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A bennünket megelz nemzedék egyik kiválóságának, Szá-
dé e z k y Gyulának az elhunytéval ismét szegényebb lett Társu-

latunk egy ideális lelkület kutató búgjával. Pihenést alig ismer
teste most már a kolozsvári Házsongárd árnyas temetjében nyug-
szik abban a földben, melyet annyira ismert és szeretett. Egész

Kolozsvár társadalmi és tudományos köreinek t ztelek* és elisme-

rése kísérte utolsó útján 1935. november l()-én, >-t Erdély sok ré-

szébl is elzarándokoltak az vég t i

«

7 1ességére és adták meg neki

halálában is azt a megbecsülést, amit nemes élete folyamán teljes-

séggel kiérdemelt. Puritán lelke egész életében kerülte az iinnepel-

tetést, a díszt, sohasem vágyott a maga személvének kitüntetésére

és mindezt maradék nélkül megkapta az. t gyászolók nagy töme-

gének tisztességtevésében, az elvesztése felett érzett mély fájda-

lomban.

Élete folyásában ers erdélyi lelkületvé vált Sziádeczky
Gyula Felsmagya rors 7á gon. Pusztafalun született 1860-ban régi

nemesi családból. Középiskoláit Hzepesiglón és Sárospatakon, egye
térni tanulmányait Budapesten végezte, itt szerezte meg középisko
lai tanári és bölcséezdrktoi i oklevelét. Az ásvány-földtani tudomá-
nyok iránt való érdekldésével már a középiskolában kitnt, de
még inkább az Egyetemen, ahol rövidesen magára vonta Szabó
.József professzornak figyelmét, aki már 1884-ben tanár egedévé

választotta. Tudományos mködésére nagy hatást gyakorolt fran-

ciaországi tanulmányútja, amidn fleg a College de Francéban
dolgozott Fouiequé professzor intézetében, Miéi el-Lévy és

Laeroix társaságában, akiknek hatása mindvégig érezhet rajta.

A következ évben már magántanári képesítést nyert a budapesti

egyetemen a kzettanból. Ugyanebben az évben vezette oltárhoz

Molnár Jolán úrliölgyet, aki mindvégig hséges kísér társa volt

az harmonikus családi életében, éltet és bátorító jó szelleme a

* Felolvasta a Magyarhoni Földtani Társulat 1936. évi február

5-én tartott LXXXVT. rendes közgylésén.
**' Vorgelesen in dér Generulversanuullung dér Ung. Geol. Gc-

tcMschaft a in 5. Február 1936.
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boldog napok lián épen úgy. mint a megpróbáltatások keser, nehéz

óráiban. Boldog esaládi életüket a Mindenható a gyermekkel ál-

dotta meg, kik közül a legfiatalabb: Kleméin a budapesti egyetem

magántanára, mveli tovább nagy sikerrel atyjának szaktudomá-

nyát

1896-ban a kolozsvári egyetemen az ásvány- és földtan tanára

és az Erdélyi Nemzeti Múzeum Ásványtárának igazgatója lett. Itt

találta a világháborút követ összeomlás. De nem tudott ekkor sem

i lszakadni Erdély földjétl, ahová minden érzése kötötte és tudo-

mányos munkálkodását meig nem szakítva, itt is maradt haláláig.

Társulatunknak 188.3 óta rendes, majd örökít tagja, 1890-

1891-ben titkára. Kolozsvárt az Erdélyi Múzeum Egyletnek mind-

végig buzgó, lelkesen mköd tagja, ill. alelnöke volt. Itt is maga

köré gyjtötte a geológia iránt érdekld fiatalabb kutatókat. Az

Erdélyi Gyorsírók Egyesületét megalapította s annak sok éven át

elnöke volt. A kolozsvári zenekonzervatóriumnak és az Erdélyi

Kárpát Egyesükének éppen a legnehezebb idkben, az 1920^ais évek-

ben viselte elnöki tisztségét. A nemzetközi geológiai kongresszu-

soknak majdnem állandóan tagja volt és azokban sokszor részt is

vett, így a rendelkezésemre álló, bizonyára nem teljes adatok sze-

lit 1897-ben a szentpétervári, 1900-ban a párisi. 1910-ben a stock-

holmi, 1918-1 a n az ottawai, 1926-ban a madridi, 1929-ben a pretoriai,

1932-ben a washingtoni kongresszuson, amelyeken többnyire el-
adást is tartott, az ottawainak alelnöke is volt. A gyléseket követ
nagy kirándulásokon mindig bséges vizsgálati anyagot is gyj-
tött. így megismerte Oroszország, Franciaország, Svédország, Ka-
nada. Bélefrika és az Északamerikai Egyesült Államok nagy terü-

leteit, ezenkívül más alkalmakkor Svájc és Egyiptom egyes vidé-

kéit is.

Szádeezky Gyula a feltnést mindig és mindenben ke-

rülte, nem kereste még a valóban megérdemelt érvényesülést sem,

sohasem politizált. A tudományt magáért a tudományért mvelte,
felfedezéseinek anyagi kihasználását mindig elutasította magától.

A tudományos kutatásban találta legfbb élvezetét és még sem volt

egyoldalú. Nagy nyelvtudása, kiváló zenei tehetsége közismert volt,

szervez képességének mindenkor ékes tanúbizonysága az Erdélyi

Nemzeti Múzeum Ásványtára és a vezetéke alatt állott egyetemi
intézet, mindkettt Kooli Antal után tette naggyá; kiváló pro-

fesszori voltát minden tanítványa igaz hálával, tiszteletteljes elis-

meréssel emlegeti; tudományos törekvéseit számtalan munkája
igazolja.

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Ásványtára 1896-ban, amidn
annak igazgatását átvette, összesen 12.000 darab ásvány-kzet-

kövületbl állott, 1918-ban pedig az céltudatos fejlesztése révén

kb. 75.000 darabra emelkedett. LV új gyjteményeket is szervezett

és pedig képekben, fényképekben, mikrofotográfiákban, domború
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térképekben, mikroszkópi vékonvcsiszolatokban, amelyek mind a

gyjtött és feldolgozott anyagokra és a bejárt vidékekre vonatkoz-
tak, céltudatos rendszer szerint sorakoztatva. Elvének megfelelen
e gyjteményekben nem akarta a világhír nagy gyjteményeket
utánozni, amelyek nagy dotációjukkal mindenre kiterjeszthetik

figyelmket, hanem arra lörekedett, hogy Erdély földje minél gaz-

dagabban, minél szebben legyen képviselve, hogy trillát minden
tekintetben a legteljesebb erdélyi gyjtemény légven. Ezt a eél iát

egészen el is érte. T)e mint tudományos gyjtemény didaktikai cé-

lokat is szolgált. Ugyanennek a célnak az érdekében történtek azok
a sorozatos tudományos és népszer eladások, amelyeket és in-

tézetének alkalmazottai a szakkörök és a nagyközönség részére tar-

tottak. Mindezeknek az eredménye az volt. hogy úgy a legmaga-
sabb erdélyi társadalmi rétegek és a nagyközönség, mint az erdélyi

középiskolák tanulóifjúsága állandóan nagy számmal látogatta úgy
a gyjteményeket, mint az ismertet eladásokat Szádeezky
el nem múló érdeme, hoc/;)/ Erdélyben nagy érdekldési tudott kel

feni a geológia és az ásványos kincsek kutatása iránt.

