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Dr. Kriván Pál, a geológia és a ‘társmûvészetek’ docense emlékének

I.

Budapesten a Múzeum körúton, a XX. századmásodik
felében a Tudományegyetem Természettudományi Kara
által használt (s 1883-ban, a fõépületet — majd késõbb az
Országházat is — építõ híres STEINDL IMRE közvetlen
munkatársának, WEBER ANTALnak tervei szerint emelt)
épületben tudományszakuk nagyjait azáltal is megbecsül-
ni vélték az ott élõk, ott dolgozók, hogy dombormûvû
nagy emléktábláikkal díszítették a lépcsõházat. Ez még
valamikor a kilencszáznyolcvanas években történt.

Egy jóval korábbi, a második világháború elõtti —
akkoriban bölcsészkarinak számító — tudósgeneráció vi-
szont nagy elõadótermeit nevezte el azokról a világhírû pro-
fesszoraikról, akik ott még a múlt századforduló elõtt taní-
tottak. Így volt ott mostanáig — a harmadik emeleti földtani
tanszékek között — a KOCH ANTAL-termet: az egyik legelsõ
efféle gesztus „kedvezményezettjének” emlékére.

Miért volt ez a névadás? Valami kivételes véletlen
lehetett?

Ki volt KOCH ANTAL, akit a — mostanában már 150
éves múltjára büszke — Magyarhoni Földtani Társulat a
XX. század elsõ éveiben budapesti professzorként elnö-
kévé választott?

Ki volt KOCH ANTAL, a századforduló elõtti negyed-
században az akkori modern kolozsvári universitas elsõ
ásványtan-földtan-õslénytan professzora, a Magyar
Királyi Földtani Intézetnek egy évtizeden át Erdélyben
térképezõ „külsõ munkatársa”?

Ki volt KOCH ANTAL, aki 1895-tõl egészen az „utolsó
békeévekig” a pesti tudományegyetem földtan-õslénytani
tanszékének geológusnemzedékek sorát nevelõ tanára
lehetett — olyan elõdök után, mint a KOSSUTH hadseregé-
nek 49-es lõporigényéhez hazai salétrom-elõfordulásokat
felkutató SZABÓ JÓZSEF (a késõbb Amerika-szerte is híres
petrográfus) és a morvából magyarrá lett paleontológus,
több dunántúli széntelep feltárója, HANTKEN MIKSA, a
Magyar Királyi Földtani Intézetnek — korábban — elsõ
igazgatója?

Ki volt KOCH ANTAL, akinek munkái sorában szenzá-
ciós õslénytani felfedezéseket, elsõ leírásokat és új, kivéte-
les kõzettani-ásványtani eredményeket éppúgy találunk,
mint részletes (már akkoriban tudománytörténetinek
számító) áttekintést a világ harmadikként megszervezett
geológiai társasága mûködésének addigi fél évszázadáról?

Születni a reformkor utolsó éveiben született, Zombor
városában, Magyarországnak az akkori déli részén, pár
évtizeddel korábban Sachsenhausenbõl odatelepült kato-
likus német család fiaként.

Iskolába már a szabadságharc leverése után került:
magyar szóra a kalocsai piaristákhoz. További taníttatása
szülei számára — nem lévén vagyonosak — csak a min-
denképpen olcsóbb papi tanulmányok útján volt elképzel-
hetõ. Mivel õ ezek végzésére, alkatilag, „nem találtatott
megfelelõnek” — ezért Budán élõ távoli rokonai segít-
ségével a pesti egyetemen elõadott természeti tudo-
mányokat kezdte hallgatni. Itt pedig a kalocsai születésû
nagyhírû tudós, SZABÓ JÓZSEF tanítványaként ismerkedett
a geológiai stúdiumokkal.

És ahogyan MIKÓ IMRÉt — az Erdélyi Múzeum-Egylet
nagyhírû alapítóját, múlt századi társadalmi (és kulturális)
szerepvállalása, a régióban is annyira jelentõs helyi
mûvelõdési intézményeket kezdeményezõ és támogató
tevékenysége okán — szokás Erdély Széchenyijének
nevezni, valahogy úgy lett KOCH ANTAL Erdélynek egyfaj-
ta SZABÓ JÓZSEFe (és — folytatva e hasonlatot —
HANTKENja is). Hogy miért, miképpen?

Mint az az alábbiakból — és munkásságának, publiká-
cióinak, elõadásainak érthetõen csak kivonatos ismer-
tetésébõl is — látnivaló, nem volt ennek a kornak (a XIX.
század második felének) és eme országnyi területnek még
egy olyan geológusa, aki annyi terepi munkával és annak
annyi közreadott eredményével Erdély földtani fel-
építésének megismeréséért és megismertetéséért többet tett
volna, mint õ.

Az Ausztria és Magyarország közötti politikai kiegye-
zést követõ legelsõ évektõl, pontosabban a Kolozsvári
Tudományegyetem 1872-beli életrehívásától kezdve annak

1 Grafikus mellékletekkel bemutatva Kolozsvárt, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1999. május 29-i Tudományos Ülésszakán; azt követõen a MÁFI
legfrissebb kiadványaiból álló „cserés küldemény” a helyszínen átadva az EME-nek. Köszönet illeti a kollégákat, akik ezt lehetõvé tették.



Ásvány-, Föld- és Õslénytani Tanszékét vezette; munka-
területe lett így az egész Erdélyi-medence, a határoló
vulkáni hegységek is, és természetesen az 1859 óta már
folyamatosan mûködõ Erdélyi Múzeum-Egylet addig össz-
egyûjtött s — a megindított egyetemi gyûjtõmunka ered-
ményeként — állandóan gyarapodó és rendszeres vizsgálat
alá vont páratlan ásványtani és õslénytani anyaga.

E sokágú munkának eredményeit folyamatosan, a szó
szoros értelmében közkinccsé: közzé teszi. Olvashatók
cikkei az Erdélyi Múzeum évfolyamaiban, a Kolozsvárt
megjelenõ Orvos-Természettudományi Értesítõ lapjain, a
Székely Mûvelõdési és Közgazdasági Egyesület év-
könyveiben, a Földtani Közlöny és a Földtani Értesítõ
köteteiben, illetve a Magyar Királyi Földtani Intézet Évi
Jelentés és Évkönyv címû sorozataiban, a rendszeres föld-
tani felvételezés térképlapjainak alkalmi magyarázóiként,
valamint a Természet hasábjain és az Erdélyi Múzeum-
Egylet közleményeiben (hogy nagyszámú idegen nyelvû
publikációját — akkoriban, érthetõen, fõleg németül írt
mûveit — egyenként ne is említsem itt).

A számok valóban impozánsak — akár a népszerû
vagy szakcikkek, akár csak a közvetlen tanítványok
számát, ha nézzük. Csupán a kolozsvári jó két évtized alatt
is vagy kétszáz publikációt jelentetett meg — a geológia,
illetve a kõzettan-ásványtan és az õslénytan szerteágazó
témaköreibõl. Megírt iskolai tankönyveit és rövidebb
cikkeit, egyetemi és akadémiai beszámolóit, társulati
értékeléseit és megemlékezéseit is számbavéve még majd-
nem másik százat kellene felsorolni — mint ez az 1928-as
akadémiai emlékbeszéd (PÁLFY 1928) olykor rövidítõ
mellékletébõl is látszik.

Az 1907-es budapesti egyetemi tanévben pedig vagy
másfélszázan vették föl a stúdiumait, s — ahogy húsz
évvel késõbb, búcsúztatójában a tudós PÁLFY MÓRIC

kiemelte — azoknak a háború körüli éveknek a geológus-
nemzedékei még szinte mind õtõle tanultak és neki
köszönhették ismereteiket az akkori kettõs hazában.

II.

Nézzük hát életét, munkáit egy rövid áttekintés szûk
keretei között. Nagyapja a Majna vidékén született és
Magyarországra vándorolt, itt letelepedett lakatos volt.
Szülei sem lehettek tehát (akkori fogalmak szerint is nagy
családú harisnyakötõ iparosként) Zombor gazdag lakosai.
Természetesnek látszott, hogy 1843. január 7-én született
ANTAL nevû fiukat, alsóbb iskolái után, 1854-tõl a kalo-
csai piaristáknál taníttatták, majd a végül Baján letett
érettségit követõen (Kalocsán, Esztergomban vagy
Veszprémben) papneveldébe akarták adni. A katolikus
papi pályára kerülés helyett azonban végül, pécsi kitérõ
után, a PORSZÁSZ (más írásmóddal PÓRSZÁSZ) család segít-
ségével, a pesti Tudományegyetem diákja lett, és éppen
jókor ahhoz, hogy mások mellett a vegyészetnek és az
ásvány-kõzettannak híres tudósait, THAN KÁROLYt és
SZABÓ JÓZSEFet is hallgathassa.

A mineralógus-petrográfus professzor pedig a másod-
harmadéves diákot már önálló ásványtani–kõzettani
munkákra fogta; ennek eredménye elsõ elõadása. Ez — A
hazai bazaltok tömöttségérõl — a Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók X. nagygyûlésén, Marosvásárhelyt
hangzott el, s 1865-ös évkönyvükben meg is jelent.
Szintén még egyetemi hallgatóként járt elõször a Fruška
Gorában, s a Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatainak
III. kötetében adta közre terepi megfigyeléseit.

Egyetem után négy évig gimnáziumi tanár volt, majd
SZABÓ JÓZSEF biztatásával Bécsben és Bonnban járt, két,
egyenként féléves tanulmányúton. Ekkor nyílt alkalma
Belgium és Hollandia geológiájának, sõt egyetemeinek,
oktatási–kutatási eredményeinek a megismerésére is. A
következõ két év már budai tanári állást, ugyanakkor alap-
vetõ újdonságot jelentõ anyagvizsgálati kutatási módsz-
erek (vékonycsiszolat-készítés és mikroszkópos ki-
értékelés) terén való további fejlõdési lehetõséget s
egyidejûleg alkalmat biztosított számára a Magyarhoni
Földtani Társulat fõvárosi székhelyén annak sokasodó
munkálataiba való bekapcsolódásra, így a megindult
Földtani Közlöny szerkesztésébe. Ezután kezdte meg a
Szentendre–Visegrádi-hegység részletes terepi tanulmá-
nyozását, a minisztériumi Földtani Osztálynak (a MÁFI
közvetlen elõdjének) 1868-as megbízásából kiindulva,
majd a Magyar Tudományos Akadémia segítségével — s
ebbõl írta késõbb székfoglalóját is.

