
ÜL EGYÉB JELENTÉSEK.

1. Jelentés puszta-szent-györgyi és tetétleni Darányi Ignácz dr. 
földmívelésügyi m. kir. Miniszter Úr Ő Nagymóltóságához, az 
1897. évi augusztus 29-tól szeptember 5-éig Szent-Pétervárott 

megtartott V ll-ik  nemzetközi geológiai kongresszusról.

A  h ivata los jegyzők ön yvek , egyéb  közlem én yek  és saját jeg y ze te i szerint
egybeállította

B öckh János.

/
Nagyméltóságú Miniszter U r!

Kegyelmes Uram!

Exczellencziád szükségesnek tartotta, hogy a folyó évi szt.-pétervári 
nemzetközi geológiai kongresszuson, melyen, mondható, a művelt világ 
minden részéből készültek a szakférfiak akár mint magánosok, akár pedig 
mint a tudományos intézetek kiküldöttei részt venni, hazánk is képviselve 
legyen.

Ennek kifolyásaként Nagyméltóságod 1897. évi julius hó 16-án kelt 
42,603/IV. 3. számú magas elhatározásával engem azzal méltóztatott meg
bízni, miszerint annak idején Szt.-Pétervárra utazzam s ott a kongresszuson 
a m. kir. földtani intézet részéről vegyek részt.

Exczellencziád ezen meghagyásának kellő időben megfeleltem s legyen 
szabad Nagyméltóságodnak az engem ért kegyességéért mindenekelőtt hálás 
köszönetét mondani s egyúttal ezen jelentésemet is előterjeszteni.

Az 1891 -ik évben Washingtonban megtartott Y-ik nemzetközi geo
lógiai kongresszus 0  Felsége Il-ik M iklós orosz császár nevében meghiva
tott, hogy YII-ikegybejövetelét 1897-ben Szt.-Pétervárott tartsa meg; ami
nek alapján azután az 1894-ben Zürichben egybegyűlt Vl-ik kongresszus, 
a VII-ik egybejövetel helyéül tényleg Szt.-Pétervárt tűzte ki. Ugyanakkor a
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szervező bizottság elnökéül 'A. Karpinsky, a Comité Géologique de Enssie 
igazgatója választatott meg, a mint megválasztattak a szervező bizottság 
többi tagjai is.

Az így megalakított szervező bizottság azután még felszólította a geo
lógia, paleontologia és mineralogia tanárait Oroszország egyetemein és 
főiskoláin, úgyszintén a finországi geologokat és még más személyeket is, 
a kiknek segítkezése a kongresszus előkészítő munkáiban kívánatosnak tar
tatott, hogy e működésben résztvegyenek.

A megalakult szervező bizottság egyhangúlag határozta el azt, hogy 
a tiszteletbeli elnökség elvállalására 0  cs. Fenségét Constantin Constanti- 
novitch nagyherczeget, az orosz császári tudományos akadémia elnökét 
kéri meg, a mit 0  Fölsége a császár helyben hagyott.

Az előkészítő bizottság a következő volt:
Tiszteletbeli elnök : Ö cs. Fensége Constantin Constantinovitch nagy- 

herczeg, a cs. tudományos akadémia elnöke.
Elnök : Karpinsky A., a geológiai bizottság igazgatója.
Bizottsági tagok, számszerint 59-en, Oroszország különböző részeiből. 

E bizottság bureauja pedig a következőkből állott:

Elnök: A. Karpinskt.
Helyettes-elnök: A. Inostranzew.
Titkárok: Th. Tschernyschew,

N. Androussow.
Pénztárnok: A. Michalski. >
Tanácstagok: J. L ahtjsen,

Th . L oewinson-Lessing,
A. Michalski,
S. Nikitin,
A. Pavlow,
N. Sokolow,
Fr. Schmidt,
E. Toll báró,

mind érdemes nevek, melyek Oroszország geológiája révén jól isme
retesek.

A fentmondott bizottság haladéktalanul hozzáfogván feladatához, 
megállapította a kongresszusi szabályzatot, a tervezett kirándulások pro- 

. grammját és a kongresszus megnyitását 1897 augusztus hó 29-re tűzte ki, 
tartamát egy hétre szabván meg.

Megállapodásairól többszörösen kibocsátott körözvényekkel értesítette 
. az érdekelteket.
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Ezeknek már elseje felvilágosítást adott a kongresszus alkalmából 
Oroszország különböző részeibe tervezett kirándulások kiterjedt voltára s 
a kongresszus látogatóinak minden irányban nyújtott kedvezményekre.

A második körözvény sőt már teljes részletességgel adta a kirándulá
sok programmját egy térképvázlat kíséretében.

E szerint a tervezett kirándulások két csoportra oszlottak, melyeknek 
elseje még a kongresszus megnyitása előtt volt foganatosítandó s magába 
foglalta:

1. az Uraiba
2. Esztlandba és
3. a Finországba tervezett kirándulásokat; míg a második csoport a 

három irányra szétoszló kaukázusi nagy utat ölelte fel, a Krímen át való 
hazatéréssel s mely csoporthoz még egyéb kisebb-nagyobb mellékkirándu
lások fűződtek, az Ararát-ra való utazással. Ezen második csoport ki
rándulásai közvetlenül a kongresszus bezárásához csatlakozólag voltak 
tervezve.

A ki csak egy pillantást vet az Orosz birodalom térképére, annak a 
programra révén csakhamar fogalma lesz a tervezett kirándulások nagy 
kiterjedtségéről, a sokféle nehézségekről, melyek ily óriási távolságú kirán
dulások rendezésénél és tekintettel az utazók számára, az eljáró szervező 
bizottság részéről leküzdendők valának.

A szt.-pótervári kongresszus elé terjesztendő kérdéseket illetőleg, 
érintkezésbe lépett a szervező bizottság a kongresszus állandó bizottsága 
elnökével és titkárával Cappellini és Dewalqüe tanárokkal, valamint Nyugat- 
Európa és Amerika több geológusával is.

A beérkezett válaszok alapján azután a szervező bizottság a VH-ik 
nemzetközi geológiai kongresszus munkaprogrammját illetőleg a következőt 
javasolta.

Kiindulva abból, miként a megelőző kongresszusok munkálataiból 
arról győződött meg, hogy mindamaz összejövetelek, melyek a londonit 
(IY-ikét) követték, szem elől tévesztették a javaslatokat, melyeket a nomen
klatúra egyenlősítésére egybeállított bizottság a Genfben (1886) és Man
chesterben (1887) megtartott tanácskozásokban megállapított, s melyek an
nak idején e bizottság titkára által megismertettek, s melyek most újból 
emlékezetbe hozattak: a szt.-pétervári kongresszus szervező bizottsága en
nek következtében kívánatosnak tártotta, hogy az oroszországi kongresszus 
visszatérjen ama kérdésekre, melyek nemzetközi jellegűek, s melyek a genfi 
és manchesteri bizottságok határozatai s ez alkalommal, mint mondám, 
újból előadattak.

A szt.-pétervári kongresszus szervező bizottsága abbeli nézetét is nyil- 
vánítá, hogy mielőtt a többi kérdések tárgyaltatnának, a kongresszusnak



(4) A SZT.-PÉTERVÁRI V II. NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. 1 7 3

mindenekelőtt az iránt kellene döntenie: a két osztályozás közül melyikét 
óhajtja a tudományban fentartani?

a mesterségeset-e, a mely kizárólag a hisztorikai alapokra helyezte
tett? vagy pedig

a természetes osztályozást ? mely ép úgy az átalános fizikai-geografiai 
változásokon alapszik, melyek az egész földgömhön közösek, mint faunisz- 
tikus alapokon, nem pedig a különféle felosztások véletlen határain, ama 
vidék neve után elnevezve, a hol ezek legelőször megállapíttattak.

Kiemeltetett továbbá, miként az adatok, melyekkel a tudomány ma 
rendelkezik, elég számosak, hogy a fizikai-geográfiai nagy változások főbb 
vonalai vázoltassanak, mint a tengerek transzgressziója, a viszonyok, me
lyek eközt és a kontinensek átalános mozgásai közt léteznek, a diszlokáczió 
tüneményei stb.

Ez adatok egybeállítása a faunisztikus tényezőkkel kétségkívül a geo
lógiai szisztémák egy új csoportosítását engedné meg és megszüntetné a 
folytonos meddő vitákat, melyek mindannak, a mit a különféle vidékek 
eredetit nyújtanak, a jelenlegi rendszerek keretébe való elhelyezésének eről
ködése mellett támadnak.

A szervező bizottság harmadik körözvényében továbbá kijelenté azt 
is, miként a fentebbi pontozatok megvizsgálása után igen kívánatos volna, 
hogy egy második elvi kérdés is megvilágíttatnék, t. i. a szabályok kérdése, 
melyek új kifejezéseknek a sztratigráfiai elnevezésbe való bevezetésénél kö
vetendők ; ez irányban is reámutatván az eddigi visszás helyzetre, kiemelvén 
egyúttal, miként legnagyobb mérvben tartja kívánatosnak, hogy a kon
gresszus, mely a paléontologiai nomenklatúrában követendő szabályokat 
megállapította, a sztratigráfiai nomenklatúra kérdésében is nyilatkozzék, 
és hogy megállapítsa az eseteket, melyek bizonyos lerakodásoknak líj el
nevezésére feljogosítanak.

Ugyancsak igen sürgős szükségességnek jelenti ki továbbá a szervező 
bizottság a petrográfiai nomenklatúra elvei megállapításának ügyét, uta
lással az özönére az új neveknek, melyek a tudományban lábra kaptak, 
úgy hogy legközelebb egyetlen emberi emlékező tehetség sem lesz képes 
megtartani az új elnevezések egész halmazát és hogy minden munkának 
elolvasása szükségessé fogja tenni egy specziális szótár használatát. Szerinte 
az ez irányban való munkálatok egyidejűleg történhetnének a petrográfiai 
osztályozás elvei feletti tanácskozással, a melynek kidolgozását a zürichi 
kongresszus egy specziális bizottságra ruházta, A. M ic h e l  Lkvy elnök
lete alatt.

Mind az előbbenire megjegyzé a szt.-pétervári bizottság, miszerint 
korántsem reménykedik, hogy az egyetlen, augusztus 29-től szeptember 5-ig 
tartó gyüléssorozatnak sikerülni fog az egész fentecsetelt programmot ki
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meríteni, de monda, ha ennek csak egy része is volna az, a mi minden 
szempontból megvitatás alá kerülhetne úgy, hogy lehetővé válnék a kon
gresszusnak határozott értelemben nyilatkozni: a Vll-ik nemzetközi geo
lógiai kongresszusnak mégis meg volna az érdeme, hogy a gyülekezet mun
kálkodását a helyes útra terelte, mely a washingtoni egybegyülés óta el
hagyatott.

