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FÜZET.

AZ IPOLVNYITEAI IDSZAKOS SZÖKFORRÁS TÉLEN.
Irta

Geeö Nándor

:

—
A

dr.

forrást a fúrás

tartama

lommal

35

Zl. ábrával.

Közlöny

Földtani

Emszt Kálmán

liv

A

báuj'aigazgató.

—

kötetének

41.

729—734.

alatt.

Ezen

leírás

azt a csodálatos természeti tüneményt,

a télen mutatott.

A Salgótarjáni

K szén bánya

amelyet ez a szökforrás

Eészvénytársulat

évek óta kutatja Salgótarján környékének széntelepeit.
Dr.

üldalain

idszakos szökökiegészítéséül közlöm ez alka-

részletesen leírta az ipolj-nyitrai

BöcKH Hugó fbányatanácsos úr

Az

felhívta figyelmemet a

1910. évben

Losonc kör-

nyékbeli medencére. Ajánlatára vele együtt bejártam a vidéket és egyet-

35. ábra.

Az

ipolnyitrai szökforrás télen.

A

forrástól 30 méterre

lev

fát

jégcsapok

kérgezik be, 1912 január 14-én délután.
Földtani Közlöny.

XLIL

köt.

Wli.

19

GERÖ NÁXDOK

274

értöleg megállapítottuk,

nos kora a tarjáni

hogy

a

szóban forgó raedence geológiailag azo-

Minthogy a meglev

medencével.

denüt a mediterránba tartozó
északkeletre

min-

réteget mutatták, kénytelenek voltunk

slir

a fúrólyukakat ezen magas fedrétegbe telepíteni. Az

Losonctól

feltárások

fekv Szalatnán

mélyítettük,

sz.

I.

fúrólyukat a

ennek

350 m volt és két vékonyabb széneret harántolt fel.
miután az a csillámpala-alapkzetbe jutott, beszüntettük.

A

mélysége
fúrólyukat,

^(IJII^00
36. ábra.

Az ipoluyitrai szökforrás

télcii.

A

kdmllo vizcsöpprk lH m.

uiafjiis

jégheggyé tömörültek, 1912 jau. 14-éu.

A

második fúrólyuk helyéül az Ipoly völgyében fekv

lapost választottuk és pedig

azért,

mivel

földrajzi

továbbá a közelben több feltárás van, amelyben

jellemz

a

ipolj'nyitrai
is

elnyös,

mediterrán

slir-jére

fekvése

Pyrulu condita, Atiiria
Peden
uturi, Sciiizaster Laubei (nyomok),
BrÍ!<sopsis oUnangemih,
denudatus stb. elfordulnak. Számításunk szerint a fúrólyuknak körülbelül 400
500 méter mélységben kellett volna megütnie a szenet
A fúrást rJll január hó 20-án kezdettük meg. A fúró mindvégig ugyanazon talajban haladt s így mikor már az 500 méter felé dolgozott,
tisztában voltunk, hogy egy, a vidékünkön abnormális helyen fúrunk.
kövületek:

'rellina

ottnangensis,

.

—
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Feltevésünk helyessége beigazolódott, amikor l'.tll május hó 6-án az
516 m-ben egy gázkitöréssel kisért idszakos szökövizforrás jelentkezett.
Ennek leírását közölte dr. Emszt Iválmán a Földtani Közlöny 1911. évi november decemberi számában s így azzal bvebben

—

nem

foglalkozni

A

is

fogok.

kecskeméti föld-

víz eleinte teljesen tiszta és átlátszó volt, de a

rengés óta állandóan kis

37. álira.

mennyiség

Az ipolyuyitrai szuküfurrás

iszapot hoz ki magával.

télen.

A

A

kitöré-

jéycsiipok a tk ágait letörik,

1912 január 31-éu.

sek 5

—6

perces

idszakossága

sürüek

kitörések

oly

állandóan

szök

vízoszlop

minden

oldah'ól

hogy a

3),

artézi forrásnak tekinti.

oszlop elérte a 40 méteres magasságot

a

novemberig

májustól

(másodperceukint

Utóbbi idben

is.

A

úgy,

jelenség a legszebb természeti tünemények

közé

azonban

a

azóta

hogy

feltör

ezen

sorolható.

A

a

szemlél

fúrótornyot leszereltük

látható,

így

tartott,

felületes

vía-

é^

geológiai

legszebb

amikor a lehulló vízcseppek a földre esve, megfagynak
és egy jéghegyet képeznek, melynek magassága tartós hidegnél elérte a
14 15 méter magasságot is.
Ajánlatomra a Salgótarjáni Kszéubánya Rószvéuytélen,

—
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Társulat

a

földbirtokot,

a

melyen a furólvuk van. megvette

hogy jelenleg ez a társulat tulajdonában van. A furocsövezetet
egészében benthagytuk, ami által a forrás jövjét biztosítottuk.

sítése lesz,

fel

A

fogjuk fogni.

minthogy

éi^itiink,

további feladatunk a forrás

az eddig végzett analízisek

teljes

munkálatokat,

Jelenleg a zord idjárás akadályozza a további
a tavasz beálltával a forrás köiül egy betonmedencét
a felszök vizet

úgy-

;

szerint

a

de

amelybe
értéke-

kiszök

víz

lúgos bikarbonátos tartalmánál fogva igen értékes gyógyhatású.
A szökforrás 1912 január havában, a szigorú hideg beálltával

látványosságot mutatott, amelynek csodájára a környékrl
a látogatók. Az 1912 január 14-i vasárnapon, a
zarándokoltak
csak úgy
négy nappal, készítettük a mellékelt fényképeután
nagy hideg beállta
ket. A víz, finom sugarakban szétomolva, a nap fényétl gyönyör szi-

gyönyör

várványszínekben ragyogott. Mire a vízcseppek a földre éitek, meg is
fagytak és gyönyör jégcsapokká és jégtömeggé tömörültek. Az egyik
irányban a szél ersebb levén, 10
lezuhanó

A forrással
fával. A finom

szemben, 30

m

magas jéghegygyé fagyasztotta a

távolságra vannak a kertek, egy

vízcsöppek odaszállva

ágakat helyenként

A

m

vizet.

le

is

megfagytak

s

nagy

január végén

az

törték.

tartós hidegben hetekig jártak

csodájára

szeti jelenségnek.

Kelt Salgótarjánban,

1912 február 12-én.

a

tüneményes termé-

TÁRSULATI ÜGYEK.
A)

A

Mayyarlioni Földtani Társiilal liatvaiiki'ttedik

közgylése.

A Masjarlioui Földtiiui Társulat hatvankettedik
hónap 7-éu, szerdán délután G órakor tartotta a

közgylését 1912
kir.

magy.

február

Természettudo-

mányi Társulat eladótermében, a következ napirenddel 1. Elnöki megnyitó
és megemlékezés Uhlig Viktor geológusról, a Kárpátok kutatójáról, 2, Ilosvay
:

Lajos
leti
6,

dr.

választmányi tag emlékbeszéde Kalecsinszky Sándor

tagok választása,

A

4.

A

Szabó József emlékérem kiadása,

péuztárvizsgálóbizottság jelentése,

választmányi tag választása az 1912,

Elnök

:

ScHAFABziK Ferenc

Megjelentek

:

Bbíson Irma,

dr.

7,

5,

felett,

Tiszte-

3.

Titkári jelentés,

Esetleges indítványok,

8,

Három

évi-e.

m,

kir.

bányatanácsos,

Kalecsinszky Zoltán

dr,,

megyetemi

tanár.

Krécsy Béla

dr,,

Váró Béla vendégek.
Továbbá Ascher Antal, Balleneggee Eóbebt, Balló Eezs dr,, Balogh
Margit dr,, Bekey Imre Gábor, Braun Gyula dr,, Bryson Piroska, Déchy
Mór dr,, Dérer Mihály, Ehik Gyula, Emszt Kálmán dr,, Erödi Kálmán dr,,
Franzenau Ágoston dr,, Gáspár János, Hillebrand Jen dr,, Horüsitzky
Henrik, Ilosvay Lajos dr,, Inkey Béla, Kadic Ottokár dr,, Koch Antal dr., Koch
Nándor dr., Kormos Tivadar dr,, Kulcsár Kálmán, Lászxó Gábor dr,, Liffa
Aurél dr,, Löbenthey Imre dr,, Löw Márton dr,, Mágócsi-Dietz Sándor dr,.
Maros Imre, Maueitz Béla dr,, Méhes Gyula dr,. Palkovics József, Pálfy
Mór dr,, Papp Károly dr., Pávai-Vajna Ferenc dr,, Pitter Tivadar, Posewitz
Tivadar, Keithofee Károly, Eéthly Antal, Rozlozsnik Pál, Sass Lóránt,
Schafarzik Ferenc dr,, Schréter Zoltán dr,, Sigmond Eleh dr,, Strömpl
Gábor ili',. Székely György, Szinyei-Merse Zsigmond, Szontagh Tamás dr,,
:

Telegdi PiOTH Lajos, Timkó Imre, Toborffy Géza, Tobobffy Zoltán dr., Tbeitz
Pétee, Tüzsox Jákos, Vendl Aladár dr,, Vigh Gyula, Vogl Viktor dr,,
Weszelszky Gyula dr.. s Zimányi Károly tagok. Összesen 63-an,

Elnök bemutatván a múlt közgylés hitelesített jegyzökönyvét, a mai
közgylés jegyzkönyvének hitelesítésére felkéri Marosdécsei Déchy Mór dr, és
Mágócsi Dietz Sándor urakat, a Magyarhoni Földtani Társulat örökít tagjait,
1,
Elnök megtartja a Földtani Közlöny 3, füzete 221 232, oldalain
közölt megnyitóbeszédet és megemlékezést Uhlig Viktoiu-óI, a Magyarhoni Földtani Társulat rendes tagjáiól s a SzABÓ-emlékérem tulajdonosáról
2, Majd Ilosvay Lajos dr, választmánya tag emlékbeszédet mond Kalecsinszky Sándor felett. Az emlékbeszédet Közlönyünk 3. füzete a 232
242.

—

—

oldalakon egész terjedelmében hozza.

:

»

:
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tagok választása.
3. A napirend harmadik pontja a tiszteleti
Elnök elrendeli a választmányi határozat felolvasását. Papp Káeolv dr. elsötitkár
1911

az

felolvassa

nov.

választmányi ülés jegyzökönyvéhöl

S-iki

idevágó

az

hogy
amely a következkép hangzik
i'ebruáriusi
közgylés
1912.
évi
hogy
az
a választmány egyhangúlag javasolja,
1.
Krenneb József Sándor dr. tudományegy-etemi ny. r. tanár s nemzeti
múzeumi osztályigazgató, 2. Lóczi Lóczy Lajos dr. tudományegyetemi ny. r.
tanár s m. kir. földtani intézeti igazgató. 3. Telegdi Koth Lajos m. kir. fhányatanácsos és földtani intézeti fögeológus, és 4. Pallini Inkey Béla föld-

részletet,

:

« Elnök határozatilag kimondja,

birtokos urakat a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagjaivá válassza.
A közgylés a választmány ajánlatát elfogadva, a felsorolt négy urat

egyhangúlag a Magyarhoni Földtani Társulat

A

megválasztott

tiszteleti

Eoth Lajos és
nyomban

elnök

tiszteleti tagságról szóló okleveleket az

Inkey Béla uraknak a
átadja a következ

tiszteleti tagjaivá választja.

tagok közül jelenlev Telegdi

üdvözl beszéd kíséretében

A Magyartisztelt tiszteleti tagtárs urak
közgylése
egyhangúlag
megválaszmai
honi Földtani Társulat
legnagyobb
kitüntiszteleti
tagság
a
tagokká!
A
totta önöket tiszteleti
«

tetés,

Mélyen

tisztelt

uraim

!

Igen

!

módon

melyet a Magyarhoni Földtani Társulat közgylése szuverén

még

ki-

körülmény is, hogy
oszthat
Társulatunk ezen jogával csak ritkán szokott élni. Ez esetben azonban egyenesen szükségét érezte Társulatunk, hogy a multakban szerzett bokros tudományos érdemeiket, amelyek elttünk közismertek, valamint lankadatlan munés

kásságukat

ezen

kitüntetés

nyiltan

is

értékét

elismerje

és

emeli

ezt

a

az

tiszteleti

a

tagság

megitélése

által

mintegy látható módon kifejezésre is juttassa. Midn tehát a mai közgylés
határozatából önöknek, mélyen tisztelt tagtársaim, a tiszteleti tagsági okleveleket átnyiijtani szerencsém van, teszem ezt mély hódolattal és szerencsekivánataimmal kapcsolatosan, kérve önöket, hogy nagybecs és irányító

munkásságukkal
ügyét

a

jövben

ScHAFAKZiK Ferenc

Az üdvözölt
lésnek

s

4.

a

magyar geológia,

is
dr.

tiszteleti

illetve mineralógia
támogatni kegyeskedjenek."

elnök emez üdvözl szavait általános éljenzés követi.
tagok nevében Inkey Béla köszöni

meg

a

közgy-

az elnöknek a kitüntet megválasztatást.

A

napirend negyedik tárgya a Szabó JózsEF-e

m

1

é

k

é r e

m

kiadása.

Elnök elrendeli a választmány erre vonatkozó határozatának felolvasását.
Elsötitkár jelenti, hogy a SzABÓ-alapítváuy ügyrendjének 7. §-ában a
szerint «a választmány a SzABÓ-emlékérem odaítélésére kiküldött bizottpont
g)
ság jelentését a saját dönt véleményével megtoldva, a közgylés elé terjeszti,
amely az elterjesztést tudomásul véve. az érmet kiadja. » Ezen rendelkezés
alapján felolvassa az 1912. évi január hó 3-áu tartott választmányi ülés jegyzöaz ide vonatkozó részt, amely a következkép hangzik
Elnök határozatilag kimondja, hogy a választmány bejelenti az 1912. évi
februáriusi közgylésnek, hogy az ötödik ciklusban a SzABÓ-e mlékérmet
egyhangúlag Pálfy Móric Erdély részi É re h egy s égrl szóló muii-

könyvébl
•

kíljának

Ítéli.

D

:

:

;
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Elnök erre a jeleulevö szerzhöz a következ beszédet intézi (iMólyen
tagtársam, dr. Pálfy Mór Kedves barátom Örömmel tudatom Veled,
hogy a M a g y a r h o u i Földtani Társulat választmánya beható
eszmecsere után a Te muukildat. mely az Erdélyi E r cli e g y s é g r ö 1 szól,
az idén esedékes Szabó JózsEF-é rémmel kitüntetni óhajtotta. Ez egy
oly szép és lélekemel elismerés, mely a Szabó JózsEF-emlékérem szigorú sza:

tisztelt

!

!

De mveddel

bályzata miatt csak kevés szaktársnak juthat osztályrészül.

dere-

mert a bvös érces telérekró'l való tudásunkat egy hatalmas léiJÓssel vitted elbbre Emlékezetedbe idézem ez ünnei^ies
pillanatban azt az egyszer, de felette megkapó képet, mely Chamonix
piacán látható.. Elttünk egy szikla, azon két alak, amint éppen fölérkezett
az egyik, átszellemült arccal, Horace Benit de Saussüre, amint rajongó tekinkasan rá

is

szolgáltál e Idtüntetésre,

!

mellette Jaques Balmat, a
Mont-Blanc hófedte fehér csúcsára szegezi
magyarázza és mutatja urának azt a

tetét a

;

híres vezet, aki igyekezettl izzó arccal

amelyen

vonalat,

Elfogadva

föl

e

fognak majd juthatni
hasonlatot,

.

.

.

mi esetünkben Saussure falakja hazánk,

a

Magyarország,

mely vágyakozva tekint elre, föl azon magasságokba,
kell
Balmat a mi Társulatunk, általában a tudományokat müvelöknek összessége, amely megmutatja a nemzetnek a boldogulás útját ... A szikla pedig, ahonnan ismét egy lépéssel elbbre fogunk
ahová neki följutnia

.

.

.

léphetni, a Te munkád!... a mveldés hosszú és nehéz útján
egy biztos bázispont, mely jövend tanulmányok alapjául
fog majd szolgálni. A dicsség végre, hogy ezt a sziklát
megépítetted, azonban a Tiedln

Elnök eme beszéde

MK

után, a

közgylés élénk éljenzése közben, átadja Pálfy

fgeológusnak, a Magyarhoni Földtani Társulat választmányi
tagjának a SzABÓ-érmet. Az ékszertokba foglalt s szabványos 120 gi-. súlyú
dl-,

m.

ezüstérem,

kir.

—

mells oldalán Szentmiklósi Szabó József 1822 1894
arcképpel, és hátsó lapján a következ felirattal van

dombormv

A M agy arh

n

i

Fö

1

d

t

a n

i

T

á r

s

u

1

a

körirattal s
ellátva

t

Mór úrnak

Dr. Pálfy

1912.

és a

Pálfy JIór dr. megköszöni a Földtani Társulat elnökének, közgylésének
választmánynak a kitüntetést, hangsúlyozva, hogy ez a becses érem buz-

jövben, hogy bérceink kutatását ezentúl még naÉlénk éljenzés kiséri eme szavakat is.
napirend ötödik pontja a titkári jelentés. Elnök felhívja az

dításul fog neki szolgálni a

gyobb buzgalommal
5.

A

folj'tassa.

elstitkárt jelentésének beterjesztésére.

Erre Papp Károly
«

Tisztelt

Közgylés

dr.

elstitkár a következ jelenté.st olvassa

!

mondja, hogy a Magyarhoni Földtani Tárközgylésén a Villasztmáuy a társulat szellemi mködésérl és

Alapszabályaink 27. §-a azt
sulat évenkénti

fel
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anyagi állásáról beszámoltat.

van szerencsém a

tisztelt

Eme

i-endelkezús értelmében a

Közgylés

következ

jelentést

elé terjeszteni.

Múlt évi jelentésemet azzal kezdtem, hogy társulatunk szellemi munkássága

egyrészt

szaküléseinkben,

másrészt

Közlönyben tükrözdik
hogy ezt a tükröt

Földtani

a

kezd titkár azonban megfelejtkeztem
nemcsak kétfelé, hanem háromfelé is lehet fordítani.
Mint

vissza.

arról,

Fordítsunk tehát egyet a

tükrön és pillantsunk bele társulatunk irattárába.

A

150 darab ügyirat a hazánkból

talmazza,

földtani társulattól.

egy tagunk intézett

SoBOE Mária,

az

vastagságáról

kért

választmánya-,
helyütt

Szomorúan jelentem, hogy
a

társulathoz, s ez

tisztán

hölgy volt

is

Angolkisasszonyok természetrajzi

megbízható

ma már

adatokat.

A

tagunk

tiszteleti

köszönetet mondok.

is

érkez levelezést tarmi mindent kérdez a
tudományos kérdést csak

és a külföldrl

érdekes képet nyújt arról, liogy a közönség

s

Még

Telegdi Eoth Lajos úr

választ

volt

nevezetesen tisztelend

;

tanárnje, aki a földkéreg

megadni, amiért neki

szíves

egy tudományos kérdést rejteget ugyan

e

irat-

már társulatunktól indult ki a nagyközönséghez. Ugyanis Treitz
Péter választmányi tagtársunk kívánságára a múlt év május hónapjának végén,
az akkortájt észlelt porfelhk ügyében felhívást bocsátottam ki a közönséghez,
s mondhatom, hogy annyi válasz érkezett, hogy ezekbl Treitz Péter iir összefoglaló tanulmányt Írhatott.
L'attárunk többi száma csupa gyakorlati kérdést tartalmaz, artézi kutakról, bányákról, érc- és széntelepekrl. Ezek többnyire olyan magánjelleg kérdések, amikre a választ nem igen közölhetnénk még akkor sem, ha rovatunk

tárunk, de ez

volna a kérdésekre és feleletekre.

Be kell vallanom, hogy igen tisztelt szerkeszttársam Kadic Ottokár úr
tudomány szempontjából sokkal kedvezbb helyzetben van. Mert a Barlangkutató Bizottság irattárában csak úgy hemzsegnek a tudományos kérdések. Ez
a bizottság rövid kétéves fennállása alatt valóban hézagpótló testületté ntte ki
:

a

Ha

magát.

kutatom az

ragadta

ki

sebb,

i.

t.

hogy honnét ez a tüneményes fejldés, honnét ez
megtalálom abban, hogy ez a bizottság azt a részt

okát.

a népszerség, csakhamar

anyatársulatuuk testébl,

ember eredetének a

az

barlangokat, leírhatja cseppköveit, bogarait cs

kutató Bizottság térképezheti a

—

denevéreit,

hogy ha
tanúit
langi

:

mindez aligha vonzaná annyira a bizottságba a tagokat,

felásatja a barlangot

az

sember

medve

mindannyiunk eltt legbecseLegyünk csak szinték. A Barlang-

amelj' rész

kérdését.

eszközeit.

és

ott

Az semberi eszközök

csontjai csak arra valók,

miut

megtalálja a százezredek kultúrájának a

hogy ezekbl

csontok mellett a bar-

és
a

barlangkutató

még

von-

zóbban kiszínezhesse az sember küzdelmét a diluviális vadakkal.
Egyszóval a Barlangkutató Bizottság mködése tudományos öncél, amely
amellett, hogy igen érdekfeszít, egyúttal mentes minden önz saluktól és a
barlang felásatásától kezdve az utolsó csoiitdarab leírásáig a tudomány kereté-

ben mozog.
Sajnos, a geológus

nem

a

földje a

nem mondhatja

talajelemzés módszereit

kérdezi

a

dohány- vagy dinnyetermelésre.

Mert az agrogeológustól
azt, hogy alkalmas-e
hidrogeologustól senki sem kér-

ezt magáról.

gazda,

A

hanem
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1

vagy juvenilis eredetü-e a víz, li;iiiem azt raiudcuki elhogy megjövendölje: lesz-e vagy sem a fúrásbau felszök víz. A töke-

liogy freatikus

dezi,

várja,

pénzes sem kíváncsi arra,
korban, de elvárja

erk mködtek a harmadhogy határozott véleményt mondjon

hogy miféle tektonikus

bányageológustól,

a

vau-e remény vagy sem kszénre. A tulajdi)uké])euí geológusra pedig, aki
mészkhegyek ormain kopácsolja a kövületeket, nemcsak az oláh paraszt,

arra,

a

de

nemes

erdélyi

az

azt

is

hogy

mondja,

úr

az

ez

csak

száraz

aféle

geológus.
Lyenféle gondolatok ébrednek bennem, amikor irattárunkban lapozgatom
a beérkezett leveleket.

Nemcsak

kérdezsködések is csupa
nagy nemzetközi geológiai kon-

a hazai, de a külföldi

És mintha

gyakorlati dolgokról szólnak.

a

is megéreznék századunk
eme kívánságait. Ha visszapillantunk az
els kongresszusra, azt látjuk, hogy az ISXI. évi bolognai kongresszus ftárgya

gresszusok

a geológiai idbeosztás és a helyes geopaleontológiaí elnevezések megállapítása
volt,

s

ime harmadéve a svédországi kongresszus már a világ vasérckészletérl
s a jöv évi kanadai kongresszus ftárgya a földkerekség kszén-

tanácskozott,

készletének a megállapítása leend.

A

gyakorlati

bl

ell tehát

kérdések

semmibe sem vesszük
megrokkant rnagyok

ma már

nem

ki

térhetünk, mert ha

az élet kívánságait, iigy

könnyen megtörténhetik, hogy

és hisztérikus asszonyok

fzfavesszvel ütik

kezünk-

ki

a kalapácsot és fúrót.

De nem forgatom tovább
bályaínk 20. §-ában

A)

ezt

a

hanem

tükröt,

visszatérek

alapsza

az

kijelölt útra.

Társulatunk

az

ülést tartott, amiken

elmúlt polgári esztendben

szak-

11

eladó 2S-féle tárgyról értekezett. Legtöbb el2
számszerínt négyet tartott Kormos Tivadar dr. tagtársunk
2 el-

adást,

21

—

;

adással szerepelnek Schafaezik Ferenc dr. elnök. Schréter Zoltán

dr.,

Telegdi

—

RoTH Károly és Pávay-Yajna P^erenc urak; 1 1 eladással B.ALOfin Margit dr.,
Dicenty Dezs, Emszt Kálmán dr.. Gaál István dr.. Hillebrand Jen dr.,
Kadic Attokáe dr., Koch Antal dr.. Koch Ferdinánd dr.. Lóczy Lajos dr..
Löw Márton dr., Mauiutz Béla dr.. báró Kopcsa Ferenc dr., Noszky Jen,
Strömpl Gábor dr., Vendl Aladár dr. és Yogl Viktor dr. tagtársaink. Yalaraennyi társulatunknak régebbrl ismert eladója, kivéve Balogh Margit dr.
kisasszonyt, aki

adott

el

az

északafrikai

partokon

végzett

tanulmányairól

társulatunkban, amelynek 61 éves fennállása óta els

els ízben

ízben csendült

ni hang ez alkalommal szakülésünkön. Igen népes volt a január 25-iki
amelyen Kadic Ottokár és Hillebrand Jen a Balla-bavlangban talált sgj'ermeket ismertették és a november S-iki szakülés, amelyen Lóczy Lajos dr.
meg

a

ülés,

a hírhedt kissármási gázkitörést mutatta be szóval és képekben. Ezen az utóbbi
ülésen Lukács László

több

elkel

miniszter

tisztviseljét

is

úrral együtt

Bizottságaink közül mindenekeltt a

mködésérl

a

ott láttuk tagtársaink

m.

kir.

pénzügyminisztérium

sorában.

Barlangkutató Bizottság

megemlékeznem. Eme bizottság bels munkásságában a
bízottsági-, szakszer- és népszer eladások egymást követik. Már maga az
öt bizottsági ülés bátran beillik szakülésnek is, mert ezeken Cholnoky Jen.
kell

2S2
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Hermán Ottó, báró Nxáry Albert dr., Kadic Ottokár, Pávay- Vájna Ferenc és
ScHOLTZ Pál Kornél urak szpeleológiai kérdésekrl valóságos eladásokat tartottak. A szakülések sorozatát Hillebrand Jen, Kadic Ottokár és Schréter
Zoltán gazdagítják eladásaikkal, míg Siegmeth Károly bizottsági eluök a
gömör-szepesi barlangvidéket mutatja be népszeren,
vetített képpel.

A

bizottság összesen

tások tudományát, és

el

1:2

eladással

nem

kevesebb, mint 140

gazdagította a barlangkuta-

ismernem, hogy bár a bizottságnak csak

kell

i tagja

mint magáé az anyatársulaté. Küls
munkássága a barlangásatásokbau összpontosul. Xz aggteleki Baradla Pitvarában, s a gömörmegyei kecsi barlangokban Kadic Ottokár dr. vezette az ása-

van, egyik-másik eladása népesebb volt,

tásokat, a vecsembiki barlangokat Jordán Károly,

Békey Imbe Gábor és Scholtz
Hadik János úr támogatásával. A szilicetornai fennsíkokon Stró.mpl Gábor dr. uem kevesebb, mint 77 barlangot járt be.
A Barlangkutató Bizottságot a múlt évben a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya, gróf Hadik János és
Koós József nagybirtokos urak tetemes összegekkel támogatták, amely szívességükért a bizottság nevében e helyütt is szinte köszönetet mondok.
Társulatunk másik bizottsága a Geológiai Szakszótárt készít
Bizottság SzoNTAGH Tamás dr. másodelnök úr elnöklete alatt hét taggal

Pál Kornél urak kutatták

gi-óf

föl.

