
A m agyarhoni földtani társu la t 1866. évi 
köz- és szakgyülései.

t

Marczius 14-én. K ö z g y ű l é s .  1. K u b i n y i  Ág o s t o n  
elnök ur Feszi tanácsnok urat mint kiküldött biztost bemutat
ván a közgyűlést megnyitotta és rövid beszédében kiemelvén a 
társulat közhasznú működésének fontosságát jelentette, hogy el
foglaltsága és gyöngélkedése őt kényszeríti az elnökség további 
viseléséről lemondani, köszönetét fejezvén ki az eddig iránta vi
selt bizalomért és a társulatnak szerencsés jövőt kívánván, ma
gát annak szives visszaemlékezésébe ajánlotta.

2. K u b i n y i  F e r e n c z  alelnök ur számot adott a társu
lat 1G évi működéséről. Felsorolta a kiadott munkákat, a tagtár
sak kirándulásait, a nyert utaztatási eredményeket és a gyűjtött 
föld- és őslénytani tárgyak számát, melyekből a nemzeti Mú
zeum hasonnevű gyűjteményei majdnem kizárólag állanak. Ki
emelte névszerint azon tagtársakat kik a nemzeti Múzeum geo
lógiai gyűjteményét érdekes tárgyakkal megajándékozták, to
vábbá ezen gyűjtemény felállítása és rendezése körül kifejtett 
saját működését és tanúsított pénzbeli áldozatkészségét. Végre 
bejelentette uj tagokul: Jurenák Pál, báróPodmaniczky László, 
Kubinyi Géza, báró Mednyánszky Dénes, Korizmics László, 
Marczibányi Antal, fíeniczky Márton, Stészel Lajos, özvegy 
Szűcs Lajosné, Koppélyi Frigyes, Koppélyi Fiilöp, báró Pod
maniczky Magdolna, Cséry Lajos, Benes Gyula, Zsemlinszky 
Rudolf, Zsedényi Ede. Kubinyi Albert, Holzpach András, Jen- 
drassik Miksa, Ferenczi János, ifjabb Kubinyi Ferencz, Ilasen- 
feld Manó urakat.

A közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy a köztitelet- 
ben álló alelnök urnák a társulat köszöneté nemcsak jegyző
könyvileg hanem külön levélben is kifejeztessék.

3. W á g n e r  D á n i e l  pénztárnok ur felolvasta pénztár
noki jelentését.

4. C s a n y u g a  J ó z s e f  könyvtárnok ur jelentést tett a 
társulati könyvtár állásáról.
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5. Felolvastatott a társulat szellemi és anyagi felvirágzá
sára vonatkozó albizottsági javaslat, melynek lényege:

a) hogy országszerte felhívás hirdetessék melyben a társu
lat közhasznú czélja előadatik és melyuj tagok megszerzése vé
gett alkalmas egyéneknek megküldendő.

b) hogy a beadott szakértekezések a társulat közlönyébe, 
mint forrásmunkába azon nyelvben vétessenek fel a melyben bc- 
adatnak.

c) hogy a jegyzőkönyv, mely az értekezések tartalmát rö
viden felsorolja a közlöny számára magyar és német nyelven 
szerkeztessék.

d) hogy az első évnegyedben be nem küldött tagdijak pos
tai utóvétel utján beszedendök de alapszabályilag senki se kö- 
telcztessék bizonyos éveken át a társulat tagja maradni.

e) felkérendő a nagyméltóságu helytartótanács, hogy meg
hagyása következtében a megyei és helyi hatóságok minden 
kutásatásánál a rétegek számának és vastagságának leírását 
valamint ezen rétegek anyagából példányt is beküldjenek.

f) Az országgyűlés felső- és alsóháza megkérendő, hogy 
támogassa tekintélyével a társulatnak a kormányhoz intézendő 
folyamodványát.

A közgyűlés rövid eszmecsere után elvben elfogadta ezen 
javaslatot és kivitelét a bizottságra bízta.

G. A társulat egyes tagjai javasolták még:
a) hogy alaptőke tétessék félre, melynek kamatai kedve

zőtlen időben is engedik a társulat működését folytatni.
b) hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók nagy 

gyűlése alkalmával megbízott egyének az illető osztályülések
ben a földtani társulat számára tagokat szerezni iparkodjanak.

c) hogy felső Magyarországban levő több bányatársulat 
résztvéte megnyerendő és főképen a netalán ezektől kapott 
nagyobb összegek tőkésitendők. A társulatok felszólításával 
Kubinyi Ágoston elnök ur ajánlja magát.

Ezen ajánlat és javaslatok köszönettel elvileg elfogadtat
ván részletes kivitele a bizottságra bízatott.

7. Miután az elnök felszólítására javaslattal vagy indit- 
ványnyal senki fel nem lépett a tisztujitás ment véghez titkos 
szavazattal, és akként, hogy minden szavazó egy papírlapra a 
kívánt hivatalnoki személyzetet egyszerre felirta. Az ideiglenes 
jegyzőséggel Bernátli és Hofmann urak bízattak meg.