Be kiváló volt mint pedagógus is. Hallgatói, tanítványai iránt

való egész viselkedése, mindem cselekedete oktatás volt. Nem zár-

kózott el ellük, velük együtt dolgozott. Amint szobája ajtaja, úgy
szíve is nyitva állott elttük. Maga a példaadása olyan volt, hogy
mindegyikünk követésre méltónak találta. A geológiai tudományok
iránt való lelkesedése állandóan hevítette, legyzte a tanítással

járó fáradalmakat, a csalódások nem csüggewztették, ha a tanítvá-

nyokban rejl gyengeségekben akadályokra talált. Erdély külön-

böz vidékeire tett tanító kirándulásai mindenkor felejthetett!* 1 *!

tanulságul szolgáltjuk. Nem vonta ki magát a legnehezebb teendk
alól, a fáradságot nem ismerte. Ezeklen a kirándulásokon tanította

meg hallgatóit a geológiai kutatás elemeire, ezeken tanulták meg
a leend középiskolai tanárok a legfinomabb részleteket is, hogyan
kell kint a természetben is mindent felhasználni a tanításra. Ami-
dn eladásait már beszüntette, akkor is felkereste régi tanítvá-

nyait, hallgatóit és tanácsaival tanította. Igazságos kritikáját

mindig az oktatási cél végétté. Az ellenvetéseket meghallgatta,

megbeszélte és így igyekezett nagy türelemmel mindenkit a helye •

útra vezetni s ott megtartani. Rendkívül ügyes és fordulatos mód-

szerével iparkodott minden tanítványába heleoltani az igazságos

természettudománya gondolkodását, aminek alapja az volt, hogy
szerinte a természettudományos kutatásokban az igazság becsüle-

tes keresése a fcél , mint ezt rektori székfoglaló beszódélren is o-

lyan meggyzen kifejtette. Ennek az igazságnak és becsületesség-

nek volt a típusa és rendíthetetlen híve.

Tudományos munkálkodásálban 3 idsszakot lehet megkülön-
böztetni. Az els idszak budapesti egyetemi tanársegédi és gimná-
ziumi tanári kora volt, amidn különböz tárgyakkal foglalkozó.
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apróbb értekezései után az elvenek és kutató természetének fflojl-

t'elelóén belekezdett a Tokaj-Epm’jesi hegység részletes tanulmányo-

zásába. El re <r. volt, hogy a kzettan nemcsak laboratóriumi tudó

máni/, a kzeteket mariával a földdel kapcsolatban, nem pedig at-

tól elszakítva keill vizsgálni, mert képzdési viszonyaikat csak így

érthetjük meg, ezért részletes kzettani fel vételeket kell végezni. Ez

a kzettan lehet csak igazi alapja a ‘teológiának. De vezette t az

az elv is, aminek professzor korában tanítványainál is sokszor ér-

vényt tudót! szerezni, hogy a közelebbi hazának, a szülföldnek v.

tartózkodási helynek a tanulmányozása az. ami külön lelkesedési

momentumot viliét be a kutatásba. A Tokaj- Eperjesi hegység déli

részében több éven át folyta ltt részletes felvételt, bséges gyj-
tésének egy részét fel is dolgozta részletesen, modetrn módszerekkel

és több értekezési ieu közzé is tette. Fleg a túzeredés kzeteket

tanulmányozta, de pontosan és részletesen leírta az özeiket vékonyan

fed mállási és törmelékes rétegeket is. Fgyanesak e vidék kóp-

zdményeivel. a riolitokkal és obsidiánokkal foglalkozik egy

régebbi munkája is, melyben még mesterének, Szabó József-
nek mnnenklat'úrá ját használja Szintén ezeket tárgyalja a

még hallgató korában kidolgozott egyik pályadíjnyetrtes értekezé-

se is-

A második idszak kolozsvári professzorrágának az ideje,

amidn nemes tudományos szomjúsággal vetette magát Erdély ki-

meríthetetlen gazdagságú ásvány-földtani kincseinek tanulmányo-
zására. Elször csak az általános bejárásoknál leginkább feltn,
új felfedezéseirl ír, így az erdélyi korund elfordulásokról, a s^ur-

duki chloritoidos tinitekrl, stb„ de modern kzettani leírást ad a

gyalui telérandezitekrl, a ditrói szienitfa jtákról és differenciáló-

dási termékeikrl stb. Ennek a második idszaknak azonban a leg-

jellemzbb vonása két nagy tárgykörnek: a Vlegyásza-Bihar hegy-
ségnek és az Erdélyi Medencének tanulmányozása. Egész sorozatát

irta ezekrl az értékes dolgozatoknak. Úgy felvételi munkája, mint

leírásai megfelelnek az emberi jellemvonásának, hogy mindenben

becsületesen kereste az igazságot. Az eredménye és a kéábbí ku-

latók megállapításai között vannak bizonyos kérdésekben eltérések,

de az bizonyos, hogy leíró kzettani és petrologiai eredményei ki-

fogástalanok. Legfontosabb petrologiai eredményei közül megem-
lítem, hogy a Vlegyásza-lliharhegység intrúziós és extrúziós köze

telnek szoros er/ybefiiggését, képzdési sorrendjét állapította meg.

Az ö vizsgálataiból derüli ki az is, hogy a hegység uralkodó kép-

zdménye az általa kimutatott liolit. Kétséget kizárólag kimutat-

ta, hogy a hegység erupti vumainak képzdése a krétakor végén in-

dult meg stb.. stb. Megállapításait még az eleinte vele vitában állók

is nagyrészben elfogadták.

Földtani felvételei kapcsán részletesen megvizsgálta a Bíhav-

hegység bauxit elfordulásait. Sok új lelhelyet mutatott ki. Ivu-
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tatásai virágzó és jövedelmez bányamveletek alapjául is szolgál-

tak, amelyek öt azonban már nem érdekelték, mint ahogy felfede-
zéseinek anyagi részét kiaknázni sohasem akarta.

Másik nagyobb kutatási tárgykörébe az Erdélyi Medence
erupciós tufái tartóztak. Már 1901-ben rámutatott arra, hogy az
Erdélyi Medence dacittufái semmiképen nem származhatnak a Vle-
gyászáhól, a világirodalomban egyesek mégis ezt a viszonyt han-
goztatták még egy évtized múlva is. Ez a körülmény bírta rá vol-
taképen a részletes kutatásokra, amire kedvez alkalmat nyújtott
a pénzügyminisztérium megbízása, hogy az Erdélyi Medence anti-

klinálisai mentén elforduló dac itintáikat tanulmányozza. Eltekint-
ve a Medence É-i és T)-i részén kinyomozott tufavonulatokra vonat-
kozó tanulmányától, 3 nagy értekezésben adta ki Kolozsvár közeli

és távolabbi vidékének dacit és andezittufáira vonatkozó vizsgála-

ti eredményeit, amelyekben behatóan leírja e tufák elfordulási

viszonyait, összefüggéseit a neogén rétegekkel és részletes fiziográ-

i'iájukat. Kimutatta, hogy ezek a neogén tenger szélein képzd! 1

robbanási kréta ékbl származnak, amelyek közül egyeseknek a

valószín helyéi meg is állapító! la. Tehát a JÜhar-Vlegyásza erup
tivumaival semmi összefüggésük nincs.

S / á d e e zk y (1 y u 1. a tudományos törekvéseinek ''"'tekét, pon-

tos és gondos vizsgálatait általánosan elismerték. Elismerte a ro-

mán tudományos világ is és ennek tulajdonítható, hogy élete vé-

géig megtarthatta laboratóriumát, eredeti szobáját a kolozsvári

egyetemi ásvány-földtani intézetben, st az intézet vezeti kollegi-

álisán rendelkezésére hagyták az intézet tudományos felszereléseit

is. Fgeológusi kineveztetésével pedig lehetvé vált további tudo-

mányos mnk ál kodása

.

Tudományos munkálkodásának harmadik idszaka 1922-tl

számítható, amidn fleg eddigi mködési területein szerez újabb

geológiai és kzettani rd tokai és az elért eredményeket nagy terü-

letekre általánosítja. Ezek alapján két úi embléma vetdik fel elt-

te. Az egyik az Erdélyi Medence képzdése alkalmával leszakadt

és a rárakódott üledékektl eltakart hegység részek mai helyzete.