:

mködik. A

bizottság a geológiai szavak helj-esírásáról

állapodásait külön füzetben közölte

is.

már

határozott, s

meg-

Ezt a jegyzkönyvet véleményezés végett

Nyelvr

bemutattuk Simonyi Zsigmond dr. egyetemi tanár úrnak, a Magyar
szerkesztjének, aki a bizottság megállapodásaiboz elejétl végig hozzájárult és

A bizottság erre kimondotta, hogy
Magyarhoni Földtani Társulat összes irataiban és a Földtani Közlönyben. Örömmel jelenthetem továbbá, hogy a m. kir.
földtani intézet igazgatósága is elrendelte, hogy az 1912. évtl kezdve az intézet
örömmel üdvözölte a szakszótár
ez a helyesírás kötelez

leend

tervezetét.

a

összes hivatalos irataiban és kiadványaiban ezt a helyesírást használják.

Kiadványainkra

áttérve,

molnom. Közlönyünkbl az

mindenekeltt a Földtani Közlönyrl

1911.

évben

a

41.

meg

kötet jelent

mondva 144

kell beszá.55

íven,

öt

minthogy a
magyar és idegennyelvü szövegben ugyanaz az ábra kétszer van meg. A 2S értekezés 20 szerznek a tollából ered s valamennyi eredeti dolgozat. A fordítások között egy bányageológiai értekezés angol, hiírom francia nyelv, s a
többi német fordítás. A német részt Vogl Viktor titkártársam, s a francia
részt Ballenegger Kóbert geológus kollégám szerkesztette. A szerzk között
néhány idegen tudós is van, így Glinka novo-alexandriai tanár, aki Bikszád
környékének talajviszonyairól írt egy eredeti tanulmányt, továbbá Schmidt
Károly bázeli egyetemi tanár, aki az erdélyrészi barnaszénterületröl írt egy
táblamelléklettel és 72 ábrával, helyesebben

becses dolgozatot és Terzaghi Károly grazi mérnök, aki
tektonikájáról elmélkedik.

iratok figyelmét
ScH.4FABziK

is

a

LóczY Lajos úrnak

felkeltette,

földigázról

a

Bucoari környékének

Értekezéseink közül egyik-másik
nevezetesen

Ferenc lírnak múlt

vasérckészletérl,

ábrával,

évi

és

a

lenyomatásra

elnöki

megnyitójáról,

Bosznia

szénkincseirl

romániai petróleum-

s

az

a

külföldi

engedélyt

folyó-

kértek

amelyben hazánk
értekezik,

azután

erdélyi földigáz-területröl, s

TÁRSULATI ÜGYEK.

végül Emszt Kálmín dr.-Diik

az

ipolynyitrai

283

idszakos szököforrásról írt értePéter úrnak Közlö-

fölemlítem, hogy Teeitz

kezéseikrl. Ezzel kapcsolatljiiu

feladatai cím

uyünk harmadévi számában megjelent

Az

értekezését eddigelé német, francia

orosz nyelvre fordították

A
sági

s

agr oge o

ó g

1

a

i

le.

Barlangkutató Bizottság közleményeit teljesen Kadic Ottokár

eladó úr

dr. bizott-

ismert pontosságával és lelkes ügybuzgalmával.

szerkesztette az

Tagsági illetményeink

—

másik részét
a m. kir. földtani intézet
a m. kir. Földtani Intézet Evkönyvei és Évi Jelentései alkotják. Az lüll. évben szétküldöttük a XVIII. kö
tetet, amelynek részei
1. Gaál István
A hunyadmegyei Eákosd szarmatakorú
esigafaunája 2. Vadász Elemér A Duna balparti idsebb rögök slénj'tani és
igazgatóságának páratlan

—

jóvoltából

szíves

:

:

:

;

viszonyai; 3. Vogl Viktor: A piszkei bryozoás márga faunája, és
Pálfy ÍIók: « Az erdélyrészi Érchegység bányáinak földtani viszonyai és ércteléreio cím hatalmas monográfiája, amely utóbbi munkának illusztris szerzje
földtani

-i.

a

mai közgylésen épen

30

ív,

ezért

meg

kapta

A

a SzABó-érmet.

kötet terjedelme

12 tábla, illetleg térképmelléklettel. Bolti ára 15 korona 50

kívül elküldöttük a

XIX. kötet két

füzetét,

nevezetesen

1.

szentpétervári tanárnak a források fiziko-kémiai vizsgálatáról

írt

AzonLeonáed

fillér.

Jaczewski

tanulmányát,

Vadász Elemér munkáját slénytani adatok bels Ázsiában. A két
munka 8 ívre terjed 4 K 50 f értékben. A múlt évben expediáltuk tagjainknak a m. kir. földtani intézet 1909. Évi Jelentését 16 ív terjedelemben és
öt korona értékben. Tagjaink tehát a 10 korona tagsági díj fejében 35 korona
érték kiadványt kaptak. Külföldi tagjainknak a németnyelv kiadványokból a

valamint

XVn.

2.

kötet

:

2.

füzetét,

a

XVDI.

1—3.

kötet

és a

XIX.

1—3.

kötet

füzetét

expediáltuk, az 1908. évi jelentéssel együtt.

Ha
kötet a

rátekintünk erre a vaskos négy kötetre,

m.

kir.

földtani intézet

kezébe, azt

hiszem,

nyilvánosan

is

hogy a

köszönetet

amikbl

a

három vékonyabb

igazgatóságának jóvoltából jutott

tisztelt

mondok

a

Közgylés
m.

kir.

földtani

tagtársaink

találkozom,

helyeslésével

intézet

ha

nagytekintetü

igazgatóságának és pedig úgy Lóczy Lajos dr. igazgató, mint Szontagh Tamás dr.
hogy ezen kiadványokat díjtalanul enged-

aligazgató úrnak azon szívességükért,

ha meggondoljuk, hogy tagtársaink két év alatt
csaknem 3ü0-zal szaporodtak, beláthatjuk, hogy az intézet költségvetését már
maga ez a többnyomat is tetemes összegekkel terhelte.
Eégi megállapodások alapján a m. kir. földtani intézet tagtársainknak
épen a legköltségesebb s legtudományosabb kiadványokat juttatja, ellenben a
gyakorlati jelleg kiadványokat tagjaink nem kapják. így pl. a múlt évben
Magyarország kjelent meg németül Schafahzik Ferenc elnök úrnak
bányáiról írt monográfiája, amelyhez fogható mankája egy európai államnak sincs, ugyancsak tavaly jelent meg Tóth Gyula úrnak
A magyarországi ivóvizek kémiai elemzése cím munkája, s most van
készülben Szontagh Tamás úrnak A magyarországi artézi kutaks mindeme becses mveket tagjaink csakis
ról szóló nagy monográfiája,
bolti áron szerezhetik meg. Szabadjon remélnünk, hogy talán majd módot fog
találni a m. kir. földtani intézet nagytekintet igazgatósága, hogy eme szerték át tagtársainknak. Pedig,

:

:

:

—
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kiadványokat Viilami úton- módon társulatunk tagjai kedvezményes

fölött fontos

árban kaphassák meg.

Jelentésem második részében

D)

Kezdem

nyairól kell hogy számot adjak.

társulatunk

anyagi viszo-

A

mai napon társulatunknak van 1 pártfogója és 12 tiszteleti tagja, 16 pártoló és 41 örökít
tagja, továbbá egyénekben 371, intézményekben 184 rendes tagja, 35 külföldi
és 15 levelezó'tagja, azaz összesen 675 tagja. Ezenkívül 60 elfizet. 200 Ítélés külföldi csereviszonyos és 15 hirlap, illetleg állami intézmény kapja Közlönyünket, úgy hogy a Földtani Közlöny ez évi els számát a jövó liéten
950 példányban menesztem a szélrózsa minden irányában. Tekintve, hogy a
könyvesboltok számára,

nunk, azért az

idei

tartalékban

s

folyamára

év

tagjaink számával.

legalább

is

50 példányt

1000 példányra kötöttük

kell

számíta-

szerzdést a

a

Franklin-Társulat nyomdájával.

Társulatunk anyagi vi.szouyai a múlt évben elég szépen fejldtek. Bevételünk az elirányzatnál csaknem 6000 koronával volt több, s ily módon lehetvé
hogy az alaptökét 3150 koronával gyarapítliattuk
vált,
készpénzünk pedig
;

:2900

koronán

felül

maradván,

a föntebbi (jOOO

korona

egészében társu-

teljes

eredményt részben a rendes bevételek emelkedésének, de fkép a rendkívüli bevételeknek tulajdoníthatjuk. így Semsey
Andor dr tiszteleti tagunk több mint 1:200 koronával segélyezte társulatunkat,
azonkívül gróf Majláth Káeoly Gusztáv dr. erdélyi püspök, Saxlehner Andor
belga fkonzul, Saxlehner Kálmán, Saxlehner Ödön, Lóczy Lajos. Gászner Béla
kir. közjegyz ui'ak. továbbá a Trencséntepliei Magyar Gyógyfürd R.-T.. a
Sehaumburg-Lippe hercegi uradalom Dárdán, s az Osztrák fúró és kutatóvállalat Bécsben tetemes összegekkel emelték alaptkénket.
A rendes bevételek sorában herceg Esterházy Miklós dr. úr a szokásos
.S4() korona
pártfogó díjjal, a Vallás- s Közoktatásügyi Miniszter Ur 31 '(IC
koronával, s a Földmívelésügyi Miniszter Ur 4000 koronával segélyezték tiirlatunk javára maradt. Ezt

az

sulatunkat.

Amidn
vánítani

a

ezeket jelentem, el

fölemlített

nem mulaszthatom mély

intézményeknek

lelkes uraknak,

és

kíiszönetemet nyil-

akik

támogatták. Nagy köszönettel tartozunk ezen kívül Lóczy Lajos

a m.

kir.

társulatunkat

dr.

úrnak, mint

igazgatójának és Szontagh Tamás dr. aligazgató úr-

földtani intézet

nak, liogy társulatunknak hajlékot adni szíveskedtek, továbliá Lengykl Béla dr.

úrnak, mint a k

nek
azért,

és

i

r.

m a g y.

Ilosvay Lajos

dr.

hogy szaküléseink

és

Te

r

mésze

1 1

m á n y T r s u a t elnökétársulat ftitkárának

u d o

mint eme
közgyíílésüuk számára
úrnak,

i

ezt a díszes

il

1

termet átengedni

kegyeskedtek.

Meg

kell

emlékeznem

szobrára indított

e helyütt a boldogult

g y üj

t

é s r

ö

1

is.

Böckh János

tagunk

tiszteleti

Múlt évi közgylésünk tudvalevleg

úr indítványát magáévá tevén, elhat:!hogy Böckh jÁNOsnak szolirot óhajt emelni és erre gyjtést indít. Tisztelettel jelentem, hogy a gyjtés sikeres volt, s rövid egy év leforgása
alatt 5927 korona készpénz gylt össze, st az aláírt, de még be nem fizetett
összegekkel együtt a g y ü j t é s máris m c g li a 1 a d j a a 0000 k o o n á t.

Iglói Szontagh Tamás dr. másodelnök
rozta.

i-

:
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Lehetetleu
is

e

több ezer adakozó nevét

lielyütt n

különben

fölsoroluoni,

—

adományokat a Földtani Közlöny liasábjain nyugtattuk,
de
kiemelem, hogy nagyobb összegekkel járultak a gyjtéshez társulatunk

összes

az

jnógis

pártfogója
talan, a

és

volii.i
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:

herceg Esterházy Miklós

Kohómü

E.-T.,

a

dr. úr,

Vasm

Riraamurány-Salgótarjáni

az esztergomi fszékesegyházi kápa Felsömagyarországi

lí.-T.,

Magyar Altalános Köszénbánya

E.-T.,

a

Bánya-

Salgótarjáni

Kó'szénhánya E.-T., az Osztrák-Magyar Allamvasút-Társaság úgy vezérigazgatóik,
mint alkalmazottaik részérl
a Kolaj kutatásra alakult Részvény-Társulat, a
;

Magyar Agrár-

Járadékbank.

és

Zsigmondy

a

s

Kalamaznik-féle fúróvállalatok,

Budapest székesfváros tanácsa, az összes nagy magyar városok Szegedtl
kezdve Ceglédig. Továbbá a budapesti és kolozsvári egyetemek tanácsa, az
egyetemi föld- és slénytani intézet, a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtára és

Magyar Természettudományi Társulat szintén tetemes összegeket gyjA külföldi nagy vállalatok is szépen küldöttek, így
az erkelenzi nagy fúrócég, a Lapp HEXRiK-féle mélyfúró vállalat s a Zsigmondy
Abpád képviselte bécsi fúrótársulat továbbá a bécsi és nagyobb osztrák városa kir.

töttek a kegyeletes célra.

;

beli

geológusok és tanárok,

mind tetemes

bukaresti geológusok

a

összegekkel

emez impozáns eredményét, biztató
sugár csillan meg a Magyarhoni Földtani Társulat fölött, amikor egy munkás
tagjának ilyen megbecsültetésben van része.

járultak a gyjtéshez. Látva a gyjtésnek

Boldogult másodtitkárunk

ben gyjtöttünk,

s

a

:

Gll

400 koronás

Viijios síremlékére csak

sü-emléket

már

szkebb

föl is állítottuk

kör-

1911. évi

november hó 1-én a rákoskeresztúri temetben. A síremléket karsztmárványból (Pucischi márvány) Andrbetti Anzelm budapesti kfaragóüzlete készítette.
A rétegzetesen faragott emlék mells részén dombormvösen faragott mocsári
tölgy látszik, amelynek egy ága simára csiszolt táblát övez. A táblán a követ-

kez

felírás olvasható

GÜLL VILMOS
MAGY. KIE. GEOLÓGUS

1S76— 1909

EMLÉKÉNEK
KÖZADAKOZÁSBÓL EMELTE
A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
1911

A

díszes

sírk hangulatos

és

stílszer voltával

kutató agi'ogeológus környezetét jelképez
özvegyét, mint a szaktársakat

A

alföldi

—

a

tölggyel

Duna-Tisza közén

—

úgy a boldogult

nagyon meghatotta.

GftLL Vilmos emlékére gyjtött összeg fölöslegét, illetleg

folyt részleteit

—

választmányunk rendelkezése szerint

még

— valamelyik

be

nem

alapunk-

hoz fogjuk csatolni.
Szálljon

végi emlékezetnk elhunyt

Kalecsinszky Sáneor és Uhlig

tagtársaink

felé.

Viktor tagtársainkról méltó megemléke-

.
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zéseket hallva, mindössze

négy ellmuyt

tiigtái'suuk

emlékezetének áldozzunk

neliány percet.
1.

A múlt

év március 27-én a tordaaranyosvármegyei Kövenden 73 éves

korában meghalt Adámosi Ferenc nyugalmazott sóbányahivatali mérnök. A boldogult iskolatársa volt Böchh JÁNOsnak és Gesell SÁNDORnak s szép remények-

Azonban egyidöre elméje elborulván, kigyó-

kel kezdte bányamérnöki pályáját.

gyulása után csak alacsonyabb szolgálatra alkalmazhatták
hivatalnál.

A múlt

nyugalomba vonult

év elején

s

a

dósaknai sóbánya-

szülfalujában telepedett

le,

azonban a halál csakliamar megváltotta a sokat hányatott élettl. Társulatunknak 1903 óta volt tagja.
2. A múlt év július 27-én 28 éves korában hunyt el Pinkert Ede liudapesti állaiui fgimnáziumi tanár, akinek szépen induló pályáját derékban törte
ketté a sors keze.

A

megboldogult a királyi József-megyetem ásványtani

zetében sikeresen dolgozott,

s

írta a 15

itt

kzeteinek ismertetése cím
37. (1907. évi) kötetében jelent

Két régi tagunk dlt még

u

1

a

z

i

tanulmányát, amely a Földtani Közlöny

meg. Társulatunknak 190C óta
ki az

inté-

hegycsoport eruptív

élk

volt tagja.

soraiból, ós pedig

3. Báró Mednyánszki Dénes,
az utolsó magyar bányagróf, társulatunknak 1851 óta, tehát kerek GO esztendn át tagja, aki a múlt év december hó
2S-án Bécsben 82 éves korában hunyt el. Legöregebb tagtársunk a meduyei
és medgyesi Mednyánszky bárói családból származott s 1830 november 19-én

a nyitramegyei Vészeién született. 1867-beu selmeci bányagróf lett. amely állás
1869ben megsznvén, a város közfelkiáltással országgylési képviseljévé választotta,

amely kitüntet

állását

négy ciklusban

István-rend kiskeresztjével tüntette

majd

ki.

viselte.

Késbb

ez állásáról lemondván, Bécsbe költözött

s

felsége 1871-ben a Szent-

Trencsén megye fispánja
élete fogytáig itt élt.

A

lett.

magyar

viszonyok iránt azonban mindig érdekldött és 1896-ban nagybecs könyvtárát
a budapesti Eöivös-kollégiumnak adományozta.
Els munkája az Új Nemzeti Múzeumban 1851-ben jelent meg: Földtani séta hazánk néhány érdekes vidékén címmel. Ugyauel)beu
az évben belépett

r
II.

1

írt értekezését,

kötetében

meg

Magyarhoni Földtani Társulatba,

a

szakülésen felolvasta

:

s

Jegyzetek néhány hazai

amely késbb
is jelent.

a

az 18.51 július 15-iki

1 e 1 1 e 1
h e 1 yMagyarhoni Földtani Társulat Munkálatainak

Eladásában a Dévényújfalu

köv ü

és Detreköszeutuiiklós

szakszeren ismerteti a herceg Pálffyféle uradalonibau lev barlangot. Mednyánszky bárót a Magyar Tudományos
Akadémia 1865 dec. iü-én leveleztagjáuak választotta, s az Akadémia kiadásában 1871-ben jelent meg fömunkája oA mész geológiai és technikai jelentsége
hazánkban". Késbb számos bám'ászati s archeológiai munkát is írt. Miként
határában

tal;ílt

kövületeket sorolja

fel és

:

társulatunknak 1851 óta rendes és 1904 óta örökít tagja volt.
Tegnap délután tették a budai farkasréti temetben örök nyugalomra
KüNcz Péter nyugalmazott kereskedelmi miniszteri osztálytanácsost, a lU. oszt.
vaskorona-rend lovagját, aki társulatunknak 1868 óta rendes tagja volt, s minemlítettem,
4.

denkor büszkén

viselte ezt a címet.

sulatunk ügyei iránt

s

A

megboldogult állandóan érdekldött

Közlönyünk egyik legbuzgóbb olvasója

tár-

volt élete végéig.

38. ál rn. Giíi,L

Vilmos sironilékc a rákoskeresztúri ti^metbeu.

»

:

28S

!
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Mindkét

régi

tagtiirsiink

mintaképe

volt.

kezüleg

levélben jelentette

írt

a

10-én sajátkezleg

b(!

JJénks luilála eltt két hónappal saját-

lakásváltozását ós

utalványon

írt

ügyekben a pontosság ós a rend

társiiUiti

így báró Mednyánszky

Kuncz Péter ez év január hó
díját. Megható látvány,

küldte be tagsági

hogy a 88 éves aggastyán reszket vonásaival miként

tesz eleget társulati köte-

lezettségének. Példát vehetne róluk a fiatalság

Ezekben voltam szerencsés a Magyarhoni Földtani Társulat

l'Jll.

évi

amidn a Társulat Tekintetes Választmányának köszönetet mondok, hogy 1 ülésében a titkárságot támomködésérl beszámolni

és

1

gatni szíves volt,

kérem

a

mélyen

tisztelt

Közgylést, hogy

titkári jelentésemet

tudomásul venni méltóztassék.
A közgylés a titkári jelentést tudomásul veszi.
6. A napirend hatodik tárgya a Pénzt ár vizsgáló Bizottság jelentése.
AscHEK Ant.u, pénztáros beterjeszti a Pénztárvizsgáló Bizottság nevében a követ-

kez

jelentést

A MAGYAEHONI FÖLDTANI TÁESULAT
PÉNZTÁEVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE
az

1912 jcmuárius hónap 21-én
I,

Forgó tke.
A)

A
1.

2.

3.
i.

történt vizsgálatról.

Bevétel.

bevételek megjelölése

aff^lWe
2130 K 11 f

Pénztári áthozatal az 1910. é\TÖl

M. k. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 3000
M. k. Földmívelésügyi Minisztérium
,_ 4-000
Magánosok segélye (Semsey Andor, Nopcsa
Ferenc báró)
IGO
__ _. _
_ ..
Herceg Esterházy Miklós pártfogói díja
84ü
Alaptke kamatja
_
_ „
_ 1430
Forgó tke kamatja
50
,.

ö.
(3.

7.

8.
9.

10.

,

...

....

....

...

Hátralékos tagsági dijak
1911. évi tagsági díjak_

.„

1911. évi elfizetési díjak

._

150

._

._

_

Eladott kiadványok
__ _.
.._
12. Vegyes bevételek .._
13. Dr. Szabó-alap kamataiból megbízásokra
11.

,.

150
30

,

....

___,.._

„.

1(>.

Barlangkutató Bizottság.,^
_
Alaptke kamataiból a törzsvagyonhoz _ _
Gróf Majláth Károly Gusztáv dr. erdélyi

17.

püspök pártoló tags;lgi dija _ „.,
Saxlehner Andor örökít tagsági

14.
15.

18.
19.

20.

21.
22.

Saxlehner Kálmán
Saxlehner Ödön

„

.„

„,

...

_
_ _
_ ._

díja „,

«

«

«

«

«

«

Magyar Gyógyfürd K.-T. Trencsén, párt. dija
Schaumburg Lippe hercegi uradalom Dárda
Gászner Béla kir. közjegyz Budapest ok-

levélmegváltási díja az alaptkéhez _
_
dr. egyet t. örökít tagsági díja
24. üsterreichische Bohr- und Sehurfgesellschaft
in Wien pártoló tagsági díja
.,
_
..

23.

Lóczy Lajos

4000
450

.

500
500

—

—
—
—
—

—
—
—
—
—

«

o

«
u
«
«

«
o

«
«
«

«
«
«

«
«

«
«
«
«

«
«

o

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
•

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Tényleges bevétel

«
a

u
«
«
«

«
o
«
«
«

«
«
«

«
«
«
«
«

«

«
«

«

400

«

—

SS?
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B)

A
1.
:.'.

3.
4.
5.
6.
7.

S.
9.

10.
11.
12.
1

3.

1

7.

—

«

«

—

180

«

--

«

175

«

400

«

-

«

390

«

1100

«

«

1457

74

«

«

854

15

«

900
200
310

_

.

..,.

A
A
A

befolyt

a

«

.

1.

2.

3.
4.

A

társulat

Alaptke

a

«
«

—
-—

«
8

_

36

—
—
—
—
—
—

(1

«
«
»

—

182
1053

«

11

alapítvá-

2150
600

500
1000
17390

f
«
«

«
(

«

(i

95

«

5(1

«

1000

1000

____,__

.„

Összesen

II.

«

«

9

— _
Dr. Szabó-alap kamataiból megbízásokra
Barlangkutató Bizottság kiadásai __ ._, ^
forgó töke maradványa mint egyenleg ._
__

«

f

_

.,

«

K

—
—
—

„_.-„_.

.

—
—

720
480
300

,

.

K

9116
300
720
480
300

.„
.--

....

az 1911. évben

az 1911. évre

_.
«
—
Másodtitkár
«
—
Pénztáros
«
_ _
írnok
_ _ „
Szolgák jutalomdíja _
_
Postaköltség
___...
Irodai kiadások
Könyvtartó állványokra
.;__..
Vegyes kiadások „. ... „ _ „ _Alaptke kamataiból a törzsvagyonhoz
Alaptöke gyarapítására a forgó tökébl

nyokból
16.

_

Elsötitkár tiszteletdíja

Tényleges kiadás

Elirányzat

kiadások megjelölése

_. 10000
Földtani Közlöny
300
M. k. Földtani Intézet 1909. évi Jelentése

14.

15.

Kiadás.

K

11 f

—

«

^

«

1600

«

2912

«

-40

K

10

23301

<i

«
«
«

f

vagyona az 1911. év végén.
_

__

__.

Dr. Szabó JózsEF-emlékalap
Dr. SzABÓ-emlékalap kamatja
A forgó tke maradványa

Összesen

39857
8400
615
2912

K

51786

K

95

f

<l

86
40

«

«

(1

«

21

f

Ascher Aktal pénztáros.

Kelt Budapesten 1911 december hó 31-én,

Jegyzkönyv.
Mi, alólírottak, mint a Magyarhoni Földtani Társulat 1910 febr. 8-i közgylése, valamint választmánya részérl kiküldött pénztárvizsgálók, a mai napon
a pénztárban megjelenve, megbízatásunkban eljártunk és a következket jelentjük:
Minekutána a pénztár vizsgálatára és a pénztár kezelésére szolgáló utasításokból

tájékozódtunk,

az

elszámoláshoz

összehasonlítottuk a napló tételeivel és
1.

A

tartozó

okmányokat

Társulat vagyona az Osztrák-Magyar Banktól kiállított

letét-

39857

elismervényekben és takarékpénztári betétkönyvekben
2.

3.

4.

Dr. Szabó JózsEF-emlékalap

A
A

_

Dr. SzABÓ-alap kamatja
forgó (öke maradványa

__

..

Összes vagyon

l-öldtani Közlöny. XLII. kut

1912.

egyenkint

helyességükrl meggyzdtünk.

_

8400
615
2912
51786

K

95

f

—

«

«

86

«

«

40

»

K

21

(I

f

l90

TÁRSULATI ÜÜYEK.

Az 1911. évi bevételek összege az e 1 ö r á u 3* z a t o t 5910 K
99 fillérrel fölülmúlja. Enuek okai a következk: 1. hogy Semsey
Andor dr. 1260 K-val segélyezte a Társulatot, s ezenkívül báró Nopcsa Ferenc dr.
és Gbósz Lajos is hozzájárultak adományaikkal a magánsegélyek gyarapításához 2. az alaptke s forgótke kamatja 138 K 19 fillérrel multa fölül az
t'löirányzott összeget
3. a tagsági s elfizetési dijakból 059 K 30 fillérrel több
folyt be, mint amennyi elirányozva volt
4. a kiadványok eladásából 451 K
többlet mutatkozik
Tudományos
5.
a Barlangkutató-Bizottság a Magyar
Akadémiától, a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályától, továbbá gróf
Hadik János és Koós József zsárnói földbirtokos adományaiból 1300 korona
segélyben részesült; s végül G. hogy az örökít és pártoló tagok 2150 K-val
i

;

;

;

;

gyarapították bevételeinket.

A kiadások egyes tételei szigorúan az elirányzat
keretében maradnak, st a Földtani Közlöny s az irodai kiadások
költségeiben tetemes megtakarítást

is

látunk. Túlkiadás egyedül a postaköltsé-

gekben mutatkozik, nevezetesen 357 K 74 fillér, aminek oka abban keresend,
hogy a f BöcKH János szobrára megindított országos gyjtés tetemes kiadásokat okozott a Társulatnak. Minthogy pedig a gyjtést célzó ügykezelés csaknem
elválaszthatatlan a Társulat egyéb levelezésétl, azért ez a gyjtés az irodai
kiadásokon kívül fkép a postaköltségeket emelte. Pieméljük azonban, hogy ez
a költség a BöcKH-alapból idvel a Társulatnak megtérül. Az elre nem látott,
helyesebben mondva vegyes kiadások tétele 743"84 K-val múlja fölül az el:

irányzatot, azonban ebben az összegben benne van a Bailangkutató-Bizottság-

nak nyújtott 500
megszavazott.
kÍTOl a

A

K

11.

segély
tétel

amelyet

is.