Szavazattöbbség szerint választottnak kijelentetett :
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elnökül: 
alelnökiil: 

első titkárul: 
másod titkárul: 

pénztárnokul: 
könyvtárnokul : 

választmányi tagul:

Kubinyi Ferencz;
Reitz Frigyes;
Hantken Miksa;
Beruáth József;
Dr. Wágner Dániel;
Czanyuga, József.
Kubinyi Ágoston,
Dr. Szabó József,
Dr. llausmann Ferencz, 
Zsigmondy Vilmos,
Frivaldszky János.
Hofmann Károly.

választmányi póttagul: Dr. Nendtvicb Károly,
Hunfalvy János.

9. Kubinyi Ágoston lelépett elnök ur, a társulatnak és uj 
választmánynak szerencsét kívánván egyúttal 16 évi működése 
felől bizonyítványt kért. A közgyűlés szívesen ráállott.

1866. april 14-én. Szakülés. 1. Kubinyi Ferencz elnök je
lentette, hogy a kezénél levő aláírási iv szerint a társulat legin
kább uj tagjaitól 210 frt. o. é. szedvén be ezen összeget társu
lati pénztárnok Wágner Dániel urnák által adta ezúttal Sebes
tyén Pál urat mint uj tagot a társulatnak bemutatván. Ugyan ő 
közölte, hogy azok száma a kiknek aláírási iveket szándékozik 
küldeni már a 450 számra terjed, felkérvén a társulat tagjait 
szíveskedjenek ösmerőseiket összeírni és azok névjegyzékét neki 
köröztetés és széjjelküldés végett mentül előbb kézbesíteni.

2. H a n t k e n  M i k s a  értekezést tartott az ajkai kőszén- 
képletről Veszprémmegyében. (Lásd 98. lapot).

3. K u b i n y i  F e r e n c z  elnök Krakó területéről jelesül a 
Krakusnevti domb krétaképletéből 2 darab vese alakatűzkövet,egy 
Ammonitot és egy Tencbratulát; a vielicskai sóbányából egy 
Anhydrit példányt, egy jegeczcs sópéldányt, melyben több víz
csepp látható, szinte éhez hasonló másik példányt, melyben na
gyobb mennyiségű vizcseppek szemlélhetek és végtére egy hc- 
xaeder alakú sójegeczet mutatott be. Ugyan ő bemutatta azon 
nevezetes hallenyomatokat melyek közöl kivált egy állkapocs
töredék magára vonta a társulat figyelmét, mely eddigelé még 
nem fordult elő, — továbbá a budai gazometer szomszédságá
ban felfedezett Meletta-féle hal- és Hydrargia-féle levéllenyo
matokat; Promontor területéről több rendbeli osztrigát és egyéb
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kövületeket, melyekkel Grobetti Imre tagtárs a földtani társu
latnak, és ez által a nemzeti Múzeumnak kedveskedett.

4. Z s i g m o n d y  Vi l mo s  a hárshegyihomokkőben talált 
levéllenyomatot mutatott be, melyet a társulatnak ajándékozott.

Végül ezen adományokért a társulat köszönetét szavazott 
az adakozó uraknak.

186G. april 25-én. Szakülés. 1. S z a b ó  Józsefegyetem i 
tanár Ból nevű ásványról értekezett a mint annak előjövési kö
rülményeit Tokaj vidékén észlelte, Ezen ásványt általában fes
téknek használják a közéletben; szine vörösbarna sok árnya
latban. A mi a tokajvidéki Bolt kitünteti az, hogy csupán a 
Rhyolitliközetben jön elő, egyszer mindjárt a város mellett az
u. n. Patkó kőbányában; más lelhelye, Szegki a Bodrogparton. 
A szomszéd kőzettel semmi eredési összefüggésben nem lévén 
előadó azt iszaptúdulásnak tartja a Rhyolith vulkáni működése 
idejéből.

2. B e r n á t h  J ó z s e f  másod titkár szólott a Santorin szi
get jelenlegi vulkáni tüneményeiről, melyeket a földtoni biro
dalmi intézetnek beküldött hiteles levelek szerint előadott, előre- 
bocsátván a szigetcsoport földleirati és földtani képződési tör
ténetét.

1866. máj. 23.. Szakülés. 1. Kub i  ny i F e r e n c z  elnök 
azon szomorú jelentéssel nyitá az ülést, hogy h e r c z e g  É s z 
té r h á z y P á l  a magyar földtani társulat p á r t f o g ó j a  nincs 
többé. A társulat jelenvolt tagjai megindulva értesülvén a magas 
p á r t f o g ó  elhunytárú] elhatározták a magas elhunyt családjá
hoz részvetlevelet küldeni és egy külön tartandó ülésben a felett 
tanácskozni, hogy mi módon tisztelje marandúan a m. f. társulat 
az elhunyt p á r t f o g ó j a  emlékét.

