztárnál 100 K letétje, mely összeg a csekk-

számlanyiláskor fizettetett !"• biztosíték lejében és csak a csekkszámla felinon-

dása esetében vehet fel.

— 10 —
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Az 1916. évi bevételek összege 19,289 KOS f, amely az elirányzott 13,330 K
összeget 5959 K 08 fillérrel fölülni alja . Ennek okai a következk : 1. mert a m. kir.

föl(Imivel ésügyi miniszter segélye 2000 K-val múlja felül az elirányzott összeget,
2. mert a magánosok segélye az elirányzott összeget 200 K-val felülmúlja, 3. mert
az alaptke és forgótke kamatja az elirányzott összeget 211 K 90 fillérrel felül-

múlja, 4. mert a hátralékos tagsági díjakból 190 K-val folyt be több, mint el-
irányozva volt, 5. mert az 1916. évi elfizetések 120 K többletet mutatnak, 6. mert
az örökít tagok a társulat céljára 2250 K-t, a Barlangkutató Szakosztály javára
pedig 1080 K-t fizettek be. Ezenkívül néhány kisebb vegyes bevétel növelte az
1916. évi bevételeinket magasabbra az elirányzatnál.

A kiadások egyes tóteleit vizsgálva, az 1. tétel alatt szerepl Földtani
Közlönynél 1192 K 07 f túlkiadást látunk, amely túlkiadást a nyomda részérl
történt tetemes árdrágítás okozta. A 10. tétel alatt szerepl vegyes kiadásoknál

140 K 42 f túlkiadás volt, aminek oka az, hogy itt könyveltetett el a m. kir. posta-

takarékpénztárnál befizetett 100 K biztosíték. Megtakarítás mutatkozik a 2. té

telnél, itt ugyanis tényleges kiadás nem történt, mert a társulat a tételben szerepl
1000 K elengedését kérte a m. kir. földmívelésügyi minisztertl. Megtakarítás

mutatkozik továbbá a 6. tételnél, írnok jutalomdíja, itt a megtakarítás 120 K;
továbbá a 7. tételnél szolgák jutalomdíja, ahol a megtakarítás 110 K. Lényeges
megtakarítás mutatkozik még a 8. tételben szerepl postaköltségnél, az itt meg-
takarított 568 K 31 f a külföldi expediálások szünetelésének eredménye.

A kiadások rovatain végigtekintve, a szigorú takarékosság elvét látjuk az

idén is érvényesülni; úgy hogy a mérleg a nehéz pénzügyi viszonyok dacára is,

3168 K 29 f pénztári fölösleggel záródott.

Végül a társulat kebelében történt gyjtések beszámolása a következ
képet adja :

l.Böckh János szoboralap

1—176. sz. alatt bevétel gyjtésekbl, kamatokkal 6615 K 60 f

1—8. sz. alatt kiadás Stróbl tanárnak szoborra és márványra 6004 « 50 «

Maradék 611 K 10 f

2. Kalecsinszky Sándor plakettalap

1—49. tétel alatt bevétel 542 K — f

amely a takarékpénztárban 598 « 55 «

növekedett.

3. G ü 1 1 Vilmos síremlékala p

1—67. tétel alatt bevétel 440 K — f

1. tétel alatt sírkre kiadás 400 « — «

Maradék 40 K — f

mely a takarékpénztárban 42 « 51 <t

összegre növekedett.

Mindezen összegek mint külön kezelt alapok maradványai összesen 1252 K
16 f-t tesznek ki, amelyek mint takarékbetétek külön-külön riztetnek.

Mindezek után javasoljuk, hogy a választmány és a közgylés a pénztár-
noknak a felmentést adja meg s buzgó szolgálataiért köszönetét nyilvánítsa.

Kelt Budapesten, 1917. évi január hó 24-én.

Petrik Lajos Lrentiiey Imre dr. Timkó Imre.

— 20 —
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7. Költségvetés az 1917. évre.

A) Bevétel.

1

.

Pénztári fölösleg az 1916. évrl 3168 K 29 f

2. M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter segélye 3000 « — «

3. M. kir. Földmívelésügyi Miniszter segélye 4000
4. Herceg Esterházy Miklós dr. pártfogói díja 840
5. Magánosok segélye 100
6. Alaptke és forgótke kamatja 2410
7. Hátralékos tagsági díjak 400
8. 1917. évi tagsági díjak 4000
9. 1917. évi elfizetések 500

10. Kiadványok eladásából 100
1 1 . Vegyes bevételek 16

12. A Szabó-alap kamataiból megbízásra 100
13. Az alaptke készpénzkészletébl adósság törlesztésére .... 1600

— «

— «

— «

— «

— «

— «

— «

71 «

— «

Összesen 20235 K — f

B) Kiadás.
1. Földtani Közlöny 11000 K - f

2. Els titkár tiszteletdíja 900 « — «

3. Másodtitkár t iszteletdíja 600 « — «

4. Pénztáros tiszteletdíja 300 « — «

5. lmok jutalomdíja 240 « — «

6. Szolgák jutalomdíja 370 « — «

7. Posta költség 1200 « — «

8. Irodai kiadások 1200 « — «

9. Vegyes kiadások 162 « — «

10. Teber-törlesztésre

:

a) 6600 K kölcsön 5%%-os kamatja . . 363 K - f

b) Ugyanezen kölcsön törlesztésére 1800 « — « 2163 K — f

11. A Szabó-emlékalap kamataiból megbízásra (bátra lék) 100 « — «

12. A Barlangkutató szakosztálynak segély 1000 « — «

13. A Hidrológiai Szakosztálynak segély 1000 « — «

Összesen 20235 K — f

Kelt Budapesten, 1917. január 21-én.

Ascher Antal Ballenegger Kóbert dr.
má>o<l pénztáros. másoiltitkár.

A 6. pont alatt bemutatott pénztári jelentést a közgylés tudomásul veszi s

íi pénztárvizsgáló-bizottság tagjaiul a jelen évre is felkéri Lrenthey Imre dr.,

Petrik Lajos és Timkó Imre urakat. A 7. pont alatt szerepl költségvetési a köz-

gylés egyhangúlag tudomásul véve,, elfogadja.

Papp Károly dr. elstitkár kiemeli, hogy a B) kiadások 12. és 13. tételei-

den szerepl összegek., úgymint a B a r 1 a n g k u t a t ó S z a ko s /. t á 1 y na k

nyújtott 1000 K segély, valamint a mai közgylésen megalakult Hidrológiai
S z a k o s z t ál y nak megszavazott 1000 K segély — örvendetes jelei a Társulat

mindinkább Eejld t udományoa mködésének — bármily csekélyek is az összegek,

de a mai nehéz viszonyok között mégis lehetvé teszik mindkét szakosztály m-
ködésének fenntartását

.

Minthogy indítvánnyal senki nemjárull a közgylés ele. Elnök megköszönve

a szépszámmal megjeleni ta^k ügybuzgó érdekldését, az ülést esti 8 órakor

berekeszti. Kelt Budapesten. 1917 február 7-én.

Jegyezte: Papp Károly dr. elstitkár.
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A magyar földtani irodalom jegyzéke az 1914. és 1915.
években.

(Repertórium der auf Ungarn bezüglichen Geologischen
Literatui" im Jahren 1914—1915).

Ebben a jegyzékben mindazok a geológiai, paleontológiái, petrográfiai, geomorfológiai,,

talajismereti, mineralógiai, ásványehemiai és bányageológiai munkák vannak felsorolva,

melyek a Magyar Korona Országaira vonatkoznak, illetleg amiket egyrészt magyar szer-

zk hazai és külföldi folyóiratokbaji, másrészt külföldi szerzk hazai folyóiratokban írtak.

Jn diesem Repertórium wurden allé jené geologischen, palaontologischen, petro-

graphischen, geomorphoiogischen, agrogeologischen, mineralogischen und montangeologi-

schen Arbeiten aufgenommen, die auf die Lánder der Ungarischen Krone Bezúg habén,

bezw. die aus der Féder ungarischer Autoren in ungarischen und auslándischen Zeitschriften

erschienen sind, oder von auswártigen Autoren in ungarischen Zeitschriften veröffentlicht

wurden.

Anderko A. : A hmérséklet szakaszos ingása a pseudoisotrop talajban. Math. és természettud.

Értesít XXXII. köt. pag. 426. Budapest, 1914.

Ardos F.: Lukács Ödön barlang és geysir -csatorna a Szent László—Püspökfürd és Félixfürd

közelében. Nagyvárad, 1914.

Ballenegger R.: Felvételi jelentés az 1913. év nyarán Liptó- és Szepes megyékben végzett átné-

zetes agrogeológiai felvételrl. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, pag. 406. Buda-

pest 1914.

— Bericht über die im Sommer 1913 in den Komitaten Liptó und Szepes ausgeführten agro-

geologischen Aufnahmen. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. für 1913. pag. 460.

Budapest, 1914.

— Az Erdélyi Mezség fekete földje. Am. kir. Föld. Int. Évi Jelent. 1914-rl, pag. 403—411.

Budapest, 1915.

— Die Schwarzerde der Mezség in Siebenbürgen. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst.

für 1914, pag. 461-469. Budapest, 1915.

— Magyarországi talajtípusok növényi tápanyag-készlete. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent.

1914-rl. pag. 492-500. Budapest, 1915.

— Das Náhrstoffkapital ungarischer Bodentypen. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für

1914. pag. 544-562. Budapest, 1915.

— Jelentés az 1913. év folyamán végzett chemiai talajvizsgálatokról. A m. kir. Földt. Int. Évi

Jelent. 1913-ról, pag. 483. Budapest, 1914.

— Bericht über die im Laufe des Jahres 1913. durchgeführlen chemischen Bodenuntersuchungen.

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1913. pag. 542. Budapest, 1914.

— A talajok osztályozásáról, pag. 1 — 16. Budapest, 1913.

— és László G. : A Balaton-vidék talajviszonyainak vázlata. A Balaton tud. tan. eredm. I. köt.

1. rész. I. szakasz, pag. 577. Budapest, 1914.
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Balló R.: Adutok a dolomitkeletkezéa elméletéhez. Földt. Közi. XLIV. köt. pag. 40, 174 és

XLV. köt. pag. 221. Budapest, 19U. és 1915.

— Contributions d la théorie de la formation de la dolomie. Földt. Közi. Vol. XLIV. pag. 136

520. XLV. pag. 286. Budapest, 1914. 1915.

— Az achatok keletkezésérl Természettud. Közi. XLVI. köt. pag. 21. Budapest, 1914.

BaloghE.: Nem egyközös tengely ikrek általános elfordulása u porphyrquarcok között. Múzeumi
Fzetek. II. köt. pag. 145. Kolozsvár. 1914.

— Allgemeines Vorkommen von nicht parallelachsigen Zunllingen wnter d< „ Porphyrquarzen.

Múzeumi Füzetek. Bd. 11. pag. S.'.r,. Kolozsvár, 1914.

Bartucz Gy.: .1: obercasséli sember. Természettud. Közi. XLVII. köt. Pótf. pag. 66. Buda-
pest, 1915.

- A weimari sember állkapcsa. Természettud. Közi. XLVI. köt. Pótf. pag. 154. Budapest,

1914.

Bányai J.: A bajót-ajtai barnaszén-terület. A ni. kii'. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, pa /. 106.

Budapest, l'.il 1.

- Das Braunkohlengebiet von Bajót-Ajta. Jahresb. d. kgl. angar. Geol. Reichsanst. f. 1913,

pag. 114. Budapest, 1914.

— Hadviselés és geológia (17— 23 ábra). Föld. Közi. XLV. köt. pag. 213. Budapest, 1915.

— Kriegfühning und Geologie. (Mit den Fig. 17 — 23.) XLV. köt. pag. 277. Budapest. 1913.

Bekey I. G.: A csobánkai Macska-barlang. Barlankutatás, 11. köt. pag. 133. Budapest 1914.

— Die Macskahöhle bei Csóbánka. Barlangkutatás Bd. IT. pag. 162. Budapest, 1914.

— A piliscsabai Klotildbarlang. Barlangkutatás, 111. köt. pag. 163. Budapest 1915.

— Die Klolildenhöhle bei Piliscsaba. Barlangkutatás, Bd. III. pag. 200. Budapest, 1915.

Bemard E.: A kalcium chemiai és biológiai szerepérl a talajban. Természettud. Közi.

XLVII. köt. pag. 256. Budapest, 191.1.

BogdánfyÖ.: A talajvíz és a földárja. Természettud. Közi. XLVI. köt. pag. 366. Budapest,

1914.

Böckh H. : Mathematisch-physikalische Untersuchung der Eishöhlen und Wvndröhren.

— Néhány megjegyzés a Morvavölgy és a Nagy Magyar Alföld fossilis szénhydrogén

elfordulásairól. Bány. és Koh. Lapok. XLVII. Évf. 58. köt. pag. 705. Budapest, 1914.

Cirbusz G.: A hegyek alakulásának újabb elmélete. Természettud. Közi. XLVI. köt., Pótf.

pag. 151. Budapest, 1914.

Éhik Gy.: A borsodmegyei Peskbarlang pleisztocén faunája. Barlangkutatás II. köt., 4. füz.

pag. 191. Budapest, 1914.

— Die pleislozane Fauna der Peskhöhle im Komitat Borsod. Barlangkutatás Bd. II. BeH 4.

pag. 224. Budapest, 1914.

- Az Órosdy-kfülke faunája. Barlangkutatás II. köt. pag. 89. Budapest, 1914.

— Die Fauna der Orosder Felsnische. Barlangkutatás Bd. II. pag. 113. Budapest, 1914.

Ujabb adatok u keleti pézsmacickány hazai elfordulásához. Barlangkutatás III. köt. pag. 79

Budapest, 1915.

Ni in n Jjatcu -.mit Yurkummen der Bisamspitzmaus in Ungarn. Barlangkutatás Bd. III.

pag. 113. Budapest, 1915.

Emszt K.: Jelentés u m. kir. Földtani Intézet chemiai laboratóriumának 1913. évi mködé-

Bérl. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. L913-ról, pag. 128. Budapest, 1914.

— Berichi über die Tátigkeit des chemischen Laboratóriuma di r kgl. wngar. geologischen

Reichsnnslall im Julin 1913. Jahresb. d. I ;1. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1913. pag. 487.

Budapest, 191 l.
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rhcmlai tanulmány a szinydipóczi «Salvator»-forrásról. Magyar Balneológia! Értesít

VII. évf. (5. sz., pag. 1-6. Budapest . 1!»I4.

— Jelentés az 1914. évi munkálatokról. A ni. kir. Pöldt. Int. Évi Jelent. 1914-rl, pag. 461 —
481. Budapest, 1915.

— Bericht iiber die Arbeiten im Jahre 1914. Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914,

pag. 523-543. Budapest, 1915.

- és László G.: A tzeglápok és elfordulásuk Magyarországon. (Két fcábl. és 30 ábra.) Magy.

kir. Földt. Int. kiadványai, pag. 3—155. Budapest, 1915.

b. Fehérváry G.: Adatok a Rana Méhelyi, By. ismeretéhez. (2 tábla.) A m. kir. Földt. Int.

Évk. XXIII. köt. Budapest, 1915.

Ferenczy I.: Galgóc és környékének geológiai viszonyai. (Hét ábrával.) A in. kir. Földt. Int.

Évi Jelent. 1914-rl. pag. 208-229. Budapest, 1915.

— Die geologischen Verhaltnisse von Galgócz und seiner Umgebung. Jahresb. d. kgl. ung.

geol. Reichsanst. für 1914, pag. 235— 259. Budapest, 1915.

— A zalatna-nagyahnási harmadkori medence (1 tábl. és 1—3 ábr.), Földt. Közi. XLV. köt.

pag. 1-17. Budapest, 1915.

— Das Tertiarbecken von Zalatna— Nagyalmás. (Mit den Fig. 1—3 und d. Taf. I.) Földt.

Közi. Bd. XLV., pag. 57-68. Budapest, 1915.

— Az Erdélyi Medencze területén elforduló sókivirágzások ismeretéhez. Múzeumi füzetek

III. köt. 1. sz., pag. 25-29. Kolozsvár, 1915.

- Einiges über die Salzausblühungen des Siebenbürger Beckens. Múzeumi Füzetek. III. Bd.

Nr. 1. pag. 102-106. Kolozsvár 1916.

Francé R. : Újabb vizsgálatok a termeltalaj életérl. Természettud. Közi. XLVI. köt., pag. 93.

Budapest 1914.

Franzenau A. A diósgyri kalcitról (egy tábl.). Math. és természettud. Értesít XXXII. köt.

pag. 318. Budapest 1914.

Gaál L: Új limafaj a zalatnavidéki helyi üledékbl. (A 18—19. ábr.) Földt. Közi. XLIV. köt.

pag. 50. Budapest 1914.

- Eine neue Lima- Art aus dem a-LokalsedimenU in der Umgebung von Zalatna. (Fig. 18— 19.)

Földt. Közi. Bd. XLIV. pag. 145. Budapest 1914.

- sviláfji jégárak. Természettud. Közi. XLVI. köt. pag. 623. Budapest 1914.

Gastaldi C. : Sulle compositione chlmica di un notevole lellururo di ovo di argento di Nagyág.

Földt. Közi. XLIV. köt, pag. 427. Budapest 1914.

Glück Z. és Pantó D. : Jelentés az 1913. évben Verespatak vidékén eszközölt bányafelni érési

és bányageológiai felvételrl. A m. kir. Földt. Int, Évi Jelent. 1913-ról, p. 391. Buda-

pest 1914.

- Bericht über die im Jahre 1913 in der Umgebung von Verespatak durchgeführte Gruben-

vermessungs- und montangeologische Aufnahme. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst.

f. 1913, pag. 443. Budapest 1914.

Gorjanovic—Kramberger D.: Geologijska karta kraljevine Hrvatsk di Slavonije. Tumac geolo-

gijske karte Knin-Ervenik (Zóna 29, Col. XIV.). Svez. VIII. Snimio i obradio F. Koch.

Zagreb 1914.

— Geologijska karta kraljevine Hrvatske i Slavonije. Tumac geologijske karte Graaóac-Ermain.

(Zóna 28, Col. XIV.) Svez. IX. Snimis i obradio F. Koch. Zagreb 1914.

— Der Axillarrand des Schulterblattes des Menschen von Krapina. Glasnik hrv. prirod. drustva.

God. XXVI. pag. 231-257. Zagreb 1914.

— Die hydrogra phischen Verhaltnisse der Lössplateaus Slavoniens. Glasnik hrv. prirod.

drustva. God. XXVII.. pag. 71-75. Zagreb 1915.
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Hillebrand J. : A régibb kkori ember. Természet tud. Közi. XLVII. köt. pag. 722. Buda-

pest 1915.

— A jégkorszaki sember els magyar rekonstrukciója. (1 tábl.) Barlangkutatás. III. köt

pag. 49. Budapest 1915.

— Die erste ungarische Bekonstruktion des eiszeitlichen Urmenschen. Barlangkutatás. Bd. III

pag. 95. Budapest 1915.

— A bajóti Jankovich-barlangban 1914 és 1915. években végzett kutatások eredménye. Bar

langkutatás III. köt., pag. 129. Budapest, 1915.

— Die Erforschung der Bajóter Jankovichhöhle in den Jahren 1914 und 1915. Barlaniíkutata

Bd. III., pag. 173. Budapest 1915.

Horusitzky H.: Jelentés az 1913. év nyarán végzett átnézetes talajtani felvételrl. A m. kir

Földt. Int. ÉvfJelent. 1913-ról. p. 402. Budapest 1914.

— Bericht über die im Sommer 1913 ausgeführten agrogeologischen Übersichtsaufnahmen

Jahresli. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913. pag. 456. Budapest 1914.

— Vágsellye, Nagysurány, Szencz és Tallós. Magyarázatok a magy. kor. orsz. részi, geol

térképéhez. Budapest 1914.

— Jelentés az 1914. év nyarán végzett átnézetes talajtani felvételrl. A m. kir. Földt. Int. Évi

Jelent. 1914-rl, pag. 399-402. Budapest 1915.

— Bericht über die übersichtliclie Bodenaufnahme im Sommer 1914. Jahresb. d. kgl. ung.

1. Reichsanst. für 1914. pag. 456-460. Budapest 1915.

— A barlangok rendszeres osztályozása. Barlangkutatás, III. köt. 2. íüz., pag. 71. Budapest.

— Die Sysiematische Klassijikation der Höhlen. Barlangkutatás III. Bd., 2. Heft. pag. 111.

Horusitzkyné Bartel Henriin : Geológia és háború. Földtani Közlöny 45. köt. 1915.

Budapest 43— 44. old.

Horváth B.t Jelentés a m. kir. Földtani Intézet chemiai laboratóriumából. A m. kir. Földt.

Int. Évi Jelent. 1913-ról. p. 440. Budapest 1914.

— Bericht aus dem chemischen Laboratórium der kgl. ungar. Geologíschen Reichsanstalt. Jahresb.

d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913. pag. 449. Budapest 1914.

A talaj mangántartalmának mennyiségi meghatározásáról. Földt. Közl.XLIV. köt. pag. 490.

Budapest 1914.

— Über die quantitative Bestimmung des Mangans im Boden, Zeitschrift für Anal. Chernie

Jahrg. LIII. pag. 581. Budapest 1914.

— Jelentés a m. kir. Földtani Intézet chemiai laboratóriumából. A m. kir. Földt. Int. Évi

Jelent. 1914-tI. pag. 482-491. Budapest 1915.

— Bericht aus dem chemischen Laboratórium der kgl. ungar. geologíschen Reichsanst. Jahrb.

d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. für 1914. pag. 544—553. Budapest 1915.

- A talaj kovasav tartalmának mennyiségi meghatározásáról. Földt. Közi. (Társ. Jegyzkv.)

XLV. köt., pag. 263. Budapest, 1915.

- Über den Kicselsáuregehalt des Bodens. Földt. Közi. (Prot. Auszug.) XLV. Bd. pag. 322.

Budapest 1915.

Az alumínium nyersanyagai Magyarországon. Természettud. Közi. 47-ik köt., pag. 795

Budapest, 1915.

— A talaj sziliciumdioxidtartalmának meghatározása. Magy. Chcm. Folyóirat. XXI. óvf.,

pag. 95. Budapest, 1915.

Jablonszky J.: A tarnóci vurliterrán flóra. (A IX— X. tábl.) Am. kir. Földt. Int. Évk. XXII.

köt. 4. füz. pag. 229. Budapesl 1914.

— Die Mediterráné Flóra von Tarnóc. (Mit d. Taf. IX. u. X.) Mitteil. aus dem Jahrb. d. kgl.

ung. geol. Reichsanst. XXII. Bd., 4. Heft. pag. 251-293. Budapest 1915.



\ MAGYAB FÖLDTANI [RODALOM JEGYZÉKE AZ 1014. KS 1915. EVEKBENi 97

Jahresbericht der hnigUchen angarischen geologischen Reichsanstalt für 1914. II. Bánd. (Mit

4 Taf. u. (51 Abbild.) pag. 3-580. Budapest 1915.

Jekelius E.: A Keresztényhavas mezozoikus képzdményei. A ni. kir. Földt. Int. Évi Jelent.

1913-ról, pag. 142. Budapest 1914.

- Die mezozoische Bildungen des Keresztényhavas. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst.

für 1913. pag. 155. Budapest 1914.

.4 Nagykhavas és a Keresztényhavas földtani alkotása. (Nyolc ábrával.) A m. kir. Földt

Int. Évi Jelent. 1914-rl. pag. 272-286. Budapest 1915.

Der geologische Bau des Nagykhavas und Keresztényhavas. Jahresb. d. kgl; ung. Geol.

Reichsanst. für 1914. pag. 310-325. Budapest* 1915.

A brassói hegyek mezozóos faunája. A m. kir. Földt. Int. Évk. XXIII. köt. pag.

Budapest 1915.

- Die mezozoischen Faunén der Berge von Brassó. (Mit den Taf. V— X. u. 19. Fig.) Mitteil.

aus dem Jahrb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. XXIII. Bd. 2. Heft, pag. 29-133. Buda-

pest, 1915.

- A brassói neokom-márga földtani és slénytani viszonyai. Földt. Közi. (Társ. Jegyzkv.)

XLV. köt. pag 47. Budapest 1915.

Über die geologischen und palaontologischen Verhaltnisse des Brassóer Neokom-Mergels.

Földt. Közi. (Prot. Ausz.) XLV. Bd. pag. 205. Budapest 1915.

Juiíovícs L. : Kzettani és földtani megfigyelések a borostyánk— rohonci hegységben. A in. kir.

Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl, pag. 47-52. Budapest 1915.

Petrographische und geologische Beobachtungen im Borostyánk—Rohoncer Gebirge.

Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. für 1914. pag. 51 — 58. Budapest 1915.

- Ásványtani Közlemények. (10—11. ábr.) Földt. Közi. XLV. köt. pag. 174— 178. Buda-

pest 1915.

Mineralogische Mitteilungen. (Mit d. Fig. 10—11.) Földt. Közi. Bd. XLV. pag. 192-197.

Budapest 1915.

Kadic O.: -4 Platak és Gerovo közötti vidék geológiai viszonyai. Am. kir. Földt. Int. Évi Jelent.

1913-ról. pag. 52. Budapest 1914.

Die geologischen Verhaltnisse des Gebietes zwischen Platak und Gerovo. Jahresb. d. kgl.

ung. Geol. Reichsanst. für 1913. pag. 55. Budapest 1914.

- Geoloski odnosaji u predjelu izmedu Platka i Gerovo. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent.

1913-ról. pag. 602. Budapest 1914.

Gornicko, Trstenik és Polica vidékének földtani viszonyai. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent.

1914-rl. pag. 52-56. Budapest 1915.

Die geologische Verhaltnisse der Umgebung von Gornicko, Trstenik und Polica. Jahresb.

d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. für 1914. pag. 59— 63. Budapest 1915.

- A Szeleta-barlang kutatásának eredményei. (A XIII— XX. tábl. és 39 ábr.) A m. kir.

Földt. Int. Évk. XXIII. köt. 4. fz. pag. 155-278. Budapest 1915.

Jelentés a Barlangkutató Szakosztály 1914. évi mködésérl. Barlangkutatás III. köt.

1. füz., pag. 12. Budapest 1915.

- Bericht über die Tatigkeit der Fachsektion für Höhlenkunde im Jahre 1914. Barlangkutatás,

Bd. III. Heft 1. pag. 32. Budapest 1915.

- A barlangok kubikoló és fogásos ásatásáról. • Barlangkutatás III. köt. 2. füz. pa<_r . 92.

Budapest 1915.

Über das bubierende und staffelweise Graben in Höhlen. Barlangkutatás, 111. Bd. 2. Heft,

pag. 123. Budapest 1915.

— Ujabb adatok a hámori barlangok ismeretéhez. Barlangkutatás III. köt. 3— 4. füz. pag.

148. Budapest 1915.

Földtani Közlöny. XLVJJ. köt. 1917.
~>
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— Neuere Beitráge zur Kenntnis der Höhlen von Hámor. Barlangkutatás 111. köt. 3—4.

füz. pag. 192. Budapest 1915.

— Oeoloiki odnosaji podruója izmedu Gorniókog, Trstenika. Jahrb. d. kgl. ung. Gcol. R«icbs-

anst. für 1914. pag. 516-519. Budapest 1915.

Khomenko J. : Im Faunt méotique du village Teraklia du district de Bendery. Földt. Közi.

XLIV. köt. pag. 429. Budapest 1914.

Kispatic M. : Neuer Beitrag zur Kenntnis der Bauxité des kroatischen Karstes. Glasnik hrv.

prirod. drustva. God. XXVII. pag. 52-55. Zagreb 1915.

Klüpfel W.: Kirándulás a horvát tengerpartra (a 13—16. ábr.). Földt. Közi. XLIV. köt.

pag. 27. Budapest 1914. . •

Eine Excursion ins kroalische Küstenland. (Mit den Fig. 13—16.) Budapest 1914.

Koch F.: Jelentés a carlopago-jablanaci térképlap területén 1913. évben végzett /elveidrl.

A ra. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. pag. 89. Budapest 1914.

— Bericht über die Detailaufnahme des Kartenblattes Karlobag—Jablanac. Jahresb. d. kgl.

ung. Geol. Reichsanst. für 1913. pag. 94. Budapest 1914.

— Izvjetéaj o detaljnom snimanju karit Karlobag— Jablanac. A m. kir. Földt. Int. Evi Jelent.

1913-ról. pag. 61. Budapest 1914.

— Über Trionyx croaticus nov. spec. aus dem Mittelmiozán von Voca in Kroatien. Glasnik

hrv. prirod. drustva, God. XXVII. pag. 203-211. Zagreb 1915.

— f Dr. Richárd Johann Schubert. Glasnik brv. prirod. drustva. God. XXVII. pag. 240.

Zagreb 1915.

Kormos T.: A Nagy-Kapella tengerpart lejtje Növi és Stalak között. A m. kir. Földt. Int.

Évi Jelent. 1913-ról. pag. 61. Budapest 1914.

— Die der Küste zugewendele Lehne der Grossen Kapella zwischen Növi und Stalak. Jahreob.

d. kgl. ung. Geol. Reicbsanst. f. 1913. pag. 69. Budapest 1914.

— Obali okrenuta strana velika Kapele izmedu Novog i Stalka. A m. kir. Földt. Int , Évi Jelent.

1913-ról. pag. 615. Budapest 1914.

— Az 1913. évben végzett ásatásaim eredményei. A ni. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról

pag. 498. Budapest 1914.

— Über die Resultate meiner Ausgrabungen im Jahre 1913. Jabresb. d. kgl. ung. Geol. Reichs

anst. f. 1913. pag. 559. Budapest 1914.

— A keleti pézsmacickány (Desmana moschata, Páll.) o magyar pleisztocénben. Barlang-

kutatás II. köt., 4. füz., pag. 172. Budapest 1914.

— Die südrussische Bisamspitzmaus (Desmama moschata, Páll.) im Pleistozán l'ngariu.

Barlangkutatás Bd. II. Heft, 4. pag. 206. Budapest 1914.

— A barlangi medve (Ursus spelaeus, Blmb.) fölösszámú elzápfogairól. Barlangkutatás

II. köt. 4. füz. pag. 199. Budapest 1914.

— Über die überzáhligen Prámolare des Höhlenbahren (Ursus spaelus, Blmb.) Barlangkutatás

Bd. II. Heft 4. pag. 229. Budapest 1914.

— A lillafüredi sziklaüreg faunája. Barlangkutasás II. köt. 4. füz. pag. 202. Budapest 1914.

_ Die Fauna der Lillafüreder Felsenhöhlung. Barlangkutatás Bd. II. Heft 4. pag. 233.

Budapest 1914.

— Néhány újabb adat a Pálffy-barlang faunájához. Barlangkutatás II. köt. 4. füz., pag. 204.

Budapest, 1914.

— Einige neuere Daten zur Fauna der PálffyHöhle. Barlangkutatás Bd. II. Heft 4. pag. 236.

Budapest 1914.

— Az slénytan, mint nemzeti erforrás. Az igazságügyi és közig, tisztv. részére tartott

eladások, pag. 161. Budapest 1914.

Kétezer kilométer az Adria szigetvilágában. Tenger V. füz. pag. 161. Budapest 1914.



A MAGYAR FÖLDTANI IRODALOM JEGYZÉKE AZ 1914. ES 191. EVEKBEN. 99

• Három új ragadozó a Püspökfürd melletti Somlóhegy preglaciális rétegeibl. (1 tábl.) A m.
kir. Földt. Int. Évk. XXII. k. 3. füz., pag. 205. Budapest 1914.

Dre.i neue Raubtiere aus den Praglazial-Schichten des Somlóhegy bei P'úspökfürdó. (Mit

Taf. VII.) Mitteil. aus dem Jahrb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. Bd. XXII. Heft 3.,

pag. 226. Budapest 1914.

Uj adatok a hidegszamosi csontbarlang faunájához. Barlangkutatás II. köt. 3. füz., pag. 136.

Budapest, 1914.

Zur Fauna der Knochenhöhle im Kaltenszamos-Tal. Barlangkutatás Bd. II. Heft 3. patr.

163. Budapest 1916.

.4 magyar barlangkutatás érdekében. Barlangkutatás II. köt. 3. füz. pag. 141. Budapest

1914.

Jelentés az 1914. évben végzett gyjt és egyéb utazásaimról. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent.

1914-rl, pag. 509-511. Budapest 1915.

Bericht über meine Sammelreisen und sonstigen Exkursionen im Jahre 1914. Jahresb. d.

kgl. ung. Geol. Reichsanst. für 1914, pag. 572—574. Budapest 1915.

Jelentés a m. kir. Földtani Intézet sgerinces gyjteményérl. A m. kir. Földt. Int. Évi

Jelent. 1914-rl. pag. 514-515. Budapest 1915.

Bericht über die Urwirbeltiersammlung der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt. Jahrb.

d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. für 1914. pag. 578—579. Budapest 1915.

Pleisztocén teknsök Dunaalmásról. Földt. Közi. (Társ. Jegyzk.) XLV. köt. pag. 44.

Budapest 1915.

Über Schildkröten aus dem Ple.istozan von Dunaalmás. Földt. Közi. (Prot. Ausz.) XLV.
Bd. pag. 97. Budapest 1915.

j Aceratheriummaradványok a magyarországi mediterránból. Földt. Közi. (Társ. Jegyzk.)

XLV. köt. pag. 47. Budapest 1915.

Neue Beste von Aceratherium aus dem Mediterrán Ungarns. Földt. Közi. (Prot. Ausz.)

XLV. Bd. pag. 205. Budapest 1915.

A kszáli kecske és a zerge a magyarországi pleisztocénben. Földt. Közi. (Társ. Jegyzk v.)

XLV. köt. pag. 266. Budapest 1915.

Fundstellen von Ibex und Rupicapra im ungarischen Pleistozán. Földt. Közi. (Prot. Ausz.)

XLV. Bd. pag. 328. Budapest 1915.

A Devence-barlangi prehisztorikus telep Bihar vármegyében (6 ábr.) Barlangkutatás

III. köt. 3-4. füz. pag. 153. Budapest 1915.

Die práhistorische Niederlassung in der Devencehöhle (Komitat Bihar). Mit 6 Abbild.

Barlangkutatás III. Bd. 3-4. Heft. pag. 192. Budapest 1915.

Eleven földi kutya bemutatása. Fossilis emls csontokon észlelhet betegségek és rendellenes-

ségek. Természettud. Közi. 47-ik kötete, pag. 209. Budapest 1915.

A Spalax graecus antiquus. Természettud. Közi. 47-ik köt. pag. 209. Budapest 1915.

A pézsmacickány elfordulása Magyarország postglaciális faunájában. Természettud.

Közi. 47-ik kötete, pag. 209. Budapest 1915.

Az sember els magyar rekonstrukciója. Természettud. Közi. 47-ik köt. pag. 602. Buda-

pest 1915.

és Hillebrand J.: A jégkorszaki sember els magyar rekonstrukciója. (1 tábl.) Barlang-

kutatás III. köt., 2. füz. pag. 49. Budapest 1915.

Die erste ungarische Rekonstruktion des eiszeiflichen Urmenschen. Barlangkutatás Bd.

III. Heft 2. pag. 95. Budapest 1915.

és Lambrecht K. : A pilisszántói köfülke. Tanulmányok a postglaciális kor geológiája, s
ipara és faunája körébl. (XXII— XXIII. tábl. és 67 ábr.) A m. kir. Földt. Int. Évk.

XXIII. köt. 6. füz. pag. 307-498. Budapest 1915.

7*
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és Lambrecht K. : -4 remetehegyi sziklafülke és postglaciális faunájs. (2 tábl. és 4 ábr.,.

A ni. kii-. Földt. Int. Évk. XXII. k. 6. iü/.. pag. 347. Budapest 1914.

Die phylogenetische und zoogeographische Bedeutung praglazialaer Faunén. Verhandl.

(1. k. k. zool.-bot. Ges. in Wien. Bd. LXIV. Heft 5 6 u. 7-8. pag. 218-238. Wien, 1914.

.1 bajóti öregk nagy barlangjának faunája. Barlangkutatás II. köt. 2. füz. pag. 77. Buda-

pest 1914.

- Die Fauna der Öregkhöhle bei Baját. Barlangkutatás Bd. II. Heft 2. Budapest 1914.

— és Koch N.: A m. kir. földtani intézet részvétele az els magyar Adria-expedicióban. A m.

kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról, pag. 595. Budapest. 1914.

— Die Teilnahme der kgl. ung. geol. Beichsanstált an der ersten ungarischen Adria-Expedition

Jahresb. d. kgl. ung. Cici. Reichsanst. f. 1913, pag. 666. Budapest, 1914.

Kövesligethy R.í: A Föld belsejének kutatása. Természettud. Közi. XLVI. köt. pag. 537.

Budapest 1914.

Kulcsár K. : A Gerecsehegység középs liaszkorú képzdményei (az I— II. tábl. és a 20— 21. ábr.).

Földt. Közi. XLIV. köt. pag. 54. Budapest 1914.

Vii mitteíliassische Bildungen des Gerecsegebirges (mit den Taf. I— II u. d. Fig. 20— 21).

Földt. Közi. Bd. XLIV. pag. 150. Budapest 1914.

— Ösavajó, Villabánya, Csicsmány és Zsolt környékének földtani viszonyai. (5 ábr.) A m. kir.

Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl, pag. 112-133. Budapest 1915.

— Geologische Verhaltnisse der Umgebung von Csavajó, Villabánya, Csicsmány und Zsolt.

Jahresb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914. pag. 124— 148. Budapest 1915.

— A fels oligocén újabb elfordulása Budafok és Törökbálint között. (7 — 9. ábr.) Földt. Közi.

XLV. köt. pag. 169-174. Budapest 1915.

Üas neuere Vorkommen des Oberoligozáns zwischen Budafok und Törökbálint. (Fig. 7- 9.)

Földt. Közi. Bd. XLV., pag. 187-192. Budapest 1915.

- Földtani és hegyszerkezettani megfigyelések az Északnyugati Kárpátokban. Földt. Közi..

(Társ. Jegy/.kv.) XLV. köt. pag. 263. Budapest 1915.

I In r die geol. Verhaltnisse d. NW-Karpathen. Földt. Közi. (Prot. Ausz.) XLV. Bd.

pag. 322. Budapest 1915.

t Kucan F.: Pijesak u Hrvatskoj. (Svrsetak.) Glasnik hrv. prirod. drustva. God. XXVI,
pag. 1-7. Zagreb, 1914.