1053-95

alatti

következ nag;\obb

is

mutatkozik,

de

vegyes kiadást a föntebbi 500 K-án

tételek képezik

Magyarország geológiai térképen

már

a közgylés az említett bizottságnak

K

fképen

:

300 K a 75 drb. «Posner-féle
amelynek jövedelmez hatása
folyamán fog ersen nyilvánulni
1.

vásárlásáért,
a

jöv

év

:

50 K KocH Ferdo zágrábi geológus útiköltsége a Társulatunkban tartott
eladásra
3. 32*95 K a SzABÓ-érem
veretesére 4. 60 K a Földtani Közlöny
2.

;

;

régi köteteinek visszavásárlására

Sándor boldogult tagtársunk
látott kiadás.

A

;

5.

oklevelek készítéséért 50

koszorújára 25 K,

s

K

;

6.

Kalecsinszky

végül több apró, elre

nem

Barlangkutató-Bizottság 600 K-val költött többet az elirány-

azonban túlköltekezésére bséges fedezete volt. Végül a begylt alapítványokból Társulatunk alaptkéjét 2150 K-val gyarapítottuk.
Szembeállítva a bevételeket a kiadásokkal, az 1911. év forgótkéje
2912-40 K maradékkal záródott.
zatnál,

Ezek után javasoljuk, hogy a választmány és a közgylés a pénztárnoknak a felmentést adja meg, s buzgó szolgálataiért köszönetét nyilvánítsa.
Kelt

Budapesten,

Lörenthey Imre

rl

és

1912

januárius

Petrik Lajos, mint a

hónap 21-éu. Dr. Ilosvay Lajos,
közgylés és a választmány részé-

kiküldött pénztárvizsgáló bizottság tagjai.

TÁRSULATI UOVEK.

Költségvetés az 1912. évre.
A)

Bevétel.

291

»

:
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mányi

tag megjegj"zi,

hogy a B) kiadások rovatában

10.

pont alatt szerepia

könyvtárfej esztés tétele fölösleges, minthogy az 1913 január 24-iki választmányi
illés

a könyvtár alapításába

nem

Koch Antal tiszteleti tag szintén
kogy a könyvtárfejlesztés címén 2U(I koronára

egyezett bele.

helyteleníti ezen tételt, s ajánlja,

vegyes kiadások közé illesztessék

fölvett összeg a

be.

Papp Károly dr. elsötitkár megjegyzi, hogy alapszabályaink 4. §-a azt
mondja, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat jelentékenyebb eszközei a) gy:

h) kiadványok,

lések,

könyvtár

cj

stb.,

a

és 2ü.

17.

egyenesen a

pedig

§-ok

hogy gondot viseljen a könyvekre, térképekre s folyóezekrl jegyzéket vezessen. A valóságban ugyan a társulatnak

titkár kötelességévé teszik,

iratokra,

s

könyvtára nincs.

A

szóbanforgó 300 korona azonban

hanem inkább

fejlesztésre vonatkozik,

munkák

sorozatos

bekötésére

a

meglev

és kiegészítésére.

A

nem

is

igen

titkár

rendszeres könyvtiirbecses, s nagyértékíí

eme

felvilágosítása ut:iu

ez a tétel is tudomásul szolgál.

A

13.

és társának

pont alatt szerepl

úgy hogy tulajdonkép az idén
7.

Elnök

A

napirend

utolsó

az esetleges

hogy a közgylésre két indítvány

jelenti,

is

gyanánt

részlete

a SzABÓ-alapból pályadíjat a

jjontja

7.

Löw Mábton

SzABÓ-alap 400 koronás tétele

dr.

lev pályamunkájuk

folyamatban

közgylés nem

tz

indítványokról
érkezett,

dr.

szolgál,
ki.

szól.

mindkett írásban

beadva. Elrendeli az indítványok felolvasását. Az elstitkár erre a következket
olvassa

A) olndítvány. Abból az alkalomból, hogy a törvényhozás a pozsonyi
tudományegyetemek létesítését elhatározta és ezeket a fisko-

és a debreceni

lákat bölcsészettudományi, illetleg mathematikai-természettudományi karokkal
ellátni kívánta,

idszernek tartom

honi Földtani Társulat közgylése

a következ indítvánnyal lépni a Magyarelé

:

Magyarhoni Földtani Társulat, mint olyan erkölcsi testület,
amely immár több mint egy félszázad óta sikerrel ápolja a hazai földtani tudo('Járuljon a

mányt

és az ásványtant

Miniszter

Ür

elé azzal

is,

a

a Nagyméltóságú m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi

kéréssel,

hogy az

új

egyetemi

tanszékek szervezése

alkalmával a földtan és slénytannak, valamint az ásváujiannak

és

kzettan-

nak külön két-két tanszék közötti megosztását a pozsonyi és a debreceni egyetemen elrendelje.
Indítványomat aligha kell a Magyarhoni Földtani Társulat mélyen tisztelt Közgylése eltt megokolnom. A Társulatot tudományos tekintélye feljogosítja, hogy szavát hangoztassa a tle képviselt tudományszakok fiskolai müvelése ügyében. Mindnyájunk eltt pedig egyértelm tudat az, hogy napjainkban
az ásványtan és kzettan a földtantól és slénytantól annyira különvált diszcipUna, és pedig ezen tudományszakok magas fejlettsége következtében, hogy
ezt a két tanszakot manapság már egyetlen tanár a fiskolai követelményeknek megfelelen el nem láthatja. Különösen lehetetlen volna ez fiatal tanároknak, akiknek egész tudományos munkáját megbénítaná és nekik a tudomány

továbbfejlesztését lehetetlenné tenné,

ha az ásványtant, kzettant

az slénytannal együtt volnának kötelezve tanítani.

emelkednék

túl

a

középiskolai vagy szakiskolai

A

és a földtant

tanítás színvonala aligha

nívón és sem

az

ásványtan.

»
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•sem

öregebb

földtan

a

egyetemeinknek

mívelöi

e tanszakokbeli

dása esetén kérem

mélyen

a

nem nagy reményekkel volnának eltelve új
tudomány fejlesztése felöl. Indítványom elfogaKözgylést,

tisztelt

méltóságú Vallás- és Közoktatásügyi m.
kísért emlékiratban kérje,
•és
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kir.

hogy a szervezend

új

a földtannak külön tanszékeket állítson fel.
Kelt Budapesten, 191:2. évi február hó

választmányi

intézzen

Nagy-

a

feliratot

Miniszter Úrhoz és

nyomós okokkal

egyetemeken az ásványtannak

3-án.

Lóczy Lajos

dr.

s.

k.,

tiszteleti tag.

El-

tag.

Az elhangzott indítványhoz

szót

kér

Koca Antal

dr.

mondja, hogy már kolozsvári egyetemi rektor korában süi-gette az ásványtan
és a földtan szétválasztását a magyar egyetemeken. Fölszólalásáuak meg is lett

hogy bár a kolozsvári egyetemen nem

az az eredménye,

is,

de a budapesti egye-

szétválasztották az ásványtani tanszéktl a föld- és slénytani tanszéket.

temen
SzoNTAGH Tamás
tanár

József

dr.

másodelnök megjegyzi, hogy a budapesti egyetemen Szabó
rektor korában tanszékének szétválasztását, amely

sürgette

is

szétválasztás azután

meg

történt.

is

választmányi tag véleménye

Ilosvay Lajos dr.

fogadható, mert tudomása szerint a felsoktatási

szerint az indítvány el-

egyesület ezidszerint

úgy is
emez
egyesület véleményét minden esetben ki fogja kérni, s talán követni is, amenynyire a viszonyok ezt megengedik. A földtani társulatnak indítványát is minden-

A

foglalkozik a tanszékek kérdésével.

esetre jó

néven fogja venni a

vallás- és közoktatásügyi miniszter

vallás- és közoktatásügyi minisztérium,

azért

s

az indítvány benyújtását pártolja.

ScHAFARZiK Fekenc
és geológia
is,

dr.

elnök a

maga részérl

is

fontosnak

amelyet világszerte napirenden tartanak. Az a tény,

dést,

tartja a kér-

liogy a mineralógia

manapság már nem adható el ugyanegy, bármily

jeles

egyén

ez külföldön általánosan elismert s úgyszólván túlhaladott álláspont.

giát

ma már

oly fontos

iskolákban, bár

a

mveltetni
tetlenség,
giát,

s

által

geoló-

tudománynak ismerik, hogy Németországban a közép-

miueralógiával

tanári vizsgálatokon önálló tárgy
szerte azt vitatják,

A

együtt,

de

igen terjedelmesen tanítják,

s

a

gyanánt kívánják. Ezidszerint már európa-

hogy még a geológiát s paleontológiát sem lehet üdvösen
ha az egy és ugyanazon egyén kezében van. Mert lehe-

tanítani,

hogy valaki az

a vulkánosságot

s

általános, történeti

a gyakorlati

geológiát

hogy az slénytanban a vezérkövületek

geológiát, morfológiát, glacioló-

egyenl mértékben

uralja,

fontosságát, a gerinctelenek

s

vagy

gerin-

a filogenetikai és paleobotanikai tudományokat egyformán
Ezen az alapon különösen Észak-Amerikában s Európa fvárosai közül
Bécsben már méltatják is a kívánalmakat. Mert pl. Észak-Amerikában az
angolok lakta területen 16 tanszéke van az elkülönített paleontológiának. Bécsben pedig a tudományegyetemen két mineralógiai s három geológiai tanszéken

cesek

országát,

kezelje.

kívül még három paleontológiái rendes tanár mííködik. Mindezen viszonyokat
szem eltt tartva, kívánatos, hogy a budapesti tudományegyetemen, mint els
fiskolánkon a földtan elkülöníttessék az slénytantól, a többi fiskolákon pedig

legalább az ásványtan a földtantól.

ScHAFAEZiK Ferenc elnök eme beható

fejtegetése után

a

közgyíilés

ki-

»
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mondja, hogy Lóczy Lajos

indítváiiyíi

kellképen megindokolt

felirattal a

Nagy-

méltóságú Vallás- és Közoktatásiigyi Miniszter Úrhoz fölterjesztessék.

A második indítvány

B)

arra. liogy a

ma

a következkép hangzik: « Tekintettel
Magyarországon napvilágra kerül slénytani leletek közül még

igen sok külföldre és különösen Ausztriába vándorol,

is

és illetéktelen kezekbe

részben avatatlan

s

indítványozom, hogy a Magyarhoni Földtani Tár-

jut,

sulat, mint erre egyedül hivatott erkölcsi testület, intézzen feliratot a magyar
országgylés képviselházához a következ pontok törvénybeiktatása tárgyában
1. Mondja ki a törvényhozás, hogy külföldiek Magyarországon slénytani gyjtés
:

vagy egyáltalában nem, vagy pedig rendkívüli esetekben csakis belügyminiszteri engedéllyel végezhetnek utóbbi esetbon azonban a
m. kir. földtani intézet az engedély megadhatása fell mindenkor megkérdezend. 2. Miniszteri engedély nélkül ásató külföldiek a közigazgatási vagy
céljából önálló ásatásokat

;

rendrhatóságok útján az országból rövid úton kiutasítandók. 3. Mondja ki a
törvényhozás, hogy slénytani leletek kivitele Magyarországról, ha csak nem
belügyminiszteri engedéllyel, vagy állami intézet útján, tudatos célból történik,
tilos és pénzbírsággal büntetend. 4. Mondja ki a törvényhozás, hogy belföldi
magánosok és hatósági közegek birtokába jutott slénytani leletek minden esetben valamelyik megfelel állami múzeumba beszolgáltatandók. ü. Mondja ki a
törvényhozás, hogy mivel ilyen tárgyak magánosokra nézve értékkel egyáltalában

nem

bírnak, a találó

a

leletet

átvev múzeumot csupán

kiadásainak a megtérítésére kötelezheti.
Kelt Budapesten. 1912. évi február

rendes

7-én.

Kormos Tivadar

dr.

s.

k.

tag.

Az elhangzott indítványhoz
KoiiMOS

semmi

hó

kész-

esetleges

szót kér Ilosvay

indítványa bizonyos dolgokban túll

dr.

szín alatt

hatóság a m.

kir.

sem

ajánlja elfogadását.

földtaiii

kívánságainak eldöntése
sebb lenne azért

lenne,

intézet

nem

választmányi tag.

dr.

célon,

s

ilyen

formában

Az 1. pontban említett' véleményez
már pedig ezen állami intézmény

a Magyarhoni Földtani Társulatra tartozik. Helye-

a m. kir. földtani

intézetnek

lénytani tárgyak kiviteli eltiltásának ügyében,
lettel is

Lajos
a

s

megtenni a lépéseket az sezt

esetleg

miniszteri

rende-

lehetne szabályozni.

SzoNTAGH Tamás dr. másodelnök, mint a m. kir. földtani intézet aligazhogy Darányi Ignác úr els miniszterségének idejében maga
excellenciája szólította föl a m. kir. földtani intézet igazgatóságát, hogy az slénytani leletek kivitelének megakadályozása ügyében bizonyos javaslatokat
gatója kijelenti,

tegyen. Boldogult

Böckh János

igazgató adott

is

be bizonyos javaslatot,

azon-

ban azóta mi sem történt ebben az ügyben. Kormos tagtársunk indítványában
igen fontos s megszívlelni való kérdéseket vetett fel, azonban ajánlja, hogy ezen
kérdéseket
lépjen föl

elbb

a választmány pontról-poutra meghányja-vesse,

s

csak azután

konkrét javaslatokkal.

ScHAFAKZiK Ferenc elnök a
de a beterjesztett indítvány
a parlament elé.

A

maga részérl

szövegét ily merev

is

fonto.snak

tartja

módon mégsem

régészeti s antropológiai leletek megvédését talán

keresztül lehetne vinni,

a kérdést,

terjeszthetjük

még elbb

minthogy ezekre nézve egyes európai államokban máris
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vannak intézkedések. Azonban a geológiai s paleontológiái tárgyak kiviteli
tilalma esetleg kétél fegyver lehetne ránk nézve is más államokkal szemben.
Különben is Ausztriával szemben a tilalom szinte keresztülvihetetlen, hiszen a
monarchia két állama között nines vámsorompó, s így a két államfél között
teljesen szabad a kereskedelem,

ben

még

az értékes arany-, ezüst- sth. leletek köré-

is.

Kormos Tivadar

dr.

személyesen

is

több

példával

iparkodik megvilágí-

tani indítványának okait, s jóliiszemségét.

Többek hozzászólása után elnök kimondja, hogy a

beterjesztett

második

mely az slénytani tárgyak megvédését célozza
véleményezés végett a Magyarhoni Földtani Társulat választmánya elé utaltassék, amely fölkéretik, hogy a jöv évi

Kormos Tivadar rendes

indítvány, amely

tagtól származik, s

—

közgylésig errl véleményt mondva, határozott javaslatokat tegyen az 1913.
közgylésnek.
8. A napirend nyolcadik
választására vonatkozik.

Elstitkár

jelenti,

hogy

három

pontja

a

mai

napon

évi

választmányi tag

új

tiszteleti

tagokká megválasztott

három választmányi tag, névszerint Keenner .József Sándor, Lóczy Lajos és
Telegdi Eoth Lajos helyébe három új választmányi tag választása ajánlatos,
:

hogy az alapszabályaink 18. §-ában követelt 1^ választmányi tag teljes számban meglegyen. Eégebbi szokások szerint megtörtént az is, hogy egyes választmányi tagokat olykép egészítettek ki, hogy a tisztújító közgylésen legtöbb
szavazatot nyert jelöltet hívták be a választmányba, azonban az 191:2 január
:24-iki választmányi ülés olykép határozott, hogy a mai közgylésen a három
választmányi tag választás útján keráljön bele az 1912. év folyamára a választ-

mányba.
Elnök erre elrendeli a szavazást három választmányi tagsági hely betöltésére az 19H. év folyamára, a szavazatszed bizottság elnökéül felkérvén
HoRusiTZKY Henrik vál. tag urat, s a bizottság jegyzivé Matjritz Béla dr. és
TiMKó Imre vál. tag urakat. A szavazás az alapszabályaink 23. és 27. §-ai követelte módon, t. i. titkosan és általános szótöbbséggel megtörténvén, Hoeüsitzky
Heneik szavazatszed bizottsági elnök jelenti, hogy a jelen közgylés az 1912.
év folyamára választmányi tagokul megválasztotta
tagot 24 szavazattal,

Tivadar

dr.

2.

dr.

12,

1.

Emszt Kálmán

rendes

dr.
3.

Kormos

rendes tagot 16 szavazattal.

Azonkívül a következ urak kaptak

Mór

:

Liffa Aurél dr. rendes tagot 21 szavazattal és

Vadász M. Elemér

SiEGMETH Károly

9,

dr. 12,

Illés Vilmos

.5,

még

szavazatokat

László Gábor

:

dr. 11,

Steinhaüsz Gyula

4,

Marosdécsei Déchy
Prtnz Gyula

dr. 11,

Kadic Ottokár

dr. 3,

Zsigmondy Árpád 3 és Balogh Mabgitka dr. 1 szavazatot
Elnök végül megköszönvén a társulati tagoknak a mai közgylés iránt
tanusított rendkívüli érdekldését, a gylést esti 8 órakor berekeszti.

TtizsoN János dr.

.3,

296

TÁRSULATI ÜiJYEK.

II)

1.

iitán

Jegyzkönyv

ö órakor a m.

k.

Szakülésok.

az lUll m»vtMiiber 8-íki szakülésröl: Az

ülés

ilél-

Földtani Intézet elöíidóterniében kezddött.

Schafarzik Ferenc dr. m. k. bányatanácsos, megyetemi ny. r. tanár.
Baján Jánosné, Baján Miczi, Baján Tilda, Bárdossy Antal,
Berkó József dr., dr. Fábry Istvánné, Fábry Alisz, Gross Ben. Hajós .Iózsefné,
KÁLMÁN KÁliOLY, KOSSALKA .TÁNOS dr., LiFFA AURÉLNÉ, LÓCZY LaJOSNÉ, KlSSÁRMÁSI
MÁLY SÁNDOR. PFEIFFER loNÁC, lÍELKOVlCS DavORKA, S.ÍRVÁEY MaRGIT, SzINYEIMerse Miczt, Szaffka Géza, Tomaska Pál és Topschek Samu vendégek.
Továbbá Balogh Margit dr., Böckh Hugó dr., Déchy Mór dr., Emszt Kálmán, Franzenaü Ágoston, Grsz Lajos, György Albert, Heuffel Sándor, HilleBRAND .Jen, Horüsitzky Henrik, Horváth Béla, Koch Antal, Kormos Tivadar,
Krbnner .József, Kövesligethy Eadó, L.íszló Gábor, Liffa Aurél. Littke Aürél.
LoczKA JÓZSEF, LÓCZY Lajos, Löeenthky Imre, Löblovitz Zsigmond, Lukács László,
Madarász László, Maros Imre, Marzsó Lajos, Mauritz Béla, Millekkeb Kezsö,
MoDR.Ai Kovács Antal, Palkovits József nyg. cs. és k. altábornagy, Papp Károly,
PÉCSI Albert, Przyborski Mór, Rozlozsnik Pál, Scholtz Pál Kornél, Steinhaüsz
Gyula, Stiíömpl Gábor. Szinyei-Merse Zsigmond, Telegdi Koth Lajos, Timkó Imre,
Toborffv Géza, Toborffy Zoltán, Vargha György, Vogl Viktor, AVeszelszky

Elnök

:

Megjelentek

:

:

Gyula

és

Zimányi Károly

dr. társulati tagok.

megnyitván, üdvözli Lukács László m. k. pénzügyminiszter
m'at, társulatmik illusztris tagját, valamint Mált Sándor miniszteri tanácsos urat,
az állami bányászati fosztály fnökét, hogy megjelenésükkel a Földtani Társulat

Elnök az

ülést

szakülését megtisztelték.

Lóczy Lajos dr. xálasztmányi tagot, hogy A k i s s á r m á s i
hirdetett eladását tartsa meg.
a) LÓCZY Lajos dr. ezután szabad eladásban, vetített képek bemutatásával, tárgyalja az 1911 október 29-iki földigáz kitörést. Az eladó mindenekeltt nagy részletességgel ismertette a káUsókutatás közben feltört gáz számára fúrott kútberendezést és elmondotta, hogy a második számú kút mintegy 270 méter mélysége
szolgáltatja a legtöbb földigázt, oly mennyiségben, hogy félelmetes bömbölése tiV.
kilométerre is elhallatszott. Ez év júliusának 31-én azonban elhallgatott a környék
népe által már szinte megszokott moraj, mert a gázkutat úgy 130 méter mélységben betömték, hogy a gáz ne fogyjon naponta 912,000 köbméterrel haszontalanul.
Amikor a földigáz fehobbant, eladó az elsk között a hclysziuére sietett és jól

Majd

felkéri

gázkitörésrl

megvizsgálta az exploziónak a környez terepre gyakorolt hatását. A robbanás folytán 9 10 kisebb ki-áter képzdött az elzárt kúttól 3.50 700 méter távolságban.

—

—

fvonala északdéli és északkelet-délnyugati irányú. A szemtanuk
azt állítják, hogy az erupció okozta mélyedésekbl magasra röpködtek ki a kövek
és a törrnelékdarabok. Ebbl és ama körülménybl, hogy a visszazuhanó paladarabok mintegy .30 centiméter mélyre fúródtak vissza a földbe, azt következteti,
hogy a sármási erupció alkalmával, tisztán a kihányt körülbelül 8 — 9000 köbméter
mennyiség földtömegbl matematikai alajjon kiszámítva, mintegy tízmillió lóers
mozgató energia mködött közre.
Eladó, aki a Sti'omboli, az Etna, a Vezúv számos kitörését a saját tapasztalatából ismeri, kénytelen kijelenteni, hogy azt a sármási kitörést bizony valóságos
vulkáni erej energia hozta létre s nem aféle kisebbszer földmozgás okozta.

A

kráterek

két

Mindamellett

mégsem

szabad

elhamarkodott következtetéseket vonni az crui)ciü
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igitzi

A

okára vonatkozólag. Ez id szerint még igen beható vizsgálatok szükségesek.
tektonikus eredetét nem szabad azzal bizonyítani, hogy a mellette

robl)anás

lev régi gázkút 28 atmoszféra nyomása nem változott meg az erupció után, mert
hiszen erre számos példát találunk a romániai, egymástól körülbelül 30 méter törpetroleumkutak esetében, melyek egymás nyomását
Azt sem szabad azonban állítani, hogy a robbanás a
bolygóréti, második számú gázkút elzárása következtében jött létre. A robbanást
megelz, környékbeli tüneméiiyek sok gondolkozásra adnak okot. Nem szabad
kizárólag a sármási gázkúthoz kötni okoskodásainkat, hanem a tektonikus gázerupciókra is ügyelnünk kell, hiszen a kitörés eltt már három nappal Nagysái'máson
vényszabta távolságra

szintén

nem

felállított

liefolyásolják.

és Katonán, tehát 10 kilométernyire a földigázrobbanás

ers

és

Báldon hallottak távoli dübörgést

földalatti

helyétl északra földrengést

morajt észleltek. Az erupeióval egy idben pedig Uzdiszentpéteren

és

és éreztek rezgést,

tehát szintén

nagy

távol"

ságra az explózió helyétl.

LóczY szerint a gáz
rétegeken

szabályos

kanyag kráterekbl

földalatti útja igen

halad
kelet

át,

felé

szövevényes lehet,

hanem gyürdötteken. Eladó
való

repülésébl

kráterek csatornái ferdék és nj'ugat felé lehajlanak.

azt

A

semmiesetre sem

szerint

a

következtethetjük,

kidobott

hogy

a

földolaj kitörések és az iszap-

vulkánok kiszórásai a legközelebbi rokonai a mostani jelenségnek. Meggyzdése
hogy a kitörés oka nem lappang nagyon mélyen a föld alatt, a nagy ervel,
magasra kidobott paladarabok bizonyítják ezt. Fontos következtetést kell levonni
az,

elil>öl

a földigázkitörésbl

:

azt a következtetést,

hogy még több

ben lappangó földigáz mennyisége, mint az eddigiek
szerint fölösleges

tovább

a

Mezség

bensejé-

alapján hinni lehetett. LóczY

kutatni az erdélyi vidékeket foldigázok után, hiszen Sár-

van bven. St több van, mint azeltt. A robbanás eltt mintegy
S60 900,000 köbméter gázt szolgáltatott a kút, most pedig a gázmennyisége egy
millió köbméterre emelkedett naponta. Rendkívül örvendetes dolog ez, annál sajh(igy a nagy ternálatosabb azonban
az eladó szinte restell kimondani

más

körül

is

—

—

mészeti

meg sem

—

három éven át miudezideig még csak
kormány lauyhasaga a sármási gázkiucs

kincs kiaknázását a kincstár hosszú
kísérelte. Szinte

érthetetlen a

felhasználása körül.

Az elhangzott eladásra Schafarzik FERENt' elnök megjegyzi, hogy meghogy az eladó az Erdélyi Medence tektonikai szerkezetét teljesen megokültnak látja, ami annyiban is megnyugtató, mert az utólíbi napokban
bizonyos oldalról ezt ersen tagadták. Magának az elnöknek is alkalma volt a
elégedéssel hallotta,

közelmúltban a Földtani Társulat kirándulása alkalmával errl meggyzdni.
Ezek után bizton állíthatja, hogy a gáz feltörési vonalai az Erdélyi Medencében csakugyan tektonikai vonalakkal esnek egybe. Különben köszönetet mond a
Társulat nevében LóczY Lajos úrnak igen érdekes eladásáért.

Ezután szót kér Nagysúri Böckh Hugó m. k. föbáuyatanácsos, az erdélyrészi
Hugó fölemlíti, hogy Lóczy igazgató úr t aposztrofálta az eladásában, tehát neki is szólnia kell. Lóczy oly szépen, érdekesen és olj'
kimeríten adta el a gázkitörés lefolyását, hogy ö nem tehet hozzá semmit. Arról
akar beszélni, hogy miképen lehet megállapítani a gázkitörés okát. Az eddigíekliöl
megállapítható, hogy a gázkitörést földrengés elzte meg és követte és hogy a
robbanás alatt és után a gázkút manométerje nem változott. Ismeretes dolog, hogy
olyan helyeken, ahol sok a földigáz, az sokszor magától tör ki. Hiszen Köváey
tanúsága szerint Báznán is magától ömlött ki a gáz. így volt ez a Zúgónál is.
Ezenfelül Erdélyben ma is számos
iszapvullián van. Közelfekv a gondolat,
hogy a kissármási kitörés is tektonikus eredet kitörés. Ezzel szemben Pfeiffer
kutatások vezetje. Dr. Böckh

mköd
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tanár a következképen

kéijzeli el

ii

dolgot.

feltételezi,

hogy a gázkútbau

útrúit

Már most a 130 m-lieu van
elhelyezve a pakker. A pakker alatti kisebb nyomású gázt tartalmazó rétegekl]e
bejutott a kút fenekérl jöv nagyobb nyomású gáz. Három hónapig tartott, míg
a kitörés helyén a nyomás elérte azt a fokot, hogy a vékonyablj fed el nem bíi-ta

rétegek egyenletesen emelkednek a kitörés helye

felé.