Így jött el 1872, amikor Kolozsvárt megszervezték a
késõbbi Ferencz József Tudományegyetemet; s ennek
nyerte el beadott pályázatával (még nem is harminc-
évesen!) az Ásvány-, Föld- és Õslénytani Tanszékére
szóló professzori kinevezését. A tanítás megfelelõ
körülményeinek kialakításában a kezdeti idõszakban,
bemutató-anyagként — épp MIKÓ IMRÉNEK köszönhetõen
— az Erdélyi Múzeum-Egylet híresen szép régi ásvány-
földtani gyûjteménye természetesen hatalmas segítséget
jelentett. Ennek az anyagnak a korszerû feldolgozásával
kezdhette ottani munkáját (a mineralógia terén) s ennek
lett egyik maradandó eredménye már 1885-re a
(Miskolcon, SZAKÁLL SÁNDORÉK által, aktualizált
helynévmutatóval 1990-ben újra kiadott) kötet (KOCH

1885) — Erdély ásványainak tudományos leltáraként.
De a földtan egyetemi oktatásához elengedhetetlen,

teljességre törõ tangyûjteményt — külföldi cserével,
vásárlással — akár a legszükségesebb mértékben is
kiegészíteni, egyes német és osztrák városok múzeu-
mainak anyagából, csak évek múlva tudta.

Kezdettõl fogva bõvítette azonban az anyagot saját
útjain begyûjtött ásványokkal, kõzetekkel, õsmarad-
ványokkal (s ezekbõl múzeumi példányokat a Földtani
Intézetnek is rendszeresen juttatott). Így lett szerves foly-
tatódása a már kolozsvári professzorságában megtartott
akadémiai székfoglalójának (mely az akkoriban legmo-
dernebb kõzettani — vékonycsiszolati — vizsgálati mód-
szereknek a Visegrádi-hegységben való alkalmazására
épült) a Maros-völgyben álló Aranyi-hegynek, és
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utóvulkáni jelenségektõl elváltozott andezitjének részletes
vizsgálata. S ennek eredményeként aztán (1877-tõl, majd-
nem egy évtized terepi kutatásai nyomán) pontos
elemzésekkel, új ásványfaj — a pseudobrookit —
meghatározásával-fölfedezésével (és mind újabb helyi
elõfordulásainak leírásával is) gazdagította a tudományt.

Kiterjedt terepi gyûjtéseinek is köszönhetõen a
(kolozsvári oktatási körülményeket elõsegítendõen,
használatra az Egyetemnek adott) régebbi kollekció, a
Múzeum-Egyleté, a maga jó háromezer ásványával már az
elsõ másfél évtized során megduplázódott, s emellett más
hazai iskoláknak is oda tudtak ajándékozni vagy más-
félezer darabot. Az általános kõzettani gyûjtemény pedig
— oktatási célokra is megfelelõen csoportosítva — jó
kétezer példányosra gyarapodott. (Emellett a nyilván-
valóan kivételesnek számító — a mezõségi, mocsi 1882.
évi meteorithullásból begyûjtött — szenzációs, majdnem
száz lelõhelyrõl származó meteor-kõzetanyag természete-
sen különleges értéket képviselt.) A földtani-õslénytani
kollekció hasonlóképpen szisztematikus volt — ezerkét-
száz, földtani korok szerint elhelyezett darabjával. Az
Erdély geológiai és paleontológiai sajátosságait bemutató
(körülbelül másfél évtized alatt összeállt) mintasorozat
hatezer kiállított példányból s ugyanennyi, átmenetileg
ugyan fiókokban elhelyezett, de vizsgálatokra, tanulmá-
nyozásra természetesen mindig alkalmas darabból állt.

Mindez a kolozsvári évtizedek módszeres terepi
(térképezõ és feltáró) gyûjtõmunkájának az eredményei
közé tartozik, mint az a vagy negyven új õslénytani taxon
is, melyeket a tágabb környéken szerte, felszíni feltárá-
sokban, patakvölgyekben, kõfejtõkben vagy barlangokban
(tüskésbõrûeket, kagylókat, halakat, tengeri s szárazföldi
emlõsöket — mind õ fedezett föl, rendszerezett és
ismertetett.

Volt ezenkívül egy gyakorlati (a felhasználási
lehetõségeket közvetlenül elõsegítõ és nyilvánvalóan
mutatós) ipari díszítõkõ-gyûjtemény is, ditróittal, több
achátváltozattal, márványokkal, aragonittal — s ez az
egész gazdag helyi gyûjtésû anyag (már a millenniumi
idõket megelõzõen) a nyári hónapokban érvényes hétvégi
nyitvatartásával praktikusan segítette a korabeli ismeret-
terjesztést is.

Terepi bejárásain, melyekhez (az 1880-as évek
közepétõl, nyaranta, megbízásként) a Magyar Királyi
Földtani Intézet is adott valamelyes anyagi támogatást,
mind többet és többet megismert az Erdélyi-medence s az
azt határoló hegységek felépítésébõl, kõzettani-ásvány-
tani, üledékföldtani, fejlõdéstörténeti sajátosságaiból.
Észleléseit, következtetéseit ismertetéseiben rendszeresen
közre is adta, helyben az Erdélyi Múzeum-Egylet
Évkönyvében és érdeklõdõ kollégáival életrehívott (utóbb
az Erdélyi Múzeum-Egylettel közösen megjelentetett)
Orvos-Természettudományi Értesítõben.

Részletesebb, a szûkebb szakmai közönség számára
készült közleményei közül az ásványtaniaknak (vagy
negyvennek) az MTA Mathematikai és Természet-

tudományi Közlemények és TSCHERMAK híres Minera-
logische und Petrographische Mitteilungen címû folyóira-
ta adott helyet. Ugyanígy jelentek meg fontosabb
kõzettani munkái is (szinte ugyanannyi, mint az ásványta-
niak) az elõbbiek mellett a Földtani Közlönyben — zöm-
mel szintén a kolozsvári évek terméseként. Földtani pub-
likációja volt azonban a legtöbb, összesen vagy százhúsz.
Ezek sorából itt is ki kell emelni három olyan monográfiát,
melyek mindegyike több évtizedes, vissza-visszatérõen
folytatott terepi kutatómunkából született meg.

Idõrendben ezek átnézését A dunai trachytcsoport
jobbparti részének földtani leírása címû, már említett
munkával érdemes kezdeni. Ez a Dunazug-hegység erup-
tív kõzeteinek részletes tárgyalását adta az 1870-es évek
legjobb színvonalán, SZABÓ JÓZSEFnek ezekre a kõzetekre
— a belsõ-kárpáti (fiatalabb) vulkáni hegységek anyagá-
nak vizsgálata nyomán, kõzetalkotó földpát-ásványaiknak
a genetikából adódó arányai alapján — kidolgozott,
világhírû rendszere szerint.

Még egyetemi éveinek nyári — otthoni, a Zombor
közelében, Pétervárad fölött tett — kirándulásaiból „nõtt
ki” A Fruška Gora geológiája, mely majdnem három
évtized alkalmankénti bejárásaiból, részletes adatgyûjté-
seibõl, végül ezeknek akadémiai kiadványként elkészített
teljes összefoglalásából állt össze (SEMSEY ANDOR támo-
gatásával) a század legvégén, 1897-ben.

1894-ben, majd — második kötetével — 1900-ban
jelent meg Az erdélyrészi medence harmadkori képzõd-
ményei címû kétrészes monográfiája, mely az említett
negyed évszázados rendszeres terepi kutatómunka, geoló-
giai felvételezés eredménye volt. Ehhez a hosszú
munkához valamelyes anyagi támogatást, mint az a fen-
tiek mellett PÁLFY MÓR mellékelt bibliográfiájából is
kitûnik, hol a Földtani Intézettõl (hivatalos térképezési
megbízásként), hol a Magyar Tudományos Akadémiától,
hol az Erdélyi Múzeum-Egylettõl kapott, de a legtöbbet,
belsõ késztetésbõl eredõ energiáit, természetesen semmi
sem pótolhatta.

Így készültek el elõbb (a hetvenötezres méretarányú
rendszeres földtani térképezés keretében) a Torda,
Kolozsvár, Bánffyhunyad, Alparét, sõt a Nagybánya nevû
lapok is — már ami ez utóbbinak a déli felét illeti. A
késõbbiekben pedig (bejárva ezt az egész dombvidéket s a
medencét északon és keleten szegélyezõ nagyrészt vulkáni
eredetû hegységek nagy területeit) meghatározta a vastag
harmadidõszaki üledéksorok szerves maradványait,
fácies- és települési viszonyaikat is.

Ezeknek a vizsgálatoknak a nyomán állapította meg e
sorozatoknak — a terciervégi kitörésekkel való —
települési kapcsolatait, a vulkanoszediment összletek
elterjedési határait és korát. Így születhetett meg — immár
több, mint egy évszázada — híres és részletes, alapjaiban
máig helytálló regionális fejlõdéstörténeti összefoglalása.
Ebben a mezozoikum zömmel karbonátos üledékes, ten-
geri képzõdményeinek létrejöttétõl, majd a krétavégi
szárazulattá-válástól fogva a több lépcsõben bekövetkezett
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tengerelöntési, illetve kiemelkedési folyamatoknak kimu-
tatható bizonyítékait használta fel a tengeri kapcsolatok
gyakori (az eocénen belüli kétszeri, majd az oligocén alat-
ti) változásainak nyomozásában. Mivel a rákövetkezõ
miocén volt e vidéken a neogén vulkáni események erõtel-
jes megindulásának ideje, ezért találhatók meg ebben az
összletben a vulkáni hamuszórásoknak tufái, vegyesen le-
rakódva, a kiédesedõ vizû, majd (elzáródásából adódóan)
fokozatosan beszáradó medence sós-gipszes kifejlõdései
között.

Pontosan látta tág tudományszakának valójában túl
nem is becsülhetõ fontosságú (mert a mezõgazdasági és az
ipari tevékenység meghatározó keretét jelentõ természet
alapvetõ összefüggéseit mindenki számára megvilágító)
szerepét a mindennapi életben is: ahogy a gazdag egyete-
mi gyûjteményeket nyilvánossá tette, ahogy nem szûnt
meg ismertetõ, népszerûsítõ közleményekben is ki-
elégíteni a feltámadó érdeklõdést a természet élettelen
világának jelenségei iránt — mind-mind ezt bizonyítja.