A  fentebbiben bátorkodtam röviden összegezve megismertetni a kon
gresszus előzményeit és pótlólag csak még megjegyzem, hogy a kongresszus 
tartamára egy szakbavágó kiállitás is terveztetett.

Ezt előrebocsátva, áttérhetünk a Vll-ik nemzetközi geológiai kon
gresszus tényleges lefolyására és eseményeire.

A munkálkodás rendjét illetőleg mindenekelőtt a következő programm 
volt irányadó:

Szombat, augusztus hó 28., 8  órakor este: a kongresszus tagjainak 
a szervező bizottság részéről való fogadtatása. (Démidow peréoulok 1. sz.)

Vasárnap, augusztus hó 29., 10 órakor délelőtt: a választmány ülése;
1  órakor délután: a kongresszus és átalános ülés megnyitása 0  császári 
Pönsége Constantin Constantinovitch nagyherczeg elnöklete alatt.

Hétfő, augusztus hó 30., 9 órakor reggel: a választmány ülése ; 
IOV2  órakor délelőtt: átalános ülés; 3 órakor délután: az átalános geo-' 
logia kérdéseit illető közleményeknek és tanácskozásoknak szánt ülés.

Kedd, augusztus hó 31.: Peterhof meglátogatása.
Szerda, szeptember hó 1., 9 órakor reggel: a választmány ülése; 

101/a órakor délelőtt: átalános ülés; 3 órakor délután: a petrográiia, mine- 
ralogia és alkalmazott geológia kérdéseit illető közleményeknek és tanács
kozásoknak szánt ülés; séta a szigetekhez és a városházán való fogadtatás.

Csütörtök, szeptember hó 2 .: kirándulás az Imatrához. Elutazás 
7 órakor reggel, visszatérés 1 órakor* éjjel (szeptember hó 3-án).

Péntek, szeptember hó 3-án, 9 órakor reggel: a választmány ülése; 
IOV2  órakor délelőtt: átalános ülés; 3 órakor délután: a sztratigrafia és 
paléontologia kérdéseit illető közleményeknek és tanácskozásoknak szánt 
ülés. (A Pavlovskra szánt kirándulás, ebéd és hangverseny elmaradt.)

Szombat, szeptember hó 4., 9 órakor reggel: a választmány ülése ; 
IOV2  órakor délelőtt: átalános ülés; 3 órakor délután: a sztratigráfia és pa
léontologia kérdéseit illető közleményeknek és tanácskozásoknak szánt ülés.

Vasárnap, szeptember hó 5., 9 órakor reggel: a választmány ülése;
1  órakor délután: átalános ülés, a kongresszus berekesztése.

Exczellencziádnak kezdetleg idézett megbízásához képest f. é. augusz
tus hó 25-én reggel útnak indultam s így Varsón át augusztus 27-én este 
Szt.-Pétervárra érkeztem. Már augusztus 28-án reggel arról értesültem, 
hogy ugyancsak még e napon M. A. Ermolow földmívelés- és állambirtok-
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/  ..
ügyi miniszter Ur 0  Exczellencziája vezetése mellett a kongresszusi tagok 
egy szűkebb körű küldöttsége fog 0  Fölsége II. Miklós császártól Peter- 
hofban fogadtatni s hogy e küldöttségbe személyem is kijelöltetett. Köte
lességemnek tartottam areám ruházott megtiszteltetésnek megfelelni és kellő 
időben az egybegyűlési helyen megjelenni, honnan a 17 tagú küldöttség, 
a kikhez még a kongresszus elnöke és főtitkára A. Karpinsky és Th . Tscher-

f  tr

nyschew is csatlakoztak, M. A. Ermolow miniszter Ur 0  Nagyméltósága 
vezetése alatt a haiti vasúton Peterhofba indult, hol az indóháznál az ud
vari fogatok már várakozván, a társaság ezeken nyomban a császári nyári 
palotához vitetett.

A peterhofi palotában a küldöttség tagjai mindenekelőtt 0  cs. fönsége 
Constantin Constantinovitch nagyherczeg, a kongresszus elnöke előtt tisz
telegtek, a ki a küldöttséget együttesen fogadván, ennek mindegyik tagját 
megszólítással tüntette ki.

Ezután Ő Fölsége, II. M iklós császár fogadta a küldöttség tagjait, 
még pedig egyenként és az államok ama sorrendje szerint, amint ezek nevé
nek kezdőbetűi az orosz betüsorrendben következnek; ennek folytán Ausztria 
küldöttje mint első kerülvén 0 Fölsége elé, mindjárt utána 0  Fölsége sze
mélyemet kegyeskedett legkegyelmesebben fogadni és megszólításával ki
tüntetni. Nyomban ezután 0  Fölségének, Alexandra F éodorowna császárné
nak mutattak be a küldöttség tagjai, ugyancsak egyenként, tőle is legkegyel
mesebben fogadtatván és megszólítással kitüntettetvén.

1897 augusztus hó 29-én délben 1 órakor volt a kongresszus ünne
pélyes megnyitása a császári tudományos akadémia palotájában, a zoológiái 
múzeum helyiségében.

Az ünnepélyes megnyitás előtt, délelőtt 10 órakor, a választmány tar
tott ülést, melyben a szervező bizottság elnöke A. Karpinsky mindenekelőtt 
a régi választmány tagjait üdvözölte, utána pedig a megelőző, t. i. a zürichi 
kongresszus elnöke E. R enevier, a szentpétervári kongresszus bureau-ja 
tagjainak névjegyzékét terjesztő elé, mely A. Karpinsky javaslata értelmé
ben lényeges kiegészítést nyert, a mennyiben az egyes országok képviselői
nek száma óhajtatott a tanácsban emeltetni és ez által hódolat kifejeztetni 
ama tudományos nagy intézetek iránt, a melyek képviselőiket a kongresz- 
szusra elküldötték.

Az alelnökök sorába való beválasztással az Osztrák-Magyar monarchia 
kötelékéből dr. Tietze E. és személyem tisztelteitek meg.

A. P. Karpinsky előterjesztésére elfogadtatott továbbá a VII-ik nemzet
közi kongresszus fentebbi programmja, szintúgy mindjárt az első ülés napi
rendje is, amint kimondatott egyúttal az is, miként a kongresszus ügy
vitelére a hivatalos nyelv a franczia, a tudományos közlések azonban 
francziául és anélkül, hogy lefordításra kerülnének, németül is megtehetők.
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A kongresszus kötetei átalában francziául fognak közöltetni, de a 
tudományos dolgozatok a kézirat nyelvén adatnak ki. Egyéb kisebb elhatá
rozások mellett A. Gaudry indítványára a jövő kongresszus helyének meg
állapítása feletti tanácskozásra a szerdai (szept. 1.) választmányi ülés tűze
tett ki. Midőn azután még F. F okul közié, hogy a glecserek mozgásának 
tanulmányozásával megbízott bizottság jelentését pénteken (szeptember 3.) 
terjesztendi elé, E. Renevier pedig tudomásul adta, miként a kezét eltörte, 
H auchcorne e szerencsétlenség következtében őt és BEYSCHLAG-ot bízta meg 
a nemzetközi európai geológiai térképet illető jelentés előterjesztésével; még
S. N. Nikitin adta tudomásul, hogy a tanács egyik gyűlésén MARGERiE-vel 
együtt előterjesztendik a geológiai bibliográfia nemzetközi bizottságának m un
kálataira vonatkozó jelentésüket. Miután végre még Kxrpinsky azt indítvá
nyozta, hogy a közlésekre és tanácskozásokra szánt idő a következőképen 
osztassák b e :

H étfőn: átalános geológia.
Szerdán : petrográfia, mineralogia és alkalmazott geológia.
Pénteken: szíratigráfia és paléontologia.
Szombaton: sztratigráfia és paléontologia, az ülés IOV2  órakor be- 

rekesztetett.
Augusztus 29., vasárnap, délben 1 órakor volt, mint mondám, a kon

gresszus ünnepélyes megnyitása. Az igen látogatott ünnepélyes ülést 
mindenekelőtt 0  cs. Fönsége Constantin Constantinovitch nagyherczeg, 
mint a kongresszus tiszteletbeli elnöke, nyitotta meg olvasott beszéddel, 
mire azután a jobbján ülő 0  cs. Fönsége Eugénia Maximilianovna d ’Olden- 
burg, a Société Impériale de Minéralogie elnöke és egyszersmind a kon
gresszus tiszteletbeli tagja, olvasta fel üdvözlő beszédét. Ezt követték 
A. Ermolov földmívelésügyi miniszter Úr 0  Exczellencziájának, SemenowP. 
szenátor, a szt.-pétervári geográfiai társulat alelnökének, nemkülönben 
G. Cappellini és E. R enevier beszédei, a kik közül az utóbbi kongresszusi 
elnöknek A. P. KARPiNSKY-t ajánlotta, mely ajánlata köztetszéssel fogadta
tott. Ezután még az utóbbi emelt szót, utána pedig Th. Tschernysohew 
főtitkár, míg végre 2 órakor délután a tiszteletbeli elnök Constantin Con- 
stantinovitch nagyherczeg 0 Fönsége a megnyitó díszülést berekesztette.

Hétfőn, augusztus 30-án, reggeli 9 órakor volt a most már kiegészí
tett választmány második ülése, melyben a kongresszus elnökének abbeli 
indítványa, hogy a hétfői és szerdai átalános, tehát délelőtti ülések a 
sztratigráfiai osztályozás és nomenklatúrának, a pénteki és szombati áta
lános ülések ellenben a petrográfiai osztályozást és nomenklatúrát illető 
kérdések tárgyalásának szenteltessenek, a választmánytól elfogadtatott, 
kimondatván egyúttal az is, hogy a szóbeli közlések 15 perczettúl nem ha
ladhatnak. A hétfői délelőtti ülés elnökéül E. Renevier, a délutánira pedig



(8 ) A SZT.-PÉTERVÁRI V II. NEM ZETKÖZI GEOLÓGIAI KONGRESSZUS. 1 7 7

br. R ichthofen jelöltetett ki, a mint megállapodás is történt, hogy a hétfő 
délutáni ülés az átalános geológiát illető közlésekre fordíttassék, a szerdán 
délutániban ellenben a petrografiát, mineralogiát és alkalmazott geológiát 
illetők tárgyaltassanak.