Valószín, hogy a gáztartórétegek nem így települnek.
els robbanás helyén már ellentett a dlés, mint a gázkíitban. Meg
kell állapítani a pontos szelvényt és számításokat kell eszközölni, hogy 28 atmoszféra nyomás elegend volt-e a robbanás elidézésére.
és ekkor történt a robbanás.

Ezenfelül

az

Ezután szót kér Pfeiffer Ignác dr. megyetemi tanár, vendég. Dr. Pfeiffeb
a körülmény, liogy a manométer nem változott, még nem szól
a mellett, hogy a kút és a gázkitörés között összefüggés nincs. Ha hónapok kellettek ahhoz, hogy a kútban visszafojtott gáz a rétegeken át a kitörés helyéig szivárogjon, úgy nem lehet várni, hogy pár nap alatt a manométer mutassa a kitörés
hatását a gázkútuál. Dr. Böckh Hugó tanár Pfeiffer felszólalására megjegyzi,
hogy az esetben, ha a kutatások azt eredményezik, hogy a profil nem olyan,
mint azt Pfeiffer feltételezi, úgy következtetései is megdlnek. PíEiffkr Ignác ismét
szót kér és vázolja azt a szelvényt, amelyet lényegében Papp Károly ezeltt á évvel
szerkesztett. Ezen a szelvényen iparkodik azután megmagyarázni, hogy a homokos
rétegeken át miként hatolt a gáz át a kitörés helyére. Böckh Hugó tanár szerint
azonban ez a szelvény nem olyan egyszer, mint a felszólaló rajzolja, hanem az
l. és II. fúrás között ersen gyrdött rétegek
vannak, amelv gyrdés valószínleg a gázkitörés felé is továbbterjed, esetleg a lefelé hirtelen lees rétegzés maggal
is el van reteszelve.
Pfeiffer szerint, ha a kút és a gázkitörés között nem olyan lankás rétegek
vannak, mint a PAPP-féle szelvényen, hanem gyrdött rétegek, úgy még több id
kell ahhoz, hogy a földigáz a kúttól a kitörés helyéig jusson vagy viszont. Végül
Pfeiffer tanár megvédelmezi a m. k. pénzügyminisztérium álláspontját, amért ez
késlekedik a gáz kihasználásával. Az természetes, hogy a kormány nem adhatja
vállalkozóknak addig a gázkutat, míg a mennyiséget nem garantálhatja a részükre.
Elnök a vitát berekesztvén, a szakülést 5 percre felfüggeszti s ezalatt Lukács
László miniszter úr, Issármási Mály Sándor tanácsossal és kíséretével eltávozilí.
b) Elnök szünet után felkéri Kormos Tivadar dr. rendes tagot, aki a
pleisztocén ember egyik lakóhelyét ismertette a Karszthegységben. Az skori telej)
nyomai egy barlangból kerültek a napvilágra, mely Fuzine és Lok\e között, a
tengerszíntfeletti magasságban tekszik
Bukovaci alagút nyílása fölött, kb. 880
A barlang legbels
s amelyet a múlt nyáron Vogl ViKTORral együtt fedezett fel.
részében, a fenéket 20 30 cm vastagságban borító cseppkkéreg alatt liarna agyagréteg van, amelybl barlangi-medve csontok társaságában tzhelyuyomok, égett
csont- és fadarabok, néhány sajátságosan átlukasztott csont és egy csontból készült
lándsa-hegy kerültek el. A legtöbb medvecsont egészen fiatal állatoktól való,
jeléül annak, hogy ezeket az sember könnyebben ejthette zsákmányul, mint a
meglett állatokat. Igen becses több apró liarlangi-medvo állkapocs embrionális
tejfogazatta], amelyek nagy ritkaság számba mennek s a Magyar Birodalom területérl az elsk. A barlangi medvén kívül egy másik, kisebb modvefaj, továbbá
farkas, róka, ló, nyúl és egy kérdz néhány csontja gazdagítja a faunát. A vels
csontok legnagyobb része hasított, úgyszintén az állkapcsok és a koponyák is.
Ignác szerint az

m

—

Utóbbiakat a karszti sember
viszonyok alapján valószín

—

hogy

a
s

vel miatt apró darabokra
a csontból

készült

ez a lelet a pleisztocénkor végérl, a posztglaciális

törte.

lándsa-hegy

idszakból

is

való,

A

települési

arra utal

—

ami ebben az
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esetbou

skkorszak

az

beosztása

szerint

2Í)9

kürülliclül

Mol-

magdaléiiieunek

a

het meg.

Ejuök az eladúiiiik
7

kiiszönotct

mondva, egyéb tárgy

biáiiyáljan a szakülést

órakor berekeszti.

2. Jegyzkönyv az l'Jll tleceiuljer <J-iki szkülésrl. A Magyarhoni Földtani Társulat az 1911 december G-iki szerda délntánján 5 órakor a királyi

magyar Természettudományi Társulat üléstermében szakülést tartott.
Elnök Tblegdi Roth Lajos választmányi tag.
Megjelentek Németh József, Papp Samu dr., Szeke Imre dr. vendégek.
Továbbá Ascher Antal, Balló Rezs, Frohner Román dr., Gáspár János dr.,
Grósz Lajos, Horusitzky Henrik, Ilosvay Lajos dr.. Illés Vilmos, Kulcsár Kálmán, LÁSZLÓ Gábor dr., Leidenfrost Gyula, Liffa Aurél dr., Lörenthey Imre dr.,
Löw MÁRTON dr.. Méhes Gyula dr., Pálfy Mór dr., Papp Károly, Pécsi Albert dr.,
Réthly Antal, Schréter Zoltán dr., Steinhausz Gyula, Strömpl Gábor, Szaffka
Tihamér, Telegdi Roth Károly dr., Timkó Imiíe, Treitz Péter, Vizer Vilmos,
VoGL Viktor dr., Weszelszky Gyula dr. Zsigmondy Árpád tagok.
Elnök a jegyzkönyv hitelesítésére feikéri Pálfy Mór dr. és Treitz Péter
választmányi tagokat. Majd felhívja az elstitkárt jelentésének megtételére.
Papp Károly dr. elstitkár bejelenti az október 25-iki és a november S-iki
:

:

:

választmányi ülésen megválasztott tagokat és pedig az alapszabályok

megkívánt bejelentést együttesen, minthogy a november
nyitása

miatt

nem

ideje

volt

akkor, az október

12. ^-a szerint

gyors meg-

8-ikí szakülés

választmányi ülésen naeg-

2.ö-iki

választott tagokat bejelenteni.

Elnök ezután

felkéri

Schréter Zoltán

pesti hévforrások földtani

f e j

1

di\

d c

s t

rendes
íi

r

t

é

n

tagot,

hogy

e t é r

:

A

Ij

uda el-

hirdetett

1

adását tartsa meg.
a) Dr. Schréter Zoltán elmondja, hogy a mai budaj)esti hévforrások vegj-es
jelleg thermák, amelyek eredetileg juvenilisek, de folszállásuk közben több-kevesebb
vadozus víz keveredik hozzájuk. Mai üledékük fleg szénsavas mész. Azt óhajtja
igazolni, hogy a hévforrás tevékenysége már a régebbi geológiai múltban, nevezetesen a harmadkor vége felé kezddött. Az alsó mediterrán emelettl kezdödleg
a levantei emelet végéig fleg kovasavat, tiuoritot és baritot lerakó, magas hfokú,
részben talán geizírszerü hforrások mködtek a budai hegyekben, amire a fennmaradt üledékek utalnak. A pleisztocénben nagykiterjedés mésztufa platókat és
kisebb kúpokat raktak le a hévforrások, a mai héwízeink közvetlen eldei. Azt a

következtetést

vonja

a

anyagának mennyisége

tapasztaltakból,

hfoka

és

jövben is csökkenni fog. A
anyag minsége is változott a

a

hogy a hévforrások oldva
idktl máig csökkent

a legrégibb

hévi'orrásokbau oldva tartalmazott
geológiai

idk

s

tartalmazott
s

kétségkívül

azoktól lerakott

folyamán.

hogy eme tanulmánya naár sajtó alatt van,
amely legközelebb a m. k. földtani intézet Évkönyve XIX. kötetének 5. füzete
gyanánt meg is fog jelenni Harmadkori és pleisztocén hévforrások
Dr. Schréter Zoltán jelezte,

:

tevékenységének nyomai
b)

Alig hangzott

el

az

a

Budai hegyekben

eladó utolsó

szava, felállott dr.

címen.

Weszelszky Gyula, a

tudományegyetem II. számii kémiai intézetének igazgatóhelyettese és ads kijelentette, hogy végre elérkezettnek látja az idt nyilvánosságra hozni,
épen a budai gyógyforrások meleg-problémájának tárgyalása alkalmából, három évi
idevágó kutatásainak eredményét miszerint a budai melegviz gyógj'források titokzatosnak látszó és sokat vitatott hjelenségének egyesegyedli oka az, hogy Budam.

kir.

junktusa

:
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pest alatt hatalmas rádium réteg terül
a budapesti

el. Ez a rádiumtelep kölcsönzi
hforrásoknak azt az eddig megmagyarázhatatlan melegséget, amely a

Gellérthegy

körül

idegenben
külföldi

badeni

és

hogy

találta,

leghirhedtebl)

Ischia

az

el,

az

(iO

fokot,

az

csodálatos, messze

fel a budapesti hévforrásokat. Dr. Wehévforrások 5 6-szor oly rádiumdúsak, mint

—

a budai

rádiumtartalmú forrásvizek

szigetén

újlakiaknál

nemkülönben pedig oly

ruházza

gyógyhatással

híres

is

SZELSZKY Úgy

a

elterülknél körülbelül 40 fokot,

pedig 70 fokot ér

forrásnál

artézi

lev

vizek

vehetik

és

fel

velük

a gasteini,

csakis

Hogy

a versenyt.

csak egy

hogy
milligramm rádiumot tartalmaz. A Budapest alatt nagy mélységben sejtett rádiumtelepek legalább is a Csillaghegyig nyúlnak el. Dr. Weszelszky
TÍgy találta, hogy az esztergomi vizek n:ár semminem rádiiunot neni tartalmaznak, a tatabányaiak pedig igen keveset, de azt is fleg a barnaszéntömegek közelében. Vizsgálatai szerint a budai hévfon-ások majd mindenik esetben rézzel vannak
vegyülve, néha még arzénnel is, ami szintén még jobban bizonyítja azt, hogy a
Budapestünk alatt elterül rádiumércréteg igen nagy kiterjedés tömegén hatolnak
át a budai forrásvizek. Hogy mekkora mélységben rejtzik a fváros és környéke
alatta rádiumtelep és mily tömeg lehet, arról ez id szerint még nem adhat felvilágosítást, miután az eddig, évek hosszú során át összegyjtött rengeteg számú
adata még nincs feldolgozva. Reméli azonban, hogy pár hónapon belül ezen els,
emlitseu, a saját vizsgálata

példát

minden

10 litere

szerint a Rudasfürdö

vize

olj'

rádiimidús,

3.ö

rövid bejelentését, melyet ez alkalomból csak pár szóval óhajtott tenni, részletesebb
ismertetéssel megtoldva

A

ovációban

zajos

kitn

immár nyilvánosságra

részesítette

a

fogja hozhatni.

végighallgatott eladás után
nagyszámban egybegylt szakemberek társasága a

meglepetéssel

rendkívüli

és

érdekldéssel

tudóst.

eladásához hozzászólott még Ilosvay Lajos dr. és
mindketten egyaránt hangsúlyozva eme kutatások fontosságát.
Elnök a vitát bezárva, köszönetet naondott az eladónak, hogy érdekes eladásával ily fontos problémát pendített meg.
c) A következ eladást VOGL Viktor dr. társulatunk másodtitkára tartotta,
Dr. ScHRÉTER Zoltán

Balló Rezs

is,

aki nyári geológiai kutatásainak creilményeirl, az

márgáiról

Adriai tengerpartieocén

A

magyar-horvát tengerparton ezek a Dalmáciából már részletesebben ismeretes képzdmények
fként márgák aztán homokkövek, konglomerátumok, agyagok, leginkább csak arra a hosszanti tektonikus völgyre szorítkoznak, mely az isztriai Klanatól ÉK-i, majd KÉK-i irányban Noviig terjed. Ennek
a völgynek Buccari és Növi közötti szakasza V i n o d o 1 néven ismeretes. A Vinodolból K o s a V i n környékérl már régebben ismeretes szép fauna, melynek alapján
a kosavini rétegek az olaszországi ronca-rétegekkel mutatkoznak azonosaknak. Az
1910. évi nyári felvételek alkalmával azonban Kormos Tivadar dr.-ral sikerült
másutt is gyjteni, így fleg Drivenik táján gylt össze szép fauna, mely a
szólt.

:

kosavinitól

nagyon

eltér.

Míg a kosavini faunában cyrenák, ccrithiumok uralkod-

nak, addig Driveniknél sok ochinodermata-maradvány,

fleg kag.ylókból
rétegekre

álló

puhatest fauna

mellett.

A

rákrészletek

driveniki

fauna

mutatkoznak a

nem

a

roncai

hanem

az ugyancsak észak-olaszországi san-giovauni ilarionei rétegekre, épp ligy mint a dalmáciai márga-fauuák. Úgy a kosavini, mint a di-iveniki
fauna középs eocén. Hogj- közelebbrl mily viszonyban vannak, azt nem oly

könny

utal,

mert a települési viszonyokból ncin lehet megítélni, az említett
helyzete pedig szintén nincs még kellképen tisztázva. Eladó valószínnek tartja, hogy a kosavini és driveniki képzdmény és
két

eldönteni,

olaszországi

épiiúgy

a

képzdmény

san-giovauni

ilarionei

és

roncai

rétegek

egyazon tenger

faciesei.
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képzdményeket illetleg egy idölien uiár Oppenheim is ezen a nézeten
késbb újból eltért tle.VoGL Viktor cludásii szintén nagy tetszésben részesült az egybegylt szakfértiak körében s Elnök köszönetet mondva az eladónak, estéli 7 órakor az ülést bezárta.
olaszországi

volt,

de

Jegyzökönjv az 1911 december hónap

20-iki szakülésröl. Az
eladótermében délután .5 órakor kezddött.
Elnök Schafareik Ferenc dr. megyetemi ny. r. tanár.
Megjelentek Balogh Margit dr., B.ínyai János, Kadic Otiokár dr., Kormos
TiVADAR dr., LóczY Lajos dr., ifjú Lóczv Lajos, Marzsó Lajos, Papp Károly dr.,
PÁLFY MÓR dl-., PÁVAY- Vájna Ferenc dr., Reithofek Károly, Rozlozsnik Pál,
Schréter Zoltán dr., Schrödkr Gyula, Szinyei-Mbrse Zsigmond, Szontagh Tamás dr.
Telegdi Roth I,ajos, Treitz Péter.
Elnök az ülést megnyitván, felkéri Kormos Tivadar dr. rendes tagot, hogy
P t h c o a n t li r o p u s
a) G y ü j t é s e i m S a
o s szigetén; 6^ a t r n i 1
rétegekrl címen hirdetett eladását kezdje meg.
Kormos Tivadar eladásának kezdetén köszönetet mond Semsey Andor dr.
nagybirtokos úrnak, társulatunk tiszteleti tagjának, amiért eladót liüJí'öldi utazásában tetemes anyagi támogatásban részesítette. Kormos Tivadar dr. els eladásában
3.

ülés a m. k. Földtani Intézet
:

:

:

m

a Samos szigetén
megfigyeléseirl

i

az
és

év

líJll.

i

i

tavaszán eszközölt geológiai

slénytani gyjtéseirl

tartott beszámolót.

agyagos tufarétegek
töltik ki, amelyekbe a Mitylini patak ma mél3'en bevágódott. Ezek a rétegek mindenütt tartalmaznak csontokat, jobb feltárásokban azonban csak Potamiaes, Stepbanó
és különösen Audrianó környékén láthatók. Utóbbi a leggazdagabb lelhely is, ahol
különösen antilop-félék maradványai nagy számban találhatók. Leggyakoribbak a
Hipparion mediterrancum Hensel csontjai és koponyái, melyek mellett antilopfélék iPalacory.i-, Protory.r, Trngoccnis, Tragoreas, Prodamaliscus, Protragelaphus,

Samoson a mitylini völgyet fels miocénkorú meszes agyag

Gazella

stb.

),

zsiráfok

és

(Camelopardcdis, Samot/ii'rium, llclladotherium), orrszarvú-

egy juh-féle (Criothermm), ragadozók
stb.), mastodon, leptodon, chalicotherium stb. fordulnak el. A Hipparion mcdiifrraneum-on kívül, mely a pikermi
a
és magyarországi H. yracilc-yei közeli rokonságban van, egy igen ajiró ló-féle
H. minus Pavlow csontmaradványai is eléggé gyakoriak. Eladó azonkívül az
félék (Aceratherium, Atelodus, Ceratorhinitg),

(Palhyaena,

Ictitherium, Hyaena,

Felis,

Melcs

:

athéni egyetem paleontológiái

gyjteményében igen szép madártojásokat

melyek mindamellett, hogy miocénkorúak
eredeti kzetben vannak, olyan frissek, hogy még eredeti színük

Samos

szigetérl,

és
is

is látott

részben
látható.

A

még

az

samosi

fauna egyébként inkább a perzsiai (Maraglia) és a chinai //ípparton-faunáklioz áll
közelebb, mint az európaiakhoz. Utóbbiakkal mindössze egy-két faj (Helladothirium,
Tragocerus) közös.

Eladó Samos

mintegy 15 állatfaj maradványait hozta magával
melyeknek az elszállítása
minthogy Samoson
a csontokra kiviteli tilalom van
nagy nehézséggel járt.
Második eladásában Kormos dr. abból az alkalomból, hugy közvetítésével
a kir. földtani intézet a második S e e n k a expedíció gyjtéseibl származó kisebb
trinili (Jáva) csontgyüjteméuy birtokába jutott, a Pithecanthropus-rétegek (Kendengrétegek) koráról értekezett. Újabban négy expedíció (Volz, Elbert, Selenka I IL)
járt Jáva szigetén a trinili rétegek korának a megállapítása végett, melyek a
gyjtött anyag s gazdag megfigyeléseik alapján kivétel nélkül c rétegek pleisztocénkora mellett döntöttek.
a

m.

szigetérl

kir. földtani intézet

—

részére,

—

1

—
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Kormos Tivadar
rencsekívánatait fejezi

eladásához Schafarzik Fkrenc dr. elnök ösziute szckülönösen azért, hogy a már oly sokszor tanulmányozott

clr.

ki,

ISainos-szigeten gyiijtéseihen

Majd LóczY Lajos

választmányi

nem messze

utazása alkalmával
terraszt vizsgált

fajt is sikerült találnia.

v'ij

dr.

tafr

kér szót

járt a Pitltvcanthropus

meg, amelyet 8—10

elmondja, hogy keletázsiai

s

lelhelyéhez

s

in vastagságban látott feltárva.

itt

A

egy nagy
fels réte-

gekben csigákat s pénzeket talált, továbbá egy nagy tridacna kagylóból faragott
karperecet. Ez a terrasz magasan volt a tenger színe fölött és szép rétegzése
mellett is igen fiatalkorú képet nyújtott. Sajnos, hogy a gyjtött anyag a tengeri
szállítás alatt valahol elkallódott.

Szintén üdvíizli KoRMOS

dr.

tagtársunkat tanulságos

magyarázataiért és szép

eladásáért.

\-

á r

c) A második eladó
megyei K o m á r n

i

Schkéter Zoltán
k

i

b a

r

1

a n g

r

ó

volt, aki

dr.

a

k

r a s s ó s z ö r é

uy

-

értekezett.

1

Dr. Schkéter Zoltán elmondotta, hogy a szóbanforgó barlang szája a komárniki

ház

erdööri

nagyjából

délre,

dl

Ky-ra 45°-nyira
mentén húzódik

fölött,

a

csapás

a

szaruköves
barlang.

maim mészkben van s
s még jórészt he

Elágazó

Igen szép cseiípkképzdméuyek
összeforrott oszlopok és fleg
függonyszer képzdmények alakjában. A Ijarlaugbau állati csontokat vagy emberi
szerszámokat eddigelé nem leltek. Az eladó megemlékezett az egész mezozoikus
mészkvonulat kialakulásáról néhány szóval s kiemelte a hegyvidék peneplain jel-

nem

járt mellékfolyosók torkollanak a ffolyosóba.

diszitik

A

barlang

a

stalaktitok,

falait,

stalagmitok,

mélyebbre vágódott, de a maihoz képest elég magas
Komárnik közelében lév Ponikva
patak régi terraszai, amelyek 3—5, illetve 10— áO m-rel vannak magasabban a
mai patakszintnél. A pleisztocénben ezeknek a terraszoknak tanúsága szerint a
legét.

pleisztocénben

a

eróziós völgyfenekek magasságát pontosan jelzik a

Ponikva-patak a nyugat felé irányuló s ma száraz völgyön folyt le a komárniki
Idközben valószínleg alkalmas repedést lelt a mezozoikus mészk töme-

völgybe.

gében, ahová elszivárgott

s

lassankint a

mai barlangot

vájta ki

;

tehát a pleisztocén

valamivel késbbi szakában a mai barlangon keresztül folyhatott a Ponikva vize
a koraarniki fvölgybe, amit igazol a barlangban található kvarchomok és kavics.

Az alhiviumbau az erózió mélyebbre szállásával a ma egy üi-egben eltn Ponikva
a repedezett mészkhegység megfelel hasadékaiban a barlang nívójáról mélyebben,
rejtett úton folyik át a hegy alatt a komárniki völgybe. A korábbi útvonala a
pataknak, a hegyoldalon nyíló barlangjárat tehát szárazra került.
Schréter Zoltán dr. eladásához Schafarzik dr. elnök azt a kérdést

hogy nem

került-e ki valamiféle eszköz vagy kövület a barlangból,

barlangban, a Stirniken

liarlangi

fzi,

mert ö a Bolni-

medvefogakra akadt, amelyek a földtani intézet

múzeumában láthatók. Schréter dr. azt válaszolja, hogy a barlangi lan mitsem
talált. Kormos Tivadar dr. elmondja, hogy Oravica mellett a Pauleászka-barlangban
hatalmas koponyát talált cseppkvel bekérgezve, amit mastodonnak vélt, de késbb
kitnt, hogy ez közönséges recens ökörfej. Azonkívül egy bekérgezett barnamedve
bukkant, amely alatt vasnyilat talált s errl Hai.aváts Gyula megállapította, hogy ez XIII. századbeli készítmény.
Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést esti '/a? órakor berekeszti.
csontvázra

jtz 1Í)I2 jauiiár 3-íki szakülésröl. Az iUés helyisége
magyar Természettudományi Társulat ülésterme, kezdete délután 5 óra.
Schafarzik Ferenc (h-. m. k. bányatanácsos, megyetemi ny. r. tanár.
lílnök
Ascher Antal, Balogh Margit dr.. P.erkó József, Dicentt
Megjelentek

4.

a

Jeiiyzökönyv

királj'i

:

:
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Dezs, Emszt Kálmán, Ehik Gyula, Eeödi Kálmán

dr., Frobnkr Eomán,
Gáspár
Grósz Lajos, Hoküsitzkt Henrik, Ilosvay Lajos, Koch
Antal, Kormos Tivadar, Krenner J. Sándor, Kulcsár Kálmán, László Gábor,
Leidenfrost Gyula, Liffa Aurél, Lóczy Lajos, ifjú Lóczy Lajos, Lörknthey Imre,
Marzsó IjAJOs, Wakos Imre, Méhes Gyula, Noszky Jen, Palkovics József, Papp
Károly, Pálfy Mór, Pávay-Vajna Ferenc, Poskwitz Tivadar, Prinz Gyula, IíeitHOFER Károly, Rozlozsnik Pál, Serényi-Gotthard Kgon, Schréter Zoltán, SteinHAUSZ Gyula, Szinyei-Merse Zsigmond, Szontagh Tamás, Telegdi Both Lajos.
Telegdi Roth Károly, Timkó Imre, Trkitz Péter, Vargha György, Vendl Aladár,
VoGL Viktor és Weszelszky Gyula.
Elnök az ülést megnyitván, felhívja I'app Károly dr. elstitkárt, bogy jelen-

JÁNOS, GoLODAi Kornél,

tését terjessze el:

Az
<les

tagot,

elsötitkár

továbbá

megválasztott 2 örökít és 36 renMednyánszky DÉNEsnek, társulatunk legrégibb tagjának

bejelenti az 1911 dee. 6-áu

báró

halálát.

Elnök ezután felkéri Telegdi Roth Lajos választmányi tagot, hogy bejeleneladását tartsa meg.
a) TtLEGDi Roth Lajos
A z b o r ó i mélyfúrások cím szabad eladásában a Z boron (Sáros m.) petróleumra mélyesztett két kutató fvirásról értekezettA fúrások (elsk e területen) a Zboró és Szmiluó közt fekv Rakovec-patak jobli
oldalán a menilit-palák alatt települ eocénkorú tarkapalás agyagiján indultak meg.
Mindkét fúrást egy svájci tkés, Brugger Ottó végeztette. Az I. sz. fúrás állami
tett

:

szubvenció mellett,
25-én kezdték

lió

a

II.

meg

közé ismételten kemény,
egészen 1200

m

sz.

szubvenció

és tarka (vörös,
1

—3 m

nélkül

folyt.

kékesszin

vastag

Az

I.

fúrást 1905

november
amely

és zöldes) palásagyagon,

homokk

volt

betelepedve,

hatoltak át

mélységig, amely mélységben a fúrás 1908 április 30-án végét érte,

e mélységig az állami támogatás biztosítva volt. A 260 m-tl kezdve
gázok szünet nélkül mutatkoztak, 390 m-nél gázkitörés volt. Az els olajnyomok
SiO m-nél jelentkeztek, onnantól kezdve egészen a fúrás végéig az olajnyomok és
mélységben az olajnyomokat ers benzingázok folyton mutatkoztak, st 1 1 75

minthogy

m

gázok kísérték. A II. sz. fúrásnál, mely az I-tl E-ra az árok mentén volt telepítve,
már 80 m mélységben nmtatkoztak gyenge olajnyomok, melyek azután 110 m-tl
kezdve, gázok mellett folytonosan voltak észlelhetk. 430 m-nél gázkitörés állott
be 615 m-nél oly szép olajnyomok mutatkoztak, hogy próbaképen szivattyúzták.
mélységben mutatGázok mellett szép olajnyomok, aszfalt és sósviz 770 860
koztak. Ers gázok és olajuyomok 910 920 m közt jelentkeztek 960 m-bl másodszor sósvizet kaptak. Olajnyomok és gázok a fúrás fenekéig (1110 m) voltak jelen.
E fúrás az utólilii niélységlien érte végét, de olyan állapotban van, hogy liármikor
tovább folytatható.
Telegdi Roth Lajos bemutatta azt a két szelvényt, amelyet Sajói Dunka
László fúrómérnök szerkesztett.
Az elhangzott eladáshoz Schafarzik Ferenc elnök megjegyzéseket fz. Úgy
látja, hogy az egész összlet eocén. Sajnálja, hogy a fúrás közben sem a rétegek
dnlését, sem a hmérsékletet nem mérték, amely utóbbi a geotermikus gradiens
megállapítása szempontjából igen üdvös lett volna. Telegdi Roth Lajos eladásából
annál örvenis kitnik, hogv milyen nehézségekkel küzd a petróleiunkutatás
detesebben hangzik az a hír, hogy legújaljban Szacsalon tényleg megfúrták a
petróleumot azon régi kutatás közelélien, amelyet Böckh János lS9(i-ban kijelölt.
Lóczy Lajos figyelmét legjobban megragadta az eladótól említett sós víz.
^Irazec ugyanis Uhlxg után a Kárpátok flis-tömegét a mediterrán sósagyagra
;

—

—

m

;

;
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rátolódottnak

Vájjon

tekinti.

itt

Zljorón

nem

ezzel

a

miocén sósagyaggal van-e

dolgunk, vagy ez csak a galiciai geológusok kréta homokköveinek a sója ?
Teleqdi Eoth Lajos azt válaszolja, hogy az egész eocén rétegcsoportbau

mélyebb rétegekben erösebb sótartalom is található
telepedéssel van dolgunk, a fúrás eocéurétegekben
mozgott s alatta mindenesetre a kréta homokk fog következni. Elnök a vitát
bezárva, felkéri ifjú Lóczy Lajos r. tagot eladásának megkezdésére.
b) Ifjú Lóczy Lajos zürichi megyetemi hallgató a Villány és BánKiskszegi hegységekrl tartott szabadon eladást. Elször is a két
hegység geomorfológiai viszonyait ismertette. A Dráva valamikor a pleisztocénkorban a Tenkes- és Harsányhegy déli oldalait mosta és a Bán-Kiskszegi domb-

agyag

jelentkezik

a

helyeukint.