Az dolgozási módszerének megfelel gondos megfigyelések alap-

ján kimutatta, hogy a Gyalui hegység még messze elnyúlik kelet

felé a fiatalabb üledékburok alatt Kolozsvárig, st aJzon túl is. Az

Erdélyi Medence északibb részén pedig Kodmféle anyagú, ekvn-

toriális irányú régi hegyek törmelékes romjaira akadt. A másik

nagy probléma, amire szintén sok adatot gyjtött, Erdély nyugati

határhelgységei képzdményeinek korviszonya. Adatai alapján ki-

jelenti, hogy a nyugati határhegység kristályospaláinak és külön-

böz eruptivumainak képzdése a krétja periódusban ment végbe: a

Uihar-Vlegyász.a eruptív testének képzdése a fels'krétában indult

meg, a gyalui centrális gránit felnyonudási ideje a kréta közepem

esik, a törnek ói porfirites vonulat képzdése szintén kréta korú, az
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i t ten i titonmészkövot útkristályosította. A hegység eddigi kuta-

tói a yyalúi gránitos tömeget permokarbonnak, a torockói porti-

rite< von illatút iiedig ltömegében triásznak, ill. titlionelöt'tínek

tartják, de. töven ismernek, pl. a Hedelli havasokban is mikro

gránitos és felzitos alapanyagú porfi r és porfirit telepteléreket é

telepeket, melyek valóban fiatalabbak a ti tón mészknél.

Ugyancsak az 1920-as évkben. annak közepén kezdte meg a

Hargitahegység részletes vizsgálatát, melynek egyes vidékeit már
sok idvel azeltt jól n egismerte és mivel ö maga, mint láttuk

máshol volt elfoglalva, már 1904-tl kezdve kijelölte tanítványai

vészére feldolgozás célja 1<’>1. Hsége? vizsgálatai alapján a hegység-

általános ismertetésén kívül részletes eredményeket is közöl érteke-

zéseiben, de megfigyeléseinek mák egy részét tehette közzé. A délül

rikfii geológiai kongresszuson a Hargitában végbement asszimi-

lációs jelenségeket adta el.

Tndomátigns mködésében min difi leltározott rendszer szerint

járt el. Ezt a rendszerességet és következetésé rvi megtaláljuk iro-

dalmi mködé-ének els iJösz,lkában is, de n ég inkább a következ
idkben, amidn kiindulási pontja a V légyásza volt. Ennek a hegy-
ségnek a tanulmányozásánál olyan problémák is felmerültek, me-

lyek szüksége*?* tették n szomszédos Gylni 6? Ércbecvség grani-

tos. riolitos, andezites, stib. kzeteinek a megvizsgálását. Az utóbbi
l’e ,rvséeekbl nyert •nalófriákkal e«ak alátámasztani akarta a vle-

gyászai vizsgálatokból kilakolt véleményét. Majd az Erdélyi Me-
dence erupciés tufáinak vizsgálatát kezdte el, hogy megállapítsa

a Vlegyá«z-‘> kzeteitl való különbözségüket, elssorban kíilön-

böz képzdé diket. Az Erdélyi Medence eruptív anyagú konglonie-

rátjamak és tufáinak kutatása szk ségszerlég elvezették a Har-
gitavonulat rendszeres tanulmányozásához, liogy itt találja meg
esetleg az összefüggést.

A természettudonnín.ijos igazságunk és "zen igazság hirdetésé

"ck fanatikus híve colt. Csak azt írta le, aminek igaz voltáról a
leggondosabb kzettani vizsgálatok alapján határozottan meggyel
zdött Hegy mennyire pontos, st pedáns és elvigyázatos volt tu-

lományos mködésében, milyen gondosan újra és újra átvizsgálta

a kétségednek látszó dolgokat annak majdnem két évtizedig ma-
gam is tanúja voltam. A legtalálóbban jellemzi t életének egvik
legjobb ismerje, a kiváló kolozsvári lel készprofesszor, T)r. Tava-
sz y Sándor a következ szavakkal: „Szádeczky Gyula nagysága
az igazlel'kségben állott, élete pedig az egyszerség tiszta szépségé-
ig emelkedett . . . Egyetlen pillanatra sem állott meg olyan úton.

amely nem egyenesen vezette öntudatosan felismert célja felé és

sohasem vett részt olyan tanácsban, amely szemérmes lelke tiszta-

ságát.. jó szíve nemességét veszélyeztette. Igaz ember volt családjá-

ban. munkakörében, hivatása és szolgálata mezején. Az igazságon
kívül nem ismert más érdeket, de az igazságért élete utolsó napjáig
ifjúi lelkesedéssel tudott égni. Megragadó ervel csüggött tudómé-
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nyos kérdéseim A drága erdélyi föld szövevényes történetének a

legtöredezettebb lapjaiba is bevilágított látása és tudása. Megol-
dásai ... az idk bármily változásai közt is hirdetik Szádeezkv

Gyula nevét. Ezek a megoldások életének legszebb gyümölcsei.

“

( Pásztortz XXL 472—473. 1)

Ilyennek ismertük mi. tanítványai is. Elfogadott lélekkel ál-

lottunk koporsója eltt, amely örökre elvitte tlünk. Elvei, eszméi

azonban tovább fognak élni bennünk, akik az tanításait adjuk át

a következ nemzedéknek, de maradjon a Magyarhoni Földtani

Társulat minden tagja eltt is tiszteletben az emléke, akinek ne-

mes lelkét a földtani tudományok iránt mindig igaz lelkesedés he-

vítette.

• • •

Juli us v. S 7 á d e e z k y-K a r d o s s, Mitbegriinder und ge-

wesener Sekretar unserer Gesellsehaft wurde 1S60 zu Pusztafalu

i m Kom itat Abauj-Torna geboren und starb 1935 in Kolozsvár. Er
var Assistent des Professors J'osef v. Szabó, spater Privatdo-

zent dér Gesteinslebre an dér Universitát Budapest. Von 189tí l>e-

kíéidete er die Stelle des Professors dér Geologie an dér I' ni versi-

tat Kolozsvár. Die Grundingen seiner wissenscbaftlicben Bildung
erwarb er in dér Anstalt dér Eniversitat Paris, in dér Gesellsehaft

Mi eh' el Lévy’s und A. La eri . x\ dérén Einflussauf ihn stets

bemerkbar blieb.

Beine Avisseusebaftliebe Tiitigkeit lasst sieb in drei Zeit-ab-

sehnitte aufteilen. Tm ersten w«r er Assistent und Privatdozent

in Budapest, \vo den wichtigsten Gegenstand seiner Forschungen

die Gesteine vem S-lieben Teil dér Gebirge von Tokaj und Eperjes

bildeten. Die zweite Periede umfasst seine Tiitigkeit als Professor

in Kolozsvár, wo er hnuptsáchlich die Bildungen des Bihar-Gebir-

ges und des siebenbürgisclien Beekens studierte. Tn dér dritten Po-

riadé von 1922—1935, erforschte er von dér gegenwa’ tigén Lage aus-

gehend die Bildungen dér altén Gebiree Siebenhürgeus und síelite

die Altersverháltnisse dér Eruptionen und dér kristallinischen

Sebiefer dér W-liehen s iebenbürg ischen Grenzgebirge fest. Aussev-

dem begann er Forscbungsarbeiten aucli im Hargita-Gebirge.

Eino ausfiibrliehere Wiirdigung seiner Tátigkeil in deutscher

Spraehe wird in dér Zeitschrift Acta Chem. Mineialog. et Pliys..

Tóm. V. fase. 1—2 in Szeged erscheinen.
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DR. SZADECZKY K. GYULA IRODALMI MUNKÁSSÁGA. 1 —

LITERARJSCHE TÁTI OKÉIT VON DK. JULIUS v. SZADECZKY.