A különféle kõzeteknek — mint az ipar nyersanya-
gainak — a sajátosságai, felhasználhatóságuk irányai,
sajátos, pótolhatatlan értékeik: elõadásainak, cikkeinek
voltak témái. Mindezek, csakúgy, mint a térségben
fölfedezett szenzációs õsmaradványleletek (melyek segít-
ségével a fejlõdéstörténetet is jobban tudta bemutatni a
nagyközönségnek) irodalmi munkásságának folyamatosan
tárgyai voltak. A geológiához távolabbról csatlakozó ter-
mészeti jelenségek — a földrengések, a meteorhullás —
mind-mind olyan alkalmak voltak számára, melyeket
egyaránt széleskörûen kihasznált a tudóstársadalomnak,
az akadémiai bemutatásnak és az egész világot megérteni
kívánó laikusoknak a javára is. Megismerni és köz-
érthetõen bemutatni a természetet: folyamatos célja volt,

egész aktív életében. S ebben jó társai lehettek elõbb
kolozsvári múzeumi s késõbb egyetemi kollégái, majd
hamarosan saját tanítványai is.

Amikor pedig, a Millennium éve táján, elbúcsúzik a
kincses várostól, (az õ szorgossága, gyûjtõ- és szervezõ-
munkája nyomán) európai rangú õslénytani-ásványtani
tanszéke mûködik immár tovább Erdély egyetemének
(egy évre rá már a híres SZÁDECZKY KARDOSS GYULA

vezetésével) s neveli tucatjait az értõ, jószemû terepi szak-
embereknek — ahogy azontúl, a századfordulós
Budapesten tette õ maga is, a tudós HANTKEN MIKSA és a
legendás SZABÓ JÓZSEF elhunytát követõ évtõl az (épp
akkor átszervezett) egyetemen a geológiai-paleontológiai
tanszéket vezetve, szinte az elsõ világháborúig. De ezek-
ben az években már — érthetõen — publikációiban is az
õslénytani tárgyú munkák dominálnak, miközben koráb-
ban elkezdett összes témáját is rendre befejezi. Egyetemi
elõadásaival pedig újabb generációkat nevel, természete-
sen az egész Kárpát-medence geológiájának részleteiben
is egységes szemléletére, alapos és modern földtani is-
meretekre. Így ment el 1927. február 8-án — befeje-
zetlenül, félben nem hagyva dolgai közül semmit.

Fordítva egyet végezetül a bevezetõben olvasottakon,
KOCH ANTAL professzor Erdélyben töltött évtizedei után
egy századdal, tudós tanítványainak nemzedékeire is gon-
dolva, talán már valóban leírható:

A geológiának Õ volt a MIKÓ IMRÉje.

III.

Nem volt tehát véletlen az az elõadóterem-elnevezés,
ott a pesti Múzeum körúton.

De kivételes volt maga KOCH ANTAL is.
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KOCH Antal 1885: Erdély ásványainak kritikai átnézete. —
Kolozsvár, pp. 211. (in: SZAKÁLL S. 1990. Miskolc,  reprint
+ pp. 25 függelék.)

PÁLFY Móric 1928: KOCH Antal r. tag emlékezete. — MTA, Bp.
pp. 1–40. (in: A MTA elhunyt tagjai fölött tartott
emlékbeszédek, XX. kötet. 8. szám.)

Irodalom
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TÁBLÁZATOS MELLÉKLETEK

B2 Koch Antal irodalmi mûködése, a mûvek tárgyköre, megjelenési éve és helye szerint

I. táblázat

I. Az ásványtan körébõl.

1874. 1. A deésaknai legújabb kristálysó elõjövetelérõl. (Földtani Közlöny. IV. k. 301–302. l.)

1875. 2. Aragonit díszpéldány Urvölgyrõl. (Erdélyi Múzeum, 1875. évf. 135. l.)

3. Kristálytani jegyzetek 2 tábla kristályrajzokkal,
Dr. Fleischer A. „Vizsgálatok a
Kolozsvári m. kir. Egyetem
vegytani intézetébõl” c.
értekezéséhez.

(Értekezések, kiadta a M. Tud. Akad.
VI. k. 7., 10., 19. és 22. l.)

1877. 4. Adalékok Erdély mineralógiájához és
geológiájához. VI.

A Kajántó völgyében és a
szénafüveken kivirágzó só
közelebbi vizsgálata.

(Erdélyi Múzeum, 1877. évf. 33–34. l.)

5. Adalékok... VII. A Cölesztinnek új lelõhelyei Er-
délyben.

(Erdélyi Múzeum, 1877. évf. 34–36. l.)

6. Adalékok... VIII. Adulár Verespatakról. (Erdélyi Múzeum, 1877. évf. 36–37. l.)

7. Adalékok... IX. Marosújvári kõsó krystallo-
tektonikája.

(Erdélyi Múzeum, 1877. évf. 65–70. l.)

1877. 8. Adalékok... X. Elõleges jelentés az Aranyi-
hegy kõzetérõl és ásványairól.

(Erdélyi Múzeum, 1877. évf. 34–36. l.)

9. A kõsziklák virágairól. Népszerû elõadás. (Értesítõ, Kolozsvár, 1877. 11–17. l.)

1878. 10. Erdélynek a mûiparban értékesíthetõ
ásványairól és kõzeteirõl.

Népszerû elõadás. (Értesítõ, Kolozsvár, 1877. 38–42. l.)

11. Ásványtani és kõzettani közlemények
Erdélybõl.

Egy táblával, rajzokkal. (Akad. Értekez. VIII. k.)

12. Az Aranyihegy kõzete és ásványai s
ezek közt két új faj (Pseudobrookit és
Szabóit)

Három tábla rajzokkal. (Math.és Term.Tud.Közlem., kiadja az
M. Tud. Akad. 1878.)

13. Mineralogisch-petrographische Notizen aus Siebenbürgen. (G. Tschermak's Miner. Mittheil. 1877.
4. Heft.)

1878. 14. A contact ásványképzõdés néhány példájáról Erdélyben. (Értesítõ, Kolozsvár. 1875. évf. 5. l.)

15. Neue Minerale aus dem Andezit des
Aranyer Berges in Siebenbürgen.

Mit 4 Holzschnitten. (G. Tschermak's Miner. Mittheil. 1878.
p. 331–336.)

16. Ásványtani közlemények. I. A Rutilnak egy magyarhoni új
lelõhelye.

(Értesítõ, 1878. octob. sz.)

17. Ásványtani közlemények. II. A korondi fürdõ sós forrásainak
üledéke.

(Értesítõ, 1878. octob. sz.)

18. Ásványtani közlemények. III. A dévai trachytban elõforduló
ércerek kitöltése.

(Értesítõ, 1878. octob. sz.)

1879. 19. A Szabóitnak két új lelõhelye. (Orvosi Term.-tud. Értesítõ, 1879.
104–105. l.)

20. Ásványtani közlemények Erdélybõl. XX. Újabb gyûjtés az Aranyi hegyen
s új adatok a Szabóit és
Pseudobrookit egyéb elõfordu-
lását illetõleg.

(U.o. 149–164. l.)

1880. 21. Rudabányai aranytartalmu telérkõzetek ásványtani vizsgálata. (Orvosi Term.-tud. Értesítõ, 1880. 137. l.)

22. Erdélynek ásványokban való
gazdagságáról.

Népsz. elõad. (U.o. 89. l.)

1882. 23. A Pseudobrookitnak egy újabb lelethelye. (Orvosi Term.-tud. Értesítõ, 1882. 301. l.)

24. Enstatit kristályka a mocsi meteorkõben. (U.o. 302. l.)

2 (Pálfy Móric megemlékezõ összeállításának eredeti formájában, korabeli nemesi elõneve — szülõhelye, szûkebb pátriája szerint adományozottan:
bodrogi — rövidített jelzésével.)
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1883. 25. Vivianit jegeceknek új lelethelye. (Orvosi Term.-tud. Értesítõ, 1883. 166. l.)

26. Jelentés az Erdélyi Múzeumegylet igazg. választmányának megbízásából a
múlt nyáron tett ásványgyûjtõ kirándulások eredményérõl.

(U.o. 1883.)

1884. 27. Erdély ásványainak kritikai átnézete (3. közlemény) (Orvosi Term.-tud. Értesítõ, 1884. 1–52,
135–160. és 280–308. l.)

1885. 28. Erdély ásványainak kritikai átnézete (4. közlemény) (Orvosi Term.-tud. Értesítõ, 1885. 1–22. l.)

29. Erdély ásványainak kritikai átnézete (Beillesztve: Erdély kristályoso-
dott Calcitjainal leírása Benkõ
Gábortól).

Kolozsvár, 1885. 212. l. (Önálló kötet.)

30. Az Aranyi hegy kõzetérõl és ásványairól szóló közlemények átnézete és
újabb közlemények.

(Math. és Termtud. Ért. III. k. 109–129. l.)

31. Übersicht der Mittheilungen über das Gestein und die Mineralien des
Aranyer Berges und neuere Beobachtungen darüber.

(Math. u. Naturwiss. Berichte aus
Ungarn 1885. III. S. 44–63.)

1886. 32. Ásványtani közlemények Erdélybõl. (Orvosi Term.-tud. Ért. Kolozsvár,
1886. évf. 211. l.)

1888. 33. Új Cölestin és Baryt elõfordulás Torda közelében. (Math. és Termtud. Ért. VI.k. 78–83. l.)

34. Ein neuen Cölestin und Barytvorkommen in der Nähe von Thorda in
Siebenbürgen.

(Tschermak's Miner. und Petrogr.
Mittheil. IX. S. 416–422.)

35. Újabb elõfordulású rézbányai
ásványok.

(Ugyanaz német nyelven is u.o.
240. l.)

(Orvosi Term.-tud. Ért. Kolozsvár,
1888. évf. 102. l.)

36. Ásványtani közlemények Erdélybõl. (Ugyanaz német nyelven is u.o.
228–235. l.)

(Orvosi Term.-tud. Ért. Kolozsvár,
1888. évf. 181–196. l.)

1889. 37. Vezérfonal az ásványtan egyetemi
oktatásához.

Hallgatói számára írta és kiadta.
Két tábla kristályokkal.

Kolozsvár, 1890. 240. l.

1890. 38. Ásványtani közlemények Erdélybõl. (40–59. sz.) (Ugyanaz német
nyelven is u.o. 229–242. l.)

(Orvosi Term.-tud. Ért. Kolozsvár,
1890. évf. 141–154. l.)

1896. 39. A m. Korona országai területén míve-
lésben és feltárásban levõ nemesfém,
érc, vaskõ, kõsó és egyéb értékesíthetõ
ásványok elõfordulási helyeit feltüntetõ
térképnek - melyet a m. kir. Földt.
Intézet kiállított volt - magyarázata.