2. K u b i n y i  F e r e n c z  értekezett a kutyavár puszta 
geológiai viszonyairól és az általa az ottani ccrithium mészszilc- 
lákban felfedezett fülkékről. Ezen felfedezés annyival érdeke
sebb amennyiben a somolyai kaptár völgyben, Eger városa kö
zelében szinte fordulnak elő hasonló fülkék, melyekről értekező 
a m. t. Akadémia múlt évi ülései egyikében már szólott. Egy
szersmind ugyan ő bemutatta a fülkékre és a diósdi foramini- 
feraképletre vonatkozó ábrákat és kövületeket. Értekező ért- siti 
továbbá a társulatot miszerint a jegeczes zöldólomérez ásvány uj 
lelhelye tudomására jutott Magyarországban, melyet annak ide
jében fólfedezend.

3. H a n t k e n  M i k s a  szólott a buda-esztergomi eocén
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tengeri képlet kitiinőbb szintjeiről. Kiemelvén értekező azon 
nagy fontosságot, melylyel valamely vidék földtani alkotása 
megállapításánál az u. u. szintek t. i. bizonyos kövületek által 
élesen jellegzett rétegek vagy rétegcsoportozatok ipari tekintet
ben is bírnak, négy kitünőbb szintéit mutatott ki a buda-eszter- 
gomi vidék coecn tengeri képletben melyek a bányászati mun
kák kivitele alkalmával biztos vezérvonalul szolgálhatnak. Ezek 
a következők:

1. Ceritliiumszint, mely közvetlenül az eoeen barna szén
képletet fedi.

2. Fususszint.
3. Operculinaszint.
4. Lucasanaszint. Ezen szint legjellemzőbb kövületje a 

Nummulites Lucasana.
4. B ér n á t h J ó z s e f másod titkár közölte a cs. k. földtani 

birodalmi intézet legújabb gyűléseiről és működéseiről azt a mi 
vagy általános tudományos érdekkel bir vagy hazánkra külö
nösen vonatkozik.

1866. jun. 6-án. Szűkülés. 1. N e u p a u e r  J á n o s  folytató
lag értekezett a Rhyolith-csiszpalában előforduló diatomákról. 
Vizsgálódásai négy különféle helyről való menilitre s ennek el- 
mállott rétegeire terjedtek ki úgy mint Czekeliáza, Korlát, Árka 
és Szurdok püspöki fürdő. Az eredmény igen meglepő a meny
nyiben mind azon kutatásai, melyeket eddig tett. oda vezetnek 
miszerint a menilitben magában diatomák nincsenek tehát a ke
letkezésénél közreműködő vízben sem voltak, de annak kilúgo
zott. részei annál dusabbak azokban, mit csak onnan lehet ma* 
gyarázni, hogy a kilúgozó viz által bevitettek. Továbbá már 
most nevezetes különbség mutatkozott az egyes rétegek diato- 
raáira nézve mi a kilugozási időszakok különbségére mutat úgy, 
hogy ez által a menüitek átmeneti ideje és azon viz természete 
a mely által ez történt könnyen kitalálható. Azonkívül uj vagy 
legalább még közelebbről nem ismeretes fajokat is talált külö
nösen kátrányos telepekben s ezeket rajzban be is mutatta és 
leírta.

2. S z a b ó  J ó z s e f  bemutatta azon kőzet- és küvülctpéldá- 
nyokat, melyeket Hochstetter a bécsi műegyetemi tanár a Nova- 
raexpcditio alkalmával, melyben ő is mint kiküldött geologrészt- 
vett különböző világrészeken gyűjtött és melyeket Szabó úr 
közbenjárása következtében szives volt a nemzeti Múzeumnak 
és a pesti magy. királyi egyetemnek ajándékozni Az érdekes
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és becses gyűjtemény bemutatását magyarázó észrevételekkel 
kísérte Szabó tanár úr kiemelvén az a mi a hazai földtani vi
szonyokra nézve érdekkel bir.

3. H a n t k e n M i k s a  értekezett az esztergomi vidék némely 
rétegeiben újabban talált eharagyiimülcsökről. A Chara neme 
az algák seregébe tartozik. Régibben annak gyümölcsöt egy is
meretlen piti lány héjának tartották és Gyrogonites név alatt is
merték. Az esztergomi vidéken a következő helyeken fői dúlnak 
elő ezen növény gyümölcsei: Lábatlanon az eocén édesvízi mész
kőben, Sárisápon az oligocen féligsósvizi agyagban és Piszkén 
a neogen Congeriaképletben. Ebből kitűnik, hogy a harmadkor 
különböző időszakaiban az esztergomi vidéken ugyanazon kö
rülmények ismételve uralkodtak, melyek különösen a charanö- 
vény tenyészetét elősegítették. Ezen körülményeknek az eszter
gomi vidék kőszéntelepei keletkezése is részben tulajdonítandó 
a mennyiben a ckaragyiimölcset tartalmazó rétegek szoros ösz- 
szefüggésben állanak azokkal.