Lambrecht K. : Két új ragadozó madárfaj a Jlúkklugység barlangjaiból. Barlangkutatás II. köt.

pag. 145. Budapest 1914.

Hennán Ottó. (Emlékbeszéd.) Barlangkutatás. III. köt. pag. 1. Budapest 1915.

Ottó Hermán. Barlangkutatás. Bd. III. pag. 21. Budapest 1915.

Krapina pleisztocén madárfaunája. Barlangkutatás 111. köti pag. 84. Budapest 1915..

Dit pleistozani Vogeljauna von Krapina. Barlangkutatás. Bd. 111. pag. 116. Budapest 1915.

Kossuth Lajos mint barlangkutató. Barlangkutatás 111. köt. pag. 171. Budapest 1915.

Ludivig Kossuth áls llöhlenforscher. Barlangkutatás Bd. III. pag. 206. Budapest 1915.

A magyar föld els krétakori madara. Természettud. Közi. XLVII. köt. |>a<j. 591! Buda-

pesl 1915.

és Kormos T. : .1 remetéliegyi sziklafülke és postglaciális faunája. A m. kir. Földt. Int.

Évk. XXII. köt. Budapest 1914.

/>,. Felsnisch am "Remetehegy und ikre postglazialr Fauna.

A bajóti öregk nagy barlangjának faunája. Barlangkutatás II. köt. pag, 77. Budapest 1914.

Dit Fauna der öregkhöhl bei Baját. Barlangkutatás Bd. II. pag. 103. Budapest 1914.

— A pilisszántói kfülke. (6 tábla.) A m. kir. Földt. Int. Évk. XXI1I. köt. pag. 307-498.

Budapest 191."..
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Langhoffer A.: Adatok a horvát barlangi fauna ismeretéhez. I. Barlangkutatás III. köt. pa«. G3.

Budapest 1915.

- Beitrage zur Kenntnis der Höhlenfauna Kroatiens. I. Barlangkutatás Bd. III. pae. 109
Budapest 1915.

- Fauna hrvatskih pecina (spilja)

Laskarjev V.: Két löszperiodus a podoliai és ivolhiniai kormányzóságok területén. Földt. Közi.
XLIV. köt. pag. 431. Budapest 1914.

László G.: Jelentés az 1913. év nrjarán eszközölt átnézetes talajtérképezésrl. A m. kir. Földi
Int. Évi Jelent. 1913-ról. pag. 414. Budapest 1914.

- Bericht über die iyn Sommer 1913 ausgeführten übersichtlichen Bodenuufnahmen. Jahresb.

d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913. p. 469. Budapest 1914.

és Ballenegger R.: A Balaton-vidék talajviszonyainak vázlata. A Balaton tud. tan. eredni

I. köt. 1. rész. I. szakasz, pag. 577. Budapest 1913.

és Emszt K.: A tzeglápok és elfordulásuk Magyarországon (10 tábl. és 30 szövegábr.)

Magy. kir. Földt. Int. kiadványai pag. 3 — 155. Budapest 1915.

Leidenfrost Gy. : Pleistocén halmaradványok magyarországi barlangokból. Barlangkutatás

III. köt. pag. 49. Budapest 1915.

- Pleistozáne Fischreste aus ungarischen Höhlen. Barlangkutatás Bd. III. pag. 100. Buda-

pest 1915. és Természettud. Közi. XLVII. köt. pag. 602. Budapest 1915.

hossék M. : A piltdoioni koponyaleletrl. Barlangkutatás II. köt. pag. 1. Budapest 1914.

- Der Piltdowner Schádelfund. Barlangkutatás. Bd. II. pag. 39. Budapest 1914.

Liifa A. : Uj phillipsit elfordulása Badacsonytomajon (a 22— 28. ábr.). Földt. Közi. XLIV.
köt. pag. 80. Budapest 1914.

- Ein neues Phillipsitvorkornmen in Badacsonytomaj. (Mit d. Fig. 22— 28.) Földt Közi.

Bd. XLIV. pag. 175. Budapest 1914.

és Vendl A.: A Cindrel környékének geológiai viszonyai. A m. kir. Földt. int. Évi Jelent.

1913-ról, p. 166. Budapest 1914.

- Die geologischen Verháltnisse der Umgebung des Cindrel. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichs-

anst. f. 1913. p. 182. Budapest 1914.

LÓCzyL.: Igazgatói jelentés. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. pag. 9. Budapestl914.

- Direktionsbericht. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1914.

Elnöki jelentés az 1913. évrl. Földr. Közi. XLII. köt. III. füz. pag. 125. Budapest 1914.

- Jelentés a Balatonbizottság 1913. évi mködésérl. Földt. Közi. XLII. köt. III. füz. pag. 150.

Budapest 1914.

- La geomorphologie des environs du Lac Balaton. X. Congresso internaz. di Geográfia,

pag. 1 — 11. Roma 1914.

— Az északnyugati Kárpátok reambulációja. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról,

pag. 98. Budapest 1914.

— Eeambulation in den Nordwestkarpathen. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913.

pag. 104. Budapest 1914.

- Éles kavicsok keletkezése. Földt. Közi. (Társ. Jegyzkv.) XLIV. k. pag. 512. Budapest 1914.

— A kenései partrogyás. Földt. Közi. (Társ. Jegyzkv.) XLIV. k. pag. 512. Budapest 1914.

Igazgatósági jelentés. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl. pag. 9— 17. Budapest 1915.

— Direktionsbericht. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914. pag. 9— 22. Budapest 1915.

Suess Ede emlékezete (arcképpel). Földt. Közi. XLV. köt. pag. 105-120. Budapest 1915

és Földr. Közi. XLIII. köt. pag. 79. Budapest 1915.

— Gedachtnisrede über Eduárd Suess. (Mit Bildnis.) Földt. Közi. XLV. Bd. pag. 139—158

Budapest 1915.

Itj. Lóczy L.: .4 Báni hegység (Baranya rm.) geológiai viszonyai. A ni. kir. Földt. Int. Evi

Jelent. 1913-ról. pag. 353. Budapest 1914.



10-2 A MAGVAI-! FÖLDTANI IRODALOM JEGYZÉKE AZ 1914. ES 1915. EVEKBEN.

— Geologische Verhöltnisee d<s Oebirges rom Bán (Kom. Baranya). Jahresb. d. kgl. ung.

Geol. Reümsanst. f. L913. pag. 451. Budapest" 1914.

— Az Északnyugati Kárfátok Vágujhely Óezombat—Jablánc közötti fekv vidékeinek geo-

lógiai viszonyai. (7 ábr.) A in. kir, Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl. pag. 141—207. Buda-

pest L915.

- Die geologÍ8chen Verhaltnisst <l> r '•ujaidén zwischen Vágujhely, Ószombat und Jablánc

in den Xordwestkurpathen. Jahivsl>. d, kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1914. pag. 157— 234.

Budapest L915.

A villányi callovien-ammonitesek monográfiája. (XIII— XXVI. tábl. és L49. ábr.) Geo-

logice Hungarica, I. köt. 3-4. fz. pag. 229—454. Budapest 1915.

LÖw M.: Bányageológiai tanulmányok Verespatak környékén. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent.

1913-ról. pag. 397. Budapest L914.

— Montangeólogische Studien in der Gegend von Verespatak. Jahresb. d. kgl. ung. Geol.

Reichsanst. f. L913. pag. 450. Budapest 1914.

Magyar barlangtani irodalom jegyzéke (1914). Barlangkutatás III. köt. pag. 43. Buda-

pest 1915.

.1 vi. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1914-rl. 2 kötet 4 táblával é.s 61 ábrával
;
pag.

3 526. Budapest 1915.

.1 m. kir. Földtani Intézet tisztviselinek és küls munkatársainak irodalmi munkássága

az 1913. évben. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. Budapest 1914.

.1 vi. kir. Földtani Intézel tisztviselinek és küls munkatársainak irodalmi munkássága

az 1914. érben. A in. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl. Budapest 1915.

Majer J. : A Börzsönyi hegység északi részének üledékes képzdményei (a II. tábl. és a 4— 5.

ábr.) Földt. Közi. XLV. köt. pag. IS. Budapesl 1915.

— Die sedimentáren Bildungen des nördlichen Teiles vom Börzsönyer Gebirge. (Mit d. Taf. II

und d. Fig. 4 -5.) Földt. Közi. Bd. XLV. pag. 69. Budapest 1915.

Nopcsa F. báró : Erdély Dinosaurusai. (4 táblval) A ui. kir. Földt. Int. Évk. XXIII. köt.

Budapesl L915.

Noszky J.: A Cserhál középs részének földtani viszonyai. A ni. kir. Földt. Int. Évi Jelent.

L913-ról, pag. 305. Budapesl 1914.

— Die geologisch n Verháltnisee des zentralen Teiles des Cserhát. Jahresb. d. kgl. ung. Geol.

Reichsanst. f. 1913. pag. 344. Budapest 1914.

— Szirtik kornyékének földtani viszonyai. A ni. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl, pag.

335 33S. Budapest 1915.

— Die geologiseh n I

'< rhdltnisse der Umgebung von Szirák. Jahrb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst.

für 1914. pag. 383 386. Budapest 1915.

Papp K. : Bucsony kornyéke Alsófehér vármegyében. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-rol.

pag. 23S. Budapest 1914.

— Die Umgebung von Bucsony im Komitat Alsófchér. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst.

für 1913. pag. 26(3. Budapest 1914.

— Jelentés az L913. évi olaszországi tanulmányútról, 24. ábrával (Róma vidékének ki-

hall vulkánjai, Napolyvidéke, a Vesuvio és Monté Sommá, az Eoli szigeteken, az Etna

megmászása, Szicília kénbányái) M. k. Földtani intézet L913. évi Jelentése, 54(1— 588. o.

- Berirht übrr dir Studienreise in Italien im Jahre/913. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst.

für 1913. pag. 612. Budapest 1914.

- A zalainai medd üledék. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl. pac. 305-311. Buda-

pest 1915.
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— Das taube Sediment von Zalatna. Jahlb. d. kgl. unt'. Geol. Reichsanst. für 1914. pag.

345-355. Budapest 1915.

— A bányászkodás közérdek részeirl. A közigazgatási 8 igazságügyi tisztviselk tovább-

képz eladásai, 363— 387. old. Budapest 1914.

— Jegyzkönyv a Magyarhoni Földtani Társulat LXV. közgylésérl. Földt. Közi. XLV. köt.

pag. 127-138. Budapest 1915.

Pappné Balogh Margit dr. Alberta tartomány földgáz, kútjai Nyugati Kanadában.

(Földtani Közlöny 4.->. köt. 1915, 40-43. old.)

— Die Erdgasbrunnen der Provinz Alberta in Wert-Kanada (Földtani Közlöny 45. Bd.

Pag. 94-97).

Papp S. : Gzigányi, Egeres patak és Szilágy'nagyfáin környékének geológiai viszonyai, különös

tekintettel a földgáz- és peiroleumkutatásra. Bány. és Koh. Lapok. XLVIII. évi. G0. köt.

pag. 290. Budapest 1915.

- A Congeria spathulata Partseh. és Limnocardium Penslii Fuchs pannóniai- pontusi kövü-

letek új elfordulása hazánkban (a III. tábl.). Földt. Közi. XLV. köt. pag. 251. Budapest.

- Das neue Vorkommen der pannonischen Petrefakten Congeria spathulata Partseh. und

Limnocardium Penslii Fuchs in Ungarn. (Taf. III.) Földt. Közi. XLV. Bd. pag. 311.

Budapest 1915.

Pantó D. és Glück Z.: Jelentés az 1913. évben Verespatak vidékén eszközölt bányafelmérési

és bányageológiai felvételrl. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. pag. 391. Buda-

pest 1914.

— Bericht über die im Jahre 1913 in der Umgebung von Verespatak durchgeführte Gruben-

vermessungs und montangeologische Aufnahme. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst.

für 1913. pag. 443. Budapest 1914.

Pantocsek J.: A kopacseli andezittufa kovamoszatai. Természettud. Közi. XLVI. köt. pag. 243.

Budapest 1914.

Pálfy M.: Geológiai jegyzetek a Biharhegységbl. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról.

pag. 207. Budapest 1914.

Geologische Xotizen aus dem Bihargebirge. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. für

1913. pag. 231. Budapest 1914.

Geológiai jegyzetek a Biharhegységbl és a Vlegyásza keleti oldaláról. A m. kir. Földt. Int.

Évi Jelent. 1914-rl. pag. 293-302. Budapest 1915.

— Geologische Notizen aus dem Bihargebirge und von der Ostlehne des Vlegyásza-Gebirges.

Jahrb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. für 1914. pag. 333-344. Budapest 1915.

— A Pálháza környéki rhyolithterület Abauj-Torna megyében. A m. kir. Földt . Int. Évi Jelent.

1914-rl. pag. 312 323. Budapest 1915.

- Das Rhyolithgebiet der Gegend von Pálháza im Komitate Abauj-Torna. Jahresb. d. kgl.

ung. Geol. Reichsanst. für 1914. pag. 356-369. Budapest 1915.

A nagybányai bányaterület geológiai viszonyai. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl.

pag. 385-398. Budapest 1915.

— Die geologischen Verhaltnisse der Nagybányáét Bergreviers. Jahresb. d. kgl. ung. Geol.

Reichsanst. für 1914. pag. 441—455. Budapest 1915.

Pávai-VajnaF.: A Marosvölgy kialakulásáról. (29— 38. ábr.) Földt. Közi. XLIV. köt. pag. 256.

Budapest 1914.

— t':ber die Ausgestaltung des Marostales. (Mit d. Fig. 29— 38.) Földt. Közi. Bd. XLIV.

pag. 357. Budapest 1914.

— Az erdélyrészi medence gyrdésének okai. Bány. és Koh. Lapok XLVIII. évf. 61. köt.

pag. 225. Budapest 1915.

Pécsi A.: A Föld kora. Természettud. Közi. XLVI. köt. pag. 165. Budapest 1914.

— Foszjáttelepek Egyiptomban. Természettud. Közi. XLVI. köt. pag, 214. Budapest 1914.



104 A MAGYAB FÖLDTANI [RODALOM JEGYZÉKE AZ L914. BS 1915. EVEKBEN.

Podek F.: Elzetes jelentés a homoródalmási liarlangokban végzett kutatásaimról. Barlang-

kutatás II. köt. pag. 178. Budapest 1914

Vorláufiger Bericht über meine Forschungen int Homoródalmáser Höhlengebiet. Barlang-

kutatás Bd. II. pag. 211. Budapesl 1914.

Poljak J.: Jelentés a zengg-otoóaci térképlapon 1913-ban végzett földtani felvételrl. A m. kir.

Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. pag. TG. Budapest 1914.

Bericht über die Detnilaufnahmen im Bereiche des Kartenblattes Senj— Otoóac. A m. kir.

Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. pag. 624. Budapest 1914.

lzjeslaj o detaljnom inimanja Karte Senj—Otoac. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról.

pag. 624. Budapest 1914.

Peine hrvatskoga kréa. I. Pecint okoliéa Lokvartkoga i Karlovaékoga.

Posewitz T.: Felvételi jelenté': 1913-ról. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. pag. 102.

Budapesl L914.

Aufnahmsbericht votn Jnhre 1913. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. für 1913. pag. 109.

Budapest 1914.

A Tarac-vöígye Eperjes és Kassa között. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl. pag.

230-233. Budapest 1915.

Das Taractal zwischen Eperjes und Kassa. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. für 1914.

pag. 260-264. Budapest 1915.

Telegdi RÓth K. : .4 Rézliegység folytatólagos reambulációja. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent.

1913-ról. pag. 22.'.. Budapest 1914.

Fortsetzungsweise Reambulierung des Rézgebirges. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst.

für 1913. pag. 251. Budapest 1914.

Félsöoligocénfaima Magyarországból (I — VI. tábl. és 4. ábr.). Geologica Hungarica I. köt.

I. füz. pag. I üli. Budapest 1914.

Rosicky. V.: Miargyrit von Felsbánya. Földt. Közi. XLIV. köt. pag. 428. Budapest 1914.

Rosmauith. E. : Mérgein in einem Teil des Zagreber Gebirges. Glasnik hrv. prirod. druátva.

God. XXVII, pag. 182-202. Zagreb, L915.

Rozlozsnik P. : Jelentés az 1913. év nyarán végzett felvételrl. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent.

L913-ról. pag. 221. Budapesl 1914.

Bericht über me\ ihmcn im Summa- 1913. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst.

für L913. pag. 217. Budapesl 191 l.

Földtani jegyzetek Dobsináról. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. pag. 373. Buda-

pesl L914.

OeologÍ8ch Notizen über Dobsina, Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. für 1913. pag.

123. Budapest 1914

Földtani megfigyelések a tágabb értelemben vett Bihar/ügycsoport különböz tagjaiban.

A ni. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl. pag. 287—292. Budapest 1915.

Geologisch Beobachtuiit/i n in >, , , i, n ,h n> n 'Ilii dint der im iveiteren Sinne genommenen

Bihar-Oebirgsgruppe. Jahresber. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. fül 1914. pag. 310 325.

Budapesl L915

Dobsina környékének bányaföldtani felvétele. A m. kir. Földt. Int, Évi Jelent. 1914-rl

365 379. Budapesl 1915.

Dit montangeologisch Aufnahnu der Umgebung von Dobsina. Jahresb. d. kgl. ung. i

Reichsanst. íüi 1914. pag. 118 123. Budapesl 1915.

Rózsa M.". -1 thanil keletkezésérl és a káliunusótelepek rekainilizációa folyamatairól. Termé-

jzettud. Kzi. MAII. köt. pag. 209. Budapesl 1915.

l Ochsenivs-féU elmélet és a ksótelepek anhydrittartalma. Természettud. Közi. XLVII.

köt. pag. 209. Budapesl 1915.
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— Akálisóklepck másodlagos átalakulásairól. Földt: Közi. XLV. köt. pag; :.>:;:{. Budapest 1915.

- Die sekundáren Umwandlungsvorgánge des Kaliumhauptsalzes. Földt, Közi. líd. XLV.
pag, 293. Budapest 1015.

Salopek M.: Jelentés a Gorski Kotar vidékén végzett földtani felvételrl. A ni. kir. Füldt. Int

Évi Jelent. 1913-ról. pag. 56. Budapest 1914.

— Berichl über die geologische Aufnahme im Gorski Kotar. Jahresb. d. kgl. uhg. ( teol. Reíchs-

anst. für 1910. pag. 59. Budapest 1914.

lzvjeitaj o geologijskom kartiranju u Gorskom Kotar u. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent.

1913-ról. pag. 606. Budapest 1914.

Moderna alpinska tektonika i geologija Hrvatske i Slavonije. Glasnik hrv. prirod. drustva.

God. XXVI. pag. 85-109. Zagreb 1914.

Schaíarzik F. : Krassószörény megye alaphegysége kristályos paláinak revíziója petrográfiai és

tektonikai szempontból. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. p. 177. Budapest l

(.H4

- Bevision der kristallinischen Schiefer des Krassószörényer Grundgebirges in petrographi-

scher und tektonischer Beziehung. Jahresb. d. kgl. ung. (leöl. Reiehsanst. f. 1913. p. 195.

Budapest 1914.

— Elnöki megnyitó eladás. Földt. Közi. XLV. köt. pag. 105. Budapest 1915.

— Eröffnungsrede. Földt. Közi. Bd. XLV. pag. 158. Budapest 1915.

— Böckh János. Emlékbeszédek a m. tud. Akad. tagjai felett. XVI. köt. pag. 1—40. Buda

pesl 1915.

SchréterZ. : A tapolczai (Zala m.) artézi kútfúrás földtani eredményei. A Balaton tud. tanúim.

eredm. I. köt. I. rész. 1. szakasz, pag. 600. Budapest 1913.

- Magyarországi földtani fölvételek és földtani térképek. Természettud. Közlöny 601. füzete.

Budapest 1914.

- A Búkk-hegység északnyugati része. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. p. 292

Budapest 1914.

Der nordwestliche Te.il des Bükkgebirges. Jakresberichte der kgl. ung. Geol. Reiehsanstalt

für 1913. p. 329. Budapest 1914.

Die Überschwemmiing in Krassószörény. Földr. Közi., Bulletin de la soe. geogr. de Hongrie.

Bd. XXXVIII. Heft 6-7. Budapest 1914.

Tektonik des Krassószörényer Gebirges und der Südkarpathen auf Grund neuerer Unter-

suchungen. Földr. Közi. Bulletin de la soc. geogr. de Hongrie. Budapest 1914.

Németpróna környékének földtani viszonyai. (2 ábr.) A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent.

1914-rl. pag. 97—111. Budapest 1915.

Geologische Verhaltnisse der Urngebung von Németpróna. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reiehs

anst. für 1914. pag. 107-123. Budapest 1915.

Földtani felvétel a borsodi Bükk-hegységben. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl.

pag. 324-334. Budapest 1915.

Geologische Aufnahme im Borsoder Bükkgebirge. Jahresb. d. kgl. tíhg. Geol. Reiehsanst.

für 1914. pag. 370-382. Budapest 1915.

Adatok a felsrsi és szászkabányai triász ismeretéhez. Földt. Közi. (Társ. Jegyzkv.)

XLV. köt. pag. 51. Budapest 1915.

Beitráge zur Kenntnis des Felsrser und Szászkabányaer Trias. Földt. Közi. (Prot. Ausz.)

XLV. Bd. pag. 209. Budapest 1915.

Sigmond E. : A talaj elemzéséhez "használt forró sósavas kivonat készítési módja. Földt. Közi.

XLIV. köt. pag. 281. Budapest 1914.

- Stúdium über die Herstellung d> r heissen Salz*áurelösung für dit ausführlicht chemische

Bodenaiialysc Földt. Közi. Bd. XLIV. pau. 376. Budapest 1914.
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— A chemiai talaj vizsgálati módszerek tanulmányozása. Természet tud. Közi. XLVII. köt.

pag. 209. Budapest 1915.

Somogyi K. : A gerecsei neokom. (3 tábl.) A m. kir. Földt. Int. Évk. XXII. köt. pag. Buda-

pest 1914.

Stein A.: A Kun-Lun havasi világában. Természet tud. Közi. XLVI. köt. pag. 249. Buda-

pest 1914.

Strömpl G.: A barlangok nomenklatúrája és terminológiája. Barlangkutatás II. köt. pag. 65.

Budapest 1914.

— Nomenklatur und Terminologie der Höhlen. Barlangkutatás. II. Bd. pag. 100. Buda-

pest 1914.

— A borsodi Bükk karsztja. Földr. Közi. XLII. köt. pag. 79. Budapest 1914.

— A Kismagura és környéke. Földr. Közi. XLII. köt. pag. 255. Budapest 1914.

— Bajmóci barlangok. Barlangkutatás III. köt. pag. 141. Budapest 1915.

— Höhlen bei Bajmóc. Barlangkutatás. Bd. III. pag. 180. Budapest 1915.

Szádeczky Gy.: A kanadai XII. nemzetközi geológiai kongresszus. (1 — 12. ábr.) Földt. Közi.

XLIV. köt. pag. 1. Budapest 1914.

— Der XH-te internationale Geologenkongress in Kanada. (Mit den Fig. 1 — 12.) Földt. Közi.

XLIV. Bd. pag. 105. Budapest 1914.

— Tujatanvhuányok Erdélyben. I. rész : Kolozs tujavon ulatai. Múzeumi Füzetek. II. köt.

pag. 201. Kolozsvár 1914.

— Tuffstudien in Siebenbürgen. I. Teil : Die Tujjzüge von Kolozs. Múzeumi Füzetek. Bd. II.

pag. 295. Kolozsvár 1914.

- Kissebes, Hodosjalva, Sebesvár, Marótlaka, Magyarókereke geológiai viszonyairól. (I— II.

tábl.) Múzeumi Füzetek. III. köt. pag. 1 — 24. Kolozsvár 1915.

— Die geologische Verhaltnisse von Kissebes, Hodosjalva, Sebesvár, Marótlaka und Magyaró-

kereke. (Taf. I—II.) Múzeumi Füzetek. Bd. III. pag. 73— 101. Kolozsvár 1915.

— A Vlegyásza- Biharhegység erwptivus kzetei újabb irodalmának kritikai áttekintése. (III. tábl.)

Múzeumi Füzetek. III. köt. pag. 30— 72. Kolozsvár 1915.

— Kritischc Übersicht der neueren Literatur über die Eruptirgesteine des Vlegyásza- Bihar-

gebirges. (Mit Taf. III.) Múzeumi Füzetek. Bd. III. pag. 107-156. Kolozsvár 1915.

Szentpétery Zs.: Adatok Kolozsvár semlseinek ismeretéhez. (IV— V. tábl. és 6. ábr.) Múzeumi

Füzetek. II. köt. pag. 58. Kolozsvár 1914.

— Beitragc zur Kenntnis der fleistozánen Sáugetiere von Kolozsvár. (Mit Taf. IV—V und

6 Textfig.) Múzeumi Füzetek. Bd. II. pag. 125. Kolozsvár 1914.

Szinyei MerseZs.: Jelentés 1913-ról. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. p. 475. Buda-

pest 1914.

— Bericht vom Jahre 1913. Jahresb. d. kgl. ung. (leöl. Reichsanst. f. 1913. p. 534. Buda-

pest 1014.

— A kén színezdésérl. A szelén oxydbromidról. Magy Chem. Folyóirat. XXI. évf. pag. 95.

Budapest 1915.

Szontagh T.: A biharvármegyei Bokorvány, Vércsorog, Hollószeg és Felstopa község közé es

hegyvidék geológiai viszonyairól. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. p. 200. Buda-

pesl 1914.

— Über die geologischen Verhaltnisse des zwischen den Gemeinden Bokorvány, Vércsorog,

IIollószeg und Felstopa gelegenen Berglandes im Komitate Bihar. Jahresb. d. kgl. ung.

Geol. Reicbsanst. f. 1913. p. 222. Budapest 1914.

— A m. kir. Földtani Intézet vízügyeink szolgálatában. Az igazságügyi és közig, tisztviselk

fcovábbképz. tanf. elad. Budapest 1914.

- Biharosa (Rossia) környéke. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl. pag. 303— 304.

Budapest 1915.
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- Die Umgebung von Biharosa (Rossia). Jabresb. d. kgl. ung. Gcol. Reichsanst. fiir 1914.
pag. 345-347. Budapest 1915.

— A gyógyhelyek törvényes védelme az Oroszbirodalomban. Magyai Balneológia] Értesít
VIII. évf. I. és II. füz. pag. 2-4. és 1—3. Budapest 1915.

Taeger H.: A buda-pilis-esztergomi hegycsoport .szerkezete és arculata (a 46-4". ábr.)
Földt. Közi. XLIV. köt. pag. 555. Budapest 1914.

— Über Bau und Bild der Buda-Pilis- Esztergomer Gebirgsgruppe (mit d. Fi<r. 46— 47 )

Földt. Közi. Bd. XLIV. pag. 581. Budapest 1914.

- A tulajdonképeni Bakony középs részére vonatkozó földtani jegyzetek. A ni. kir. Földt
Int. Évi Jelent. 1913-ról, pag. 326. Budpeast, 1914.

— Notizen aus dem Centralteil des eigentlichen Bakony. Jahresber. d. kgl. une. Geol.

Reicbsanst. für 1913. p. 369. Budapest 1914.

— Ujabb megfigyelések a tulajdonképeni Bakony nyugati végérl és középs részérl. A m. kir.

Földlnt. Évi Jelent. 1914-rl, pag. 339-355. Budapest 1915.

— Der Westau-sgang des eigentlichen Bakony und neue Skizzen aus seinem Zentralteil. Jahrb.

d. kgl. ung. geol. Reicbsanst. für 1914. pag. 387— 405. Budapest, 1915.

Teutsch Gy. : A magyarbodzai aurignacien. Barlangkutatás. II. köt. pag., 51. Budapest 1914.

— Dos Aurignacien von Magyarbodza. Barlangkutatás. Bd. II. pag. 91. Budapest 1914.

Téglás G.t Újabb semls leletek hazánk különböz vidékeirl. Földt. Közi. XLIV. köt. pas. 416.

Budapest 1914.

— Neuere Sáugetier-Funde aus verschiedenen Gegendcn Ungarns. Földt. Közi. XLIV. Bd.

XLIV. köt., pag. 555. Budapest, 1914.

pag. 470. Budapest 1914.

— Újabb slénytani adatok hazánk különböz vidékeirl. Földt. Közi. XLV. köt. pag. 255.

Budapest, 1915.

— Neuere paláontologische Fundorte in verschiedenen Gegenden Ungarns. Földt. Közi. XLV.
Bd. pag. 315. Budapest, 1915.

Timkó I.: Felvételi jelentés az 1913. évrl. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. pag. 409.

Budapest 1914.

— Aufnahmsbericht vom Jahre 1913. Jabresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913. pag. 463.

Budapest 1914.

— A magyar földtani irodalom jegyzéke az 1913. évben. Földt Közi. XLIV. köt. Budapest 1914.

— Repertórium der auf Ungarn bezüglichen geologischen Literatur 1913. Földt. Közi. Bd.

XLIV. Budapest, 1914.

— Nagyatád község artézi kútjának szelvénye. A Balaton tud. tanulni, eredni. I. köt. I. rész.

1. szakasz pag. 479. Budapest 1914.

— Erdély központi részének talajviszonyai. (5 ábr.) A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl,

pag. 412-430. Budapest, 1915.

— Die Bodenverháltnisse des zentralen Teiles von Siebenbürgen. Jahrb. d. kgl. ung. Geol.

Reicbsanst. für 1914. pag. 470-490. Budapest 1915.

— Transzkaukázia pusztái. Földr. Közi. XLIII. köt. pag. 49. Budapest 1915.

Toboröy G. : Elzetes jelentés a Bélapataka környékén végzett újrafelvétel eredményérl (4 ábr.)

A ra. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl. pag. 134-140. Budapest 1915.

— Vorláufiger Bericht über das Resultat der Xeuaufnahme in der Umgebung von Bélapataka.

Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reicbsanst. für 1914, pag. 149— 156. Budapest 1915.

— Cerussit-kristályok Damaraland és Brokenhill tartományokból (12—15 ábr.). Földt. Közi.

XLV. köt. pag. 178-183. Budapest 1915.

— Über Cerussit-Zwillinge aus Damaraland und von Brokenhill. (Fig. 12— 15.) Földt. Közi.

XLV. Bd. pag. 197-202. Budapest 1915.
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Toborffy Z.: A valódi rubin megkülönböztetése a mesterségestl. Természettud. Közi. XLVI.
köt. Pótf. pag. 157. Budapest 1914.

- A grafit és a gyémánt kölcsönös átalakulása. Természettud. Közi. XLVll.köt. Pótf. pag. 70.

Budapest 1915.

Treitz P. : Jelentés az 1913. évben végzett agrogeológiai felvételekrl. A m. kir. Földt. Int.

Évi Jelent. 1913-ról. pag. 417. Budapest 1914.

Bericht über die agrogeologischf n Aufnahmen im Jahre 1913. Jahresber d. I<lH. ung. Geol

Reichsanst. f. 1913. pag. 472. Budapest 1914.

Jelentés az 1914. évi agrogeológiai munkálatokról. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-röl

pag. 431-460. Budapest 1915.

- Bericht über die im Jahre 1914. ausgejührten agrogeologischen Arbeiten. Jahrb. d. kgl.

ang. Geol. Reichsanst. für 1914, pag. 491 — 522. Budapest 1915.

Tucan F. : Beitráge zur petrographischen Kenntnis der Fruékagora in Kroatien. Sa l tabl.

i Bslika utekstu. Glasnikhrv. prirod. drustva. God. XXVI. pag. 23— 50, 75-84, 145-163,

207-220. Zagreb 1914.

Beitrag zu Retgers-Theorie des Dolomits als Doppelsalzes. Glasnik hrv. prirod. drustva.

God. XXVII. pag. 153-159. Zagreb 1915.

Sirpentin ili zmijinac. Priroda. God. V. pag. 67—72. Zagreb 1915.

Tuzson J.: Beitráge zur fossilen Flóra Ungarns. (Mit Taf. XIII— XXI.) Mitteil. aus d. Jahrb.

kgl. ang. Geol. Reichsanstalt. Bd. XXI. Heft 8. pag. 233. Budapest 1914.

Vadász M. E. : A Zengö-vonulat és a környez dombvidék földtani viszonyai. A m. kir. Földt.

Int. Évi Jelent. 1913-ról. pag. 336. Budapest, 1914.

- Die geologischen Verháltnisse des Zengözuges und der angrenzenden Hügellánder. Jahresb. d.

kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, pag. 381. Budapest, 1914.

- Magyarország mediterrán tüskésbri. (VII— XII. tábl. és 122. ábr.) Geologica Him-

garica 1. köt. 2. füz. Budapest 1914 és Math. és Természettud. Ért. XXXII. köt.

pag. 508. Budapest 1914.

Földtani megfigyelések a Persányban és a Nagyhagymásban. (9. ábr.) A m. kir. Földt.

Int. Évi Jelent. 1914-rl. pag. 234-262. Budapest 1915.

Über die Theorie des geologischen Unterrichtes. Földtani Közi. Bd. 45. Pag. 317—320.

- A földtani tanítás elméiele Földtani Közlöny 45. köt. 1915. 257 — 259. old.

Geologischt Beóbachtungen im Persány und Nagyhagymás-Gebirge. Jahresb. d. kgl. ung.

Geol. Reichsanst. íür 1914. pag. 265-298. Budapest 1915.

A Mecsek-hegység északi peremérl. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-röl. pag. 356-

358. Budapesl 1915.

- Der Nordrand des Mecsekgebirges. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst . für 1914. pag.

406-409. Budapest, L915.

Vakimiczu Tetsugoro : A Szakuradsima tzhányó kitörése Japánban (a 17-ik ábra) Földt.

Közi. XLIV. köt. pag. 38. Budapest 1914.

— On the recent eruption of Sakurajima volcano in Japán. (Fig. 1 7.) Földt. Közi. XLIV. Bd.

pag. 134. Budap j1 L914.

Vendl A.: Tanulmányutam Németországban. A ni. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról pag

589. Budapesl L914.

— Meine Studienreisi in Deutschland. Jahresb. d. kgl. ang. Geol. Reichsanst. t. 1913. pag.

659. Budapesl 191 l.

Kvarcporfiritok a Sebes völgyébl. ( W H. ábr.) Földt. Közi. XLIV. köt. pag. 402. Buda-

i'.U t.

- A velenczei hegység geológiai és petrográfiai viszonyai. (1 IV. tábl. és 1-. ábr.) A m. kir.
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PÖldt. Int. Évk. XXII. köt. 4 füz. pag. 1— 169. Budapest 1914. és Math. Term.-tud.
Ért. XXXII. köt. pag. 487. Budapest 1914.

- Die geologischen und petrographischen Verhaltnisse des Gebirges von Velence. (Mit d Taf
I-IV. u. 42 Textfig.) Mitteil. aus d. Jahrb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. Bd. XXIL
Heft 1. pag. 1-185. Budapest 1914.

I hatvani cukorgyár talajának vázrészei. Földt. Közi. XLIV. köt. pag. 407. Budapest 1914.

- .4 Surján környékének amfibolitjai. (1 tábl.) Math. és térmészettud. Értesít. XXXIII.
köt. pag. 256. Budapest 1915.

és Liffa Au.: A Cindrel környékének geológiai viszonyai. A ni. kir. Földt. Int. Évi Jelent.

1913-ról. pag. Hifi. Budapest 1914.

Vendl M.: A bulzai antimonit kristályalakjai (a 16. ábr.). Földt. Közi. XLV. köt. pag. 183.

Budapest 1915.

— Antimonit von Bulza (mit d. Fig. 16). Földt. Közi. Bd. XLV. pag. 202. Budapest, 1915.

Vernadskij V. N.: A földkéreg különböz gázairól. Földt. Közi. XLIV. köt. pag. 434. Buda-
pest 1914.

Verzeichnis der ungarischen s pelaologischen Literatur (1914). Barlangkutatás. Bd. III.

pag. 42. Budapest 1914.

Vigh Gy.: Adatok az esztergomvidéki triász ismeretéhez (a III— VI. tábl. és a 48. ábr.). Földt.

Közi. XLIV. kot. pag. 572. Budapest 1914.

Beitrage zur Kenntnis der Trias im Komitate Esztergom. (Mit d. Taf. III—VI u. Fig. 48.)

Földt. Közi. Bd. XLIV. pag. 599. Budapest 1914.

- Az acanthicumos rétegek újabb elfordulása a Magyar Középhegységben. Földt. Közi. (Társ.

Jegyzkv.) XLIV. köt. pag. 507. Budapest 1914.

- Ein neues Vorkommen von Acanthicumschichtcn im Ungarischen Mittelgebirge. Földt.

Közi. (Prot. Ausz.) Bd. XLIV. pag. 547. Budapest 1914.

- Földtani megfigyelések Nyitra, Turóc és Trencsén vármegyék határhegységei között. (2 tábl.

és 6 ábr.) A ni. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl. pag. 64— 96. Budapest 1915.

- Geologische. Beobachtungen in den Grenzgebirgen der Komitate Nyitra, Turóc und Trencsén.

Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. für 1914. pag. 71 — 106. Budapest 1915.

Földtani megfigyelések az Északnyugati Kárpátokban. Földt. Közi. (Társ. Jegyzkv.)

XLV. köt. pag. 44. Budapest 1915.

- Geologische Beobachtungen in den Nordwest- Karpathen. Földt. Közi. (Prot. Ausz.) XLV. Bd.

pag. 97. Budapest 1915.

Vitális I.: A magyarországi magnezitelfordulások földtantelepismerettani szempontból. Bány.
és Koh. Lapok. XLVII. évi'. 58. köt. pag. 409 és 624. Budapest 1914.

— Adatok a Magyar. Érchegység földtani és bányászati viszonyaihoz. A ni. kir. Földt. Int.

Évi Jelentése 1914-rl. pag. 370-384. Budapest 1915.

— Beitrage zu den geologischen inni montanistischen Verháltnissen des Ungarischen Erzgebirges.

Jahrb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. für 1914. pag. 424— 440. Budapest 1915.

Ifalfogta ii nlmányok. Földt. Közi. (Társ. Jegyzkv.) XLV. köt. pag. 266. Budapest 1915.

- Fossile Fischzahnr im Ungarischen Miozán. Földt. Közi. (Prot. Ausz.) XLV. Bd. pag. 328.

Budapest 1915.

— A Congeria dactylus Brus. rendszertani helyzete. (1 tábl.) Math. és Térmészettud. Ért.