Rövidítések — Verkürzungen: F. A. — Földtani Közlöny, Értesít =
Értesít az Erdélyi Múzeum Egylet orvos-természettudományi szak-

osztályából. II. Természettudományi szak. ltcrue ~ Revue iiber den

Iuhalt des „Értesít44

, Sitzungsberichte dér medizinisch-naturwissen-

sehaftlieben Section des Erdélyi Múzeum Egylet (Siebenbiirgischer

Museumverein). Ásványtár = Múzeumi Füzetek. Az Erdélyi Nemzeti

Múzeum Ásványtárának Értesítje. Mitteilungen = Múzeumi Füze-

tek. Mitteilungen aus dér m inéra logisch-geologischen Sammlung des

Siebenbürgisehen Nationalmuseums. Dóri = Dari de Seamá ale Sed-

intelor Institutul Geo’logic al Romániei din Bucurekti.

1887. A magyarországi obsidiánok, különös tekintettel geológiai viszo-

nyaikra.— Die ungarischen Obsidiane mit besonderer Kücksiclit

auf ilire geologisolien Verhiiltnisse. (Értekezések a természettu-

dományok körébl. M. Tud. Akad. Kiadványa, p. 1—64. Buda-

pest, 1887.) (Nur ungariseh.)

188Í). A Tokaj-t perjesi hegység Pusztafalu körül lév centrális részé-

nek geológiai és petrographiai viszonyairól, (F. K. XTX. k. P.

244—258. és 320— 436. Budapest, 1880.) — Petrographische und
geologisehe Verhaltnis.se des zentralen Teiles dér Tokn,.j-Eper-

jeser Gebirgskette in dér I mgebung von Pusztafalu. (F. K.

XIX. p. 289—298, 372—383. Budapest, 1889.)

Khyolithnyomok Svédországból. (F. K. XIX. p. 350-4(16. Bpest.,

1889.) — Rhyolithspuren in Seb \veden. (F. K. XIX. p. 437—447.

Budapest, 1889.)

18581. Adatok Munkács vidékének geológiájához. (F. Iv. XX. p. 5—22.

Budapest, 1890.) — Beitrage zr geologischen Beschaffen beit

dér Umgebung von Munkács. (F. ív. XX. p. 61—67. Bpest, 189.1.

)

A magyarországi rhyolibhokról. — Über die ungarischen Rhyo-

1 i t he. (Természettudományi Közlöny XXII. Pótfüzet p. 71—77.

Budapest, 1890.) (Nur ungariseh.)

A malachit mesterséges elállítása. (F. ív. XX. p. 47—48. Buda-

pest. 1890. — Die küustiliche Darstellur.g des Malachits. (F. tv

XX. 1890.) (Nur ungariseh.)

1891. A Pilishegy Nagybári mellett. (F. K. XX. p. 225—240. Budapest,

1891.) — La montagne de Pilis dans le Szigethegység du Conri-

tat de Zemplén. (F. K. XXL p. 265—274. Budapest, 1891.)

1 A feltüntetett ér tekezések közül tíznek a címét dr. Balogh Ern
kolozsvári tanár által, összeállított jegyzékbl (megjelenben az Erdé-

lyi Muzeuni 1936. évi XLI. kötetében, Kolozsvárt) vettem át. Ezek ar-

ról ismerhetk fel. hogy ezeknél nincsenek megadva az oldalszámok,

miután sem az értekezéseket tartalmazó folyóiratok illet évfolya-

mát sem a különlenyomatokat nem tudtam megkapni.
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1892. Adatok az Erdélyi Érdiegység' eruptis kzeteinek ismeretéhez.

(F. K. XXII. ]). 289—300. Budapest, 1892.) — Zr Kenntnisy dér

Eruptivgesteine! des Siebenbürgischen ErzgebirgÁs. (F. K.

XXII. p. 323—330. Budapest, 1892.)

A Magas Tátra gránitjáról. (Természettudományi Közlöny

XXIV. Pótfüzet, p. 184—188. Budapest, 1892.) (Nur ungarisch.)

1893. Dér Gránit dér Holien Tátra. (Tschermak’s Min. Petr. Mitt. Bd.

13. p. 222—230. Wien. 1893.)

Az eruptiv kzetekrl. — ber die Eruptivgesteine. (Emlékkönyv

a Kir. Magy. Term. tud. Társulat félszázados .Jubileumára, p.

698—707. Budapest, 1893.) (Nur ungarisch.)

1895. A szobi Sághegy andesit járói és kze'tzárványairól. (F. K. XXV.
j). 161—174. Budapest, 1895.) — Über den Andesit des Berges

Ságii bei Szob und seine Gesteinseinsehlüsse. (F. K. XXV. p

229—236. Budapest, 1895.)

1896. Cölestin Gebei el Ahmárról, Egyiptomban. (F. K. XNVI. p. 113—

116. Budapest, 1896.) — Cölestin vöm Gebei el Ahmar. in Agyp-

ten. (F. K. XXVI. p. 161—165. Budapest, 1896.)

1897. A Zempléni szigethegység geológiai és kzettani tekintetben. —
l)as Zempléner Inselgebirge in geologischer u id petrographi-

scher 1 1 insidit. (Tenné szettud. Társ. kiadv. p. 1—63 Epést., 18j7.

(Nur ungarisch.)

Choritoidos jíliy Ilitek Szurdokból. (Hunyad m.) (Értesít XIX
j). 1—9.) — Chloritoid-Phyllite von Surduk (Comitat Hunyad).

(Revue. Bd. XIX. p. 1— 8. Kolozsvár 1897.)

A danki földcsúszás. (Értesít. XIX. j). 234- 243. Kolozsvár,

1897.) — Die Erdrutschungen bei Bank. (Revue XIX. p. 204—

207. Kolozsvár. 1897.)

Jelentés az Erdélyi Múzeum Ásványtárának állapotáról az 1896.

évben, t Értesít. XIX. k. ]). 77—78. Kolozsvár 1897.) — Bericht

iiber den Zustand dér niineralogischen Sammlung des Siebeu-

biirgischen Museums im .Jahre 1896. (Nur ungarisch).

A Sátoraljaújhelytl ÉNy-ra Ruda-Bányáoska és Kovácsvágás

közé es terület geológiai és kzettani tekintetben. (F K.

XXVII. p. 273—326. Budapest. 1897.) — Das nordwestlich von

Sátoralja- Ujhely, zwiscben Ruda-Bányáoska und Kovácsvágás

iiegende Gebiet in geologischer und petrographiscber lliitsicht.

F. K. XXVII. p. 349—385. Budapest, 1897.)

1898. Az 1897. évi erdélyi löldcsúszásokrói. (Erdély VI 1 . évi’. ]>. 2-

Kolozsvár, 1898.) — Über siebenbiirgisehe Erdruttcliungen in

1897. (Nur ung.)

Jelentés az Erdélyi Múzeum Ásványtárának állapotáról az 1897.

évben. (Értesít. XX. p. 42—44. Kolozsvár 1898.) Bericht über

den Zustand dér mineralogiscben Sammlung des Siebenbürgi-

schen Museums im Jalire 1897. (Nur ungarisch).

Sztolna környékén lév telér-andesitekrl. (Értesít. XX. k. p.
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23—3(5. Kolozsvár 1898.) 1 ' I
m

•

i* dic A ndesi tgangé bei Satolua

(Revne. hd. XX. ]>. 25— 37. Kolozsvár 1899.)

Adatok Erdély ásványtanához. (Értesít XX. p. 136- 144. Ko-

lozsvár 1SÍI8.) — Beitráge zr Mineralkenntnis Sirbenhiirgens.

(Revne. Bd. XX. p. 96 104. Kolozsvár 1899)

1899. Jelentés az Erdélyi Múzeum Ásványtárának állapotáról az 1898.

évben. — Bericht ,iber den Zustand dér mineralogisehen Saaun-

lung des SLebenbürgisehen Mnseuins im J-.hre 1898. (Értesít

XX. p. 82—85. Kolozsvár 1899) (Mii dóul sebem Auszug.).

A légi egyiptomi építkezések kzetei. — I)io Gesleine dér a. tea

ágyptiscben Hantén. (Egyiptom. Tanulmány könyv "ti). p. 235-

252. Hudapest, 1899.) (Nur nngarisch

)

A magyarországi koru.id elfordulásokról. (F. K. XXIX. p.