4 K u b i ny i Fe r e n cz elnök érdekes és ritka kövületeket 
és ásványpéldányokat mutatott be.

1806. junius 27-én. Rendkívüli közgyűlés.
1. Kubinyi Ferencz elnök megnyitván az ülést azon örven

detes jelentéssel, miszerint Főméltóságu H e r c z e g  E s z t e r -  
l i ázy Mi k l ó s  elvállalni méltóztatótt a magyarhoni földtani 
társulat pártfogását és a vele járó eddig fenállott kötelezettsé
get felolvastatott azon levél melyben 0  I l o r o z e g s é g c  tudatja 
a földtani társulattal ebbeli elhatározását és mely következő
leg szól :

Igen tisztelt földtani társulat!
„Valamint jól esett fájdalomtelt szivemnek felejthetetlen 

édes Atyám gyászos halála következtében a tisztelt Társulat 
részvétnyilatkozatát vehetni úgy büszkeségemül szolgál belőle 
azon magasztos tudatot meríthetni miszerint a boldogultunk min
den szép, jó és nemes iránti lel késül tsége hazámfiáinál méltá
nyos elismerésre talál. “

„Atyám nyomdokait követni ott, hol a közjó hí, reám nézve 
csak előnyös lehet, s azért kétszeresen megbecsülve érzem ma
gamat a tisztelt Társulat felhívása által, miszerint dicsőült Atyám 
után a magyar földtani Társulat védnődségét elvállaljam. “

,,E felhívást — Atyám iránti kegyelet kifolyásának te
kintve — köszönettel elfogadom. “

„Elvállalom a védnöki tisztet és a vele járó eddig fenállott
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kötelezettséget míg azt viselnem körülményeim engedik, ígérve 
tehetségem szerinti közreműködést s kikérve önöknek irántami 
jóvoltát ki illő tisztelettel vagyok

a tisztelt Társulat lekötelezettje
II Eszterházy Miklós.

A magyarhoni földtani társulat jelen volt tagjai legőszin- 
tehh örömmel és éljenzéssel fogadták ezen levélnek Ő II e r- 
e z e g s é g e  nagylelkűségét és a közjó érti áldozatkészségét fé
nyesen bizonyító tartalmát. Kubinyi Ferencz ur felkéretett vigye 
meg személyesen a magyarhoni földtani társulat legmélyebb há
láját 0  l l e r c z e g s é g é h e z .  Ezen kérés teljesítését örömest 
vállalta magára az elnök. Egyszersmind elhatároztatott a társu
lat. magas pártfogója Eőméltóságu Herczeg Eszterházy Pál em
lékét az által tisztelni, hogy a legközelebbi kiadandó társulati 
munkálataihoz 0  Herczegsége arczképe és rövid életrajza csa- 
toltassék, melyben különösen a társulat körüli érdemei fognak 
kitüntetni.

1866. június 27-én. Szakülés. 1. S z a b ó  J ó z s e f  előadta 
kirándulásának eredményét a Fcrtőtóra. A déli nyugoti és részben 
ez éjszaki részét vizsgálta, első nap tartósaid) szárazság után a 
többi napokon 24 óráig tartó eső után. Szárazságban a felület 
fehér vékonyabb vastagabb sókéreggel s porral lévén belepve. 
A távolságban a szél felkapja a sóport s hófehér magas fcllegc- 
ket képez, melyeket az ottani németek Zikwolken-nak neveznek. 
Ellenben tartós eső után a só felolvad s a sötét szürke iszapfe
nék láttatik. A só nem türtőztetvén a levegőt ilyenkor a tó a 
soproni partról tekintve az ellenkező felé délibábot mutatott. 
Ezen a fertőtaviak előtt ismeretlen tünemény teljesen félrevezette 
őket annyiból, hogy a délibab tükrözését víznek tartották. Ho
lott délibáb az, mely megszűnik, ha az ember a hegyre ment 
vagy ha a nap legnyugvását bevárta. A fertő feneke többféle 
képletből áll, melyek egyike iszap 11ydrotliionszaggal másika 
homok. Ez utóbbiból kapta a tó a viz táplálékot azon magasla
tokból, melyek hasonlóképen vizsiiritő kőzetekből állanak és a 
tó környékének nagy részét képezik.

Jelenti továbbá Szabó ur, hogy azon meteor, melynek tü
neményét Szepes, Abauj, Sáros és Zemplénben látták újabb tu
dósítások szerint Zemplén és Ung határán esett le Knyahinya 
és O-Stusica faluknál. Két példány küldetett Pestre és azokon 
az azonosság bebizonyodott. Tartozik a fénytelen mázó vastar
talmú meteorkövekhez hasonlít a mező-madarasihoz, Az egyik
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példány Kriescli tanár ur birtokában van ki azt a budai mű
egyetem gyűjteményének ajándékozza. Súlya vagy 10 lat má
sik egy ásványkereskedőhez jutott súlya 27 lat.