XXXIII. köt. pag. 331. Budapest 1915.

Adutok a Cserhát keleti részének geológiai viszonyaihoz. Math. és Természettud. Ért.

XXXIII. köt. pag. 561. Budapest 1915.

- A nyitramegyei Büdösk környékétiek geológiai viszonyai tekintettel a morvamezei földolaj

kutatásra. Bány. és Koh. Lapok. XLVIII. évf. 60-ik köt. pag. 141. Budapest 1915.

— Kszegi Winkler Ben emlékezete. Bány. és Koh. Lapok. XLVIII. évf. 61. köt. pag. 425.

Budapest 1915.
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Vogl V.: A Delnice és a Kulpavölgy közötti terület földtani viszonyai. (2 ábr.) A ni. kir. Földt.

Int. Évi Jelent. 1914-rl. pag. 58-64. Budapest 1915.

— Die geologischen Verháltnisse des Gebietes zwischen Delnice und dem Kulpatai. Jahresb.

d. kgl. Geol. Reichsanst. für 1914. pag. 64-70. Budapest 1915.

— Tengermellékünk tithonképzödinényei és azok faunája. (A XXI. tábl. és 8. ábr.) A m. kir.

Földt. Int. Évk. XXIII. köt. 5. füz. pag. 281-303. Budapest 1915.

— Geolocki odnocaji podruója izmedu Delnicah i doline Kupé. Jahrb. d. kgl. ung. Geoi.

Reichsanst. für 1914. pag. 520-525. Budapest 1915.

— A Lökve. Crnilug és Delnice körüli terület geológiájához. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent.

1913-ról. pag. Budapest 1914.

— Zur Geologie des Gebietes zwischen Lokvt , Crnilug und Delnice. Jahresb. d. kgl. ung. Geol.

Reichsanst. für 1913. pag. 62. Budapest 1914.

— Prilog geologiji podruója izmedu Lökve, Crnogluga i Delnice. A m. kir. Földt. Int. Évi

Jelent. 1913-ról. pag. 609. Budapest 1914.

— Jelentés Boroszlóban tett utamról. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. pag. 587.

Budapest 1914.

— Bericht über meine Reise nach Breslau. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. für 1913.

pag. 657. Budapest 1914.

Volkó J.: A mezóberényi III. sz. artézi kút. (42. ábr.) Földt. Közi. XLIV. köt. pag. 411.

Budapest 1914.

— Der III. artesische Brunnen in Mezberény. (Fig. 42.) Földt. Közi. XLIV. Bd. pag. 465.

Budapest 1914.

Wachner H. : -4 brassómegyei Volkány és Keresztényfalva környékének földtani viszonyai.

A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1913-ról. pag. 116. Budapest 1914.

— Die geologischen Verháltnisse der Umgebung von Volkány und Keresztényfalva im Komitát

Brassó. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. für 1913. pag. 126. Budapest 1914.

— A Persányi-hegység déli részének földtani viszonyai. (Egy tábl. és két ábr.) A m. kir. Földt.

Int. Évi Jelent. 1914-rl. pag. 263-271. Budapest 1915.

— Die geologischen Verháltnissen des südlichen Teiles des Persányer-Gebirges. Jahresb. d.

kgl. unt:. Geol. Reichsanst. für 1914. pag. 299-300. Budapest 1915.

— A Fogarasi és Persányi-hegység kapcsolódása. Földt. Közi. (Társ. Jegyzkv. XLV. köt.

pag. 44. Budapest 1915.

— Über die Verbindung des Fogaraser und Persányer Gebirges. Földt. Közi. (Prot. Ausz.)

XLV. Bd. pag. 97. Budapest 1915.

Weszelszky Gy. : A herkulesfürdi hévforrások radioaktivitásáról. Földt. Közi. XLIV. köt.

pag. 499. Budapest 1914.

— Über die Badioaktivitüt der Thermalquellen des Uerkulesbades. Földt. Közi. Bd. XLIV.

pag. 535. Budapest 1914.

— A rádium és mezothorium természete. Terin észét tud. Közi. XLVI. köt. Pótf. pag. 53.

Budapest 1914.

Xantus J. : .Jelentés a Gyergyói havasok márványelöfordulásairól. A ni. kir. Földt. Int. Évi

Jelent. 1913-ról. pag. 490. Budapest 1914.

— Bericht über das Marmorvorkommen in den Gyergyóer Alpen. Jahresb. d. kgl. ung. Geol.

Reichsanst. für 1913. pag. 549. Budapest 1914.

Zalányi B.: Újabb adatok a bujturi fels mediterrán ismeretéhez. A m. kir. Földt. Int. Évi

Jelent. 1913-ról. pag. 541. Budapest 1914.
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— Neue Beitrage zur obermediterrancn Fauna von Bujtur. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reicks-

anst. für 1913. pag. 605. Budapest 1914.

Jelentés az 1913 — 14. évben rendezés alá került mélyfúrások kzetanyagának feldolgozásáról

és törzskönyvezésérl. A m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1914-rl. pag. 501 — 508. Buda-
pest 1915.

Bericht über die Bearbe.it ung und Evidenzhaltung des im Jahre 1913 — 14 geordneten Gesteins-

materials der Tiefbohrungen. Jahrb. d. kgl. ung. Geol. Ruichsanst. für 1914. pag. 563 —
571. Budapest 1915.

Zimányi K.: Új ásványok. Földt. Közi. XLIV. köt. pag. 418. Budapest 1914.

Arsenopyrit és bournonit Rozsnyóról. Math. és Természettud. Értesít. XXXII. köt.

(1 tábl.) pag. 705. Budapest 1914.

— Adatok Rozsnyó ásványainak ismeretéhez. (XI., XIII. tábl. és 5 szövegrajz.) Annál. Mus.

Nation. Hung. Vol. XIII. pag. 557. Budapest 1915.

Kennlnis der Minerale von Rozsnyó. (Taf. XI., XIII. u. 5 Textfig.) Annál. Mus. Nation.

Hung. Vol. XIII. pag. 567. Budapest 1915.

.Zsigmondy Á.: Görögországi vasérctelepek (a 39. ábr.). Földt. Közi. XLIV. köt. pag. 289.

Budapest 1914.

— Qriechissche Eisenvorkommen. (Mit d. Fig. 39.) Földt. Közi. Bd. XLIV. pag. 386. Buda-

pest 1914.

— Görögország bányászata és kohászata 1913-6(in. Bány. és Koh. Lapok. XLVIII. évf. 61. köt.

pag. 135. Budapest 1915.

.Zsivny V.: Gömörmegyei ásványok chemiai elemzése. Annál. Mus. Nation. Hung. Vol. XIII.

pag. 577. Budapest 1915.

— Chemische Analyse von Mineralien aus dem Komitate Gömör. Annál. Mus. Nation. Hung.

Vol. XIII. pag. 587. Budapest 1915.

Közli Timkó Imre.
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ZUM

FÖLDTANI KÖZLÖNY
XLVII. BÁND, JANÜAR-FEBRUAR-MÁRZ 1917. 1-8. HEFT

A) ABHANDLUNGEN.

DIE GEOLOGISCHEN VERHÁLTNISSE DEK GEGENL)

VON KÉZDIVÁSÁRHELY.

— Mit den Figuren 1 — 9. —

Von JOHANN BÁNYAI.

I. Oro- und hydrographische Verháltnisse.

Das aufgenommene Gebiet liegt im Bereiche des Blattes «Kézdi-

vásárhely», Zone 21, Kol. XXXIV. und zwar im südlichen Teile desselben,

und reicht in einem kleinen Teil nach SW auch in den Bereich des unterhalb

folgenden Blattes von Kovászna hinüber.

Das Haupt-Wassersammelbassin dieses Teiles des Háromszékei-

Beckens ist der von Berecsk austretende Feketeügy, in den ungefáhr

bei Szentkatolna die aus dem Grundgebirge entspringenden kleineren

Bache in strahlenfórmiger Bichtung einströmmen. Die wichtigsten unter

diesen Báchen sind der K á s z o n- und der Torjába eh, da man —
wie dies hervorgehen wird — den Aufbau der die Inundationsgebiete be-

herrschenden Terrassen, als das Werk dieser beiden Bache betrachten muB.

Die Dörfer Hegen mit einigen Ausnahmen (Oroszfalu, Szentkatolna,

Sárfalva) auf Terrassen, am Bande des Grundgebirges, auch die Stadt

Ké z d i v á s á r he 1 y selbst, nur der Kanta benannte Stadtteil

breitet sich auf dem Überschwemmungsgebietr des Torjába ebes aus. So

lange der Torja bach bis vor etwa 20 Jahren nicht reguliert war, war die

Partié von Kanta bestándigen Überschwemmungen ausgesetzt, und auch

das Grundwasser hatte cinen so hohen Stand, dafi es zwischen den Háusern

in Form von Qaellen hervorquoll (Quellengarten).

De]- gröBere Teil des am FuBe der Terrassen sich hinziehenden Über-

schwemmungsterrains ist sumpfig-torfartig und, wie überhaupt bei den

Sammelbecken der Terrassen-Grundwásser, auch wáhrend der Zeit der

Földtani Köllöny. XTATI. köt. 1017. 8
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gröBten Trockenheit feucht. Diese Terrassen liegen durchschnittlich 550 m
über dem Meeresniveau. Vom Überschwemmungsgebiete in der Richtung

des Torjaer Tales gegen das Grundgebirge weitet schreitend, könnenXwir

Fi g. 1 Gcologisehe Karto der Umgebung. von Kezdivásárhely. Ma lista l> 1 : 160,000.

Zeichcnerkláning: 1 = Holozán (alluviales Überschwemmungst orrain) 2 = Ab-

hang d s alluvialen Grundgebirges, 3 = Pleistozane (diluvialo) Torflager; 4 = Pleistozane

(diluviale) Scbotterlager ; 5 = P.iozáne Schotterterrasse ; 6 = Pliozaner toter Ton (Nyirok);

7 = Pliozaner quarziger Andesil ->and; 8 = Kretazischer Sandstcin und Schiefer (A =
Grundgebirge); T— V = Bruchlinie ; Tt

— Vt
= Antiklinalaehse ; Flt F« — Bohrungen in

Kezdivásárhely and Oroszfalu.

drei Terrasseri anterscheiden, die man am treffendsten als die Kezdi-
vásárhelyei- (570 m), Torjaer (600 m) und Voláler (650 ni)

bezeichnen kann. Das gröBte Interessé vom Standpunkte der Agrikultur
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und die gröfite Ausdehnung hat die Kézdivásárhelyer (I), geringeres und

auch hinsichtlich ihrer GröBe die Torjaer (II) Terrasse, wáhrend die von

Gráben stark eingeschnittene und mit Schilf bewachsene Voláler Terrasse

(III) ganz ohne Interessé ist.

Das weiteroben bereits folgende Sandsteingrundgebirge verrát, wie dies

Lrenthey bezüglich des Waldgebietes so schön nachgewiesen hat, auch

hier das Auftreten der Wálder. Überallsind die abgerundeten und charakte-

ristisch flachen Bergrücken mit Vegetation bedeckt. Es fehlen hier die ro-

mantischen Felsgruppen, die hohen, kühnen Felswánde ; überall sind nur

freundliche, sanftgeneigte Lehnen sichtbar, die, wenn sie nicht vom Wald

bedeckt sind, den hier jeden Sommer in groBen Massen fleiBig arbeitenden

Székiem als Bergwiesen und Weidegründe eine wichtige Verdienstquelle

bieten.

Die von Westen gegen Kézdivásárhely hin ziehenden Gebirgsaus-

láufer gehören sámtlich zum Bodoker Gebirge. Doch sondert sich,

wenn man das Bodoker Gebirge ein wenig gliedert, ein Teil desselben, der

zwischen die Báche Torja und Kászon falit, stark von der Hauptmasse ab.

Jener Zug, der sich südöstlich von der Andesiteruption des St. Anna-Sees

erstreckt und bei der Gemeinde Torja endigt, kann — wie ich glaube —
unter dem Namen To r j a e r-Gebirge von der Bodoker Gebirgs-

masse herausgenommen werden ; diese Möglichkeit gestalten die áuBeren

morphologischen Verháltnisse. Die zwei wichtigsten Höhenpunkte des Tor-

jaer Gebirges sind der Ce céle-Gi pfe 1,(1,173 m) und der Fej (1,078 m),

von welchen der Cecéle bereits auBerhalb des Aufnahmsgebietes falit.

Die sich östlich vom Kászonbach in das Becken hineinziehenden

Gebirgsrücken gehören schon zur Grenzgebirgskette, die der Lóczy'schen

Einteilung gemáB die Ausláufer der Csik-Háromszéker Alpen der östlichen

Karpathen darstellen. Hier sind als erwáhnenswerte Höhenpunkte zu nen-

nen: der von jedem Punkte des Beckens schon von weitem auffallende

P e r k (719 m) und der P ó 1 y a-G i p f e 1. (1 ,022 m.)

II. Übersicht über die Literatur.

1863. Fr. Hauer u. Dr. G. Stache: Geologie Siebenbürgens. Wien.

1878. Franz Herbich: Das Széklerland, mit Berücksichtigung der an-

grenzenden Landesteile. Mitteilungen aus dem Jahrbuche der k. ung.

Geologischen Eeichsanstalt. V. Bd.

1879. Paul u. Dr. Tietze: Neue Studien in der Sandsteinzone der Kar-

pathen. Jahrb. d. k. k. Geol. Eeichsanstalt. Wien 29. Bd. II. H.

1884. Dr. Gy. Primics: A Keleti-Kárpátok geológiai viszonyai. M. T. Akad.

Ért. a Term. Tud. Körébl. XIV. Bd. Nr. 4.
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1912. Dr. K. von Papp: Die Umgebung des Pokoltal bei Futásfalva im

Komital Eáromszék. (Fig. 51 — 60.) Földtani Közlöny. Budapest,

XLI1. Bánd Pag. 808-837.

Die literarischen Beitrage zu den cinen grófién Teil des von mir auí-

genommenen Gebietes bildenden jungen terrassenartigen Flügeln kimen
leicht absolviert werden. Detailaufnahmen fehlen gánzlich und die bisheri-

gen Beitrage bestében nuraus ganz allgemein eingestreuten Aufzeichnungen.

Die álteste Aufklarung zur Kenntnis dieses Gebietes bietel die zu-

sammenfassende Arbeit von Hauer und Stache, in welcher bei der Be-

schreibung der jungtertiáren Bildungen erwáhnt wird (pag. 39), dafi es

solche Bildungen in dem Teil zwischen Szepsiszentgyörgy und Kézdivásár-

hely des Háromszéker Beckens gibt. An einer anderen Stelle (pag. 304),

wo der Torjaer Sandsteinzug behandelt wird, heiBt es : (rweiter folgen bis

Al. Tolja, wo maii die Ebene von Háromszék betritt, jüngere Térti ár-

schichten».

Schon Herbich reibt auf Grundlage seiner Übersichtsaufnahmen

die den FuB des Bodoker Gebirges einsáumenden Bildungen nach der

Analogie mit den petrefaktenreichen Schichten des Waldgebietes in die

pontische Etage ein. Dem die diluvialen Bildungen behandelnden Abschnitte

seines Werkes (pag. 297) gemáB «werden die pontische Schichten des Három-

székár Beckens von sandigem Ton und LöB bedeckt; dicse lit gen am öst-

lichen Teil des Bodoker Gebirges und dehnen sich bis zuni Feketeügy aus».

Der erwáhnte LöB lásst sich jedoch auf diesem Gebiete nicht nachweisen.

Paul und Tietze bescháftigen sich in ihrem Werke grofienteils auf

( rrundlage des im vorangegangenen Jahre erschienenen Buches von Herbich

(es isi verschwindend wenig, was sic hinzufügten) nur mii der Gliederung

des Sandsteingebietes. Als Endergebnis wird, abgerechnei der Neokom-

mergel, der oberhalb sich ausbreitende Sandsteinkomplex in die mittlere

Knidc versetzt.

Primics bestrebt sich, auf Grundlage der Arbeiten mehrerer Kar-

pathen-Geologen und seiner eigenen Aufnahmen, die Bildungen des Sand-

steingebietes teilweise auf petrographischer Basis zu gliedern.

Dr. K. von Papp liefert sehr wertvolle Beitrage zur Tektonik der

unmittelbaren umgebung <\'> Büdöshegy, aber aucb er war schon ge-

zwungen, bei <\^r Horizontierung der Fauna die in dem Baróter Gebirge

liegenden Breccienkalke der Umgebung von Élpatak (Farm hemis'pherica

Prom., Thecosmia Tóblery Koby) zu Hilfe zu nehmen.

Es ist demnach ersichtlich, dafi unsere bisherigen Kenntnisse sowohl

von der Ausfüllung des Beckens, wie von der genaueren Gliederung des-

selben, in Ermangelung von Detailaufnahmen und hauptsachlich von

palaontologischeni Matériái ziemlich dürftig sind.
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III. Geologische Verháltnisse.

1. Kr e i d e s a n d s t e i n.

In diese Gruppi sind im allgemeinen die mii Wald bedeckten und das

Becken umgebenden Bildungen des Grundgebirges einzuteilen. ]\lil Rück-

sicht darauf, dafi ich bei meinen bisherigen Aufnahmen das Hauptgewicht

auf die Beckenausfüllung verlegt habé, bin ich noch nicht tief in das Grund-

gebirge eingedrungen und so kann ich bei dicsei- Gelegenheit nur über eine

kleine Partié desselben berichten.

Wie ich mich jedoch schon bis jetzt zu überzeugen vermochte, wird

der ganze Kreidekomplex von M e r g e 1- und Tonsohiefern,
d i c h t e m Sandstein, schiefrig e n S a n d s t e i n e n und
T o n e n und von K o n g 1 o m e r a t e n gebilde!

.

Das Sandsteingebiet treffen wir von Kézdivásárhely am náchsten

bei Kezdi szentlélek, wo sich auf dem P e r k bedeutende

Steinbrüche (Fig. 1) befinden. In den oberhalb der Kirche befindlichen

Brüchen is! der Sandstein in Form von nahezu senkrecht abgesonderten

Bánken aufgeschlossen. Die abgespalteten Gesteinspartien werden teils

zu Kunstgegenstánde ausgehauen, teils zur Herstellung von guten Bau-

steinen und Sockelsteinen verwendet. Ein groBer Teil von Kézdivásárhely

isi aus diesen Steinen aufgebaut. Nachdem der Perker Stein der industriell

am meisten ausgenützte Stein in dieser Gegend ist und die aus demselben

gehauenen Gegenstánde selbst über die benachbarten Komitate hinaus

transportiert werden, dürfte hier eine Mitteilung über die Ergebnisse der

ámtlichen Festigkeitsproben, die man mit demselben in der mit dem

technisch-mechanischen Laboratórium des kön. ung. Josephs-Polytechni-

kums verbundenen Ve rsuchss tation vorgenommen hat, nicht ohne In-

teressé s^in :

Wie durch die amtliche Bescheinigung (Z. 154—1906) auf Grund der

Untersuchung der 12 Stück Probesteine bestátigt wird, «h a b e n die

z u m Gefrieren gebrachten S t e i n e das 25-m a 1 wie d e r-

holté Gefrieren ohne j e d e w a h r n e h m b a r e Verán-
d erung b e s t a n d e n». «A n s á ni t 1 i c h e n g e f r o r e n e n

P r o b e s t ü c k e n hat sich a u 6 e r géringfügigen Ab-

s t u ni p f u n g e n a n den Kantén und Ecken eine a n-

derweitige Veránderung nicht g e z e i g t. Der Stein
hat sich als frostbe standig erwiesen.»

An dem zur Kapelle führenden Wege sieht man eine unter 30° SW-lich

einfallende Mérgei- und Sandstcinschiefí^rgruppe aufgeschlossen. Dass diese

Gesteine leicht verwitterbar sind, verrát ihr Ausgehendes ein kleiner Sattel

oben am Gipfel. Die aufgeschlossenen Mérgei zeigen einen muschligen
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Pig. 2. Kreidesandstein-Steinbruch in Kézdiszentkereszt.
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Festigkeitsverháltnisse.

ti
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det man auch noch ziemlich dicht dünne, rotbraune limonitische Schlamm-

einschlüsse. Diese Tatsachen weisen auf fluviatilen Ursprung hin.

Von oben hinabschreitend, begegnel man nach dem dünnen Acker-

bodén zuersl gelbem, dann weiter abwárts hellgrauem Sand. Dicsei- wird

in zirka 2m von der Oberfláche voneim r '2 dm máchtigen Amphibol—Biotit-

andesit—Bimsstein—Lapillisohichte in eine obere und antere Partié ge-

gliederí

.

Der Bimsstein bildel im Sand eine von reiskorn- bis faustgroBen

Ötücken stark durchsetzte Schichte. Untersuchi man das Gefüge, so kaim

Fig. 4. AufschluB von quarzigem Andesitsand (H) und dazwischen gelagerten Bimsstein-

Lapilli bei Fehérmartok (Kézdivásárhelyer Umgebung).

man schon mit freiem Auge die luckige Struktur und die in der Grundmasse

eingeschlossenen groBen (2—4 mm) tombakbraunen, sechseckigen líiotit-

bláttchen, sowie die glánzend schwarzen Amphibolnadeln (von 2 3 mm
Lángé) ausnehmen. Unter der Lupe siehl man gul die aus feinen

s
glánzen-

den seidenartigen Fasern bestehende grauweiBe Grundmasse mit den

darin befindlichen Plagioklasen.

Der Sand. den die Einwohner von Kézdivásárhely unter anderem

gern zum Scheuern der EolzgefáBe benützen, entháll vielerlei RíineraHen

und Gesteinsmaterial. Vorherrs'chend treten sehr kleine Stückchen von

A n d i' s i t . sowie die Andesitmasse bildenden Mineralien : Biotit, Arnfihibol

und Pla<iinl:lns auf. Eben deshalb kann man auf Grund der am háufigsterj
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auftíetenden bildenden Bestandteile dicsen Sand am treffendsten quar-
z i g e n Andesitsand nennen. Hiiufig befinden sich femer darin

abgeschliffene Quarz- und Sandstein korner. Muskovit, Glaükonit

und Magnetit finden sich seltener. Bei der Behandlung mit verdünnter

Sáure aufbrausend, kann in dem Sand auch noch Kaik nachgewiesen werden. 1

Ein Teil der Masse wird alsó, wie man sieht, von dem aus der Um-
gebung des St. Anna-Sees hinabgetragenen Andesitschutt gebildet. Von
da rührt es ferner her, daB die Bildungen des Andesitschuttes in der u n-

mittelbaren Umgebung des erwáhnten Eruptivgebietes auf

dem Wassersammelgebiete des Torjabaches kaum oder nur in Form
kleiner Partién nachweisbar sind. Der übrige Teil des Sandes

weist auf das Sandsteingebiet des Grundgebirges als Ursprungsort hin.

Sonach bekráftigt auch das Matériái des Sandes den fluviatilen Ur-

sprung der Terrassen. Obgleich die Uferwánde des Fehérmartok durch das

breite Inundatioiisgebiet des Torjabaches von jener Terrasse geschieden

werden, auf welcher die Stadt selbst liegt, ist der einstige Zusammenhang
demnoch nachweisbar.

Unter den Aufschlüssen in der Stadt (Fig. 5) befindet sich der wichtigsti

auf dem Viehmarkt, und zwar auf dem Grundstück des GLrbermeisters Josef

Szotyory. Durch den hier erfolgten Hügeleinschnitt wurde auch die bisherige

gesamte. aus zwei Arten bestehende Fauna zu Tagé gefürdert.

Das Profil zeigt folgende Schichten

:

1 m Humus,
1*5 « gélben sandigen Ton.

1 « gélben, schottrigen quarzigen Andesitsand.

1—2 dm Bimsstein Lapilli.

2 m feinen, gélben quarzigen Andesitsand,

4 « feinen, grauen « «

Der AufschluB zeigt in den oberen Horizontén bis zu ungefábr 4—5 m
Ticfe eine sehr verworrene Lagerung. An einzelnen Stellen finden sich in Nester-

forni angeháufte Kohlé, Asche, dicke Sebeiben und Knochenfragmente (Fig. 5 x').

Bei dem unweit entLrnten Einschnitt der Oroszfalvaer LandstraBe (x'
f

) dagegen

wurden andere práhistorische Überreste ans Tagcslicht gebracht. und
konnten so die Enden dieser Terrasse zufolge ihrer günstigen Lage als urmensch-

liche Höhlt-nwohnungen gedient habén.

Allé übrigen Aufschlüsse (Sólyoni'scher Garten, die zum Viehmarkt führende

StraBe. der Eisenbahneinschnitt, die Sandgruben der Májusrét) weisen sámtlich

auf die gleichförmige Entwicklung des quarzigen Andesitsandes hin.

DaB man tatsáchlich den Sand nicht allém am Terrassenrand findet,

1 Die Nachweisung von Piagioklas verdanke ich dem Henri Chefííeologen Dr. M. v. PAí-fy.
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sondern aucb weiter innen, wird auch durch den ani dem Grundstücke desjKoLO-

man Molnár abgeteuften Brunnen (Fig. 5. VI) erwiesen, m welchem nach Durch-

sinkong von 2—3 m Dammerdein 1*2 ro quarziger Andesitsand a ufgeschlossen

wurde. Gegen die Terrasse II (Torjaer Terrasse) keilf sich die Sandschichte aus

Fig. 5. Situationsplan der Unigebung von Kezdi vásárhely.

Zeichenerklárung: I = Bohrloch am Haupt platz ; II = Stefán'sche Bohrun<i ;

III = Brausebad ; IV = Mineralwaaser-Brunnen m-ben dcr Józsiás-MQhle ; V = Mineral-

irasser-Quelle auf dem Dr. Sinkovitc'schen Gute; VI = Brunnen des K. Molnár. — 1 =
Pehérmartok; 2 = Quellengarten ; :! = Viebmarkt ; 4 — Maiwiese; 5 = Galgenhügel;

6 = Eisenbahnstation ; 1 = RoformicrUii-Friedhof ; 8 = Katholischer Frndhof ; Fx
— F« =

Qui-llcn; Xj— ar2
= Práhistori-chc Fundorte.

and bleibt dann entweder ans oder überziehi in Fönn einer dünnen Decke den

darunterfolgenden Schottei

.

Zwischen Fe 1 b 1 o r j a ond F u t á s f a ] v a ünden sich keine Anf-

3chltisse, doch Kndel man anf dem Ackerlande lose umherliegenden Schotter

mit abgerundeter OU-rfláehf. Zwischen diesem fand ich Gránit, kristallinischen
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Schiefei und verschiödén g&f&rbte Quarzstücke, ferner kamen auch Exemplare

von Andesit und Sandáiéin vor.

Einen zusammenhángendtn Au.sclufi dt s Schotterlagers sieht man an der

StraBe zwischen Felstorja und Futásialva, bei der Abzweigung gegen dié Bcbic fi-

st átte. Hier zeigt der Tiefgraben folgenden AufscbluB:

3 dm Humus,

7 « griesiger Schotter in rtem Ton,

5 « quarziger Andesitsand,

« faust- bis kopfgroBé Schotter, eingeschlossen in rtem Ton.

Fit:. <i. AufschluB des Voláler Hügels lángs der Kezdivásárhely— Bálványosíüreder StraBe.

Zcirhenerklárung: hk = Sandstein ; h = Quarziger Andesitsand : a = Roter Ton
;

k = Schotter.

Diese quarzige Terrasse ist bei Felstorja an rnehreren Orten auf-

tíeschlossen und auf dieser liegt aucb die festungsartige refomiierte Kirche (Fig. 6).

Die Terrasse III (Voláler Terrasse) kennzeichnet schon die mácbtige Ent-

wicklung des rten Tones («Nyirok»), auf welchem sich an vielen St ellen noch die

quarzige Andesitsanddecke findet.

Die bestén Aufschlüsse auf dieser Terrasse findet man am westlicben Ende

des Dorfes Volál, wo diese Bildungen schon unmittelbar das Sandstcingrund-

gebirge überlagern. Weiterhin findet man sie, ímmer mehr sich auskeilend, über

Kvár bis Szárazpatak.
Diese Hügel schlieBen bei ihrer Annáherung an die StraBe zwischen Kézdi-

vásárhely und Bálványosfürd ein mannigfaltiges Profil auf, obgleich es auch
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hier eine kleine Ecke gibt, die die orsprüngliche Lagerung zeigt (Fig. 7). Diese

verworrene Lagerung ist nur scheinbar und blos ;m der Oberfláche durch das

durcbeinanderfallen der aus lockerem Tori bestehenden Schichten verursacht.

Das von 10 bis 15 ni tiefen Erosionsgráben zersohnittene Terrain zeigl

iin inneren den schönsten AufscbluJS (Fit^. 8). Sand- und Tonpyramiden reihen

sich nebeneinander an. Stráucher (hauptsácblich Birken und Wachholder nehmen

die deckende kleine Rasenpartie cin und bilden cinen Schutz für die darunter

befindlicbe lockere Masse. Wenn wir die Gráben durchscbreiten, sebén wir vor

uns das Miniaturprofil dcr drei Terrassen des Beckens:

Fig. 7. Erdpyramiden auí den Volálor Hügeln.

Ze i c he ne r ki ar un g : H = Quarzig* r Andesitsand : A = Rote Ton : A' — Schotter.

2 dm i luiiius.

1*5 m quarziger Andesitsand,

I <* Tod (Nyirok),

1 « Scbotter,

« quarziger Andesitsand mit Schotterhnsen.

Bei dero l m machtigen Schotterlager ist onter den kreuz und quer iiber-

einander laufendon Schotterbetten eines in ganzer Lángé aufgeschlossen, wabrend

sich die daruntor hcfindlichcn Scbot terítetten mit ihren linsenförmigen Quer-

Bcnnitten gegen uns wenden. Die dem Ton dcr Voláler Terrasse entsprechenden

Bildungen gebén gegen die Dörfer Fut ásfal va-Ikaf a 1 va und l'\-

Cscrnát on nacb and nacb iingefábr Eaciesweise in cinen gelblichen Bandigen
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Tón über. doeh ist auch hier der deckende quarzige Andesitsand überall nach-

weisbar. In dicsen Dörfern kain es überall vor, daC man beim Brunnengraben

auf Braunkohlenspuren gestoBen ist, doch sind diese, wie die lokálén Umstánde
zeigen, blos als nicW zusammenhángende, eingetrocknete kleine Sünipfe anzu-

sehen. Der niebt mehr so sandige Töpferton in der Náhe der Felsmártoner re-

formierten Kircbe wird von den Kézdivásárbelyer Töpíern sebon seit Menschen-

gedenken benützt. Das Tonlager setzt an der westlichen Seite der StraBe, gegen-

über der Kircbe, weiter fórt und bin ich in demselben auf der Seite des Wasser-

abzugsgrabens (hinter dem genossenschaftbehen Verkaufsladen) auch auf eine

prábistorische Fundstátte voll gebrannter' Scherbenstücke 'geraten. Dieser Ort

wáre vom prábistoriseben Standpunkte jedenfalls Detailnachgrabungen wert.

Erwáhnt sei hier noch als eine, mit den das Becken ausfüllenden Massen

übereinstimmende Bildung, das Kézdiszentkereszter Bánkeben oberhalb dem
Borviz, wo das kleine, zur levantischen Etage gehörige Behktum schon sehr mit

dem Matériái der aluvialen Bildungen vermengt ist (Fig. 9).

3. Bohrungen, mit den hidrologischen Verháltnissen.

Der erste tiefere Auí'schluB des Háromszékei' Beckens erfolgte in Orosz-
falu, im Jahre 1910, eben auf dem von mir aufgenommenen Gebiete. Behufs

Bewásserung des ausgebreiteten Besitzes des bulgariscben Gártners Nikolaus

Stefan, wurde durch d^n Verseczer Unternehmer Július Seidl ein 39 m tiefer

Brunnen abgebobrt. Die Bobrung ist über Erwarten gut gelungen. Das aufstei-

gende Wasser derselben war jedocb ein eisenháltiges Sauerwasser, welcbes der

Eigentümer zur BegieBung nicht brauchen konnte.

Der Leiter der Bohrung, Bobrmeister Géza Szombathy, war so freundlieh,

mir das aufgeschlossene Profil mitzuteilen :

0—4 m Humus,

4—15 « WeiBer Sand,

15—22 « Schotter (mit SüBwasser)

22—24 « Schwarzer Ton,

24—39 « Grauer Quarzsand (Sauer-wasser).

Bohrung in

Oroszfalu

Die Oroszfalvaer Erfolge ennutigten auch die Stadt Kezdi vás ár-

be 1 y, die mit der oben erwáhnten Firma einen Vertrag zur Bohrung eines auf

100 ni Tiefe projektierten artesischen Brunnens abschloB, um auf solche Weise

die bestándig schwebende Wasserfrage ?u lösen. Die Bobrung wurde denn auch

im Jahre 1910 begonnen, doch erhielt man bis 100 m nicht hinlánglich Wasser,

und so wurde die Fortsetzung der Bohrung bis 200 m Tiefe beschlossen. Behufs

Steigerung der Wasserrmenge der dúrehsunkenen kleineren Wasserreservoirs

setzte man die Bohrung noch über 200 m Tiefe fórt ; nachdem man jedocb

die Bohrung blos mit Böhren von geringerem Durchmesser, wie solche einem

100 m tiefen Bohrbrunnen entsprechen, begonnen hatte, konnte man die Bohrung

über 230 m nicht mehr weiter fortsetzen. Das aufsteigende Wasser blieb aus,

und um wenigstens mit Hilfe einer Pumpe eine hinlángliche Wassermenge zu er-
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G«' ologisch.es Profil der K é z d i v á s á rh e 1-y e r Buhrun^.

Bezeichnung
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Fig. 8. Geologisches Profil der Kézdivásárhelyer Bohrung.

(Lsvantische and daaisoh-pontisohe Etage.)
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haltén, wurden allé fünf Wasserreservoirs durch Durchlöcherung der Eöhren
ingeschaltet.

Das .erhaltene Wasser wurde vun der kön. ung. ba kteri ologi-
s c h e n A n s t a 1 1 untersucht und hat diese als Ergehnis dieser Untersuchung

folgendes Gutachten abgegeben

:

In ha 1 1 <1 «• s Wa s s e r s:

Gesamte feste Substanzen 370 mgr

Organische Substanzen • 52*2 «

Salpeter 6 «

Chlor 44 «

Kaik wenig

Magnesit sehr wenig

Schwefelsáure. wenig

Eisen wenig

Gutachten: Keines, gesundes Wasser, zum Trinken und zu Haus-

haltungszwecken geeignet. Das Wasser hat sich indessen nach und nach verán-

dert; wegen seinem dichten, rostigen Niederschlag hatte man bereits an Mineral-

wasser gedacht, schlieBlich ist es aber doch gánzlich unbrauchbar geworden.

Die Ursache dieser Veránderung ist darin zu suchen, daB es, wie dies auch

a us den Aufschlüssen (Fehérmartok) hervorgeht, zwischen den sandigen Ab-

lagerungen rotbraune Schlanimschnürchen gibt, die das gegen die Mitte des

Beckens strömende Wasser in die in seinen Weg fallende Bohrung einge-

schwemmt hat.

Diese miBlungene Bohrung, die lange Zeit hindurch ani Hauptplatze der

Stadt der Gegenstand der Witze der Bürger war, wáre der tiefstt AufschluB des

Eáromszéker Beckens geworden. Schade, daB, wenn schon keine greiibaren Be-

sultate möglich waren, nicht mindestens genaue Bohrungsdaten zui- Erweiterung

unserer geologischen Kenntnisse hatten geliefert wevden können. Es kostete

ziemlich viel Arbeit, bis ich die Daten des Bohrjournals, die Ergebnisse der

Untersuchung der aufbewahrten Bohrproben und meine Oberí'láchenaufnahnien

soweit miteinander zu vergleichen vermochte, um über Alles ein annehmbares

Profil (Taf. 1) zusammenstellen zu können.

Das zusammengestellte Profil habé ich nur bis 143 ni Tiefe ansgearbeitet,

da ich Bohrproben nur bis zu dieser Tiefe erhalten hatte. Über diese Tiefe bináris

kann ich auf Grund des Bohrjournals folgende Daten mitteilen:

Durch die Bohrung wurden insgesammt 5 wasserführende Schichten er-

-'•lih.ssni und zwar in 26, 56, 71, 143 und 219 ni.

lm Profi] erscheinl zwischen 12 und 31 in grauer quarziger Andesitsand

und ím 26 ni erbohrte man das Wasser.1 Ich halié es für wahrscheinlich, da
sich hier auch eine dazwischen eingeschlossene Tonschichte befindet, die zufolge

ihrer geringen Máchtigkeil eventuell der Anfmerksamkeil des Bohrmeisters

1 Diesea Wasser ^<>i] arigeblich ein schwaoheE SauerwasBei gewesen Bein.
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entgangen ist. Diese meine Annahme wird auch durch den Umstand erwiesen,

daB es auf der Májusrét wasserreichr permanente Quellén gibt, derén Niveauunter-

schied mit den Daten der wasserführenden Bchichte ini 20 m des Bohrbrunnens

übereinstimmt.

Organische Keste kamen aufiei den dnnen Torfschichten in der Buhrung

iiberbaupt nicbt vor.

Der im oberen Niveau des Proíils vorkommende Sand bestehi aus abge-

schliffenen Quar/körnern und aus den mineralbildenden Bestandteilen des An-

desits und dürfte so. wie icb bereits erwábnte, seine Benennung als quarziger

Andesitsand die treííendste sein. Dieser Sand láfit sich nur bis zu einer Tiefe

von 56 m nachweisen und darunter folgt bereits der weifie Quiirzsand.

4. Mineral wa sser.

Der Beiebtum des Széklerlandes an Mineralwássern ist allgemein bekannt.

Aucb auf diesem kleinen Gebiete scbon sprudeln sie bei Felstorja (das

einstige Szemniosó). am Ende des Dorfes Kiskászon und am jenseitigen

Bergabhang bei Kézdiszentkereszt aus dein Sandstein hervor, wáhrend

sich der Oroszfalvaer Fortyogó, der auf deni Stefán'schen Grundstück

abgebohrte und die in neuerer Zeit neben der J ó z s i á s-Mühle gegrabenen

Brunnen schon auf dem Inundationsgebiete befinden. Eine weniger bekannte

Quelle befindet sich auf deni Grundbesitze dts Dr Sinkovits., jenseits des

Akasztófa -Hügels un Szentka tolna er Hotter, am Bande der Löreganlagen.