Felolvastatván még az átalános geológiát illetőleg megtartásra be
jelentett előadások czímsora, ezeknek sorrendje következőképen állapítta
tott m eg:

1. Stanislas Meunieb, L’étude expérimentale de l ’orographie gé- 
nérale;

2. Sacco, Essai sur l ’orographie de la térré;
3. Prinz, Etűdé expérimentale sur l ’orogénie;
4. Mabtin, Zűr Geologie dér Molukken;
5 .  F o k e l , Varations périodiques des glaoiers ;

6 . Mabsden-Manson, The evolution of climates;
7. Upham, On the glacial period in N. America';
8. R eid , On the directions o f flow  o f glaciers and the origin o f somé 

morains;
9. L indvall, a) Cause of the Ice A ge; b) How is the mammuth frozen 

in N. Siberia;
10 órakor a tanácskozás véget ért.
Az imént mondott választmányi ülést 11 órakor az átalános ülés 

megnyitása követte, melyen a fentebbi értelemben E. Renevieb elnökölt.
Mindenekelőtt Pavlow tanár üdvözölte az egybegyűlteket a legidősebb 

orosz egyetem, a moszkvai, és az ezzel kapcsolatos Société Impériale des 
Naturalistes de Moscou nevében, kiemelvén, miként Moszkva, Oroszország 
szive, s így üdvözlései és kívánalmai, melyeket tolmácsol, csakis szívesek 
és melegek lehetnek.

A napirendre térvén át, t. i. a sztratigráfiai nomenklatúra és osztályo
zás témájának tárgyalására, mindenekelőtt F. L oewinson-Lessing tanár 
mutatta be fordításban kivonatosan a dr. Alexander BiTTNER-től a kon
gresszushoz beküldött s ennek tagjai közt kiosztott «Vorschláge für eine 
Normirung dér Regein dér stratigraphischen Nomenclatur» czímű javaslatát, 
utána pedig dr. F ritz Frech: terjesztő elé a tagok közt szintén már kiosztott 
(dJeber Abgrenzung und Benennung dér geologischen Schichtengruppen» 
czímü dolgozatának tételeit.

Az ezután a napirend tárgya felett megindult vitában többen vet
tek részt.

Dr. K. A. v. Zittel, egészen helyesen, mindenekelőtt a főkérdések feletti 
eszmecserét ajánlá és azután a részletes kérdésekre való áttérést.

E. Renevieb abbeli nézetének adott kifejezést, hogy csak úgy volna 
lehetséges a sztratigráfiai nomenklatúra és osztályozás unifikáczióját el-

12A m. k. földtani int. évi jelentése. 1897-ről.
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érni, ha ez irányban nem a rétegek, hanem az idők vétetnének kiindulási 
pontúi. Kiegészítésül hivatkozván a tőle már is kiadott kronográfiára 
(Chronographie Géologique 2-de édition du tableau des terrains sedimen- 
taires formes pendant les époques de la phase organique du globe terrestre 
ete. pár E. R enevier 1896.).

Többek hozzászólása után végre ugyancsak' E. Renevier azon indít
ványt tette, miként a kongresszus mondja ki azt, hogy ez idő szerint szük
ségtelen a történelmi eljárásokat elvetni, vagy felforgatni és egy speciális 
bizottság kiküldetését óhajtotta, hogy ez az osztályozás elveit állapítaná 
meg, mely elfogadandó volna. Ez indítvány, mely azonban több oldalról 
ellenzésre is talált és némileg kiegészítést nyert, végre szavazás alá bocsát
tatott, mégpedig mindenekelőtt a következő kibővített első részével: A kon
gresszus azon véleményben van, miként meg kell maradni a históriai el
járás terén azon törekvéssel, hogy ez mindinkább természetessé tétessék, 
s így csaknem egyhangúlag elfogadtatott, a mint végre elfogadtatott az 
indítvány második része is, hogy t. i . : a választmány az osztályozás elveinek 
az első határozat szellemében való tanulmányozására egy bizottságot ne
vezzen ki.

Az ülés lVa órakor délután ért véget. 3Vs órakor délután kezdő
dött az átalános geológia körébe vágó közleményeknek szánt ülés, mely 
br. R ichthofen elnöklete alatt 51A óráig tartott. Mindenekelőtt egy szo
morú esemény jelentetett be, dr. L. SpENDiAaow-nak az uráli expeditióból 
való visszatértével beállott hirtelen elhalálozása, a mit a kongressus tagjai 
megilletődéssel és felállással vettek szomorú tudomásúl.

Ezután Stanislas Meunier bemutatta ama készülékeket, melyek se
gítségével sikerült neki nagy vonásaiban és csaknem részleteivel olykor igen 
pontosan előidézni Európa orogéniai szerkezetét, kautsuklemez és ezt fedő 
gipsz felhasználása révén. Utána Fréd. Saoco értekezett, egy külön e czélra 
készített orogéniai földgömb bemutatása mellett, a föld orografiájáról, be
kezdésül felemlítvén a főbb autorokat, a kik a föld eredetével foglalkoztak. 
Az előadása folyamán említett idevágó műve : Essai sur l ’orogénie de la 
térré. Turin, 1895, nemkülönben Schema orogenitico deli’ Európa. Nóta 
dél Dott. Federico Saoco della R. Univers. di Torino. 1 térképpel (Estrato 
dal Cosmos di Guido Cora, serie II. vol. XII. Torino, 1894— 95. fascic. II.) 
a kongresszusi kiállításban valának láthatók.

A következő értekező Prinz, a nagy földdomborzati viszonyoknak 
kísérleti úton való előállítását tárgyalta.

Mindenekelőtt ama kérdést fejtegetvén, vájjon a kis mértékben vég
zett geológiai kísérletek megengedik-e a természet nagy tüneményeire való 
alkalmazást? mely tekintetben igenlően nyilatkozott.

Az elnöklő, Marsden Manson nevében, előterjesztette a The Evolution
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of Climates czímű kéziratát; K. Martin pedig bemutatá a Zűr Geologie dér 
Molukken czímü dolgozatát.

F. A. Forel, a glecser-bizottság elnöke, kifejti az e bizottságtól 
foganatosított tanulmányok hasznát, melyek a glecserek kiterjedésének idő
leges változására vonatkoznak és ezek felbátorítására hívja fel a kongresszus 
tagjait.

Upham ugyancsak a glecserekről szólott, utalással arra, miként a meg
figyelők eddig a glecsermozgás főleg vízszintes tényezőjét tanulmányoz
ták, de fontosnak nyilvánítá, hegy a függélyes tényező is tanulmányoz- 
tassék.

Midőn végre még L indvall a jégkorszak okairól értekezett, az ülés 
0 V4  órakor berekesztetett. Ugyancsak még augusztus hó 30-ára este 8 V2  

órára a kongresszusi tagok mintegy 200-a az 0  cs. Fönségeik Constantin 
Constantinovitch nagyherczeg és neje Erzsébet Mavrikievna nagyherczegné 
által a szt.-pétervári márványpalotában adott estélyre volt hivatalos, s e 
kitüntetésben személyem is részesült. Ekkor 0  cs. Fönségeik kegyeskedtek 
sokat közülünk megszólítással is kitüntetni.

A következő napon, t. i. kedden, augusztus hó 31-én, ülések nem tar
tattak, a mennyiben e nap programmszerűleg Peterhof megtekintésére volt 
szánva, hol a kiránduló kongresszusi tagok megtekinthették úgy a császári 
palotát, mint a környező gyönyörű kertet, a mennyiben 0  Fölségeik tudva
levőleg még a megelőző napon Varsóba utaztak volt.

Megszemléltetett továbbá az ottani híres kőcsiszoló is, melynek gyö
nyörű malachit, rodonit etc. készítményei, valamint a jekatarinenburgiái 
világszerte ismeretesek, s a melyeknek a szt.-pétervári Eremitag nevű épület
ben lévő császári képgyűjtemény termeiben felállítva látható óriási vázái 
és oszlopai mindenkit bámulatra ragadnak.

Az 1873-iki bécsi nemzetközi kiállítás látogatóinak különben szintén 
volt alkalmuk az orosz császári kőcsiszolók nagyságuk által feltűnt remek 
gyártmányait ott láthatni.

Szerdán, szeptember 1-én, reggel 9 órakor ismét választmányi ülés 
volt. Ebben E. Renevier az európai geológiai térkép ügyében működő bi
zottságnak a megelőző napon tartott üléséről tett jelentést, egyúttal a bol
dogult Beyrich helyébe HAUCHECORNE-t ajánlván bizottsági elnöknek, mel
léje adván BEYSCHLAG-ot, mire elhatároztatott, hogy az európai geológiai 
térkép ügyét tárgyaló jelentés a kongresszusnak aznapi átalános ülésén mu- 
tattassék be; a mint az elnök kezdeményezésére szóba került az üledékes 
képződések kronológiai osztályozásának elveit megállapítani hivatott bi
zottság egybeállításának kérdése is, de az e feletti döntés a következő ülésre 
balasztatott.

Nyomban ezután A. Gatjdry a franczia geológusoknak abbeli meghívását
12*



1 8 0 BÖCKH JÁNOS. ( 1 1 )

tolmácsolta, hogy a legközelebbi kongresszus 1900-ban Párisban tartas
sák meg.

Ezen meghívás bár átalában nagy tetszéssel fogadtatott, de tekintettel 
arra, hogy ugyancsak a nevezett időpontban Párisban a nemzetközi kiállítás 
is lesz, ez irányban az időpontra nézve egyik-másik oldalról mégis némi 
aggodalom merült fel.

így A. Heim, zürichi tanár, utalt a hátrányokra, melyek a kongresszusra 
ennek a világkiállítással egyidejűleg Párisban való megtartása következté
ben háramlani fognak; ő tehát a kongresszus összejövetelét Párisban vagy 
egy évvel elhalasztani, vagy pedig ennek 1900-ban más franczia városban 
való megtartását javasolta.

Az erre megindult felszólalásokban mindjobban érvényesíté magát 
ama szükség, hogy intézkedés történjék a kongresszusokra jelentkezők, 
illetőleg az ezekre jelentkező személyek elfogadása tekintetében. Ez irány
ban a kongresszusokon s így tüzetesen a jeleniegin tett tapasztalatok az 
idevonatkozó kérdések szellőztetését és a káros tünemények orvoslását csak
ugyan elodázhatatlanná tették, mert tagadhatatlan, hogy sok, a kongresszus 
szempontjából nem hivatott személynek az ezeken fokozottabb mérvben 
való megjelenése úgy ezekre, nevezetesen pedig az ezekkel kapcsolatos ki
rándulásoknál csakis gátlólag hat.