Ugyanez német és francia
nyelven is.

Ezredévi bányászati, kohászati és geo-
lógiai kongresszus Budapesten, 1896.
szept. 25–26-án. 1–6. l.

II. A kõzettan körébõl.

1865. 1. A magyarhoni bazaltok tömöttsége. Elõszóval Szabó József egyet.
tanártól. (Elsõ nyomtatva
megjelent dolgozata.)

(A magy. Orv. és Term.-vizsg. X.
nagygyûlésének évkönyve.)

1870. 2. A górcsõ alkalmazása a kõzettanban. (Értekezések; kiadja a M. Tud.
Akadémia. 1869.)

1872. 3. Górcsövi kõzetvizsgálatok. Három kõnyom. táblával. (Értekezések; kiadja a M. Tud.
Akadémia. 1871.)

1874. 4. A rakováci sanidintrachyt (?) és földpátjának vegyelemzése. (Értekezések; kiadja a M. Tud.
Akadémia. V. k.)

1876. 5. A kõzetek tanulmányozásának
módszerei, alkalmazva Szt.-Endre-
visegrádi trachytcsoport kõzeteire.

(Székfoglaló.) (Értekezések; kiadja a M. Tud.
Akadémia. VI. k. 11. sz.)

6. A városunkban használatban levõ
legfõbb kõnemekrõl.

Népsz. elõad. (Értesítõ. Kolozsvár, 1876.)

1877. 7. Adalékok Erdély geológiájához. XI. Beküldött kövületek és kõzetek
M.Valkó vidékérõl.

(Erdélyi Múzeum, 1877. évf.)

8. A Hargita trachytjainak kõzettani viszonyairól. (Értesítõ. Kolozsvár, 1877. évf.)

1878. 9. Ásvány- és kõzettani közlemények
Erdélybõl.

Egy tábla rajzzal. (Akad. Értekezések. VIII. k. 10. sz.)

10. A Hegyes-Drócsa-Pietrósza hegység kristályos és tömeges k õzeteinek,
valamint Erdély néhány hasonló kõzeteinek is petrographiai
tanulmányozása.

(Földtani Közlöny. VIII. 159–206. l.)
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11. A zápszonyi hegy (Bereg m.) kõzetének petrographiai vizsgálata. (U.o. 236–238. l.)

1879. 12. A ditrói syenittömzs kõzettani és hegy-
szerkezeti viszonyairól.

Egy tábla rajzzal. (Akad. Értekezések. IX. k.)

13. Erdély palás Amphibolkõzeteinek górcsõi vizsgálata. (Orvosi Term.-tud. Ért. Kolozsvár,
1879. 149–164. l.)

1880. 14. A Czibles hegy és Oláhláposbánya
andezitkõzeteirõl.

Ugyanazon értekezés német
nyelven, u.o. 165–174. l.

(Földtani Közlöny. X. k. 138–146. l.)

15. Rodna vidéke trachytcsaládhoz tartozó
kõzeteinek új petrographiai vizsgálata.

Ugyanez német nyelven. U.o.
219–229. l.

(U.o. 177–187. l.)

16. A marosvásárhelyi Bem-szobor talapzatának k õzete. (Orvosi Term.-tud. Értesítõ, 1880. 157–
158. l.)

1882. 17. Petrographische und tektonische
Verhältnisse des Syenitstockes von
Ditró in Ostsiebenbürgen.

Mit 1 Taf. (Neues Jahrb. für Min. Geol. u. Paleont.
I. Beilage Heft. 1881. p. 132.)

18. Geológiai közlemények a Fruska
Górából.

Egy táblával. (Ugyanez német
nyelven. U.o. 270–288. l.)

(Földtani Közlöny. XII. évf. 257–269. l.)

19. Dr. Kispatic M. zágrábi tanár
értekezései a Péterváradi hegység
(Fruskagora) alakváltott és kitörésbeli
kõzeteirõl.

Bírálatos ismertetés. (Földtani Értesítõ III. évf. 109–116. l.)

20. Jelentés az 1882. február 3-iki
meteorhullásról.

Egy táblával. (Orv. Term.-tud. Értesítõ, 1882. 89. l.)

21. A meteoritekrõl. Népsz. elõad. (U.o. 1882. 1. f.)

22. Pótjelentés a folyó évi február 3-iki meteork õhullásról. (U.o. 117. l.)

23. Bericht über den am 3. Feb. l.J. stattgefundenen Meteorsteinfall von Mocs
in Siebenbürgen.

(Sitz. ber. der. k. Akad. d.Wiss. Wien I.
Abth. 1882. März. Heft. p. 1.)

24. Ergänzender Bericht über den Meteorsteinfall bei Mocs in Siebenbürgen. (G. Tschermak's Min. und Petrogr.
Mitth. 1882. S. 234.)

25. A bácsi, szucsági és vistai kõbányákban fejtett mészköveknek minõségérõl
és használhatóságáról.

(Orv. Term.-tud. Értesítõ, 1882. 151. l.)

26. A szindi (Torda mellett) fehér agyagról. (U.o. 1882. 156. l.)

27. Vitriólos tõzegtelep Vásártelkénél, Egerestõl másfél órányira. (U.o. 162. l.)

28. A papfalvi oldalból való, Dietrich gyárában használt t ûzálló agyagról. (U.o. 302. l.)

1883. 29. A gróf Széchenyi Béla keletázsiai
expedíciójában Lóczy Lajos által
gyûjtött kõzetek ismertetése.

(Kivonat:) (Math. Term.-tud. Értesítõ 1883. 170. l.)

30. Jelentés a szindi fehér agyag ásványföldtani vizsgálatának eredményér õl. (Orv. Term.-tud. Értesítõ, 1883. 245. l.)

1885. 31. Az erdélyi orsz. Múzeum meteorit-gyûjteményének jegyzéke. (Orv. Term.-tud. Értesítõ, 1885. 69–70. l.)

32. Erdély kõzeteirõl. Népszerû elõadás. Az országos
kiállításra felküldött kõnemek
bemutatásával.

(U.o. Népsz. szok. 1–32. l.)

1887. 33. Az erdélyi múzeum meteorit-gyûjteményének újabb gyarapodása. (Orv. Term.-tud. Értesítõ, 1887. 229. l.)

1889. 34. A Kolozsvár vidéki durvamészrétegek,
különös tekintettel azok ipari értékére.

(Ugyanez kivonatosan német
nyelven. U.o. 175. l.)

(Orv. Term.-tud. Értesítõ, 1889. 129. l.)

35. A Gróf Mikó-szobor talapzatának köve. (Ugyanez német nyelven. U.o.
181. l.)

(U.o. 166. l.)

1897. 36. A gróf Széchenyi Béla keletázsiai útjában Lóczy Lajostól gy ûjtött
kõzeteknek leírása.

(Gróf Széchenyi Béla keletázsiai útjának
tudományos eredményei. III. k. VI.
szakasz. 295–317. l. Budapest, 1897.)

37. Beschreibung der gesammelten Gesteine. (Graf Széchenyi's ostasiatische Reise
III. B. p. 253–381. Budapest, 1897.)
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III. A földtan körébõl.

1867. 1. Beocsin környékének földtani leírása. Geol. térképpel. (M. Földtani Társulat Munkálatai. III. k.
62–85. l.)

1868. 2. Földtani tanulmányok Eperjes
környékén.

Egy geol. szelvénytáblával. (M. Föld. Társ. Munk. IV. k. 16–35. l.)

1869. 3. A lösz. (A „Természet” 1868–69.évf. 6.
és 8. számában)

(és a „Természettud. Közlöny” 1869.
évf. 109–114. l.)

1870. 4. Földtani utazás a Bakony nyugati
részében.

Geológiai térképpel. (Term.-tud. Közlöny 1870. évf. 378–
384. és 436–444. l.)

1871. 5. A szentendre-visegrádi és a Pilishegy-
ség földtani leírása.

Geol. szelvényekkel. (M.kir. Földt. Int. Évkönyve. I. k. 141–
198. l.)

6. A Bakonyhegység északnyugati részének nummulitképlete és fiatalabb
képzõdményei.

(Földtani Közlöny. I. k. 118–124. l.)

7. A bogdányi Csódihegy és környékének földtani viszonyai. (U.o. 205–208. l.)

8. Beitrag zur Kenntniss der geologischen Beschafenheit des Vrdniker
Gebirges in Ostslavonien.

(Jahrb. der k. k. geol. Reichsanst. in
Wien. 1871.)

1872. 9. Elõleges jelentés a szentendre-visegrádi trachyt-hegycsoportnak 1871-ben
megkezdett részletes földtani vizsgálatáról.

(Math. és Term.-tud. Akad. Közlem. IX.
k. 1–14. l.)

10. A Herkulesfürdõ és Mehádia környé-
kének földtani viszonyai.

Föld. térképpel. („Herkulesfürdõ és környéke” címû, a
magyar orvosok és természetvizsgálók
XII. nagygyûlése alkalmára kiadott
munkában. Pest, 1872. 1–76. l.)

11. Az aldunai szoros és Mehádia vidékeinek földtani viszonyairól. (Term.-tud. Közl. 1873. évf. 281–287. l.)

12. A congeriaképlet a Bakony nyugati
szélén, Pápateszértõl Polányig.

Három geol. szelvénnyel. (Földt. Közl. II. k. 105–124. l.)

13. Geologische Beschreibung des St. Andrä--Visegrader und des Piliser
Gebirges.

(Mittheilungen aus dem Jahrbuche des
kgl. ung. geol. Anstalt. 1. Bd. 3. Heft.)

14. A csobánkai és solymári barlangok. (Földt. Közl. II. k. 97–105. l.)

1873. 15. Elõleges jelentés a szentendre-visegrádi hegycsoportnak 1872-ben
folytatott részletes földtani vizsgálatáról.

(Math. és Term.-tud. Akad. Közl. X. k.
145–150. l.)

16. Jelentés a Fruskagóra hegységben az
1871-ik év nyarán tett földtani
kutatásról.

Földt. térképpel. (Földt. Közl. III. k. 104–133. és 144–
162. l.)

1874. 17. Adatok Kolozsvár vidéke földtani kép-
zõdményeinek pontosabb ismeretéhez.

Földt. térképpel. (Földt. Közl. IV. k. 251–283. l.)

