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TÁRSULATI ÜGYEK.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL

I. SZ A K Ü L É S  1 8 8 7  M Á R C Z IU S 2 -IK Á N .

Elnök : Dr. S zabó J ó z se f .

Dr. K r en n er  S ándor  «svédországi színtelen sphalerit és a pseudobrookit egy 
új lelethelyéről értekezett.

A z előadó felemlíti, hogy egy Jacobsbergről (Wermland Svédország) szár
mazó jacobsiton víztiszta sphaleritet fedezett fel, mely ez ideig csak New-Jerseyből 
volt ismeretes. Részletesen tárgyalja azután az ásványon észlelt krisztallografiai 
és fizikai tulajdonságokat, valamint az étetési eredményeket. Ezután bemutatja a 
Vezúv lX72-ik évi kiömlésének szilárd láváján általa felismert pseudobrookitot. 
Az ásványkereskedő a darabon csak két egészen új ásványt említ fel. Ugyanis a 
gryphiolitot és a bellonesiát. Előadó még vékony sötét színű tűcskéket vett 
észre, melyeket vizsgálatai után pseudobrookitoknak ismert fel. A két új ásvány 
alapos megvizsgálásával nem foglalkozhatott m ég; de nem tartja valószínűtlennek, 
hogy a bellonesiának keresztelt kristálykák nem egyebek mint pseudobrookitok.

A pseudobrookit ásványtani elhelyezésére nézve elmondja saját nézeteit s 
bemutatja az eddig felállított vegyi formulákat.

Zimányi K ároly a nemzeti muzeum gyűjteményéből való amerikai anglesitet 
és salzburgi epidotot ismertet.

Anglesit. 1. Irujillo, Mine Poderoso (Peru). Az apró anglesitek egy ólom- 
tartalmú érczen feliér, gyöngefényű, hegyes piramisokban antimonocker által rész- 
ben körülnőve fordulnak elő. A pyramisokat y. (122). P2 alak képezi, a mely eddig 
az anglesitnél csak kombinátiókban volt ismeretes.

2. A<[uimarca. prov. Cajatambo, Mine d' Irismachay (Peru). Dürfeldit üre
geiben kis gyémántfényű anglesit-kristályok ülnek. A kombintiók legnagyobb
részt oszloposak, még pedig : o. (011). P oc szerint, c. (001). oP, b. (010). oo í* oo, 

m. (110). oo P, n. ( 120). x  1'2, o. (011). P ^ ,  d.(102). z. (111). P, v. ( J 22). 
f}2, /. (144). ÍM-. alakokkal.

3. ( ’erro de Amera, Jalisco (M exikó). A víztiszta, erős fényű anglesitek 
sötétbarna okeres limonit-kérgen ülnek. A kristályok rövid oszloposak, a kombi- 
nátiók: m. (110). oo P, d. (102). 2P z. (111). P, és c. (001). oP képezik.

4. Kpt dót az Ach ént halból ( Salzburg). A pistaziazöld és teljesen átlátszó 
kristályok, sötét diopsid. és kevés albit társaságában, tömör epidot és feketés zöld 
nmphibol elegyére nőttek. Alakjaik : M. (001). oP, T. (100). o^jgo-, P. (010).

(101). ®. (103) i. (T02). r. (Tol). 1. (201).
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2£oc, e. (101).— £oc, li. (201). -L'ÍOO o. (011). ü ^ l í .  (012). i«oo, n. (210). 
oci>2,z (110). ocp, »1. (120). ^ Ü 2 , n. ( n i ) .P ,  q. (221). 2P, y. (211). 2£2, b (233)

d.(U I). — P, e. (113). — JP .
5. Epidot Hollersbacltról (Salzburg). A két megvizsgált kristály T. (100). 

o ü Í o c  szerint iker. Alakjai: M. (001). oP, T. (100). oo oo, P. (010). oo ü  oo, 

i. (102). I ^ o o ,  s. (203). § oc, r. (101) í? oo, 1. (ÜOl). á ? o o ,  li. (201).— 2í?oc, 
e. (101) — Poo, o.(Ol l). ü c o ,  z. (HO).ooP, n. (Ti 1).P, q. (221). 2P, b. (233). ií§,

H. (732). !£*!, e. ( U 3 ) . — JP.

P e t r i k  L a j o s  «a magyarországi porezellánföldekről, különös tekintettel a 
rhyolit-kaolinokra» tartott előadást.

A m. kir. földtani intézet által gyűjtött és előadó által használhatóság czél- 
jából megvizsgált anyagok között, a gránit.-, gneiss- és porphyr-féle kőzetek földpát- 
jának mállása folytán képződött kaolin nem fordul elő. Ilyen igazi kaolint 
Magyarországból eddig nem ismerünk. Az előforduló tisztább fehér agyagnemek 
leginkább rhvolitból származnak és a valódi kaolintól nemcsak fizikai sajátságaik
ban térnek el, de termőhelyök is rendesen másodlagos.