240—252. Hudapest, 1899.) — Vöm Yorkonimeu des Korunds in

Fugám. (F. K. XXIX. p. 296—309. Budapest 1899.)

A kolozsvári egyetem ásvány- és földtani intézetének és az Er-

délyi Múzeum ásványtárának kiállítása Párisban az 1900. év-

iion. (Értesít. XXI. k. p. 209—242. Kolozsvár 1899.) — Descrip-

tion des minéraux et des rocbes pré.MMités á PExpositiom de

Paris 1900. Pár !<* laboiatoire de minéialogie et de géologie de

IT
T
niversité de Kolozsvár el pár le ..Museum Transylvanicum*

.

(Revne. XXI. p. 23—29. Kolozsvár 1900.)

Fj telér kzet Assuánból. (F. K. XXIX. p. 153—1,"9. Bp., 1899.) —
Ein neues Ganggestein aus Assuan. (F. K. Bd. XXIX. p. 2ip

—

21(5 Budapest, 1899.)

1S-0II. Az Egeres vidéki gipsz és bai’naszén képzdésérl. — Über die

Entstebung von (iips und Hraunkohle in dér G-egend von Ege-

res. (Erdély. 1900. évf. p. 41—44. Kolozsvár, 1900.) (Nur ung.)

Jelentés ;.z Erdélyi Múzeum Ásványtárának állapotáról az 1899

évben. — Bericbt ii be r die Minera'lsammlung d. Siebenb. Mié.
in 1899. (Értesít XXI. k. p. 260—262. Kolozsvár, 1900.1 (Nur ung.)

A geológia fejldésérl és az élethez való viszonyáról. Dékáni
beszéd. — Über die Entwicklung dér Geologie und ihr Verhált-

nis zum Leben. (Acta Uni versi tat is Reg. Hung. etc. fa se. 1.

Beszédek, p. 11—39. Kolozsvár 1900.) (Nur ungariseh.)

1901. Jelentés az Erdélyi Múzeum Ásványtárának 1900. évi állapotá-

ról. Pevicht iiher den Zustaud dér miiieralogischen Sammlung
des Síel (u.biirgischen Museiuns :m Jahre 1900. (Értesít. XXIII.
p. 197—200. Kolozsvár, 1901.) (Nui ungariseh).

A Vlegyásza félreismert kzeteirl. (Értesít. XXIII. k. p. 47

—

64. Kolozsvár 1901.) — Über eiuige verkannte Gesteine des Yle-

gyásza-Bihargebirgos. (Kevue Bd. XXIII. p. 17—35. Kolozsvár,

1901.)

1902 Özönvízrl. — Über die Siutflut. (Uránia, III. évf. p. 328—330.

Budapest, 1902.) (Nur ungariseh.)

1903. Erdély nevezetesebb ásványvizeinek általános geológiája. — Die
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allgeaneine Geologie dér namhafteren Mineralwasser Sieben-

bürgens. (Erdély nevesebb fürdi 1902 ben. p. 45—66. Kolozsvár.

1903.) (Nur ungarisch.)

Jelentés az Erdélyi Múzeum ásvány- és földtani gyjteményei-
nek állapotáról az 1901. esztendben. — Berieht iiber den Zu-

stand dér min. u. geol. Sammlung des Siebenbürgischen

Museums im Jnhre 1901. (Értesít XXIV. p. 110—113. Kolozs-

vár 1903.) (Nur ungarisch).

A Vlegyásza-Bíliarhegységbe tett löldtani kirándulásaimról. (Ér-

tesít XXV. k. p. 53—78. Kolozsvár, 1903.) — Meinc geologi.sch-

en Exkursionen ins Vlegyásza-Bihargebirge. (Revue, Bd. XX \
r

.

Ii. 70—73. Kolozsvár, 1903.)

A nagybáród i rhyolithról, mint a Vlegyásza-Biharhegvség É i

folytatásáról. (Értesít XXV. p. 171—193. Kolozsvár, 1903.) -

Das Rhyiolithvorkommen von Nagybáród, als die nördliche

Fortsetzung des Vlegyásza-Bibarer Eruptivsteckes. (Revue,

Bd. XXV. p. 55—69. Kolozsvár 1903.)

Jellentés az Erdélyi Múzeum ásvány és földtani gyjteményei-

nek állapotáról az 1902-ik esztendben. — Berieht iiber den Zu-

stand dér mineralogischen Sammlung des Siebenbürgischen

Museums im Jalire 1902. (Értesít XXV. p. 134—138. Kolozsvár.

1903.

) (Nur .ungarisch).

Egyetemi ásvány- és földtani Intézet és az EME ásványtára. —
Das min. geol. Institut d. Universitat jjml das Mineralienkabi-

nett d. Sieb. Nat. Museums. (Emlékkönyv a kolozsvári m. k.

F. J. t. egyetem sitib. a m. orv és term. vizsg. XXXII. vándor-

gyl. tagjai részére, p. 82—90. Kolozsvár, 1903.) (Nur ung.)

1904. Adatok a Vlegyásza-Bijmrhegység geológiájához. (F. K. XXXIV.
|). 2—64. Budapest, 1904.) — Beitriige zr Geologie des Vlegyá-

sza-Bihargebirges. (F. K. XXXIV. p. 115— 184. Budapest, 1904.)

Jelentés az Erdélyi Múzejim ásvány- és földtani gyjteményei-
nek állapotáról az 1903-ik esztendben. — Berieht iiber den Zu-

stand dér mineralogischen Sammlung des Siebenbiirgischen

Museums im Jahre 903. (Értesít, XXVI. p. 93—97. Kolozsvár,

1904.

) (Nur ungarisch).

A Remecz-vidéki aluminium kzet geológiai viszonyairól. (An-

gol, francia és német kivonattal, p. 1—31. Kolozsvár 1904.) Mit

englisehem, französischem und deutsejhem Auszug.
1905. Határhegységeinkrl. — Über misere Grenzgebirge. (A m. orv.

teim. vizsg. 1903. Kolozsvári t. XXXII. vándorgylésének t. v.

és munkálatai, p. 222—225, Budapest, 1905.) (Nur ungarisch.)

Az Erdélyi Múzeum Ásvány- és Földtani gyjteményeinek álla-

jmtáról az 1904-ik esztendben. Berieht iiber den Zustand dér

minerallogisohen Sammlung des Siebenbiirgischen Mu-eunis im

Jahre 1904. (Értesít XXVI l. p. 21)3—218. Kolozsvár, 1905.) (Nur

ungarisch.)
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A Biliarhegység aluminiumérceirl. (F. K. XXX\. ]>. 247—267.

Budapest, 1905.) — Die Aluminiumerze des Bihargebirges. (F.

K. XXXV. p. 247—267. Budapest, 1905.)

A Biliarhegység Hézbánya-Petrosz-Szkerisora közötti részének

geológiai szerkezetérl. (A m. kir. Földtani Intézet évi jelenté-

se 1904-rl. i>. 142—153. Budapest, 1905.) — Über deli geologischen

Aufbau des Bihargebirges zwischen den Gemeinden Kézbánya,

Pét rósz und Szkerisora. (Jahresbericht d. kgl. ung. Geol. Alist,

fii i* 1904. p. 166—179. Budapest, 1906.)

1906. Jelentés az 1906. évi ( aug. 17—szept. 22.) olaszországi tanulinány-

útjárói. p. 1—4. Kolozsvár, 1906.) — Bericlit ii bér die Studien-

reise in Italien. (Nur ungaiiscb.)

Gleesernyomok a Bibarhegységben. (Földrajzi Közi. XXXIV. p.