Die bedeutendste unter diesen Quellén ist die Kézdiszentkereszturer, derén

Wasser zu den Mineralwássern ersten Banges gehört nud schon seit altersher

ini Verkehr ist (zuerst unter deni Namen Ven us-, spáter Székel y-Quelle).

In dem oberhalb der Quelle befindlichen Háuschen (Fig. 9) wird das Wasser

in ganz rnoderner Weise in Literflaschen gefüllt und verstöpselt und gelangt

s<> íegenwártig unter dem Namen «M a r i s ka f o r r á s» auf den Markt. Den

gröfiten Absatz findet es in Kézdivásárhely und in Brassó, wo es den Székler

Kartell-Wássern eine sehr starke Konkurrenz macht.

Wenn maii die analytischen Daten dieses Wassers in Betracht zieht,

erscheint der riesige Gehalt an freier Kohlensáure auffallend, der dessen Lösungs-

fáhigkeit steigemd, den grófién Mineralgehalt verstándlich erscheinen láfit.

Laut der Analyse von Dr Wilhelm Hankó sind in 1 Liter Wasser ent-

halten:

Földtani Közlöny. XLVII. köt. lüiT.
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Die Bestandteile zu Salzen gruppiert
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Die Denudation entfernte aus den, östlich von Felstorja befind-

lichen Terrassen die «Nyirok», wáhrend sie den quarzigen Andesitsand gegen

den Beckenwand so verschwáchte, daB von demselben nur eine sich auskeilende

leichte Decke verblieb. Die Denudation ist an einzelnen Orten so groB gewesen,

daB der Komplex von Sand, «Nyirok» und Scbotter ganz entfernt und der Sand-

stein fensterförmig aufgeschlossen wurde. (Siehe geologiscbe Karte Av Aj.) An
anderen Orten, wie an der östlichen Lehne des von Kézdiszentlélek na eh Béla-

falva streichenden Sandsteinzuges, sind die levantischen Bildungen gánzlich

fortgetragen worden und muB auch mit der ablaciven Tátigkeit gerechnet

werden. DaB hier tatsáchlich auch die Deltabildungen eine Bolle gespielt ha-

bén, verrát das in der Gemarkung von Kézdiszentkereszt, oberhalb dem Bor-

víz (Fig. 9) sich ausbreitende Bánkehen, wo die Gruppé des Beekenrandes des

Delta s zurückgeblieben ist.

Den hier ausgegrabenen Sand benützt man, wie in Kezdivásárhely, zum
Scheuern und die im Schotterlager vorkommenden kalkigen Mergelkonkretionen

wurden im gebrannten Zustande zur Erzeugung von Mörtel beim Bau der katho-

lischen Kirche vewrendet.

Im Pleistozán muBten sich auch die heutigen breiten Táler der Báche

ausgestaltet habén und zwar durch die E r o s i o n der aus dem Sandsteingrund-

gebirge herabkommenden Báche. Letztere zerstückelten die, die westliche Seite

des Beckens einnenhmenden drei Terrassen, so daB die heutigen orographischen

Verháltnisse uns an Stelle des bis dahin zusammenhángenden Deltas, die gegen

die Beckenmitte sich erstreckenden Hügelreihen erscheinen lassen. Als eine

Schöpfung dieser Periode muB die zwischen Szárazpatak und Kézdiszentlélek

sich hinziehende hohe Schotterterrasse angesehen werden, die ihr Matériái (kri-

stallinische Schiefer, Stücke von der Sandsteingruppe) aus dem Sammelgebiete

des Kászonbaches entnommen hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Ver-

torfung der bereits im Pleistozán begonnenen und nach dem AbfluB des Wassers

des Beckens zurückgebliebenen Pfützen. Solchen begegnet man Vv>n Bélafalva

aus auf der Kézdivásárhelyer Májusrét und über Szentkatolna auf den feuchten

Wiesen unter der lángs des Feketeügy fortlaufenden Terrasse.

AnláBlich der Drainage der Májusrét übeízeugte ich mich, daB man die

Máchtigkeit des Torflagers durchschnittlich mit 3—4 m annehmen kaim.

Ein Zweig dieses Torfzuges setzt auch unter dem Fehérmartok gegen Torja

hin fórt. Dieser geht jedoch seit der Regulierung des Baches der Austrocknung

entgegen und fángt solcherart an, wirtschaftlich verwertbar zu werden. Die übri-

gen Torfgebiete harren als minderwertige feuchte Wiesen noch der modernen

wirtschaftlichen Kultur.

6. Holocán (Alluvium).

Unter den hierher gehörigen Bildungen, die einen bedeutenden Teil auf

unserer Karte einnehmen, sind die Überschwemmungsgebiete der

Báche Torja und K á s z o n und des Feketeügy zu erwáhnen. Da
diese Wasserláufe mit Ausnahme eines kleinen Teiles des Torjabaches nicht re-

guliert sind, lagern dieselben bei den háufigen Überschwemmungen auf den tiefer

9*
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unter den Terrassen gelegenen Inundationsgebieten groBe Mengen von Schlamm

und Sand ab. Die voni Grtrjidgebirge und noch mehr die vom Sandsteingebiel

hinablaufenden kleineren Báche nehmen durch die Bildung der Schuttkegel

und der aus veiben weisen Zusammenhang aus dicsen entstehenden Schutt-

léhnen, ebien wichtigen Anteil an der jetzigen Gestaltung der Terrainfonrfien.

Bei gröBeren Begengüssen lösen sicb die leicbt zerfallenden schiefrigen Bildui gen

wirklich ab und bedecken mebrere Méter hoch die Verkehrswege, so daB diese

hiedurch nicht alléin gefáhrdet sind, sondern auch ibr Niveau gehoben wird oder

daB nian gezwungen ist, die StraBe direkt weiter abwárts in das Tal zu verlegen.

Auf solcbe Weise entstandene Vorhügel bedecken das Niveau der Grundgebirgs-

lebne bis zur Hálfte, insbesondere im Tal des Kaszonbacb.es. Diese Vorhügel wer-

den bei neuerlichen Begengüssen durchweicht, reiBen sicb los und gleiten in Fönn
von Schlammfluten in das Tal hinab, in sebr vielen Fállen auch die lockereren

Schichtengruppen des Grundgebirges mit sich fortreiBend. Solcherart
/(•igen dahei die L a g e n d i e s e r Schichten e i n g a n z f a 1-

sebes B i 1 d von den tektonischen Verhaltnissen des
Grundgebirges. weshalb ni a n auf diesem Gebiete die

charakteristischen A u f s c h 1 ü s s e in den t i e f b i n a u f -

r e i c b e n den T á 1 e r n s u c h e n ni u B.

Ein sehr ineteressantes Beispiel von der Arbeit des zusammengetragénen

Schuttes babé ich bei den Felscsernátoner Mühlen gesehen, wo die eirdaufenden

Báche die ziemlicb weite Talmulde 20—30 m máchtig áusgeiüllt babén. Am
Bande dieser Mulde l)efindet sich gleich unter dem Walde eine reine Schwefel-

wasserstoffquelle, derén Wasser die Gemeinde in einem Badebassin (Fig. 10)

aufgefangen hat. Der ins Freie gelangte Scbwefelwasserstoff zersetzt sich und

der ausgeschiedene Schwefel überzieht die ins Wasser fallenden Gegenstánde

mit einer Rinde. Eine solche Quelle, die merkwürdigerweise trotz der Náhe des

Torjaer «Büdös». der ein áhnliches "Wasser führt, kein Kohlendioxyd enthalt,

habé ich auch schon in der Gemarkung von Miklósvár 1 angetroffen und zwar

gleichfalls auf dem Sandsteingebiete.

Zur Gruppé der holozánen Bildungen nmíj ich auch noch die am FuGe

des Perkhegy entstandenen Anháufungen von Schotter und Quarzsand záhlen,

die den Platz der im Pleistozán hinabgetragenen levantinischen Schichten ein-

néhmen. Es sind dies die aluvialen Derivate des Sandsteines des Grund-

gebirges und der zwischengel a gerlén Schiefer. die fást bis an den kleinen Sattel

hinter der Kapelle hinaufreichen, nach abwárts aber sicb bis an die Torflagei

binzielieii.

Eine derartige Anháufung von aluvialem Sand und groben Schotter Eindet

man auch am linken Ufer des Kászonbaches in der. in der Richtung von Kézdi-

Bzentkereszl ausgehöhlten Mulde, die durch das Zerfallen der hier befindlichen

jungen Konglomerate entstanden ist. DaB das Zerfallen der Konglomerate hiei

in so auffálliger Weise geschah, ist hauptsáchlich der Wirkung des lángs

1 Jiiimw l'.\\<,\i Das Braünkoblengebiel von Barót-Ajta. Jahresberichi derkön.

ung. Geologiscben Reichsanstalt für L913. Budapest, l'.iu. 114.
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der Bruohlinie zwischen Kiskászon und Kézdiszentkereszt aufáteigenden

Kohlendioxyds zuzuschreiben. Die tatsáchlichen áuBeren Anzeichen hievon sind

die in die Bruohlinie fallenden, in den Gemarkungen der vorerwahnten Gemein-
den liegenden, an Kohlendioxyd sehr reichen Sauerwasserquellen. Die Wirkung
sieht raan vornehmlich auf der Kiskászoner Seite, so daB sich die der Bruoh-

linie entlang befjndlichen Konglomerate wie ein weicher Zueker zwischen den

Fingern zerbröckeln lassen.

Diese Gebiete sind volkswirtschaftlich dadurch charakteristisch. daB die-

selben durch die bestándig zunehmenden Alluvionen und Senkungen für den

Ackerbau ganz wertlos geworden sind, ausgenommen den unterhalb der Komitats-

straBe zwischen Kézdiszentlélek und Kézdiszentkereszt liegende Teil. Die kompe-
tenten Bebörde nscheinen behufs weiterer Verhütung des Schadens keinerlei

MaBregeln treffen zu wollen.

IV. Resumé.

Betrachten wir nun auf Grund der bisherigen Untersuchungen das

in der Bichtung Kézdivásárhely— Torja gelegte Profil (Fig. 9). Diese Partié

des Beckens und groBer Wahrscheinlichkeit zufolge auch die noch nicht

kartographierte Partié ist aus wechsellagernden und auskeilenden Schichten

von Sand, Schotter und Ton aufgebaut. In der Mitte Hegen fást horizontal

gelagerte, feine, muskovitische, graue Tone. Die von oben eintretenden

Schotterbetten aber verlieren sich, wie dies auch der Voláler AufschluB

zeigt, zweigartig zwischen den gegen den Beckenrand sich auskeilenden

Schichten.

Die Stelle der Auskeilungen falit gerade ungefáhr unterhalb Kézdi-

vásárhely, so daB man keinen für eine Tiefbohrung idealer geeigneten Platz

finden kónnte. Die labile Natúr des auffüllenden Materials bringt es mit

sich, daB diese Masse auch gegenwártig noch ihre Gleichgewichtslage sucht.

Das ganze ist in einer langsamen Bewegung gegen den tiefsten Punkt des

Beckens begriffen und weist Bbyeb1 den Gravitationstypus der Masse

an Versuchen nach. Die áuBeren Anzeichen dieser Bewegungen können
auch in dieser Gegend bei kleineren Érdbe ben beobachtet werden, die

verháltnismáBig ziemlich háufig sind.

Wegen der inneren Butschung müssen die Schichten natürlich ge-

faltet sein und zeigen diese eben nicht eine solche ungestörte Lagerung,

wie dies das konstruierte Profil aufweist (Fig. 11). So konnte es geschehen,

daB man beim durchbohren einer durch eine solche Faltung entstandenen

kleinen Antiklinalen in Oroszfalu (beim Stefanschen Brunnen) das auf-

steigende Sauerwasser erbohrt hat, was indessen auch vorauszusehen war,

da auch die übrigen Mineralwasser innerhalb dieser Gemarkung darauf

1 ReybR: Ursachen der D.foimationen. Lf-ipzit;. 1892 pag. 17.
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hiriweisen, dafi eine der vom Torjaer «Büdös» ausgehenden Bruchlinien

hier durchzieht.

UntersucHt man die áufien n morphologischen Verhaltnisse der

Deltaausfüllung, so findet man, dafi auch dieses, so wie jedes and< re, auch

rezente Delta, oben' mit jáh aufsteigenden, sodann sarifter abfallenden

und schlieBlich mit einein fást der Horizont alen sich naherhden Abhang in

das Becken eintritt. Auch ist es gewiB — vom ganzen Háromszéker Becken
im allgemeinen gesprochen - dafi diese Ausfüllung als eine untereinander

zusammenhángende Serié von Schuttlehnen und Deltas ang<nommen

Volál Torja Kézdivásárhely

Z= Bohrunu,

570 m. t. f. f,=Quelk-

Sand- Tod Sand Schot- Roter Torf
atein ter Tón
deide Pont. Levantische Di- Al-

Stufe Stufe luv. luv.

230 m.

Tiefe der BohruiK

Fig. 9. Geologisches Profil der Partié anterhalb der Terrass e ír

n ni K é z di v á s á r h e 1 y.

Erklárung der Zeichen: I— IIJ '— Terrassen ; 1 = Aus kretazischem Sandstein.

bestehendes Grundgebirge ; 2 = Grauer Ton; 8 = Quarziger Andesitsand ; 4 = Grobe

Scbotter; 5=Roter Terrassenton (Nyirok); 6 = Torf aus dem Überschwemmungsterrain.

werden muB. Hier will ich auch noch die zu den Deltabildungen gehörigen

Kohlenvorkommeu erwáhnen, die bei den Entdeckera manohe sanguinisehe

Hoffnungen erweckti n.

Das einstige Delta ist geschützter gewesen, und an den áuBerhalb

des Weges der hereinstürzenden Wassermassen fallenden Stellen, angefábr

an der Stelle der heutigen Gemeinden Csernáton, Lka falva und

Futásfalva, waren o rige, versumpfte üferpartien. Aus der \n-

báufung dieser abgestorb n< o Pflanzen und der durch die Strömung hinaus-

geschwemmten Treibhölzer sind durch eine geringe Verkohlung Koblenlager
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entstanden, die man sonach unter die a utocfeton-allochtone n'

Kohlenflöze einreihen muB.

Beim Graben von Brunnen in den erwáhnten Dörfern ha) maii cinige

Partién von diesen Flözen auígeschlossen und schien solcherart, bei ober-

flachlicher Beurteilung der Sache, die Annahme günstig, dali es sich hier

uni ein unter den drei Dörfern hindurchstreichendes Lignitflöz handlé.

Gelegentlich der Begehung des Gebietes habé ich inich bei den tieferen

AufschlüBen davon überzeugt, dali diese Flöze nur isolierte, für die Aus-

nützung wertlose Flecken und sogar durch die Beschmutzung der Brunnen-

wasser direkt schadlich sind. Gegenwártig ist kein einziges díeser Flöze

irgendwo auígeschlossen, nur vom Hörensagen weiB ich, daB man vor

zirka 30 Jahren bei Alsócsernáton auch einen iStollen auf eines jener Kohlen-

vorkommen vorgetrieben hat, den man wegen Einbruch des Sandes ein-

stellte. In den Daten über die Brunnengrabungen ist auch stets nur von

einer Máchtigkeit von einigen Dezimetern Kohlé die Re de.

Ein diesem Kohlenvorkommen áhnliches sah ich in tí t e g 1 i t z

bei Berlin, welches Potomé in seinem, die Entstehung der Steinkohle

behandelnden Werke 1 in so meisterhafter Weise beschrieben hat.

Was bei Feststellung der Altersverháltnisse der das Becken aus-

füllenden Bildungen betriíft, kann man der Auffassung J. Lrenthey's
beipflichten, der die Hügeln, die das Baróter Gebirge umgeben und die mit

jenen der Kezdivásárhelyei- Gegend durch das einstige Binnenmeer im

Zusammenhang gestanden waren, in die levantische Etage eingereiht. 2

Dies unterstützt auch die ziemlich dürftige Fauna : die Gegenwart

von Unió Crassus Retz und von Bythinia Bodosensis Roth. In den unteren

Terrassen ist auf eine gröBere Fauna keine Aussicht, eher wáre etwas bei

• inem geeigneten AufschluB der Kohlenknollen zu erhoffen.

(Aus dem ungarischen Originál übersetzt von M. Przyborski dipl.

Bergiug. j i;ieur. Berginspektor i. R.)

1 Potonié: Entstehung der Steinkohle. Berlin, 1910. pag. 46.

3 Dr. J. Lrenthey: A székelyföldi szénképzdmény földtani viszonyairól. Orvos-

Természettudományi Értesít. Kolozsvár, XX. 1895.



ÜBER DEN NYIEOKBODEN DES TOKAJ-HEGYALJAER
GEBIRGES.

Von Dr. Róbert Ballenegger. 1

In seiner im Jahre 1866 unter dem Titel «Beschreibung und Klassi-

fikation der Böden des Tokaj-Hegyalja» erschienenen Studie lieferte Josef

v. Szabó eine vorzüglicho Beschreibung des Nyirokbodens des Tokaj-

Hegyalja- Gebirges ; er schrieb dórt folgendo:

«Als Nyirok bezeichnei das Volk im Tokaj-Hegyalja ebenso wie im Mátra -

gebirge einen bindigen, plastischen Tonboden, der in der Eegel rot ist, und in bo-

hém MaBe die Eigenschaft besitzt, die Feucbtigkeit festzuhalten. Wenn er aus-

trocknet. wird er so hart, daB er bloB der Haue weicht, wenn er bingegen allzu

feucht ist. wird er so klebrig, daB er am Stichel baften bleibt. Bearbeiten láBt

er sich nur bei einem gewissen Feuchtigkeitsgrade. Das Wasser nimmt er scbwer

auf, er láBt es kaum durch, ausgetrocknet wird er zu harten Sebollen, die auf

auswártige Einflüsse nicht zerstáuben. Der Nyirok ist die beste Bodenart des

Hegyalja, er gibt den stárksten, haltbarsten, aromatischesten Wein. Zugleich

ist er der verbreitetste Boden. Er bildet sich aus den Trachyten, und auBer Ge-

stcinseinschlussen konnnt darin nicbts vor.»

lm Laufe der agrogeologischen Übersichtsaufnahmen hatte ich Ge-

legenheit einen Nyirokboden aus dem Tokaj -Hegyaljagebirge einer einge-

handeren Untersuchung zu unterziehen, und ich möchte diesmal die Resul-

tate dieser Untersuchung vorführen, da aus den Ergebnissen der Analyse

einige die Entstehung und die Eigenschafíen des Bodens betreffenden

Schlüsse gezogen vrerden können.

Der untersuchte Boden stamml aus einem Weingarten bei Mád und

wuxde von meinem Kollegen I. Timkó gesammelt. Der üntergrund bestehl

aus Rhyolith and seinero Tuff. Auf diesem Üntergrund liegt ein áuBersI

bindiger, hell rötlichbrauner Tonboden, für welchen die obige Beschreibung

von J. v. Szabó vorzüglich zutrifft. Seine Plastizitátszanl isi '23* 1. seine

Plastizitátsgrenzen H\~>. bezw. 21*1 (nach der Methode von Atterberg).

Seine mechanische Zusammensetzung kann in folgender Tabelle zu-

sammengefaBi werden :

1 Vorgctragcn in der Fachsitzung der Ungarischen Geologisclun GeseUsch. am 8.

November, l!»l(i.
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Durchniesser dcr Köruer o/o

0-2 mm 2-3 grober Sand.

0-2 —0-06 mm 4*8
]

0-06 -0-02 « 20-3
J

femer Sand
<
M°)-

0-02 -0-006 « • 16-0
| r ,

0-006-0-002 « 9«7 }
Gestemsmehl (Schluff).

< 0-002 « 40-9 Ton.

Der vorherrschende Gemengteil des Bodens ist sonach der Ton, der

Boden besteht fást zur Hálfte aus diesem. Hieraus erklárt sich das Ver-

halten des Bodens zum Wasser.

Um die chemische Zusammensetzung des Bodens kennen zu lemen,

analysierte ich zunáchst den Boden, sodann den vom Boden abgeschlámm-

ten Ton, und die im Boden eingeschlossenen gröBeren Tuffstücke. Vor
allém willichdie Analysenresultate des Tuffes verglichen mit einer Rhyolith-

analys,j vorführen, die mir von Herrn Dr. M. v. Pálfy gütigst zur Ver-

fügung gestellt wurde. Der Tuff ist hellgrau, u. d. M. sieht man, da6 er aus

Glas besteht, in welchem nur einzelne Biotitfetzchen zu unterscheiden sind.

In dem zum Vergleich dienenden Bhyolith, welcher aus dem nördlicheren

Teile desselben Gebirgszuges, aus der Umgebung von Pálháza stammt, sind

in der glasigen Grundmasse Feldspat- und Biotitausscheidungen zu sehen.

Die Daten der Analyse sind die folgenden (die Analyse des Ehyoliths

von Pálháza stammt von Herrn Dr. K. Emszt) :

Rhyolithtuff (Mád) Rhyolith (Pálháza)
% Mol. % % Mol. %

Si0 2 70-19 82-21 75-29 82*38

AkOs 11-86 8-17 13-42 8'66

Fe2 3 0-96 1-03

FeO 0-37 1-20 0'62 1'46

MgO 0-39 0-68 Spur.

CaO 2-78 3-49 116 1-37

Na2
1-39 1-57 3*37 3'58

K2 3-58 2-68 3'65 2-55

Glühvermst 5*72 1*25

P2 bei 105° 2-78 -
Ti02 0-07 Spur

P2 5
0-03 «

MnO 0-04 «

100-16 100-00 99-77 100-00

Beidé Gesteine sind demnach sehr sauer, an ihrem Bau spielt Eisen

eine sehr untergeordnete Rolle. Auffállig ist die groBe Áhnlichkeit in der
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Zusammensetzung der beiden (jesteine, der Tuff enthalt weniger Natriurn-

oxyd als der Khyolith, sein Wassergehalt hingegen ist höher. Hierin gebén

sich die ersten Zeichen der Verwitterung zu erkennen, die .sich in Wasser-

aufnahnie und Auslaugung der am leicbtesten löslichen Base, des Natrium-

uxyd offenbart.

Die Zusammensetzung des Bodens und des vom Boden abschlamm-

baren Matériái (Ton) ist in folgender Tabelle zusammengefaBt, die dritte

liubrik enthalt die Zusammensetzung der nicht abgeschwemmten Teile

des Bodens (Sand- und Gesteinsmehl) ; letztere enthalt berechnete "Werte,

zu denen ich auf die Weise gelangte, daB ich aus der Zusammensetzung

des tonigen Teiles berechnete, wie viel auf 409 gr entfállt ; so viel Ton

enthalt námlich der Boden ; durch Abzug des so erhaltenen Wertes aus

der %-uellen Zusammensetzung des Bodens ergibt der Eest die Werte der

Zusammensetzung des nicht abgeschlámmten Teiles, die sonach die %-uelle

Zusammensetzung der gröberen Teile des Bodens angeben.

i. ii. m.
Nyirok Nyirok Nyirok

(Vollboden) (Toniger Xeii) (Sand und Schlufl)

Si2
63-87% 48-13% 74-88%

Al2 3
14-78 20-41 10-93

Fe2 3
5-68 9-72 2'91

MyO 1-23 1-95 0-74

CaO 0-82 • Spur 139

Nozü 1-00 0-27 1-51

K2
2-31 2-54 2-15

Glühverlusl 4-29 7*67 1'95

H2 bei 105° 4-48 8-01 2'05

Ti02
0-49 0-41 0-54

P2 A
0-08 0-10 0-07

Mnü 0-07 0-02 <H0

Organische Substanz 0*98 1 -31 0-77

.
1 OOOS 100-54 99-99

\;ieh den Daten der Analysen enthalt der Nyirok weniger Kiesel-

sáure als die Rhyolithe, hingegen mehr Aluminiumoxyd und namentlich

mehr Bisenóxyd. Besonders auffallig gibt sich dies zu erkennen, w< nn man

den tonigen Teil des Nyirok, das eigentliche Verwitterungsprodukt ins

Auge fa Bt. Das Verwitterungsprodukt ist sonach eine sehr basische und

hydratisierte Bildung, in welcher die Hydroxyde il«'S Aluminiums und

Eisens vorherrschen. aus welcher von den übrigen Basen das Kalziumoxyd

vollstándig und das Natriumoxyd nahezu vollkommen ausgelaugt wurde

und mi) das schwer lösliche Kaliranoxyd, wahrscheinlich als Adsorptions-

verbindung, zurückbíieb. Der hohe Gehall an Magnesiumoxyd deutel
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darauf hin, daB in dem tömgen Teil auch nicht ganz verwitterte Biotit-

sohüppchen in gröBerer Menge enthalten sind, die in hohem MaBe dazu

beitragen, daB der Boden so plastisch ist. Aus den Untersuchungen Atter-

bergs ist námlich bekannt, daB unter den bodenbildenden Mineralien der

oxydierte Biotit die gröBte Plastizitát auíweist, nanientlich wenn seine

Schüppchen genügend fein sind.

Wenn man die Zusammensetzung des nicbt verwit térten Teiles des

Bodens (3. Kolonne) ins Auge faBt, falit die gute Übereinstinmmng mit

der Zusammensetzung der Rhyolithe auf. Der unverwitterte Teil des Nyirok-

bodens bestebt sonacb aus den Mineralindividuen des Rhyoliths. Diesen

SchluB bestátigt aucb die mikroskopiscbe Untersuchung des aus dem Boden

ausgescnlánmiten feinen tíandes ; in diesem feinen Sande berrscht Orthoklas

(Öanidin) und Quarz vor, auBerdem kommt viel Biotit, sebr wenig Plagioklas,

Pyroxen, Muskovit, Zirkon und Hámatit vor. Die Pyroxene besteben vor-

nehmlich aus Hyperstenindividuen, diese bilden den überwiegenden Teil

der über 2*9 schweren Fraktion. Mit Ausnahme des Hyperstens und Musko-

vits kommen allé diese Mineralien aucb in den Rhyolithen vor, Der Hypersten

kaim aus den in der Náhe vorkommenden Pyroxenandesiten abgeleitet

werden, der Muskovit hingegen kann von weiter durch Wind hergeweht sein.

Die Mineralkörncben sind scbarf, friscb, nicbt abgerieben, was be-

weist, daB sie nacb Verwitterung des Gesteines nicht durch Wind oder

Wasser transportiert wurden, sondern an Ort und Stelle blieben.

Auffállig ist im feinen Sande der völlige Mangel an Glas, obwobl

die Rhyolitbe und ibre Tuffe hauptsáchlich aus Glas bestehen.

Auf Grund des mikroskopischen Bildes und der Analysendaten muB

alsó im Rhyolith aus dem Gesichtspunkte der Verwitterung ein scharfer

Unterschied zwischen der glasigen Grundmasse und den ausgeschiedenen

Kristallen gemacht werden. Die glasige GrundmaBe verwittert leicht und

liefert durch ibre Verwitterung die den Nyirok cbarakterisierende Ton-

substanz, wáhrend die Kristalle viel langsamer verwittern und die Skelet-

teile des Bodens bilden. Die Bildung des Nyiroks schlieBt mit der Ver-

witterung des Glases ab, die in den Rhyolithen ausgeschiedenen Kristalle

nebmen nur sehr langsam an der Bildung desselben teil. Der Chemismus

der Verwitterung aber kann auf die Weise aufgefaBt werden, wie die Lösung

von Glas in einem Wasser, das nur sebr wenig Humussáuren enthált. Die

alkalischen Wasser waschen aus der Lösung die ívieselsáure, sowie die

Oxyde des Magnesiums, Kalziums und Nátriuma aus, die Hydroxyde des

Aluminiums und Eisens hingegen werden niedergeschlagen und binden das

Kaliumoxyd infolge Adsorption so fest, daB es durch die Niederschlags-

wasser nicht ausgelaugt werden kann. Das Resultat ist ein sehr hydrati-

sierter, besonders aus den Oxyden des Aluminiums und Eisens bestebender

Ton, welcher als Base vornehmlich Kaliumoxyd enthált.
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Es frágt sich nun, wann der Nyirok des Tokaj-Hegyalj a entstanden

ist. Um diese Frage zu beantworten, wollen wir untersuchen, wo aucb

heute ein Boden mit den namlichen Eigenschaften entsteht. Böden mit

solchen Eigenschaften éntstehén heute in der Gegend des Mittelmeeres,

unter subtropischem Klíma, bei verháltnisrnaig reichlichem Niederschlage

und hoher mittlerer Jahrestemperatur. Unter solchen Umstanden zer-

setzen sich die organischen Substanzen sehr rasch, sie oxydieren vollstándig,

eine Humusanháufung tritt nicht ein, die Niederschlagswasser enthalten

demzufolge keine saueren humosen Produkte, rre Keaktion ist alkalisch,

womit die Bedingung der Bildung von Nyirok gégében ist. tíolche nyirok*

artige Böden wurden von Kamann aus Südfrankreich und Spanien be-

schrieben. 1

Die Rhyolitheruptionen werden in unserem Gebiete in das Miozan

gestellt, sie begannen im oberen Mediterrán und endeten im Sarmatikum.

Die Tuffe schliessen an mehreren Punkten Beste einer reichen Laubwald-

vegetation ein, so bei Czekeháza, Szántó, Tálya und Erdbénye. Diese

jungmiozane Flóra besteht aus Pflanzen, derén Temperaturansprüche höher

sind als die der heutigen, die unter einem Klima vegetierten, das sich von

dem heutigen mediterránén Klima nicht wesentlich unterscheidet. 2

Die Anfánge der Nyirokbildung müssen demnach in diese Zeit ge-

stellt werden, dieselbe setzte sich sodann bis zu Ende des Tertiárs fórt.

Im Diluvium lagerte sich LöB auf den Nyirok und dieser bedeckt den Boden

auch heute aochan vielen Stellen. Die Denudation schaffte den Löfian vielen

Punkten meder fórt. wáhrend der viel konsistentere Nyirok derselben

leichter widerstand.

Welchen Veránderungen unterliegt der Nyirok heute? Diese Frage

wird durch die Lage des Tokaj-Hegyalja beantwortet. Das Tokaj-Hegyalja -

gebirge liegt an der Grenze von zwei Klimazonen, an der Grenze von zwei

solchen KHmaten, derén eines der Ausgestaltung von Steppenformationen,

das andere aber der Bntstehung von Waldwegetation Vorschub leistet.

Dementsprechend wird der Nyirok an der einen Stelle humos, es entsteht

daraus die als schwarzer Nyirok bezeichnete Bodenart. wáhrend er unter

der Waldvegetation ausblafit, grau, zu Podsol wird.

Der Nyirok ist alsó im Tokaj-Hegyalja das unter Einwirkung von

subtropischem Klima entstandene Verwitterungsproduki jungtertiárer

Eruptivgesteine und derén Tuffe. Er ist ein tertiares Bodenrelikt, me ein

solches von Glinka im Földtani Közlöny aus der Umgebung von Bikszád

b schrieben wurde.8

1 Ramann: Bodenkande [II. A.uflage 1911. S. 533.

8 Pax F. : Grundzüge d'-r Pflanzenverbreitung in den Karpathen II. 1908. S. 8.

1 Glinka t>. : Földtani Közlöny, Bd. XLI. S. 675.



ANOURES FOSSILES DES COÜCHES PRÉGLACIAIRES

DE PÜSPÖKFÜRD EN HONGRIE.

- Planches I III. -

Par le Báron G. J. de Fejérváry.

Ayant eu l'honneur, il y a quelques mois, d'étre chargé par mon ami

le Dr. Th. Kormos de m'occuper de la fauné herpétologique, appartenant

á l'Institut de Géologie, et résultant de ses fouilles á Püspökfürd, j'eus

l'occasion de fairé les observations suivantes.

Le materiéi Amphibien ne consiste exclusivement que d'Anou-

r e s. Je n'y ai jusqu'ici découvert aucune pétrification d'U r o d é 1 e s. Bien

que de quantité passablement restreintes, par leur qualité, ces fossiles ne

laissent pas de nous étre extrémement précieux non seulement comme

fournissant des données nouvelles sur la fauné fossile de la Hongrie, mais

surtout par leur rapport á la science en général, jetant des lumiéres du plus

haut interét sur le développement phylétique des A no üres. Outre leur

valeur zoologique, ces données méritent encore, une appréciation toute

particuliére, par le fait qu'en les rapprochant de la fauné pliocéne franchise

du Bousillon, elles nous permettent de tirer quelques conclusions regar-

dant l'áge des couches géologiques de Püspökfürd qui du point de vue

de leur fauné ont été sujettes á maintes opinions divergentes.

La fauné Amphibienne de Püspökfürd a déjá été l'objet d'une étude

spéciale (4) de la part de mon ami, Mr. Bolkay qui, il y a trois ans, s'en

occupa dans son aper<ju sur l'herpétologie pannonienne et préglaciaire de

la Hongrie. Gependant les trésors paléontologiques dönt il va étre question

sönt les heureux résultats de fouilles toutes récentes (1915).

Je saisis l'occasion d'exprimer ici ma gratitude sincére á ]\Ir. Th.

Kormos, paléontologiste de l'Institut B. Hongrois de Géologie, pour m'avoir

invité á l'étude. de ce materiéi de si víf interét pour un herpétologiste, tout

en attirant mon attention sur quelques oeuvres de la littérature paléonto-

logique ayant rapport au sujet. Je dois en outre tous mes remercimens

au Dr. F. Siebenrock, l'illustre herpétologiste du Musée Imperial de Vienne,

1 L:i en partié á la session de la Société de Géologk '!< Hongrie le 7 juin 1916.
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et au Dr. C. Lambrecht assistant au Centre Ornithologique Hongrois qui

voulurent bien m'aider en diverses questions littéraires. Je remercie aussi

sincérement mon chef le Dr. G. Horváth, Directeur de la Section Zoologique

du Musée National de Budapest, qui en sa qualité de membre du Comité

International de Nomenclature Zoologique, et l'obligeance de m'assister

de ses conseils dans les questions de nomenclature se présentant au cours

de mon travail.

Avant de m'engager dans l'expositiön détaillée de mon sujet, je

voudrais reléver en termes générauxles données que nous ont déjá foumies les

fouilles paléontologiques sui' le développement phylétique des Anoures. 1

Les premiers renseignéments qui nous sönt parvenus á ce sujet, nous

portent á la période du J u r a s s i q u e supérieur et mentionnent

un A nour e, V Eobatrachus agilis, d'aprés Moodie de caractére bufonoide,

que le Prof. Marsh en 1887 pourvut il est vrai du nom précité, qui cependant

resta nomen nudum jusqu'au traité de Moodie (20), paru en 1912. Boulenger

(8, p. 191—192) mentionne comme provenant également du Jurassique

supérieur, mais recueilli en Espagne (la pétrification citée plus haut résultait

des fouilles faites au Wyoming en Amérique) le Pálaeobatrachus Gaudryi

Vidal. Cet animál, dit Boulenger, n'est rangé que provisoirement dans

le génre Palaeobalrachus, et il ajoute : «... il s'agit bien d'un véritable

Anoure, pas plus spécialisé en tous cas que nos Discoglossides et Pélobatides

actuels. Les restes de poissons associés á ce squelette ne permettent pas de

douter de l'exactitude de l'áge géologique qui lui est attribué.» II ne me

fut. malheureusement, pas possible de me procurer le traité originál de

Vtdal (23) publié en 1902 dans les «Memorias de la Academia E. de Bar-

celona.» Je fus ainsi réduit a devoir m'occuper de cet Anoure intéressant

par l'entremise de l'article de Broili résumant l'oeuvre de Vidal et paru

dans le «Neues Jalirbuch f. Miner., Geolog. u. Palaontologie» (Tome II. année

1907). D'aprés la photographie grandeur naturelle, accompagnant l'article,

la longueur entiére de cetté pétrification dépasserait a peine 3 cm. Au sujet

des conditions qui nous intéressenl par rapport au sacrum et á Yurostyle

ni le texte ni la figure ne permettent de s'en former une idée claire. Broili

écrit comme suit : «T)ie Wirbel selbst sind undeutlich, dagegen isi der cha-

rakteristische Coccyx und das langgestreckte Ileum sehx deutlich zu elken-

nénk Cetté description trop sonmiaire ne nous offre aucun renseignement

concemant le nombre des vertébres composanl le saerwm; je ne puis égale-

ment iien découvrir de frappant sur Vurostyle défini par Broili comme

«caractéristique» sí ce n'esl sa structure apparemment assez massive.

1 L'age géologique des lieux de provenanoe d'Anoures fossiles se trouvanl

en Eongrie est ici dénommé d'aprés les renseignéments puisés dans les ouvrages du Prof.

Kokmus ou ilont il a bien v<»ilu me fairé |>art direotement.
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Télies seraient donc les plus anoienneg pétrifications d'Anoures
connues jusqu'á ce jour, et, comme Boulenger le fait observer (1. c), con-

temporaines des D i n o s a u r i e n s et Pterodactyles.
Boulenger (1. c.) mentionne des squelettes delapériode eocént

supérieure, provenant des Indes, qu'il rangé dans le génre d'Oxyglossus

Tschudi vivant encore de nos jours, ainsi que des pétrifications de la mérne

période, découvertes en Europe, et classées provisoirement dans le génre

Bana L. de la famille des B a n i d e s. II cite encore des couches o 1 i g o-

c é n e s et pliocénes de l'AUemagne, de l'Autriche et de la Francé

le Discoglossus Otth, la f Latonia v. Meyer et le f Pelophilus Tschudi,

faisant partié des Discoglossides, le Pelobates Laur. appartenant

aux Pelobatides, ainsi que le génre Bana L. faisant partié des B a n i-

des. J'ajouterai encore le génre f Diplopelturus Dep. décrit par Ch.

Depéret (9) et classé par lui parmi les D i s c o g 1 o s s i d e s.
1 La famille

des Palaeobatrachidae Cope provient de la mérne période et renferme le

génre Palaeobatrachus Tschudi dönt Peters décrit les larves sous le nom
de Probatrachus (25, p. 16). Boulenger classe le génre Protopelobates Bieber

(3 & 17) dans cetté famille qui toutefois, selon mon opinion, appartient

á la famille des Pelobatidae Lataste. J'ajoute ici également les deux fossiles

décrits par A. Portis (22) en 1885 le f Banavus Scarabellii Portis et le

f Bufavus Meneghinii Portis ; ces deux Anoures de haut interét

furent recueillis dans les couches du Miocéné supérieur de Sinigaglia. Leur

place systématique n'a pas encore été déterminée.