Előadó azon kérdésre , vájjon használhatók-e az ilyen anyagok porczel- 
lángyártásra. olyképen igyekezett megfelelni, hogy a rendelkezésére álló agyagokból, 
nevezetesen, a kovászói, nagymihályi, telkibányai, dubriniesi és beregszászi földek
ből közvetlenül porczellánt készített; még pedig kemény földpát-porczellánt és 
angol módon gyártott csontporczellánt. A felsorolt anyagok a porczellángyártásra 
alkalmasaknak bizonyultak és így azokat «kaolinnak» vagy megkülönböztetés 
végett «rhyolit-kaolinnak» nevezhetjük.

Előadó ezen rhyolit-kaolinokon kívül még a következő anyagokkal tett 
kísérleteket:

1. Az esztergomi homok mosásánál nyert agyagos quarz-liszttel. mely mint 
soványító anyag alkalmas a porezellán-gyártásra ;

2. a budai (lipótmezői) kaolinszerű földdel, mely kevésbbé jó, de durva 
porezellán- vagy félporczellán-félék készítésére felhasználható ;

3. a körmöczbányai rhyolittal, mely a porczellángyártásnál quarz és föld
pát-pótló anyagnak használható.

Előadásához a nyers anyagokat és az azokból próbául készített csészék egész 
sorozatát mutatja be.

L ó c z y  L a j o s  a hallottakkal kapcsolatban elmondja, hogy a «kaolin» igazi 
chinai szó s annyit jelent körülbelül mint «hegynyereg.» Chinában a porezellán 
nyers anyagát tudomása és tapasztalata szerint helyenkint szintén másodlagos 
termőhelyeken nyerik.

Az elnök még arra is figyelmezteti előadót, hogy helyenkint különösen a 
fehér agyagok egyes esetekben kénsavat is tartalmaznak és kéri előadót, hogy ezen
túl ezen körülményre is jó lesz tekintettel lenni.

Előadó elnök figyelmeztetését köszönettel veszi tudomásúl és megjegyzi, hogy 
a kénsav előfordulására ez ideig nem volt különös figyelemmel, de nem igen hiszi, 
hogy a felsorolt anyagokban elofordúlt volna. Ezentúl ezen érdekes körülményre 
különös tekintettel lesz. —

Rendes tagokúi ajánltatnak :
Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887. 1 °
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D i*.Vangel  J enő  egyetemi tanársegéd Budapesten; ajánlja Dr, S taub  M óricz

e. titkár.
Z orkóczy L ajos tanító Újvidéken: ajánlja B alla  P ál alapító ta g ;
P hilippovits  S ándor  társulati igazgató Majdán ; ajánlja M il etit s  D öme r. tag.
P etrik  L ajos állami iparközéptanodai tanár Budapesten ; ajánlja Dr. S taub 

M óricz e. titkár.
B akos J ános  liely. főgynmasiumi tanár Budapesten; ajánlja Dr. S taub 

M óricz e. titkár.

II . S Z A K Ü L É S 1 8 8 7  Á P R IL IS  6 -IK Á N .

Elnök : Dr. S zabó J ó z se f .

Elnök üdvözli dr. S zajnoha  L ászló urat, krakói egyetemi tanárt, mint 
vendéget.

Piendes tagokul ajánltatnak:
B aum erth  K ároly bányatiszt, Bartos-Lehotkán; ajánlja H ellv ig  N ándor  r. tag;
K upecz  I stván  m. királyi bányatiszt Körmöczbányán; ajánlja H ellvig  

N ándor  r. ta g ;
S ch er ffel  G usztáv  m . kir. b á n y a ta n á c so s  Budapesten; ajánlja  G e s e l l  

S ándor  vá l.  tag .

Az előadások sorát F ranzénau  Á goston nyitotta meg «A(lat Budapest altala
jának ismeretéhez<> czimű értekezésével.

Az előadó az állandó országház telkén mélyesztett fúrólyukak által feltárt 
mélyebben fekvő képződmények anyagáról és azoknak geologiai koráról értekezett. 
Vizsgálatai kiderítik, hogy az ott előforduló anyagok iszapolása után a maradék 
quarzszemekből, közönséges opál-szilánkokból, gránátokból, szénrészekből, csillám
lemezkékből, pyrit-kiválmányokból, a mágnessel kivonható vasrészekből és szerves 
maradványokból áll.

Utóbbiak legnagyobb része mikroskopikus állatok, a foraminiferák mész- 
liázai: kevesebb számban találhatók kagylók és csigák; nagyon gyérek rák- és hal
részek és egy növénynek magja.

A szerves maradványokat összehasonlítva más helyiségekben előfordulókkal, 
kiderül, hogy a kérdéses rétegek a budapesti városligeti artézi kútnak a 
mélységétől a 302*81 m. mélységig átfúrt rétegeihez hasonlítanak.

N oth G yula  «a niatjtiarorszáf/i jx'troleumkutatásokra >< vonatkozó előadást tart.
Utolsó időben ugyanis magyarországi petroleumaknázás végett több új tár

sulat alakult, mi az előadót arra serkentette, hogy Magyarország alig ismert 
petróleum-mezőit, nevezetesen a délnyugati részekben, horvát és szlavón tarto
mányokban levőket ismertesse és evvel kapcsolatban néhány útmutató figyelmez
tetést adjon a netaláni vállalatoknak.