18. A zilahi Meszesen elõforduló hippuritekrõl. (Erdélyi Múzeum I. évf. 125–130. l.)

1875. 19. Elõleges jelentés a szentendre-visegrádi trachyt-hegycsoportnak 1874
nyarán befejezett részletes földtani vizsgálatáról.

(Math. és Term.-tud. Közl. XII. k. 19–
23. l.)

20. A Bakony északnyugati részének
másodkori képletei.

Egy tábla geol. szelvényekkel. (Földt. Közl. V. k. 104–126. l.)

21. A Brachydiastematherium lelhelyén tett észleletek. (Földt. Közl. V. k. 273–279. l.)

1876. 22. Új adatok a Fruskagóra földtani ismeretéhez. (Földt. Közl. VI. k. 21–43. l.)

23. Adalékok Erdély geológiájához I. A csicsóhagymási patak
kövületei.

(Erdélyi Múzeum. 1876. évf. 4. sz.)

24. Adalékok stb. II. Kövületek a Marosújvári só-
telepet fedõ tályagból és
márgából.

(U.o.)

25. Adalékok stb. III. Hippuritek új lelõhelye
Erdélyben.

(U.o.)

26. Adalékok stb. IV. Elõleges jelentés a Kajántó
völgyében és a szénafüveken
kivirágzó só természetérõl.

(U.o.)

27. Neue Beiträge zur Geologie der Fruskagóra in Ostslavonien. (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1876. 1.
Heft.)



1876. 28. Jegyzetek Kürthy Sándor „A Hidegszamos vidékének geológiai viszonyai“
címû értekezéséhez.

(Földt. Közl. VI. k.)

29. Vázlatok Erdély földtani történetébõl. Népszerû elõadás. (Orv. Term.-tud. Értesítõ, 1876.)

30. Erdély keleti részének némely geológiai viszonyai. (U.o.)

1877. 31. A dunai trachytcsoport jobbparti
részének földtani leírása.

Földt. térképpel és 6 kõnyom.
táblával.

(A M. Tud. Akad. kiadványa. Budapest,
1877. 298. l.)

32. Geologische Beschaffenheit der am
rechten Ufer gelegenen Hälfte der
Donautrachytgruppe nahe Budapest.

Mit geol. Karte. (Zeitsch. d. deutsch. geol. Gesellsch.
1876. 293–349. l.)

33. Adalékok Erdély geológiájához V. A cerithium és congeriarétegek
elterjedéséhez Erdélyben.

(Erdélyi Múzeum. 1876. évf. 9. sz.)

34. Megjegyzések Rochlitzer József földtani térképe (a Fruskagóráról) felett és
néhány adat ezen hegység földtani ismertetéséhez.

(Földt. Közl. VII. k. 129–143. l.)

35. Toroczkó vidékének földtani szerkeze-
térõl.

Pávay E., Herepey K.,
Tschermak G. és Herbich F.
vizsgálatai szerint.

(Orv. Term.-tud. Ért. 1877. 15. l.)

36. Jelentés a torjai Büdös és vidéke földtani viszonyairól, forrásairól,
gázkiömléseirõl és a Büdös barlang csepegéseirõl.

(A székely mûvelõd. és közgazd. egyesület
2. évkönyve, 1877. 113–126. l.)

1878. 37. Jelentés az Oncsásza csontbarlang
megvizsgálásáról.

Német kivonattal. (Erdélyi Múzeumegylet évkönyvei, II.
k. 4. sz.)

38. A Vlegyásza és a szomszédos területek
trachytjainak hegyszerkezeti viszonyai.

Német kivonattal. (U.o. II. k. 8. sz.)

1879. 39. Kolozsvár vidéke forrásviszonyainak egy érdekes példája. (Orv. Term.-tud. Ért. 1879. 1–3. l.)

40. Az 1879. évi május hó 10-én Csucsa vidékére tett földtani kirándulás
eredményei.

(U.o. 115–118. l.)

41. Erdély földalakulási történetének
vázlata.

Népsz. elõad. (U.o. Népsz. szak. 39–60. l.)

1880. 42. A földrengésrõl. Népsz. elõad. (Orv. Term.-tud. Ért. Népsz. szak. 77–
107. l.)

43. Az erdélyi földrengések összeállítása. (U.o. 108. l.)

1881. 44. Az 1880 október 3-iki középerdélyi
földrengés.

Három táblával. (Orv. Term.-tud. Ért. 1881. 1–20. l.)

45. Az 1880 október 3-iki középerdélyi
földrengés.

Ugyanez a dolgozat külön
kötetben.

Kolozsvár, 1881.

46. A múlt évi október 3-iki középerdélyi földrengés. (Orv. Term.-tud. Ért. III. k. 274. l.)

47. Az 1880. évi okt. hó 3-iki középerdélyi földrengésnek német kidolgozása
Schuszter Mártontól.

(U.o. III. k. 297. l.)

48. Észrevételek Lóczy L. úrnak az 1880. okt. 3-iki középerdélyi földrengés
valószínû okait fejtegetõ magyarázatára.

(Földtani Értesítõ. 1881. 154. l.)

1882. 49. Geológiai közlemények a
Fruskagóráról.

I. A Ledince mellett föltárt
ólomérctelérrõl (egy táblával).
II. A rakováci dolerites
phonolith újabb chemiai
vizsgálata. Németül is.

(Földt. Közl. XII. k. 264. l.)

1883. 50. Jelentés a kolozsvári szegélyhegy-
ségben és környékén az 1882. évben
végzett földtani részletes fölvételrõl.

Geol. szelvényekkel. Németül
is.

(Földt. Közl. XIII. k. 33. l.)

1883. 51. Kolozsvár és vidéke talaj- és forrás-
viszonyairól.

Földt. térképpel. (Orv. Term.-tud. Ért. V. k. 87–109. l.)

1884. 52. Jelentés a kolozsvári szegélyhegy-
ségben az 1883. évben végzett földtani
részletes fölvételrõl.

Németül is. Geol. szelvénytáb-
lával.

(Földt. Közl. XIV. k. 219–233. l.)

1885. 53. Kolozsvár vidéke, földtanilag fölvette és a magyarázatot írta. (Budapest, 1885. A m. kir. Földt. Intézet
kiadása.)
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54. Umgebungen von Kolozsvár (Klausenburg), geologisch aufgenommen und
erläutert von -

(Budapest, 1885.)

1885. 55. Jelentés a gyalui havasok északi szélén,
a Kalotaszegben és a Vlegyásza hegy-
ségben 1884. évben végzett földtani
részletes felvételrõl.

Németül is. (Földt. Közl. XV. k. 284–295. l.)

1886. 56. Jelentés a Kolozs- és Szolnok–Doboka-megyék területén az 1885. év
nyarán végzett földtani részl. földt. fölvételrõl.

(A m. kir. Földt. Int. évi jelentései 1885-
rõl.)

57. A m. Földt. Társ. földrengési bizottsá-
gának kolozsvári osztályából.

Fölhívás és utasítás a földrengé-
sek rendszeres negfigyelésére.

(Orv. Term.-tud. Ért. VIII. k. 89. l.)

58. Magyarország új átnézetes földtani térképéhez használandó színkulcs. (U.o. 96. l.)

1887. 59. Bericht über die im Gebiete der Comitate Kolozs und Szolnok–Doboka im
Sommer 1885. durchgeführte geologische Detailaufnahme.

(Jahresbericht der kgl.ung.geol. Anstalt
für Jahre 1884.!)

60. Jelentés a Kolozsvártól délre esõ
területen 1886. év nyarán végzett
földtani részletes fölvételrõl.

Kõnyomatos táblával. (M. kir. Földt. Int. évi jelentése 1886-
ról. 48. l.)

61. A brassói hegység földtani szerkezeté-
rõl és talajvíz viszonyairól.

Egy szelvény táblával. (Értekezések, kiadja a tud. Akad. XVII.
k. 1–19. l.)

1888. 62. Jelentés Torda-Aranyos megye Tordától nyugatra es õ területének 1887
nyarán végzett földtani részl. felvételér õl.

(A m.kir. Földt. Intézet évi jelentése
1887-rõl.)

63. Bericht über die in dem südlich von
Klausenburg gelegenen Gebiete im
Sommer d.J. 1886. durchgeführte
geologische Detailaufnahme.

Mit lith. Tafel. (Jahresbericht der kgl.ung.geol. Anstalt
für 1886.)

1889. 64. Bánffy-Hunyad vidéke (18 zóna XXVIII. rov. jel û lap) földtani
magyarázata.

(Kiadta a m. kir. Földt. Intézet.)

65. Umgebung von Bánffy-Hunyad. (Blatt Zone 18, Col.XXVIII.). Geologisch
aufgenommen und erläutert von -.

(Ausgabe der kgl.ung.geol. Anstalt.
Budapest.)

66. Bericht über die im Sommer 1887.
durchgeführte geologische Specialauf-
nahme des westlich von Torda
gelegenen Gebietes.

Mit einer Profil-Tafel. (Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt
f. 1887.)

67. Az 1886. évi erdélyi földrengésekrõl
jelentés.

Németül is. (Földt. Közl. XIX. k.)

68. A málnási hipersténtartalmú
augitandezit elõfordulási viszonyairól.

Németül is. (Orv. Term.-tud. Ért. X. k. 249. l.)

69. Franciaország legújabb átnézetes földtani térképe. (U.o. XI. k. 282. l.)

1890. 70. Torda vidéke (19 zóna XXIX. rov. jelû lap) földtani magyarázata. (Kiadta a m. kir. Földt. Int. Budapest.)

71. Umgebung von Torda. (Blatt 19 Zone XXIX. Col.). Geologisch
aufgenommen und erläutert von -

(Ausgabe der kgl.ung.geol. Anstalt.
Budapest.)

72. Alparét vidéke (17 zóna XXIX. rov. jelû lap). Földtanilag fölvette és a
magyarázatot írta.

(Kiadta a m. kir. Földt. Intézet.)

73. Umgebungen von Alparét (Blatt Zone 17. Col. XXIX.). Geologisch
aufgenommen und erläutert von -

(Ausgabe der kgl.ung.geol. Anstalt.
Budapest.)

74. Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egylet
megbízásában a múlt nyáron tett
földtani kirándulásainak
eredményeirõl.

Német kivonatban is. (Orv. Term.-tud. Értesítõ. XII. k. 325. l.)

1891. 75. Az erdélyi medence harmadkori
(Tertiaer) képzõdményei. I. rész.
Palaeogén csoport.

(Kivonat.) (Math. Term.-tud. Ért. Kiadja a M. Tud.
Akad. 172. l.)