299—304. Budapest, 1906.) — Gletseherspuren im Bihargebirge.

(Földrajzi Közi. Bd. XXXIV. p. 131—134. Budapest, 1906.)

A Szárazvölgy (VaJe Szaka) geológiája Rézbánya vidékén. (Mú-
zeumi Füzetek. I. p. 50—73. Kolozsvár, 1906.) — Geologie des

Szárazvölgy (Vulea Saea) bei Rézbánya. (Natunv. Museums-
hefle. Bd. I. p. 94—116. Kolozsvár, 1906.)

Seprési (Jzárán Gyula. — Július Czárán v,on Seprs. (Erdély, XV.
p. 1—6. Kolozsvár, 1906.) (Nur uugarisch.)

Jelentés a Biharhegység középs részében az 1905 ben végzett

földtani felvételemrl. (A m. kir. Földtani Int. évi jelentése

1905-rl. p. 123— 144. Budapest, 1906.) — Be? Lclit über die im
Jahre 1905 im Bihargebirge durchgeführte geologisehe Auf-
uahme. (Jahresbericht d. kgl. ung. Geol. Anstalt f. 1905. p. 144

—

170. Budapest, 1907.)

1907. Az Erdélyi Múzeum ásvány- és földtani gyjteménye 1900-ba n.

Bericht über den Zustand dér mineralogischen Sammllung
des Siebenbürgisehen Museums im Jahre 1906. (Nur ungariscjh.)

(Az EME évkönyve 1906 évre. p. SS—94. Kolozsvár 1907.)

A Vesuviónak 1906. évi nagy kitörésérl. — über die grosse

Eruption des Vesuvio im Jahre 1906. (Az EME nagyenyedi

vándorgylésének Emlékkönyve, p. 3—16. Kolozsvár 1907.) (Nur

uugarisch.)

A Bihai hegység középs részinek kzettani és tektonikai viszo,

nyairól. (F. K. XXXVII. p. 1—15. Budapest, 1907.) — Über die

petrographischen und tektonisjchen Chamktere des miittleren

Teiles des Bihargebirges. (F. K. XXXVII. p. 77—93. Budapest,
1907.)

Boldogulásunk kérdéséhez. Dékáni beszéd. — Zr Fragé unserer

Wohlfahrt. (Acta Universitatis Reg. Hung\ ete. Fasc. I. Beszé-

dek. p. 1—33. Kolozsvár, 1907.) (Nur uugarisch.)

A Bibarhegységben és a Vlegyászán 1906. évben végzett geoló-

giai reambulatióim. (A m. kir. földtani int. év jelentése 1906-

ról. p. 51—68. Budapest, 1907.) — Über meiue im Bihargebirge
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und in dér Vlegyásza im Jahre 1906. vorgenommenen geolog

Beambulationen. ( JahreMiericht. d. k. ung Geol. Anstalt f. 1906.

n 56—77. Budapest. 1908.)

1908. Jelentés az ásványtárról. — Bericht iiber die Mineraliensamm-
lung. (Az EME évkönyve 1907-re. p. 78—81. Kolozsvár, 1908.)

(Nur ungarisch.)

Adatok a Hidegszamos kristályospaláinak ismeretéhez. (F. K.

XXXV11I. p. 257—276. Budapest, 1908.) — Zr Kenntnis dér

kristallinen Schiefer dér Hideg-Számos. (F. K. XXX Vili. p.

382— 104. Budapest, 1908.)

Bemerkungen zu „Neue ostungarische Bauxitkörper und Bau-

xitbildung iiberhaupt“. (Zeitschrift f. prakt. Geologie. Bd. 16. p.

Halle a S. 1908.)

1909. Jelentés az Ásványtárról. — Bericht iiber die Mineraliensamm-

lur.g. (Az EME évkönyve. 1908-ra. p. 76—78. Budapest, 1909.)

(Nur ung.)

A délolaszországi földrengésrl és a földrengés lehetségérl

minálunk. — Über das siiditalienische Erdbeben und die Mög-
lichkeit dér Erdbeben in Ungarn. (Múzeumi Füzetek IV. p.

8—18. —Kurzor deutucher Auszug ibidem, p. 26. Kolozsvár, 1909.)

Verespatak kzeteirl (F. K. XXXIX. p. 336—362. Budapest,

1909.) — Über die G esteire von Ve espatak. (F. K Bd. XXXIX.
p. 436—464. Budapest, 1909.)

Az Erdélyi Nemzeti Müzenni Ásványtárának technológiai gyj-
teménye, bekiildve a megyéktl., — Die techndlog. Sauliul, d.

Siebenbiirg. Nationalmmeums. ( NI f fi lék let az 1907 1908. évi je-

lentéshez. p. 1—20. Budapest, 1909.) (Nur ung.)

191,0. Megjegyzések Sawicki Ludomir dr. „A Bibarhegység eljegese-

désének kérdéséhez". (Földrajzi Közi. AXXY1II. p. 81—83. Bu-

dapest, 1910.) — Bemerkungen zu Dr. Ludomir Sawicki’s Ab-

bandlung „Zr Frage dér Vorgletscherung des Bibargebirges“.

(Földrajzi Közi. XXXVlll. p. 98—100. Budapest, 1910.)

Jelentés az ásványtárról. — Bericht über die Miueralieesa.nm-

lung. (Az EME évkönyv 15<09-re. p 74—77. Kolozsvár, 1910.)

(Nur ungarisch.)

A holtak városáról. Messzináról és környékérl. — l iter die

Stadl dói Tótén, Mes.sina und Fmgcb. (Természet tudományi

Közi. XL1I. p. 57—77. Budapest, 1910. Ugyanez n egjelent l'ni-

versum \
r

. k, p. 54—75. Budapest, 1910.) (Nur ung.)

A gáznem és folyékony bitumenek a közlekedés szempontjából

— Die gasart igen und fliissigen Bilumeue vöm Gesiebtspunkt

des Veikehrs. (Közlekedés, 1910. 7. sz.) (Nur ung.)

1911. Dós födjének történelmébl. (Az EME 1910-ben Desen t iltott \.

vándorgylésének Emlékkönyve, p 40—46. Kolozsvár, 1911 )

Jelien tés az Ásványtárról. — Bericht über die Mineraliensamin-
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lurg. (Az EME évkönyve 1910-re. p. 57—71. Kolozsvár, 1911.)

(Nur ung.)

Földgáz és petróleum az Erdélyi Medencében. — Erdgas und
Petroleum im Siebenbürg. Peckeli. (Természeti ud. Köz!. XLTII.
p. 82—92. Huda pest, 1911.) (Nur ung.)

Váll!'- zl niány jelentése az Egyesület 1910-évi mködésérl. — Be-

rielit d. Ausscliuss?s ii. d. Tatigkejt <1. Vereins i. .1. 1\9 1 0. (Az
EME évkönyve 1910-n* p. 3-— 10. Kolozsvár, 1911 ) (Nur inig.)

Egy nagy tévedés födünk életének magyarázatánál. (Ásványtár.

I. p. 41— 40. Kolozsvár 1911.) — Ein grosser Jrrtuin in dér Er-

klárung des Lebens unscrer Erde. (Mitteiliingen. Bd. I. p. 90

—

96. Kolozsvár, 1911.)

Erdgas im siebeabiirgischen TertiürhockeE. (Petroleum. lfMl. 61.

sz. Budapest.)

Erdély geológiai múltja. — Die geolog. Vergaugenheit Sieben-

biirgens. (Magyarország 1911. 61. sz. Budapest.) (Nur inig.)

A szerves világ fejldése és ránk maradt kincsei. — Diei Eat-

wicklui g inul die Relikte d. organischen Welt. (Természettu-

dományi Közi. XLllI. p. s:?4—S41. Budapest, 1911.) (Nur inig.)