Pour énumérer tous les genres d'A noures fossiles jusqu'ici connus,

la liste ci-dessus peut encore se compléter d'aprés Zittel (26, p. 421—432,

Fig. 411—421) comme suit : YAlytes Wagl. et le Discoglossus Otth? de

la famille des Discoglossides. Le génre Asphaerion v. Meyer des

Ka ni des, celui du Bufo Laur. (= Palaeophrynus Tschudi) et du

f Protophrynus Pomel des Bufonides, enfin les genres f Amphirana

Aymard et f Batrachus Pomel, dönt la place systématique resté encore

á définir. Au sujet des Pelobatides Zittel (op. cit. p. 430) nous

parle de plusieurs ileums provenant de la chaüx miocéné de Weisenau,

ileumz qu'on a peine a distinguer de ceux des genres Pelobates Laur. et

Pelodytes Bonap.

C'est á Péminent herpétologiste du Musée de Magdeburg, le Dr. W.
Wolterstorff, que nous devons nos connaissances détaillées sur le génre

Palaeobatrachus. Dans son excellent ouvrage «Über fossile Frösche insbeson-

dere das Genus Pal8eobatrachus» écrit, comme il m'en fit part lui-méme

il n'y a pas longtemps, durant la premiere année de ses études universi-

1 D'aprés ce qui sera développé dans lea pages suivrantes j'ai cru pouvoir compter

oe génre parmi les Bujonidae.
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taires, et pourvu de plusieures planohes dessinées de sa main (25), il

s'approfondit dans l'examen de ce groupe intéressant de Batrociens
anciens et c'est précisément dans ce travail qu'il décrit la plus grandé

partié de ces espéces.

Pour conclnre je citerai encore les «Notes sur un Génre neuveau

de Batraciens Bufoniformes du terrain á Elephas merididnalis de Dnrfort

(Gard)» par De l'Isle du Dréneuf (15), auxquelles, malheureusement,

l'auteur n'a pas ajouté de planches et qui comprend la description d'un

Anoure de grandé taille de la période pliocéne, le f Platosphus Gervaisi,

qu'il classe parmi les Bufonides se fondant sur la máchoire supérieure

dépourvue de dents. Comme Boulenger l'écrit, nous trouvons aussi des

restes d'A n o u r e s provenant de couches plus récén fces dans l'Amérique

du Sud1 qu'on relie facilémeut aux espéces prospórant encore de nos jours

en ces parages.

Dans le petit nianuel fórt pratique cité plus haut, Boulenger ter-

rnine son bref chapitre sur les A no üres fossiles en ces termes: «Donc

les Anoures fossiles qui nous sönt connus ne jettent pas plus que les

Urodéles, aucune lumiére sur 1'origine des Batraciens actuels. Dés la fin

du Jurassique ils existaient tels que nous les voyons aujourd'hui.» Le

materiéi que nous allons examiner ne saurait iiaturellement nous offrir

de nouveaux renseignements á ce sujel mais compléte cependant nos

connaissances sur les Batraciens anoures de la période préglaciaire.

Je désirerais maintenant parcourir les groupes énumerés plus haut

d'un point de vue ostéologique tout spécial, c'est-a-dire par rapport aux

vertébres formánt le sacrum ainsi qu' a l'u r o s t y le en dépendant. Con-

3Ídéran1 le materiéi dönt il est question, ce point de vue me páráit de haute

importance.

Nous savons que tous les genres connus d 'A n o u r e s v i v a n t s a u-

jourd'hui ont sans exception le sacrum composé
d'uin seule vert ébre. C'est-á-dire que les extrémités antérieures

des alae ossis ilei ne se joignent qu'aux prétendus -processs tramversi de

formes trés variées de la vertébra sacralis; la neuviéme vert ébre représente

la vertébra sacralis, tandis que les 8éme et 7
éme vertébres doni elle est

précédée. ae pri rmenl aucune part á la formation du sacrum. 2

Nous trouvons des conditions toutes différentes chez les genres

Palaeobatrachus Tschudi et Platosphus De l'Isle.

Ce ne sönt que ces deux anciens genres d'Anoures que je sache,

ch< z lesquelles on trouve, outre la vertébra sacralis propremeni dite ou

1 Boi m.s'.m: i i doiite pensé i<-i :mx genres Ceratofihryn WrBD el Leptodacty-

hu l'i'iz. le la íamille dep Cystignatkidat Gíjjjth.

:
'

I! vasam dire que leH phénoménes anoimaux (ataviques?) sonl ici exceplép.
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typique, des vertébrés synsacrales prenánt aussi part á la

formation du sacrum,1 á savpir 1—2 vertebra synsacralis mihi chez le Pa-
laeobatracJius2 et 1 chez le Platosphus. Le sacrum des autres Anoures
fossiles précités nous demeure en partié incormu et la o il a été trouvé

on a pu constater qu'il n'était composé que d'une seule vertébre.

Nous ne possédons malheureusement pas de reproduction du sacrum
et de Vurostyle du Platosphus3 aussi la description de Db l'Isle ne nous

permet-elle qu'une revision insuffisante de la morphologie des détails

considérés ici. D'aprés la description (15, p. 476) les apophyses de^ deux

vertébrés formánt le sacrum (vert. sacralis et vert. synsacralis) se suivent

sans intervalle sm tout le parcours de leurs bords se faisant face l'un á

l'autre, c'est-á-dire qu'á premiere vue elles pourraient fairé l'effet d'une seule

apophyse sensiblement élargie. L'urostyle soudé par l'ossification a la

vert. sacr. (s. str.) présente suivant De l'Isle quelques vestiges d'une

lam. horizontalis («avec des traces de crétes latérales.» 15, p. 475). Les Pa-

laeobatrachus — qui d'aprés nos connaissances actuelles, ne peuvent étre

reliés de plus prés au Platosphus — piésentent par rapport a la formation

du sacrum et de Vurostyle (os coccygeum) les caractéres suivants : A) Sacrum:

les prétendues apophyses de la vert. sacralis (sensu stricto) s'élargissent

a leurs extrémités et forment un angle droit avec l'axe de la colonne ver-

tébrale ; la vert. synsacralis II. suit la mérne direction, les extrémités de

1 II est possible que chez le Banavus et le Bufavus décrits par Poetis (22) le sacrum

sóit formé de 2 ou 3 vertébrés. Sur le premier, Yileum parait avoir glissé en avant atteignant

ainsi les proc. trans. de la 6éme vertébre. Pobtis lui-rnéme se prononce povir cetté supposi-

tion (p. 1179) aussi ne comprend-t-on pas pourquoi sur la page précédente, (1178) a propos

du mérne sujet, il fait la remarque suivante: «É questa una novitá anatomica ebe non ha

riscontro in nessun genere vivente o fossile di Batraci.» (J'ai fait moi-méme une observation

analogue en préparant des squelettes de Belobates, lorsque le retrécissement causé par la

cuisson fit glisser les ilea en avant de facon semblable.) Portis est de l'opinion que les

3 derniéres paires de proc. trans. devaient étre les suspensoires de Yileum ; ces proc. trans.

ne sönt aucunement p l.u s é p a i s que ceux des vertébrés précédente s. Sur

les dil. sacr. du Bufavus, ainsi que sur le eorps de la vertébre sacrée, Portis croit

découvrir une suture qui indiquerait la présence de 2 vertébrés. L'éclaircissement de ces

questions morphologiques tout intéressant et désirable qu'il apparaisse, n'ayant pas encore

eu lieu, je ne pourrai, en traitant de la morphologie et phylogénie du sacrum et de Vurostyle,

tenir compte des deux Anoures ei-dessus nommés.
2

II est vrai que H. v. Meyer (19, p. 150) éerit par rapport au Palaeobatrachxs

dihiviamis Goldf. (nmmé par lui Palacobatr. Goldfussi v. Meyer) comme suit: «dasa

clas Kreutzbein \iis])iünglitb aus mehreren Wirheln bestand, gcwöbnlich aus drei, bisweiliH

L'laubt maii auch vier unterscheiden zu können.D Wolterstorff par contre, qui lui au^i

examina le materiéi de v. Meyer, décrivant le génre en question (25 p. 48) mentioune le

•sacrum comme formé de t r o i s vertébrés [vert. sacr. + 2 vert. synsacr. mihi) dönt les dila-

tations nous présentent deux ouvertures de srandeur égali

3 De -Xáxu? = plat, large, et ö'jipua = hanche.

Földtani Közlöny. XLVII. köt. 1917. ' 10
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ses «apopkyses» s'élargissant égalemenl et s'ossíffiant avec les (wpo-

physe$>> de la vert. sacr., leur partié distale présentant une surface unie,

tandis que les proximales (celles se rapprochant du corps de la vertébre)

s'éloignent l'une de l'autre de fa9on á laisser entre les «apophyses» des

ouvertures de grandeurs variant suivanl l'individu; les <fapophyses» de la

vert. synsacralis I. se dirigent en arriére et leurs extrémités distales

rejoignent sur un court espace la surface ossifiée formée par la vert. sacr.

e1 la vert. synsacr. II., laissant une large ouverture triangulaire entre le

bord antérieur des «apophyses» de la secondr vertébre synsacr a le et

le bord postérieur de ses propres «apopliyses>). Ces formations des aapophy-

ses» le la vert. synsacr. I. se retrouvent trés caractéristiquement développées

ebez de Palaeobatr. Fritschi Wolt. par exemple ; du point de vue de la

direction suivie par les «apophyses» nous pouvons encore compter ici le

Palaeobatr. bohemicus v. Meyer tandis qu'auprés du Palaeobatr. grandipes

Gieb. et peut-éttv plus encore chez le Palaeobatr. gigás v. Meyer nous

constatons une tendance trés marquée de ces prétendus processs transversi

a se diriger vers le d e v a n t ; nous ne trouvons donc chez ceux-ci

qu'une vertébre s y n s a c r a 1 e, celle qui précéde n e p r e n a n t

a u c u n e part a la formation d u sacru m. B) Urostylus:

á propos de l'u r o s t y 1 e le Dr. Wolterstorff éerit comnie suit

(25, p. 30—31): «Nur das vordere Ende ist in 2 Fállen gut überliefert,

die wulstige gedrungene Form und die angedeuteten Querfortsatze sind

bezeichnend, doch schwer in Wort und Bild wiederzugeben . . . Der ausser-

gewöhnlich plumpe Knochen besitzt keine ausgebildete obere Leiste, 1 der

enge Kanál für den Spinalnerven ist rund. Eine Anschwellung mit 2 feinerj

Höckern und Löchern beiderseits, beweist, dass der Knochen ursprünglich

aus 2 Wirbeln bestand. 2 Der hintere Teil ist nur im Abdruck erhalten.

Er verschmálert sich gegen das Ende hin und ist mássig lang.»

Nous ne connaissions j u s q u' ici a u c u n Ano u r e

provenant de Hongrie dönt le sacrum aurait été
formé de d e u x vertébre s. Le p.remier B a t r a c i e n

1
II eemblerail que par rapport a la formation du coceyx les Pal a e o b a,\ r a o ii i <1 ea

suivenl le <>']>< designé par moi du nom de Páku owostyle (comparer 25, Taf. XT. Rg. 1 l a & b).

2 C'eal probablemenl a ce fait que l'on peul attribuer lt- dessin sans doutc ezagéré

de l'u Ti'.-i' (2 1 . Atlas, Pl. XXX, l?ig. 7), surléquel nioua voyons apréa lesaerum une vertébre

aus contoura trés tnarqués, qui ne nous perméi pas de distinguer si elle se rattaehe á la

colonne vertébrale propremenf dite <>u bien si elle fait partié de Vtttostyle. Woi/fbhstobiot

ne tnentionne pas une différenciation de vertébres postsaoralea, aussi peut-on présumer que,

but le dessin de Pictht, oe sonl les traces de la premiere rertébre cocoygale originalede

l'u rost y 1 e qui se trouvenl on réesatel point, présentanl ainsiacet égard des oonditions

niorphologiques qui, vu l.i ilisi ription de WoiíTBBSTORFB, (op. oit. p. 31 & Taf. XI. Fíl;. 11«),

ne nous paraissent guére plausibles.
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anoure présentant cetté particularité nous parvint par

suite des fouilles du Dr. Kormos. C'est ainsi que me revint la bonne

fortune de pouvoir m'approfondir dans l'étude de ce Batracien fossile

que je décris plus bas sous le nom de Pliobatrachus Lánghae, le classant

dans la sousfamille bufonoide désignée par moi comme f Platos'pliinae. 1

Aprés cet exposé sommaire résumant en grands traits ce que nous

savons par rapport aux points qui nous intéressent sur les A n o u r e s

fossiles, je m'occuperai de mon sujet proprement dit, c'est-a-dire de la

description des ossements d'A noures qui me sönt parvenus des couches

préglaciaires de Püspökfürd (Comitat de Bihar) tout en terminant cetté

étude par mes conclusions relativement aux connexions et phénoménes

phylétiques inférés de mes investigations.

Família: BUFONIDAE Günth.

D'aprés le materiéi de Püspökfürd j'ai divisé cetté famille en deux

sous-familles et me conformant du point de vue ostéologique au systérne

suivi par Boulenger dans son excellent ouvrage «Catal. of the Batr. Sal.»,

amplifié de mes propres observations, je la caractériserai comme suit

:

Máchoires édenteés ; vertébres procéles ; apophyses trans-
verses sans cötes autogénes ; (apophyses t r a n s v e r s e s» de

la vertébre sacrée modérément dilatées ; urostyle a deux

cavités articulaires ; des prolongements bilatéralement situés peuvent étre

présents á la base de l'u r o s t y 1 e (par ex. chez le Bufo viridis Laur.),

mentionnés dans la littérature par Boulenger (6, p. 232), Gaupp et

d'autres auteurs comme processs transversi; sternum généralement en-

tiérement cartilagineux; omosternum généralemeiit absent
;

phalangettes

obtuses, pouvant étre simples ou en forme de T, cas échéant triangulaires.

— J'ai établi pour les sous-familles la clef suivante fondée sur le sacrum et

Yurostylus.

Subfam. I. : f Platosphinae Fejérv. subfam. n.

Sacrum composé de deux vertébres; urostyle sans
spi?ia urostyli, pourvu d'une expansion latérale (lamina kori-

1 La justesse de ma détérmination se trouve prouvée par le caractére pro célé

de la vertebra synsacralis, aussi le Pliobatrachus ne pourrait-il tout au plus se relier —que
du point de vue morphologique, cela va sans dire — á la famille des Discoglossides.
Cependant c'est précisémment la structure mentionnée des vertébres qui réfuterait ce classe-

ment, vu la formation opisthocéle des vertébres des Discoglossides. Un
débris de maxilla fournirait évidemment un argument vigoureux pour trancher cetté question,

comme dans le cas du Platosphus dönt lamáchoire supérieure édentée decida

De l'Isle a le ranger parmi les Bufonides. (Cf. 15, p. 473 & 477.)

10*
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zontalis mihi) et par ce fait morphologiquement moins différencié du

sacrum; les prétendus proc. transversi1 de l'urostyle ne ressortcnt

pas librement mais se présentent sous la forme de petites lattes osseuses

ou de légéres proérainences d ans 1 a surf a c e de la lamina horizontalis.

Genres faisanl partié de la sous-famille

:

Platosphus De l'Isle (?) Diplopelturus Dep.

(?) Bufavus Portis Pliobatrachus Fejérv. n. g.

Subfam. II. : Bufoninae Fejérv. subfam n.

Sacrum composé d'une vert ébre; urostyle pourvu
d'une spina urostyli; p a s d'expansions latérales (lam. horizontalis mihi),

par ce fait morphologiquemenl différencié du sacrum d'une facon trés

m a r q u é e ; les prétendus proc. transversi (proc. obi. post.9) de l'u r o -

s t y 1 e — lors de lem' rare présencc — ressortent librement des

deux ctés.

Genres faisanl partié de la sous-famille2 :

f Protophrynus Pomel Atelophryne Blgr.

Scutiger Theob. (=Cophophryne Blgr.) Nattereria Stdr.

Ophryophryne Blgr. Pseudophryne Fitz.

Bufo Laur. Notaden Günth.

Nectophryne Buchh. & Ptrs. Myobatrachus Schleg.

Pseudobufo Tschudi (=Nectes Cope) Rhinophrynus D. & B.

Subfam. I. : f Platosphinae Fejérv.

Pliobatrachus Fejérv. n. g.
s

Pliobatrachus Lánghae Fejérv. n. sp.

Je Qomme cetté ^péce en l'honneur de ma fiancée, Aranka Marié

Lángh, praticante a la Section Zoologique du Mnsée National Hongrois

de Budapest, doni le concours fidéle me second;i dans i travail.

1 Jc n'ai pu oonstatei la présenoe <lo ccux-ci que ohez le Dijilopclturus et le Plio-

batrachus; j'ignore si le Plalospliu- pu-sédc dos fnnnationB pareilles <>u non, la description

de De l'Jsí.k ne renferme pas de reneeignemente a oe Bnjet.

2 Timi h genres vivants eomptés par Boulenoer (8) eomme appartenant aux

Hv janidat n'oiit été que conditionnellennnt rénnis dana C( tte sous-famille, ceqtd,dil point

de \uc de l'ostéologie, nécéesitera sans doute one revision systématique.

3 Je ne m'occuperai pas spécialenient <1<- la caraotéristique de 06 génre vu qu'il n'est

encore représenté que par une espéce.
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Les restes fossiles de cetté espéce sönt iepreséntés par un sacrum

rí un urostyle bien conservés. Nous trouvons encore un angulare et un

débris d'humerus (Pl. I, fig. 1 & Pl. II, fig. 1), qui, d'aprés leurs dimen-

sions pourraient cas échéant étre rapportés á cetté espéce. Cependaut vu que

de nonibrcux débris du Bufo vulgáris Laur. foss. furent recueuillis

á Püspökfürd, il semblerait possible, et mérne probable que ces fossiles-ci

fassent, eux aussi, partié de ce dernier, ce qui m'a porté á les mentionner

sur Texplication des planches sous la désignation de ? Bufo vulgáris Laur.

foss. Des ilea du B. vulg. Laur. foss. sönt d'ailleurs connus de Püspökfürd,

et un individu provenant de cetté localité fut décrit par Bolkay (4, p.

219) comme Pelobates sp., aussi est-il probable que Yileum décrit et figuré

par Bolkay dans la mérne publication sous le nom de Pelobates robustus

By. se relie également au Bufo vulgáris. La partié posterieure de ces ilea

est endommagée d'une faíjon curieuse (cf. Pl. II, fig. 3), et c'est le

changement de l'aspect morphologique qui donna lieu á l'erreur com-

mise par le Dr. Bolkay. Auparavant je n'étais pas au clair non plus

par rapport á la place systématique que devaient cccuper ces os de

type singulier, et séduit par leur formation je les considérais comme
nouveaux, appartenant au Pliobatrachus . Cependant l'examen précis de

nombreux squelettes récents et restes fossiles du Bufo vulgáris me
mirent sur la bonne voie.

Sacrum (Pl. I. fig. 2 & 3) : D'aprés le fossile en main le sacrum serait

composé de la soudure de deux vertébres; vu d'en haut, le sacrum donne

l'impression d'un os unique, les prétendues apophysesdela ver-

tébre synsacrale et sacrale (processüs transversi) a bsolu-

ment soudées et leurs limites réciproques marquées seulement dans la

région médiane horizontale par une légére saillie en avant; aucune r a i-

nure n'est visible a moins que nous ne considérions l'ouverture de droite,

d'environ 1 mm de longueur et 03 mm de largeur comme point oú la coossi-

fication n'aurait pas eu lieu. Sur la vert ébre synsacralis les proc. obi.

anteriores décrivent une courbe remontant tant sóit peu dans la direction

dor^ale et qui s'élargit fortement en forme de cuillére ou de pelle ; la

spina correspondant au proc. spinosus s 'élévé en tranchant marqué ; consi-

dérant la créte ossifiée précitée qui pourrait servir de limité entre les

«a p o p h y s e s», les prolongements latéraux (wpo ,p}iyses» auctorum) de la

vertébre synsacrale sönt remarquabl ement élargies et s'in-

clinent décidément en avant; elles se fondent entiérement dans le corps

de la vertébre de sorté que des deux ctés de la spina correspondant au

proc. spinosus, nous apercevons un enfoncement s aplanissant graduelle-

meut en sens latéral (distal) et dans lequel il est impossible de distinguer

la limité entre les prétendues apophyses etle corps de la vert ébre.

Le corps de la vert ébre sacralis proprement dite se fond complétement
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dans les dilatationes sacrales. 1 La créte correspondant au proc. spinosus est

clairement visible mais ne fait pas saillie en lamé osseuse aigue comme
sur la vert ébre synsacrale; on reconnait quelques traces du proc.

spinosus. Par leurs formes les dilat. sacrales mihi rappellent le plus les for-

mations correspondantes de la vert. sacr. de YAlytes, en tant que le cté ou

bord antérieur de celies-ci — chez le Pliobatrachus soudé aux dilat. sacrales de

la vert. synsacr. — suit absolument la direction des dilat. sacrales de la

vertébre synsacrale, ce qui permet la soudure et nous les voyons

ainsi s e recourbant légére ment vers le devant. Chez

le Discoglossus par contre le bord antérieur des dilatations rappelle le type

Bufo formánt sóit un rectangle avec l'axe de la colonne ver-

tébrale, sóit se dirigeant en a r r i é r e, tandis que chez les Bombinator*,

le bord prémentionné décrit subitement une forte courbe
e n a v a n t, rendant en moindre degré, la forme que nous trouvons chez

le Pelobates, Pelodytes, la Megalophrys et d'autres Pelobatides. Les

bords postérieurs des dilatations se dirigent en arriére et fornient

ensemble (et non avec la colonne vertébrale) un angle droit. Vu l'état frag-

mentaire du fossile les contours et par conséquent la forme entiére des dila-

tations n'ont pu étre fixes avec certitude ; ces dilatations sönt massi ves,

d'étendue considérable, p 1 a t e s et non cylindriques. Vu d'e n b a s nous

distinguons clairement sur le sacrum, au milieu du corps des vertébres,

sous l'apparence d'une suture, une ligne transversale prononcée, ligne

marquant visiblement la limité entre les deux vertébres et qui, de mérne

que les deux trous de conjugaison s'ouvrant de chaque cté du sacrum,

nous offrent des preuves évidentes de sa formation par la soudure de deux

vertébres. La vert ébre synsacrale est creuse au devant mais par

suite de la soudure, la surface de l'articulation postérieure n'est pas visible,

cependant, considérant la forme décrite par la suture nous avons ici á fairé

á une vert ébre pro célé et non amphicélc ce qui nous autorise á sup-

poser le type pro célé pour la vert. sacr. (s. str.) aussi.2 La vertébre

s a c r a 1 e s'emboite dans Yurostyle par un double condylus. Largeur maxi-

male 17*6 mm.
Urostyle (os coccygis) (Pl. I. fig. 4—5 & Pl. II. fig. 2): Eobuste et plutt

1 Je designé du nom de dilatationes sacrales les élargissements de la vertébre sacraUé

(et synsacralis) tenus jusqu' í *

-

1 pour dea ptoe. trans. (a j> o p li y s e s). Colnme nous le verrons

plus lóin ces deiniera ne iont poinl identiques aus premiere mais bien renf érmés en
e u x; les proc. trans. ne foi meni dono qn'xi a e parti,- ,| , ,- , - é 1 a r g is s »• m e n ' s.

2
II scn suit dono que la remaiquede Boulbngee (6, p. 38) «In those forms in which

the vertebrte arc proco-lous tlic ciuhth i- biconcavej the ninth being invariablj biconven

ne peul 6tre généralisée á tel point, Au conn de mea investigations j'ai pu jusqu'ioi constater

que dans le Bujovulg. Lauh. et la ISujo riritli* Lauk. cinnmc Ar mcinc dans les Pelobates

la 8éme vertébre el la vert, sacralis c.i'"
11 ') - ógalemenl prooéles.
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trapu de forme, Yurostyle rappelle le coccyx des Palaeobatrachus. De ses

deux ctés antérieurs doreals il présente, en sens horizontal, un élargissement

en forme d'aile, ou comme le remarque Depéret (op. cit.) relativement

á son Diplopelturus, revtant l'aspect d'un écusson. Cet élargissement

triangulaire que j'introduirai dans la littérature ostéolpgique sous le nom

de lamina horizontalis urostyli diminue graduellement en arriére pour se

perdre dans le corps de Yurostyle; j'eus l'occasion de l'observer plus forte-

ment dóveloppé encore chez le Pelobates fuscus Laur. et chez le Pelobates

cultripes Cuv. Sur cetté lamina horizontalis urostyli nous trouvons deux

protubérances assymétriques rentrant en sens médián et prises jusqu'ici

pour des proc. transversi rudimentaires. Cependant, comme nous le verrons

plus lóin ces deux protubérances dans certains cas sembleraient plutót,

par analogie, représenter les proc. obliqui posteriores de l'ancienne premiere

vertébre coccygienne. Je ne puis, á l'heure qu'il est me prononcer lá-dessus.

\u niveau du point d'origine de la lamina horizontalis, donc tout prés de

l'extrémité antérieure de l'u r o s t y 1 e, des deux ctés de la ligne médiane,

s'élévent formánt des triangles rectangulairesscalénes, deux arétes osseuses

fórt accentuées (spinae gemellae urostyli mihi). A 1 mm á peine de leur sailhe

elles atteignent lem hauteur maximale aprés quoi elles vont s'amoindrissant

et disparaissent dans la lamina horizontalis. Entre ces deux arétes se trace

nn Villon á'\in mm de isiTgem enyimn {sidcusmedialis urostyli mihi). Au point
#

oú se perdcesillon nous percevons, dessinant une courbe, la pars tectiformis

décrite plus bas, et, dans sa ligne médiane, une saillie trés légére qui pourrait

peut-étre répondre au bord dorsal de la spina urostyli faisant ici défaut

;

il nous faut remarquer ici que la région dorsale de l'u r o s t y 1 e est séparée

de la partié ventrale cylindrique par de légéres crétes osseuses, prolongations

des bords extérieurs de la lamina horizontalis; cetté surface dorsale, partant

de la ligne médiane, s'incline doucement en sens bilatéral, décrivant un

angle obtus en forme de tóit, d'oú le tranchant médián précité pom lequel

je propose le nom de linea medialis urostyli. L'urosty le donc, se de-

membre, pour ainsi dire, en sens horizontal formánt deux parties, dönt

l'une serait sur le cöté ventral, la pars cylmdriformis mihi, sur l'extrémité

antérieure fortement élargie de laquelle se percoivent les amples doubles

cavités articulaires, et l'autre sur la partié dorsale, la pars tectiforrms mihi

décrite plus haut, dönt les limites sönt marquées sous les bords osseux

descendant de la lam. horizontalis par les fissurae laterales urostyli mim se

prolongeant dans la direction des foramina lateralia canalis coccygei mihi

puissamment développés ; comme nous le verrons plus lóin, du point

de v u e de la descendance la pars tectiformis urostyli et la spma

urostyli peuvent étre considérées comme forma tions i d e n 1 1-

que s ; la linea medialis urostyli correspondant au tranchant dorsal de la

spina urostyli. Longueur (l'extrémité postérieur du coccyx est endommagee):
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1 9*2 rom; largeur prise entre les points les plus éloignés des cavités arti-

culaires : 4 mm; la largeur maximale de la lamina horizontalis (entre les

extrémités des vproc. trans.») : 6 mm.
II ne me resté encore plus qu' une remarque a fairé par rapporl au

Pliobatr. Lánghae. Mr. Ch. Depéret décrivit en 1890 (11, p. 172) sous le

nom de Diplopelturus ruscinensis, un Anoure pliocéne du Rousillon qu'il

crut pouvoir classer parmi les D i s c o g 1 o s s i d e s. Les restes de cet

Anoure consistent enl urostyle, 2 numerus, 1 antibrachium et

2 fragments de tibia; Mr. Depéret joignit a sa publication quelques pho-

tographies qui, malheureusement, ne sönt que de grandeur naturelle.

Parmi ces ossements, c'est incontestablement Yurostyie qui offre le

plus d'interét aussi est-il fórt regrettable que tant la description de Mr.

Depéret que l'image qui l'accompagne, ne nous permettent pas de nous

en former une idée claire. Les autres ossements n'étant pas représentés

de maniére égale ebez le Diplopelturus et chez le Pliobatrachus ue peuvent

servir de point d'appui ; c'est précisément de cetté raison que me surgirent

des doutes par rapport á ma détermination et je me demandai si le génre

auquel j'avais donné le nom de Pliobatrachus n'était point identique au

Diplopelturus de Depéret, quoique d 'aprés la description de Depéret

cetté supposition ne semblait pas probable.

L'urostyle du Diplopelturus est caractérisé par Depéret dans les

termes suivants : «Parmi de nombreux ossements isolés de Batraciens anoures

recueillis pendant les fouilles duSerrat d'en Vacquer, se trouve un coceyx

ou urostyle (Pl. XVII, fig. 15) de forme trés spéciale et différente de tous

les genres connus vivants ou fossiles. Cet os qui s'articule avec le sacrum

par une double cavité articulaire, ainsi que cela a lieu dans la plupart des

Batraciens, présente en dessus et un peu en arriére de cetté région arti-

culaire une expansion osseuse sous forme de deux paires d apophyses trans-

verses, triangulaires, de nature articulaire, dessinant dans leur ensemble

une sorté d'écusson, étranglé au milieu ou de double bouclier, d'oü le nom

de Diplopelturus que je propose pour ce nouveau génre pliocéne. En outre

lacréte verticale qui se voit chez nos Batraciens indigénessur la. lígne médiané

supérieure de l'urostyle existe bien chez le Diplopelturus, mais au lieu de

commencer a la partié tout á fait antérieure de l'os oü elle présente mérne

son maximum de saillii , elle ne se montre ici qu'á parlii du milieu de l'écusson

ci-dessus décrit et s'éléve progressivemenl en arriére pour acquérir son

maximum de saillie un peu avant la longueni fcotale de l'urostyle.

La dimension de cet urostyle esi Bensiblement supérieure a celle du

mérne os dans une trés forte Grenouille ordinaire de nos pays, mais elle est

lóin d'égalei la fcaille des grands Latonia d'Oéningen el d< 8ansan.»

Ne m'arrétant pas aux diffórences qui ne seraieni que de caractére

spécifique je voudrais considérei celle ressortanl de la description faite par



ANOURES F08SILES DES COUCHBS P REGLACIATRES DE PÜSPÖKFÜRD. 153

Depéret de la «créte vertica le» de l'u r o s t y 1 e. D'aprés cetté description

Yos coccygeum du Diplopelturus serait muni d'une spina ossis coccygei, or

chez mon Pliobatrachus ce caractéristique nianque totalement. Nous
ne discernons chez ce dernier que le tranchant médián de la pars tectiformis

qui ne pourrait en aucun cas étre considéré comme une créte. Si malgré

ces faits j'hésite quand mérne a déclarer la différence générique entre le

Diplopelturus et le Pliobatrachus, la raison en est d'une part que la photo-

graphie accompagnant la description de Depéret étant prise du cté dorsal,

n'offre pas d'explications á ses observations, dönt la force de l'affirmation

paraitrait tant sóit peu atténuée par l'expression un peu vague «existe bien»,

d'autre part que la photographie en question, nous laisserait tout aussi

bien supposer juste le contraire de ce qu'énonce le texte. 1

II ne faut pas oublier non plus que de pareilles descriptions, surtout

lorsqu'elles ne proviennent pas de la plume d'un spécialiste s'occupant en

parti culier de la branche donnée, se trouvent fréquemment sujettes au

jugement subjectif de l'auteur. Trop souvent, dans ces cas, les connaissances

approfondies indispensables á l'appréciation ele la valeur phylétique et

morphologique des dénominations anatomiques, font-elles défaut ce qui

n'exclut pas absolument la possibilité que Mr. Depéret donne le nom de

«créte» á la pars tectiformis.

II suit de ce qui est dit plus haut que la d e s c r i p t i o n et l'j m a g e

donné par Mr. Depéret manquent de clarté et de précision et ce n'est,

faute de mieux, que sur les quelques difiéi ences q u'i 1 m'a été

p o s s i b 1 e d'y constater que j ai établi le génre Pliobatrachus.

La question resté donc nécessaiiement ouveite jusqu'a l'obtention de

lenseignements plus détaillés et plus explicites sui' les restes du Diplo-

pelturus.

Je crois cependant pouvoir affirmer que, si le Diplopelturus n'est

point identique au Pliobatrachus du moins ont-ils d étre contemporains

et en trés proche connexion ; c'est sans doute par le fait qu'aucune
vertébre du Diplopelturus n'a été encore jusqu'ici retrouvée que Mr. Depéret
rangea le nouveau fossile parmi les D i s c o g 1 o s s i d e s ; considérant

cependant l'accord si gérjéral n'excluant pas mérne l'existence d'une

identité éventuelle entre le Diplopelturns et le Pliobatrachus pouivu de

veitébres procéles, je crois avoir toutes les raisons de répartir le Diplopelturus

parmi les Bufonides laissant aux inve stigations futures l'é c 1 a i r c i s e-

1 Nous voyons anv la mérne planche (XVIII) l'urostyle d'une Bana esculenta L. fo.ss.

vue également du cté dorsal. Quoique la spina ossis coccygei des Rana sóit particuliérement

développée, l'image représentant la surface dorsale n'accuse en rien la présence de ce caractére,

aussi n'est -ce qu'aprés un examen minutieux et compaiaison faite avec des árost yles
de Bana disposés de la mérne facon, que je parvins á le découvrir. On ne saurait donc,

se fondant sur la figure de la planche en question, constater le développement de la spina.
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ment définitif de la question. Le Diplojpelturus provient du

Pliocéne et le Pliobatrachus de la période préglaciaire donc de couches se

trouvant encore sur les confins du Pliocéne. Vu sa ressemblance au Diplo-

pelturus ainsi que ses autres caractéres archaiques (sacrum double, forme

de l'urostyle) je considérerais le Pliobatrachus comme appartenant

principalement au Pliocéne, l'espéce s*éteignant déjá dans le Pleistocéne.

C'est aussi la raison pour laquelle je choisis pour rtre Batracien la

dénomination de Pliobatrachus.

Concernant sa taille le Pliobatrachus Lánghae Fejérv. aura eu de

la ressemblance avec les exemplaires du Bufo vulgáris Laur. de l'Europe

centrale.

Ldeu d'origine: Püspökfürd, ll
d

lieu de recueillement. (Voir Ind.

Bibliogr.: 1G).

Subfam. II. : Bufoninae Fejérv.

Bufo Laur.

Bufo vulgáris Laur. foss.

Lieu d'origine: Püspökfürd, II
d
lieu de recueillement. (Pl. II. fig. 3).

Bufo viridis Laur. foss.

Lieu d'origine: Püspökfürd, II
d
lieu de recueillement.

Familia: PELOBATIDAE Lataste.

Pelobates Wagl.

Pelobates róbustus By.

Mod ami Mr. Bolkay décrivh cetté espéce au courant de l'année 1913

(4, p. 219). D.' par ses dimensions le Pelobates róbustus est'bieu supérieur

aux exemplaires de grandéra ordinaire du P.fuscus Laur., mérne atteint-il

parfois les proportions constatées chez le P. cultrvpes Cuv. \\ a été recueilli

divers restes d'ossementa du P. róbustus By. qui par leur rapport a la valeur

systématique et phylétique de cetté espóce Eormeroni le Bujel d'une étude

futun- spéciale,1 renfermani en mérne kempa la description détaillée des

i Je m'abstien al'heare aotaelle de me prononoer au sujd <!< la valeur Bystématique

du r. róbustus By.
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autres Anoures déjá connus, provenant des fouilles de Püspökfürd.

Je rne bornerai donc a ne mentionner encoiv qu'un sacrum, jusqu'ici unique

exemplaire de son espéce. Ce sacrum est soudé ál'urostyle et mérite

notre attention toute spéciale par le fait de particularités morphologiques

frappantes qui nous suggérent certaines conclusions intéressantes se rappor-

tant á la descendance (Pl. II. fig. 4 & 5).

Une lamina horizontális trés fortement développée s'étend des deux

ctés de Yurostyle et l'unit complétement á la vertebra sacralis. 1 La lamina

horizontalis étant ébréchée des deux ctés, ni sa grandeur totale ni le parcours

entier de son bord extérieur ne peuvent se constater. Autant qu'il est perm is

de présumer la lamina était déjá trés amplement dilatée á partir du premier

neuviéme de l'u r o s t y 1 e pour aprés se confondre aux deux bords élargis

du sacrum, que l'on a considéré jusqu'ici tant chez les Pelobates que chez

les autres Anoures comme froc. transv. de la 9
éme

vertébre. Sur l'exem-

plaire en question nous distinguons dans la région formánt la vert. sacralis

des parties remarquablement différenciées qui ne se retracent que faiblement

sur la vert sacralis des P. cultri'pes Cuv. ou cles P. fuscus Laur. examinés.

H est évident que vu l'unique exemplaire a disposition nous ne saurions

a ce momént résoudre la question qui se pose á savoir si ces différences

si accentuées qui dans ce cas indiquent évidemment le type primitif, —
lorsque les parties diverses ressortent sur les dilat. sacrales sous forme de

sculptures aigues, — doivent étre considérées comme caractéristique du

P. robustus By., ou si nous avons á fairé ici á un phénoméne exceptionnel.

Sm- la vert. sacralis les yroc. obliqui anteriores trés proéminents s'élévent

des dilatations latérales ; en avant de ceux-lá nous trouvons, dans
les dilatations, deux parties épaisses et consistantes, d'une largeur

d'un mm environ formánt le bord antérieur des dilatations; nous

apercevons ensuite en arriére clairement sculptés dans ces dilatations
comment s'enserre au milieu, aprés les larges yroc. obi. ant., le corps de la

vert ébre dönt les iproc. obi. 'posteriores font saillie en arriére reve-

tant la forme de deux longues é p i n e s. 2 Sm le cté droit

de l'u r o s t y 1 e (donc assymétriquement développé) avant le foram.

lat. can. coceyg., aplati contre la lam. hor. et la joignant dans sa partié (lis-

taié, nous rencontrons un prolongement large, plat, court, a éxtremité

arrondie se dirjgent en arriére et qui rappelle8 les sortes d'a po ph}r s e B

1 Le degré de développement deceMe lamina horizontalis chez les Pelobates réeentf

examinés est sujette a des fluctuations individuelles.

2 Nous trouvons ces proc. obi. posteriores également sur la vertebra sacralis de nombre

d'autres Anoures (chez la Hyla arborea L. par exemple) ; nous constatons le cas identique

sur la R. Méhelyi By. dans la bomsouflure soulignée par le sillon dönt j'ai cornparé la forme

k un - (12, p. 140).