76. Die Tertiärbildungen des Siebenbürgi-
schen Beckens. I.Palaeogene Abteilung.

(Auszug.) (Math. und Naturwiss. Berichte aus
Ungarn. IX. S. 151–161.)
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1892. 77. Földtani észleletek az erdélyi medence
különbözõ pontjain. I–IV. közl.

Németül is. (Orv. Term.-tud. Értesítõ. II. Term.-tud.
szak. Kolozsvár. XIV. k. 65–78. és 240–
255. l.)

78. Magyarország erdélyi részeinek átnézetes földtani térképe és magyarázata. (Magyar orvosok és természetvizsgálók
Brassóban tartott XXVI. Vándor-
gyûlésének Emlékkönyve. Budapest,
455–463. l.)

79. Erdély újabbkori földfejlõdésérõl. (Emlékkönyv a kir.m. Term.-tud.
Társaság félszázados jubileumára.
Budapest. 442–452. l.)

80. Az 1888. évi erdélyi földrengésekrõl. (Földt. Közl. XXII. k. 358–362. l.)

1893. 81. Földtani észleletek az erdélyi medence
különbözõ pontjain. V. és VI. sz. közl.

(Egy táblával.) Kivonatosan né-
metül is.

(Orv. Term.-tud. Értesítõ. II. Term.-tud.
szak. Kolozsvár. XV.k. 35–54. l.)

1894. 82. Az erdélyi medence harmadkori
(Tertiaer) képzõdményei. I. rész.
Palaeogén csoport.

Négy táblával. (A m. kir. Földt. Int. Évkönyve. X. k. 6.
füzet. 159–358. l.)

83. Die Tertiärbildungen des Beckens der
Siebenbürgischen Landestheile.

Mit 4 Tafeln. (Jahrb. der kgl. ung. geol. Anstalt. Bd.
X. p. 177–400.)

84. Földtani észleletek az erdélyi medence
különbözõ pontjain. VII. és VIII. sz.
közlem.

Két tábla rajzokkal. Kivonatban
németül is.

(Orv. Term.-tud. Értesítõ. II. Term.-tud.
szak. Kolozsvár. XVI. k. 1–34. l.)

85. Új adatok a Gyalui havasok földtani
szerkezetének pontosabb ismeretéhez.

Földt. szelvénnyel. Németül is. (Földt. Közl. XXIV. k. 98–110. l.)

1895. 86. A Fruskagóra geológiája. (Kivonat.) (Akad. Ért. VI. k. 36–38. l.)

87. Földtani észleletek az erdélyi medence
különbözõ pontjain. IX. közl.

Kivonatban németül is. (Orv. Term.-tud. Ért. II. Term.-tud. szak.
XVIII. k. 1–19. l.)

1896. 88. A Fruskagóra geológiája. Geol. térképpel és egy
szelvénytáblával. (Akadémiai
székfoglaló.)

(Math. Term.-tud. Közlem. XXVI. k.
479–572. l.)

89. Geologie der Fruskagora. Mit geol. Karte und einer
Profiltafel. (Akad.
Antrittvortrag.)

(Math. und Naturwiss. Ber. aus Ungarn.
Bd. XIII. p. 45–127.)

90. Magyarország földtani térképe. Kiadta a m. Földt. Társ., melyen Erdély
és a Fruskagóra területét kidolgozta.

91. Magyarország geológiai térképe. Ugyanez német és francia
nyelven.

Bemutatva az ezredévi kiállítás bányász-,
kohász- és geol. kongresszusán.
Budapest, 1896. 1–3. l.

92. A jégkorszakról Koken E. tanár elõadása nyomán... (Term.-tud. Közl. Pótfüzetei. 1896.
104–108. l.)

1897. 93. A Föld vulkanizmusa R. Hörnes
nyomán...

(Globus LXVIII. 19. és 20.sz.-
ban.)

(Term.-tud. Közl. Pótfüzetei 1897. 218–
227. l.)

1898. 94. Magyarázó szöveg Nagybánya vidéke cím û, 15 zóna XXIX. rov. jelû
részletes földtani térképhez.

(A m. kir. Földt. Int. kiadása. Budapest.
16. l.)

95. Die Gegend von Nagybánya. Erläuterung zur geol. Speciell-Karte. Bd.
zona 15. Col. XXIX.

(Herausgegeben von der kgl.ung. Geol.
Anstalt. Budapest. p. 8.)

96. Az erdélyi medence ifjabb harmadkori
képzõdményei.

(Kivonat.) (Math. és Term.-tud. Akad. Ért. XVI. k.
421–439. l.)

97. Die jungeren Tertiärgebilde des
Siebenbürg. Beckens.

(Ausz.) (Math. und Naturwiss. Ber. aus Ungarn.
XVI. Bd. p. 59–76.)

1899. 98. A kiscelli párkánysík geológiai szelvé-
nyének mintája. Bemutatja és magya-
rázza...

Németül is. (Földt. Közl. XXIX. k. 33–37.l.)

99. Az erdélyrészi medence harmadkori
képzõdményei. II.rész. Neogén csoport.

3 táblával és 50 szövegábrával. A M.Tud.Akad. és a kir.m. Term.-tud.
Társ. támogatásával kiadta a Magy.
Földt. Társ. (Budapest. 130 l.)
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100. Die Tertiärbildungen des Beckens der
Siebenbürgischen Landestheile. II.
Neogene Abtheil.

Mit 3 Tafeln und 50
Textfiguren.

(Mit Unterstützung der ung. Akad. u.
der kgl. ung. Naturwiss. Gesellsch.
herausgegeben von der Ung. Geol.
Gesellschaft. Budapest. 370 S.)

1902. 101. Újabb adalékok a beocsini
cementmárga geo-palaeontológiai
viszonyaihoz.

Németül is. (Földt. Közl. XXXII. k. 270–280. l.)

102. Földünk felszíni alakulásáról. (Suess E.
búcsúelõadása.)

Fordította és közölte. (Term.-tud. Közl. XXXIV. k. 450–457. l.)

1903. 103. Újabb nézetek a Föld vulkánosságáról. (Term.-tud. Közl. XXXV. k. 393–398. l.)

104. A Fruskagóra hegység földtani
alkatának vázlata.

Németül is. (Földt. Közl. XXXIII. k. 322–326. l.)

105. Esquisse de la construction de la Montagne Fruskagora. (Budapest, 1903. 7. l.)

1904. 106. Bazaltlakkolith az ajnácskõi
Várhegyben.

Németül is. (Földt. Közl. XXXIV. k. 242–244. l.)

107. A Rudabánya-Szentandrási
hegyvonulat geológiai viszonyai.

Egy szelvénytáblával. (M. Tud. Akad. Math. Term.-tud. Ért.
XXII. k. 132–145. l.)

1905. 108. A Gyalui havasok andezit teléreinek valószín û keletkezésmódja. (A magyar orv. és term. vizsg. XXXII.
vándorgyûlése. Munkálatai. Budapest.
219–221. l.)

109. A Kárpátok szerkezete és alakulása. Dr. Uhlig V. tanár m ûvének
ismertetése.

(Term.-tud. Közl. Pótfüzetei. XXXVk.
114–123. l.)

110. Az erdélyi részek másodkori képzõdményei. Trias és Jura. (Orv. Term.-tud. Ért. Kolozsvár.
XXXVII. k. 90–149. l.)

1906. 111. A hazai geológia haladása a múlt
század második felében.

Megnyitó elõadás. (A magyar orv. és term. vizsg. XXXIII.
nagygyûlésének munkálatai. Budapest,
1906. 195–199. l.)

1907. 112. Petrovaradinon 1900-ban fúrt kísérleti
artézi kút geológiai szelvénye.

Németül is. (Földt. Közl. XXXVII. k. 1907. 116–
121. l.)

113. A közetátalakulás folyamatainak legújabb magyarázata. Van Hise
mûvének ismertetése.

(Pótfüzetek a Term.-tud. Közlönyhöz.
LXXXVII. füzet, 103–108. l.)

114. Adácson (Heves vármegye) 1904-ben
fúrt kútnak geológiai szelvénye.

Németül is. (Földtani Közlöny. XXXVII. 349. l.)

1908. 115. Új adatok trachytanyagnak a
budavidéki óharmadkori üledékekben
való elõfordulásához.

Németül is. (Földtani Közlöny. XXXVIII. 249–257. l.)

1909. 116. Az újabb hegyképzõdési elméletekrõl. (Ismertetés.) (Pótfüzetek a Term.-tud. Közlönyhöz.
XCIII–XCIV. füz. 1–15. l.)

1911. 117. Új adatok a Gryphaea Esterházyi
Pávay elterjedéséhez és geológiai
jelentõségéhez.

Németül is. (Földtani Közlöny. 1911. 42–45. l.)

IV. Az õslénytan körébõl.

1874. 1. A zilahi Meszesen elõforduló hippuritekrõl. (Erd. Múzeum. 1874. 7. sz.)

1876. 2. Erdély õsemlõsmaradványai és az õsemberre vonatkozó leletei. (Erd. Múzeum-Egylet Évkönyvei. I. k.
5. sz.)

1877. 3. Adalék Erdély geológiájához. XII. Elsõ pótlék. Erdély õsemlõseire
és az õsemberre vonatkozó
leleteinek kimutatásához.

(Erd. Múzeum. 1877. 8. sz.)

4. A kövületekrõl. Népsz. elõadás. (Értesítõ. Népsz. szrk. 1878. évf. 37. l.)

1880. 5. Fossil õzmaradvány (Cervus capreolus L.) a köpeci lignitb õl (Orv. Term.-tud. Értesítõ, II. k. 77. l.)

6. Mastodon arvernensis Crviz zápfoga Bardócról. (U.o. 79. l.)

7. Második pótlék Erdély õsemlõseire és az õsemberre vonatkozó leleteinek
kimutatásához.

(U.o. 149. l.)
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1884. 8. Erdély alsó-tercier echinidfaunájáról. Elõleges közlemény. (Orv. Term.-tud. Értesítõ, VI. k. 84–90. l.)

9. Elõleges közlemény a középeocaen felsõ durvamészben újabban talált
gerincesmaradványokról.

(U.o. 91–94. l.)

1885. 10. Kolozsvárt legújabban talált õsemlõs csontmaradványok. (Orv. Term.-tud. Értesítõ, VII. k. 69–70. l.)

11. Erdély ó-tertiaer echinidjei. Négy kõnyomatos táblával. (M. Kir. Földt. Int. Évkönyve, VII. k.
69–70. l.)

12. Die alttertiaeren Echiniden Sieben-
bürgens.

Mit 4 lith. Tafeln. (Jahrb. der kgl. ung. geol. Anstalt VII.
Bd.)