Iüfejti, hogy nevezetesen a szlavón tartományban és a Muraközön Peklenica 
mellett virágzó petroleum-ipar fejleszthető; de csak nagyobb pénztőke segítségével 
és megelőző pontos geologiai vizsgálatok alapján ; mely tényezőktől különben 
minden e nemű vállalat sikere feltétlenül függ.
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A kutatási pontok megválasztását a rétegek alkotása határozza meg és az 
antiklinális rétegekhez közel eső pontok a legelőnyösebbeknek bizonyulnak. Ennek 
megvilágítására nehány geologiai szelvényt mutat be.

A petróleum-gyülemlés a nyerges és redős képződéseknél a rétegek nyomása 
és megszakadása következtében a legtökéletesebb.

N oth azt hiszi, hogy habár petroleumkutatásoknál biztos, jó eredményért 

egy szakember sem állhat j ó t ; úgy mégis az előadott kutatási módok segélyével, 
okszerű úton szerezhet magának biztos tudomást arról, hogy vájjon a nyitandó 

helyen kellő mennyiségű petróleumot talál-e vagy nem s így a nagyobb pénzbe
fektetés kifizeti-e magát vagy pedig veszteséggel jár-e.

Dr. S taub  M óricz első titkár bemutatja Dr. R oth S amu r. tag «.4 magas 
Tátra éjszaki oldalának hajdani jégárai» czímű dolgozatát. S taub  utal arra, hogy 
Kárpátjaink ma már nem nyúlnak a hóvonalba; a glecserképződés ma rajtok már 
nem figyelhető meg és tanúit annak, hogy valaha e hegység is a jégkorszak gle- 
cserjeinek befolyása alatt állott volna, csak az újabbb kutatásnak sikerült fölmutatni.

Az első, ki hatalmas glecserdiluviumból álló morénákat konstatálhatott, 

1868-ban Stache volt; miután már előbb 1856-ban Zeuschner a Kárpátok gali- 
cziai oldalán Zakopanénál a Dunajec völgyében mutatta ki a morénák jelenlétét. 
Azóta az adatok hazánk jégkorszakára nézve napról napra fölszaporodtak ; szolgál
tattak ilyeneket Matyasovszky, P osewitz, P aul, T ietze, E mericzy és tisztelt 

elnökünknek már az 1873-iki évből köszönjük a Mátrában észlelhető moréna-kép- 

ződés ismeretét. A Kárpátokra nézve azonban legtöbbet tettek dr. Roth Samu és 

P artsch, a boroszlói tanár. A lefolyt évben a magyar orvosok és természetvizs
gálók Buziás-Temesvárott tartott XXIII. vándorgyűlése alkalmával elnökünk 

ismét érdekes közleményekkel lepett meg. Figyelmeztetett' különösen a glaczial 
faunákra, mint a minő a beremendi mészkőben foglalt, melyet annak idején Petényi 

fedezett föl, továbbá dr. H ofmann és Matyasovszky által a harsányi hegyen  

talált faunára. Ugyanott dr. Szabó a sziklákon a karczolatok nyomait találta. Jég
árak 'szállíthatták továbbá a dunai trackytcsoportban, nevezetesen Nagy-Maros

nál található medenczében az idegen kőzettöredékekből álló höm pölyöket; a Diós- 

jenői tó medenczéjének keletkezését is a jégkorszaknak tulajdonítja; valamint 

a budapesti «Kőbányában» is lelte föl a jégkorszak hatását; sőt a Balaton, meg 

a Velenczei tó mélyedményeit szintén a nyugatról benyomuló jégtömegek kivájó 

hatásának tulajdonítja.
Dr. R oth S amu újabban a Magas Tátra északi oldalára terjesztette ki figyel

mét és sikerült is neki ott P artsch adatait részint kiigazítani, részint bővíteni. 
Kutatásainak eredményét röviden összefoglalva, a következőt közölhetjük.

A hajdani jégárak nyomainak tanulmányozására a Magas-Tátra éjszaki 
oldala sokkal alkalmasabb, mint a déli. Völgyei sokkal nagyobbak és többféle 
kőzetből államiK. A völgyek nagysága és részeik absolut magassága egyenes arány
ban áll a jégárak nagyságával és lefelé való kiterjedésével. Minden völgy felső 
szakasza gránitban van, folytatását pedig üledékes kőzetek képezik. Ezen utóbbi 
körülmény igen alkalmas egyrészt a vándorkövek mivoltának és szállításuk módjá
nak megállapítására; másrészt pedig a jégárak útjának és kiterjedésének felis
merésére.

A hajdani jégárak nyomainak tanulmányozásával ugyan már hosszabb
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idő óta foglalkozik R o t h , azonban csak az 1 8 X 5 .  és 1 S S G .  év nyarán tanulmá
nyozhatta ezen vidéket rendszeresen. Kutatásai a Javorinka-, Bialka-, Suclia- 
\voda-, Bysztre- és Koscieliszko-völgyre vonatkoznak. Ezen völgyek mindannyian 
északfelé irányulnak és igen gazdagok különféle jégárnyomokban.