3 Le caractére homologue de ces expansions n'a pu étre certifié.
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se trouvant sut les deux ctés de Vurostyle cUs Di

s

coglos s i des

(«proc. trans.»). Devant le foram. lat. can. coccyg. de certaines Rana nous

apercevons aussi de petites épines mais eelles-ci a peine discemibks (14,

p. 25; 12, p. 141); Gaupp se demande si elles ne seraient point des

proc. trans. atrophiés. II u'est pas aisé de répondre a cetté question.

11 faudrait pour cela en premier lieu s'assurer de la nature bomologue de

c s épines des Rana aux sortes d'apophyses si puissamment déve-

loppées sur Vurostyle des Di s co g lo s s i d e s par exemple; pour se

rendre compte de ceci nous devrions savoir si ces deux espéces de

prolongements (épines) peuvent se produire sur le ni é m e urostyle, outre

Cv'la leur origine phylétique resterait ehcoré a determiner, question qui,

comme nous le verrons plus bas, mérne pour quant aux D i s c o g 1 o s-

sides ne peut encore étre, selon mon opinion, considérée comme résolue.

Elitre les proc. obliqui posteriores s'étend le proc. spinosus trés allongé;

üne aréte aigue lui correspondant parcourt au milieu le corps de la vertébre

el se termine a son sommet.

Sur la ligne médiane de la pars. tectiformis de l'u r o s t y 1 e se dessine

une aréte á peine v i s i b lé qui prend naissance aprés le proc. spinosus

trés marqué dönt elle se trouve toutefois détachée.

La pars cylindriformis cetté fois-ci üe íépond pas a sa dénommation

par le fait qu'elle s'éléve en lamé tiés prononcée, aux ctés larges et droits,

de fa^on qu'eu faisant une coupe verticale nous en obtenons un triangle

á angles aigus. Du cté ventral aucune trace de la fusion avec le sacrum,

fcandis que sur la face dorsale un légér renflement ele Vurostyle nous en offre

rindice. La lamina horizontalis remarquablement développée borde Vurostyle.

La vert ébre sacrée est en ce cas également procélé. Longueur

(ilans la ligne médiane) du fossile 15*7 mm.

Tant en elles-mémes que par l'analogie, ces conditions moipbologi-

ques nous offrent de précieux renseigtíements pliylétiqiu is.

J.' me bornerai a ne mentionner ici que quelques formations irrégu-

liéresdela partié öacrée, décrites par Adolphi (1) et qu'il me semble pou-

voii expliquer comine phénoménes ataviques. Comme nous le prouvent les

déssins d'AüOLPHi, chez ó - indivídus la 9
émc vertébre a des processs

transversi d'une conformation toute spóciale (in dépendant s des

dilat. sacr.), dönt la directiou et la structure s'accordenl absolumenl aveq

les apophyses des derniéres vertébres praesacrées, si

ce nVsf qu'ils soni tani -<«ii peu plus grands el plus épais ; a leurs extrémités

nous distinguoris une petité épiphj 3e cartilagineuse. Le corps de la

vertébre esi passablement differencia; seloti les dessins, si als les proc. obi.

póst&riares se fondenl dans Les dilatations bilatérales du sacrum; la lamina

horizontalis de l'u r o 8 1 y 1 e commence déjá trés prés de L'extrémité posté-

rieure ou vers le milieu de ['urostyle, \m\^ s'élargil Eortement pour íorrner
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les dilations du sacrwn («a p o p h y s e s»), dönt l'une, dans un cas (op. cit.

Taf. XIX, Fig. 2), se soude á gauche á Yepiphysis de la véritable
a p o p h y s e de la vertébra sacralis de par le tissus cartilagineux de son bord

extérieur. Boulenger (6, Part I, p. 199 footnote) cite aussi les exemplaires

représentés par Adolphi en observant que le sacrum «is förmed entiroly

by the processes at the base of the urostyle, and there are thus nine instead

of eight praBsacral vertebrae.» Le rle minimé joué par les proc. transversi

de la 9
öme vert ébre (vert. sacr.) dans la construction des dilatations

s a c r é e s ressort ici d'autant plus clairement qu'en ce cas ils ne se trouvcnt

en aucune connexion avec celles-ci, ce que j 'estimé, je le répéte, accuser

un caractére atavique. 1 Nons retrouvons la mérne conformation chez une

Megalophrys pelodytoides Blgr. (Pl. III. fig. 3) dönt le dessin a'ccom-

pagne un artiele de Boulenger (7, p. 409, Textfjg. 78), ainsi que sur la
géme yertébre d'un Bombinator pachypus décrit par Camerano (9, p. 448,

fig. 4.).

Les fossiles de Pelobates ont été recueillis á Püspökfürd, ll
d

lieu

d'origine.

Família: RANIDAE Günth.

Subfam II. : Kaninae Ptrs.

Bana L.

Bana esculenta L. foss.

Les pétrifications diverses composant ce groupe correspondent aux

ossements décrits et dessinés par Depéret (11, p. 173) sous le nom de Bana cf.

esculenta (Pl. XVIII, fig. 21 -25). 2

Je me réserve pour l'avenir d'en fairé avec les espéces précitées l'objet

de l'étude plus approfondie signalée ci-dessus.

Kecuíállis a Püspökfürd, II
d

lieu d'origine.

Occupons-nous maintenant des conditions et possibilités phylétiques

qui se présentent dérivant des faits morphologiques observés et pour conclure

considérons l'áge de la fauné de Püspökfürd dönt il est ici question.

1 Ceci n'exclut point ]a poasibilité que iadis, dans les temps ancien?, les proc. trans.

de la vert. sacr. eux aussi aient eu leur part dans la formation du sacrum, cependant, aprés

la soudure avec la leim. horiz., — du point de vue de la surface — leur rle dans la construc-

tion des dúat. sacr. apparait comme trés subordonné.
2 Ici non plus ne nous est-il possible d'aprés les dessins á notre disposition, de nous

prononcer d'une facon absolument certaine, pour quant á la fig. 24 surtout ; autant qu'il

aoua est permis de constater nous avons en effet a fairé a une B. esc. L. foss.
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Arrétons-nous tout d'abord á la conforniation du sacrum et voyons

par rapport aux Anoure s, lequel peut étre considéré comme type primitif,

lé .sacrum a une, ou celui á plusieurs vertébres? II paraít indiscutable que

le sacrum composé de plusieurs vertébres représente une configuration

aucieuue vu que de nos jours nous ne la retrouvons que parmi des formes

fossiles, 1 elles que les Palaeobatrachus, le Platosyhus et le Pliobatrachus.1

Le sacrum des types les plus anciens nous est encore inconnu, comme par

exemple celui de YEobatrachus jurassien du Wyoming. II esi vrai que Cope

(10, p. 100) mentionne un «probably incompletely developed tailless Bátra-

chian» de la «Green River Epocb) (éocéne inférieur) égalemenl du Wyoming,

dönt la c o 1 o n n e v e i I é b c a I e subsiste ainsi que quelques fragments

du cráne, l'auteur cependanl ae nous renseigne pas sur le sacrum.

Nous connaissons, provenant de la mérne période que les Palaeo-

batrachus, le Platosphus et le Pliobatrachus au sacrum a plusieurs vertébres,

d'autres Anoures a une veri ébre sacrée unique, el ceux-ci

en plus grand nombre que les précédents. II sémit intéressant de savoir

si ces derniers descendaienl aussi d'ancétres á plusieurs vertébres
s a crées, mais nous ne possédons, á l'heure qu'il est, aucune preuve

a cet effet, aussi la question reste-t-elle ouverte aux investjgations futures.

Considérant les Pa la e o b at r achi des comme groupe éteint, el ne

sachant non plus de formes actuelles que — vu nos connaissances encore

restreintes — nous; puissions, en nous basanl sur un fait positif, tenir pour

les descendants du Platos'phus ou du Pliobatrachus: toute possibilité d'une

preuve orthogénétique semble ici exelue.

Nous pouvons supposer que le type primitif des Anoures
possédait plusieurs vertébres s a c r é e s et que c'est par suite de leur

génre de vie que les espéces contemporaines présentent une réduction de

ce caractére, les veri ébres synsacrées devenant des vertébres

ordinaires et seule la vert. sacralis s. sir. restant le suspensoire de l'os

iliaque. Nous pourrions aussi admettre que le sacrum composé de

plusieurs vertébres représente dans la phylogénie des Anoures un

(m i,i ci &re secondaire el partanl ae dóit étre considéré que comme phénoméne

sporadique. Nous avons en ( ffci rencontré cetté mérne particularité dana

1 Considéranl lesancétre de ánoure q u i a'é t

a

i enl pas encore
(I r s Anouree dans le b e ne a et ae 1 <i u t au cours de l'évolution le

sacrum simple (á une Tertébre), représente incontestablemenl le type pi Imii ifj les

questione qu'i] nous faudrail éclairoir Beraienl <\
i de ;>\<>u si cetté conformation a perssté

un oertain espace de tempe doranl chezles Bátra ciens de ven ut de véritablea
Anoure- dans le sens actuel du mot, ou bien si !< saoxum de oeua ci se composail cir-ja

de plusieui vertébre . i I si, du poinl <!< vue général, il oous esi permis il<- tenir !< sm-rum

consistanl >\<- plusieurs vertébres comme étanl autrefois un phénoméne oniformémenl

répandu pai mi les A a o d r e s.
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différents groupes, aussi bien chez le groupe isolé des P a 1 a e o -

batrachides que chez le Platosjphus et le Pliobatrachus faisant partié

des Bufonides. Ce phénoméne apparaissaut ádi verses époques
géologiques á degrés différeurts dans deux groupes n'ayant

entre eux aucune connexion, peut étre regardé comme une conver-

g e n c e provenant d'une hyperossification de la région sacrale.

En acceptant cetté derniére hypothése et si on parvenait á découvrir une

forme quelconque a plusieurs vertébres sacrées qui représente bien

l'ancétre de formes actuelles á une vertébre sacrée, et non un

point final de développement, les formes contemporaines au sacrum a une

vertébre pourraient étre considérées comme exprimant un phénoméne

réapparu (voir p. 158: note 1) au cours de la phylogénie. Cependant,

á l'heure qu'il est, nous ne saurions ni réfuter ni affirmer ces suppósitions,

d'autant moins que jusqu'ici aucun cas que l'on aurait pu prendre pour

atavique ne s'est présenté pour nous offrir quelqu'indication a ce sujet. 1

J'ai cité 1'hyperossification comme caractére secondaire ; ceci se

trouve en rapport des plus étroits avec la question comment se développérent

les puissantes dilatations bi latérales de la oert. sacralis auxquelles la litté-

rature donne conséquemment le nom d'apophyses. (Cf. Pl. III, fig. 1—8).

II est possible que dans certains cas ces dilatations soient en

grandé partié provenues des apophyses de la 9
éme

vert ébre et que

ces apophyses s'unissant aux proc. obi. posteriores 2 allongés et soudés

á elles, forment avec ces derniers l'élargissement bilatéral de la vert. sacralis.

Nous pouvons présumer un cas pareil chez les E a n i d e s (type : Cylindro-

sacralia mihi) tandis que les H y 1 i d e s, les B u f o n i d e s et les D i s c o-

glossides (type: Perasacralia 3 mihi) représentent du point de

1 II est vrai que j'ai rencontré un cas — chez le B. pachypus — ou la 8émc vert ébre

présentait des élargissements ressemblant aux dilatationes sacrales (Camerano, 9, p. 448,

fig. 3.). Cependant ce fait isolé ne fournit pas de preuve suffisante permettant de le considérer

comme atavisme et non cas échéant comme monstruosité. — Beoili (K. A. v. Zittel,

Grundz. d. Paláont., neubearb. v. F. Broili, E. Kokén, M. Schlossek. — II. Abt. Vert.,

München u. Berlin, 1911, p. 177) par contre écrit que, comme exception rare, deux vertébres

sacrées peuvent se rencontrer chez des Anoiires récents (Pelobates Wagl., Pipa Latjr.,

Hymenochirus Blgr.); ce phénoméne n'est toutefois pas développé de plus piés, ce qui

permet d'entrevoir la possibilité — vu surtout qu'il nomme aussi le Pelobates — que ces

cas répondent aux précités décrits par Adolphi, et alors ces formations se rapporteraienl

á l'urostyle, ce qui fait que je les laisse actuellement hors de considération.

2 II est possible aussi — comme chez le Bombinator — que sur la vert ébre

sacrale les proc. obi. post. conservent leur forme originale, ne s'allongent pas et ne prennent

aucune part á la formát ion des dilatations sacrales. Dans ce cas nous les ren-

controns libres, indépendants, sous la forme de petits lobes. Cependant mes expériences

me portent á erire que ceci ne peut étre considéré — étant le contraire de ce que nous

voyons dans les autres genres — que comme cas isolé.

3 -epár.) = je tra verse, je vais á travers.
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v u e moi'phologique la phase intermédiaire entre le type précédent

et celui des P e 1 o b a t i d e s (type : Platysacralia mihi) chez lequel les

d i 1 a t a t i o n s de la vert. sacr. ne peuvent aucunement étre considérées

comme apophyses mais bien co'mme la lamina horizontális de Yurostylus ou

tout au moins comme une formation d'hyperossification étroitement reliée

a elle. Cetté lamina horizontális se joint tout d'abord, par ses faces antérieures,

aux proc. obi. fost. forteinent allongés en arriére, de la v e r t é b r e s a c-

r é e — comme nous avons pu nous en rendre compte par la description

morphologique du Pelobates robustus — puis s'en va remplir l'espace entre

les proc. obi. 'posteriores et les véritables apophyses (proc. trans-

versi) de la 9
éme

vertébrej effectuant ainsi la co'ossif ioa ti o'-d des

parties nommées, et formanl par ce p r o c é d é d'o s s i f i c a t i o n les

1 a r g e s expansions a forme de p e 1 1 e de la vert. sacr.

Le rebord antérieur de ces expansions est formé par les véritables

apophyses qui ne constituent donc qu'une partié minimé de celles-ci.

Comme exemple de cetté formation nous pouvons citer, sans compter le

sacrum fossile dönt ilfut ici question,les cas d'atavisme décrits par Adolphi(I)

et Boulenger (7, p. 409—410, Textfig. 78). II suffit de prendre connaissance

de ceux-ci pour qu'il nous paraisse évident que lesdilatations s a c-

rées ne proviennent pas des proc. trans. de la 9
öme vert ébre, mais

de la lamina horizontális de l'urostyle ou se trouvent du moins en

étroite connexité avec elle et formánt l'élargissement antérieur de celle-ci.

Nous eonstatons ainsi que les d e u x dilatations latérales cl u

sacrum type Pelobates,1 prises j u s q u'i c i pour des

apophyses, se constituent de trois élemen t s dif-

iére n t s : 1 . L'a p o p h y s e de la 9
éme vertébre qui forme le bord

antérieur de l'élargissement ; 2. les processs obliqni posteriores, pro-

longés en arriére sous la forme d'expansions épineuses et qui avec les

apophyses représentent la substance la plus épaisse de la d i 1 a t a-

t i o n ; P. la lamina horizontalis de Yurostylus, qui joint celui- ci a la 9
éme

vertébre et, chez les Pelobatides, forme parait-il ce centre d'ossifica-

t ion d'oö esi issvic la matiére osseuse secondaire qui, en qualité d'élemcnt

consolidant, combié le vide entre les proc. transversi el les proc. obi. post.;

par son étendue c'i sí la lamina horizontalis qui forme la plus grandé partié

1 Faute d'expéríence en oette matiére je n'ose point encore généraliser ma déduction

Eondée bui les phénoménes observéa éhez les Pelobates, ct d'aprée laquelle la lam. horiz. con-

stitnerail !a masse essentielle deB dilat. sacr.; ]>ar rapport aux autrea formes mentionnéee

plus haut tout ce que j'ai pu constater esi que pour quanl a la superfioie, chez elles aussí

les proc. trans. ne prennenl qu'une pari acceeaoire a la ionnal ion des dilat. sacr.; il resté

donc a déterminer encore si dana ohaque oas la matiéiv jecondaire, oonstituanl la masse

principalc des dilat al ions, provienl d'une lamina horizontalia oo d'un oentre d'ossi-

fication se trí.\iv;uii aus-i étroitemenl relió a oette derniére;
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des dilatations sácrées. 1 Ce n'est ainsi que chez les types

cylindrosaorés que les proc. transversi jouent un rle pródomi-

nant dans la formation des d i 1 a t a t i o n s du s a c r u m, tandis que

chez les types perasacrés 2 et p 1 a t y s a c 1 é s leur importance

a cet égard diminue sensiblement.

Occupons-nous maintenant des phénoniénes se lapportant au déve-

loppeinent phylétique de l'urostyle (Pl. III. fjg. 4—6). Distinguons

le, tout d'abord, en 'deux typus prononcés, le type du Palaeourostylus et

le type du Neourostylus. Je classe paimi les représentants du premier les

formations de l'urostyle qui possédent une lamina horizontalis, sur

lesquels la surface dorsale ne présente pas de spina urosiyli, mais une large

partié tectiforme, savoir la pars tectiformis; l'ouverture antérieure du canalis

coccygeus, au dessus de l'articulation de l'urostyle avec le sacrum,

est de forme ovale. Nous rencontrons ce type d'u r o s t y le chez les P e 1 o-

bati des par exemple, ou chez les Platosphinae* et développé plus ou

moins fortement, chez les Discoglossides; l'ancienneté de ce type

semble aussi prouvée par le fait que parmi les A n o u r e s récents il apparait

justement dans des familles pourvues de caractéres archaíques possé-

dant p e u des genres et p e u d'espéces. Dans le type n e o-u r o s t y 1 e

par contre, la lamina horizontalis manque, la surface dorsale est formée

par une spina urostyli plus ou moins développée et l'ouverture antérieure

du canalis coccygeus est de forme triangulaire.

II se présente, par rapport á la phylogénie de l'urostyle trois

questions á étudier. 1. De quoi et comment la lamina horizontalis se forma-t-

elle? 2. Quel rapport phylétique peut-on établir entre la pars tectiformis

et la spina urostyli, considérées par moi comme des formations homologues?

3. De quoi les a p o p h y s e s sur la partié antérieure de l'u r o s t y 1 e

1 Les dessins de certains auteurs font aussi clairement ressortir le fait que les proc.

obi. post. ont leur part dans le développement des dilatations s a c r é e s ; je nora-

merai á cet égard Bayer (2, Tab. I. fjg. 9, Tab. II. fig. 4) Méhely, (Engystomatiden
von Neu-Guinea [paru aussi en hongrois], Természeti'. Füz. XXIV. Tab. V. Fig. 7),

Duméril et Bibron (Erpét. Gén., Atlas, Pl. IX, Fig. 2), qui représentent les sacrum s

du Pelobates juscus Latjr., Alytes obstreticans Latjr., Mantophryne laterális Blgr. et Xenopus

laevis Datjd. Moi-méme, demiérement, a propos des conditions ostéologiques de la Rana

Méhelyi By. et de la Rana jusca Rös. j'ai fait állásion (12, p. 140) á cetté sculpture

de la vert ébre sacrée dans laquelle toutefois je ne reconnaissais encore les proc.

obi. post. et que je citais alors ^implement comme une surface osseuse proéminante.

2 Le Pliobatrachus, comme probablement aussi le Platosphus et les Palaeobatrachidae,

donc les formes a plusieurs vertébres sacrées, font partié de ce type.

3 Chez le Pliobatrachvs, par exemple, la lamina horizontalis est beaucoup moins

développée que sur les Pelobatidcs et ne se trouve pas en connexion avec les dilata-

tiones sacrales.

Földtani Közlöny. XLVIT. köt. 1917. 1
"•
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prises gónéralement pour des proc. transversi rudinientaires, se sont-elles

formées?

Concernant l'origine de la lamina Jiorizontalis nous pourrions supposer

qu'elle représente sur l'u r o s t y 1 e une formation archaique qui — au

cours du développement phylétique — ne se montra qu'aprés l'apparitioo

de l'u r o s t y 1 e sous l'aspect d'un os uniformé sans segnientation vertebra le.

Plus tárd cetté formation se perdil de sorté qu'aujourd'hui nous ne La

retrouvons que ch,j z quelques formes primitives. La forte étendue que

prend chez certaines formes la lamina Jiorizontalis, pourrait se retracer

a un prpcédé d'hyperossification qui, en connexoin avec la lamina horizontalis

s'ótendit aussi auxautres parties formánt la zone s a c r é e. Cetté hyperossi-

fication aurait été le résultat d'irritations mécaniques favorisant la multi-

plication des cellules formánt la substance osseuse, qui par l'effet de l'augmen-

tation des sels calcaires se déposant en elles, se consolida toujours d'avantage

tout en la rendant plus massive. Une explication plus précise du cours

de cetté transformation ne pourrait étre obtenue qu'au prix d'études appro-

fondies de la phylogénie, de la mécanique évolutive et de l'histologie.

Contrairement á ceci l'on pourrait aussi supposer que la lamina hori-

zontális se développa á l'époque oú la segmentation vertébrale de l'u r o s t y le

n'était qu'en état de s'effacer,et que la coossification en forme de facettes des

proc. transversi (-{-yroc. obi. post.?) s'atrophiant déjá, est de au dépt

venant de matiéres osseuses remplissant l'espace entre ces apophyses.

Aiin d'illustrer cetté derniére supposition sur des Anoures con-

temporains il nous suffit de prendre comme exemple les dilatations bilaté-

rales de la vert. sacr. dans les P e 1 o b a t i cl e s ; en considérant celles-ci

comme véritables apopbyses, l'analogie morphologique existant entre

elles et, par exemple, l'élargissement qui se voit sur un cté de l'u r o s t y le

anormál (atavique) précité de la Megalophrys pelodytoides Blgr. paraitrait

nous affermir dans ntte hypothe3e. Une fcelle explication se trouve cepen-

dant réfutée par le f a i t p o s i t i f des dilatations du sacr u m
des Pelobatides ne provenanl en aucun cas des apophyses de

celui-ci mais faisant principalement partié de la lam. horizontalis ou de

forraations en eonnexion avec elle. Nous aurions donc tori de prendre les

dilatations sacrées pour des proc. transv. et nous fondanl

sur la eonformité morphologique de considérer également comme apo-
physes la lam. horiz. cas échéant plus fortemenl développée (ainsi que

nous la voyons chez la Megal. yelod. Blgr. cité plus haul). (Vei cependanl

est lóin d'excmre la possibilité que ces élargissements renfermenl en eux

les proc. transv. d'autre Eoia de l'urostyle, tout comme les a po-

physes se trouveni contenues dans les <Jilatationes sacrales, c'est-a-dire

en forment une part. Étant donné la structure morphologique passablemenl

homogéne de la lamina horizontális, ces suppositions ne peuvent Be fonder
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que sur l'analogie, aussi devront elles s'éclaircir par de nouvelles investi-

gations.

Considérons maintenant la question du rappprt komologue existant

entre la spina ossis coccygei et la pars tectiformis ossis coccygei. Sous l'influence

de diverses irritations inécaniques les deux ctés de la pars tectiformis

(á droiteet ágauche de la linea medialis) se refermérent toujours d'avantage,

l'angle qu'ils décrivaient se retrócissant nécessairement de mérne. Ainsi

l'ouverture, originellement de fornie plutt ronde (comme chez les Palaeo-

batrachidae, le Pliobatrachus, les Pelobatidae) donnant passage a la nioélle

épiniére, revét peu a peu la forme d'un triangle équilatéral á angles tou-

jours plus aigus; de cetté action graduelle se développa enfin la partié nommée
spina ossis coccygei, sur laquelle la soudure des deux lames osseuses laté-

rales se distingue encore facileruent ; ici le canalis coccygeus présente déjá

une forme triangulaire et au dessus de lui nous trouvous les deux ctés de

l'ancierme pars tectifonnis complétement soudés en une piéce. C'est ainsi

que le tranchant dorsal de la spina correspond a la linea medialis de la

pars tectif., comme je l'ai mentionné dans ma description du Pliobatrachus;

et par le fait de l'u r o s t y 1 e archaique étant également plus large

devant que dans sa région postérieure, les deux ctés de la pars tectiformis,

a droite et a gauche de la ligne médiane., augmentent aussi en largeur de-

vant, s'amoindrissant vers leurs extrémités. Ce fait nous explique la raison

pourquoi, une fois la clture réciproque des deux parties accomplie, nous
trouvons iá partié la plus élevée de la spina urosttjli sur le devant, puisque

la largeur s'étant convertie en hauteur elle échange sa direction primitive-

ment horizontale contre le mouvement vertical. 1 J'ai mentionné pius haut

que l'u r o s t y 1 e du Pliobatrachus présentait sur le cté antérieur deux
petites formations triangulaires auxquelles j'ai donné le nom de spinae

gemellae. Eessemblant a celles-ci, sur la partié antérieure de la spina du
type Neourostylus nous observons également deux légéres saillies de di-

mensions variant selon Vindividu. Malgré le caractére apparemment homo-
logue de ces formations sur les deux types d'urosty le je ne suis pas

a mérne d'en tirer aucune conclusion par rapport a lem équivalence, aussi

cetté question attend-t-elle une solution ultérieure.

Quant aux «proc. transv.» de l'u r o s t y 1 e je dois encore fairé remar-

1 C'est donc au cours du dóveloppement que tout naturellement s'opére le changement
qui dóplace sur le devant le point proéminent de la spina ossis coccyg., aussi nous trouvons-

nous tant sóit peu embarrassés pour comprendre ici la description de Depéret, d'apre-<

laquelle la «créte» de l'urostyle du Diplopelturus atteindrait au milieu son maximum
de saillie ; chez le Pliobatrachus la pars tectiformis est vers le milieu légérement busquée

en forme d'arc, aussi n'est-il point impossible que comme il l'a été dit plus haut, la

désignation de «créte» employée par Depéeet ne se rapporte á toute cetté partié; ainsi

nouá ne saurions en effet ce que l'auteur entend par l'appellation de «créte».

11*
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(jii i que considérant leur forme, on pourrait parfois les tenir non pour des

a p o p h y s e 3 t r a n s v e r ses, mais pour des proc. obi. posteriores

allongés. Cetté suppositiun se trouverail appuyée par la ressemblance

morphologique frappante qui ressortira d'une comparaison des proc. obi.

postevipres de la vertebra sacralis du Pelobates robustus par exemple, ou de

Pelobates récents quelconques, aux expansions arquées en arriére de Vuro-

stylas des D i s c o g 1 o s s i <l e s. 1 II faut aussi prendre en considération

que sur chaque vert ébre en général, les proc. transversi, bien que de di-

rections variables, sönt toujours droits, tandis que les proc. obi.

post. comme nous l'avons vu dans le Pelobates et — moins clairement ex-

primé — sur la vert ébre sacrée des autres An o u r e s, s'allon-

g< ni tn décrivant une courbe plus ou moins a r q u é e. II existe des D i s-

coglossides sur lcsquelles ces expansions de l'urostyle sönt

d r o i t e s, ce qui a lieu surtout la oú elles sönt courtes, comme par exemple

dans quelques Bufonides (Pliobatrachus Lánghae Fejérv.) aussi.

Malgré ees observations, les analogies auxquelles j'ai abouti, fondées sur

la niorphologie et sur la corrélation topographique, (les preuvts directes

font á l'heure qu'il est complétement défaut,) ne permettent pas i neore

de conclusion certaine relativement á l'origine des prolongements dönt ií

s'agit.

II faut ici relever un fait qui semblerait réfuter le caractére homo-
logu d< s expansions de l'u r o s t y 1 e avec les proc. obi. post. Dans un de

ses traités (9) Camerano s'occupe de sacrums anormalement déve-

loppés chez des Sonne ur s (Bombinator) et publie a cetté occasion un

dessin de (íoette (p. 447, fig. 2.) représentant une vertébra sacralis possé-

danl des d i 1 a t a t i o n s normales, tandis que l'u r o s t y 1 e présente

une vert ébre avec, du cté dfoit de celle-ci, un large 2 prolongement d r o i t,

s'allongeanl en arriére. L'angte antérieur de ce dernier touche le coin

postérieur de la dilatatio sacralis el au bord de chacun nous trouvons le

tissu cartilagineux qui h s relie (Pl. III, fig. 7). L'u rost y 1 e p r i ni i t i f

est incontestáblement celui présentant les traces de la ségmentation ver*

tébrale, de quoi l'on pourrait facilement inférer que les divers autres

caractéres se manifestanl simultanémenl a celui-ci se pourraient, • ux aussi,

considérés comme phénoménes ataviqués. Le dessin de Goette préterail

á soutenir l'ancienne théorie des auteurs, d'aprés laquelle les prolorige-

iii ats de l'u r o s t y 1 e sönt les proc. transversi de la p r e m i ér e v e r-

télire post sacrée d'autnfois (l
érr vert. de l'urostyle).

1 Dane le Bombinator l'ancienne vertébre bc dessine encore olairemenl bui l'eztiémité

antérieure de l'urostyle, je ne veux fcoutefois me prononcei au -\i)vt de l'origine des

prolon^cnuiits recourbéfi en arriére cjui in reseortent.

1 San« (loute par la matiére opseusc secondaire comme dans le cas des dilat. sacr.
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Si ce large prolongement se trouvait vraiment n'étre qu'un proc. trans.,

l'on pourrait aussi bien, par effet d'analogie, a l'instar des auteurs pré-

cités, identifier aux apophyses les dilatationes sacrales. (Conclusion

inverse du cas réfutó en dernier lieu par rapport á la Megalophrys.)

Comine j'essaierai encore de le démontrer plus bas, cetté opinion n'est pas

soutenable.

Qu'il ine sóit ici permis une légére digression relativement á ce sujet.

Examinons par exemple, de plus prés, la région s a c r é e des So n-

neurs ( Bombinator) d'Emope. Dans ceux-ci au contraire du cas de Goette,

les prolongements (épines) recourbées en arriére en forme d'a r c, qui

ressortent aprés l'échancrure bilatérale raédiane de la vert ébre rudinientaire

sur l'u r o s t y 1 e, ressemblent dans ces B a t r a c i e n s, pour quant a leur

jorme aussi, au proc. obi. yost. de la vertébre sacróe. L'u r o s t y 1 e

du Bombinator de mérne que celui des Palaeobatrachides nous

présente encore deux paires de trous de conjugaison. Le premier sous les

épines en question, le second — de moindre circonférence — tant sóit peu

plus en arriére , tout les deux abrités sousu ne aréte délicate prenant nais-

sance des deux ctés, prés de la courbe des épines pour se perdre ensuite

dans le corps de l'u r o s t y 1 e au dessus des trous cités plus haut. Cetté

formation pourrait représenter une lamina horizontalis atrophiée. Pour

quant aux dilatationes sacrales celles-ci ne peuvent ici non plus, étre con-

sidérées comme yroc. transversi, pas mérne par l'analogie dönt il a été question

plus haut ; la construction morphologique de leur bord antérieur Concorde

avec les proc. trans. de la 8
éme

vertébre — comme chez les Pelobates — ces

derniers étant renfermés dans les expansions et ne formánt que leur bord

antérieur au contraire du resté de la matiére — secondaire — constituant

les dilatations. Ceci se trouve aussi prouvé, de maniére atavique,

par le «2° Caso» (p. 448, fig. 4.) du traité de Camerano déjá mentionné

relativement au P. robustus By. et qui nous présente une vert. sacr. sur

laquelle se voit, á droite, au lieu de la dilat. sacr. un proc. transv.

correspondant aux apophyses des vertébres précédentes. II paraitrait

donc que dans ce cas aussi la dilat. sacr. — son bord antérieur excepté —
sóit provenue d'une ancienne lamina horizontalis ou de quelque for-

mation analogue. Cetté affirmát ion est encore soutenue par l'exemple

décrit par Camerano, oü sur l'u r o s t yl e a droite, tout comme dans la

Megalophrys figuré par Boulenger, nous apercevons des élargissements

dönt la forme répond á celle des dilat. sacr. (= lam. horiz.). Nous voyons

encore une preuve générale de la connexion apparente entre les larges pro-

longements en forme de pelle de la vert. sacr. et la lamina horiz. de l'u r o-

style, dans le fait que des dilatations sacrées aussi
larges et aussi prolongées ne se retrouvent que dans
les Anoures et paraissent étre ainsi en correlation
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avec un urostyle 1 développé dans le type de ces

d e r ii i e r s. Dans le type cylindrosacralis — formes présentant en mérne

temps le type Neourostyl —, oú ne subsiste aucun vestige de lam. hor.,

les dilat. sacr. ne sönt ni aussi plates ni aussi larges que dans les formes

platysacrées au type " Palaeourostylus possédant une lam. hor.

Entre ces deux se rangent — par rapport a la morphologie d< s dilat. sacr. —
les formes perasaorées, au type tantt Neo-tantt P a 1 a e o-

u r o s t y 1 e. Je ne puis encore me prononcer sur le génre de connexion

unissant ces trois types de sacrum du point de vue de la descendance,2 ni

quant á la valeur phylétique attribuable a la corrélation subsistant entre

ceux-ci et les deux différents types d'urostyles.

Pour en revenir a l'exemplaire de Goette3 nous constatons par rapport

á la phylogénie des dilat ati<ms sacrées que gráce á plusieurs cas ataviques,

nous avons abouti a quelques conclusions de nature positive, tandis que

relativement aux prolongements de l'urostyle, ni 1'examen des uro-

style s normaux dans les A n o ur e s, ni le coccyx du Bombinator dessiné

par Goette ne nous ont fourni de résultats positifs. A ce sujet je ne puis

donc que noter la ressemblance frappante qui existe parfois entre les proc.

obi. fost. de la vert ébre sacrée et les prolongements de l'u r o-

s t y 1 e ; aux difficultés qui se rencontrent a vouloir juger scrupuleusement

les faits morphologiques, il s'en ajoutent encore, et non des moins impor-

tantes, lorsque nous cherchons a distinguer les cas dans lesquels certaines

formations anormales doivent étre considérées comme atavismes, de ceux

oü l'on se trouve en présence de monstruosités.

Afin de faciliter une vue d'ensemble sur la morphologie et la phy-

1 La conclusion inverse, qui ferait provenir la lam. hor. des dilat. sacr. bien que pas

absolument réfutable d'aprés les expériences recueillies jusqu'ici ne parait du moins pas

probable.

2 L'on pourrail petit-étre présumer, au contraire de mon opinion émise au Bujet

des types d'urost yl es (Palaeo- et Neotirostylus), que chacun de ees types représente

pour soi un couTB de développemenl distinct, dérivant non l'iin de l'autre, mais pouvant

étre retracé a un type commun inconnn. Ma Bupposition a ce sujet a déjá été

développée plus haul aussi ne ferai-je iei que remarquerque les types Neo- el Ptdaeourostylvs,

du poinl de vue de la descendance, ne sönt pas éloignés par des distances infranehissables,

ce qui, a part les preuvea morphologiques, ressorl aussi du fait que nous retrouvons parfois

I
,. ^ d e us t y p c s r e p r é b en t és d a a e u n e m I m e f a m ill e, comme c'est

le cas chez les Ti u fni -I e i. Quant á la famille des J{ a o ideB on ne peut, a l'heure

actuelle, prouver qu'elle dérive de formee pal aeour ost y 1 es el platy-ou pera-

sacr é e b, noua somme? dono réduits ú par analogie.

3 Entre autrea partioularité* nous Bommes frappés par Le fait des prolongements

•ránt «ln m i I ieu du corps de la vertébre, aussi, d'aprés le dessin, les jnoc. obi. po.st.

de la premiere vertébre du o o c c y x Boni -ilí lissi meni a r r o n d i b, de Borte que ces expan-

sions ressemblenl vraimenl a d< - pr<
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logénie du sacrum et de l'urostyle je récapitule briévement

les points essentiels ayant ici rapport a cetté question.

Résumé.

I. F a i t s

:

1. Les dilat. sacrales, divisibles en types platysacralis, perasacralis

et cyli/ndrosacralis, se composent de trois parties, a savoir

:

a) processús transversi.

(í) processús obiiqui posteriores.

7) matiére osseuse secondaire et consolidante en connexité

avec la Lamina horizontális de l'urostyle au type

Pelobates.

2. Les urostyles se distinguent en deux types principaux:

a) Palaeourostylus.

/S) Neourostylus.

II. Beste á p r é c i s e r

:

1. La question des différences génériques et spécifiques entre le Plio-

batrachus Lánghae Fejérv. et le Diplopelturus ruscinensis Dep., qui exige

un éclaircissement définitif ainsi que de ce mérne point de vue, la comparaison

de ces deux fossiles avec le Platosphus Gervaisi De l'Isle provenant égale-

ment du Pliocéne et la détermination de la connexion systématique et

phylogénique des trois formes précédentes avec le Bufavus meneghinii

Portis.

2. Si les ancétres des Anoures (dérivant sans doute de forme

au sacrum simple) possédaient déjá un sacrum a plusieurs vertébies

ou si ce n'est la un phénoméne n'apparaissant qu'á une époque plus avancée

dans la phylogénie de ces Bátra ciens? Est-ce de ces derniers que

descendent les formes contemporaines au sacrum simple, ce qui porterait

a erire que ce type représente, un caractére qui s'est répété au cours de la

phylogénie ou cetté forme est-elle simplement issue d'une souche
commune, marquant par cela mérne, un terme final dans la descen-

dance?

3. Si, dans la formation de la matifere secondaire des d i 1 a t a t i o'n s

s a cr é e 8 le centre de l'ossification se dóit chercher dans la lam. hor. —
comme il le paraiterait par les exemples ataviques — et dans ce cas, cela

peut-il s'affirmer uniformément par rapport a tous les Anoures? La

lamina horizontalis de quoi s'est-elle développée? (voir p. 162—163 &

166: note l
ére

.)
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4. La question se pose également de quelle ma ni ere el dans quelle me-

sure les types Palaeo- ét Neourostylus se relient-ils entre eux au cours de

leiir développement phylogénique áinsi que, du point de vue du sacrum les

types platy-, pera- et cylindrosacralis; aussi enfin, quelle connexion peut-on

établir entre les formations du sacrum et celles de
Yurostyle?

5. II resté aussi á déterminer de quoi proviennenl les proiongements

de l'urostyle, s'agit-il ici de proc. trans. ou des proc. obi. post.
1

? Et ces

formations sönt -elles homologues dans tous les Anoures?

h< réflexions phylétiques tracées ici en grands trait> jetteront cer-

taines nouvelles lumiéres dans l'historie du développement du

sacrum et de Vurostylus dans les Anoures. Si elles ne peuvent comme
nous l'avons vu, étre toutes considérées comme fait s, au nioins renferment-

elles certainement quelques vérités positives qui devront étre dévelop-

pées par de nouvelles investigations dans les domaines de la descendance

et de la paléontologie.