1886. 13. Harmadik pótlék Erdély õsemlõseire és az õsemberre vonatkozó leleteinek
kimutatásához.

(Orv. Term.-tud. Értesítõ, VIII. k. 21–
24. l.)

1887. 14. Erdély felsõtertiaer üledékeinek
echinidjei.

Egy táblával. Németül is. (Orv. Term.-tud. Értesítõ, IX. k. 129. l.)

1888. 15. Újabb adatok Kolozsvár vidéke
diluviális faunájának ismeretéhez.

Egy kõnyom. táblával. Németül
is.

(Orv. Term.-tud. Értesítõ, X. k. 13–18. l.)

16. Negyedik pótlék Erdély õsemlõsei és
õsemberi eszközök leleteinek
kimutatásához.

Németül is. (U.o. 274. l.)

1889. 17. Új palaeontológiai adatok Erdély
ifjabb harmadkori képzõdményeibõl.

Németül is. (Orv. Term.-tud. Értesítõ, XI. k. 140. l.)

18. A Kõmál diluviális kavicsában
legújabban talált õsemlõs
maradványok.

Németül is. (U.o. 281. l.)

1890. 19. Érdekes õsemlõs maradványok
elõfordulása a hidegszamosi
aranybánya mellett.

Németül is. (Orv. Term.-tud. Értesítõ, XII. k. 218. l.)

1891. 20. Erdély õsemlõseinek átnézete. (M. Orv. és Term. vizsg. XXV. vándor-
gyûlés. Munkálatai. Budapest. 456. l.)

21. A hidegszamosi csontbarlang
ismertetése.

Három táblával. Németül is. (Orv. Term.-tud. Ért. XIII. k. 1–13. l.)

22. Egy Creodonta rendbéli emlõsmaradvány az egeresi barnaszénbõl. (U.o. 92. l.)

1892. 23. Újabb erdélyi emlõs leletekrõl. Németül is. (Orv. Term.-tud. Ért.II. Term.-tud. szak.
XIV. k. 118. l.)

1893. 24. Bittner S. „Decapoden des pannonischen Tertiaers” cím û közleményének
ismertetése.

(Orv. Term.-tud. Ért. II. Term.-tud. szak.
XV. k. 159. l.)

1896. 25. A Gryphaea Esterházyi Pávay
elõfordulásáról és elterjedésérõl.

Németül is. (Földt. Közl. XXVI. k. 324–390. l.)

1897. 26. Prohyracodon orientalis, egy új õs-
emlõs Erdély középeocaen rétegeibõl.

(Kivonat.) (Math. és Term.-tud. Ért. XV. 130. l.)

27. Prohyracodon orientalis Koch, egy új
õsemlõs Erdély középeocaen
rétegeibõl.

Két táblával. Németül is. (Természetrajzi füzetek. XX. k. 481–
490. l.)

1898. 28. Újabb megfigyelések és gyûjtés Felsõ-
Lapugyon.

Németül is. (Földt. Közl. XXVIII. k. 209–226. l.)

1899. 29. Egy kihalt cetfélének farkcsigolya
maradványai Kolozsvárról.

Németül is. (Földt. Közl. XXIX. k. 148–153. l.)

1900. 30. A magyar korona országai kövült gerincesállat-maradványainak
rendszeres átnézete.

(M. Orv. és Term. vizsg. XXX.
nagygyûlésének munkálatai. Budapest,
1900. 525–560. l.)

1902. 31. Új adat a muflon korábbi elterjedé-
séhez.

Németül is. (Földt. Közl. XXXII. k. 346–350. l.)
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1903. 32. A beocsini cementmárga kövült halai. Kivonat. (M. tud. Akad. Math. Term.-tud. Ért.
XXI. k. 190–195. l.)

33. Tarnóc Nógrád megyében, mint kövült
cápafogaknak új gazdag lelõhelye.

Két táblával. Németül is. (Földt. Közl. XXXIII. k. 22–24. l.)

1904. 34. A beocsini cementmárga kövült halai. Nyolc kõnyomatos táblával.
Magyar és német nyelven.

(Természetrajzi Füzetek. 1904. évf.
1–72. l.)

35. Kövült cápafogak és emlõs maradvá-
nyok Felsõ-Esztergályról Nógrád
megyében.

Egy táblával. Németül is. (Földt. Közl. XXXIV. 190–202. l.)

36. Pótlék a tarnóci alsó mediterrán
homokkõ cápafaunájához.

Három táblával. (U.o. 202–203. l.)

37. Apró paleontológiai közlemények. 1–3.
sz.

Németül is. (U.o. 332–333. l.)

38. Az Igló vidéki Kárpáti homokkõben lelt
kövületek leírása.

Dr. Posewitz Tivadar 1903. évi
fölvételi jelentésében közölve.

(A m. kir. Földt. Int. évi jelentése 1903-
ról. 54–56. l.)

1911. 39. Újabb földtani és õslénytani megfigye-
lések a budai hegységben. 1., 2., 3., 4.

Egy újból felfedezett dolomit-
rög, A Megalodus Ampezzanus
Hörn R. elõfordulása Budapest
vidékén, Halitheriumborda ...,
Egy új csiganem a törökbálinti
felsõ-oligocén homokból. Egy
táblával. Németül is.

(Földt. Közl. 1911. 545–551. l.)

40. Rhinocerida õsemlõs maradványai a
Kolozsvár-vidéki közép-oligocén réte-
gekbõl.

Egy táblával és egy ábrával.
Németül is.

(Annales Musei Nationalis Hungarici.
IX. 1911. 371–387. l.)

41. A Galíciából földiviaszból kiásott ép õsorrszarvú. (Term.-tud. Közlöny, 1911. 889–891. l.)

1913. 42. Elsõ pótlék a m. korona országai kövült
gerinces-állatmaradványainak
átnézetéhez.

Kivonat. (M. Orv. és Term.-vizsg. XXXVI.
vándorgyûlésének munkálatai.
Budapest, 1913. 169–171. l.)

1917. 43. A Dévény–Újfalunál fekvõ Homokhegyen (Sand-berg) Horusitzky H. által
gyûjtött gerinces-maradványok meghatározása.

(Horusitzky Henrik: „Pozsony környé-
kének agrogeológiai viszonyai” cím û
munkájában. Budapest, 1917. 38–40. l.)

V. Vegyes közlemények.

1868. 1. Apróbb közlemények. (A „Természet” 1868. évfolyamában)

1871. 2. A csobánkai és solymári barlangok. Egy kõnyom. táblával. (Földt. Közl. I. k. 97–105. l.)

3. Apróbb közlemények és irod. ismerte-
tések.

K. A. betûk alatt. (Földt. Közlöny, 1871. évf.-ban.)

4. Közlemények és irodalmi ismertetések. K. A. betûk alatt. (Term.-tud. Közlöny, 1871. évf.-ban.)

1872. 5. Közlemények és irodalmi ismertetések. K. A. betûk alatt. (Földt. Közlöny 1872. évfolyamában.)

1873. 6-
34.

Évi jelentések az erdélyi orsz. múzeum
ásvány-földtani osztályának
állapotáról.

1873–1895-ig 22 jelentés. (Erdélyi Múzeum, Erdélyi Múzeum-
Egylet Évkönyvei és Orv. Term.-tud.
Értesítõben.)

1886. 35. Ásvány-kõzet- és földtan vezérfonala a
középtanodák számára.

(VI. kiadás. Budapest, 1886.
212l.)

(VIII. kiadás, 1895. Nagel Bernát.)

36. Könyvismertetések. (Orv. Term.-tud. Ért. 1886. 234–236. és
1892. évf. 79. és 118. l.)

37. Megemlékezés dr. Herbich Ferencrõl. Németül is. (Földt. Közl. XXVII. k. 59. l.)

1888. 38. Erdély mineralógiájának és geológiájának haladása 25 év alatt. (Magyar Orvosok és Természetvizsgá-
lók Tátrafüreden tartott
vándorgyûlésének munkálatai.
Budapest, 1888. 204–209. l.)

1889. 39. Az erdélyi múzeum ásvány–földtani
osztályának keletkezése, fejl õdése és
jelen állapota.

Emlékkönyv a gróf Mikó
emlékszobra leleplezése
alkalmára.

(Kiadta az Erdélyi Múzeum-Egylet,
Kolozsvár. 34–42. l.)
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1891. 40. Az ásvány- és a földtan egyetemi taní-
tásáról.

Rektori székfoglaló beszéd,
mellyel az 1891/92. tanévet
megnyitotta.

(Kolozsvár, 1891. 17.l.)

1892. 41. Egyetemi beszédek. Különbözõ alkalmakkor az
1891/92. tanév folyamán.

(A kolozsvári m. kir. tudomány-egyetem
kiadványai 1892-ben.)

1893. 42. Jelentés a csereviszony állásáról és fejl õdésérõl a múlt évben. (Orv. Term.-tud. Értesítõ 1893. évf. II.
Term.t. szak. 69–78. l.)

1894. 43. Emlékbeszédek Hantken Miksa és Pri-
mics György felett.

Németül is. (Földt. Közl. XXIV. k. 261–275.l .)

44. Megemlékezés Primics Györgyrõl. 1849–1893. (Orv. Term.-tud. Ért. II. Term.t. szak.
XVI. k. 68–76. l.)

45. Jelentés a csereviszonyról. (Orv. Term.-tud. Ért. II.Term.t.szak.
XVI. k. 76–79. l.)

1895. 46. Szabó József: Emlékbeszéd. Németül is. (Földt. Közl. XXV. k. 273–302. l.)

1896. 47. Hantken Miksa emlékezete. 1821–1893. (Akad. Értesítõ, VII. k. 343–348. l.)

48. Feleletek geológiai tárgyú kérdésekre. K. A. betûk alatt. (Term.-tud. Közlöny, 1896. évf. 273. l.)

1902. 49. A Magyarhoni Földtani Társulat 50
éves mûködésének története.

Táblázatokkal. Németül is. (Földt. Közl. XXXII. k. 165–187. l.)

1905. 50. Emlékbeszéd dr. Staub Móric tanár
felett.

Arcképpel. Németül is. (Földt. Közl. XXXV. k. 61–76. l.)

51. Az egyetem föld- és õslénytani intézete
s újabb szerzeményei.

Németül is. (Földt. Közl. XXXV. k. 234–236.l.)