A kissármási metángáz kitörése és az Erdélyi Medencének ré-

gibb iszapvulkánjai és fortyogói. — Die Eruption des Métan-

gases bei Kissármás. etc. (Természettud. Köz/l. XLIIE. ]i. 897

—

911. Budapest, 1911.) (Nur ung.)

1912. .leien, múlt és jöv. Rectori beszéd. — Gegemvart, Vergaugenheit

und Zukui.fl. (Aeta Universitatis Reg. Hiig. etc. fasc. II. j)

5—9. Kolozsvár, 1912.) (Nur ung.)

A víz szerepe a vulkáni kitörésekben. — Rolle des Wassers bei

den vulkanischen Eruption. *n (Természettud. Közi. XLTY. Pót-

füzet. )). 96— 99. Budapest, 1912.) (Nur ung)

Dr. Koeh Antal negyvenéves egyetemi tanári jubileuma., (Ás-

ványtár. I. k. i>. 97—98. Kolozsvár, 1912.) — Ziiin 40-^áhrijgen

.lubilenm des Prolessors Dr. Anion Koeh (Mitteilungen Bd.

1. i>. 173— 17á. Kolozsvár, 1912.)

Az Ásványtár jó. öntése. Bericht dér Min. Sanimlung. (Az EME
évkönyve 1911-évre. p. 86—92. Kolozsvár, 1912.) (Nur ung.)

Amphibolandesit-ásvány tufák az Erdélyi Medence DNy-i felében

(Ásványtár. I. p. 99— 102. Kolozs\ár, 1912.) — Amphibolande-

sittuffe in dér siidwestliclien Hiilfte des sieBeiiibüígischen

Beekens. (Mitteilungen Bd. I. p. 176—190. Ke lozsvár, 191)2.)

1913. Adatok az Erdélyi Medence tektonikájáéhoz (F. K. XLTTI p. 405

—

416. Budapest, 1913.) — Beitrage zr Tektonik des Siebeabiir-

gisehen Beekens. (F. K. XLTII. p. 481—494. Budapest, 1913.)

Jelentés az Ásványtár állapotáról az 1912. évben. — Bericht über
d. Zustand dér Min. Sammhmg im Jalire 1912 (Az EME év-

könyve 1912-re p. 65—69. Kolozsvár, 1913.) (Nur ung.)

Jelentés az 1912. évi felvételekrl!. — Bericht ii. d. Aufnaíhmen im
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1912. (Jelentés az Erdélyi Medence földgáz elfordulásai körül

végzett kutató munkálatok eredményeirl. II. rész. p. 1—2 >. Bu-

dapest, 1913.) (Nur ung.)

1914. A kanadai XII. nemzetközi geológiai kongresszus. (F K, XLI\ .

p. 1—26. Budapest, 1914.) — Über den XII. ínlernationalen Geo-

logenkongress in Kanada. (F. K. XLIV. p. 105 -122. Budapest,

1914.

)

Jelentés az Erdélyi Múzeum Ásványtárának állapotáról az 1913.

évben. — Ilié Mineraliensammlung in 1913. (Az EME évkönyve

1913. évre. p. 46—52. Kolozsvár, 1914 ) (Nur ung.)

Tuifatanulmányok Erdélyben. I. rész: Kolozs tufavonulata'. (Ás-

ványtár. II. p. 201—233. Kolozsvár 1914.) — Tuffstudien in

Siebenbürgen. I .Teil: Die Tuffzüge von Kolozs. (Mitteilungen.

Bd. II. p. 295—333. Kolozsvár 1914.)

Amerikai tapasztalatok. (Uránia XV. évi. p. 153—162. Bpest, 1914.)

1915. A Vlegyásza-Biharhegység eruptivus kzetei újabb irodai ná-

nak kritikai átnézete. (Ásványtár. III. p. 30—72. Kolozsvár,

1915.

) — Kritische Übersicht dér neueren Literatnr über die

Eruptivgesteine des Vlegyásza-Bibargebirges. ( Mitteilungen

Bd. III. p. 107—156. Kolozsvár 1915.)

Kissebes, Hodosfalva, Sebesvár, Marótlak, Magyarókereke geo

logiai viszonyairól. (Ásványtár. TIT. p. 1- -24. Kolozsvár 1915.

i

— Die geologiscben Verhjiltnisse von Kissebes, Hodosfalva, Se-

besvár, Marótlaka und Magyarókereke. (Mitteilungen. Bd. II!

p. 73—101. Kolozsvár, 1915.)

1916. Tufatanulmányok Erdélyben. II. rész: Kolozsvár nyugati kör-

nyékének tufás rétegei. (Ásványtár. III. p. 164—216. Kolozsvár
1916) — Tuffstudien in Siebenbürgen. TI. Teil: Die tuffhaltigen

Schichten dér westlichen Ümgebung von Kolozsvár. (Mittei-

lungen. Bd. III. p. 233—292 Kolozsvár. 1/916.)

A világháború és a geológia. — Dér Weltkrieg und die Geológus

(Természettud. Közi. XLVIII. p. 65—71. Budapest, 1916.) (Nur

ungariscth.)

1917. Tufatanullmányok Erdélyben. III. Kolozsvár, Kolozs, Visa közti

terület tufái. (Ásványtár IV. p. 1,—94. Kolozsvár 1917.) — Tuff-

studien in Siebenbürgen. III. Die Tuffe des Gebietes zwischen

Kolozsvár, Kolozs und Visa. (Mitteilungen. Bd. ÍV. p. 105—

213. Kolozsvár, 1917.)

1918. — és Szentpétery Zsiginond: A gyakoribb közetalkotó

ásványok legfontosabb tulajd mságainak táblázata. Tabeile

dér wiehtigsten Eigenschaften dér Gesteinsbildenden Minerale

( p. 1—36. Kolozsvár, 1918.) (Nur ung.)

Megemlékezések: Szakáts Dalma 1897—1918, Dr. Kiss Ern 1886 -

1918, Vig Gergely György 1887—1918, Szilágyi S. Márton 1887

1918. (Ásványtár. IV. 2. -z p. I— IV. Kolozsvár, 1918.) — Geden-
kenreden. (Nur ung,)
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A Gyalui kristályos tömeg kalotaszegi és kapu menti (ÉK-i) ré-

szére települt „alsó tarkaagyag“ szárazföldi származásáról.

(Ásványár. IV. p. 245—251. Kolozsvár 1918.) - Óbor die konti-

nentale Entstehung (les auf dem Kálót u szeger und Kapuser
(nord-östliehen) Teil des Gyaluer kristallinen Massivs gela-

gerten „untérén bunten Tones“. (Mitteillungen. Bd. IV. p. 275—
279. Kolozsvár 1918.)

Pusztító köom'ás a kolozsvári Kel légváron. — Yi rheereuder

Bergsturz in dér Zitadelle von Kolozsvár. (Te •mészettud. Közi.

U i». 1(57—173. Budapest, U918.) (Xur ungarisch.)

Magyarország geológiai é< egyéb kapcsolata a Balkánnal, fleg
Szerbiával.— Ge dogi>che u. sonstige Zusain mer. hangé Ungarns
mit dem Halkan, inshcsondere mit Serbien, (Termtud. Társ.

jubileumi Emlékkönyve részére készült doílgozat. Az adatot

vettem: Aeta l'niv. Kr. .Jós. Kolozsvárensis 1918/1,919. Kasé. I.

p. 73. Kolozsvár. 1919) (Nur nngariseh.)

1919. Kelskrétu eljegesedés és rátolás kérdése Erdély nyugati határ-

hegységében. Oberkretazeische Verejsung und Überschie

bú ig im W-licben Grenzgebirge Siebenbürgens. (Ásvánvtá •. V.

)i. 1—Ifi. Kolozsvár, 1919.) (Nur ung.)

1922. Belát ii le geoDogice a le unor roce utilizabile in industria oeramíeá

af laté in muntii diu margirea apu eaná a Ardeahilui sivársta

sisturilor erjstaline din Valea Dragauullui. (Dari. X. p. 1—7.