Az ez irányban hozandó bizonyos mérvű korlátozások szükségét min
denki elismerte, csak a kivitel módja, az eljárás iránt merültek fel nézet
eltérések.

Ehmons p. o. az amerikai szaktársai nevében azon kívánalmat fejezte 
ki, hogy a jövőre a kongresszusi tagsági minőség csak azok részére tartassák 
fenn, a kiknek jelentkezése amaz országok főbb geológiai társulatai, vagy 
intézeteitől erősíttetnék meg, melyekhez az illetők tartoznak; dr. Tdetze 
ellenben veszélyesnek tartotta csökkenteni a tagok számát az által, hogy a 
jelentkezőkre nézve az illető országok geológiai és geográfiai társaságainak 
ellenőrzése követeltetnék. E. Renevieb az előtte szóló véleményéhez csatla
kozott, s véleménye szerint minden nemzetre nézve kiküldöttek volnának 
megnevezhetők, a kik a többi tagokkal szemben elsőbbséggel bírnának a 
kirándulásokon való részvétel szempontjából.

Bebtband végre azt javasolta, hogy a fölvétel ne a társulatok nézetétől 
tétessék függővé, hanem minden országban e czélból megalakított specziális 
bizottságokétól. Az eszmecsere folytatása ezután a következő ülésre balasz- 
tatott, de még kell jegyeznem, hogy midőn még előbb A. Gaudby fent- 
mondott indítványa szavazás alá bocsáttatott, Párig az 1900. évi kongresz- 
szus helyéül csaknem egyhangúlag elfogadtatott, a mire azután nyomban, 
dr. E. Tietze az ausztriai geológusok nevében a kongresszust 9-ik szessziójá- 
nak megtartására Bécsbe hívta meg, mely meghívás köztetszéssel elfogad
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tatott. Ez utóbbi meghívás, azt hiszem, különösen érdemli meg figyel
münket.

Az elnöklő a majdan következő délelőtti ülés napirendjét ismertetvén 
meg, utána J. W alther néhány kongresszusi tag nevében egy javaslatot 
olvasott fel érveivel, melynek tárgyát egy nemzetközi uszó-intézet felállítása 
képezi; ez indítvány Androussow által való kifejtése pedig a pénteki álta
lános ülésre tűzetett ki.

Ezután a választmány a délutáni ülésre a petrográfia, mineralogia és 
alkalmazott geológiát illető megismertetések sorrendjét az alantabbi szerint 
állapította meg, a délelőtti átalános ülés programmja már előbb közöltetvón :

1. -I. W alther: Yersueh einer Classification dér Gesteine.
2. Stan. Meunier : Études sur la rocbe-mére du platina de l ’Oural.
3. W. Beőgger : Ueber die Differentiation des norwegischen Nephelin- 

syenites.
4. A. L ebedinzew : Physikaliseh-chemische Untersuchung des Kara- 

bugas.
5. A. Tillo : a) Sur la dépression au centre du continent asiatique. 

b) Sur les anomalies magnetiques du centre de la Eussie d’Europe.
6 . H. Erdmann : Ueber das Vorkommen des Ammoniakstickstoffes im 

Urgestein.
A választmányi ülés 8/ i l l  órakor véget ért. Mielőtt az ezt követte 

délelőtti átalános ülésre térnék át, legalább röviden akarom felemlíteni, 
hogy a franczia geológusoknak 1900-ra szóló kongresszusi meghívása és a 
nemzetközi geológiai kongresszusnak 1900-ban Párisban való megtartására 
vonatkozó tervezet kinyomatva és a kongresszusi irodában kifüggesztve is 
vala látható. Ebből kiderült, hogy ez ügy előkészítésére a legelőbbkelő 
franczia geológusok szövetkeztek, elnökül Albert GAUDRT-t, a Muséum 
d’histoire naturelle tanárát, alelnökül pedig Michel LÉvy-t, a Service de 
la Carte géologique de Erance igazgatóját, és MARCELBERTRAND-ot, az Ecole 
des mines tanárát választván meg. A párisi kongresszus időpontjára, szint
úgy mint ez a szt.-pétervári kongresszus idejére történt, kirándulások ter
veztetnek Franeziaország legérdekesebb részeire egyrészt a kongresszus 
előtti időben, másrészt a kongresszus után.

A kongresszus előtti időre kirándulás terveztetik a Bretagne-be, Barrois 
és Oehlert vezetése mellett, egy második pedig egyidejűleg a Normandiába 
és a Boulonnaisba, Gosselet és Munier-Chalmas kalauzolásával.

A kongresszus bezárta utánra terveztetik a kirándulás Franeziaország 
középrésze masszivjára Michel L é vy , Marcellin B oule, Eabre vezetésével 
és az Alpokba Mabcel Bertrand, E. Haug, E ilian és Termler vezetésével. 
Ez utóbbi kirándulás lehatolna délre Avignonig s onnan északkelet felé, 
útba ejtvén a Mont-Blanc megvizsgálását, Chamounix-ig érne fel.
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A kirándulási tervek egyelőre természetesen még nem véglegesek s 
kijelentetik, hogy ez irányban a geologok véleménye kéretik, mert ha más 
irányú kirándulások óhajtatnának bizonyos számú személyektől, ez iránt 
is kilátásba van helyezve intézkedés.

A kongresszus tartamára a párisi tudományos intézetek, úgymint a 
Museum, a Sorbonne, az Ecole des mines és a Service de la Carte géolo- 
gique de Francé gyűjteményeik meglátogatása terveztetik, amint különféle 
kirándulások vannak kilátásban Páris környékére Stanislas Metjnier és 
Munier-Chalmas vezetése alatt.

A délelőtti átalános ülésre térvén át, ez déltájban 1 D /j órakor nyílt 
meg Marcel Bertrand elnöklete alatt.

Mint első, bennünket is közelebbről érdeklő tárgy, Európa geológiai 
térképének ügye került szőnyegre, melyhez E. Renevier szólott, utána pedig 
F. Beyschlag olvasta fel a térképbizottság jelentését e nagy mű kivitelének 
mikénti állásáról. E térkép tudvalevőleg 49 lapban jelenik meg s ebből 
11 lap 2 füzetben máris közöltetett. A kongresszussal kapcsolatos kiállítás
ban azonban 24 lap volt tableau-alakra egybeállítva geológiai kivitelben 
látható, melyen csakis Dánország északi részét, Svédországot és Finország 
egy részét illetőleg hiányzott még a geológiai részletezés. A 3-ik füzetnek 
megjelenése, mely az A  III, IY, B  III, IV, C Y, D  V, VI lapokat fogja tar
talmazni, ez év végére, vagy pedig a következő év elejére van kilátásba he
lyezve és e füzetben lesz meg tehát a Szt.-István korona országai területének 
eddig még hiányzó része is, ennek északi szegélye tudvalevőleg még a 2 -ik 
füzetben adatván ki. A 3-ik füzet azonkívül tartalmazni fogja még Angol
országot, Francziaország legészakiabb részével, az Alpok területét Felső- 
Olaszországgal és a Balkán-félsziget legnagyobb részét.

Az elnöklő indítványára az európai térkép körül foglalkozóknak, ne
vezetesen W. H atjchecorne és F. BEYSCHLAG-nak élénk tapssal elismerésüket 
fejezték ki az egybegyűltek.

Ezután megindult a vita az A. B ittner és F. Frech uraknak már fen
tebb említett füzetecskéiben foglalt czikkelyek felett, melyek A. Kaepinsky 
és Th . Tschernyschew által módosíttattak és indokoltattak.

Ezeknek elseje a következőket tartalmazza :
«Egy új sztratigrafiai név bevezetésének tudományosan jól meghatáro

zott szükségleten kell alapulnia, mely döntő érvek által indokoltatik. Ylinden 
új alkalmazásnak ama lerakodások úgy batrologiai, mint paleontologiai vilá
gos jellemzésétől kell kisérve lennie, melyekre igénybe vétetett; egyidejűleg 
nemcsak egyetlenegy szelvényben figyelt adatokra kell alapítva lennie, ha
nem többe vagy kevésbé tetemes térre. »*

«L ’introctuction d’un nonveau terme stratigrapliique dóit étre basée sur un



Többek felszólalása után fentebbi javaslat első részében csekélyebb 
módosítást nyert, a mennyiben a ((nemzetközi nomenklatúrában» szavak 
tolattak közbe, minek következtében az első czikkely bekezdő része a kö
vetkező alakot nyerte : ((L’introduction d’.un nouveau terme stratigraphique 
dans la nomenclature internationale dóit étre basée sur un besoin scienti- 
fique bien déterminé, motivé pár des raisons péremptoires», s ezen módo
sított alakban el is fogadtatott, a mint azután néhányak felszólalása után 
elfogadtatott a fent mondott indítvány többi része is.

A javaslat 2-ik czikkelye :
«Az egy lerakodásra megbatározott értelemben alkalmazott elneve

zések már más értelemben nem alkalmazhatók»,* vita nélkül fogadtatott el.
Mint B-ik czikkely a következő tárgyaltatott:
«Az ugyanazon rétegek sorozatának adott sztratigráfiai nevek elsőbb

ségét a közlés kelte határozza meg.»**
Egy-két megjegyzés után a szavazásnál e szövegezés is elfogadtatott.
4-ik czikkelyként a következő szerepelt:
«A paléontologiailag elegendően jellemzett sztratigráfiai kisebb al

osztályozásoknál, új nevek megalkotása esetében előnyös legfontosabb pa- 
léontologiai sajátságaikat venni alapul. Geográfiai vagy egyéb elnevezéseket 
csak bizonyos fontosságú, több paléontologiai szintájt magukba foglaló osz
tályokra szabadna alkalmazni, vagy ha a lerakodás paléontologiailag nem 
jellemezhető.»***

Elénkebb vita és többszörös hozzászólás után a fentebbi javaslat is 
elfogadtatott, mi mellett EBECH-nek egy indítványa, miszerint ((kívánatos 
volna azon szisztémák osztályozásánál, a melyekben nincsenek szokásos ne
vek, mint dogger, liasz stb. a «Paléo», «Mezo» és «Neo» szavakat bevezetni», 
a bizottsághoz utasíttatott vissza.
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besoin scientifique bien déterminé, motivé pár des raisons péremptoires. Toute nou- 
velle application dóit étre accompagrtée d’une caractéristique claire-tant batrologiqué, 
que palóontologique —  des dépöts ausqnels elle est appliquée ; en mérne temps elle dóit 
étre fondée sur des données observées non dans une seule coupe, mais sur un espace 
plus ou moins considérable.x

* «Les appellations appliquées á un terrain dans un sens déterminé, ne peu- 
vent plus étre employées dans un autre sens.»