2. N e u p a ue r J  á nos folytató azon vizsgálódásainak ered
ményét, melyeket tett a Rhyolithcsiszpalában. Ezúttal a tályai és 
körmöczi csiszpalát vizsgálta. A tályai csiszpalák között van
nak olyanok, melyekben azok nincsenek. A körmöczi csiszpala 
egészen megegyezik azon tályai fajtával mely diatomákat tar
talmaz. A neuseelandi csiszpalában, melyet Szabó József felszó
lítása folytán szintén megvizsgált diatomákat nem talált.

3. Kubinyi Fereucz többféle kövületet mutatott be.
Ezek között leginkább Szaplonczai József országgyűlési 

képviseld ur által beküldött Septaria-féle meszes concretio vonta 
magára a társulat figyelmét a mennyiben az nagyon hasonlít 
némely szerves test alakjához.

1866. július 11-én. Szakülés. K u b i n y i  F e r e n c  z elnök 
közölte a kutyavári durvamészkőzeteken, a somoskdi oszlopos ba
zalton, a kiselőkői Trachyton Nyitramegyében, a sz. benedeki 
Trachyttorlaszon Barsmegyébeu és a koritnicai Quarziton elő
forduló, mohok és zuzmók jegyzékét, melyeket Bothár Dániel 
úr az ág. evang. pozsonyi Lyccum tanára határozott meg. Je
lenti továbbá, hogy részint a társulat részint a m. n. Muzeum 
több rendbeli ásványaiból kőzeteiből és kövületeiből végtére 
maga az elnök által ajánlott példányokból többféle gyűjteményt 
állított fel a m. n. Muzeum ásvány- és földtani osztálya termei
ben. Végtére jelentette, hogy a földtani társulat gyűjteményei
ből a pápai református főiskola valamint a keszthelyi országos 
gazdasági intézet számára ásvány-, kőzet- és kövületből álló 
gyűjteményeket összeállított, melyek rendeltetésük helyére út
nak indíthatók.

2. H a n t  ken M i k s a  értekezett a pomázi Meselinhegy 
földtani viszonyairól. (Lásd 111. lapot).

3. S z a b ó  J ó z s e f  egyetemi tanár bemutat egy Amphiból- 
trachytot Eperies vidékéről az u. n. Kapivárhegyről. Ebben 
quarcos anyag képeztek csomok vagy kurta hengerek vannak, 
melyek a törlapon mint sötét szürke folt, — a mállásnak indult 
felületén mint kiálló  csomok mutatkoznak. A hegynek csak 
eg y ik  oldalán jön elő a Trachyt ezen minőségben inig egyebütt 
s kiilünösen a kőbányában is rendes minőségű. Ezen quarccso- 
moklioz tapadva Feldpáth és Amphiból vehető ki.

Ugyan ő bemutatott nehány kövületet a Rhyolith üledékes



kőzeteiből Sárospatakról. A lelhely részint a malomkőbánya a 
Megyeren részint a Czinegehegy. A kövületek meghatározását 
Krehiier ur vitte véghez. Az eredmény az, hogy több adat van 
nyerve a Rhyolith képződésének korszakára nézve, mert miként 
már előbbi alkalmakkal felhozta, ezen kövületek is a lajthamész 
idejéből kezdődnek, feltartanak a cerithiumkorszakig.

4. B e r n á t h J ó z s e f  közölte isaszegi agyag vegyelemzé- 
sének eredményét.

1866. november 14-én. Szakülés. 1. K u b i n y i  F e r c n c z  
elnök azon örvendetes tudósítással nyitá az ülést, hogy a társulat 
közhasznú működése mindinkább szélesebb körökben találván 
elismerésre az utolsó szakülés óta a tagjai száma jelentékenyen 
szaporodott. Bejelentettek uj tagokul: Drasclic Henrik, Drasehe 
Gusztáv, Szabó Károly, Nessel Alajos, Ulier József, Szlávik 
Dániel, Hamberger József, Koch Antal bányatanácsos, Koch 
Antal főgymnasiumi tanár, ebergi báró Hennigcr, gróf Lázár 
Kálmán, Kuliinka István, Kuliinka Gcyza urak, Kuliinka Ka
talin asszony, Dobay Vilmos, Dr. Knöpfler Vilmos, árvái Török 
Gyula, Palkovics György, Posner Károly Lajos, Münstermann 
Frigyes, Benedek Antal, Széles Dénes, Pálfy Samu, Veress Jó
zsef, Weiss Tádé, Fornszek Gusztáv, lovag Ölberg Frigyes urak.