A Jantrinka-rölyy vízterülete 3.~* knr és így tetemesen fölülmúlja a déli 
oldal legnagyobb völgyét. Középső és alsó szakaszának üledékes kőzetein elhelye
zett gránittömbök és egyéb jövevénykövek arról tanúskodnak, hogy a jégár 
vastagsága némely helyen fölülmúlta a 100 -t. A jégár végét illetőleg R oth 

kutatásai azon sajátságos eredményre vezettek, hogy az nem a Javorinka-patak 
medrében, hanem az őt balfelől határoló, Hovancova nevű széles hegyháton az 
1037 ,n/ magas kúpon túl keresendő. Hasonló, de még sokkal szembetűnőbb 
eredményre jutott a szomszéd Bialká-völgvben, mely a Magas-Tátrának leg
nagyobb völgye ((jr. km2). Itt is azt tapasztalta, hogy a :2<>0 mJ-ué\ vastagabb 
jégár kilépve a Cservena-skalától alkotott szorosból, nem követte a völgynek 
északkeletre való kanyarodását, hanem északi irányát megtartva baloldalával fel- 
hatott a Russinova polana nevű széles hegyhátra, míg jobb oldala vagy 130 -rel 
mélyebben a völgy jobb oldalán rakta le szállítmányát hatalmas oldalmoréna 
alakjában. A lejtős jégár azután a Lysa nevű fürészmalom tájiin két ágra szakadt: 
az egyik ág a vízválasztó gerinezén a Cloly (1:203 ) és Glodowka (1171 "'/ j 
kúpokon áthaladt és nem messze a Glodowkán túl érte végét, míg a másik a völgy 
talpán folytatta útját és nem messze a Lysa alatt körülbelül 1)30 '"/ magasságban 
megszűnt.

Ezen völgyben volt a Magas-Tátrának legnagyobb jégára. Az ott található 
jövevénykövek között vannak olyanok is, melyeknek 70 m:) a köbtartalmuk; 
35—40 m3-esek aránylag gyakoriak. Az oldalmorénák csak némely szakaszban 
láthatók tanulságosan ; a homlokmorénák közül pedig különösen az említendő, 
mely a Halastavat határolja észak felől. A Rosztoka nevű mellékvölgyben, mely
nek hátterében a Lengyel Ottó a Sziklawa vízeséssel van, szép csiszolások 
igen gyakoriak. Ezek némely helyen feltűnő épségben vannak megtartva és 
általában a legtanulságosabbak az egész Magas-Tátrában. A Bialka- és Javorinka- 
völgy végmorénáit nvomtalanúl elsodorta a folyó víz. Annál jobban van az meg
tartva a Sucha-woda-völgyben, hol a patak, áttörve a jobb oldalmorénát, elhagyja 
a morénaterületet. Ezen völgy már lengyel területen fekszik és a vele egyesülő 
Panszczvcza völgygyei együtt csak i22 km" területű. Jégára azonban igen tekin
télyes volt és vastagságával jóval fölülmúlta a :200 wi-í. Azonban nem csak szép 
liomlokmorénájáról és nagyságáról nevezetes ezen jégár, hanem arról is, hogy a 
Kopa Magory-tól északra átlépett a baloldali partján és erős ágat bocsátott a 
szomszéd Olczyszko-vülgybe, melynek üledékes kőzeteit egészen elárasztotta 
gránittömbjeivel és egyébnemű törmelékeivel. A Suchawoda- és Panszczvczavölgy 
közötti vízválasztó körülbelül 1000 magasságtól kezdve lefelé mindenütt jégár
törmelékkel van ellepve ; valószínű, hogy ezen gerincz e két völgy jégiírainak 
középmorénája. A Sucha-woda jégára lO íá magasságban végződött.

A Bysztre-völgy alsó végén a Zakopanéi vashámor volt, most papírgyár van 
ott. A község felett körülbelül 1050 ^  magasságban végződött ezen völgy jégára, 
mely alig ért el .">0 m/nél nagyobb vastagságot. A völgy mindkét oldaliin tisztán 
kivehető oldalmoréna van. A baloldali a Vt órányira a falutól levő Kalatowka
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nevű tisztáson látható szépen kiképződve, és ezen moréim birta Z eu sohn er t  

lS.V)-ben azon akkortájban még merésznek mondható állításra, hogy nem a folyó
víznek, hanem jégárnak lerakodmánya. Ez volt az első adat, mely a Tátra hajdani 
jégáraira vonatkozólag közölt.etett.

A Koszcieliszko-völgyben leginkább csak a Snireczyn-tó környékén találni 
érdekesebb jégárképződményeket. Magának a tónak medre a Tomanova és Csarny 
Dunajecz-völgy jégárainak összeolvasott oldalmorénáitól van alkotva. Ezen völgy
ben is 1030 *"/ -en alul már nyoma sincsen a jégárnak.

Dr. S zontagh T amás másod titkár l)emntatja C seh  L ajos új térképszínezési 
eljárásait s néhány e helyütt is említésre méltó adatot Katinkára (Zólyom 111.) 
vonatkozó tanulmányából.

Cseh  L ajos új térképszínezési eljárása olajfestékkel, — mint ő irja — egy
szerű és gyors. Előnyéül sorolja fel, hogy a hibásan festett részeket radirgmnmival 
könnyen ki lehet venni és vijra színezni anélkül, hogy a térkép szenvedne, hogy 
továbbá nagy területeket folt nélkül lehet színezni és a színezésre aquarelfestékkel, 
tussal és mindenféle tintával egészen jól lehet irni vagy rajzolni.