** La date de la publication décide de la prioritó des noms stratigrapbiques don- 
nés á une mérne série de coucbes.

*** «Pour les petites subdivisions stratigrafiques sufflsamment caractérisées palé- 
ontologiquement, en cas de eréation de nouveaux noms, il est préférable de prendre 
pour base leur particularités paléontologiques les plus importantes. On ne devra fairé 
emploi de noms géograpbiques ou d’autres, que pour des sections de oertaine im- 
portance renfermant plusieurs horizons paléontologiques, ou lorsque le terrain ne peut 
étre cara'ctérisé paléontologiquement.»
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Az 5-ik és 6 -ik czikkely, t. i.
«A különböző sztratigráfiai elnevezéseket illetőleg, melyek az iro

dalomban léteznek, kívánatos volna, miként az osztályokat vagy sorozato
kat megjelölő kifejezések a «felső», «középső» és «alsó» szókáltalhelyette- 
síttetnének», valamint:

«Ha egy kifejezés, mely lerakodások sorozata egészének adatott, e 
rétegek csak egy részének megjelölésére korlátozandó, ezt csak a paléonto- 
logiailag legjobban jellemzett rétegekre szabad fentartani», hozzászólások 
után ugyancsak visszautasíttatott a bizottsághoz.

A javaslat 7-ik czikkelye :
«Az etimológiai szempontból rosszúl képezett nevek kiigazítandók, 

anélkül, hogy azért a tudományból kizárandók,»* vita nélkül elfogadtatott, 
s az ülés 8 Al-re berekesztetett.

A délutáni ülésben, a már fentebb említett előadások tartattak meg, 
a reggeli választmányi ülésben megállapított sorrendben.

Ezek folyamán igen érdekes adatokat közölt egyebek közt Absenius 
L ebedintzew Odesszából, a ki a Kaspi-tenger keleti partján egy melléköblöt 
képező Kara bugás megvizsgálására az orosz államtól kiküldött expediczió 
eredményeiről szólott. A Karabugas mai napig a geológiában a kősóképződés 
egyik példájaként szerepelt. A Kara bugás a Kaspi-tengerrel tudvalevőleg 
csak keskeny csatorna által áll kapcsolatban, melyen át kapja az utóbbitól 
vizét s erős elpárolgás következtében benne idővel jelentékeny konczentrá- 
lás állott be. De, a mint közöltetett, lerakodásaként nem a kősóra, hanem 
tetemes mennyiségben gipszre akadtak, mely felett glaubersó fekszik, ezen 
tünemény kapcsolatban van a Kaspi-tenger vizének szulfátokban való 
gazdagságával. A lerakodott glaubersó mennyiségét az előadó igen nagy ki
terjedése és megfigyelt vastagsága folytán igen tetemesnek mondja, úgy, 
hogy gyakorlatilag is nagyfontosságű felfedezéssel állunk itt szemben.

A kongresszussal kapcsolatos kiállításban a fentebbire vonatkozólag 
a vizsgálatok részletes eredményei táblázatban is voltak láthatók, a mennyi
ben ott szerepeltek: Expedition de «Krasnowodsk dans le golfé de Kara
bugas (1897). Kenseignements chez Mr. L ebedintzew» czím alatt az e 
tárgyra vonatkozó térképek, táblázat a víznek a mélységgel változó tempe- 
raturájáról és fajsúlyáról, mihez csatolva volt a Kaspi-, valamint a Eekete- 
tenger vizének 1 0 0  kilogrammjában lévő sók mennyiségét jelző diagramm.

Ugyancsak szerdán este 9 x / 2  órára a kongresszusi tagok estélyre voltak 
hivatalosak, melyet Szt.-Pétervár városa tiszteletökre a dumában (város
házán) rendezett, hol a város nevében a polgármester, egyéb méltóságok

*  «L es  n om s  m a i form ás au p o in t  de vue é ty m o log iq u e  sont á corr ig er  sans 
les exolu re  p ou r  eela  dti d om a m e de la  Science.))
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jelenlétében igaz orosz vendégszeretettel fényes fogadtatásban részesített 
bennünket.

A programmszerűleg Finországba, az Imatra-sellőhöz tervezett ki
rándulás csütörtökön, szeptember 2 -án foganatosíttatott, mely napon tehát 
ülések nem tartattak. Szt.-Pétervárról két vonat vitte a kongresszus tagjait 
czéljukhoz, melyeknek egyike 7 óra 50 perez reggel, másika pedig 18 percz- 
czel később indíttatott útnak a szt.-pétervári finországi pályaudvarból, a 
mennyiben, mellékesen mondva, Szt.-Pétervártt egészben hét pályaudvar 
van. Kezdetben Yiborg-ig északnyugati irányban tartva, a Fin tengeri öböl 
és a Ladoga-tó között lévő, a finországi geolog. térkép szerint negyedkorbeli, 
tehát fiatal lerakodások fedte rónás területen haladtunk át. Lápos-tőzeges 
vidék ez, melyen az erdős részek szaporán jelentkeznek közben-közben 
inkább rétekkel, mint földekkel.

Számos helyen mutatkoznak vízerek és kisebb tavak, a mint az egész 
vidék inkább az erdőmívelésre és állattenyésztésre, mint a földmívelésre 
látszik alkalmasnak. Még a Fin-tenger öblének északkeleti végén fekvő 
Viborg elérte előtt a rapakivi-gránit területére léptünk és az egykori jég
árak képződései, a morénák, dombokat alkotva, többszörösen jelentkeztek. 
Yiborgra, mely Szt.-Pétérvártól 129 774,-re fekszik, mintegy 8 A ll-re  délelőtt 

,érkeztünk meg, hol katonai zeneszó mellett ünnepélyes fogadtatásban ré
szesültünk s innen tovább Antrea-ig északkeleti irányt követtünk. Yiborgtól 
Antreáig a vasút a rapakivi-gránit területén halad végig és közvetlen Antreá 
állomás előtt szépen tárja fel a vasúti bevágás az óriási vörös földpátjával 
(orthoklász, oligoklásztól környezve) feltűnő e gránitfajt, melynek monolith- 
jait Szt'-Pétervártt nemcsak egy helyt megcsudálhattuk.

A Yiborg után következett vasúti szakasz mentén igazi, klasszikus 
moréna-vidék tárult elénk; itt a gránittuskók többször sőt óriási, több 
kubikméternyi nagyságokra is vergődnek a moréna-törmelék anyagában, a 
mint a jégsimitotta gránitpúpok is szaporán láthatók. A vidék itt mindinkább 
halmos lesz, fenyves erdő fedi lépten-nyomon, s a vízerek és tavak még 
szaporábban láthatók, mint eddig megtett utunkon. Közvetlen Antrea állo
más elérte előtt a Yuoksen-folyó vízén haladtunk át, mely a nagy kiterje
désű és sok öblű Szaima nevű tórendszer vízének a Ladoga tavába való 
lefolyását közvetíti. Fenyves erdeivel, közben-közben nyírfával és rétjeivel 
üde, friss zöld kinézésű vidék ez, mint a szapora víz mellett máskép 
nem is lehet, melyet igen csinos nyaralók is ékesítenek. A rapakivi-gránit 
utunkban közvetlenül Antrea állomás előtt megszűnik, s midőn innen az 
Imatrához utazva északnyugatnak tartunk, J. J. Sedebholm finországi szép 
átnézetes geológiai térképének adatai szerint a Vuoksen-folyó balpartjától 
kezdve már nem a rapakivi-gránit, hanem a fiatalabb archái (postbottniai) 
gránitok területén haladtunk czélunk felé.



Az Imatra-sellőhöz közel egy óra tájt, délután érkeztünk meg. Való
ban nem mindennapi látványt képez Finország e híres sellője, a mint a 
Szaima-tó, illetőleg az ebből fakadó Vuoksen vizei a gneiszszerű gránitok 
között szűk mederbe szorítva, meredek lejtőn lefelé sietve, útjukban neki
verődnek a mederben víz alatt rejtőzködő szikláknak és a partok kőzetének, 
óriási forgókat kepezvén. Nagyobb látogatások alkalmával, a nézőktől valami
vel feljebb, üres bordókat bocsátanak az Imatra vízére s ez látogatásunkkor 
is megtörtént, melyek azután nyílsebesen haladva a vízzel, a zuhatagok és 
forgók táján valóságos pokoli tánczot járnak, majd a víz alá merülvén, majd 
ismét felszínre vergődvén, nem bírnak kikerülni az őket elkapta forgóból, 
míg végre egy újabb vízrohamtól a forgó szélére löketvén, a víztől nyíl
sebesen tovább sodortatnak. Az Imatra szélessége 46 m]-rel és lejtősödése 
850 m/-re  19 '"/-nyinek közöltetik.

Az imatrai vasúti állomástól jókarban tartott kocsiút vezet a sellőhöz 
s az e felett épített híd közvetítésével könnyen átjutunk a zuhatag jobb 
partjára, hol a modern berendezésű szálló áll.

Megérkeztünkkor a vendéglő előtti téren egy újdonatúj, fából készült, 
oldalain nyílt, de fedett csarnok volt látható, belsejében hosszú terített 
asztalokkal. Finország császári szenátusa volt az, a ki a YH-ik nemzetközi 
kongresszus geológusait az Imatrához való kirándulásra meghívni, s ezek
nek ottani fényes megvendégeltetésükről igaz vendégszeretettel gondos
kodni szíveskedett, miczélból az említett fedett csarnokot emeltette. És 
valóban csakhamar indokoltnak bizonyult az utóbbi intézkedés és elő
vigyázat, mert alig közeledvén vonatunk az Imatrához, esőre fordult az 
idő, mely mindjobban és hosszabb időre igazi záporesővé fajult, egy körül
mény, mely úgy látszik, nem épen ritka tünemény e vidéken. A vasúti 
indóháztól az Imatrához vezető út mellett felállított sátrakban árulják ama 
sajátságos alakú, úgynevezett imatra-köveket, melyek az Imatránál, de 
valamivel alantabb délre találtatnak s az ottani fiatalkorú, úgynevezett 
yoldia-agyagban fekvő mészdúsabb konkrécziószerű képződésekből származ
nak. Az Imatra mai ágya felett bizonyos magasabb szintájban kifejlődött 
régi vízmeder mentén láthatók továbbá az ismert henger- vagy tölcséralakú 
mélyedések, mint a forgó víz és magával hordott homok s kavics súrlódása 
okozta tünemények.