Szerinte

vidék északi
a

sós

oldalát

drávahomok Siklós

zásokkal

nyeste

alá s a

Dunával Kiskszegnél egyesült. Az eladó ezt
Harsányhegy alatti glaubersókivirág-

melletti elöjöveteleivel, a

mostani magassági viszonyokkal

a

és

és a

normális

A

igazolja.

lösz építi

A

fel.

Kiskszegnél
nak

Bán-Kiskszegi hegységben több helyütt

a mediterrán

Ifjú

keresztül.

Lóczy

rétegeket

svájci

:

bazalt és bazaltbreecia

felfogás

szerint

a

két hegységet sztrati-

homokköves

graíiailag triász, jura, s krétakorú mészkövek, nioditerráu

igy

és diluviális

Bán meUett, majd

és tufaerupciók

tektonikát

törik

egyenl fontosságú-

tanulmánnyal s igy mivel a vidék sztratigrafiáját néhai
a legtöbb
fgeológusunk már 1874-ben nagyjában feldolgozta

tartja a sztratigrafiai

HoFFMAX

kiváló

;

tanulmányt és eddigi fötauulmányát a tektonikára fordította s ezirányú vizsgálatainak eredményeit ismerteti.
A Villányi hegységet a Villány-Pécsihegység közti hegyvidék mediterrán
eltti beszakadása okozhatta, ez billentette ki kulisszaszeren annak láncolatát.
Az így keletkezett hegyvonulatot egy késbbi fiatalabb pliocénkorú, a hegységtl
délkeletre es besülyedés összepréselte, aminek nyomát az eladó a hegység tanulmányozásánál mindenütt tapasztalta. Az eladó a föntebb ismertetett régi Dráva
is a tektonikus jelleg behorpadásuak tulajdonítja.
LÓCZY Lajos eladásához Pálfy Mór ck. megjegyzi, hogy évekkel ezeltt
is járt a villányi kbányában s ott egy vetdést is észlelt, amelj'et fényképben
bemutat. Ismerteti ezután a Till geológussal való vitáját. Megemliti, hogy

folyásmedrét
Ifjú

is

Lörenthey Imre választmányi tag már 190S-ban talált ott lingidáknt.
Majd Kormos Tivadar dr. rendes tag szólal föl és ismerteti a beremeiuli
fauna újabb

leleteit.

Végül ScHAFARZiK Ferexc di\ elnök üdvözli a tiatal eladót itjú Lóczy Lajos
is a geológiát
tagtársunkat és kívánja, hogy nagynev atyjához méltóan iparkodjék
szeretni és mvelni.
Egyéb tárgj' hiányában az elnök az ülést estéli félhet órakor berekeszti.
:

C) Válas/.tináiiyi
1.

Az

ülésok.

Jegyzkönyv az 1911 november hónap

8-áii

tailoU ülésrl.

m. k. Földtani Intézet eladóterme, kezdete estéli 7 óra.
Elnök Schafabzik Ferenc dr. megyetemi ny. r. tanár.
Megjelentek
Koch Antal tiszteletbeli tag, Franzenau Ágoston dr., HorusiTZKY Henrik, LÖEKNTHEy Imre dr., Maxjritz Béla dr., Timkó Imre és Zimánvi
KÁROLY dr. választmányi tagok, Papp Károly dr. elstitkár, Vogl Viktor dr. másodtitkár és Ascher Antal pénztáros.
Elnök az ülést megnyitván, a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Mauritz
BÉLA dr. és ZlMÁNYl Károly dr. urukat.
ülés helyisége a
:

:
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felhívja az elsotitkárt titkári jeleutésóuek megtételére.

Papp Károly dr. elsötitkár a következ jelentést terjeszti el
A f, évi október hónap 25-iki ülés óta
"Tisztelt Választmány
:

!

T.

pártol

ó

t

a

jí

u

jelentkezett

1

:

W

Bohr- und S c h u r f g e s e 1 1 s c h a t
c h i s c h
1. Ö s t e r r e
magyarországi képviselete, ajánlja Zsigmondy Árpád nyg. bányaföfelügyel,
1'

i

i

e

u

társ.

rendes tag.

II.

rendes

t

a g o k

i\ 1

következ testületek

jelentkeztek a

és

k.

erdigazgatóság Beszterce, aj. a in. k. íoldmivelésügyi
erdhivatal Beszterce, ajánlja a m. k. földmív.
állami erdöhivatal Eimaszombat, aj. a m. k. fóldmiv.
állami erdöhivatal Temesvár, ajánlja a m. k. földmív.

k.

állami erdhivatal Újvidék, ajánlja a m.

urak

:

M.

k.

k. állami

miniszter úr.

k.

miniszter úr.

12.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Í2.

:^.

4.
.0.

(i.

7.

8.
'.).

10.
11.

állami erdhivatal Nagyvárad,

állami erdliivatal Beszterceliánya,

k.

állami erdöhivatal Zilah, ajánlja a m.

aj.

k.

állami erdhivatal Trencsén,

állami erdhivatal Csíkszereda,

k.

állami erdhivatal Kaposvár,

aj.

aj.

m.

a

a

aj.

m.

a
k.

k.

a m. k. fcildmív. miniszter úr.

k.

állami erdöhivatal Nagyenyed,

II.

k.

állami erdöhivatal Déva, ajánlja a

lu.

k.

15.

k.

állami erdöhivatal Sátoraljaújhely,

aj.

a m.

16.

M.
M.

k.

állami erdhivatal Brassó, ajánlja a m.

17.

M.

k.

állami erdöhivatal Liptószentmiklós,

IS.

M.
M.
M.
M.

k. állami erdöhivatal

M.
M.

k.

áUami erdhivatal

k.

erdööri

20.

21.

22.
23.

k.

állami erdhivatal

erdhivatal

k. állami

szakiskola

földmív. miniszter úr.

ajánlja a m. k. földmív. miniszter úr.

^í.

állami erdöhivatal

földmív. miniszter úr.

földmív. miniszter úr.

k.
ui.

18.

k.

k.

földmív. miniszter úr.

1-i.

19.

miniszter úr.

földmív. miniszter úr.

k.

a m. k. földmív. miniszter úr.

k.
k.

k.

miniszter úr.

aj.

aj.

földmív. miniszter úr.

k.

k.

földmív. miniszter úr.

földmív. miniszter

a m.

k.

iir.

földmív. miniszter úr.

Dicsszentmártou, aj. a m. k. földmminíszter úr.
Lcse, ajánlja a m. k. földmív. miniszter úr.
Szeged, ajánlja a m. k. földmív. miniszter úr.
Buelapest, aj. a m. k. földmív. miniszter úr.
Marosvásárhely, aj. a m. k. földmív. miniszter úr.
Görgényszeutimre, aj. a in. k. földmívelésügyi

miniszter úr.
24. M. k. Gazdasági tanitónöképzintézet Kecskemét, ajánlja a m.
ügyi miniszter úi\

LóczY Lajos vál. tag.
kémikus Szentpétervár,

k.

Íoldmivelés-

25. Tapolczai Barlangbizottság, ajánlja
26.

PÉTER

Gedroiz Konstantin

agrikultur

ajánlja

Tebitz

vál. tag.

27.

Terzaghi líÁROLY mérnök Graz, ajánlja Vogl Viktor II. titkár.
Pál bányamérnökjelölt Selmecbánya, aj. Papp Simon r. tag.
SzENTivÁNYi Lajos vármegyei aljegyz Déva, ajánlja a titkárság.
Bátonyi -Axtal államvasúti ellenr Pécel, aj. Toborffy Géza r. tag.
Takáts László községi segédjegyzö Pécel, aj. Toborffy Géza r. tag.

28. JNIazaláx
29.

30.
31.

Kérem

A

a nevezett urak és testületek megválasztását."
választmány a felsoroltakat egyhangúlag a társulat pártoló, illetleg ren-

des tagjaivá választja.

A
1.

folyó

a

ügyek

soráliól

Elnök

jelenti,

hogy

:

Magyar Tudományos Akadémia

Fütdtani Küzlüny. XLII. kot. 191S.

a Barlangkutat('>

Bizottság21

:
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nak oz évben is 5U() K segélyt adományozott. A választmány a szíves adományért
a Magyar Tndományos Akadémiának jogyzököuyvi köszönetet mond.
2. Szil.ídy Zoltán dr. és Koska JMáhton ár. a topánfalvi Lncsia-barlang felásatására 500 K segélyt kér. Minthogy ebben a kérdésben a Rarlaniikntíitó T5iziittság
választmány a kérvényt kiadja a Bizottságnak.
Hans Hoefer Loebenböl 1911 március 13-iki ivclcttel a következket
Mit ganz besonderer Genugtuung habé ich die
«Verehrter Herr Kollege
írja
Einladnng gelesen zu einer Bueste nnserer unvergesslichen, in jedor Hinsicht ausgezeichneteu Freundes Boecku beizutragen. Ich komme dieser Aufforderung vom
Herzen gern nach, durch die Einsendung eines bescheidenen Beitrages an das
Sekretariat Ihrer verdienstreichen Gosollschaft. Es draengt mich Ihnen als Praesideut moinen waei'msten Dank dafner ausziispreohen, dass Sie sich an die Spitze
einer Vereiniguug stellten, welche eine grosse Ehrenschiild an den verdienstvollsten
lletékes, a

Dr.

3.

:

:

tingarischen

KoUegen abzutragen

Vaterlandes,

sondern auch

nm

hat,

die

der

sicli

Geológia

nicht blos

um

die Geologio sciues

überhaupt unvergessbare Verdienste

So verdanken wir Alpengeologon ihm die erste richtige Deutung des
Grödener Sandsteins und damit der Grenze zwischen Palaozoikuiu und Mesozoikum.
Doch kann es heute nicht meine Anfgabe sein, all die Wechselwirkuugon der Forschungen Boeckhs zwischen der Geologie Ungarns und Oesterreichs zu erlaoutern,
ieh muesste ja eine umfangreiche Abhandlung schreiben. Mit Boeckh verband
mich eine herzliche Jugendfreundschaft und ein aehulicher Lebeusweg, der auch
durch vielfache Uebereinstimmung in unserem Denken und Streben zum Ausdruck
Mit der Versicherung
kam. Freund Böckh ist und bleibt mir unvergesslich
voUendeter Hochachtung vcrbindct die herzlichsten Grusse Ihr sehr ergebcner
erwarb.

!

Dr.

Hans Hoefer.

»

A

felolvasott levél örök emlékül irattárba kerül.

4.

GÜLL Vilmos
mely

sírkövet, a

Az

5.

boldogiilt

geológus

özvegye megköszöni

elsötitkár jelenti,

válaszol a Földtani Társulat

hogy a sárosköszegi vagy

a

férjének állított

t

nagyon meghatotta.
hogy Sáros vármegye alispánja hosszabb átiratban

díszes és hangulatos kivitelével

Barlangkutató

abosi

Bizottságának

kérelmére

s

értesiti ezt,

cseppkbarlang elzárása ügyében a szükséges

intéz-

kedéseket megtette.

HoRüsiTZKV Henrik

6.

langról

vál.

s

Az

hogy Lahíier György linzi Obereladás tartására a Dachstcini jégbar-

tag elterjeszti,

ajánlkozik a Földtani Társulatban

revidens

csupán útiköltségeinek megtérítését kéri.
felsorolt ügyiratokat a választmány a Barlangkutató
5. és 6. pont alatt

Bizottsághoz utalja.
7. Elnök jelenti, hogy hozzá november hó l-ig a tiszteleti tagajánlások ügyéhen a következ beadványok érkeztek
a) (.Nagyságos dr. SchaFarzik Ferenc megyetemi ny. r. tanár vn-nak, mint
a Magyarhoni Földtani Társulat elnökének Budapest. Nagyságos Elnök Ür Mi
:

1

mint a Magyarhoni Földtani Társulat tagjai, alapszabályaink 13. §-a
alapján a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagjaivá ajánljuk 1. Khenneh
.JÓZSEF SÁNDOR dr. tud. egyetemi ny. r. tanár s nemzeti múzeumi osztályigazgató
tud. egyetemi ny. r. tanár és m. k. földtani intézeti
2. Lóczi LüCZY Lajos dr.
3. Telegdi Koth Lajos m. k. fbányatanácsos-fgeológus urakat, a Magyarin-azgató
alulírottak,

:

;

;

honi Földtani Társulat választmányi

tagjait.

Az alapszabályaink követelte indokolást a következkben van szerencsénk
megtenni
az ásványtan terén nemcsak hazánkban, hanom
1. Krenner József Sándor
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szaktekintély.

1864

óta

mintegy 50 kisebb

és 15 nagyobb munkával gazdagította az ásványtani irodalmat. Érdemeinek elismeréséül

hazánk els tudományos fóruma

1874-ben levelez

a Magyar Tudományos Akadémia

:

már

1885-ben rendes tagjává választotta. 18G0 óta szolgálja a Magyar

s

—

—

az elhanyagolt kis gj'üjteménybl
Nemzeti Múzeum ásványtárát, amelyet
a
tudomány színvonalán áUó s az ország móltóságának megfelel hatalmas gyjteménnyé fejlesztett. Eme hervadhatatlan érdemén kívül a fiskolai oktatásügyben
is kiváló szerepe vau, mert 1870-tl a kir. József-megyetemen és 1894 óta a budapesti kir. magy. tudomány-egyetemen tanítja a kzet- és ásványtant. A Magyarhoni

Földtani Társulatnak 1864 óta rendes és 1874 óta választmányi tagja, aki évtizedek

óta buzgón támogatja a társulatnak úgy anyagi, mint szellemi ügyeit.
a földrajzi és a földtani tudományok
2. Lóczi LóczY Lajos dr.,

minden

ágában a legels tudósok között foglal helyet. 1875 óta mintegy hetven kisebb
és tíz nagyobb munkát írt. Tudományos érdemeinek elismeréséül a Magyar Tud.

Akadémia 1888-ban levelez
lipcsei,

bécsi,

közé sorozták.

berni

A

és

s

berlini

1901-ben rendes
földrajzi

tagjává

társulatok

választotta,

már

régóta

azonkívül

a

tiszteleti tagjaik

tudományos akadémia 1900-ban LóczY LAjosnak keletmunkájáért a 3000 frankos CsiHACSEFF-díjat ítélte

fraucia

ázsiai geológiai és paleontológiái

oda.

Az 1877

— 1880.

gróf Széchenyi

évek között

BÉLÁval

hanem hazánk

utazásaival,

érdemeket
vételével

1890

világszerte

De nemcsak

tanulmányozásával

is

külföldi

hervadhatatlan

—

különösen 1875 1878 között a Hegyes-Drócsa geológiai fölközött a Balatonvidék geológiai s tektonikai kikutatásával.

szerzett,
s

hegységeinek

utazása

tett

ismertté tette nevét a tudományos földrajz és a földtan terén.

— 1900

Azonkívül 1886 óta mint

megyetemi

1889 óta mint

egyetemi tanár egész nems 1908 óta mint a m. k.
eme régi intézményét hatalmas léptekkel
földtani intézet igazgatója, hazánk
elre. A Magyarhoni Földtani Társulatnak 1874 óta rendes s 1880
fejleszti
óta választmányi tagja; 1898 1901 között pedig mint ftitkár mködött társulazedékeket

nevelt

föl

a

geográfia

s

s

geológia

szeretetében

—

tunkban,
S. Telegdi Koth Lajos a gyakorlati földtan egyik els harcosa. Mint a
m. k. földtani intézetnek fölvev geológusa 1870 óta szakadatlanul a legnagyobb
szorgalommal dolgozik hazánk bérceinek kikutatásán és geológiai térképei pontosságukkal s Ízlésükkel valóban mintául szolgálhatnak valamennyi magyar geológusnak. Munkálkodásában alaptalan elméletekkel nem sokat tördött, de annál
biztosabb kézzel kutatta föl hegységeink rejtett kincseit. Nevéhez fzdik a tata-

bányai hatalmas széntelepek fölfedezése, amellyel milliókat ér vagyont tárt föl
hazánk gazdasági életének. Tudományos munkái kisebb arányúak, de annál becsesebbek a gyakorlati geológiának számuk mintegy nyolcvanra tehet. Társulatunk187.3
nak 1870 óta rendes és 1877 óta választmányi tagja
1876 között mint
;

;

— 1903

—

mint elnök buzgón szolgálta társulatunk ügyeit
s általában úgy szaküléseink, mint választmányi üléseink egyik legszorgalmasabb
munkása.

másodtitkár és 1901

között

A föutebbiekben kifejtettük az ajánlott urak érdemeit általában, úgy a
tudomány, mint különösen a Magyarhoni Földtani Társulat fejlesztése körül s
ezekután tisztelettel kérjük a nagyságos Elnök urat, hogy javaslatunkat a Magyarhoni Földtani Társulat tekintetes választmánya elé terjeszteni méltóztassék, hogy
a felsorolt urak tiszteleti tagsága felett már az 1912. évi februári közgylés határozhasson.

Budapesten,

Kiváló
1911

tiszteletünk

október

nyilvánításával vagyunk

28-án

•osztálygeológus, választmányi tag

nagyságos Elnök úrnak
Horusitzkt Henrik m. kir.
Liffa Aueél megyetemi m. tanár, m. kir.

készséges
;

dr.

szolgái:

21*
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osztálygeológns,

rendes

tag

dr.

:

Madritz Béla egyetemi

és

megyetemi magán-

tanár, választmányi tag.»

"Nagyságos Elnök Úr

b)

!

Alapszabályaink

a társulat tiszteleti tagjává ajánlani

13. §-a alapján van szerencsém
Pallini Inkey Béla földbirtokos urat, u Föld-

Az alapszaliályainkban követelt indokolást van szerenInkey Béla a geológia terén külföldön is elismert
szaktekintély
1875 óta mintegy 4ö kisebb és 5 nagyobb munkává) gyarapította
a geológiai irodalmat. Tudományos érdemeinek elismeréséül a Magyar Tudományom
Akadémia 1887-ben levelez tagjának választotta, munkásságát kezdetben a hegyi
tani Társulat örökít tagját.

csém a következkben

kifejteni

:

;

szentelte s az Erdélyi Érceshegység érctelepeiröl értékes szakmunMajd 1891-ben a földmívelésügyi minisztérium meghívására a létesítend
agrogeológiai osztály szervezését vállalta el s ez év november havában fögeológus
lett. Ez idtl fogva a síkföldi felvételekben alapvet munkásságot fejtett ki. Az 1897.

geológiának

kákat

irt.

évben az agrogeológiai átnézetes felvételek tárgyáliau memorandumot dolgozott ki,
amelynek el nem fogadása miatt megvált áUásától. Az 1909. évben Budapesten
tartott I. nemzetközi agrogeológiai konferencia teljes elégtételt szolgáltatott neki,

amennyiben a memorandumban

magáévá tette s az átnézetes
munkásságunk legsürgsel)b feladatául
tzte ki. Inkev Béla urat pedig a konferencia ftitkárjának egyhangúlag megválasztotta. A m. kir. földtani intézet igazgatósága e határozatot magáévá tette s
1911-ben az átnézetes felvétel elkészítését elrendelte. Inkey Béla társulatunknalc
felvételeknek

1874

óta

elkészítését

1897

rendes,

buzgó munkásságot

foglalt

tervezetet

agrogeológiai

óta

fejtett ki

örökít tagja;

1877

— 1881

között pedig mint ftitkár

társulatunk fejlesztése körül. Inkey BÉLÁt szaktiulásán

kívül elkel társadalmi állása és magas nu'iveltsége egyaránt méltóvá teszik arra,
hogy társulatunk tiszteleti tagjainak díszes sorában helyet foglaljon. Mindezek
után kérem nagyságos Elnök urat, hogy ezen ajánlatomat a Földtani Társulat
választmánya elé terjeszteni kegyeskedjék. Budapest, 1911 október hó 28-án. Kiváló
tisztelettel Treitz Péter m. kir. agro-fögeológus, választmányi tag.»
A felolvasott ajánlatokra elstitkár megjegyzi, hogy azok az alapszabályaink
1.3. §-a követelte kellékek szerint és a kell idben érkezve be, a mai választmányi

ülésen tárgyalhatók.

KocH Antal

tiszteleti tag melegen pártolja valamennyi ajánlott tag megminthogy mindannyian úgy a tudomány, mint a Fcildtani Társulat
fejlesztése körül hervadhatatlan érdemeket szereztek. Többek hozzászólása titáu
Elnök határozatilag kimondja, hogy a választmány egyhangúlag javasolja, hogy az
1912. évi februáriusi közgylés: 1. Krenner József Sándok dr. tud. egyetemi ny.
2. Lóczi LóczY Lajos eb-, tud. egyetemi
r. tanár s nemzeti múzeumi osztályigazgató
3.
Telbgdi Roth Lajos m. k.
ny. r. tanár s m. k. földtani intézeti igazgató
föbányatanácsos-fgeológus és 4. Pallini Inkey Béla földbirtokos urakat, a Magyarhoni Földtani Társulat választmányi, illetleg örökít tagjait a Magyarhoni Föld-

választását,

;

;

tani Társulat tiszteleti tagjaivá válassza.

Több tárgy hiányában Elnök az ülést estéli 8 órakor berekeszti.
Kelt Budajjesten, 1911 november hónap 8-án. Jegyezte: dr. Papp Károly
elstitkár. Látta Schafakeik Ferenc elnök.
:

Jeíiyzököiiyv az 1911 deceiiiber hóniij) (í-áii tartott választAz ülés helyisége a kir. magyar Természettudományi Társulat
eladóterme, Budapesten, VIII. kerület, Eszterházy-utca 16. szám alatt.
Megjelentek Ilosvay Lajos dr., Horusitzky Henrik, Lörenthey Imre dr.,
P.ÍLFY MÓR dr., Telegw Roth Lajos, Treitz Péter és Timkó Imre választnuinvi
2.

mányi

ülési'öl.

:
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tagok, toválihá Papp Káholy dr. elsötitkár, Voc.l Viktor dr. iiiásodtitkár és Ascher
Antal pénztáros.
Papp Károly dr. elsötitkár jelenti, liugy u mai választmányi ülésen sem az
elnök, sem a másodelnök úr nem jelenhetett meg s ezért a mai ülés elnökéül felTeleodi Eoth Lajos urat, aki az
kéri a jelenlev legidösebli választmányi tagot
:

elnöklést elvállalja.

Elnökl Tklegdi Eoth Lajos megállapítván, hogy a választmányi tagok
az ülést megnyitja s a jegyzkönyv hitelesítésére
felkéri Horusitzky Henrik és Treitz Péter urakat.
Majd felhívja az elsötitkárt, hogy titkári jelentését terjessze el. Papp IvárOLY
els titkár erre a következket jelenti: «I g e n tisztelt Választmány!
A mai ülésrl kimentette magát Schaparzik Ferenc dr. elnök úr, aki Mauritz
BÉLA dr. választmányi tagtársunk esküvjén van, Szontagh Tamás dr. másodelnök
úr, aki hivatalos úton Diósgyrött tartózkodik, £üch Antal dr. tiszteleti tag, aki
határozatképes számban vannak,

tanári vizsgálaton van elfoglalva és Lóczy Lajos dr. választmányi tag, aki a Földrajzi Társulat estélyen elnököl.

Tudomásul

»

szolgál.

A november

8-iki

választmányi

ülés óta

L
1.

LÓCZY Lajos

dr.

ö r ö

k

t

í t

a g o k u

egyetemi tanár,

társulatunk

a titkárság.
2. Schaumburg-Lippe herceg beremeudi
íueud, ajánlja

dr.

Pálfy

3.

•5.

6.
7.

8.
9.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

állami erdöhivatal Alsókubin,

k.

állami erdhivatal Bustyaháza,

k.

aj.

a

m.

k. földmív.

a m.

aj.

k.

M.

k.

állami erdhivatal Balassagyarmat,

M.

k.

állami erdhivatal Pécs, ajánlja a m.

\-2.

M.
M.

k.

állami erdhivatal Fogaras, ajánlja a m.

13.

k.

állami erdöhivatal Kolozsvár,

14.

M.

k.

15.

M.

k.

36.
37.
38.

aj.

a

m.

miniszter

úi'.

földmív. miniszter úr.
k.

földmív. miniszter

Királyi

erdöfeliigyelségek

Miskolc,

Kassa,

Gyr

;

:

aj.

k.

földmív. miniszter úr.

a

Pozsony,

Budapest,

úr.

Turócszentmárton,

Ungvár, Máramarossziget, Debrecen, Nagyvárad,
Nagyszeben, Déva, Temesvár, Szeged, Pécs,

Brassó,

valamennyit ajánlja a m.

TüLOOM János

lír.

földmív. miniszter úr.

k.

m. k. fgldmív. miniszter úr.
állami erdöhivatal Beregszász, aj. a m. k. földmív. miniszter vir.
erdri szakiskola Királyhalmán, aj. a m. k. földmív. miniszter

Marosvásárhely,

Szombathely,

Bere-

k.

k.

10.

Kolozsvár,

mészmvei

k.

k.

— 80.

ajánlja

erdigazgatóság Máramarossziget, aj. a m. k. fóldmív. miniszter úr.
ferdhivatal Liptóiijvár, ajánlja a m. k. földmív. miniszter úr.
állami erdhivatal Maramarossziget, aj. a m. k. földmív. miniszter úr.
állami erdhivatal Segesvár, ajánlja a m. k. földmív. miniszter úr.
állami erdöhivatal Eperjes, ajánlja a m. k. földmív. miniszter úr.

k.