Az eljárás részletes leírását nem kaptuk meg, de az előadó megjegyzi, hogy 
próbái után már most is a következő megjegyzései vannak.

Ily módon színezni csak is nagyobb területeket, lehet, még pedig az éles 
határok végett valószínűleg sablonokkal. Rendes terrainrajzzal ellátott topograpliiai 
térképet színezni ily módon nem lehet, mert az alaprajz elfödetik. Ezeknek daczára 
e színezési eljárás érdemes a tanulmányozásra s reménylhető, hogy Cse h  L ajos 

urnák sikerülni fog az említett hátrányokat elébb-utóbb kiküszöbölni.
S zontagh T amás továbbá két, Zólyom vármegye iparára nézve jól használ

ható agyagot mutat be.
Az egyik «Szliács» fürdő felett a «Kralova sztudnya» felé húzódó fensíkon 

fordúl elő ; a másik Farkasfalra határában a falutól K-re a Beniczky-féle major 
felé. Mind két agyagtelepet durva kavics fedi. Az agyagréteg vastagsága jelenté
keny és valószínűleg a magas «Polanát»> környező gneiss és gránit málladékából 
származik. A Szliács melletti agyagot már régen használták a környék lakosai és 
a zólyomi pipagyárosok. S zontagh 1 K<Xl -ben járta be ezen vidéket s feltűnvén 
ezen primitiv turkálások folytán felszínre került agyag, melynek később Farkas
falván is nyomára jött, két földbirtokos barátját nekibiztatott, hogy próbálják 
meg ezen agyagokat kőagyag és cliamott áruk nagybani készítésére felhasználni, 
különösen a kályhagyártást ajánlván figyelműkbe.

így keletkezett azután a farkasfalvi és halászi (Szliács mellett ezelőtt 
Ribár) cliamott- és kőagyaggyár. A halászi gyárból egy kályharészt bemutat az 
előadó. Az itt készített kályhák minden tekintetben kitünőeknek bizonyultak. 
Végre melegen ajánlja e helyütt ezen fejlődő iparágat az állami szakkörök 
figyelmébe.

Kocsis J ános bemutatja H antken  M ikpa egyetemi tanár által a congéria- 
rétegekben talált új csiga-nemet, a Tinnyea Vásárhelyit-1, melyről szerzője már az 
akadémiában értekezett.

Dr. P ethö  G yula  az iméntiekkel kapcsolatban megemlíti, hogy az ő fölvé
teli területén, Arad megyében és pedig Laáz mellett szintén fordulnak elő ugyan
ilyen csigák lenyomatai, a melyek a Melania Escheri-hez csalódásig hasonlítanak,
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csakhogy e faj rendes alakjaihoz képest óriási nagyságúak s ebben a tekintetben a 
Tinnyea Vásárhelyíí-vel szinte összetéveszthetők. A laázi példányok azonban kivé
tel nélkül hiányosak s a meghatározás szempontjából épen legbecsesebb és leg
fontosabb részök, a szájnyílás még eddig ismeretlen.

Elnök fölhívására dr. P ethö a legközelebbi szakülésen be fogja mutatni e 
lenyomatokat.

II I .  SZAKÜLiÉS 1 8 8 7  M ÁJUS 4 -É N .

Elnök: dr. S zabó J ó z se f .

G e z el l  S ándor rendes tagnak ajánlja T sch ebu l  A n tál-t a «pesti kőszén- 
bánya és téglagyártársulat'» kőszénbányainak felügyelőjét Doroghon.

Dr. S zabó J ózsef  a németországi «Dreikanterek» példányait bemutatván, 
előre bocsátotta, hogy a diluvium régibb korszakában Európa és Észak-Amerika 
legnagyobb részét jég borította. Európában három jégár-gócz állítható fel, 
melyekből hatalmas jégtáblák és jégárak nyomultak szét és nagy területeket 
borítottak el.

Az első a skandináviai és az északeurópai glacziál vidék; a második Anglia 
felföldje és hegyei nyugoteurópai glacziál vidékkel; harmadik az Alpok a keleti 
és déleurópai glacziál vidékkel.

Ezen fölvidékekhez több apró glecser-működés is csatlakozik.
Az északeurópai glacziál korszak bevégeztével, tehát a jégtáblák elolvadásá

val az alapmoréna területén éjzaki homok- és kavicsréteg maradt vissza mint a 
skandináviai jégár hatás végső nyilvánúlása. Ilyen területre épült Lipcse, Drezda 
s. a. t., mely vidékről mutat be tárgyakat előadó. E homokban olykor a hömpölyök 
sajátszerű súrlódást szenvedtek, melynek eredménye egy piramisos alak s ezeket 
Németországban «Dreikanterek»-nek nevezik.

Előadó Szászország éjszaknyugati részéből, Ober- és Unt er-Lausitz több 
határából, u. m. Copitz, Zatschke, Moritzburg-ból ilyen sajátszerű három élű 
glecser-súrolási liömpölyöket mutat be, melyek anyagra nézve mind quarzok, tehát 
a legszilárdabb kőzet, mely a koptatásnak legjobban ellen áll. Vannak* egyéb 
rovátkos kavicsok is, de ezek egy része réteges palás szerkezetet árul el és így 
nem mindig állítható, hogy glecser-karczolás volna. Végre ugyan itt egészen 
gömbölyű quarzhömpölyöket is találni.