Pour conclure j'ajouterai encore quelques considérations au sujet

de l'ágí' de la fauné fossile de Püspökim d.
En 1911 Mr. 1.' Prof. Kormos 1 place encore la í'aune du Mont Somló

a Püspökfürd tout á la fin de la période pleistocéne ; au contraire de

i'opiniou de Mr. Kormos le Prof. Méhely (18, p. 78) se prononce comme
suit :

2 «... la fauné du Mt. Somló de Püspökfürdó' se rangé, selon toute

probabilité, dans la premiere période interglaciaire; elle ( st certainement

plus ancienne que oelle de Brassó, fauné essentiellement forestiére, qui

selon mon opinion, provient de la seconde période interglaciaire ;» et plus

lóin «... la fauné de Püspökfürd est plus a n c i e n n e que celle de

Brassó et ne peut ainsi, en a u c u n e ;i s s e r a n ge r tout a 1 a

fin du Pleistocén <.»

Dans son dernier rapporl sur la question. le Prof. Kormos est. déjá

de l'opinion (16, p. 567) que les couchrs a Macliaeroáus. d'argile rouge,

de Püspökfürd sönt de l'époque préglaciaire, qu'il juge contemporaines

au Forestbed, tandis qu'une autre lui parail certainement plus récente.

Le lieu d'origine *h^ fossiles qui nous intéresseni et oü fim n< recueillis les

1 Dic plristncáiu- Fauna d. Somlóhegy b. Püspökftird im Komitat Bihar

(Uimarn). — Centralbl. f. Miner. Geol. <fcc Jahrg. 1911, p. 603 — 607 Stuttgart. — (La

mérne chose en hontíroi- : A püspökfürdi Somlóhegy pleisztocén faunája Riliarvár-

megyében. — Földt. Közi. XLI, p. 742)

1 'l'raduit du honcjroi-i
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ossements du Pliobatrachus semblerait aussi dater, d'aprés la communi-

cation verbale de Mr. Kormos, de la période préglaciaire et représenterait

ainsi le P 1 e i s t o c én e le plus infórieur, aux confins du
Pliocéne. Considérant les caractéres archaiques du Pliobatrachus ainsi

que sa grandé ressemblance aux Diplopelturus et. Platosphus de la période

du Pliocéne nous pourrions conclure que les pétrifications dönt il s'agit

proviennent, sinon du Pliocéne, mais au moins certainement de couches

qui lui sönt trés rapprochées, c'est-á-dire, d'accord avec l'opinion de Mr.

Kormos, des terrains formánt la limité entre le Pliocéne et le Pleistocéne.

Budapest, le 15 mars 1917.

Note : Par rapport aux déterminations de genres et de périodes géolo

giques contenues dans la table de la page suivante je dois encore remarquer que vu

les productions littéraires de source pas trés récente parfois, desquelles j'ai été obligé de

me contenter, ces termes pourraient, cas échéant, nécessiter quelque revision. Le point

d'interrogation entre parenthéses, signifie que la place systématique des genres devant
lesquels il se trouve n'a pas encore été définitivement fixée ; les genres dönt la déter-

mination est encore incertaine, ainsi que les périodes ayant rapport á ceux-ci, sönt ren-

fermés d'une parenthése et suivis d'un point d'interrogation; j'ai également mis entre

parenthéses les noms des périodes géologiques Iá oü il n'est pas encore certain si les

fossiles recueillis dans leurs couches font reéllement partié du génre par rapport auquel

elles on été citées.
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Vorkommen von Mammutknochen im Komitat Pest.

Von Dr. Zoltán Schréter.

— Mit der Figur 10. —

1. Vorkommen von Mammutknochen in Gomba.

Im Márz 1911 wurde die Direktion der kön. ung. Geologischen Reichs-

anstalt von dem Herrn Grundbesitzer Huba Szemere benachrichtigt, daB bei

der Gemeinde Gomba groBe Knochen, wahrscheinlich Mammutknochen zum

Vorschein gekommen sind.

Nachdem Herr Szemere sich im Auftrage der Direktion am 21. Máfz 1911

an Ort und Stelle bégében und die Besichtigung des Fundes mit gröBter Gefál-

ligkeit unterstützt hatte, war er dann so liebenswürdig, die Knochen für die Samm-

lung der Anstalt aufzusuchen und der letzteren einzusenden.

Der Pundort befindet sich im Süden der Gemeinde, etwas nordwestlich

von dem Ende der von der Kirche in SW-licher Eichtung führenden Gasse, am

FuBe der am rechten Bachufer sich steil erhebenden Lehne. Hier hatte ein ein-

heimischer Landwirt, der Eigentümer des Grundstückes, das Matériái des

Abhanges abgeráumt und entfernt und geriet bei den Abráumungsarbeiten auf

die Knochen. Únter dem AufschluB befindet sich horizontal geschichteter, plei-

stozáner gelber und grauer Sand und auf diesem lágert schief (fást diskordant)

braungelber löBartiger, sandiger Ton, der die Knochen in sich birgt. Die gefunde-

nen Eeste bilden Skelettpartién des Mammut, und zwar des EUfhas frimi-

genvus Blb., mit zwei Molaren und mehreren groBen Extremitátsfragmentei)

;

auch kleine Fragmente der StoBzáhne habé ich gefunden. Die Knochen waren

ziemlich locker und morsch, so daB bei der Abráumungsarbeit wenig zu Tagé

gefördert wurde. Dagegen sind die Molare schön. Als ich dórt eintraf, war der

gröBte Teil der Skelettpartien schon ausgelesen und befanden sich nur noch

einige schwache Stücke im Aufschlusse. Nachdem die weitere gelegentliche Ab-

grabung des Abhanges in Aussicht stand, habé ich die Grabung nicht für not-

wendig erachtet. Die Knochen wurden vom Anstalts-Práparator Stefan SzedlyÁr

sorgfaltig prápariert und sind dieselben als Geschenk des Grundeigentümers in

der Sammlung der kön. ung. Geologischen Reichsanstalt untergebracht.

2. Vorkommen von Mammutknochen in Monor.

Einer an die kön. ung. Geologische Reichsanstalt gelangten Verst&ndigung

zufolge hat man beim Graben eines Kellers in Monor groBe Tierknochen gefunden.

- 1 -
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Behufs Besichtigung und eventueller Erwerbung des Fundes reiste ich am 24.

Február 1911 nach Monor und hat mir dortselbsi der reformierte Seelsorger be-

züglicb des Vorkonimens der Knochen einige Unterweisungen gégében. Der

Fundort befindet sich nordöstlicb von der Gemeinde, náchst der SE-lich von der

Dampfmühle fübrenden StraBe (SE-licb von der auf der Generalstabskarte 1 :

75,000 mit S. G. bezeichneten Sandgrube zirka 200 ni entfernt). Hier hat maii auf

einem Grundstück einen Keller gegraben und bei dieser Arbeit stieB rnan auf die

Záhne und Knochen, die alsbald in das Dorf verschleppt wurden. Die Kéller-

S'ihle befindet sich in gelbem tonigen Sand und wurde im gélben Sand und zu

14,

Fig. 10. Profil des Monorer Kellers, in welchem die Mammutreste vorkamen.

1. LöB, 2. Gelber Sand. 3 Gelber toniger Sand. 4. Humoser Boden.

unterst im LöB weiter vertieft. Im LöB geriet man in zirka 5—6 m Tiefe unter

der Oberfláche auf die Mammutreste.

Es gelang mir nach einigen Bemühungen zwei schöne Mammutmolaiv

(Elephas primigenms Blb.), die gut erhalten sind, sowie einige Knochenfrag-

mente zuerwerben. Wáhrend meiner Anwesenheit hat sich auch.der Querschniti

des einen StoBzahnes in der Kellerwandung befunden, doch muBte ich auf das

Herausnehmen desselben, da hiedurch die Sicherheit des Kellers gefáhrdet wor-

den wárt-, vetzichten. Die herausgenommene StoBzahnpartie ist übrigens auch

in Spáne zerfallen.

Diluviale Knochen von Maminalia.

— Mit der Pigur 11. —

P 1 e i s t o z a n e Knochenreste von Mende (P e s t e r Komit.)

Der ökonoin Adolf Rbthi sandto von der 1 km westlich von Mende gele-

genen PuBta Billc (Pester Kom.) an die kön. ung. Geologischc BeichsanstaLi

einige aua gelbem sandigeo Li>ti stammende Knochenreste, und zwar zwei Molare

und t-m Fragmenl einee Extremitátsknochens vmi Equus caballus L., ferner ein

wahrscheinlich von Rhinoceros sp. stammendes Fragmenl eines Extremitats-

knochens.

2 -
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Pleiatozáne K n o c henre s t e 1 n P é o z'e 1.

In der bei der GroBgemeinde Peczel und zwar nordöstlich von derselben,

wurde in dem östlich von der Bahnstation sich erhebenden steilen Abhang die

Ldhmgrube der FÁY'schen Ziegelfabrik abgeteuft, wo sich im Jahre 1911 Kno-

chcnreste von Wirbeltieren vorfanden. Von diesem Fund wurde Dr. Géza v.

Toborffy verstándigt, der auch einen Teil der gefundenen Knochen für die kön.

ung. Geologische Keichsanstalt erwarb. Am 28. Február 1911 begleiteten eiiii^f

von uns Dr v. Toborffy auf der Eeise nach dem Fundorte, um letzteren zu be-

sichtiüren und die Verháltnisse des Vorkommens festzustellen.

Fig. 11. Profil der Péczeler Ziegelfabrik. 1. Grauer und gelber Sand und Ton. 2. LóB.

Die Sterne bezeichnen die Stetten des Vorkommens der Knochen.

In der Lshmgrube der Ziegelfabrik wechsellagern untén mehrfach grauer

und gelber Sand mit grauem und gelbem Ton. Die ganze Schichtengruppe, die

auf ungefáhr 15—20 m Máchtigkeit aufgeschlossen ist, zeigt eine horizontale

Schichtung. Darüber folgt gelber, sandiger LöB mit charakteristischen steilen

Wánden mit ebenfalls 15—20 m Máchtigkeit. In diesem kommen die bekannten

LöBíchnecken ziemlich reichlich vor.

Der Versicherung des Betriebsleiters der Ziegelfabrik zufolge kamen die

Knochen in der unterén Schichtengruppe vor, und zwar in der untersten Partir

der Grube, in der Náhe des Wasserniveaus, ferner in der obersten, mit' 1 bezeich-

neten Partié der Schichtengruppe, an der mit einem Stern bezeichneten Stelle.

Wir erhielten vom Betriebsleiter der Ziegelfabrik von den zwei Steilen die Eeste

- 3 -
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folgender Arttn: von Elephas primigenius Blb. Molare, zwei Wirbeln und Fing-

mente von Extremitátsknochen ; ven Equus caballus L. ein Stüek ei] es Unter-

kiefers und Molare, sowie Fragnunte ven Extremitátsknochen; endlich von

Sus serofa L. ein Unterkiefevstück mit einem Molar. Zu bemerken wáre noch,

daB früber schon, im Herbst 1910, der Universitátsproftssor Herr Josef Kren-
ner mit Géza v. Toborffy zusammen etwas weiter östlieh von der Ziegelfabrik,

ungefábr 1 m unter der Oberíláehe zwei unversehrte Molare von Elephas primi-

genius Blb. gefunden bat, die in die Sammlung der mineralogisch-geologischen

Abteilung des Ungarischen Nationalmuseums gelangt sind.

Mediterranes Metaxytherium-Skelett von Márcfalva.

Von Dr. Zoltán Schréter.

Am 13. Mai 1912 wurde die Direktion der kön. ung. GeologiFchen Beiehs-

anstalt vom Herrn Professor der Technischen Hochschule Dr Franz Scbafarzik

verstándigt, daB man in Márczfalva, im Soprontr Komitat, in der Ziegelei des

dortigen Kroisnotárs einige versteinerte Kncchenstücke gefunden balé, die

wahrscheinlich dem Skelett eines Halitberium angthören. SeirAr Ansicbt nach

•wáre es von Interessé, die Fundstátte zu besichtigen und eventuell eine Grabung

vorzunehmen. Im Auftrage der Direktion der kön. ung. Geologkchen Beichs-

anstalt reiste ich am 16. Mai nach Márczfalva und besichtigte den Fundort.

Die Ziegelei befindet sich östlich von Márczfalva und nördlich von Fraknó-

nádasd, am rechten Ufer dts Vulkabachts, nabe der Eisenbahnstation. Die Lehm-

grube der Ziepelfabrik ist in dem blaugrauen, obermediterranen Ton eines Banft

ansteigenden Hügelrückens eingeschnitten. Man geriet auf die Skelettreste des

Metaxytherium als man die bisher unberührte Bodenrinde des nördlich ober-

halb der Ziegelfabrik befindlicben Basenterrains auf 1 bis iy2 m abráumte und

fortschaffte, um auf ein zur Ziegelerzeugung geeignetes Matériái gelangen zu kön-

Imii. Das Metaxytherium-Skelett ist alsó durch lange Zeit kaum einen Méter tief

anter d< r Erdoberfl&che gelegen, ehe es jetzt an das Tageslicht gelangte.

Zur Zeit meiner Ankunfi an der obgenannten Stelle standén insgesaml

nur einige Bippenenden mis dem Ton hervor und konnte man überhaupt niebt

wissen. ob bier ein mehr oder weniger vollstandiges SkeUtt oder aber nur einige

Bipp< ü vorhanden sind. leli begann sofrt mit der Abgrabuug und setzte die-

durcb fünf Tagé fért. Hierbei zeigte is sich, daB bier ein ziemlich vollkom-

menes Metaxytherium-Skelett liegt. Nachdem einzelne Stücke zerstáubten und

brüchig waren, entsendete die Direktion der kön. ung. Geologischen Beiehs-

anstalt auf un in telegraphisches Ansuchen dm Anstaltspráparator Uaberl
nach Márczfalva, mit dem ich alsdann die aufgedeckten Skeletteile heraushoh

ni, d verpackte. Als das Skeletl völlig blosgelegi war, fertigte ich eme Skizze von

der Lage der Knochen an und bezeichnete die einzelnen Stücke in der Wirklich-

keit und in der Skizze mit Ziffern, wodurch di< spatere Zusammenstellung des

Knochengerüstee wesentlich erleichtert wird.

- 4 -
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Das Methaxyteriumskeiett ist im Ton in einem ziemlicfa zusammengedrück-

ten Zustande gelegen und einzelne zusammenhaltende Partién sind mehr oder

weniger von einander verschoben. Unter den Skeletteilen sind vorbanden: de-

Scheitel des Schádels, einige Molare, derén Oberfláche stark abgekaut ist, wes

halb das TifV cin altes Exemplar gewesen sein dürfte; sechs Wirbeln und sáintlicbe

Bippen in vorzüglich erhaltenem Zustande; ferner zahlreiche Stücke von Kno
eben der vorderen Extremitáten, wie der linké Hranerus und Unterarm (Badius

und Ulna), endlicb mehrere Zebenknocben, usw.

Auf Grund der ausgezeichneten Monographie 0. Abels 1 könnte icb das

Márczfalvaer Exemplar am meisten mit der Art Metazytherium Petersi Ábel iden-

tifizieren.

(Aus dein ungariseben Originál übersetzt M. Przyborski, Dipl. Berginge-

nieui. Berginspektor i. B. Budapest.)

Q VEEEINSNACHEICHTEN.

ERÖFENUNGSEEDE DES PRÁSIDENTEN

der Ungariseben Geologischen Gesellschaft in der am 7 Február 1917

stattgefundenen LXVII. Generalversammlung.

Gehalten von Dr. Thomás Szontagh v. Igló.

Hocbgeehrte Generalversammlung

!

Xoch immer stehen wir inmitten schwerer Zeiten !

Schon das dritte Jabr verwüstet das gefráBige Ungebeuer, Krieg

genannt, Menschen und irdisebe Güter gleichmáBig. Diese empfindlichen

Verluste berübren unser Herz auf das sebmerzlichste. Mit tiefem Ernste

und mit Besorgnis gedenken wir aller unserer im verheerenden Feuer, im

Kugelregen kámpfenden Lieben, unserer Freunde und Mitmenscben.

Wissenscbaft, Kunst, Literatur erleidet von Tag zu Tag ungebeuere Ver-

luste. Selbst den unverzagtesten Zeitgenossen drángt sich die Frage auf:

wohin steuert wobl die Menschheit ? welches Los steht ibr nocb bevor?

Vor uns stebt der hochgehaltene Kulturmensch, ohne verhüllendes

Gewand, in voller Nacktbeit seiner Natúr.

Ob wohl der Urmensch so habsücbtig, von so böser Veranlagung und

1 0. Ábel: Die Sirenen der mediterránén Tertiarbildungen Österreiche-Abbandl.

d. k. k. Geol. Reichsanstalt. Bd. XIX. 1904.

Földtani Köilöny. XLVII. köt. 1917 — 5 — 12
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so grausam war, jener Urmensch, der in seiner Höhlenwohnung mit Ameisen-

flciB und Geduld aus hartem Stein seine Bei le und Pfeilspitzen heraus-

arbeitete und herstellte?

In welcher Beleuchtung erscheint vor dem strengen Richterstuhl

unserer Erkenntnis jenes viele Wissen, das nligiöse Gefühl, die Menschen-

liebe und Barmherzigkeit, die als Sinnspruch auf der Fahne der Neuzeit mid

als stolzes Wappen derselben leuchteten?

Ganz unwillkürlich drangen sich solche und ahnliche Fragen dem

ernst Denkenden auf.

Betroff.-ii fragen wir, ob denn di> js das wahre Ergebnis des Fort-

schrittes, der Vervollkominung und Kultur von Jahrtausenden sei?

Unserer Verluste gedenkend, heben wir auch an dieser Stelle in ers

Reihe die Erinnerang an Se. Majestát, unseren apostolischen König Franz

Josef I. hervor, der am 21. November 1916 in Schönbrunn sanft ent-

schlummerte. In einer Fachsitzung wáhrendder Trauertage gedachten wir

bereits dieses in unsere Geschichte tief eingreifenden Ereignisses. Auftele-

graphischem Wege gaben wir der tiefínnigen Trauer der Gesellschaft

Ausdruck und éröffneten auch die Nummer 7—1 2 unseres <<Közlöny» mit

dem huldigenden Ausdruck unserer wahren Trauer um den Verblichenen.

In die FuBstapfen des greisen Herrschers Irat eine j ung e Kr a f t,

und diesen Nachfolger begrüBten wir in Untertanen-Treue auf telegraphi-

schem Wege. Seine kaiserliche and a p <> s t o li s eh königlich.-
Majestát áuBerte im Wege des kgl. ungar. Ministeriums seinen Dank

für diese Huldigung seitens der Gesellschaft. Am 30. Dezember 1910

leistete Se. apostolische königliche Majestál Karl IV., mit der Krone

St. Stefans gekrönt, den konstitutionellen Schwur auf die Verfassung, bei

welcher Gelegenherl die weihevolle Hymne der Kation zum allerersten-

male zum Eerrn des Weltalls emporstieg.

Bei dieser Gelegenheit erneuern wir mit Zustimmung der hochgeehrten

Generalversammlung unsere frühere huldigende BegrüBung und beugen

uns in dem BewuBtsein vor unserem gekrönten apostolischen König, daB

in seiner hohen Person das wissenschaí'tlichc I. \>n rngams eim- k ráfiig

und wirksame Stütze erlangte und daB ei mii seine] jungen, frischen, im

groBen Kriege erprobten edlen Seele mit besonderem Wohlwollen auch

unsere aufwártsstrebende patriotische und wissenschaftliche Tátigkeit

würdigen wird.

— 6
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Internes Lében der

geologischen Gesellschaft.

. Befassen wir uns nun mit dem inneren Lében unserer Gesellschaft.

In der schweren und sorgenvollen Zeit bewiesen die Mitglieder der

llschaft gegenüber einen ziernlich grófién Eifer und Arbeitsfreudigkerl :

auch in materieller Hinsicht unterstützten sie unsere Gesellschaft.

Wenn aber auch unser Közlöm", der enormen Herstellungspreise

wegen, wie auch andere Editionen, an Umfang verlor, so blieb sein In halt,

den Vortrágen in unseren Sitzungen zufolge, dennoch abwtchslungsvoll.

Die Eedigierung unseres Közlöny wurde übrigens durch Auf-

stellung von vorgeschriebenen Normen geregelt.

Die neue Leitung der Gesellschaft stellte sich soweit es die

Umstánde gestatteten, den auslándischen und einheimischen Gesellschaften

verwandten Charakters mittelst Zirkular vor und erbat sich derén freund-

liche Geneigtheit, worauf ihr hinwieder von vielen Seiten freundliche

Begrüfiungen zuteil wurden.

Ein Teil unserer Mitglieder, fern von uns, dient ununter-

brochen mit der gröfiten Opferfreudigkeit Vaterland und König. Indeni

sie sich durch eine ganze Eeihe von Schwierigkeiten hindmchkámpfen, ist

ihr Lében, ihre Gesundheit so sehr vielfachen Wechselfállen ausgesetzt.

jedoch als wahre Mánner beugen sie sich unentwegt vor dem hohen,

hehren Gebot des Gesetzes und der Vaterlandsverteidigung. Für lange

Zeit aus dem Kreise ihrer Bescháftigung herausgerissen, verlieren sie Jahre,

kommen aus der Übung und sind auch seelisch vielen Veránderungen aus-

gesetzt.

Wir, die wir hier zu Hause, noch immer in genügender Bequemlich-

keit. unserern Beruf ohne Unterbrechung nachkommen können, die wir

auf wissenschaftlichem und auch anderem Gebiet unsere Tátigkeit nütz-

lich verwerten und unserer Sache dienen können , verneigen uns mit höchster

Anerkennung und Dank, vor unseren groBe Opfer bringenden Gefáhrten.

Die göttliche Vorsehung erhalte sie und führe sie, in vollkommener kör-

perlicher und geistiger Frische je eher wieder nach Hause !

Auch hier zuhause vergröBerte sich sozusagen jedermanns Arbeits-

feld und auch unsere Mitglieder nahmen tüchtig teil an jeder Arbeit.

Mit GenuB hörten wir ihre gehaltvollen und lehrreichen Vortráge,

ihre unsere Wissenschaft fördernden Beobachtungen und Forschungen.

Mögen sie liiefür den aufrichtigen und bestén Dank unserer Gesellschaft

entgegennehmen. Mögé uns allé zu fernerer gewissenhafter und anhaltender

Tátigkeit nun auch die Erkenntnis dessen aneifern, daB in dem dem Waffen-

kampf folgenden gesellschaftlichen, nationalökonoToischen groBen Kampfe

uin das tágliche Lében sicherlich wieder nur die Wissenschaft, das wahre

gründliche Wissen, die gestáhlte, ausdauernde, ehrliche Arbeit. die Willens-
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kraft und der FleiB die Xat ionén zum Siege fben und ihre Existenz

sichern wird.

Die Zahl unserer Mitglieder nahm in der abgelaufenen Zeit nur wenig

zu, doch wurde das durch das ernste und nicht nur formelle Interessé für die

Gesellschaft und durch das Berufensein der Mitglieder ersetzt. Ich glaube,

dafi nicht einzig und alléin die grofie Zahl unserer Mitglieder uns stark

ma eh. n wird, sondern, dafi das warrne Interessé derselben für unsere

Sache, das Verstándnis unserer Wissenschaft und hieraus folgend derén

Entwicklung und Verbreitung in jeder Bichtung zu unserer Kráftigung

beit ragén wird. Wenn die Anwendung und der Nutzen der geologischen

Kenntnisse in wie ininier einfach beschaffenem Eahmen sich zu einein

wahren Bedürfnis entwickelt habén wird, dann wird die Wirksanikeit

unserer Gesellschaft wirklich segensreich werden und wir werden dann

auch fürwahr stark sein.

Der animierte und vielseitige Tátigkeit unserer Faehsektion
für Höhle n kun de, durch die sie auch das Ansehen der Mutter-

gesellschaft hob, können wir nur mit groBer Anerkennung und mit Dank

gedenken. Und welch' bescheidene materielle Hilfe stand der Sektion zur

Vcrfügung! Aber mit gutem Willen, mit Ausdauer und reger Tátigkeit

können wir auch das Marübeerbaumblatt in Seide verwandeln

!

Der verdiente und gelehrte Prásident dieser Faehsektion, Hofrat

Dr. Michael Lenhossék, Universitáts-Proftssor trat zu unserem groBen

Bedauern von der Prásident srchaft zurück. Für die Leitung der Sektion

und für die innigeii Anregungen zur wissenschaft lichen Tátigkeit mögé

er stets unseres bestén Dankes versichert sein.

Das Johann v. Böckh - D e n k m a 1, dessen Errichtung auf Initiative

unserer Gesellschaft beschlossen wurde, ist min fertiggestellt und wmde

bereits der kgl. ung. geologischen Eeichsanstalt zur Obhut übergeben.

Die königl. ungar. geologische Eeichsanstalt lieB das Marmordenkmal mit

gütiger Genchmigung und materieller Unterstützung Sr. Exzellenz
des Herrnkgl. ring. A c k e r b a u minist e c s aufstellen. Einzelne

Nebenarbeiten aber -ind, wegen schwieriger Bauverháltnisse, noch nicht

ganz vollendet

.

Wir hoffen jedoch. daB wir das Denkmal anláBlig einer unsen i

Frühjahrssitzungen, in intimem Kreise der öfifentlichkeit übergeben

werden können.

Erinneiung an uneere

verewigten Mitglieder.

Unserer helben Verluste wird dei sehr geebxte Herr Sekretar

eingchender gedenken. Ich will mit Ihrer freundlichen Gtiuhmigung nur

ganz kurz mit einigen Worten jener unserer verewigten Mitglieder ged( n-

ken, die meinem Herzen besonders nahe standén.

— 8 —
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Wir verloren Dr. Nikolaus von Konkoly-Thege, Direktor der kgl.

ung. Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, Minisiterialrat

und Direktionsmitglied der ungarischen Akademie der Wissenschaften,

der für den wissenschaftlichen Fortschritt seines Vaterlandes sein ganzes

altererbtes Vermögen hingab. Der aus dem uralten Geschlechte Koppány

stammende Ni kólaus v. Konkoly-Thege war ein sehr interessanter

und liebfnswürdiger Vertreter der altén aussterbenden Mit telklasse und eine

originelle Individualitát eines groBen Zeitabschnittes unseres Vaterlandes.

Wir kimen ihn mit einem jener vereinzelt stehenden und allmahlich zu

grundé gehenden altén, ausgebreiteten und weitverzweigten Eichen-

báunie vergleichen, die wir in normalen Zeiten nicht sehr beachten,

unter derén weites und schützendes Laubdach wir uns aber, wenn die

Sonne verzehrend heifí brannte oder uns ein Unwetter ereilte, eilends

retteten. An seiner Bahre verabschiedete sich im Namen unseres wissen-

schaftlichen Lebens, unserer Gesellschaft und des Ungartums in sehr

schöner, formvollendeter, warm empfundener und den Verewigten in

seiner Gánze würdigender und ihn charakterisierender Re de unser Ehren-

mitglied Dr. Ludwig von Lóczy.

Josef Palkovics, k. u. k. Feldmarschall-Leutnant des Euhestan-

des, ein langjáhriges treues Mitglied unserer Gesellschaft verstarb im

83. Jahre seines Lebens. Sein mit der Zeit und dem Altér immer mehr

schwindender körperliche Organismus drángte auch den für die Natur-

schönheiten so sehr schwármenden Naturfreund und Sportsmann von

seinen ihm lieb gewordenen Touristen-Wanderungen ab und streckte

ihn endlich nieder. Das goldene Herz des stets jugendlich frischen geist-

vollen, gebildeten Gesellschafters hörte nach einem mit seinen Enkeln

uiitemommenen Ausflug unerwartet und plötzlich zu schlagen auf.

Auch unser unterstützendes Mitglied Béla Zsigmondy verloren wir.

Er war ein wahrer Meister in seinem Fache der Erdbohrung, schon in seiner

Jug,-nd fühlte er die Wichtigkeit der geologischen Kenntnisse bei seinem

gewáhlten Beruf und aus diesem Grundé nahm er auch an den Aufnahmen

der kgl. ung. geologischen Reichsanstalt teil und stand auch sonst mit

unseren Fachkreisen in reger Verbindung.

Sehr angenehm war der Verkehr mit ihm. Oft arbeiteten wir zusam-

men und auch jetzt gedenke ich dankbar jenes unbefangenen, parteilosen

und mit Sachverstándnis überdachten Berichtes, mit dem auch er unse-

ren Plán, die Entwásserung des Tunnels unter dem Festungsberg der Ofner

Seite betreffend, vor dem Landes-Zentral-Baurat an derSeite des Professors

der Technischen Hochschule, Dr. Constantin Zielinszky unterstützte.

Fern von uns, in Stuttgart, beschloB in seinem schön gelegenen, von

máchtigen Taxus und von Tschungen beschatteten Hause unser korrespon-

dierendes Mitglied Dr. Eberhard FRAASsein arbeitsames Lében. Eberhard
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Fraas beschrieb in unserem Közlöny eines der ersten Exernplare des ruit

Haut versehenen Ichthyosamus von Holzmaden im Museum der kgl.

ung. geologischen ReichsanstaH . Mir wai Fraas bei meinen Studien in Stutt-

gart und bei meinen Begehungen im Gebiete des schwábischen Jura

ein liebenswürdiger freundschaftlicher Ratgeber, der mich gütig unter-

stützte. Mit vieler Liebe und mit Dank gedenke ich seiner auch bei dieser

Gfl'-genheit.

Éhre und Hochachtung ihrem Angedenken !

Un~i re Ehren-Mitglieder.

Inmitten der vielen Verluste und der Trauer waren aber unserer

Gesellschaft in ihrem friedlichen Lében auch erfreuliche Momente be-

schieden.

Von unseren in der vorjáhrigen Generalversammmng gewáhlten ver-

dienstvollen Ehrenmitgliedem begrüBten wir im Wege einer Zuschrift am
4. Marz, aus Anlafí des 80. Geburtstages, den Universit át s-Professor des

Ruhestandes und k. u. k. Hofrat, Dr. Gustav von Tschermak in Wien.

Das Ehrenmitglied unserer Gesellschaft, Dr. Ludwig Ilosvay von

Nagyilosva, Staatssekretár im kgl. ung. Kultus- und Untemchts-Mini-

sterium, begrüBten wir aus AnlaB seiner Erwáhlung zum Vizeprásident* n

der ungarischen Akademie der Wissenschaften mit Hochachtung und in

aufrichtiger Anhángtíchkeit. Wir verehren in ihm eine wahrhaft kráftige

Stütz unserer Gesellschaft, ihren alterprobten Fr< und und < inén der Brst< n

auf dem Felde der ungarischen wissenschaftlichen Tátigkeit, der jedes

Atom seines Talentes, jeden Moment seiner Zeit dem Wohl unseres Vater-

landes, unserer allgemeinen Kultur widmet. Die göttliche Vorsehung n

ihn Ungam und der Wissenschaft noch sehr, sehr lange erhalten.

Unser einstiger Prásident und jetziges Ehrenmitglied, der hoc]

schatzti- Nestor der Vaterlándiscber Geologie, Dr. Anton von Koch erhielt

noch von Sr. apóst, königlichen Majestát Franz Josef I. den ungarischen

Adél mit dem Prádikat «von Bodrog». Es war dies die Anerkennung von

allerhöchster Stelle fiit die fcreu erfüllte, alleredelste pádagogische Tátigkeit.

Achtungsvoll begrüBten wir am 80. November 1916 den verdienten

Universitáts-Professor, Sektionsdirektor des Nationalmuseums, onseren

gewesenen Vizeprasidenten Dr. Josef Alexander Krenner aus AnlaB

seines f ünf zig j áhrigen Jubiláuins im Btaatsdienste. Wenn wir

auf den Zustand und auf die Dimensionen d< c Mineraliensammlung des

Na t ionalmuseums vor fünfzig Jahren zurückblicken und diese Sammlnng

mit ihrer jetzigen fürwahr prunkvollm Reichhaltigkeil und dem Wert

derselben vergleichen, so müssen auch wir das reiche Wissen, die selten

feine Empfindung und den edlen Geschmack würdigen, mii dem das

Matéria! dieser Nationalsammlung ausgewahll und dem Beschauer vor-
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g< íührt wurde. Für diese vorzügliche Leistung können wir dem schaffenderi

Meister nur mit Achtung den Lorbeerkranz unserer Anerkennurig reichen.

Allerdings ist es wahr, daB dicse wertvolle Bereicherurig unseres

Nationalvermógens nur durch die verstandnisinnige, edle und selbstlose

EntschlieBung eines Andor von Semsey ermöglicht wurde, der aber hin-

wieder die ersten Anregungen von Krenner empfing. Ichglaube, daB auch

die hochgeehrte Generalveisammlung diese Gelegenheit ergreift, um sowohl

Dr. Andor v. Semsey — der seiner Krankheit wegen scbon seit lángerer Zeit

seinen standigen Aufenfhalt im Tátragebirg nahm, — als auch Dr. Josef

Krenner, der noch immer mit jugendlicher Bührigkeit und mit vieler

Hingebnng in den Mmeraliensalen unseres Museums tatig ist, ihre auf-

richtige Anerkennung und ihren bestén Dank auszusprechen.

Auch meinen Vorgánger jm Prásidium, Dr. Franz Schafarzik, Pro-

fessor der Technischen Hochschule und kgl. Bergrat, begrüBten wir, als die

ungaris-che Akademie der Wissenschaften ihn in die Beihe ihrer ordent-

lichen Mitglieder erwáhlte.

Der Herr Uni versit átsprofessor, Se. Exzellenz Báron Loránd v. Eötvös

ist seit f ü n f z i g Jahren Mitglied unserer Gesellschaft. Seine hervorragende

und auch die Grenzen unseres Vaterlandes weit überschreitende, groB an-

gelegte wissenschaftliche Tatigkeit bin ich nicht berufen hier zu wurdigen.

Ich glaube aber, den Gedanken unser aller auszudrücken, wenn ich

unsere Freudé darüber zum Ausdruck brínge, daB Se. Exzellenz diese

Jahreswende in voller geistiger und körperlicher Kraft und Arbeitsfreudig-

keit erreichte.

Die göttliche Vorsehung erhalte ihn auch fürderhin.

Dankaagungen.

Ihien Exzellenzen, dem Herrn kgl. ung. Kultus- und Un-
terrichtsminister, sowie dem Herrn Ackerbauminister
danken wir auírichtig für die gütige materielle Unterstützung, mit der sie

die Tátigkeit unserer Gesellschaft zu fördern sich entschlossen. Wir hoffen,

daB die Herren Minister auch im laufenden Jahre die vorliegenden schwieri-

gen Verháltnisse, sowie auch die gemeinnützige Tátigkeit unserer Gesell-

schaft berücksichtigen und uns wieder ihre wertvolle Hilfe zukommen lassen

werden. Unsere in Entstehung begriffene hydrologische Fach-
s e k t i o n belastet den Mutterverein ohnehin mit neuen Verpflichtungen,

Auch unserem Piotektor, Sr. Durchlaucht Herrn Dr. Fürst Nikolaus

von Esterházy sagen wir aufrichtigen Dank für seine ununterbrochene

Subventionierung. Möchte doch das Interessé und die edelsinnige Unter-

-Tützung Sr. Durchlaucht unserer wissenschaftlichen Tátigkeit auch

den übrigen hohen Herren unseres Vaterlandes zum "Vorbilde dienen

!

Auch fiú die Gfddunterstützung des Hun Dr. Andor Semsey von
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Semse, sowie für das stets bewiesene freundliche und hilfreiche Inter

und die Teilnahme der kgl. ung. geologischen Eeichsanstalt und der kgl.

ung. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft sagen wir unseren bestén Dank.

Besonders danke ich noch dem hochgeehrten AusschuB, sowie meinen

lieben guten Freunden, meinem Mitprásidenten, den Herren Sekrétáién und

dem Kassier für die wirksame und getreue Unterstützung und Tátigkeit.

Geologische Forschungen

tin un^erem Vaterlande.

Einen Eückblick auf die entwickelte Tátigkeit im Gebiete unserer

Wissenschaft werfend, muss ich vor allém die k ö n i g 1. ungar. g e o-

logische Eeichsanstalt hervorheben. In schwerer Zeit volt

führte sie uuter schwierigen Verháltnissee eine fürwahr groBe Arbeit.

Sie vollendete den ersten Bánd der neuen Zeitschrift «G e o 1 o g i c a

Hungaric a.» Vor kamu etlichen Wochen erschien ferner in der Beihe

der Publikationen der Anstalt die grundlegende, encyklopádische Arbeit

Dr. Karl Papp's, gewesenen kgl. ung. Sektionsgeologen, jetzigen Univer-

sitátsprofessor's, unseres hochgeehrten ersten Sekretárs «Ü b e r die

Eisenerz- und Steinkohlenvorráte d e s ungarischen
Beiches.» In dieser eine fühlbare Lücke ausfüllenden, groBangelegten

Arbeit befaBt sich der Autor mit der ihm eigenen Gründlichkeit ausführlich

mit diesen beiden für unsere Industrie wichtigsten Urprodukten. Auch der

Jahres b e r i c h t der Anstalt füllt schon zwei dicke Bánde aus und

die Hefte ihrer Jahrbücher von wertvollem Inhalt erschienen in rascher

Folge nacheinander. Ihre geologischen Landesaufnahmen setzte die Anstalt

ununterbrochen fórt und befaBte sich nebstbei auch viel mit Eisenbahnbau-,

Wasserfragen und zahlreiche andere nationalökonomische Fragen betreffen-

den Problemen. Auf Phosphoritmaterialien wurden nach Möglichkeit die

1 áchter zugánglichen Höhlen unseres Vaterlandes untersucht.

Die Anstalt erbot sich, im okkupierten Serbien eine orientierende

Studienreise zu unternehmen und ihre Entsendeten brachten fünf Wochen

in dem weniger bekannten westliohen Teil des geologisch und bergmánnisch

überaus intei\jssanten Gtebietes zu.

i Eine nützlichi' und gleichfalls groBe Arbeit führte auf dem Gebiete

der praktischen Gteologie die neii organisierte X. Hauptsektion des

königl. ungar. Finanzministeriums unter der berufenen

L'itung des Ministeriakates, Professora der montanistischen Eochschule

Dr. Huoo Böckh von Nagysúr durch.