1922.)

1923. Asupra originei si várstei sisturilor éri; talíne din tínutul aríe-

sului Muntii Giláu. (Bari. XI. 1923.)

1924. Studii geo’ogiee in Muntii Apuseni, <u privire speeíalá asupra

formárii sisturilor cristalii e. (Dari XII. p. 1—6. 1924.)

1925. Insula cristalina dintre communele Petridul de dós, Huru si

Oco.isul (Jiul Turda). (Bari. XIII. i>.
1—5. 1925.)

Partra de Nord a masivului ciistalin a| Giláului. (Bari. XIII.

p. 1—7. 1925.)

Muntii ascunsi din nord-vestul I ransilvanieí. (Bari. XIII. p.

1—6. 1925.)

Tlietis a begyek szülje. — Thetis, die Mutter dér Berge. (Nur

ung.) A Gyalui kristályos hegység képzdése. — Bie Entsteli-

ung des kristallin. Gebirges von Gyalu. (Nur ung.) (Újság, 1925.)

A Gyalui havasokról. — Über die Gyaluer Schneeberge. (Nur

ung.) (Újság. 1925.) A Vezúv újra kitört. — Neuere Eruption

des Vesuvio (Nur ung.) (Újság, 1925. máj. 3.) Mi okozta a jég-

vihart. — Ursachen des Hagelgevvitters. (Nur ung.) (Újság,

1925 máj. 10.)

1926. Kocele cristaline ale insulelor de sisturi eristaline Cieau si Pre-

luea. (Bari XIV. p. 1—3. 1926.)
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Muntii ascunsi ai seriéi cristaline mai vechí (sería íntaía) din

nordve&tul Ardealului. (Dári. XIV. p. 1—7. 192G.)

1927. Petrografia si vársta rocelor cristaline din regiunea Borsec. (Dá-

Muntii ascuusi din Transiilvaia de Est. (Dári. XV. p. 1—9. 1927.)

Erdély nyugati határhegységeinek képzdése és kora. (F. Tv.

LVII. p. 188—197. Budapest, 1927.) — (Bildung und Alté 1-

dér westsiebenbürgischen Grenzgebirge. (F. Tv. LVIT. p. 230

—

239. Budapest, 1927.)

1928. Eltakart hegyek az Erdélyi M< dence északnyugati részében. (F.

K. LVIII. ]). 30—35. Budapest, 1928.) — Verdeckte Gebirge int

NW-Teile des Siebenbürgischen Beckens. (F. Ív. LVIII. p. 164—

167, Budapest, 1928.)

Asupra varstei eruptivului dela Vládeasa. (Dári. XV. p. 1— 1.

1928.)

Muntii vulcaniei Hárghita-Cálimani. (I)ari. XVI. p. 1—16. 1928.)

1929. Assimilations-Erscheinungen in deui Hargithazuge dór Ostkar-

pathen. (Conipte Rend, XV. Interant innal Geological Cong-

ress in South Atrica. II. p. 434—43G: 1929.)

A Székelyföld képzdése. — Pie Entstehung des Székler andes.

Emlékkönyv a Székely Nemzeti M üzenni 50 éves jubileumára,

p. 491—502. Sepsiszentgyörgy, 1929.) (Nur ungariscjh.)

1930. Borszékfürdö forrásairól geológiai tekintetben. Deutscher Aus-

zug: Über die Quellén vöm Bad Borszék in geologischer Be

trachtiig. (Az Érd. Muz. E. térin. tud. szak.közleményei.1930.

p. 11—26. Kolozsvár, 1930.)

1931. Erdély különös szerepe és helye a Föld testén. Deutscher Aus-

zug: Die besondere Lage und Rolle Siehenbürgens auf doni

Erdkörper. (Érd. Muz. E. tcrm. tud. szak. közleményei 1930. p.

27—31 Kolozsvár, 1930. — l’gyanez megjelent az EME mar isvá-

sárhely IX. vándorgylésének Emlékkönyvében, p. G1—G8. Ko
lozsvár. 1931.)

Adatok Kolozsvár környékének geológiájához. PeuPeher Aus-

zug: Zr Geologie dér Fmgehung von Kolozsvár-Clu.i. (Érd.

Muz. E. térin. tud. szak. Közleményei. 1931.)

1932. Nagyenyed vidékének geológiai kialakulása, és kapcsolata a

szerves élettel. — Die goologisehe Ansgesíaltung dér Gégén

d

von Nagyenyed im Zusammenhang mit (lem organisohen Le-

hen. (Az EME Nagyenyeden tartott X. vándorgylésének Em-
lékkönyve. p. 85—9G. Kolozsvár, 1932.) (Nur ungari'ch.)

Ol igoeenkorn (raohit-vulkán nyoma Kolofisvát halálában. Pe-

utschcr Auszug: Sjmren oligocáner Trachyt-|\’ulkanan>brüclie
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in (’er TTngebung von Klausenburg. (EA| E lenn. Ind. szak.

Közleményei 1932. p. 19 24. Kolozsvár 1932.)

A helvetion transgressio koiiglomerát ja és sai unitién kavicsok

Kolozsvár környékén, l'eutselier Auszug: Die I rausijre.s.sioiis-

k ng omerate dcs llelvclion und Schottev des Sarmatien dér

Umgebiuig von Klausenburg. (A/. KAIK térni. tud. szak Köz-

leményei. 1932. ]). 25—39. Kolozsvár 1932.)

1933. Születés és halál a szervetlen világban. Deutsoher Auszug: Ge-

lui rt ui:d Tód in dér anorganiscben Welt. (Az KAIÉ Nagy-

bányán tartott vándorgylésének Emlékkönyve, p. 1
.— 11. Ko-

lozsvár 1933.)

A Szamosfalvi sósfürd ge dogiája. Aárhatunk-e ipari földgázt

Kolozsvár környékén. D* u( selier Auszug: Geologie des Salzba-

der ven Szamo falva 1 s t iudusridlles Erdgas in dér Urnge-

bung von Klauscnlm: gzu nvai-ten? (Az KAIK térin. tud. szak.

Közleményei 1932. p. 247256. Kolozsvár 1933.)

1934. A föld 1932-ben megjelent geológiai térképe. Dutseher Auszug;

Die in 1932 érsekiéi ene geologisclhe Karte dér Kidé. (Az KAIK
térni. tud. s/.ak. Közleményei. 1934. v. 161— 164. Kolozsvár, 1934.)

Kolozsvár környéki elpusztult hegy részek. Deutscher Auszug:
Éber die vei wiisteten Gebirgsleile in dér 1'nigebung von Klaii-

senlnirg. (Erdélyi Múzeum. \\XIX. i>.
363—372. Kolozsvár 1934.)

Adatok Sepsiszentgyörgy (. környéke geológiájához. Deutseher

Au-zng: Zr Geologie v. Scpsiszentgyörgy-Sangheorghe u. Vm-
gebung. (Az EME Sepsiszent ’yörgyön tartott vándovgvnlésé-
nek emlékkönyv*

. p. 97—104. Sepsiszentgyörgy. 1934.)

A Giikk geo.* giájának a váza. — Grnndriss dér Geologie des

Iliik k-G eb irges. (Erdély. XXXI. p. 1 2. Kolozsvár, 1934.) (Nur
u liga viseli.)

1935. Osborn: Titanotlierium inonográphiájáuak jelentsége. Deütschez

Auszug: Die Iledeutuug Osborns Titanotherium Alonographie
fii r Siebenbiirgen. (Az EME brassói vándorgylésének Emlék-
könyve. i>.

79—86. Kolozsvár 1935.)

rjabb ; fiatok városunk geológiájához — Xeuere Beitragie zr
Geclogie unserer Sladt. Alit kurzem deutscliem Auszug. (Er-

délyi Múzeum. X \>. p. 269 282. Kolozsvár, 1933.)