Egy más lelethely nem messze Drezdától Weicha környékén egy kavics
bánya. Itt a Dreikanterek nem olyan szépek és még \ ’ierkanter»-e\i is vannak, 
melyek azután egészen szabálytalan alakúakba mennek át.

Alig C>—7 éve, hogy Németországban tüzetesebben foglalkoznak a glacziál 
korszakkal, de azóta sok olyan részletet tüntetnek fel, melyre előbb senki sem 
gondolt. Az angol és skandináv geologusok részletes tanulmányai szolgáltatták az 
alapot s a skandináv geologusok közül különösen T orell  személyes gyakori meg
jelenése Németországban tette itt a jégkorszakot mondhatni népszerűvé. Az előadó 
18X5. évben vett részt a Harzhegységbe tett kirándúlásban s ott látta, hogy minő 
hatást tesz a skandináv geologusok jelenléte. A quarzitok nem árulnák el termő- 
helyöket, azok mindenütt egyformák ; de már a gránit, a porphyr és még inkább a
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réteges és kövületes kőzetek igen is. Ezen érdekes kirándulás alkalmával fenn a 
hegyoldalon T orell  és K eusch  felismerték azon gránithömpölyt, melyet az 
előadó talált, hogy az éjszaki s nevezetesen azon szigetekről való, melyek Finland 
és Stockholm között vannak.

A németek már több vidéken mutatták ki a glecserek voltát és minőségét 
és így P artsch az ottani tapasztalattal, a már meglevő adatok felhasználásával, a 
Kárpátok glecser-viszonyairól is könnyebben írhatott összefüggő munkát, mint a 
ki a kutatásnak ezen ágába még vigy bevezetve nem volt.

Hogy Magyarország területén van-e ilyen súrlódási hömpöly, azt még nem 
tudjuk, mert eddig senki sem figyelt rá ; de minthogy az a glacziál korszak olyan 
jellemző maradványa, valóban érdemes a kavicsbányákat s hasonló feltárásokat 
ezentúl tüzetesebben megvizsgálni.

Dr. P ethö G yula bemutatta néhány szokatlan nagy ságit, csiga lenyomatát, 
melyek az aradmegyei Latíz község határában, egy pannoniai korbeli meszes 
homoktömbből valók. Külső alakra és díszítésre nézve e csigák az ismeretes 
Melanin Escheri-hez hasonlítanak, a melyekből azonban ilyen óriási példányok 
eddigelé sehonnan sem ismeretesek. Nem lehetetlen ennélfogva, hogy ezek az 
aradmegyei példányok közel rokonai a H a n t k e n - íőI leírt és a múlt szakülésen 
bemutatott Tinnyea Vásárhelyij-nek, de sőt talán azonosak is vele. A velők 
együtt előfordúló csigafajok társasága megegyezik a Tinnyea csigákéval.

Ezekután P ethö  G yula  még bemutatott néliányfényképet, melyeket K a l e 

csinszky  S ándor tagtársunk küldött. E fényképek a legutóbbi északnvugot 
olaszországi nagy földrengések színhelyéről valók s azokat a megdöbbentő rom
bolásokat mutatják be, a melyeket e földrengés különböző városok épületeiben 
okozott.

H alaváts G yula Zsigmondy Béla mérnök adatai nyomán a szentesi artézi 
kútról értekezik. A szentesi artézi kút fúrólyuka 313'83 méter mély és 0*5 méter
nyire a felszín felett 'A~)í,2á() liter vizet szolgáltat "24- óránként. A fúró itten homok 
és agyag váltakozásából álló rétegsorozatot tárt fel, melynek felső része az 
alluvium, középső része a diluvium, alsó része pedig a áá()-ik métertől kezdve a 
neogénkor u. n. levantei emeletének üledéke. E rétegek előadó nézete szerint 
egy édes vizű belső tó lerakodásai. Szerves maradványokat sok réteg tartalmaz, 
legérdekesebbek azonban a levantei kövületek, melyek a mellett, hogy elég épek, 
előadó szerint kétségen kivűl bizonyítják, hogy a nagy magyar medencze altalaját 
képező rétegsorban a levantei emelet üledéke is részt vesz. Ez szerző szerint 
első bizonyos adat ezen emelet előfordúlására Magyarországban. Bemutatja a telje
sebb levantei kövületeket, különösen mégemlékezvén az új specziesekről; úgy
szintén az eredeti fúrási próbákból összeállítva egy üvegcsőben az artézi kút 
átmetszetét.

L óczy L ajos a hallottakra következő megjegyzéseket tesz :
1 -szőr is, hogy T. R óth L ajos már a püspökladányi kút fúrásánál is kon

statálta, igaz a kellő fentartással, a levantei réteg létezését Magyarországban.
--szór, kérdést intéz előadóhoz, vájjon az alluvium és diluvium között olyan 

élesen megkülönböztethető-e a határ, mint az a rétegsorozaton ki van tüntetve.
Végre L óczy azt hiszi, hogy a homok és agyag váltakozása inkább egy 

belvizes folyó lerakodására bizonyít, mint egy nagy tóéra. Ezen állítását több..
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érdekes példával bizonyítja, jelesen a Pó deltáinál tapasztaltakkal. Kifejti még 
a víz felszálásáról való nézeteit is.