Besztercebánya,

Lajos

portlandcement és

tagja,

jNIór vál. tag.

11.

16

:

választmányi

rendest a gokuljolentkeztek:

II.

4.

jelentkeztek

1

k.

föklmívelésügyí miniszter úr.

KocH Antal tiszt. tag.
Mihók Ottó banktisztvisel Budapest, ajánlja Békey Imre Gábor r. t.
Redl Gusztáv m, k. áll. polgári iskolai igazgató Tapolcza, ajánlja Lóczv

vál. tag.

Kérem

tanárjelölt Kolozsvár, ajánlja

a nevezett urak, illetleg testületek megválasztását.))

Telegdi Roth Lajos elnök kimondja, hogy a választmány a

felsorolt 38 tagot
cgyhangiilag a földtani társulat örökít, illetleg rendes tagjai közé választja.

Elstitkár

jelenti,

hogy a folyó ügyek sorából

a

múlt választmányi ülés óta

a következ fontosabb ügyiratok érkeztek az elnökséghez

:

»
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királyi Földiívelésügyi Miniszter. 114,280. szám. I. A. 1. 1911,
1. iMagyar
Felkérem a tisztelt Társulatot, hogy a 20 kir. erdöfelügyelöséget 1912. év január
lió

1-tl kezdödöleg vegye

a társulat rendes tagjai sorába.

fel

—

Az

évi 10

10,

összesen

elzetesen beküldend njoigtájára minden év
elején egy összegben fogom a társulat pénztárába beutalni.
200 korona

A
3.

tagsági

kir.

erdöfelügyelöségek

Turóczszentmárton,

marossziget,
13.

díjat a társulat

Brassé,

bathely,

4.

Dehreczen,
Nagyszeben,

20.

a

következ

Miskolc,

5.

6.

1.

:

1.5.

Gyr. Budapest,

2. Pozsony,
Ungvár, 8. MáraMarosvásárhely,

Budapest,

Kassa,

7.

Nagyvárad, 11. Kolozsvár, 12.
16. Temesvár, 17. Szeged, 18. Pécs, 19. Szom1911. évi november hó 3-án. A miniszter helyett:

10.

9.

14.

székhelye

Besztercebánya,

Déva.

Babtóky államtitkár.
2. Magyar királyi Földmívelésügyi Miniszter.
11.5,344. szám. I. A. 1. Folyó
évi ad 42
911. szám alatt hozzám intézett beadványára értesítem a tisztelt Társulatot, hogy a 20 kir. erdfelügyelségnek a társulat rendes tagjai sorába történt
felvételét tudomásul veszem s egyúttal kérem, hogy a fehételröl szóló oklevelek
kiállítását szíveskedjék mellzni. Budapest, 1911. évi november hó 23-án. A miniszter rendeletébl Lászlóffy Gábok miniszteri tanácsos. A Magyarhoni Földtani Tár-

—

sulatnak Budapest.*

A

felolvasott ügyiratok örvendetes tudomásul szolgálnak.
Elstitkár foh-tatja
3. iiBartóky Józskf m. k. földmívelésügyi miniszteri államtitkár urat
:

november hó 22-én

császári

királyi Felsége a

apostoli

és

f.

évi

Ferenc József-

kitüntetvén, t a társulat részérl
amelyre november hó 24-én ezt a választ kaptuk: Földtani Társulatnak Budapest. A szíves megemlékezést hálásan köszöni Baktókv József. -

rend csillagos középkeresztjével
üdvözöltük (128

Tudomásul

— 1911),

szolgál.

A

SzABÓ-érem odaítélésére kiküldött bizottság elnöke a következ átii-atot
Választmányhoz
oA Magyarhoni Földtani Társulat Tekintetes
Választmányának Budapesten. Tekintetes Választmány
A Szabó JózsEF-érem odaítélését javasoló bíráló bízottság f. évi november hó 25-én tartott értekezlete úgy
határozott, hogy di-. Pálfy Mór bízottsági tagnak tudományos irodalmi niködése
szintén bírálat tárgyául tekintend. Ennek következtében dr. Pálfy Mór úr a
Szabó JózSEF-emlékalapítvány 8. §-ának f) jel bekezdése értelmében a bizottsági
tagságról lemondott és helyébe a bizottság dr. Zimányi Károly választmányi tag
lurat jelölte. Kérve a tek. Választmányt, hogy ezen változást jóváhagyólag tudomásul vegye, maradtam teljes tisztelettel Budajíesten, 1911 dec. Ö-áu Szostagh
TamAs alelnök, a Szabó JózsKF-érembizottság elnöke.
A felolvasott átiratban jelzett változást a választmány egyhangúlag elfogadja.
Geológiai Szakszótárt készít bízottság Szontaoh
5. A
Tamás dr. elnöklete alatt serényen mködik. Legutóbb november hónap 25-én ülé4.

a

intézte

tisztelt

:

!

sezett, amelj'en a bizottság elhatározta,

hívni

dr.

Kormos Tivadar rendes

hozzájárulni ?

«a

jegyzkönyvek vezetésére be

Elnök

kérdésére

fogja

Méltóztatnak ehhez

:

dr. választmányi tag megjegyzi, hogy a bizottság
van szüksége s természetesnek találja, hogy a választ-

Ilosvay Lajos

legjobban tudja,

mány

hogy

tagot*.

hogy

kire

a jelölést tudomásul vegye.
Elnök kimondja, hogy a szakszótár-bizottság jelentését

a választmány jóvá-

hagyja.
6.

tel

Elsötitkár jelenti,

a következ

Társulat

átii-at

hogy

érkezett

:

a

Barlangkutató Bizottságtól

Barlangkutató Bizottsága

f.

évi

f.

é.

dec. 5-iki kelet-

Választmány
A Magyarhoni Földtani
november hó 25-én, a nyári szünet után

(.Tekintetes

!
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elször ülésezve, mély tisztelettel és köszönettel vette, hogy a Mugyailioni Földtani
Társulat tekintetes Választmánya a Bizottságnak az 1911. évre 500 korona költséget
megszavazni méltóztatott. A tekintetes Választmánynak ezen szíves adományát
hálásan megköszönve és a Bizottság ügyeit továhbra is kegyes jóindulatába ajánlva,
maradtunk mély tisztelettel Sikgmeth Iííroly elnök, IvADid Ottokár dr. eladó.*

A beérkezett jelentéssel kapcsolatban elsötitkár kérdezi, vájjon a jöv év
folyamára a Barlangkutató Bizottságnak adjon-e a társulat segélyt vagy sem ?
LÖBENTHEY Imre dr. javaslatára a választmány errl késbb fog határozni. A felolvasott átiratot különben a választmány egyhangúlag tudomásul veszi.
Elstitkár ezután kivonatosan ismerteti a Barlangkutató Bizottság 1911
április á9-iki

kez

és

november 25-üi üléseinek jegyzkönyvét. Az utóbbiban a követ-

határozatok vannak:

«1.

A

Bizottság ezentúl

a

Társulat

tagjai közül csakis

Az eddig megválasztott rendes tagok szintén ezt a címet
Az eddig megválasztott tiszteleti és küls tagok továbbra is ebben a

bizottsági tagokat választ.

kapják.

2.

minségben maradnak,
?>.

A

nem

azonban a Bizottság

ezentiíl

nem

választ többé ilyen tagokat.

Bizottság jegyzkönyveit a választmány határozata szerint, a földtani társulat
fogja többé kinyomatni.

kinyomatása a központ

s

Az eladó megjegyzi, hogy a kivonatos jegyzökönyvek

a vidéki

tagtársak

állandó

kapcsolata

céljából

elkerül-

reménye van, hogy a jegyzkönyvek tömör összefoglalása
a társulati év végén, illetleg a következ év elején meg fog jelenni.*
A felolvasott bizottsági határozatoki'a Pálfy Mór dr. megjegyzi, hogy a
Barlangkutató Bizottságnak nincs joga a választmány határozatát bírálni. Különben
a bizottsági tagválasztások s egyéb apró-csejírö ügyek kinyomatását fölöslegesnek
tartja. Ilosvay Lajos v. t. ajánlja, hogy a Bizottságnak állami szubvenciót ijoarkodjék a társulat szerezni. Treitz Péter v. t. megjegyzi, hogy ajánlatos volna a
hetetlenül szükséges

s

Barlangkutatóknak az Alföldi Bizottsághoz fordulni segélyért.
A felhangzott kívánalmakra elsötitkár jelenti, hogy a Barlangkutató Bízottságnak állami segélyt több ízben kért a társulat, de eddig sikertelenül. Az Alföldi
fordulunk, mert maguknak sincs állandó bevétudományos eredményeket csakis az állami intézmé-

Bizottsághoz pedig szerinte hiában
telük

s

az Alföldi Bizottság a

nyek közremködésével mutathatja fel.
Treitz Péter v. t. tiltakozik az ellen, mintha a m. k. földtani intézet agrogeológiaí osztálya bárminem közös munkálkodásban volna az Alföldi Bizottsággal.
Pár évvel ezeltt ugyan volt arról szó, hogy az agrogeológusok az Alföldi Bizottságnak is dolgozzanak, de ez a kapcsolat több okból ma már teljesen megsznt.
Elnök a vitát berekesztve, kimondja, hogy a Barlangkutató Bizottság támogatásának ügyét a választmány legközelebbi ülésén fogja tárgyalni, amikor az
anyatársulat idei vagyoni állásáról biztosabb képünk lesz.
7. P.ÁLFY Mór dr. v. t.
azt a kívánahnát terjeszti el a titkársághoz, hogy
ez a választmányi ülések jegyzkönyveit gyorsabban készítse el. A tavaszí ülések
jegyzkönyveit ugyanis csak novemberben kapta kézhez hitelesítés végett.
Elsötitkár megjegyzi, hogy a jegyzökönyveket munkakímélés miatt egyenesen
a nyomdába adta
a hitelesítk

s

a kinyomatott

szöveget

ívpapírosokra

beragasztva terjesztette

elé.

PÁLFy MÓR dr. v. t. szerint ez helytelen eljárás, mert a már kinyomatott
jegyzkönyveket helyesbíteni nehéz dolog. Különben is utal az 1910 dec. 7-iki
választmányi ülés határozatára,

amiely utasítja a titkárságot a választmányi ülések

jegyzkönyvoinek a letisztázására s a Közlönyben való kivonatos közlésére.
PÁLFY MÓR vál. tag fölszólalását helyesli Lörenthey Imre vál. tag is, aki
szintén nagyobb gyorsaságot vár a jegyzkönyvek elkészítése körül. A társulat

»
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mködése

a

jegyzkönyvekben tükrözdik

vissza

így elvárhatjuk, liogy özek pon-

s

tosan készüljenek.

HoRUsiTZKY Henrik vál. tag a bonyodalmak elkerülése végett azt ajánlja,
hogy a múlt ülések jegyzkönyvét a titkár a következ ülésen mindig olvassa fel.
Elnök a vitát berekesztve felteszi a kérdést vájjon kívánja-e a választmány,
hogy a régi szokásoknak megfelelen, a iiiult ülés jegyzkönyvét a titkár mindig
felolvassa a következ ülésen ?
Többek hozzászólása után elnök határozatilag kimondja, hogy a jövben a
:

választmányi ülések jegj'zkönyvét
ülésen
ineg

fel

nem

jelent

könyvének

a

titkár

a

következ

fogja olvasni, hogy
választmányi

hitelességéhez

így a múlt ülés eseménj'eirl az ott esetleg
tagok is értesülhessenek s hogy a múlt ülés jegyzö-

esetleg

választmányi tagok

a

még

egyszer hozzászól-

hassanak.
Tölib tárgy

hiányában elnök az

ülést estéli

Kelt Budapesten, 1911 december hó

Látta

Telegdi Eoth Lajos elnökl

:

•

(i-áu.

í<

órakor berekeszti.

Jegyezte:

Papp Károly

elstitkái".

vál. tag.

Azzal a megjegyzéssel hitelesítjük, hogy a (i. oldalon említett tiltakozás nem
kifejezve, mert Treitz Péter választmányi tag úr nem a közös munkál-

iüen van

kodás ellen

hogyha

tiltakozott,

hanem

elterjedt nézet ellen, mint-

az ellen az általánosan

az agrogeológiai osztály a Nagy-Alföldi Bizottság részére dolgoznék.

Továbbá

az utóbb említett kapcsolat nem több okból, hanem kizárólag a pénzhiány miatt
sznt meg. Treitz Péter. Horusitzky Henrik választmányi tagok.
3.

Az

ülés

Jegyzkönyv
a

kir.

az 1912 január 3-áu tartoll választmányi ülésrl.
magy. Természettudományi Társulat üléstermében délután 7 órakor

kezddik.
Elnök ScHAFARZiK Fererc dr. kir. bányatanácsos, megyetemi uy. r. tanár.
Megjelentek Ilosvay Lajos dr., Horusitzky Henrik, Koch Antal, Krenner
JÓZSEF SÁNDOR, LÓCZY LaJOS ih'.. LÖRENTHEY ImRE dr., MaURITZ BÉLA dl'., TlMKÓ
Imbe, Telegdi Eoth Lajos, Treitz Péter választmányi tagok, László Gábor dr.
rendes tag, Szontagh Tamás másodelnök, Papp Ivároly dr. elstitkár, Vogl Viktor
másodtitkár, Ascher Antal pénztárnok.
Elnök üdvözölvén a megjelenteket, az ülést megnyitja és bejelenti, hogy a
mai ülésre LÁSZLÓ GÁBORt, mint a SzABÓ-érembizottság eladóját meghívta. Tudomásul szolgál.
Majd felhí\'ja Papp Károly dr. clstitkárt, a múlt választmányi ülés jegyzkönyvének felolvasására.
Az elstitkár erre felolvassa az 1911 dec. C-iki ülés jegyzkönyvét. Elnök
kérdésére, hogy van-e valakinek a felolvasott jegyzkönyvre észrevétele, Treitz Péter
választmányi tag megjegyzi, hogy az
felszólalása nem hen vau kifejezve, mert
felszólaló nem az Alföldi Bizottsággal való közös munkálkodás ellen tiltakozott,
ianem az ellen az általánosan elterjedt nézet ellen, minthogyha a m. k. földtani
intézet agrogeológiai osztálya a Nagy-Alfóldi Bizottság részére dolgoznék. Továbbá
&7. utóbb említett kapcsolat nem több okból, hanem kizárólag a pénzhiány miatt
.sznt meg. Elnök elrendeli ily éi-telembon a jegyzököuy\" helyesbítését. Elnök a
hitelesítés kérdését fölvetvén, LóczY Lajos dr. indítványára a választmány olykép
:

határoz,

hogy a

hanem elegend

felolvasott

jegyzökönyvet

hitelesíteni

teljesen

dolog,

felesleges

erre az elnök s a titkár láttamozása, illetleg aláírása.

Elnök felhívja az

elsötitkárt titkári jelentésének megtételére.

Erre az elstitkár a következket jelenti

:

«Igen

tisztelt

Választmány

!

Tisz-

;
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jelentem,

telettel
t

a

!,'

o k u

;i

múlt év decemliei-

(j-iki

vúlasztmáuyi

ülés

óta

rendes

:

m. k. í'cildmivelésügyi miniszter úr.
m. k. földmívelésügyi miniszter úr.
ajánlja a m. k. földmívelésügyi miniszter úr.
JI. k. ferdöhivatal Lippa,
M. k. állami erdiíhivatal Veszprém, aj. a m. k. földmív. miniszter úr.
iM. k. állami erdöhivatal Gödöll, aj. a m. k. földmív. miniszter úr.
M. k. erdööri szakiskola Liptóújvár, aj. a m. k. földmív. miniszter úr.
A horvátországi erdészeti akadémia talajtani intézete Zágráb, aj. Treitz

1.

2.
?>.

4.
.").

ö.
7.

Péter

hoijy

jelentkeztek

1

yi.

k.

ferdöhivatal Ungvár,

M.

k.

ferdöhivatal Nagybánya,

ajánlja a
aj.

a

ta«.

vál.

k. Iiányakutató kirendeltség Kolozsvár, ajánlja Böhm Ferenc r. tag.
Gabert Iv.íroly dr. báuyageológns Leipzig, aj. Schafarzik Ferenc elnök.
Lenhossék Mih.íly dr. udvari tanácsos, egyetemi tanár, ajánlja a Barlang-

M.

8.
i).

10.

kutató Bizottság.

MiLLEKKER

ÍJ.

KÁROLY

A

Eezs

dr.

középiskolai

tanár

Budapest,

Beithofer

ajánlja

tag.

r.

választmány a felsoroltakat a társulat rendes tagjaivá választja.

«

Szomorúan

jelentem továbbá, hogy báró Medny'Ánszkv Dénes, az utolsó magyar bányagróf, társulatunk legidsebb tagja a mult év december 28-áu Bécs külvárosában Hitzingbeu
meghalt. A megboldogult 18."il óta rendes s 1904 örökít tagunk volt». Szomorú

Az elhunyt érdemeit a közgylésen a titkári jelentés bvebben
ügyek sorából jelenthetem, hogy
1. Semsey Andor dr. iir tiszteletbeli
tagunk mult év november l.j-én ?S0 K
segélj't engedélyezett a nyomdai költségekre, s a folyó év újévén SO korona újévi
tudomásul

méltatja.

A

szolgál.

folyó

:

jutalmat a társulati szolgák

s levélhordók számára.
választmány Sf.msey Andor dr. tiszteleti tag lírnak köszönetet mond a
szíves adományért.
2. Ilosvay Lajos dr. úr választmányi tag, a kir. magy. Természettudományi
Társulat ftitkára olyan szíves volt, hogy a nagy termet úgy a mai ülés, mint a

A

közgylés számára átengedte. A választmány a terem átengedéseért
ch\ úr méltóságának köszönetet mond.
3. A pénztárvizsgáló bizottság tagjait Ilosvay Lajos di'., Leenthey Imre dr,
és Petrik Lajos urakat kéri az elnökség, hogy még e hó folyamán, a közgylést
elkészít választmányi ülés eltt, tehát jan. 31-ike eltt szíveskednének a pénztári
februáriusi

Ilosvay Lajos

számadásokat átvizsgálni.
d.

e.

A

bizottság a választmány

kérésére jan. 21-én vasárnap

fogja a vizsgálatot megtartani.

A

SzABÓ-érem odaítélésére az l'.lll május 3-iki választmányi ülés a követküldte ki. Elnök
Szontauh Tamás dr. Bizottsági tagok 2. KocH
Antal tiszteleti tag a földtanra 3. Lörenthey Imre vál. tag az slénytanra
4. Maüritz Béla választmányi tag a kristály- s ásványtanra
5. Pálfy Mór dr.
választmányi tag a kzettan s gyakorlati geológiára
Ö. Emszt Károly r. tag
az
ásvány s földtani kémiára 7. László Gábor r. tag az agrogeológia körébe tartozó
munkálatokra.
Szontagu Tamás dr. bizottsági ehuik jelenti, hogy a fölsorolt bizottsági tagok
közül líM november hónap 2.5-én Pálfy ^Iór dr. lemondott s helyébe a bizottság
ZiMÁNYi KÁROLY dl', vál. tagot jelölte, amely jelölést a választmány 1911 december li-iki ülése jóvá is hagyta. Minthogy azonban a bizottság Zimányi Károly dr.
tagtársat meg nem kérdezte s a jelölést Zimányi úr el nem fogadta, azért a bizottság elnöke
az ásványtani
a választmány utólagos jóváhagyása reményében
nmnkák megbírálására Liffa Aurél tb-. rendes tagot kérte fel, míg Mauritz
4.

kez

bizottságot

:

:

;

;

;

;

1

—

—

—
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BÉLA

dr.

geológiai

vál.

tagnak, az eredeti kijelöléstl

nmnkák

eltéren,

kzettani

a

gyakorlati

és

bírálata jutott.

A

választmány a szóbanforgó változást tudomásul veszi. Szontagh Tamás dr.
liogy a SzABÓ-érem odaítélésére kiküldött bizottság
1912 január 31-iki ülésén végleges határozatot nem hozott, hanem csak hármas
jelölést végzett, nevezetesen: 1. Pálfy Mór: Az Erdélyrészi Érceshegj"ség bányáinak földtani viszonyai és érctelérei; 2. Böckh Hugó
Geológiai tankön y'v e és 3. Zimányi Károly Alsósajói cin ó bérrl
szóló munkáit terjeszti el a választmánynak végleges döntésre.
Elnök kérdésére, hogj' a szóbanforgó munkák egyenl súlyúak-e vagy a sorrend egyúttal els-, másod- s haiTaadsorban ajánlást jelent-e, Szontagh dr. bizottsági elnök kijelenti, hogy igenis a bizottság is elssorban Pálfy Mór munkáját
mint két helyrl is ajánlott mvet
véleményezi elssorban kitüntetendönek.
Papp dr. elstitkár naegjegyzi, hogy a régi szokás szerint a bizottságnak
határozott ajánlást kellett volna a választmány elé terjeszteni s felolvassa az Ügyrend ide vonatkozó paragrafusait, amelyekbl azonban a választmány semmiféle ha
tározott intézkedést nem bír erre vonatkozóan kiolvasni.
Szontagh di\ bizottsági elnök felhívja László Gábor dr. bizottsági eladót,
hogy a bizottságnak 1912 január 3-iki ülésén fölvett jegyzökönyvét olvassa fel. Ez
megtörténvén, elnök felkéri a választmány tagjait, hogy a kifejtett jelöléshez szóljanak hozzá. Ilosvay Lajos di'. választmányi tag kifejti, hogy l)ármennyire méltányolja is Böckh Hugó Geológiájának horderejét, mégis ki kell jelentenie, hogy
a SzABÓ-ügyrend a tankönyvek kitüntetését eleve kizárja, minthogy a 7. §. önálló
bizottsági elnök ezután jelenti,

:

:

•

—

kutatásokat tartalmazó
1906 január

1-je

mveket

kíván.

A

di\ ZiMÁNYl-féle

munka

eredetije pedig

eltt jelent meg, tehát a megbírálandó ciklusból kiesik

ban kiemelt német

—

;

a bírálat-

amely a megbírálandó évkoron belül jelent
meg
nem tekinthet eredeti munkának. Ezért nézete szerint a másod- s harmadsorban ajánlott munkák az érem odaítélésekor szóba nem jöhetnek.
A felhozott érvelés eltt KocH Antal dr. tiszteleti tag is meghajlik s kijelenti,
hogy bár
mint tanárember Böckh Hugó Geológiáját tartja az 1906 1911.
évkor legkiemelkedbb munkájának, mégis Ilosvay i'ir méltóságának indokai alapján
belátja, hogy Böckh Hugó Geológiája a kitüntetésnél a második helyre szorul.
Minthogy a SzABÓ-érem odaítélésére kiküldött bizottság formálisan bárom

—

fordítás

pedig

—

munkát

mány
mány

ajánlott

a kitüntetésre,

elnök

leghelyesebbnek

látja azt, hogj' a választ-

tagjai szavazással döntsenek a

kitüntetend munkáról. Ezért felkéri a választtagjait, hogy akik az elssorban ajánlott Pálfy MÓRnak az Erdélyrészi Érchegységrl szóló mimkáját tartják a kitüntetésre méltónak, nyújtsák fel a jobb
kezüket. A feltett kérdésre valamennyi választmányi tag felemeli a jobb kezét.
Elnök erre határozatilag kimondja, hogy a választmány nevében bejelenti az 1912.
évi februáriusi közgylésnek, hogy az ötödik ciklusban a társulat a SzABÓ-émiet
egyhangiilag Pálfy Mór Az Erdély részi Érchegységrl szóló munkájának Ítéli.
Elnök czckutáu kifejti, hogy a SzABÓ-érem odaítélésekor két különböz irányú
munkakör küzd egymással, nevezetesen fkép egyrészt az ásványtan-, másrészt a
földtan köré csoportosuló tudományág. Tudományos szempontból nem igen lehet
mondani, hogy egyik kör súlyosabb volna a másiknál s mégis iigy látja, hogy
mindig a geológia diadalmaskodik a mineralógia fölött. Ezért talán meg kellene
fontolni, hogy nem volna-e lehetséges, hogy az egyik turnusban a kémia-mineralógiai s a másik turnusban a geo-paloontológiai munkák kerülnének sorra.
Az elhangzott kijelentésre Lörenthey Imre vál. tag megjegyzi, hogy érzi a
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fontosságút,

de úgy véli, liogy ez a kétfelé való osztás csak rosszabMert megtörténhetnék, hogy abban a ciklusban, amidn a
mineralógia kerülne sorra, épen egy kitn paleontológiái
akadhat, amely o
szerint az éremtl elesnék és egy esetleg kisebb súlyú mineralógiai munka kapná.
az érmet és viszont.
Az elnök látván a mngoszló véleményt, ajánlja, hogy a most összehívott
bizottságot kérjük fel, hogy ezt az ügyet tanulmányozza és az 191.3. évi közgylésig
bizonyos módozatokat ajánljon a SzABÓ-ügyrend kiegészítésére.
Papp Károly dr. elsötitkár ajánlja a bizottság figyelmébe, hogy az esetleg
beosztandó tudománycsoportoknál az agrogeológiáról se felejtkezzenek el,
mert például az elmúlt ciklusban is volt egy fontos agrogeoiógiai munka, és pedig
Tkeitz PÉTERnek Az agro geológia feladatairól Írott tanulmánya, amely

bítaná

a

helyzetet.

m

:

a külföldön osztatlan elismerésben részesült.

Elnök a

Tamás

vitát berekesztvén, kimondja,

dr. elnöklete alatt

tanácskozzék

s

mköd

hogy a választmány felkéri a Szontagh
hogy a SzABÓ-ügyrend módosításáról

bizottságot,

esetleges megállapodásairól véleményes jelentést terjesszen a választ-

mány, illetleg a jöv évi közgylés elé.
Több tárgy hiányában Elnök az ülést háromnegyed nyolc órakor berekeszti.
Kelt Budapesten, l'Jlá jauuárius hó 3-án. .Jegyezte: Papp Károly dr. elsötitkár.

Jetiyzkönyv az 1912 január hó 24-én

4.

tartott

választmányi

ülésrl.
Schafarzik Ferenc dr. kir. bányatanácsos, megyetemi tanár.
Szontagh Tamás dr. alelnök, Koch Antal ár. tiszteleti tag,
LÖRBNTHEy Imre dr., Mauritz Béla dr., Pálfy Mór dr., Timkó Imre, Treitz Péter
vál. tagok, Vogl Viktor di-. másodtitkár, Ascher Antal jiénztáros.
Elnök az ülést megnyitja s bemutatja Papp Károly dr. elsötitkár levelét,
amelyben családi ügyben való távolmaradását jelenti be. Felszólítja a másodtitkárt,
hogy a múlt ülés jegyzkönyvét olvassa fel.
Másodtitkár felolvassa a múlt ülés jegyzkönyvét, melyet a választmány
megjegyzés nélkül tudomásul vesz. Ezután bejelenti, hogy az utolsó, f. hó 3-án
tartott választmányi ülés óta a következ testületek és urak kérték felvételüket a
tagok sorába
1. M. k. erdigazgatóság Kolozsvár, ajánlja a m. k. földmív. miniszter úr.
2. M. k. erdigazgatóság Lúgos, ajánlja a m. k. földmív. miniszter úr.
3. M. k. erdigazgatóság Besztercebánya, aj. a m. k. földmív. miniszter úr.