Fogadtatásunk az imatrai kirándulás alkalmával a lakosság részéről 
mindenhol igen szives volt, úgy még Antrea állomásán, de azután magá
nál az Imatránál a környékbeli lakosság nagy számban jelent meg fogadta
tásunkra s becsületes arczkifejezesük, melynek szőke hajzatuk és kék sze
mük szelíd kifejezést adott, megnyerő alakban mutatta be őket előttünk./
Úgy Finország szenátusa, mint a lakosság, nemkülönben szt.-pétervári 
kísérőink mindent elkövetvén arra, hogy e kirándulást minél kellemesebbé
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tegyék előttünk, mondhatom, a rokonszenv és hála érzetével vettünk bú
csút Finország derék lakosaitól és e szép vidéktől.

Az indóházhoz estefelé visszatérve, ott már készen találtuk vonatain
kat, melyek egymásután 7 óra, illetőleg 7 óra 15 p. este elindulva, éjjel 
valamivel 1 óra után érkeztek meg velünk Szt.-Pétervárra.

Péntek, szeptember 3-ika, már ismét az üléseknek volt szánva s ezek 
sorát a választmány reggel VílO-re kezdette meg.

Az elnök részéről mindenekelőtt néhány kisebb előterjesztés történt, 
s azután áttért a választmány az ülledékes képződések kronológiai osztályo
zása elveinek tanulmányozásával megbízandó új bizottság mikénti egybe
állításának kérdésére, melyre vonatkozólag végre az elnöknek, A. K arpinsky- 
nek abbeli indítványa fogadtatott el, hogy t. i. a fentmondott bizottságnak 
kétféle tagjai legyenek, úgymint valóságos és tanácsadó tagok.

B bizottság központi székhelyéül egy oldalról a Svájcz indítványoz- 
tatott, de határozattá vált, miként a bizottság maga fogja megállapítani 
összejöveteleinek helyét, tekintetbe vévén azonban a különféle geológiai 
társulatok összejöveteleit.

A bizottság valóságos tagjai a következők lettek: Baebois, Hughes, 
Tietze, H. W híLiams, Cappellini, R enevier, Tschernvschew, v. Z ittel, a 
kikhez 22 tanácsadó sorakozik.

Ezután F. F orel ismertette meg a nemzetközi glecser-bizottság jelen
tését s ennek az átalános ülésben való felolvasása határoztatott el. Mint
egy 42 petrográfus Z irkel tanár elnöklete alatt még szeptember i-én dél
előtt tartott az egyetem paléontologiai-petrográfiai intézete helyiségében 
elő értekezletet, melynek tárgyát a kőzetek szisztematikus nomenklatúrája, 
tekintettel a geológiai fölvételek igényeire is, valamint egy önálló petro- 
gráfiai folyóirat kiadása iránti indítvány képezte.

Ezen tanácskozás kifolyásaként az említett előértekezlet tagjainak 
abbeli előterjesztése került a választmány elé, miként: tekintettel a petro- 
gráfia rendkívüli gyors fejlődésére, kívánatos, hogy a kőzetek rendszeres 
osztályozására különösen alkalmazható elveknek kongresszusi határozattal 
való megállapításának eszméje elejtessék.

A petrográfiai nomenklatúra egyszerűsítésére pedig, mely a geológusok
tól követeltetik, elengedhetetlennek mondják, hogy a térképek kivitelénél 
alkalmazandó szükséges átalános elnevezések szabatosabban állapíttassanak 
meg, a mi eddig nem történt meg. A fentemlített 42 petrográfusnak imént 
mondott beadványa a választmányban a petrográfiai kérdések ügyében már 
régebben egybeállított bizottsághoz utasíttatott.

A következőben GAUDBv-nak egy határozati javaslata került szőnyegre, 
mely szerint: «a Szt.-Pétervártt egybegyült nemzetközi geológiai kongresz- 
szus óhaját fejezi ki, hogy az összes országok kormányai a liczeumok vagy
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gimnáziumok magasabb osztályaiban a geológia és paléontologia előadását 
vezessék be. Minden ország kiküldöttei felkéretnek, hogy ez óhajról illető 
kormányaikat értesítsék!).

Miután még G. Cappellini, [Gaudry ezen indítványát támogatta, a 
választmány azt egyhangúlag elfogadta.

Ezután Eb . J. L oewinson-Lessing figyelmeztetett még arra, hogy a 
már fentebb említett petrográfusok gyűlése W. Bröggeb ajánlatára a petro- 
gráfia egy internaczionális kiadványának megalapítása iránt nyilvánította 
óhaját, mely főleg az összes országok petrográfiai munkálatai kivonatainak 
és közléseinek volna szentelve, miért is ezen kérdés előzetes tanulmányo
zására egy bizottság kiküldetését kérte.

Ezen indítvány ellen ugyan történtek felszólamlások, de végre is 
Bröggeb kérésére és M. Bertrand, valamint A. Heim támogatására a ja 
vaslatnak az átalános ülés elé való terjesztése határoztatott el; a mint 
A. K arpinsky indítványára egyúttal az átalános ülés részére kijelöltettek 
a «Journal international de pétrographie», t. i. a szóban forgó, nemzetközi 
petrográfiai folyóirat ügyében egybeállítandó bizottsági tagok nevei is.

Miután a következő napi átalános ülésre a nomenklatúra feletti tárgya
lás tűzetett ki és az ez irányban való vita bevezetése LoEwiNSON-LESSiNG-re 
bízatott, még csak a szeptember 3-iki délutáni ülés napirendje állapíttatott 
meg a következő sorrendben :

1. A. Makowsky: Lössfunde aus dér Mammuthzeit von Máhren.
2. Fr . Frech : Ueber Meere und Continente dér paláozoischen Aeren. 

(Közbejött akadály miatt a szombati, szeptember 4-iki ülésre maradt.)
3. H. Seeley : On fossil reptiles from the governements of Perm and 

Wologda.
4. Bastford-Dean : On the relation of the palaeozoic fish-fauna of 

Kussia and N. America.
A választmányi ülés IOV2 órakor záródott s ezt l l x/a órakor az átalá

nos ülés követte, S. Emmons vezetésével.
Ez ülésben olvasta fel N. Andrüsov egy nemzetközi úszó-intézet (In- 

stitut flottant international) felállítására vonatkozó indítványát, melynek 
bővebb kifejtése a szerdai választmányi ülésben, mint fentebb mondám, e 
napra tűzetett ki. Andrtjsov mindenekelőtt hangsúlyozta a főszerepet, me
lyet a tengeri képződések a sztratigráfiában játszanak s hogy ezek eredeté
nek ismerete a geológusra nézve elengedhetetlen; utalt arra, hogy csakis a 
mai tengerek beható tanulmányozása nyújthat alapot a régi idők tengerei 
lerakodásainak képződési módjának és a szerves testeknek ezekben való 
elosztásának megítélésére. Az ez irányban nyert adatok, nevezetesen pedig 
a híres Challenger-expediczió eredményei igen fontosak ugyan, de reá mutat 
az előadó arra is, miként az efféle kiküldetések csak szórványosan és bizo
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nyos időn át foganatosíttatnak és hogy igen korlátolt ama eologusoknak 
száma, a kiknek alkalmuk volt az oczeánok fenekére pillanthatni, s hogy 
tehát, tekintettel a geológia haladására átalában, valamint a geologok ki- 
képeztetósére okvetetlen szükségesnek látszik, miként ezeknek alkalom nyuj- 
tassék a tengerek biológiáját, ezeknek fizikáját és természetrajzát személye
sen tanulmányozni. Végre azon eredményre jutott, miként egy, az összes 
kormányoktól fentartott nemzetközi úszó-intézet (Institut ílottant inter- 
national) a tudománynak e szolgálatot teljesíthetné.

Tudományunk számosb jeleseinek aláírása támogatta egyúttal a fen
tebbi indítványt, kérvén a kongresszust, miként ez óhajt a maga részéről 
támogatná és hogy az ez intézet felállításához és fentartásához szükséges 
összegek engedélyezésére kérje meg a kormányokat.

Az indítvány J. Murray, Iv. v. Zittel és F. P orel meleg támogatásá
val egyhangúlag elfogadtatott, a mint e felszólításnak a kormányok elé való 
terjesztésére A. K arpinsky elnök kéretett meg. A következő tárgyként a 
nemzetközi glecser-bizottságnak P. FoREL-től felolvasott jelentése szerepelt.

RicHTER-nek e vizsgálatok támogatását kérő szavai után a bizottsági 
jelentés köszönettel és egyhangúlag vétetett tudomásul.

Olvasásra került azután S. N. Nikitin részéről a bibliográfiai bizottság 
jelentése, a mely után M. Mourlön mutatta be a «Bibliographia geologicai) 
első füzetét, mely a «Bibliographica universalis» nagy művének a geológiai 
tudományt illető szakaszának egy részlete.

Ezután A. Gatjdry terjesztette az átalános ülés elé a franczia geoló
gusok abbeli meghívását, hogy a legközelebbi geológiai kongresszus 1900-ban 
Párisban tartassák meg a nemzetközi kiállítás alkalmával, a mennyiben az 
osztrák geológusok beleegyeztek, miként a Bécsben megtartandó össze
jövetel egy későbbi időpontra helyeztessék.

A franczia köztársaság kormánya az indítványt magáévá tette s a 
közoktatási, valamint a közmunkák minisztere támogatására számíthatnak.

A meghívás, mely megelőzőleg már a szerdai, szeptember 1-én meg
tartott választmányi ülésben tárgyaltatott, köztetszéssel egyhangúlag el
fogadtatott.

A következőben még Bertrand nyújtotta be Michel-Lévy megbízásá
ból ennek «Classification des magmas des roches eruptives» czímű dolgo
zatát. E. de Margerie pedig bemutatta a Suess E.-féle «Das Antlitz dér 
Erde» czímű mű franczia fordítását, mely a következő czímmel: «La face 
de la Térré (Das Antlitz dér Erde) pár Ed . Suess. Traduit avec l ’autorisa- 
tion de l ’auteur et annoté sous la Direction de Emmanuel de Margerie 
avec une preface pár Marcel Bertrand. Törne I. Paris» czímmel a kon
gresszusi kiállításban is szerepelt.

Az ülés VG-re délben végződött.
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A délutáni ülés H ughes elnöklete alatt órakor kezdődött.
Ebben mindenekelőtt Makowsky, brünni tanár, a brünni löszből gyűj

tött anyag alapján az embernek a nagy diluviális emlősökkel (mammuth és 
rhinoceros) egyidőleg való létezéséről értekezett.