H alaváts G tula viszont kijelenti, hogy T. R óth L ajos munkájára a kellő 
figyelemmel vo lt; továbbá, hogy az alluvium és diluvium közötti éles határt több 
oldalról szerzett tapasztalatai nyomán be is bizonyíthatja, minek következtében a 
kitüntetett éles határ létezését fentartja.

Dr. M uraköz? K árolt a szentesi artézi kút mélyében talált Virianit (phos- 
phorsavas vasvxydul) elemzését mutatja be.

Értekezik további! a püspökladányi artézi kútból kitódúló gázokról. Leírja 
a megvizsgálás miatt végzett műveleteket, melyek főként oda irányúinak, hogy a 
pályaudvar világítására mint lehetne a kérdéses gázokat előnyösen felhasználni.

L oczka J ózsef  az avalai (Szerbia) arsenopyrit elemzését és az arsenopyrittel 
és löllingittel végzett néhány kísérletének eredményét mutatja be.

Végül dr. S taub  M óricz bemutatja dr. F elix  J ános lipcsei tanár új dolgoza
tát, melyben ismét két Magyarországban talált fosszil famaradvány ismertetésével 
foglalkozik. Egyik a Magyarországban egykor nagyon elterjedt Cupressinoxylon 
pannonicum, Fel.-hoz tartozik, mely egyrészt az által válik nevezetessé, hogy 
kérgét egész épségben tartotta meg, másrészt azért, hogy dr. S chafarzik  F erencz  

a Gellérthegy déli oldalán találta, mi oda mutatna, hogy e tűlevelű fatypus már a 
felső eocenben lépett fel. A második famaradványt L óczy L ajos találta Kristyor  
mellett Hunyad megyében a kárpáti homokkőben, ez új babér-féle fajnak bizo- 
nyúlt és a szerző Perseoxylori antiquum-nak nevezte el.

I. V Á L A SZ T M Á N Y I Ü L É S  1 8 8 7  M Á R C Z IU S 2 -IK Á N .

Élnök : dr. S zabó J ó z se f .

Az ajánlott rendes tagok egyhangúlag megválasztattak.
Titkár felolvassa a m. kir. földmívelés- ipar- és kereskedelemügyi miniszté

rium 111. számú 1SS7. évi januárius hó 22-én kelt átiratát, melyben a társulatot 
arra hívja fel, hogy az IKK.'). évi országos kiállítás alkalmából készített hivatalos 
jelentésben netalán róla tett megemlékezést tudomásúl vegye s ezen alkalomból 
felmerülő eszméit es észvevételeit vele tudassa. A választmány más alkalommal 
fog ezen átirattal foglalkozni.

A visszamaradt selmeczbányai színezett geologiai térkép ára, a magyarázó 
szöveggel együtt S írtban állapítatott meg.

II . V Á L A SZ T M Á N Y I Ü L É S  1 8 8 7  Á P R IL IS  6 -IK Á N .

Elnök : Dr. S zabó J ó z se f .

Jegyzőkönyv hitelesítése után a szakülés által ajánlottak rendes tagokúi 
egyhangúlag megválasztatnak.

Titkár jelenti, hogy V arga V ilmos rendes tag, szászkabányai járásbiró 
meghalt. Szomorú tudomásúl szolgál.

Kilépésökot bejelentették ketten.
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B lanford  W. T., D echen  H .,  C ap e l l in i  G., D a ub r ée  A. és H é b er t  E. az 
lSSG-ki közgyűlésen megválasztott tiszteleti tagok e kitüntetést megköszönik.

A «Montan Industrie Zeitung» szerkesztősége által felajánlott csereviszonyt 
a választmány elfogadja és a «Comité Géologique de la Russia» kiadványainkra 
vonatkozó kérésének elintézését a titkárra bízza.

A németpalánkai általános kiállítás rendezőségének felhívása tudomásul 
vétetett.

Titkár a «Thompson Elisabeth» alapítvány gondnokságának felszólítását 
jelenti be, mely szabadon választott nyilt tudományos pályázat hirdetésére 
vonatkozik.

A selmeczbányai fiókegyes 'úlet két megtartott szakülésről ad jelentést. Fiók
egyesületi titkár továbbá megválasztás végett a következő urakat jelenti be :

K amenár  J ános kir. bányamérnöki segéd Szélaknán ;
L u d w ig  J ózsef  kir. bányagyakornok Szélaknán ;
S z é l e s  G éza  kir. bányagyakornok Selmeczbányán ;
•Jákó G yula  kir. akad. segédtanár Selmeczbányán ;
C sia I gnácz  kir. akad. segédtanár Selmeczbányán ;
P iczek  G usztáv  kir. bányagyakornok Selmeczbányán ;
S tem pe l  G yula  kir. bányagyakornok Vihnyén ;
K ratkoszky  K ároly kohótiszt Selmeczbányán.
Egyhangúlag megválasztatnak s az oklevéldíjak beszedésére és beküldésére 

fiókegyesületi titkár fel fog kéretni.
A Magyar tudományos Akadémia átiratában értesíti a társulatot, hogy ez 

időszerűit a kért 300 frtnyi segélyező összeget meg nem szavazhatta.
Titkár jelenti, hogy Tóth Á g o s t o n  nyug. honvéd-ezredes, daczára annak, 

hogy a társulat alapító tagja, évenkint befizeti még az 5 frtnyi tagdíjat is, hogy a 
társulat czéljait ezen adománya által is elősegítse. A választmány elhatározza, 
liogy ezen összegek az alaptőkéhez csatoltassanak és a titkárságot megbízta, hogy 
az ügyszerető tagtárs urnák köszönetét tolmácsolja.