Elnök

:

Jelen vannak

:

:

4.

5.
6.

M.
M.
M.

k.

erdöhivatal Zsarnóca, ajánlja a

k.

erdhivatal Apatin, ajánlja a m.

k. földmív.

in.

k. erdöhivatal Szászsebes, ajánlja a

k.

m.

miniszter úr.

földmív. miniszter
k.

lír.

földmív. miniszter úr.

1:2.

M. k. erdöhivatal Orsova, ajánlja a m. k. földmív. miniszter úr.
M. k. erdhivatal Székelyudvarhely, ajánlja a m. k. földmív. miniszter úr.
M. k. erdhivatal Nagyszeben, ajánlja a m. k. földmív. miniszter úr.
Magnezit Ipar Rész vény társulat Budapest, ajánlja a titkárság.
Bella Lajos uy. freáliskolai tanár Budapest, aj. a Barlaugkut. Bizottság.
Bkzdek József dr. tanár Budapest, ajánlja Reithofer Károly r. tag.

13.

HoFFER András

7.

8.
9.

10.
11.

Zoltán

r.

14.

15.
16.

ref.

kollégiumi tanár

Székelyudvarhely, ajánlja Szilády

tag.

LiER F. C. oki. bányamérnök Brassó, ajánlja Wellisch A. r.
Ploem V. H. oki. liányíimérnök Brassó, ajánlja Welusch A.
EózsA Mihály dr. tanár Budapest, ajánlja a titkárság.

tag.
r.

tag.

—
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ZuBER Rudolf

egj-et. tanár Ijeinljerg, ajánlja T. Koih Lajos vál. tag.
választmány a felsoroltakat rendes tagokká megválasztja.
M á s o d t i t k á r a folyó ügyek sorából tovább jelenti, hogy KaYmár János
és K. Kovács Pál beküldték a társulatnak mutatóba bold. Böckh JÁNOSuak mell17.

A

amelyet esetleg megvételre

szobrát,

ajánlanak 000 K-ért,

is

illetve

bronzba öntve

1^00 koronáért.

A

választmánj- a nevezettek

kiküldött bizottság ténykedését

nem

ajánlatát

más irányba

el,
nem kívánja a már
annál kevésbbé, mert a fiatal

fogadja

terelni,

mvészeket Böckh János szobrának

készítésével senki sem bízta meg.
k á r ennek kajicsáu jelenti, hogy bold. Böckh János szobrára
november hó 30-án kimutatott összeghez adakoztak:

Má
az

lilll

1

s

o d

— 151.

t i t

tétel

.„_„„_

_ „

.,„

,,.

....

_ „ _
,_
„

154.

LÁZÁR Vazul bányamérnök Veresiiatak ._
Veszprémy Antal föszolgabiró Nagysármás
Magyar Agrár és Járadekbank Budapest...

155.

Eészvénytársaság kolajkutatásra Budapest

156.

Természettudományi Társulat gyjtése
Pesti Hazai Takarékpénztár kamatja (IKlli
Összes gyjtés

1512.

153.

157.

azaz ötezerhétszáznegyveunyole korona és 87

Ez

...

_

_-

_.

.

....

._.

_

_

_,.

5496-58
5*

K
«

5-

«

50"

«

50-

«

4.3-

«

!)9-39

«

5748-87 K,

fillér.

eredmény örvendetes tudomásul van.

az

Másod titkár

ezután elterjeszti a pénztárvizsgáló bizottság kinyomtatott

jelentését.

LÖRENTHEY Imke

kifogásolja

hogy több

azt,

különösen a posta, de az

tétel,

irodai és vegyes tétel is túlságos nagy.

SzoNTAGH Tamás másodelnök tudomása szerint abban, hogy a postai
uagy, része van a BöOKH-szobor gyjtésével járó nagy levelezésnek.
a szobor-bizottságnak ezt az összeget meg kellene térítenie.

Elnök
kedvez

jel

s

az

szerint

az ily kiadást

a postaköltségek

is

—

ilynem
nem kell

növekednek.

A

titkári

Társtilattal.

A

—

kiadásoknak növekedése

társulat gyarapszik, halad, tehát

sem

választmány ezt tájékoztató tudomásul

leg-

fog elzárkózhatni a választmány.

veszi.

nagysága semmin arányban sincs
Természettudományi Társulat, melynek 9000 tagja van, alig költ

LÖRENTHEY Imre
a

A

ügykör annyira megnövekedett, hogy

közelebb talán harmadik segéder megadása elöl

A

irodai

postai,

sajnálni.

tétel oly

Nézete szerint

Szerint a postai kiadások

tübljet postára és irodára.

Szontagh Tamás másodelnök szerint
sokat expcdiál.

A jöv

ez

azért vau,

mert

a társulat

nagyon

ülésen javaslatot fog benyújtani, hogy a titkárság a földtani

intézet kiadványait ue küldje

el

mindenkinek,

hanem

csak oly jelentkezknek, kik

a postai költségeket megtéi-ítik.

Elnök az ügyet
Másodtitkár

a javaslat beérkezéséig

ezután

az

függben

tartja.

1912. évi költségvetést terjeszti el.

A

költség-

vetést általánosságban elfogadva, többek hozzászólása után a választmány kimondja,
a Barlangkutató Bizottságnak ez id szerint nem óhajtja megadni a kért
500 koronát, mert bevételei elegendk ez nem zárja ki azt, hogy következ évben
ne adjuk meg.

hogy

;

LÖRENTHEY Imre

mások

felszólalására a választmány azt is kimondja a
hogy könyvtár alapításába nem egyezik bele, az
szánt 200 korona manidjon « elre nem látottak" fedezésére.
és

bemutatott költségvetés kapcsán,
erre a célra
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Máso
Iie

s

il t

k á r

t

i

most a Barlaugkiitató Bizottság egyik jegyzökönyvét mutatja.

felolvassa a Bizottság l!)l-2-iki uumkai)rograiiiiuját és költségvetósét.

E

pontnál Szoxtagh Tamás másodelnök

langok

hogy

kifogásolja,

Ennek

szándékozik.

közölni

lüirását

a bizottság a bar-

következménye, hogy sok
kizsákmányolni, ami nem célja a bizott-

barlangot avatatlanok fognak fellveresni és

az

lesz a

ságnak.

A

választmány

Másod
el

:

1.

ezt a kifogást

Elnöki megnj-itó

ványok.
szokás

Titkári jelentés.

5.

A

teszi.

megemlékezés Uhlio ViKTORról.

;

beszéde ICalecsinszky SÁNDORról.
kiadása.

magáévá

k á r a február 7-iki közgylésre a következ

t i t

6.

3.

sorrendet terjeszti

Ilosvay Lajos emlék-

2.

Tiszteleti tagok választása. 4.

Pénztárvizsgáló bizottság jelentése.

SzABÓ-emlékérem
7.

Esetleges indít-

tagok választásával megfogyatkozott választmány kiegészítése,
szerint, három a múlt választó közgylésen legtöbb szavazatot nyert, de
8.

meg nem

A

tiszteleti

választott jelölt behívásával.

választmány az els

— hetedik

pont

elfogadja, a nyolcadik

alatt foglaltakat

Lrenthey, Pálfy és mások felszólalása után, olykép változtatja
választmányban megüresed három hely választással töltend be.
d t i t k á r végül felolvassa Löuknthey Imre beadványát, melyben az

jiontot ellenben

meg, hogy a

Máso

újonnan alakuló, vezetése alatt álló egyetemi slénytani intézet számára a Földtani
Közlöny I XXXI. kötetébl egy-egy példányt kér díjtalanul.
A választmány ezt az ügyet az elsötitkárhoz utasítja azzal az utasítással,

—

hogy lehetség szerint teljesítse Lrenthey Imkk egyet, tanár kérését.
Elnök egyéb tárgy híján az ülést ''1.9 órakor berekeszti.
Kf It Budapesten, 191 jan. 24-ón. .Jegyezte: Vogl Viktor dr. másodtitkár.
'2

D) líizottsági ülések.

JEGYZKÖNYV A SZABÓ

.JÓZSEF-EitLÉKÉKEM ODAÍTÉLÉSÉKE
KIKÜLDÖTT BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRL.

Ah

191:2

ülés

hó

januáriiis

paleontológiai intézetében folyt

Elnök

:

2-án

d.

u.

órakor

.">

a

tud.

egyetem geo-

le.

a Magyarhoni Föld-

Iglói Szontagh Tamás dr. királyi tanácsos,

tani Társulat másodelnöke.

Megjelentek

Béla

dr.

Koch Antal

:

dr.

Lökenthey Imre dr., Maoritz
Emszt Kálmán dr., László Gábor dr.

tiszteleti tag,

választmányi tagok, Lifpa Aurél

dr.,

rendes tagok.

Elnökl másodelnök üdvözölvén
Gáboe

sére fölkéri László

honi Földtani Társulat
ítélésére a

következ

elnöklete alatt,
vál.
').

az

tagot

Pálfy

Kálmán

2.

dr.

r.

dr.

3-i

Koch Antal
vál.

választmányi ülése a Szabó-érem oda-

4.

:

Szontagh Tamás

1.

tiszteleti tagot a

Maueitz Béla
a kzettani

tagot

munkák

bizottság

tagjai

jegyzököny\' vezeté-

Majd eladja, hogy a Magyar-

vál.
s

földtiiui.

tagot

a

gyakorlati

tagot az ásvány-földtani kémiai és

az agrogeológiai

A

május

l'.Ul

tagot.

bizottságot küldte ki

slénytani,

íIór

a megjelenteket, a

bizottsági

dr.

7.

3.

dr.

másodelnök

Lrenthey Imrk

kristály-ásványtani,
geológiai,

László Gábor

Emszt

6.

dr.

r.

tagot

bírálatára.

közül

azonban IDll

november liónap

^.'j-én

Pálfy

:
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Mór

lemondott, s helyébe a bizottság Zimányi Károlt dr. választmán)-i tagot
amely jelölést a választmány 1911 dec. 6-i ülése jóvá is hagyta. Minthogy azonban a bizottság Ziukim dr. tagtársat meg nem kérdezte, késbb pedig
dr.

jelölte,

ZiMÁNTi Károly

dr.

a jelölést el

nem

lasztmány utólagos jóváhagyása
bírálására Liffa

Adrél

az eredeti jelöléstl

dr.

fogadta, azért a bizottság elnöke

—

reményében

rendes tagot kérte

eltéren a kzettani

s

fel,

az

ásványtani

—

a vá-

munkák meg-

míg Mauritz Béla dr.-nak

gyakorlati geológiai

munkák

bírá-

lata jutott.

Elnökl másodelnök mindezeket megállapítván, felkéri a bizottság tagjait,
hogy kimerít jelentéseiket terjesszék el. Erre a bizottság tagjai a következ
véleményes jelentésekben számolnak be az ásvány-földtani irodalmi termékek
bírálatáról

:

ásványtan és kristálytan körébl az 1 DUG január hó
1-tI 1911 jún. hó 30-ig terjed évkörben összesen 60 szakdolgozat jelent meg
ezek közül 4>!-nak magyar. 3-nak horvát és 8-nak külföldi a szerzje, 1-et
pedig külföldi és magyar szerz közösen írtak. A dolgozatok e tekintélyes száma
I.

A

z

;

szerzk

a

munka

nagyfokú

munkásságáról

tesz

magyar lelhely,

Tárgyukat

tanúságot.

tekintve

míg hét
mesterségesen elállított ásványokat, ill. preparátumokat ismertet. Ezen munkák
hat belföldi és öt külföldi tudományos folyóiratban jelentek meg. Szerzik sze4-4-

kizárólag

!l

pedig külföldi ásványt

ír

le,

következképen oszlanak meg: ZmÁNyi Károly dr. 11, Mauritz Biía dr.
dr. (j,
Márton dr. b, Krenner József Sándor dr. 3,
KisPATics Miját 3, Franzenau Ágoston dr. Böckh Hugó dr. és Emszt Kálmán,
"Weinschenk E.. Kleinfeld E., Hüner E., Szathmáry 2 2, Knizsó .Jolán, SchaFARZiK Ferenc. Steiner Sz., Themak Ede, Toborffy Géza, Maros Imre. HochscHtLD F., Koechlin E., Eosicky V., Dittler E., Goldschmidt és Mauritz Béla
1
szerepelnek. Valamennyi munka önálló vizsgálatok alapján
1 dolgozattal
készült és igen sok becses adattal gazdagítja az irodalmat, miért is mindenikük
külön-külön beható méltatásra érdemes. Mint^ legkiválóbb, a következ
három emelkedik ki
1
IvLEiNrELD Ernst «Studien am Eisenglanz
von Dognáeskao cím munkája, amelynek szerzje 78, részben a strasshurgi egyetem, részbén Seligmann tulajdonát képez dognácskai hematitot
vizsgált meg. Összesen 40 alakot határozott meg rajtuk, amelyek közül 13 a
rint a
7,

Lw

ToBOEFFY Zoltán

—

—

:

hematitra

iij.

kombinációit,

munka
határos

.

Igen részletesen ismerteti az egyszer és iker kristályokat, azok
lapjaiknak alaki, nagysági s felületi szerkezetét is. Jóllehet e

st

a dognácskai hematit kristálytani viszonyait hel.yenként a terjengsséggel

kimerítöséggel

ismerteti,

anyagnak olyan perspektivás

mégsem

ábráját,

amely

nyújtja

7

e híres

lelhely hematitjának

tábláján a

meg\-izsgált
jel-

lemz megjelenési formáját velünk megismertetné. 2. Mauritz Béla «M agyarországi kzetalkotó ásványoké cím munkáját, melynek szerzje a
ditrói eleolitszienit földpátjait, eleolitjét, amtibolját, továbbá a sajókazai albitot,

a szokolyahutai gránátot, végi-e a medvesi bazalt olivin-augit- és oHgoklasz zár-

ványait nolgozza

fel kémiai nézpontból, hogy azután az így talált eredményeket kristály optikai úton kiegészítse s ellenrizze. 3. Zimányi Karoly oÜber
:

den Zinnober von Alsósajó und die Lichtbrechung des
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Zinuobers von Almádén."
kevésbbé

st

ismert,

Szerzje a régibb

említett alsósajói

alig

származó cinóbert dolgozza

fel,

ismertetvén

és

irodalomban

újiibb

nev

«Szt. -Háromsági)

annak
melyek közül 9
elfordulási

ásványklséretét. Összesen 16 kristályt mért meg,

36 formát

állapított

meg, melyek közül 6 a cinóberre

hogy

tetése során kiemeli,

új.

bányából

viszonyait és
iker.

Eajtuk

Kristálytani ismer-

romboédert

a pozitív sorban 26, a negatív sorban 6

anyagon volt ismeretes.
A kristálytanilag megvizsgált anyagot optikai nézpontból is megvizsgálta,
amire különösen az késztette, hogy Deselaiseaux óta Melville és Landgren kivéfigyelt

meg, melyek közül 9 eddig csak az almadeni

még nem foglalkoztak. A szerz ezen vizshogy az egyszer kristályok túlnyomóan balra
forgatók, míg az ikrek mindenikén az Airy-féle sporálok figyelhetk meg. Legfbb eredménye azonban e vizsgálatoknak az, hogy a Li és // vörös vonalára
telével a cinóberrel ily

gálatai arról szá,molnak

a einóbernek

irányban
be,

föfénytörési

együtthatóit

megállapították,

ezáltal

oinóbernek

a

eddig ismert optikai adatait kibvítve. Végül a formák pozitív és negatív vol-

tának felismerésére

szerz még

etetési kísérleteket

végzett.

is

Ha

tekintetbe

vesszük mind ezen kísérletek folytán megállapított nagybecs adatokat, amelyek

Des Claiseaux

óta a

vizsgálat

tárgyát alig képezték

a szerz e munkájában jutnak a világirodalomba,

emlékéremmel való megjutalmazásra

amelyek ennek folytán

s

mvet

e

'^a

József

Szabó

legérdemesebbnek

a

kell

tekintenünk.

n.
1 1

A kzettan

gyakorlati geológia

és

körében 62 szerznek

6 tanulmánya és kisebb közleménye volt az elmúlt hat esztendnek idevágó

és ha e sorozatot áttekintjük, valóban nehéz annak a
hogy melyik munkának vannak a legnagyobb érdemei elméleti
vagy gyakorlati nézpontból. Köztük vannak ugyanis néhai Bckh JÁNOs-nak
«A petróleumra való kutatások állása a magyar s z t. korona o r sz ágai bani, Posewitz Tivadar oPetroleum és aszfalt
Magyarországon)) és Pálfy Mór «Az erdélyi érchegység bányáinak földtani viszonyai és ércteléreii) cím munkái, amelyek
gyakorlati nézpontból hézagpótlók de elméleti becsben versenyre kelnek velük
EozLOzsNiK Pál « A N a g y b h a r metamorf kzeteirl)), Rozlozsnik P.
és Emszt K. « a ia tok a Krassó Szörény megye bauatitjaihoz»

terméke

szakirodalmi

megállapítása,

;

i

és végül Vitális István

Mégis ezek közül
lelkiismeretei

is

munka

wA balatonvidéki bazaltokról')
munka emelend ki, amelyek
új eszmék folytán els sorban érdemesek

különösen két
és

írt

mvei.

új

adatok,

arra,

hogy

kitüntetésben részesüljenek.
t o k K r a s s ó-S z ö r é n y
és chemiai is mer etéhezi). E munkának becse különösen abban rejlik, hogy a bánatit fogalmát
iigy kzettani, mint kémiai nézpontból teljesen tisztázza. A bánatit nevének
szerzje Cotta B. volt, aki a nevet úgy választotta, hogy a fogalomhoz inkább

Ezek

:

1.

Eozlozsnik Pál és Emszt Kálmán

«

Ad

a

vármegye banatitjainak petrografiai

geológiai-sztratigrafiai jellemvonásokat,

jeleket kapcsolt.

nem

pedig kzetteni és kémiai ismertet-

Szerzk kimutatták, hogy a

fölösleges és azok

bánatit

elnevezés tulaj donképen

a kzetek, amelyeket bánatit névvel jelölünk, tulajdonképen

—
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Íi20

más kzettípus

alá sorolandúk.

A tudomány

fejldése és a fogalmak tisztázódása

nézpontjából rendkívül fontos a fölösleges elnevezések törlése, amennj'iben ezek
nagyon megnehezítik az áttekintés és a szogorúan tudományos rendszerezést.
Pálfy Mór «Az erdélyrészi Érchegység bányáinak földtani viszonyai és érctelérei» címíi munkájában kritikai alapon tár•2.

gyalja a nevezett hegységrl megjelent közleményeket és egyúttal

évek hosszú

sora óta folytatott felvételei alapján egészen új képét adja az erdélyi Erchegységnek és az abban ismeretes teléreknek. Legfontosabb eredményei a követ-

kezk. Kimutatja,

hogy az érctelérek

haladnak

a vulkáni csatornák szélén

ha

;

két csatorna a felszínen összeolvad, akkor a telérek a két csatorna között fog-

lalnak helyet. Eitkán találhatók a telérek egy igen

A

távol a vulkáni csatornától.
keletkezett

hanem

repedéseket,

okokból keletkeztek

:

Az

nem

az ú. u. székek

v.

tömzsök fogalmát

;

abban a

telérben,

ill.

végül
t. i.

mentén
kihlés folytán

tektonikai vonal

ahol

a

és

tektonikai

eruptív

Szerz ezek után
'

rátér

a

kzet

gyakorlati

tisztázza

nézpontból

az aranytartalom eloszlására.

a felérnek csak

abban a részében

zódva, amely a csatorna szélén, vagy ahhoz közel van.

A

is

tektonikai zavarok

után

keletkezése

Erchegységben.

rendkívül fontos kérdések megoldására,
csakis

ers

kzetben nem

tartalmaznak,

ott

érctelérek

következtek többé az erdélyi

a

vonalakat jeleznek

tektonikai

aranyat csakis

van a közvetlen közelben.

maguk

telérek

Arany

van felhalmo-

csatorna belsejében,

vagy pedig távolabb a csatornától a telérek aranytartalma elszegényedik. A csatorna mélysége felé, valamint annak szkülésénél az aranytartalom csökken.

Számos helyen

a felérnek a felszínre kibúvó része

jebb a telér gazdagabb.

A

aranyban szegény, míg

bel-

mellékközetnek az aranytartalomra nincsen számba-

vehet hatása az arany tartalom eloszlása a laterális szekréciót kizárja,
mélységbl jöv posztvulkáni jelenségek hozhatták fel.
Úgy EozLozsNiK Emszt, mint Pálfí munkája oly számos adattal
;

azt

csakis a

gondolattal gyarapítja a tudományt
ismerettel

és

fáradsággal

megérdemelné a

készült,

kitüntetést.

m. Az ásvány-földtani kémiai
is

és

mindkét munka annyi gonddal, lelkihogy mindkett a legnagj'obb mértékben
és

szakcsoport

a letelt évközben

sok és igen figyelemre méltó munkával szerepelt, amelyek közül kiemelendök

magyar ásványkémiai irodalmat már évtizeilek
gazdagítja. Az
rendkívüli pontossággal végrehajtott vizsgálatai ilyeneknek mindenkoron példái lehetnek. A tanulmányok
nemcsak a hazai tudományos folyóiratokban, hanem a legjelesebb külföldi
szaklapokban is megjelennek, s ilyen kiváló munkásságnak köszönhetjük, hogv
a magyar ásványkémiai irodalomnak hazánk határain túl is lu're van. Sigmosd
Elek a hazai szikes talajok kémiájának legalajiosabb ismerje és tanulmányoLoczKA

.József

munkái,

ki a

óta a legbecsesebb adatokkal

zója

s

ez irányú

munkálatai már kötetekre terjednek.

A

hazai

szikes talajok

nemcsak tudományos, hanem
nagy nemzetgazdasági fontosságuk is van.
Weszelszky Gyitla radioaktivitási
munkálatai igen nagy fontosságúak az ásvány-földtani kémiában. Az általa
szerkesztett elektroszkóppal a helyszínen könnyen végezhetk a radioaktivitást
kiderít kísérletek. E készülékével végezte «A keszthelyi héwizü tó termékeikeletkezését

s

azok javítását

célzó kísérleteinek

—
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nek kémiai vizsgálatáról » cím muukájában közölt meglep tanulmányait.
Ezekben megállapítja az iszap kémiai alkatát, meghatározza radioaktivitásának
fokát, egyszersmiut három különböz testet állít el, amelyeknek kémiai tulajdonságai az eddig ismert testek egyikével

gálatok ezek. amelyek ezidszeriut

sem hasonlíthatók

össze.

még folyamatban vannak.

Nagybecs

—

Igen

vizs-

érdemes

munkát végzett még Tóth Gyula «A magyarországi ivóvizek kémiai elemzésen
•cím mvének összeállításával, az ország minden részébl származó vizek
elemzésével a hidrogeologiának nagy szolgálatot téve.
IV. Az agrogeológia és talaj ismeret körébe tartozó mvek
elbírálásánál különbséget kell tenni egyrészt a tulajdonképeni geológiai és másrészt a szorosabb értelemben vett talaj ismereti

mvek

közt.

Az elbbi csoportba

eredményei majdnem kizárólagosan azon
jelentésekbe foglalva találhatók, amelyeket a magy. kir. Földtani Intézet évenkint kiadni szokott.. Hat szerznek 10 müve jöhet tehát itt számba, ú. m.

munkásság

tartozó

HoRDsiTZKY

Henrk

LiFFA Adrél

1

és

hat

utolsó

."').

évi

4

TiMKÓ Imre

László Gábor

i

Theitz Péter

mve.

Ezek,

4,

GtJLL VhíMos

néhai

bár sok

új

4..

adatot közölnek

hazánk legkülönbözbb részeinek leíró geológiáját illetleg, de a megszokott
ismertet színvonalon fölül nem emelkednek. A szorosabb értelemben vett

munkásság már több érdekes kérdést domborított

talajtani

Péter

Timkó Imre

7,

—

3,

ki.

Sigmond Elek, Horusitzky Henrik,

Szerzik
Cholnoky

Treitz

:

Jen

és

míg különösen a talajtani munkamóddal és térképezéssel Dicenty Dezs, néhai Güll Yilmos, Horusitzky Henrik és Teeitz
Péter egy-egy értekezése foglalkozott. Jlindezek közül kiemelend Teeitz Péter
tanulmánya, aki «Az agrogeológia feladat a i» címen egy kerek eladás keretébe foglalta mindazt, ami a talajismeret terén a tudományt mai
Ujj

J.

1

tanulmánnyal,

1

napig foglalkoztatta, rámutatva egyszersmind azon hiányokra
lása a

jöv

feladatai közé tartozik.

is, amelyeknek pótKülönösen ezen talajismereti kérdések vol-

nának olyanok, amelyekben a tudományra nézve új és eredeti dolgokat várhatnánk de tulajdonítsuk e segédtudomány még kellen meg nem szilárdult,
fiatal voltának, hogy e téren is örvendetes számban gyarapodó hazai mvek még
az eredetiségnek, vagy a minden bírálatot kiálló készültségnek híjján vannak.
Minthogy pedig ezen követelmények lényeges feltételei a Hzabó JózsEF-emlékéremmel való kitüntetésnek, erre a fent érintett míívek egyike sem ajánlható.
;

V. Az általános geológia, sztratigrafia,
tektonika és
liidrogeológia terén az 1900 — 1911. évi idközben mintegy 100 magyar

szerztl közel 3.jO olyan szakdolgozat jelent meg, amelyek a
magyar birodalom geológiájára voatkoziiak. Az idegen szerzk mvei közül

és 12 külföldi

kiválnak
]\Iala

:

néhai Ullig Viktor Karpát-tanulmáuyai, Vettebs

magura

geológiáját tárgyaló

mve, Taeger

H.-nek a Zjár és

HENRiK-nek a Vértesben végzett

kutatásai és Schmidt Károly tanulmánya az erdélyrészi barnaszéuterületekró'l.

Hazai szerzinknek
•

Geológiai)

cím

mvei

tankönyve

közül figyelemre
és

legméltóbbak

«Az erdélyi

:

Böckh Hugó

medence földgázt

tartalmazó antiklinálisairób cím jelentése néhai Böckh János
«A petróleumra való kutatások állása a magyar a szt.
korona országaiban)); Déchy Mór (iKaukazusi utazásaim t u;

Földtani Közlüny. XLiI. köt. ÍSÍS.