A. Makowsky tanár előadásának tárgyait a kongresszusi kiállításban 
is bemutatta, hol az érdekes, a brünni löszből való gyűjteményben két em
beri koponya egyéb emberi csontrészekkel (fogak, állkapocs stb.), a Rhino
ceros tichorhinus pedig humerusaival és egyéb részeivel voltak láthatók. 
Mammuth-fogból. csontból és kőből készült kis korongok, egy elefántcsont
ból faragott kis alak (idol) szintén nem hiányoztak e leletben, de mint érde
keset említhetem azt is, hogy a Dentalium baclense ismert alakja, a gyűjte
ményben Makowsky-tói nyakékként összefűzve, 584 példányban szerepelt 
a löszből egybegyűjtött leletben. A szokásos kőszilánkok szintén nem hiá
nyoztak.

E tárgyak mellékleteként volt látható a «Das Rhinoceros dér 
Diluvialzeit Máhrens als Jagdthier des paláolitischen Menschen von Prof. 
Alexander Makowsky. Wien, 1897.» czímű megismertetés is.

Ezután Seeley szólott Perm és Wologda kormányzóságok fosszil- 
hüllöiről, kijelentvén, miként az orosz permbeli hüllők nemzetközi érdekes
séggel bírnak, a mennyiben oly fosszil alakokkal szomszédosak, melyek 
Afrikában, Indiában, Skócziában és az Egyesült-Államokban találtatnak, s 
hogy az érdekesség még emeltetik ama leletek által, a melyekre Amalitzky 
a Wologda kormányzóságban tett szert, a hol e szárazföldi hüllők növé
nyekkel és kagylókkal társulnak, arra mutatván, hogy tehát e korban 
igen számos permbeli tavak voltak a szárazföldön. H. Seeley előadása sze
rint e hüllők az anomodontiak rendjéhez tartoznak, de a különböző orszá
gokban különféle alakokhoz tartoznak. Miután még Amalitzky, varsói egye
temi tanár szólott a tárgyhoz, az ülés Va5 órakor véget ért.

Szombaton, szeptember hó 4-én 97a órakor reggel ismét tanácsülés 
volt, melyen a kongresszusokra jelentkezők ügyében a jövőben miként való 
eljárás került újból szőnyegre. E tárgy felett tudvalevőleg még a szerdai, 
szeptember 1. tanácsülésben kezdetett meg az eszmecsere, mely azonban 
akkorában befejezést nem nyerhetvén, a tárgyalás folytatása későbbre ha* 
lasztatott. Most tehát A. K a r p in s k y , mint elnöklő, e tárgyat ismét napi
rendre hozta, mindenekelőtt röviden összegezvén az akkori eszmecserét. 
A további tárgyalás folyamán megtett indítványok, minthogy a felvetett 
alakjukban érvényre nem jutottak, itt mellőzhetők, s így azonnal felemlít
hetem, hogy végre Schmidt következő indítványa győzött némi módosí
tással :

«A választmány abbeli kívánalmát fejezi ki, hogy a kongresszus tagjai
nak száma korlátlan maradjon, a geológiai kirándulásokon résztvevők száma
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oly módon korlátoltassék, hogy a vezetők feladata ne akadályoztassék, sem 
pedig a keresztülutazott vidékek komoly tanulmányozása».*

Néhány az imént mondottra még ezután következett felszólamlás és 
indítvány után, t. i. BERTRAND-nak a ScnMiDT-féle javaslatból «a kongresszus 
tagjainak száma korlátlan maradjon# mondat kihagyására irányult indít
ványa helyesléssel fogadtatott és ezután Schmidt-nek imént mondott indít
ványa, a BEKTBAND-tól javasolt kihagyással, a választmánytól egyhangúlag 
el is fogadtatott.

Miután még a franczia geológiai társulat üdvözlő távirata közöltetett 
s ennek a következő átaláhos ülésen való felolvasása határoztatott el, a 
délutáni ülés napirendje a következőképen lett megállapítva:

1. P. Fbech : Ueber Meere und Continente dér palaeozoischen Aera.
2. G. Stefanesku : Sur le Dinotherium gigantissimum de Boumanie.
3. Ch . Mateb-Eymar: Sur l ’histoire stratigraphique des derniers temps 

de la Méditerranóe.
4. K. Martin : Die Possilien von Java auf Grund einer Sammlung 

von Dr. B. D. M. Y erbeek (Leiden, 1895-)-
5. A. v. Koenbn : Ueber einige tektonische Yerháltnisse in Hannover.
6. J. P. Blake : Sur la distribution des fossiles, non seulement en 

zones, mais aussi en province.
A választmányi ülést VU 2-re Zireel elnöklete alatt a délelőtti átalá- 

nos ülés követte, melyen először bejelentetett a pénteki választmányi ülés
ben az átalános nomenklatúra ügyében megválasztott bizottság névsora, 
azután pedig felolvasta Z irkel amaz előterjesztés szövegét, mely 42 petro- 
gráfus nevében benyujtatván, a választmány pénteki, azaz szeptember 3-iki 
ülésen került első ízben tárgyalásra, mint ez már fentebb közöltetett.

A következő első felszólaló P. L oewinson-Lessing, a jouriewi egyetem 
mineralogiai tanára volt, a ki röviden közié kiadványa tartalmát, mely 
«Note sur la classification et la nomenelature des rocbes eruptives# ezím- 
mel kinyomattatván, a tagok közt előzőleg szétosztatott.

Utána számosán jelentkeztek, nevezetesen a petrográfusok sorából 
szólásra. így A. L agorio, varsói egyetemi tanár, abbeli nézetét fejté ki, hogy 
a jövőbeli osztályozásnak a mágmák kémiai jellemének kell majd alapul 
szolgálnia, a melyek ezeket uraló átalános törvényeknek vannak alávetve, 
s hogy a meddig e törvények nincsenek megállapítva, nem lehet természetes 
osztályozáshoz jutni. Utalt még egyéb körülményekre is, melyeknek, mint

* Le conseil émet le voeu, que le nombre des membres du Congrés restant 
illimité, le nombre des participants aux excursions géologiques sóit limité de ma- 
niére á ne pás entraver la táche des conducteurs, ni l ’étude sérieuse des régions 
parcourues.»
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p. o. az erupczió feltételei, intruszió, merevülés stb. nem ismerése, jelenleg 
az unifikácziónak ellentállanak.

0  megengedte ugyan azt, hogy lehetséges lesz átalános csoportokat 
felállítani, melyek a geológiai térképek elkészítése szükségletének meg fog
nak felelni, de e felosztást tisztán csak alakhelinek mondja, melynek ma 
tudományos értéke nem lesz. Ezzel szemben oda nyilatkozik, miként épen 
a gyakorlati geológusok, kik a földtani felvételeknél működnek, tehet
nének a petrográfusoknak becses szolgálatot, ha vizsgálataik folyamán, az 
eruptív tömegek tektonikai és sztratigráfiai viszonyaikat legszabatosabban 
állapítanák meg, a mire ezek különben, azt hiszem, a lehetőséghez mérten, 
úgyis törekednek.

A következő felszólaló W. Bböggeb, christiániai egyet, tanár, úgy véli, 
miként a zürichi kongresszus óta a kémiai összetételnek az eruptív kőzetek 
típusai osztályozásánál jutó fontosságának mindjobban való elfogadása irá
nyában a petrografiában haladás figyelhető.

0  egyszersmind ama véleményét fejezte ki, miként az elnevezések 
sokasága iránti félelem lassanként el fog tűnni azon mérvben, a melyben 
a kőzet-tipusok osztályozása világosabb alakban fog kidomborodni és zárul 
reáutal az átalános elnevezések fontosságára és szükségére annak, hogy 
ezek szabatosabb alakban állapíttassanak meg.

Lagobio újabb felszólalásában a vita tárgyát képező kérdésben ki
jelenti, hogy ugyan az intrusziv kőzetekre nézve, mint a gránitok és dioritek 
könnyű megegyezésre jutni, de már az effusziv kőzetek beosztásánál hiány
zik egy átalános elv, mert a «paléo»- és «néovulkani» megkülönböztetést 
csak ideiglenesnek tekinti. A geológiai felvételeknél használható osztályozás 
megállapítását ép már ezért tartja lehetetlennek, felvetvén példaként a kér
dést, vájjon hol fog a melafirek és bazaltok közötti határ megállapít
tatni ?

Az előadottak folytán a felszólaló e kérdésben tehát tartózkodó állás
pontot foglal el.

W . Bböggeb nyilatkozataival szemben L. Dupabc, genfi egyet, tanár, 
szabadkozott az ellen, miként más nomenklatúra legyen a petrográfok és 
ismét más a sztratigráfok használatára, csatlakozott L oewinson-Lessing 
nézetéhez, hogy az elnevezések unifikácziója talán ez idő szerint lehetetlen, 
de hogy törekedni lehet ezeket átalánosabb ismejelekkel összhangzásba 
hozni, melyek egy mindenhol elfogadott nomenklatúra alapjául szolgálhat
nának.

J. Iddings, chicagói egyet, tanár, úgy találja, miként a kőzetek osztá
lyozását illető néhány alapvető elv iránt a petrográfusok közt oly jelenté
keny a nézeteltérés, hogy a Zürichben ez irányban egybeállított bizottság 
jelentése hiányában lehetetlen a jelenlegi kongresszus alkalmával gyakor-
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lati eredményhez jutni s így a maga részéről helyesli, hogy kísérlet tétessék 
a kérdést egy új bizottság elé terjeszteni.

Az elnöklő dr. P. Z irkel e tárgyra vonatkozólag megjegyzi, miként 
dátalános nevek» a petrografiában már régóta léteznek és csak a körül 
forog a kérdés, hogy ezek ne használtassanak hamisan.