Jelenti továbbá Kubinyi Fercncz ur, hogy a földtani társu
lat gyűjteményeiből a pápai református főiskola, és a keszthelyi 
országos gazdasági intézet számára általa összeállított gyűjte
ményeket rendeltetése helyükre már elkiildötte közelvén a tár
sulattal Péterfi -József a keszthelyi gazdasági intézet és Kiss Já
nos a pápai református iskola igazgatói köszönő leveleit,

2. Dr. I v r e n n e r  J ó z s e f  értekezett az ajnácskői ősem
lősük maradványairól. (Lásd 114. lapot).

3. H a n t k e n  M i k s a  jelentést tett július, augusztus és oct. 
hónapokban Esztergom, Ipolyságh és Szob vidékeire tett kirán
dulásáról. Tokodon megvizsgált két (62 és 76 ölnyi) fúrtlyuk 
mélyesztése alkalmával kiszállított fúriszappt. Ezen vizsgálódás 
világosan mutatja a földtani pontos észleletek bányászati tekin- 
tetbeni hasznosságát. Jelentette továbbá, hogy az u. n. kis-czelli 
tályag, mely Buda vidékén hatalmasan ki vau fejlődve, Sárisáp, 
Tokod és Esztergom környékén is nagy elterjedtséggel bir, és 
hogy ezen tályag fiatalabb az oligocen féligsósvizi és sósvizi 
homokkő képletnél. Nyék vidékén megvizsgált egy kövületek
ben bővelkedő réteget, mely Ipoly-Széesénkén is ki van fejlődve 
és mely az által nevezetes, hogy az ottani trachytok kiindulása



188

kezdetét jelöli. Bemutatta ezen rétegekből való kövületeket, me
lyeknek nagyobb részét maga gyűjtötte, egy részével pedig 
Lászkáry Lajos, nyéki földbirtokos ur szives volt a m. n. Mú
zeumnak kedveskedni. Szob és N.-Maros vidékéin jelentést tett 
egy szerves testek képezte mészkőréteg elterjedtségéről és azt 
találta, hogy az sok helyen fordul elő.

Végre ugyan ő bemutatta az újabb időben beküldött tár
gyakat, melyek közöl kiemelendők: a) Nesscl Alajos a Dra- 
scheféle doroglii kőszénbánya igazgatója által beküldetett 8 kő
szénpéldány és egy a doroglii kősziklából való Ammonit, mely 
muciimnak tekintendő, és azt bizonyítja, hogy az ottani mészkő 
a Lias alsó osztályzatába tartozik ; b) Chocsensky József a szá- 
pári kőszénbánya igazgatója által beküldött a szápári kőszén- 
képletből való Antbracotberium magnum; c) Reitz Frigyes cs. 
kir. budai bányakapitány által beküldött az edelényi kőszén- 
képletből való Dinotherium magnum és Rómer Floris közbenjá
rása folytán Goldberger Ede és Adamesz József magyar szüle
tésű turnseverini polgárok által beküldött Rbinoccros ticliArlii- 
nus állkapcsai. Ezen nagybecsű adományokért a társulat részéről 
köszönet szavaztatván ez iránt az illetők értesitendők.

Dr. R o z s a y  J ó z s e f  mint a budapesti k. orvosegylct 
járványbizottmányának tagja, és a cholerakórház igazgató főor
vosa felkéri a járványbizottmány nevében a társulat tagjait, 
hogy a nevezett bizottmány, mely a lefolyt cholcrajárvány lefo
lyása és természete tanulmányozását tárgyául tűzte ki, azt mű
ködésében támogassák annyiban, miszerint bizonyos helyeknek 
illetőleg házaknak, hol nagyobb mérvben előfordultak megbete
gedések és halálozások, talaját megvizsgálni s igy tan földtani
lag a betegség és halálozás okai kifürkezésére segédkezet nyújt
sanak. Ezen indítvány következtében Reitz Frigyes, Szabó Jó
zsef, Zsigmondy Vilmos és Hantken Miksa urak küldöttek ki 
körülményes tudósításuk elváratván.

5. Szabó J ó z s e f  egyetemi tanár ur bemutatja a birodalmi 
földtani intézet által készitett újabb földtani térképeket, melye
ket a m. t. Akadémia rendelt meg. Ez az újabb tanulmányozás 
eredménye és tökéletesített kiadása azon földtani térképnek, 
mely vagy 6 év előtt mint áttekintetes térkép készült, A mérő 
r '= 2 0 0 0 . A geográfiái alapot a bécsi katonai fóldirati intézet 
most készülő félben levő térképei szolgáltatták, melyekre a föld
tani kutatások eredménye szabad kézzel van festve a birodalmi 
geológiai intézetben. Jelenleg Csehország, Salzburg, Ausztria
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egészen készek, Magyarországból csak ennek északnyugoti 
része. A szövegen lovag Ilauer Ferencz ur dolgozik s vagy két 
év alatt tán megfog jelenni.