I I I .  V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S  1 8 8 7  M Á JU S  4 -É N .

Elnök : dr. S zabó J ó z se f .

I. Jegyzőkönyv hitelesítése után titkár jelenti, hogy az országgyűlés által 
megszavazott 1000 frt országos segély a társulat pénztárában elhelyeztetett.

A választmány úgy az Országgyűlésnek mint a Vallás és közoktatásügyi 
Miniszter Űr Ónagyméltóságának egyhangúlag meleg köszönetét mond és meg
bízza az Elnökséget, hogy Miniszter Úr Ónagyméltóságának egy küldöttség élén 
személyesen is tolmácsolja a társulat hálás köszönetét.

H. Titkár felolvassa azon bizottság jelentését, melyet a választmány 1X87. év 
márezius 2-án a végből kiküldött, hogy az 1000 frtos országos segély mikénti 
felhasználására vonatkozólag tegyen javaslatot. A bizottság véleménye röviden 
foglalva az, hogy az 1000 frtos országos segély egyrésze a «Földtani Közlöny» 
tudományos értékének emelésére fordíttassék ; a mi abban állana, hogy a dolgoza



234 TÁRSULATI ÜGYEK.

tokhoz mellékelt rajzok fenakadás nélkül adassanak ki és az idegen nyelvű részben 
a magyar geologusok működése lehető híven ismertetendő.

Továbbá a bizottság az írói tiszteletdíjak felemelését is ajánlja ; még pedig 
az eredeti dolgozatokat ívenkint 30 í r tra ; úgyszintén a szerzők által készített 
eredeti rajzokat is külön óhajtja díjaztatni.

A közlöny ilyképeni emelése után első sorban szükségesnek tartja «Magyar- 
ország átnézetes geologiai térképének» kiadását, még pedig azon több oldalról 
kijavított és átdolgozott munkálatot, mely a Berlinben székelő europai-geologiai 
térkép directoriumának küldetett Europa új geologiai térképéhez. E czél elérésé
hez óhajt az országos segély másik, megtakarított részével járúlni.

A megtakarított pénzösszegek és más reményelhető anyagi támogatások 
segélyével a becses és közhasznú térkép körülbelül két év alatt közkincsesé válnék

Ha ezeken kivűl Magyarország valamely vidékén fölvétel vagy gyűjtés szük
sége merülne fel, a választmány azt a megfelelő pénzösszeggel támogathatná.

A bizottság egyhangú megállapodás folytán ezeket ajánlja a választmány 
figyelmébe.

Dr. S chimdt S á n d o r  a bizottsági javaslat azon része ellen tesz kifogást, 
melyben az országos segély egy része «Magyarország átnézetes geologiai térképé
nek'» kiadására ajánl tátik. Dr. S chmidt  többek között a térkép kiadását, megfelelő 
magyarázó szöveg nélkül nem tartja elég haszonnal járónak. Előnyösebbnek 
tartja, ha az országos segély azon része, mely a «Földtani Közlöny »-re fordított 
pénzösszeg után megmarad, tudományos kutatásra, illetőleg kiküldetésekre for- 
díttatik.

B ückh J ános, Z sigmondy  V ilm os , az e ln ö k  és S taub  t i tk á r  h o z z á s z ó lá s a i  

u tá n  a v á la s z tm á n y  a b iz o t t s á g  ja v a s la tá t  v á l to z a t la n ú l  e lfogadja .

III. Titkár a negyedévi pénztári jelentést olvassa fel, mi tudomásúl szolgál.
IV. M e n e g h in i  G iu s e p p e  pisai egyetemi tanár megköszöni tiszteleti taggá 

történt megválasztását.
V. B ückh J ános indítványozza, hogy miután a titkári teendők tetemesen 

felszaporodtak ; a titkárok fizetése együttvéve 100 írttal emeltessék. Indítványozó 
azt hiszi, hogy a társulat javúlt anyagi viszonyai ezen szerény jutalmazást meg
engedik.

A v á la s z tm á n y  B ückh in d í t v á n y á t  e g y h a n g ú la g  e lfo g a d ta .

Dr. S taub  M óricz első titkár a maga és a másod-titkár nevében köszönetét 
mond a választmánynak mindenkor tapasztalt szíves jóindulatáért.

VI. Dr. S taub  M óricz első titkár a maga részéről azzal is igyekezik a 
társulat iránti őszinte hálájának kifejezést adni, hogy 100 o. é. írttal az alapítók 
sorába lép.