Eine groBe Arbeit vollbrachte diese Korporation and ihr Leitér be-

raüht sich niehi nm mii die Weiterentwicklung und das Versehen der

Agenden bei den Erdgasangelegenheiten, sondern aaoh sehr gründlichen

und iuinutiö>.n geologischen Anfnahmerj schlofi er auch das von ihni ent-
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deckto Petroleumgebiet im Marehtale auf und mii ausdauernder sachver-

stándiger Arbeit vermehrt er fortwáhrend auch die Ausbeütung des einen

groBen Nutzen bringenden und nationalökonomi.sch für uns so sehr

wichtigen Petróleuma. Heute werden bereits von dem verháltnisniáBig

kleinen Gabiét aus der geringen Tiefe von 167—230 m beiláufig táglich

zwei Waggon Rohmaterial der uugarischen Staatsbahn geliefert, so daB

hieraus die monatliche Brattoeirrnahme des Árars mindestens eine Viertel-

million Kronen betrágt.

Die gründlich ausgebildeten Mitglieder der neuen Sektion bégében

sich auf immer fernere Gebiete und sind wir überzeugt, daB der Erfolg

auch dórt nicht ausbleiben kann.

|
In der Organisierung der X. Sektion erblicken wir eine sehr nutz-

frommende MaBnahme des Herrn kgl. ung. Finanzministers und

begrüB?n dieselbe mit kollegialer Achtung. Möchte doch Se. Exzellenz

der Herr Finanzminister auch die intensivere Entwicklung und die stárkere,

gesünder pulsierende Kraft des Bergwesens je früher in Erwágung ziehen.

In der Eeihe der Publikationen der B a latonkom mission
der ungarischen geographischen Gesellschaft erschien

unter dem Titel «Die geologischen Formationen der Balatongegend und ihre

regionale Tektonik» auch die deutsche Übersetzung der wertvollen Arbeit

Universitátsprofessors Dr. Ludwig v. Lóczy's, Direktors der kgl. ung.

geologischen Reichsanstalt.

Und damit ging diese hochwerte Arbeit auch in den Besitz des inter-

nationalen wissenschaftlichen Lebens über, so dass* nun auch die aus-

lándische Geisteswelt sich unmittelbar über die geologische und tektonische

BeschafTenheit dieses interessanten Gebietes unterrichten wird können.

Im SchoBe der ungarischen orientalischen Kultur-
zentrale (Turanische Gesellschaft) konstituierte sich die geolo-
gische und naturwissenschaftliche Fachsektion, die un-

sere geologischen Kenntnisse sicherlich ebenfalls wirksam fördern wird.

Wáhrend des groBen Krieges kam innerhalb der Grenzen unseres

Vaterlandes das Aufsuchen der Erze und anderer sehr notwendiger Eoh-

materialien fieberhaft in Gang. Leider fand uns auf diesem Gebiete eine

ganze R3Íhe der auBergewöhnlichen Vorfálle ganz unvorbereitet. Wir

kamen in die Lage zu erfahren, daB, was in der Vergangenheit, bei nor-

malen nationalökonomischen Verháltnissen zur Produzierung nicht genü-

g
jnd schien, jetzt beim Zwang der Notwendigkeit recht gut zu verwerten

wáre. Ali dies mögé uns zur Lehre für die Zukunft dienen, wenn wir

uns in besseren Zeiten an die bitterén Erfahrungen der Vergangenheit

zurückerinnern werden. Die kraftige Förderung unserer geologischen

Anstalt und unseres Bergwesens in jeder Richtung muB an der Spitze des

künftigen Programmes der maBgebenden Kreise bleiben. Nicht nur unsere
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auf schwachen FüBen stehende Industrie, unser Handcl, sondern auch der

gesunde Fortschritt unserer Landwirtschaft, sowie die bessere und Mehr-

produktion in jeder Eichtung erfordert das unbedingt.

Einige Worte über den

geologischen Unterricht

Gestatten Sic mir, daBichrnich im Zusammenhang mit dem vorher

gesagten in Kürze auch mit dem unterricht der Geologie befasse.

Es ist wohl wahr, daB dieser Gegenstand in Prásident énre den und

den literarischen Studien unserer Fachgenossen wohl schon háufig genug

besprochen wurde, jedoch bin ich überzeugt, daB man sich mit dieser sehr

wichtigen Angelegenheit nicht zu oft befassen kann. Höhlt ja doch

auch der Wassertropfen den Stein nur dann aus, wenn er auf ein und den-

selben Punkt unzáhligemal falit

.

Die Notwendigkeit und den Wert der geologischen Kennt-
nisse beweist selbst die kriegerische Zeit glánztnd. Die groBe deutsche

Nation nimmt ihre Fachleute — bei sehr wichtigen Arbeiten — auf Schritt

und Tritt in Anspruch. Was aber die Aufgaben na eh dem Kriege betrifft,

so halté ich es für ganz überflüssig an dieser Stelle weiter darauf einzu-

gehen. Nebst der Chemie und Physik muB wohl auch die Geologie immer

mehr kultiviert werden.

Auf der Erde und von der Erde leb< n wir und darum sei die giündliche

Kenntnis derselben und sodann ihre intensive Ausnützung zu unseren

Erfordernissen und Zwecktn éine Hauptrichtung unserer Bestrebungen und

Studien. Der Mensch wird unter inomer schwierigeren Veihaltnissen lében.

Wenn wir ;iber nicht ganz niederbrechen und zugrundegehen wollen, müssen

wir uns auch materiell sichern. Auf "Schritt und Tritt sehen wir, daB

heutzutage die technischen und naturwissenschaftlichen Kenntnisse nicht

nur- im Frieden, sondem auch in <inem so riesigen Krieg eine leitende Eolle

spielen. Nicht nur die Bescháftigungen in praktischer Eichtung, sondern auch

die árztlichen und andere wissenschaftliche Berufe lében und bereichern sich

sozusagen nur durch diese Kenntnisse. Wo wir alsó na eh Erhöhung oder

Förderung des wirklichen seelischen und körperlichen Wohlbefindens

streben, kann alles iibrige erst in zweit< c li< ihe in Betracht komnun. Bei

der richtigen Durchführung all dieses aber belastel nicht nur die Leiter

des Staatswesens, sondern in erster Linie auch die Gesellschaft selbst eine

sehr gewichtige und auf lange Zeil hin wirkende Verantwortlichkeit. Denn
wir lében ja oichl nur der Gegenwart, sondern wir müssen auch für die

Zukunft vorbereiten und jené I reneration* n ausbildi n. die mit den ins Lein n

einschneidenden, schwierigen Problemen des taglichen Lebens, der Erhal-

tung des Gedeihens erfolgreich zu kampfen haberj werden.

Die Zukunft der Nationen and Staateu hangi von den Müttern und
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von der Qualitát, dem Schwerpunkte des Unterrichtes ab. Die menschliche

I isellschaft kann kráftig, lebensfahig und groB nur durch die gründlicbe

Bildung, die Cbarakterfestigkeit seiner Bürger, d. i. die Vollkommenheit

jener Seelenstárke werden, welche jenem hochstehenden Eelsen gleicht,auf

dem der Tempel der Wabrbeit, der Unerschrockenheit und der Liebe steht,

oder mit jenem glanzenden, warmen Strahl zu vergleicben ist, der der

Stirn der Gottheit entspringend, den scblammbedeckten Marktplatz unseres

Lebens beleucbtet, ohne aber seine kristallreinen Atomé zu besudeln.

Aus meinen Erörterungen gebt hervor, daB der gründlicben Lebre

der Naturwissenschaften, alsó aucb der Geologie, überall eine erste Stelle

einzuráumen und ibr die nötige Sorgfalt und ein gebübrendes Interessé

zuzuwenden ist.

Von der Wünschelrute.

Indem icb von der Verbreitung der Naturwissenschaften und nament-

licb jener der geologischen Kenntnisse sprecbe, ist es naheliegend, daB ich

micb auch noch ganz kurz mit einer eigentümlichen Erscheinungderletzten

Zeiten, mit der Wünschelrute befasse.

Es gibt Zeiten, die gewisse Ideen erfassen, eine zeitlang mit sich führtn

und verbreiten, sie aber dann auf einmal fallen lassen, sicberlicb darum, weil

sie nicbt lebensfahig sind, den wahren Gesetzen der Natúr nicht entsprecbtn

und darum auch nicbt gesund weiter entwickelt werden können. Einst, zur

Zeit des Aberglaubens und der Vorurteile, wurde aucb die Wünschelrute ein

geheimnisvolles, wicbtiges Werkzeug des Bergmannes und des na eh Erzen

hastig und gierig Schürfenden. Die ungewöhnliche Macht dieses Instrumen-

tes wurde durch den Wahn verbreitet und die Sucht nacb Reichtum

glaubte blindlings an die magische Kraft desselben. Nach einer Zeit hörte

dann der blinde Glaube und das Vertrauen zu ibr auf. Die Scbürfrute

verschwand aus der Hand des Bergmannes, geriet allmáhlich sozusagen

ganz in Vergessenheit und gelangte in des Eeich der Legenden. Der Berg-

mann begann auf wissenschaftlicher Grundlage, mit Zuhilftnabme der

Geologie, mit logischen Folgerungen aus seinen Erfahrungen Erze und

andere in der Erde verborgene Eohprodukte zu sucben.

Doch siehe da,in der neuesten Zeit lebte die Wünschelrute wieder auf.

Ihie Anwendung erobert ein immer gröBeres Gebiet und sie wird immer

háufiger in Anspruch genommen. Heutzutage suchtn ihre Verebrer nicbt
n u r E r z e mit ihr, sondern auch Erdöl, Kohlé und W a s s e r

und wenden sie bei der Erkennung der Far ben, Pflanzen,
ja selbst bei der E r mi 1 1 1 un g des seelischen und körper-
lichen Zustandes der Menschen an.

Eigentümlich ist es, daB jetzt gerade im deutschen Reich, da, wo die

Naturwissenschaften so eingehend und in weiten Kreisen kultiviert werden,

die Anwendung der Wünschelrute am tiefsten Wurzel geschlagen hat.
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Die Wünschelrute verfügt heute schon über eine . ansehnlich groBe

Litferatur und im Láger der «Rutengánger» finden sich hauptsáchlich gebil-

dete Leute zusammen, die im Jahre 1911 in der Stadt Hannover auch

schon den ersten KongreBabhielten und zwar auf Initiative des Admiralitáts-

Geheimrates Franzius. Jetzt befassen sich nicht mehr einfache, abergláu-

bische Bergleute, sondern Árzte, hochgestellte Militárs, Ingenieure, Bohr-

techniker, Damen etc. mit der Rutenschürfung, dem Problem der auf-

klárenden Kraft derselben.

Das erste, ganz richtige Resultat des Hannoverer Kongresses war

die Bildung eines Vereins, um die Frage der Schürfrute zu bereinigen

und aufzukláren. Prásident des Vereines wurde Dr. R. Weyrauch, Pro-

fessor der Wasserbaukunde am Polytechnikum Stuttgart. Der neue

Vérein sucht, dem Geist unserer Zeit angepaBt, die physikalische, psycho-

logische, metaphysische und biologische Gesetzmáfíigkeit bei erfolgreicher

Handhabung der Schürfrute. Man studiert die verschieden gefárbte Aus-

strahlung des unteren und oberen Teiles des menschlichen Kórpers in

biologischer Hinsicht. Aus der in jeder Richtung sich erstreckenden verti-

kalen Ausstrahlung der unter dem Terrain befindlichen Materialien schliefit

man auf das dórt verborgene Matériái. Man befaBt sich mit der Mannig-

faltigkeit der Emanationen. Und zu all dem gebraucht man die Schürfrute.

Es scheint, da6 der Vérein sein Verfahren in irgend eine Abteilung der

Reihe her Wissenschaften einzureihen wünscht.

Diesem Vérein gegenüber nahm bisher unter anderen namentlich ein

Teil der deutschen Geologen Stellung.

Seinerzeit áuBerten sich auch der verewigte Dr. Richárd Lepsius

und H. von Credner gegen die VerlaBÜchkeit der Wünschelrutler.

Im Jahre 1903 gaben in dieser Angelegenheit in den Spalten der

«Naturwissenschaftlichen Wochcnschrift» die Professoren und Geologen

F. Beyschlag, F. Wahnsoha.ffe, K. Keilhaok und A. LEPPLAihre Meinung

in langeren Besprechungen ab. Auch die Resultate der Untersuchungen

seitens .der Physiker,Chemiker und Physiologen in Betracht gezogen. sind

die angeführten erfahrenen und vorzüglichen Professoren und Geologen

der Ansicht, daö ea sich hier nur um eine durch starke Einbildung hervor-

gerufene unbewuBtc ideomotorische Muskelbewegung handeln kann, daher

sie sich auch mit den abergláubischen und schon lange dementierteri

Behauptungen nicht weiter befassen woll n.

U,t Héidelberger Univcrsitátsprofessor Dr. Salamon befaBt sich in

s iiner i. J. 1916 unter dem Titel «Noch ein Geologe für die Wünschelrnti

»

erschienenen Mitteilung schon weniger zurückweisend mii der Sachc der

Schürfrute und erwartet derén gründliche Untereuchung hauptsáchlich und

in erster Beibe vom Arzte. Gewisse Möglichkeiten erkennl er an, bestimmter

áuBert er sich abcr nicht. Ich meinerseita glaube auch, daB bei diesem
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Schürfungsverfahren oft auch dio krankhafte Organisation der Menschen,

ihr historischer Zustand eineEolle spielen dürfte.In neuester Zeit sucht ein

Teil der Wünschelruten-Schürfer bei seinen Lehren schon die wahre Basis.

Der Bohrtechniker-Ingenieur H. Kleiner schreibt in seinem i. J. 1915

erschienenen Buch das folgende :

«Je umfangreicher des Butengángers Erfahrungen sind und j e mehr
geologische Kenntnisse er besitzt, desto leistungs-
fáhiger wird er sein. Mangelhafte Kenntnisse b e-

schránken sein A r b e i t s f e 1 d.»

Ich irre vielleicht nicht, wenn ich diesen Auspruch derart deute,

daB derjenige der keine Kenntnisse in der Hydrologie und Geologie

besitzt, mit seiner Wünschelrute nur so aufs geratewohl schürft.

Hochgeehrte Generalversammlung ! Auch in diesem Gebiete habén

wir eine zielbewuBte Aufgabe *vor uns, denn die Zahl der Butenschürfer

nimmt auch bei uns, und zwar namentlich durch Import, fortwáhrend zu.

Die künftigen Ziele

unserer Gesellschaft.

Aus dem gründlichen Bericht des hochgeehrten Herrn ersten Sekretárs

werden Sie ersehen, daB unsere Gesellschaft auch in dieser sehr schweren

Zeit bemüht war, ihren Verpflichtungen Genüge zu leisten und daB sie

sowohl von Seite der Regierung, wie der Einzelnen, sowie von Seiten der

sozialen Faktorén volle moralische und materielle Unterstützung vei diente.

Mit hoher Achtung und mit Vertrauen erbitten wir uns dieses Interessé

und die Unterstützung auch für die Zukunft, und zwar nach Möglichkeit

in erhöhtem MaBe.

Ich kaim nicht unterlassen jetzt, da ich von der Unterstützung

unserer Gesellschaft spreche, hervorzuheben, daB wir, als Privat-

gesellschaft, bis zu einem gewissen Gracl und soviel als mglich auch unsere

Unabhángigkeit bewahren und aufrecht erhalten müssen. Unserer Gesell-

schaft müssen wir ein solches Gewicht und Ansehen verschaffen, daB sie

auf dem Gebiete unserer Wissenschaft Is entscheidendes Foium betiachtet

werde. Damit wir dies aber dann auch aufrecht erhalten können, ist

auBer gründlicher und ehrlicher Arbeit auch die materielle Erstarkung

notwendig. Letzteres aber ist dann die Aufgabe der Vermögenden

in Kreise der ungarischen Gesellschaft, die aber — mit Ausnahme der

mit Achtung auszunehmenden — der Unterstützung der Wissenschaften

gegenüber bisher leider recht zurückhaltend waren. Man könnte vielleicht

auch mit weniger leérem Luxus, weniger Eitelkeit und weniger Genüssen

sich zufriedengeben, wobei man dann auch für. die heimische Wissen-

schaft und Kultur mehr opfern könnte. Es ist nicht genug reich zu
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werden, sondern man uniti es auch verstehen m dem Reichtum klug, ver-

nünftig und einein Patrioten geziemend lében zu kimen.
Das ist gewissermasscn jedermanns Pflieht.

Hochgeehrte Generalversamnüung ! Die Zeit schreitet in dem unserem

menschlichen Lében proportionierten Verháltnis unaufhaltsam vorwárts.

Auf die einzelnen verflossenen Zeitabschnitte legt sich, trotz unserer ge-

schichtlichen Aufzeichnungen, immer mehr das Dunkel der Nacht. Menschen

und ldeen vergehen. Etwas gibt es aber, das auch durch den schwarzen

Schleier der Nacht immer a Is stándiger und belebender Strahl eines segen-

bringenden glanzenden Sternes bindmch leuchtet : und das ist die Wissen-

schaft. Alles andere verschwindet, wie ein rasch erlöschender glánzcnder

Meteor, nach kurzem Bahrdauf, mit seinen glitzernden Fünkchen rasch

im Meere dei Vergangenheit.

Und werrn ich in der Einleitung meiner Eröffnungsrede auch

Lauten der allgemeinen menschlichen Besorgnis Ausdruck verliehen

habé, so wollen wir nun, geehrte Generalversammlnng zuni Schlusse

unseren Blick in unentwagter Hoffnung auf eine freundlichere Zukunft

richten ! — post nubila Phöbus! Die Herrschaft der Wissenschaft kaim

durch (Üe dunkle, blutige Nacht des Krieges nicht vernichtel werden.

Sie wird auch hinfort bestehen, zunehmen, fortschreiten und wie ein

wohltuender Balsam unsere heute noch einander entfremdeten Herzen

wieder heilen.

Es t'iklingen mir im Ohre die Worte des groBen ungarischen Dichters

Madách und mit der váterlichen Stimme des Herrn schlieBe auch ich

meine Eröffnungsrede

:

«Mensch ! ich sage dir: Kámpfe und vertraueb
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT

tisztviseli

az 1916— 1918. évi idközben.

FUNKTIONÁRE DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSGHAFT.

Elnök ( Prásident) : Iglói Szontagh Tamás dr., m. kir. udvari tanácsos,

a m. kir. Földtani Intézet aligazgatója.

Másodelnök ( Vizeprásident) : Pálfy Móric dr., m. k. í'geológus, a Magy. Tud.

Akadémia levelez tagja.

Els titkár (I. Sekretár) t Papp Károly dr., tudományegyetemi ny. rk. tanár,

a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke.

Másodtitkár (II. Sekretár) : Ballenkgger Eóbert dr., m. kir. geológus.

Pénztáros (Kassier) : Ascher Antal, megyetemi kvesztor.

A Barlangkutató Szakosztály tisztviseli.

Funklionüre der Fachsektion für Höhlenkunde.

Elnök (Prásident) : Bella Lajos, nyg. freáliskolai igazgató.

Alelnök (Vizeprásident) : Kormos Tivadar dr. m. k. osztálygeológus, egye-

temi magántanár

Titkár (Sekretár) : Kadic Ottokár dr., m. kir. osztálygeológus.

A választmány tagjai (AusschuBmitglieder)

I. A Magyarországon lakó tiszteletbeli tagok :

(In Ungarn wohnhafte Elirenmitglieder.)
,

1. Ilosvay Lajos dr., m. kir. vallás- és közoktatásügyi államtitkár, a Lipótrend

középkeresztjének tulajdonosa, m. kir. udvari tanácsos, országgylési

képvisel, a M. Tud. Akadémia másodelnöke és a királyi magyar Ter-

mészettudományi Társulat elnöke; a Magyarhoni Földtani Társulat örö-

kít, és a Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja.

2. Pallini Inkey Béla nagybirtokos, a Magyar Tudományos Akadémia levelez-

s a Magyarhoni Földtani Társulat pártoló tagja.

8. Pusztaszentgyörgy i és Tetétleni Darányi Ignác dr., v. b. t. t., nyg.
m. kir. földmívelésügyi miniszter, országgylési képvisel és a Magyar

Gazdaszövetség elnöke.
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4. Bodrogi Koch Antal dr., tudomány-egyetemi nyg. tanár, a M. T. Akadémia

rendes tagja, a Geological Society of London kültagja.

5. Krenner József Sándor dr., ni. kii. udvari tanácsos, tud. egyet cini nyg.
tanár és nemzeti múzeumi osztályigazgató, a M. T. Akadémia rendes tagja.

6. Lóczi Lóczy Lajos dr., tud. egyetemi ny. 1*. tanár s a magyar kir. Földtani

Intézel igazgatója; a Magy. Tud. Akadémia rendes tagja és a Magyar

Földrajzi Társaság tb. elnöke ; a román királyi Koronarend II. oszt. lovagja.

7. Telegdi Roth Lajos, m. k. fbányatanácsos, földtani intézeti nyg. ígeo-

lógus, az osztrák császári Vaskoronarend III. osztályú lovagja.

8. Semsei Semsey Andor dr., a Szent István-rend kn/épkeresztese, frendiházi

tag, nagybirtokos, a m. kir. Földtani Intézel tb. igazgatója.

9. Sárvári és Felsvidéki gróf Széchenyi Béla. v. b. t. t .. frendiházi tag,

nagybirtokos, m. kir. koronar, s .1 Magyarhoni Földtani Társulal pártoló

S?ja.

II. Választott tagok.

(Geicahlte Mitgliedcr.)

1. Nagysuri Böckh Hugó dr.. in. kir. miniszteri tanácsi s, selm< cl anyai f-

iskolai ny. r. tanai, a III. oszt. Vaskoronarend lovagja, a Magy. Tud.

Akadémia levelez tagja . az Országos m. kir. Bányakutató Hivatí 1 v< >>tje

.'. ni. kir. pénzügyminis/.t ériumban

.

2. Emszt Kálmán dr.. m. kir. osztálygeológus és vegyész.

3. Horusitzky Henrik, m. kir. agro-fgeológus, a Magyarhoni Földtani Tár-

sulat Örökít tagja.

4. Kadió Ottokár dr.. m. kir. osztálygeológus, egyetemi magántanár,, a

Barlangkutató-Szakosztály titkára.

5. Kormos Tivadar dr., egyetemi magántanár, m. kir. osztálygeológus.

6. Liffa Aurél dr., megyetemi magántanár, m. kir. fgeológus, m. kir. nép-

felkel fhadnagy.

7. Lrenthey Imre dr.. egyetemi ny. r, tanár, a M. T. Akad.lev< li yésa Magyar-

honi Földtani Társulat örökít tagja.

8. Mauritz Béla dr., tudományegyetemi ny. rk. és kir. József-megyetemi

magántanár, a M. Tud. Akadémia levelez tagja, tart. tüzérfhadnagy.

9. Schafarzik Ferenc dr., kir. József-megyetemi ny. r. tanár. in. kir. bánya-

tanácsos, a hadi díszítmény katonai érdemkereszl tulajdonosa, a Magy.

Tud. Akadémia rendes tagja; Bosznia és Hercegovina bányászati szak-

tanácsának tagja, a Magy. Földrajzi Társ. választmányi tagja.

10. Schréter Zoltán dr., oki. középiskolai tanár. m. kir. geológus, a Magyarhoni

Földtani Társulal örökít tagja, a Magyar Földrajzi Társaság választ-

mányi tagja

.

11. Timkó Imre. m. kir. fgeológus, a Magyar Földrajzi Társaság választmányi

tagja.

12. Treitz Péter. m. kir. 1 geol< Magyar Földrajzi Társaság választ-

mányi tagja.
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1. TÁBLA. 1

1. ábra. ? Bujo vulgáris Laur. foss.; os angulare felülrl. — Az eredeti hosszúsága 16'5 min.

2 « Pliobatrachus Lánghae Fejerv.; sacrum felülrl. (Perasacralis typxxs). — Az ere-

deti legnagyobb szélessége 17 - 6 mm
3. « Pliobatrachus Lánghae Pejérv. ; sacrum alulról. — Az eredeti legnagyobb szé-

lessége I7"6 mm
4. <• Pliobatrachus Lánghae Fejérv.; urostyl felülrl. — Az eredeti hosszúsága 19*2 mm.
5. • Pliobatrachus Lánghae Fejérv. ; urostyl alulról. — Az eredeti hosszúsága 192 min.

— Püspökfürd, II. sz. lelhely. Leg. Kormos, 1915. -

PLANCHE I.
2

Fig. 1. ? Bujo vulgáris Laur. foss. ; os angulare vu d'en haut. — Longueur de l'origina]

16*5 mm.
Fig. 2. Pliobatrachus Lánghae Fejérv.; sacrum vu d'en haut (type : Perasacralis). — Larg.

maximale de roriginal 17 -6 mm.
Fig. 3. Pliobatrachus Lánghae Fejérv.; sacrum vu d'en bas. — Largeur maximale de

l'orig. 17'6 mm.
Fig. 4. Pliobatrachus Lánghae Fejérv.; urostylus vu d'en haut. — Longueur de l'orig,

19-2 mm.
Fig. 5. Pliobatrachus Lánghae Fejérv.; urostylus vu d'en bas. — Longueur de l'orig.

19-2 mm.

— Püspökfürd, IP1 lieu de recuillement. Leg. Kormos, 1915. —

1 szinte köszönetem illeti Dr. Bolkay István barátomat, az I. és II. tábla raj-

zainak pontos és mvészies elkészítéseért.

* J'exprime ici mes remerciements sincéres á mon ami le Dr. St. J. Bolkay pour

le dessin aussi précis qu'artistique de ces planches.

1'öMtani Közlöny. XLVII- köt. lrtlT



II. TÁBLA.

1. ábra. ? Bujo vulgáris Laur. foss., humerus distalis része hasoldalról. ($, Püspökfürd, l< g,

Kormos.) — Az eredeti hosszúsága : 128 mm.

2. « Pliobatrachua Lánghae Fejérv. uroslylusa oldalról. (Püspökfürd, Kormos.) -

Az eredeti hosszúsága : 19'2 mm.
3. « Cf. Bujo vulgáris Laur. foss., jobboldali ileum kívülrl. (Püspöki iird, Kormos.) —

Az eredeti hosszúsága: 19"1 mm.
4 « Pelobates robustus By., sacrum + urostyl felülrl. (Püspökfürd, II. sz. lelhely.

Leg. Kormos 1915 ) — Az eredeti középen mért hosszúsága 15*7 mm.
.">. << Pelobates robustus By., sacrum + urostyl alulról (Püspökfürd). — Az eredeti

hosszúsága: 15*7 mm.

PLANCHE n.

Fig. 1. t Bufo vulgáris Laur. foss., humerus partié distale, vu du eté ventral. ($, Pns-

pökfürd, leg. Kormos). Longueur de l'original 12"8 mm.
Fig. 2. Urostylus du Pliobatrachus Lánghae Fejérv. vu de cóté. (Püspökfürd, Kormos.) —

Longueur de Torig. 19 -2 mm.
Fig. 3. Cf. Bujo vulgáris Laur. foss., ileum droit vu d'en dehors. (Püspökfürd, Kormos.)

— Longueur de Torig. 19*1 mm.
Fig. 4. Sacrum et urostylus vu d'en hant du Pelobates robustus By. (Püspökfürd, IId leiu

de recueillement. Leg. Kormos 1915.) — Longueur médiane de Torig. 15 -

7 mm.
Fig. 5. Sacrum et urostylus vu d'en bas du Pelobates robustus By. (Püspökfürd). — Lon-

geur de Torig. 15'7 mm.
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Hl. TÁBLA.

Schematikus ábrák a sacrum és urostyl fejldéséhez. A csigolyák (csigolyatesti

proc. obliqui, proc. trunsv. etc.) vörössel, az urostylus sárgával, a lamina horizontalis és dilat-

.s«cr. kékkel vannak jelölve. 1

1. ábra. Pelobates typusú sacrum -\- urostyl. — Az ered. középen mért hosszúsága : 10 mm.
(Pel. fuscus Lat/b., budapesti példány alapján. 1908. VII. — Földtani Int. tulajdona).

A lam. hor. a dilat. sacr.-ba megy át ; utóbbinak elüls peremén a proc. írarwv.-nek

megfelel rész vörös. Platysacralis typus. (Del. Bolkay & Fejéeváry).

2. ábra. Rana typusú sacrum.— Azered. legn. szélessége a dil. sacr. végpontjai között 9"6 mm
(Rana jusca Rös. szentpétervári $ példány alapján. 1912, VI, 6. Donav. : K. M.

Derjtjgin. — Coll. Fejérváry.) A dilat. sacr. egész terjedelmükben kékkel vannak

jelölve, mert az eredeti proc. transv. bennük sem morphologiai, sem atavistikus

alapon fel nem ismerhetk, miáltal Jiülön jelölésüktl (vörössel) el kellett tekin-

tenem. Cylindrosacralis typus. (Del. Bolkay & Fejérváry).

3. ábra. Megalophrys pelodytoides Blgr. gerincoszlopa alulról. — Ersen nagyítva. —
Botjlenger (7, Textfig. 78) ábrája nyomán rajz. Lángh & Fejérváry. (Az vrostyl

középs szakasza táján a lam. hor. nem volt feltüntetve, amiért is az atavistikus*

nak vélt kiszélesedéstl eltekintve, többi részét sárgával kellett jelölnünk).

4. ábra. Palaeourostyl typus elülrl tekintve. Ersen nagyítva. (Pliob. Lánghae Fejérv.,

püspökfürdi példány alapján). A lam. hor.-t voltaképpen ez esetben a vele össze-

forrott urostyl-nyujtványok oproc. trans.b elzik meg, melyek vele egy szintben

feküsznek s csupán kissé vastagabbak; e nyujtványok ábrázolásától, melyeket a

7-ik ábrán sárgával jelöltünk, e helyen a lam. hor. demonstrálása miatt elte kin

tettünk. (Del. Lángh & Fejérváry).

5. ábra. Ncourostyl typus elülrl. Ersen nagyítva. {Rana esculenta li., rimaszombati °- pél-

dány alapján. Leg. Bolkay 1907, VIII. 7. — Coll. Fejérváry. — Del. Lángh &

Fejérváry).

6. ábra. Neourostyl typus oldalról tekintve. — Az eredeti hosszúsága 23*5 mm. (Rana agilis

Thom., budapesti $ példány alapján. Coll. Bolkay.) — V. ö. a Palaeourostyl typus-

sal, Ilik tábla, 1. ábra. (Del. A. M. Lángh).

7. ábra. A GoETTE-féle Bombinator igneus Lattr. (?), sacrum + urostylusa. — Ersen na-

gyítva. — CameraNO nyomán kissé egyszersítve és schematizálva. Az urostylus

nyujtványait sárgával jelöltük. (Camerano értekezésébl [9, p. 447, fig. 2.] rajz.

Lángh ós Fejérváry).

1 Sajnos ez abrak határvonalai a táblán, a reproductio alkalmával, az eredeti

rajzoktól eltéröleg igen vastagok lettek.



I'LANCHE itt.

Schéracs démontrant le développement du sacrum et de Vurostylus. Les vertébres

(corps, proc. obliqui, proc. transv. etc.) sönt dessinées en rouge, Vurostylus en jaune, la lamina

horizontális et les dilat. sacr. en bleu. 1

Fig. 1. Sacrum + urostylus au type Pelobates. — Longueur mesurée but ligne médiane

de Poriginal 10 mm. (Exemplaire de Pel. fuscus Laue. de Budapest, VII. 1908. —

Propriété de l'Institut de Géologie). La lam. hor. se fond dans les dilat. sacr.; sur le

bord antérieur des dilat sacr. la partié marquée en rouge correspond au proc.

transv. Type: PlatysacraUs. (Del. Bolkay & Fejérváry).

Fig. 2. Sacrum au type Rana. — Largeur rnaximale entre les extrémités des dilat. sacr.

9-6 mm. (Exemplaire $ de Rana fusca Rös. de St.-Pétersbourg. Donav. : C. M.

Derjugin, 6. VI. 1912. — Coll. Fejérváry.) Vu qu'elles ne révélent aucune

trace morphologique ou atavique des proc. transv., les dilat. sacr. sönt marquées

entiérement en bleu et leur désignation par la couleur rouge ne nous a pas été

possible Type: Gylindrosacralis. (Del. Bolkay & Fejérváry).

Fig. 3. Colonne vertébrale de la Mexjalophrys pelodytoides Blür. vue d'en bas. - Forte

ment grossie. — Dessiné d'aprés Botjlenger (7. Textfig. 78.) par Láxgii & Fejér-

váry. (La lamina horiz. na pas été marquée vers le milieu de Vurostyle, donc toute

cetté partié a du étre ici teintée en jaune, l'élargissement présumé atavique excepté.)

Fig. 4. Type du Palm: urostylus vu d'en face. Considérablement grossi. (Pliob. Lánghae

Fejérv., d'aprés l'exemplaire de Püspökfürd.) La lam. hor. est ici précédce des

apopbyses de l'urostyle (aproc. transver.b) placées au mérne niveau et

un peu plus épaisses qu'elle et auxquelles dans ce cas elle se trouve soudée ; les a p o-

p h y s e s — teintées en jaune sur la 7éme fig. — ne sönt pas indiquées ici á rabon

de la démonstration de la. lam. horiz.

. Type Neouroslyle vu de devaut. Considérablement grossi. (Rana esculenta L., d'aprés

un exemplaire $ de Rimaszombat. Leg. Bolkay, 7. VIII. 1907. — Coll. Fejérváry. —

Del. Lángh"& Fejérváry).

Fig. (>. Type du Neurostylus vu de cöté. — Longueur i\<- l'orig. 23*5 mm. (Rana agilis Thom.

aprés nn exemplaire § de Budapest. — Coll. Bolkay.) — Ácomp. au type Pa 1 aeo-

urostyle, Pl. 11. fi-. I. - (Del. A. M. Láxch).

Fig. 7. Sacrum + urostylus du Bombinalor igneus Latjr. (?) de Goettb. Considérable-

ment grossi. — Copie simplifiée el schematisée d'aprés l< dessin de Cameeano. -

Les düatations de Vurostylus sonl teintées eii jaune. (D'aprés Camerano [9, p. 117.

íig. 2.] dessiné par Lákgh & Fejérváry).

1 Au coura de la reproduotion le dessins de cetté planohe onl perdu sensiblemenl

de la finesse du contour.
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A TÁBLÁKON LEV JELZÉSEK MAGYARÁZATA.

Angulare.

cp = crista paracoronoidea.

pc = processus coronoideus.

pc = pars exterir ossis angularis

pi = pars interior angidaris.

pl = pars lobata angularis.

ps = pars spatulaeformis angularis.

se = sulcus pro cartilagine Meckeli.

Sacrum.

c = condylus vertebrae sacralis (mihi).

ds = dilatatio sacralis.

ds -\-lh = lamina horizontális & dilatatio sacralis.

f = a vertebra synsacralis és vert. sacr. fusióját jelöl csontkiemelkedés.

fs = foramen neurale vertebrae sacralis (mihi).

fss = foramen neurale vertebrae synsacralis (mihi).

poa = processus óbliquus anterior.

pop = processus óbliquus posterior.

psp = processus spinosus.

pt = processus transversus.

* = a vertebra synsacralis proc. transversus-A s a vert. sacr. s. str. dilatatiója

hnt arának tekinthet nyílás.

Urostylus.

fc = foramen laterale canalis coceygei.

fco = fossa condyloidea urostyli (mihi).

fi = fissura laterális urostyli.

lh = lamina horizontális urostyli.

f Th = (az urostyl nyújtványai és) lamina horizontalis (ezeknek folyta-

tásaként).

lm = linea medialis urostyli.

pcy = pars cylindriformis urostyli.

pou = az urostyl csigolyájának proc. obi. í^osí.-ja.

pte = pars tectiformis urostyli.

sg = srpinae gemellae urostyli.

sm = sulcus medialis urostyli.
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sp = spina urostyli.

u = wostylus.

ub = az urostylus basisa.

t = az urostyl nyújtványai (aproc. transverm)

.

ff = a spinae gemellaew emlékeztet képzdmény.
** = az urostyl nyújtványaihoz (tproc. transversv>) hasonló képzdmény.

ci = collum ilei.

pa = pars ascendens ilei.

]>d = pars descendens ilei.

ts = tuber superius ilei.

Ileum.

EXPLICATION DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS
EMPLOYÉS POUR LES PLANCHES.

Aiigularc.

cp = crista paracoronoidea.

pc = processus coronoideus.

pe = pars exterir ossis angularis.

pi = pars interior angularis.

pl = pars lobata angularis.

ps = pars spatulaeformis angularis.

se = sulcus pro cartilagine Meckeli.

Sacrum.

c = condylus vertebrae sacralis (mihi).

ds — dilatatio sacralis.

ds -\- Ih = lamina horizontalis & dilatatio sacralis.

f = la protubération osseuse marquant la fnsion de la vertehra synsacralis

ei de la veH. sacr.

fs — foramen neurale vertebrae sacralis (mihi).

fss = foramen neurale vertebrae synsacralis (mihi).

poa = processus obliquus anterior.

pop = processus obliquus posterior.

psp = processus spinosus.

pl — processus iransversus.

* = ouverture considerée comme limité du proc. transversus de la vertebra

synsacralis et de la dilatation de la vert. sacr. s. str.
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Urostylus.

fo = foromén laierale canalis coccygei.

fco = fossa condyloidea urostyli (mihi).

fi = fissura laterális urostyli.

lh = lamina horizontalis urostyli.

•j- lh = (les prolongements bilatéraux de l'urostylus et) lamina horizontalis

(comme leur continuation).

lm = linea medialis urostyti.

pcy = pars cylindriformis urostyli.

pou = le proc. obi. post. de la veríébre de l'u r o s t y 1 e.

pte = pars tectiformis urostyli.

sg = spinae gemellae urostyli.

sni = sulcus medialis urostyli.

sp = spina urostyli.

u = urostylus.

ub = base de l'urostylus.

f = les prolongements bilatéraux de l'urostyle (<iproc. transversú)

.

ff = formation rappelant les spinae gemellae.

** = formation ressemblant aux prolongements bilatéraux de l'u r o s t y 1 e

(«proc. transversio)

.

Ileum.
ci = collum ilei.

pa = pars ascendens ilei.

pd = pars descendens ilei.

ts = tuber superius ilei.