1866. november28-án. Szakülés. S z a b ó  J ó z s e f  előadta 
Daubréepárisi tanár, a vastartalmú meteoritek synthetikai előálli- 
tására vonatkozó kísérleteit valamint az ezen kísérletek eredmé
nyeire fekteti elmélkedéseit. A meteoritek vasak vagy kövek. A 
meteorvasak háromfélék: a) vas kőrész nélkül; b) vas olivin 
szemekkel; c) vas silikátokkal, olivin és pyroxenncl. A meteor- 
kövekben a vas rendesen kis szemekben fordul elő elhintve sili- 
kátokban, melyekben az alj magnesium és vas. Ezen meteorkövek 
leggyakrabban fordulnak elő. A fémvasat nem tartalmazó me
teoritek három csoportra oszlanak egyikben maguesiasilikátok 
uralkodnak s ezek többnyire olivin másikban nincs olivin mag
nesium alig, de nagyobb mérvben timföldet tartalmaznak; a har
madikban szenes anyag van. Daubrée tanár valamint a meteor 
vasak úgy a közönséges jellegű meteorkövek utánzását megkí
sértette ezek elegyrészeinek megolvasztása által a mi csakugyan 
sikerült neki bizonyos esetekben sőt az u n. widmanstaettcni 
rajzok is előtűntek mikor phosphorvasat adott a lágy vashoz 
vagy magában vagy nikel lel együtt és ezen vegyűletet megol
vasztotta. Daubrée szerint a bolygos testek, melyekből a mete
oritek jönnek magas hőfoknál képződtek ugyan, de mégis ki
sebbnél mint a kiséreti hőfok és valószínűleg oxydatio és nem 
reduetio által. A meteoritek elemei ugyanazok mind a földi kő
zeteknek, sőt ugyanazok uralkodnak a meteoritekben, t. i. a 
vas, a kovany és az éleny. A meteoritekhez hasonlító kőzetek 
(Bazalt, Melapliyr) nagyobb mélységből jöttek fel mint a grá
nit. Ezekben a magnetit, a meteoritekben fémvas van, kísérve ni
kel és pliosphorvas által. Az olivinféle magnesiakőzetek fontosak 
mind a földünk mind a naprendszerünkre nézve. Ezen kőzetek 
tehát kosmikai kőzeteknek nevezendők. A serpentin átváltoztat
ható Lherzolittá (azelőtt augitszirtnek tartott uj kőzet) vagy oli- 
vinné megolvasztás által. Az olivinkőzetek igen régi időkben 
véghez ment salakosodás eredménye a földpatos kőzetek az el
lentét.; ezek csupán száraz utón nem képződtek, hanem valószí
nűleg a viz közbejöttével.

2. II a a t k en M i k s a értekezett az ajkai kőszénképlet föld
tani koráról előadván, hogy ezen képletben előforduló kövületek 
kétségtelenné teszik miszerint az a krétaképlet felső osztályá
hoz az u. n. gosaui rétegekhez tartozik. Az ajkai kőszénképlet
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t. i. tökéletesen megegyezik azon féligsósvizi képlettel, mely az 
északkeleti Alpesekben is több helyen van kifejlődve a hol a 
kréta felső osztályzatának egy alárendelt szintjét képezi. Ott is 
a Tanalia Pichleri Hörnes és a Deianira bicarinata Stoljczka az 
előforduló kövületek közöl a leggyakoribbak. Felemlíti továbbá, 
hogy valamint az ajkai úgy az alpesi kőszéntelepek borostyánkö
vet kis darabokban tartalmaznak.

Ugyan ő értekezett az Euganeák barmadkori képletében 
előforduló foraminiferákról. Ezen foraminiferák közelebbi vizs- 
gálása azt mutatja, hogy az u. n. kisczelli tályag legjellemzőbb 
foraminiferái azon márgában is, melyet Szabó József múlt évi 
olaszországi utazása alkalmával az Euganeákban több helyen 
talált, előfordulnak is ennélfogva mind a két képlet egyidejűleg 
képződött.

3- K u b i n y i F é r e n e z elnök bemutatta azon ásványpéldá
nyokat, melyekkel Dobsinán az ottani zenbergi bányatársulat a 
földtani társulat és az által a magyar nemzeti Múzeumnak ked
veskedik. Az adományozott példányok között legbecsesebb egy 
75 fontot nyomó 30 pengő forintra becsült álanykékeny (Nikel- 
kobalt) tükörpéldány. Magokra vonták az adományozott példá
nyok közül a jelenlevők figyelmét leginkább az álanykékeny- 
virág, a kék kobált, a gazdag vaspát és fakó ezüstércz. Ez al
kalommal felemlítette elnök mind Dobsina városa lelkes bírája 
és elöljárói ugyszinte az ottani zenbergi bánya társulat, továbbá 
Dobay Vilmos, Maday superintendens részéről a földtani társu
lat iránt nyilvánított részvétét. Énnek folytán mind a dobsinai 
elöljáróságnak mind a zenbergi bányatársulatnak a m. f. tár
sulat részéről köszönet szavaztatván levét által eziránt az ille
tők értesít cndők.

18GG. deczember 12-én. Szak ülés. 1. K u b i n y i  F c r e n c z  
elnök bejelentette uj tagokul: Paulizza Ede, Belházy János, Job 
Frigyes, Brzorád llezső, Kunewald Jakab, Dr. Lészay László, 
lliegcr János, kőszegi Winkler Benő, Erhárd Ágoston, Rupp 
Jakab urakat.