E. R enevier ugyancsak szükségesnek tartja, hogy a petrográfiai nomen
klatúra terén iparkodás történjék és nem érti a 42 petrográfusnak az előb- 
beni kongresszusok szokásától teljesen elütő eljárását, melyben valóságos 
obstrukcziót vél láthatni, s kéri tehát ezeket, hogy jobb érzelmekhez térje
nek vissza. Zárúl azt mondja, minthogy a petrográfusok az átalános cso
portozást illetőleg egymást értik, jól fognak cselekedni, ha szintúgy meg
állapítják egy természetes és észszerű nemzetközi nomenklatúra alapjait. 
Még egy-két felszólalás után az elnöklő végre fölveti a kérdést oly irányban, 
vájjon a gyűlés a zürichi petrográfiai bizottság további fentartása mellett 
van-e, vagy nem? mire R enevier. közbeveti, hogy a bizottság mindig fennáll 
s ha eddig létezésének jelét nem adta, a kongresszus a neki jutott feladat 
teljesítésére felszólíthatja. A következő felszólalások a körül váltakoztak, 
vájjon a petrográfiai szisztematikus nomenklatúra ügyében egybeállított 
zürichi bizottság továbbra is létezőnek, vagy pedig megszűntnek tekin
tessék-e ? s az egyesek álláspontja szerint a régi bizottságnak továbbra való 
fentartása, vagy pedig megszűnte mellett történtek e nyilatkozatok, míg 
végre az elnöklő felhívására ez irányban szavazás történvén meg, az áta
lános gyűlés 29 szavazatta] 19 ellenében a zürichi bizottság folytatólagos
ságát mondotta ki, melynek a szőnyegen lévő kérdésekben a petrográfusok 
közt létező és a fentebbiből eléggé visszatükröző nézeteltérések mellett bi
zonyára nehéz feladata van.

Tárgyalásra került ezután a 42 petrográfusnak az előértekezleten egy 
nemzetközi petrográfiai folyóirat megalapítását czélzó indítványa, melynek 
az átalános ülés elé való terjesztését a választmány a fentmondottak sze
rint még pénteki, azaz szeptember 3-iki ülésében határozta el, akkor egy
szersmind az e kérdés tanulmányozására kiküldendő bizottság tagjainak 
névsorát is egybeállítván. Miután J. Iddings abbeli reményének adott 
kifejezést, hogy a kongresszus a petrográfusok óhajával számolni fog, 
A. P. Karpinsky pedig megjegyzé, hogy jelenleg csakis egy bizottság meg
választásáról van szó e folyóirat megalkotása előzetes tanulmányozása vé
gett, még egy-két felszólalás után P. Z irkel, mint elnöklő, felolvasta a szó
ban forgó ügyben kiküldendő bizottsági tagok javasolt névsorát, s az aján
latba hozott 17 petrográfus az átalános üléstől el is fogadtatott.

Karpinsky bemutatta ezután H. B. C. Nitze nevében ennek két dol
gozatát :

1. Gold deposits of north Carolina.
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2. Monazite, and monazite deposits in north Carolina.
Most szót emelt P. Frazer, philadelphiai tanár, kijelentvén, miként 

a természettudományok akadémiája Philadelphiában megbízta azzal, hogy 
az 1897-ik évi HEYDEN-emlékérmet (Heyden Memorialmedal), mely utóbbi 
azok kitüntetésére alapíttatott, a kik a geológiai téren a legérdemesebbek, 
Alexander Petrowitch KARPiNSKY-nek nyújtsa át, ama nagy szolgálatok el
ismeréséül, a melyeket a geológiának tett, nemcsak munkálataival, hanem 
a kitűnő vezetéssel is, melynek kifejezést birt adni a világ legnagyobb 
császársága földtani bizottsága nyomán.

Szóló végre ráutalt a jelenlegi kongresszus szervezésének fényes ered
ményére és 0  Felsége a császár hallatlan liberalitására. A szónok szavait 
a gyülekezet élénk tapsai követték.

A. Karpinsky a rokonszenv e kifejezésétől mélyen meghatva kö
szönte meg a philadelphiai akadémiának megtiszteltetését s midőn még az 
elnök felolvasta a ronchampi bányáknál egybegyűlt franczia földtani tár
sulat üdvözlő táviratát, melyben ez a szt.-pétervári geológiai kongresszus 
iránti barátságos érzelmeinek adott kifejezést es ennek jó  sikert kívánt, az 
ülés végre 1 órakor berekesztetett.

A délutáni ülés 31/2 órakor vette kezdetét A. Gaudry elnöklete alatt, 
s ezen sorra előadásra kerültek a közlemények, a mint ezek a reggeli vá
lasztmányi ülésen meg lettek állapítva.

Mindenekelőtt F. F rech értekezett a palóozói kontinensekről és ten
gerekről, magyarázó térképek kíséretében, utána pedig G. Stephanescu szó
lott a Dinotherium gigantissimum, Steph.-i-ó1, mely Romániában találtatott 
s melynek különféle csontvázrészei 4 táblán rajzolva, a kiállításban is vol
tak láthatók. Reáutalt e faj tetemes nagyságára, valamint arra is, hogy 
három lábujja van, a mint figyelmeztetett az uj-pereczek méretei arány
talanságára s még több effélére. Utána még Gaudry is tett megjegyzéseket 
a Dinotherium gigantissimum lábcsontjaira vonatkozólag és a Dinotherium 
giganteum irányában mutatkozó különbségekre.

A következőben Ch . Mayer-Eymar a mediterrán-medencze geológia 
történelmének rövid előadását nyujtá.

A felső harmadkori emeletek és al-emeleteknek rövid áttekintését 
nyújtotta a mediterrán-medencze képződésétől, illetőleg a tortonien-emelet, 
vagyis felső miocén végétől kezdve, a tortonien, messinien, astien, sicüien 
és saharien emeletek és ezek al-emeletei keletkezésének okait is magya
rázván.

Miután még A. v. Koenen, K. Martin és ,T. F. B lake következtek a 
reggeli választmányi ülésben jóváhagyott közleményeikkel, az ülés délután 
5 órakor befejezést nyert és ezzel, mondható, véget nyert a voltaképeni 
kongresszusi működés is s így vasárnap, szeptember 5-én délben a kon-
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gressus ünnepélyes berekesztése következett, melyen azonban már sokan 
hiányoztak, a mennyiben még szombaton este indult útnak a kongresszusi 
kirándulók első raja déli irányban Moszkvába.

Ha visszapillantunk a mondottakra, azt hiszem, elég tarka képét nyer
jük a tevékenységnek, mely a szt.-pétervári kongresszuson kifejtetett. Ha 
nem is sikerült a rövid egy hét időtartama alatt minden szőnyegen lévő 
kérdést végkép elintézni, azért találunk eleget, mely megoldást nyert, vagy 
pedig a helyes megvilágítás következtében a megoldáshoz hihetőleg köze
lebb vitetett.

Az 1897. évi szt-.pétervári nemzetközi geológiai kongresszus, ebbeli 
társai közt a legsikerültebb egyike, kétségkívül ritkítja párját. Lehetővé 
tette ezt úgy a vezérlő orosz szakférfiak teljes odaadása, melylyel a kon
gresszust fáradhatatlanul előkészítették, mindenekelőtt pedig Ö Fölsége, 
II. Miklós császár ama csakugyan páratlan fejedelmi bőkezűsége és kiváló 
érdeklődése, melylyel a kongresszus iránt viseltetni kegyeskedett, a mint 
erős biztosítékát nyújtotta a teljes sikernek már az is, hogy 0  cs. Fönsége 
Constantin Constantinovitch nagyherczeg a kongresszusi tiszteletbeli elnök
séget elvállalni méltóztatott. Nagy érdeme van végre a kongresszus sikerült- 
ségében úgy a körülötte működött kormányférfiaknak, de ama városok ható
ságainak és lakosainak is, a mely utóbbiak áldozatkészsége lényegesen hozzá
járult a távoli vidékekre tett kongresszusi kirándulások sikerültségéhez.

Ezekután még csak bátorkodom, könnyebb áttekinthetés végett, a 
következőben röviden összefoglalni azt, a mi a szt.-pétervári kongresszusi 
határozatokból szélesb körök érdeklődését és figyelmét is megérdemli, s 
melyekre Exczellencziád becses figyelmét különösen irányítani kötelessé
gemnek ismerem:

1. Az 1897. évi szt.-pétervári nemzetközi geológiai kongresszus pén
teken, szeptember B-án megtartott ülésében a franczia geológusoknak a 
franczia köztársaság kormányától magáévá tett abbeli meghívását, hogy 
a legközelebbi nemzetközi geológiai kongresszus 1900-ban, a nemzetközi 
kiállítás alkalmával Párisban tartassák meg, köztetszéssel egyhangúlag el
fogadta.

2. A kongresszusi választmánynak még szerdai, szeptember 1-én meg
tartott ülésen terjesztő elé dr. E. Tietze, a bécsi földtani intézet képviselője, 
az osztrák geológusok megbízásából ezek abbeli meghívását, hogy a kon
gresszus a IX- ik (1903. évi), tehát a párisi után közvetlenül következő 
nemzetközi egybejövetelét Bécsben tartsa meg, mely meghívás köztetszéssel 
fogadtatott el. E körülmény különösen felkeltheti figyelmünket és érdeklő
désünket, a mennyiben a kongresszusnak hazánkhoz ily közel való lefolyása 
mellett kétségkívül számos szakférfi fogja óhajtani erre is kiterjeszthetni 
figyelmét.
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3. A szeptember 3-iki délelőtti átalános ülésben egyhangúlag elfogad
tatott, hogy egy nemzetközi úszó-intézet (Institut flottant international) 
felállítása ügyében, mely az összes kormányoktól tartatnék fenn, az ez inté
zet felállításához és fentartásához szükséges összegek engedélyezése ügyé
ben megkeresés intéztessék az egyes országok kormányaihoz s ennek elő
terjesztésére Alex. Petbowitch Kabpinsky, a kongresszus elnöke kéretett 
fel. A szóban forgó intézetre vonatkozólag fentebbi jelentésemben már szó
lottám.

4. A. CxAUDEY-nak, a Museum d’histoire naturelle híres tanárának 
abbeli indítványa, miként: a Szt.-Pétervártt egybegyült nemzetközi geoló
giai kongresszus óhaját fejezi ki, hogy az összes országok kormányai a 
liczeumok vagy gimnáziumok magasabb osztályaiban a geológia és pa- 
léontologia előadását vezessék be. Minden ország kiküldöttei felkéretnek, 
hogy ez óhajról illető kormányaikat értesítsék, ugyancsak egyhangúlag el
fogadtatott.

Tekintettel e megállapodásra és azon körülményre is, hogy a geológiai 
ismereteknek a gyakorlati életben való fontossága és hasznossága ezeknek 
a legszélesebb körökben való bevezetését tényleg indokolják, bátorkodom 
Nagyméltóságodat arra kérni, hogy A. GAUDBY-nak fentebbi, a kongresszus
tól egyhangúlag elfogadtatott indítványáról a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter úr Ő Nagyméltóságát is értesíteni kegyeskedjék.

Ezekután bátorkodom Nagyméltóságodnak újból megköszöni ama 
kiváló kegyességet, melyet a szt.-pétervári kongresszusra való kiküldetésem 
alkalmából irántam tanúsítani méltóztatott.

Budapesten, 1897. évi deczember hó 29-én.