1906. 52. Geschichtliche Notizen über die Ent-
deckung der obercretaceischen Fauna
im Fruskagora Gebirge.

Einleitung zu Dr. Jul. Pethõ's
Die Kreide (Hipersenon) Fauna
des Péterwardeiner Gebirges
(Fruskagora).

(Palaeontographica. Stuttgart, 1906. S.
59–60.)

53. A hazai geológia haladása a mult század II-ik felében. (Magyar Orvosok és Természetvizsgá-
lók XXIII. vándorgyûlésének
munkálatai. Budapest, 1906. 195.l.)

Szerkesztés:
1879-tõl kezdve 1895-ig szerkesztette volt az Orvos-Természettudományi Értesít õ természettudományi szakfüzeteit, összesen 17
évfolyamot.

Elnöki megnyitó beszédek:
a Magyar Földtani Társulat 1905-1910. évi közgy ûlésein (Földtani Közlöny XXXV. k. 97–99. l., XXXVI. k. 61–65. l.,
XXXVII. k. 45–47. l., XXXVIII. k. 67–70. l., XXXIX. k. 47–49. l., XL. k. 57–58. l.).
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Év Publikációk Állomáshelyek Megjegyzések
(dõlt betûvel: egyes fontosabb publikációk)

I. II. III. IV. V. összesen

ás-
vány-
tani

kõzet-
tani

földtani
és

térképe-
zési

õs-
lény-
tani

vegyes
témájú

1865 1 1 Eperjes, Fõgimnázium Magyarországi bazaltok tömöttsége.

1866 Eperjes, Fõgimnázium

1867 1 1 Eperjes, Fõgimnázium

1868 1 1 2 Földmív.Miniszt.Földtani
Osztály

1869 1 1 Magyar Királyi Földtani
Intézet

féléves tanulmányutak: Bécs, Bonn és a BeNeLux-
államok

1870 1 1 2 Budavári Gimnázium A górcsõ alkalmazása a kõzettanban.

1871 4 3 7 Budavári Gimnázium

1872 1 6 1 8 Kolozsvári Egyetem Górcsövi kõzetvizsgálatok.

1873 2 1 3 Kolozsvári Egyetem

1874 1 1 2 1 1 6 Kolozsvári Egyetem

1875 2 3 1 6 Kolozsvári Egyetem

1876 2 9 1 1 13 Kolozsvári Egyetem A kõzetek tanulmányozásának módszerei, alkalmazva a
Szt.-Endre-visegrádi trachytcsoport kõzeteire.
(Székfoglaló)

1877 6 2 6 2 1 17 Kolozsvári Egyetem A dunai trachytcsoport jobbparti részének földtani
leírása.

1878 9 3 2 1 15 Kolozsvári Egyetem A Hegyes-Drócsa-Pietrósza hegység tanulmányozása.

1879 2 2 3 1 8 Kolozsvári Egyetem

1880 2 3 1 6 Kolozsvári Egyetem

1881 2 5 1 8 Kolozsvári Egyetem

1882 2 12 1 1 16 Kolozsvári Egyetem

1883 2 2 2 1 7 Kolozsvári Egyetem

1884 1 1 2 1 5 Kolozsvári Egyetem

1885 3 2 2 3 1 11 Kolozsvári Egyetem Erdély ásványai;
Erdély ó-tertiaer echinidjei

1886 1 3 1 4 9 Kolozsvári Egyetem Ásvány-kõzettan és földtan a középtanodák számára,
6. kiadás.

1887 1 3 1 1 6 Kolozsvári Egyetem

1888 4 2 2 2 10 Kolozsvári Egyetem Erdély mineralogiájának és geo-logiájának haladása
25 év alatt

1889 1 2 6 2 2 13 Kolozsvári Egyetem Az Erdélyi Múzeum ásvány-földtani osztályának
fejlõdése.

1890 1 5 1 1 8 Kolozsvári Egyetem

1891 2 3 2 7 Kolozsvári Egyetem A Hidegszamosi-csontbarlang ismertetése.

1892 4 1 2 7 Kolozsvári Egyetem rektori székfoglaló és más egyetemi beszédek

1893 1 1 2 4 Kolozsvári Egyetem

1894 4 4 8 Kolozsvári Egyetem Az Erdélyi-medence harmadkori képzodményei,
I. Paleogén

1895 2 2 4 Kolozsvári Egyetem

1896 1 5 1 2 9 Budapesti Egyetem Az Ezredévi Bányászati, Kohászati, Geológiai kiállítás
lelohely-térképének magyarázata.
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KOCH ANTAL tudományos tevékenységének súlypontjai, számokban
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1896 1 5 1 2 9 Budapesti Egyetem Az Ezredévi Bányászati, Kohászati, Geológiai kiállítás
lelõhely-térképének magyarázata.

1897 2 1 2 5 Budapesti Egyetem

1898 4 1 6 Budapesti Egyetem

1899 1 1 2 Budapesti Egyetem A kiscelli-párkánysík geológiai szelvényének mintája.

1900 2 1 3 Budapesti Egyetem Az erdélyrészi medence harmadkori képz õdményei.
II. Neogén csoport.

1901 Budapesti Egyetem

1902 2 1 1 4 Budapesti Egyetem A Magyarhoni Földtani Társulat 50 éves m ûködésének
története.

1903 3 2 5 Budapesti Egyetem A Fruškagora földtani alkatának vázlata.

1904 2 5 7 Budapesti Egyetem Pótlék a tarnóci alsó-mediterrán homokk õ
cápafaunájához.

1905 4 2 6 Budapesti Egyetem

1906 2 2 Budapesti Egyetem A hazai geológia haladása a múlt század második
felében.

1907 3 3 Budapesti Egyetem (Ebben az egyetemi félévben volt már 148 hallgatója!)

1908 1 1 Budapesti Egyetem

1909 1 1 Budapesti Egyetem

1910 Budapesti Egyetem

1911 1 3 4 Budapesti Egyetem

1912 Budapesti Egyetem

1913 1 1 Budapesti Egyetem

1914

1915

1916

1917 1 1 Magyarország kövült gerinces õsmaradványainak
rendszeres jegyzéke
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EIN “IMRE MIKÓ” DER GEOLOGIE
(ANTAL KOCH, 1843–1927)

Vorgetragen in Cluj/Kolozsvár/Klausenburg, den 29 Mai 1999, an der Session von EME/Siebenbürgisches
Museumverein

ANTAL KOCH, der erste Ordinarius für Geologie an der Universität von Klausenburg von 1872 bis 1895, wurde zum
wahren wissenschaftlichen Entdecker des Siebenbürgischen Beckens, und gleichzeitig auch ein vorzüglicher Lehrer und
Organisator der Erdwissenschaften, ebenso, wie früher der ebenfalls sehr geehrte und in der ungarischen
Kulturgeschichte wohlbekannte Graf IMRE MIKÓ, ein großer Förderer des kulturellen Lebens der bürgerlichen
Gesellschaft Siebenbürgens, war.

A. KOCH begann seine wissenschaftliche Laufbahn als Student des weltberühmten Professors der Mineralogie und
der Petrografie der Budapester Universität, JÓZSEF SZABÓ (1822–1894). Später ist er durch seine weitreichenden geolo-
gischen Feldarbeiten und seine reiche Forschungergebnisse in der Mineralogie und Paläontologie der berühmteste
Geologe Siebenbürgens geworden. Er entdeckte u.a. ein neues Mineral, das Pseüdobrookit, und stellte 40 neue Arten
von Fossilien auf. Als Universitätsprofessor hielt er Vorträge sehr hohen Niveaus und veröffentlichte eine große Zahl
wissenschaftlicher Aufsätze in verschiedenen Fachzeitschriften von Klausenburg, Budapest und Wien, sowie drei
Monografien. Als Kurator der vom Grafen MIKÓ an die Klausenburger Universität geschenkte reiche Mineralsammlung
hat er sie wesentlich weiterentwickelt.

Vor der Jahrhundertwende war er schon in der Hauptstadt Ungarns Ordinarius des Instituts für Geologie und
Paleontologie der Universität, als nachfolger von Prof. J. SZABÓ (Geologie) und Prof. M. von HANTKEN (Paläontologie).
Der letztere war übrigens der erste Direktor königlichen Ungarischen Geologischen Anstalt gewesen.

In dieser Weise war er Lehrer und Meister von mehreren Generationen ungarischer Geologen, zuerst in Klausenburg,
dann in Budapest.

(Geschrieben auf deutsch vom Verfasser, korrigiert von DR. E. DUDICH)
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UN “IMRE MIKÓ” DE LA GÉOLOGIE
(ANTAL KOCH, 1843–1927)

Présenté à Cluj/Kolozsvár/Klausenburg, le 29 mai 1999, à la réunion de l’EME/Société des Musées de Transylvanie

ANTAL KOCH, le premier Professeur de Géologie à l’Université de Kolozsvár de 1872 à 1895, devînt le vrai décou-
vreur scientifique du Bassin transylvain et au même temps un éminent enseignant et organisateur des sciences de la terre.
Il est un personnage très hautement estimé, comme l’était quelques années plus tôt le comte IMRE MIKÓ, bien connu dans
l’histoire de la culture hongroise, un promoteur de la vie sociale bourgeoise en Transylvanie.

A. KOCH débuta comme étudiant et disciple du premier professeur de Minéralogie et Pétrographie à l’Université de
Budapest, JÓZSEF SZABÓ (1822–1894), d’une réputation internationale. Plus tard il devînt le géologue le plus renommé
en Transylvanie, grâce à ses extensives travaux géologiques de terrain et ses nombreuses découvertes en minéralogie et
paléontologie (e.g. le nouveau minéral ‘pseüdobrookite’ et 40 nouvelles espèces de fossiles!) Ses courses universitaires
étaient de très haut niveau. Il publia un grand nombre d’articles dans les périodiques scientifiques de Kolozsvár,
Budapest et Vienne, et aussi trois monographies. Chargé de la collection minéralogique de l’Université de Kolozsvár
(offerte par le comte MIKÓ), il l’élargit considérablement.

Vers la fin du siècle passé, il était déjà Professeur du Département de Géologie et Paléontologie à l’Université de
Budapest, le successeur du professeur J. SZABÓ (Géologie) et du professeur M. HANTKEN (Paléontologie), ancien (pre-
mier) directeur de l’Institut royal hongrois de Géologie.

De cette manière, A. KOCH était le maître de plusieures générations de géologues hongrois, d’abord à Kolozsvár, puis
à Budapest.

(Écrit en français par l’auteur, corrigé par DR. E. DUDICH)