2. Z s i g m o n d y V i 1 m o s bányamérnök értekezett a város
ligetben tervezett fúrásról. Előbocsájtván Pest-Buda környékének 
földtani viszonyait tárgyaló tanulmányozásait megfejti a budai 
hegyek forráshiányának okait. Szerinte Buda környékének lég
beli csapadékai egy nagy Promontor, Budaörs, budakeszi s ko
vácsi területét befoglaló nagy medenezébe szivárognak be, mely
nek főlejtje Buda s illetőleg Pest városa felé van irányozva s
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mely kisezelli agyagból s nummulitmárgákból álló vízhatlan ré
tegek által fedett egy roppant nagy víztartó keletkeztére szol
gáltat alkalmat. A budai hegyek mind azon pontjain, hol a do
lomit s a homokkő előtűnnek forrásoknak kellene keletkezniük, 
ha az érintett területén képződött nagy földalatti víztartóban rés 
nem találkozik, melyből a meggyűlt vizek egy nagy része ki
ömlene. Ezen tényleg meglevő rést Buda s Ő-Buda városának 
5200 ülnyi hosszúságú vonalón előforduló számtalan hévforrásai 
képviselik. Ezen hévforrások naponta 1,500.000 köbláb vizet 
szolgáltatnak, mely azonban Buda környékének légbeli csapa
dékokból eredő földalatti vizének alig huszad részét teszi. A hév
források s azon főrepedéknek, melybe a budai hegység majd
nem összes vize jut, hogy onnan meghevitve ismét napvilágra 
jöjjön bővebb megismertetése után azon tételeket, állítja fel érte
kező: 1) Az érintett nagy viztartóPest aláhuzódik itt a telepü
lési viszonyok alig téreiulnek el a budai hegyekben ismertektől; 
várható miszerint 2) a Pest városa alatt elterjedő nagy vastag
ságú vízhatlan rétegeknek áttörése után hévvizre kellend jutni, 
mely azon okoknál fogva, hogy a budai hegyek tövében éjszak
tól délre terjedő víztartó vízhatlan fedője miatt hideg vizzel 
többé érintkezésbe nem jöhet a budai hőforrások ismeretes leg
nagyobb hőfokával bírnia kell; miszerint végre 3) a Pesten ter
vezett fúrás által reménylhető hévforrás egyszersmind felszálló 
forrás is leend.

3. Szabó tanár előadta az 18G6. május 30-án Francziaor- 
szágban Saint Mesmin környékén esett meteorkő leírását, mely 
már annyival is kiváló érdekű, minthogy a Magyarországban 
Knyahinyán esettet 10 nappal előzte meg s minőségére nézve 
azzal megegyez. Három dörgés hallatszott és a házak rengése 
éreztetett. Mindössze három darabot találtak, melyek közöl ket
tőt a tálálók azonnal a párisi Múzeumnak ajándékoztak. A leg
nagyobbnak súlya két fontnál alig nagyobb. A közönséges jel
legű meteorkövek közé tartozik épen úgy mint a knyaliinyai; 
kőásvány benne nikkeltartalmu vas, magneskéneg és ehromvás- 
szemek. Tömöttsége 3, 5; kovasavtartalma nagy 38"ói.

4 Hantken Miksa értekezett az újabb időben Pécs környé
kén talált ősemlősmaradványokról. Ezek öt emlősfajt képvisel
nek, melyek kizárólag diluviál képződményekben fordulnak elő. 
A talált maradványok t. i. többnyire a barlangi medve (Ursus 
spelaeus Blum) és a barlangi hyenához (Hycna spelaca Goldf) 
tartoznak. Azokonkivül az ősló, (Equus adamiticus Schl.) az ős
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bölény (Bospriscus Bonj.) és az ősrliinoceros (Rhinoceros tichor- 
hinus Cuo) csontjai is előfordulnak. Ezen becses gyűjtemény 
legnagyobb részével Scliroll József pécsi bánya igazgató a m. 
n, Múzeumnak kedveskedett a ni. f. társulat közbenjárása foly
tán. egy részét pedig Palkovits György a társulat költségén a 
in. n. Múzeum számára gyűjtötte.

K u b i u y i  F e r e n c z  a Gabróról és Serpentinröl mint 
földgömbíink számos helyein előforduló nevezetes kőzetről 
általában Magyarországra vonatkozólag annak egyes lel- 
lielyeiről értekezvén kiemelte Selmeczbánya szomszédságá
ban Hodricson előforguló sárga Serpentint , melyet még 
1810-ben Jónás Múzeumnak egykori őre fedezett fel, a hí
res Molis pedig kéksárga szinti Serpentinnek határozott, mely 
jelenleg Ofhicalcit név alatt ismeretes. Az általa múlt évben Pol- 
tár területen Nográdmegyében felfedezett tömör Serpentinből, 
és a már ennek előtte ismert vasmegyei borostyánkői Serpentin
ből csiszolt példányokat mutatván be, átment a dobsinai Serpen- 
tinre. Befejezésül bemutatta az általa Dobsinán gyűjtött és a 
m. n. Múzeumnak ajánlott serpentinpéldányokat, melyek közül 
leginkább magokra vonták a társulat figyelmét a csiszolt ser- 
pentinpéldányok az azokban előforduló zöldszám gránátok, Ami- 
antli és Schillerpáth.