22
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dományos eredményei";

Gyula

Halaváts

«

A ne

üle-

ogén k o r ú

dékek Budapest környékéno; Lóczy Lajos « A rom á u a p e troleum ter let és ennek összehasonlítása az érdél y részi
m edencóVe
Löeenthey Imre cBudapest pannóniai és levantei
korú rétegeinek faunáján; Pálfy Mór <iAz erdélyrószi Érchegység bányáinak földtani viszonyai és érctelórei»:
Papp Károly «A kissármási gázki'it Kolozs megyében" Posewitz
Tivadab a petróleum és aszfalt Magyarországon™; Szádeczkv
Gyula «A Biharhegység középs részének kzettani és tektonikai viszonyairól!) Szontagh Tamás A h o n t v á r m e g y e Búrpatak völgyének ásványos forrásai*. A felsorolt irodalmi termékek közül a legkiválóbbaknak tekinthetk: Bckh Hugó
tanárnak földtani nagy tankönyve, mely a hazai viszonyoknak
i

li>

i

;

;

«

különös tekintetbe vételével és abból vett
rendszeres

annyira

feldolgozásával

i

«

;

b

kiváló,

felsorolásával, önálló,

példáknak

hogy

földtan

a

tudományának

nagy hatást gyakorol.
hazánkban
Pálfy MóK-nak « a z e r d é 1 y r é s z i E r c h e g y s é g » -rl írt nagy monográfiája az új észleleteknek és megfigyeléseknek bsége, a felfogásnak eredetisége, a Iddolgozás rendszeres módja és a hazai bányászatra is nagy fontosságú
eredmények tekintetében fölülmúlja mindazokat a szorosan szakszer geológiai
való fejlesztésére és elterjedésére kétségtelenül

lefolyt hat év alatt megjelentek. Mindkét munka a
éremmel való kitüntetésre ajánlható.
slénytan. A hazai paleontológiái ismeretek gyarapodását az

munkákat, melyek a
Szabó .JózsefVI.

elmúlt hat esztends évközben IG szerznek köszönjük, kik 31 kisebb-nagyobb-

terjedelm tanulmányt közöltek, nagyrészt magyarországi származású anyaA szerzk és közleményeik száma a következ Ábel üthbnio, Gaál
Gorjanovic-Krambeeger K. 2, Hermann Ottó, Kadic Ottokár,
István 1
1,
KocH Nándor 1 1, Kormos T. 5, Löbenthey I. 2, Méhes Gyula, Nopcsa F.
báró, Popescu-Voitesti Juon, Stafp János, Till A. 1
Tuzson János 2,
1,
Vogl
Viktor
mvel.
E.
3
Ezek
közül
Vadász
5,
a következk érdemelnek
gokól.

:

—

—

—

M

külön

megemlítést

:

Nopcsa

bárónak

F.

Streptopondylus cím

Zur Kenntniss des Genus

amely tulajdonképen kiegészít
szerz korábban megjelent szauriusztanulmányainak, de épen olyan
szakavatottsággal és körültekintéssel készült, mint amazok. Vadász E. M.
ammonittanulmányai, amelyek a m. kir. földtani intézet kiadványaiban és a
Földtani Közlönyben jelentek meg, oly alapos munkásságnak eredményei,
amelyek ezen állatcsalád ismeretét értékes adatokkal gyarapítják. Till A.
része

tanulmánya,

a

«Neues Matériái zur Ammonitenfauna des Kellovai von

mve

Villányi) idegen szerz
érdekli.

mátkorú

c s

i

szágszerte tanulmányozott

lene felsorolni,

Szabó

József

ajánlható.

ugyan, de hazánkat tárgyánál fogva a leg-

Gaál István «A hunyadmegyei Eákosd szárg a f a u n á j ao cím müve valóságos forrásmunkája ezen or-

közelebbrl

amelyek

képzdménynek. Noha még nem egy munkát
a

éremmel

hazai

való

paleontológia

fejldését

kel-

elmozdították,

megjutalmazásra

egyik

a

sem

:
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elnökl másodelnök köszönetet mondva a
hogy a megbírált mvekkel az 1906 jan. 1-je
és 1911 június 30-ika között megjelent munkák számottev vésze ki van merítve.
Bemutatja azután a Szentiuklósi Szabó József nevét visel emlékalapítvány ügyrendjét, amelyet az 1911. év május haváig történt

A

bírálatokért

felolvasott

bizottsági tagoknak, konstatíllja,

módosításokkal

s

fontosabb határozatokkal kiegészítve csak nemrég adott ki a

titkársága.

társulat

Ezen ügyrend

8.

-

'(

§.

liogy összegezzék bírálataik

j) pontjai alapján

eredményét

a bizottsági

felkéri

tagokat,

meg ama müveket, amelye-

jelöljék

s

ket a SzABÓ-éremmel való kitüntetésre móltónak találnak.

Erre a bizottsági tagok eladják, hogy

ásványtan

az

I.

kris-

s

körébl ZiMÁNYi KÁKoLYnak az alsósajói cinóberröl írt
mve, n. a kzettan s gyakorlati geológia körébl Pálpy

tálytan

Erdély részi Érc hegységet tárgyaló és Eozlozsnik
krassószörényi bánátitokról szóló
müvei ajánlhatók kitüntetésre; III. az ásvány föld tani
kémia körében nincs kitüntetésre érdemes munka. IV.
ugyszinte nincs az agrogeológia s talajismeret körében
MóRnak az
Pál

Emszt KÁLJiÁNnak a

s

sem; Y. az általános geológia körébl Bökh HuGÓnak földtani
nagy tankönyve és Pálfy MóBnak az E r d é y r é s z i Érchegységröl szóló müve ajánlhatók a kitüntetésre, s végül VI. az slénytan körében nincs kitüntetésre érdemes munka."
1

Az elmondottak alapján elnök
séggel hozott liatározatát

hozni

nem

ményes

óhajt,

s

hanem

a

összegezi a bizottsági

kimondja, hogy

a

bizottság

véle-

amely a következkép hangzik

jelentését terjeszti el,

A

!

néhai

dr.

Szabó .József nevét visel emlék-

éremnek immáron

5-ik ízben

történ kiadása tárgyában

szerleg megbízott

biráló,

javasoló bizottság

ill.

határozatot

választmányához csupán

Földtani Tái'sulat

Tekintetes Választmány

tagoknak szótöbb-

végleges

f.

é.

alulírt és alapszabály-

január hó 2-án

tartott

irodalomban alapos szemlét
tartott és szigorú bírálatokat készített. Ezek a bírálatok elssorban azt az örvendetes tényt szögezik le, miszerint alma materünknek, a valamennyiünket
értekezletén a hat szakcsoportra osztott idevágó

összeköt geológiának dicsségét hirdet
leforgása alatt súlyos veszteségeink

er

is

épületén

voltak

-

—

noha

az elmiilt évkor

ismét nagyobb számú

munka-

munkálkodás nemcsak hogy nem maradt el a megelztl, hanem valóságos nagy haladásnak nevezhet. De tovább
is következtethetünk, mert a geológiát érint szellemi termékeinket a külföldnek ugyanilyen természet eredményeivel összehasonlítva kétségtelenné lesz,
szorgoskodott,

s

hogy

ez az újabb

hogy ha más országokban a geológiát és segédtudományait mível szellemi
termékek, azok területeinek arányában, számbelileg túlszárnyalnak is, minség
dolgában semmiesetre sem maradtunk mögöttük. Magyarország geológiája
lárd alapokon nyugszik, lelkiismeretes

nem

egy olyan munkása

úttal

nemzeti jelleget

A

fönnebbi

is

is volt,

munkások

akiknek

építik

szi

tovább ós ezek közt

sikerült az épületnek díszt és egy-

kölcsönözni.

bírálatokból

kitnik, hogy

az

elmúlt hat esztends évkor-

»

»
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ben több olyan munka

van, amely a Szabó

is

Ezért

tüntetésre érdemes.

az

emlékéremmel való kihogy három
Választmány alapszabály-

József

bizottság

alulírt

határozott,

úgy

munkát ajánl a kitüntetésre, amelyek közül a tek.
szeren kijelöli a Szabó József éremmel kitüntetendöt. E mfivek pedig a köAz érdél y részi Érchegység bányáinak föld1.
vetkezk
:

tani viszonyai és

é r c

monogratiát, amely a m.
jelent meg,

-

idézve

bíráló

két

e

t

kir.

é r e

1

ajánlotta

is

i.

Irta

:

Pálfy Mór. Ezen nagyszabású
XYIII. kötetében

dr.

Evkönj'véuek

földtani intézet

mert — -

kitüntetésre,

bsége, a felfogásnak

oaz új megfigyeléseknek

bírálók szavait

a

eredetisége a kidol-

gozás rendszeres módja és nagy fontossága hazai bányászatunk nézpontjából".
az önállóan készült és eredeti,

els sorba

közt az

helyezik,

hallgatók számár a.
az

I.

«

mvek

geológiai

Tankönyv fiskolai

Geológia,

Böckh Hugó. Megjelent Selmecbányán
Ez a tankönyv a hazai geológiai

írta: dr.

»

magyar vonatkozású

tisztán
ú.

kötet 1903-ban. a U. kötet 1909-ben.

viszonyoknak különös tekintetbe vételével
sorolásával, azonkívül

szép

kiállításával

tudományának hazánkban való
váló hatással lesz.

és
is

fejlesztésére

vett

kiváló,

példáknak felhogy a földtan

elterjedésére kétségtelenül ki-

és

Uber den Zinnober von Alsósajó und

3.

Lichtbrechung des Zinuobers von Almádén.
jelent a oZeitschrift

b

azokból

annyira

Krystallographie » XLI.

f.

adatokkal

ebben olyan értékes

írta

gazdagította

:

dr.

Zimákyi

kötetében 1906-ban.

ásvány-

és

die

Károly. Meg-

A szerz
ismere-

kristálytani

hogy még egyéb nagybecs irodalmi munkásságára való tekintet nélkül is ezen mve a kitüntetést teljes mértékben kiérdemelte.
Ezen sorrendben ajánljuk tehát a Tekintetes Választmánynak, hogy a

teinket,

'

Szabó József emlékérmet a felsorolt

müvek közül

méltóztassék. Kelt Budapesten 1912. év január
bizottság

elnöke

LiFFA AüRÉL

;

dr.,

Koch Antal
Emszt Kálmán

dr.,

dr.

s

legméltóbbnak

a

2-áu.

Lörénthky Imre
László Gábor

Dr.
dr.,
di-.

odaítélni

Szontagh Tamás a
Mauritz Béla dr.,
a

bizottság tagjai

Kiefjészílés.

Az 1912 január hó 3-án

jegyzkönyv tanuSzABÓ-érem odaítélé-

tartott választmányi ülés, a

sága szerint, a következkép döntött: oMinthogy a

sére kiküldött bizottság formálisan három munkát
ajánlott a kitüntetésre. Elnök leghelyesebbnek látja azt, hogy a
választmány tagjai szavazással döntsenek a kitünte-

tend munkáról.
sorban ajánlott

Ezért felkéri a választmány tagjait, hogy akik az els-

Dr. Pálfy

MÓRnak

az

Erdélyrészi Erchegységröl szóló

káját tartják a kitüntetésre méltónak, nyújtsák

fel

a jobb

kezüket.

A

munfeltett

kérdésre valamennyi választmányi tag felemeli a jobb kezét. Elnök erre határozatilag kimondja,

hogy a választmány nevében

bejelenti az

1012. évi februá-

közgylésnek, hogy a társulat az ötödik ciklusban a Szabó-ó r m e
hangúlag Pálfy Móric Erdély részi Erchegységröl

riusi

:

munkájának

i

t

é

1 i.

t

e

g y-

szóló

KÖZLEMÉNYEK
A MAGYAEHONI FÖLDTANI TÁRSULAT BARLANGKUTATÓ
BIZOTTSÁGÁBÓL.
1912.

ÉVFOLYAM

.

SZERKESZTI

FÜZET.

:

KADIÓ OTTOKÁR

ELZETES

ilr.

ÉV NYARÁN AZ ABAÜJGÖMÖRI BARLANGVÍDÉKEN VÉGZETT BARLANG
KUTATÁSOKRÓL'
JEf-ENTÉS AZ

Közli

•Július

:

hó második felében

1911.

Ströjipl Gábor

(Ír.

hó elején

és augusztus

Magyarhoni Föld-

a

tani Társulat Barlangkutató Bizottságának megbízásából végzett

helyszíni ku-

barlangok számára és elfordulási
lyeire vonatkozólag röviden az alábbiakban foglalhatom össze.

he-

tatásaim eredményeit a

/.

A Fels ci- fennsíkon lév

barlangok jegyzéke.

(A Nagy-hegy barlangjai.)

Pelsöc
rét

NE

jegyzó'füzetemben).
boly,

—

:2.

amelynek azonban csak az északi kürtje szabad,

—

3.

lucska-hegy

E

latrajz.)

bí'niyi'tju

tású

(Gömör megye). Cmkréli-lyuhiit;. 1. A. Csíkmár beomlott boltozattal. (Vázlatrajza
Csikréttl K-re, az erdei vit mentén. Ketts zsom-

város határában

sarkában. Odvas barlang, most

a

szk

Keletnek

az

Ibolya-bérc

—

6.

'

déli

vak.

—

(Váz-

4.

5.

(=

rabló-lyuk).

rétje mellett a 6.-nál kisebb

Tisztás-töbör

N

—

7.

odu van.

Két-völgytl N-nak.

—

8.

A

páskaházai

töbrében a bozót között a Gezü-lyuk odva.

A Magyar Tudományos Akadémia

c.

i.

300 koronás

segélyébl fedezett

költségekkel.
-

A

Kis-

Gi/ökér-lyuk, vagy

Kót-völgy kútjától SE-re, Antal Bálint rétjének a szélén, me-

Samu
fejénél lev

Bartus Pulen

*

—

a

zsomboly.

SzükHás-bérc északi tövében. Közethasadékok mentén támadt ketts nyisziklaüreg. A lejuthatást most már omladék akadályozza meg.

(Vázlatrajz.)

-

még egy

oldalában szintén egy zsomboly.

neteles lejáratú odii a Bouiiyék-hiuk

závoz

felé

fennsíkra vezet szeriioritinás utak. Ahol tett érnek, ott a »závoz-fö«.

3á6
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^ hosszúfarkú,

D'

állat (cickány?). -- 9. A NagyBeomlott ktörmelékkel eldugott zsomboly. Hozzáférhet hvös üreg, amelyet a puszta lakói nyáron pincének használnak. Innen neve. (Vázlatrajz.) 10. Közel hozzá, egy szkebb nyílású

Gezü

Pincr

liegyi-ijuszta

az egérhez

nev

hasonlító

zsombolya.

.szakadékos zsomboly. Csak kötelekkel járható.

Lejárata beszakadásos

-

boly. (Vázlatrajz.)
tit

ktömbökkel van

;

Maoiku-Uiuk.

12.

—

latrajz.)

közelében.

13.

A

—

A

felett

(térképen rossz helyütt

legtípusosabb

község határában.

nebb a barlang

Szalók

áll

zsombolya. Vagy 100

a név)

m mély.
lév

sziklaüreg, töbör oldalában

—

(Vázlatrajz).

a

15.

A

plató nyugati

Nyerges

peremén

emelkedik, a Nagyhegyi pusztától északnyugatra.

ii.yék-lyuk (a tót zbujnikból

pához,

Gömöri-rét

középs ormán zsomboly. A hegy

Kuntapolca község

Gencs

zsom-

Cseng-Iyuh.

A Szilaska-forrás melletti
Hvös. A havat soká rzi.

(hármas tet)

A fensík közepén.

Farkási-puszta és Vigtelke község közti

14.

hasadékos odú.

Szalá)il,a.

(W oldal) töbrök egyikében van. Hasadék mentén
Üdít forrásvize miatt gyakran felkeresik. (Váz-

fennsík legnagyobb,

-Tárhatatlan.

1.

szintes járat.

mellett a Zsór-tetö melletti

képzdött szk,

A

1

eltorlaszolva. Alja alkalmasínt

16.

= rabló)

A

Gencsi-k

vagy

sziklái között

van a Bony-

Bejárata szk, ben-

Zsii'f'niy-lf/iik.

tágul.

község határában

Bikk-tet

17.

a

Közel a völgy

Lniiiliiiti-harlíiiiii.

(602 m) SE nek ágazó

tal-

E-nek hajló bordájánál.
Hzemközt Gombaszög vasúti állomással. A nép Gomhniizöcii-harhniii néven ismeri csak. (A katonai térkép IjaUinlhi-ííolüc neve téves). — Alacsony bejáa

kis

és

hatalmas teremmé hasasodó tekintélyes barlang. Több

ratú, de befelé hirtelen
oldalfiilkével.

A

XJj pleisztocén

korú barlang, melyet alkalmasint a Sajóba

Sajó régebbi szintjében, mit a szádat szel folyóterrasz igazol.

Ma már

öml bviz

források

Pelsc határában
de már a Szihcei-fneusík oldalában, a Sajó balpartján Ujhámor telep felett van
50—60 m-nyire a völgyfenék fölött, a Závoz-oldalban a Bartók-lyuk. A három
vize mosott ki.

teljesen száraz. (Vázlatrajz).

-

18.

üreg (kett összefügg) régi beomlott boltozatos barlangnak a legbels ágai.

Ii.

A

Sziliceí-fennsíkon

Szilice község

N

határában,

líl.

lév

b írlangok jegyzéhe.

Szilirci-jéfilKirliniy v.

íj'iliiici'.

A

Led-

mely zsák módjára meredeken
mélyed a száda feletti sziklafalba. Hasadék mentén a leszivárgó vizek által
kimosott boltozatos odú. Ma csak belsbb része látható, a küls rész tátongóbb ürege felett a hatalmas boltozat romjaiban, óriási ktömbökkel, a száda
eltti laposabb térségen hever. Több összefutó járata az alant eltömdött folytatására utal. Innen az a léghuzat is, mely a legalantabb fekv jégcsapokat
megolvasztja. Zsákszer jégbarlang, mely jegét az északnak néz szádnak kö- 20. Ikri-zsoniboly. A 4-56 m-es tet S oldalában, a
szönheti. (Vázlatrajz.)
Mély-völgy felett. L alakú szájjal. Típusos zsomboly. Csak kötéllel ereszked-

nice-bérc

oldalában tátongó hatalmas odú,

hetni belsejébe. (Vázlatrajz.) 21.

tárában a Krasznahorka-hosszúrét

SziUcei-cseppköhtirlang.
felé

közelében. Szknyilású, bennebb tágas,

A

község északi ha-

vezet út mentén a Kerek-bikk tet
szintes fekvés barlang. Szép csepeg-

-

ELZETES JELENTÉS AZ
Jiövekkel

melyeket

sok lezuhant sziklatömbbel,

:

vastagon kérgezett be.
latrajz.)

NYARÁN AZ ABAUJGÖMOEI BARLANGVIDÉKEN

líUl. ÉV

-

2:2.

Nem

A

tle

messze

lyukhoz mondják hasonlónak.

—

a

folyamata

cseppkövesedés

a

csepegés a barlang bels részében most

is
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STB.

ers. (Váz-

Ezt a pelsei Csengm) erdejében kisebb zsom-

Ndf/n-zsúiiilioiii.

43. Sás-bikk (607

tak.

— A Tiszta-bikk legel mellett barlang, melybon kincs után
— 25. Borz-lijuk már a határ nyugati részében. Kisfalu
a Nagyréten

két,

nemrég

boly.

kiitat-

-li.

felé

J ó

1

keletkezett ravaszlyuk.

község határában. 2ü.

é s z

—

kisebb zsomboly.
28.
29.

27.

Leányk

A

Nagy-zsomboly közelében két

szilicei

néz

völgyre

sziklafalaiban két szikla odu.

Nagymálnáspart nyugati végén a Peres-tetn a
Mellette a. Bikkfa -tetn szintén egy.

Szád vár bors a

(Borzova) község határában. 30.

rös-k vak lápájának végzdésénél, a tet
odúnak,

ma már

csak

keskeny,

itteni lefutása kizárja.

Hogy

odu.

-

—

Vröskö-lyuli a Vö-

oldalában.

déli

nev

A

régi boltozatos

hasadék mentén magasra hatoló ága
a Lednicével, ezt azonban a li toklázisok

de

Ezt összefüggnek tartják

látható.

M<(fsl;<i-li/ul;

a

(Vázlatrajz).

Vürski

31.

ravaszlyuk bentt és be-

Gombaszögi nagy forrásnál buggyan újra ki,
az valószín.
32. Csengö-li/nk. A Vereskö déli oldalában. Mély zsomboly. 33. Oi'tiirihni-hiuk az Ösztön-hegytl nyugatra, az Ortovány-hegy északi oldalán. Boltozatos üreg, pinceszer gádorral.
34.
Kii^-lctliricü a Törökkapuhegy nyugati oldalában fekv zsomboly.
35. Padocska-lyuk a Bagyizrtet (nem Bagyi-ogyér» t.) nyugati oldalán. 36. Szaraitíól-liiuk a Haragistya erdség keleti részén lév sziklaodu.
37. A Szemerke északi oldaláhányt.

a vakvölgy vize a

-

—

-

ban ravaszlyuk, ahova a Korotnoki-malom patakja és a falusi patak fut le,
ha vize nagy. A búvó víz Kecsönél fakad ki ujra. (Vázlatrajz.)
38. A Kecs

—

felé

vezet

út

levezetje.

mentén a Babos-völgyben ravaszlyuk.
Foaekellcn-lciiiiirc

'í9.

a

Liba-tet

A

Mittyeszke

patakának

nyugati oldalában. Hasadé-

kok keresztezdésénél támadt impozáns zsomboly. Tágas szádja megközelíthet, gádora, mely szakadékos, már nem az. Feneketlennek tartják. Teljesen
ismeretlen. (Vázlatrajz.)

Kecs

község határában. 40. Ördög-lyuk a község határának

kában. .Járható üreg.

A 410 m-es

tetn. 41.

térkép azonos neve tehát téves helynév.

Nem

lápára,

hanem

A

SW

sar-

katonai

az üregre vonat-

42.

lápa vize ide folyik

A

le.

Szilicei fennsík déli

Még

rozata van.

mentén a ravaszlyukaknak egész soravaszlyuk, amelyik a Gyön-

leszakadása

a kecsei határba esik az a 44.

gyit-tet déli talpánál a megyeiút 341 m-es részleténél
ronya-tetö ereszkedinél van a kecsei
üreg,

—

van.

Ide a térképnek

Odább keletnek már a Poharmadik víznyel. Hasadék mentén tá-

Piókalyuk-kal jelölt lápája vezeti le vizeit.

madt

mellette.

Donnca-lyxk zsombolya a Gyöngyit-tetn. - 43. A Büdöstó mela régi Csárdával szemközt, hegytövében bozót között ravaszlyuk. A tavi

kozik.
lett,

—

Itoka-lyuk

45.

mint az elbbi kett, melyek vizeiket alkalmasint a Baradla patak-

jába vezetik.

Aggtelek

község határában. 40.

lyukba torkollik, amelynek

rejtett

kicsi

A

Csernei-tó

ürege, az

lápája

szintén ravasz

úttest mellett, bozót között

Da
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van.

— A 47.

víznyelje a Baradla tet ereszkedöiben van, közel a

Kis-l}iir(iU,a

Baratlla nyilasához.

—

D;

48.

A Baradla

mellett

a

turista-háztól keletre szintén

van egy ravaszlyuk, ahova a Bagoly-vágás és Fekete-tó nevíí dlk lápái futnak össze. Egykor a Baradla lejárata ravaszlyuk volt, de az erózió bázis sülyedésével jelenleg a fenti ravaszlyukak nyelik el a Szilicei-fennsík déU peremén
Imllámzó dombság lápáinak vizeit.
49. Hiivusz-lytik a községtl keletre a
Szl-hegy talpánál lév víznyel. Lápa végzdésben vau.
J ó s V a f ö község határában. 50. Kerekgárdony nyugati oldalában
Kerekgaráton név a Lófej-vö)gy bálik tetjére vonatkozik. A Hegyes-hegytl

—

(

[400 m] északra esik) repedés mentén támadt odvas barlang, tágas

Magasan a völgy

üreg.

A

Jósva-patak balján

—

(Vázlatrajz.)

felett.

51.

A

5i.

Az András-

erdben szakadékos mély zsomboly. A

Farkas-ljnik

fekszik, közel a szinpetri liatárhoz.

galyán a Kuriszlán nevíí

név csak helynév, nem sziklaüregre vonatkozik.
határában (Abauj-Torna megye.)
.J a b 1 o n c z a. község
erdészlak melletti Sólyomk várromjai alatt a szédít magas
ban hatalmas boltozatos üreg. Odvas
repedés mentén fejldött

A

III.

zsákszer

Eét-old albán járható odu.

barlang,

mely

két

53,

A

kisfalui

sziklafal oldalá-

egymást keresztez

ki.

Szilasi-fcnsíkon

lév

barlaiM/o/v jegyzéke.

(Abauj- torna vármegye.)

Szádalmás
úr

birtokos

község határában,

vázlatai

szerint

—

hármas községi határhoz. Szakadékos, típusos zsomboly E
Cftout-harlang. az elbbitl keletre az 555 m-es
(Pongbácz 9. számú zsombolya.)

közel a

szélén

irányú hasadék mentén.

tet

'^i. Jliirí'it-zsonihohj ^Pongrácz .Jen földDerenki-zsomboly néven ismerjük) a határ déli

mellett.

Szila

A

s

község

—

.j.").

—

határában.

50. Szalió-pallagi-zsuiiihnh/.

—

Ketts

le-

510 m-es pontjánál.
57. Vecseinbül.-lii-zsoinbohi
a Vecsembükk (601 m) északi tövében. (Ponqeácz 5. sz. zsombolya.) - 5S. Még
az 1., á. és 3. számú zsombolyt is felkerestük. Fekvésük feltüntetését nem tartom azonban egészen helyesnek, amennyiben a szokatlanul nehéz és a tájékojárattal.

fensíki határút

7.''i.(iG(i-es mérték katonai térkép
megnehezít térszín miatt az
Gondos tanulmányokra, a zsombolyok földalatti összefüggésének nyomozására ide 1 25,000-es mérték térképekre lesz szükség. A 4.. 6..
7. és 8. számú zsombolyt nem láttam.
A Szilasi-fennsík zsombolyai alakjukra, szerkezetükre nézve megegyeznek
egymással. Akna módjára mélyül keskeny üregek, amelyeknek alsó végzdését

zódást igen

1

:

kicsinek bizonyult.

:

még nem
letes

A

ismerjük.

fleg a litoklázisok

barlangok

jelentésemben szólok.

község határába

A
genkint

bolyok

esik.

fensíkon
és
is,

A

még

az

különös

típusát

A

meg.

az itteni rétegtelepülés és

Szerkezetükrl majd rész-

számozott zsombolyok egy része már

Komjáti

tornai Alsó-hegy tájékára.

több zsomboly

uradalmankint
azok

e

szerkezete szabja

sajátos

lehetne

is

van, amelyeket azonban csak közsé-

összeírni.

Ide tartoznak a beomlott zsom-

eltömdött üregek, amelyekbl egynéhányat a velünk

járt

ELZETES JELENTÉS AZ

ÉV NYAKÁN AZ ABAUJGIJMÖHI BARL\NGVIDÉKEN STB.

11)11.

329

szilasi kerül mutatott meg. A zsombolyok, a barlangok e sajátos típusának
tanulmányozása speleologiai tekintetben érdekes tanulmányokat igér.
Tornaszentandrás község határában. 59. Az Osztramos (Extramos
vagy Ostromos. 380 m) hegy északi lejtjén találtam egy már csak romjaiban

van a Bodva-folyó fölött. Egy
magasságban fekszik a Cserehát dombságának pliocén térszínével, miért is a

található odvas barlangot. Mintegy 100 m-nyire

régi. Belseje omladék. Felásása kívánatos lenne. (Vázlatrajz.) Nem
messze ettl, a hegy ÉNy-i hajlatában közelebb a hegy talpához sziklaüreg vau.
Mesterséges vájás, amellyel alkalmasint vasérc után kutattak.

barlang

A

ÍV.

Barka
zsombolya

A

Lév barlangok jegyzéke.

Tornai-fensíkon,

község határában (Gömörmegye). 60. Ónidg-li/nk tágas szádájú
823-as tetöje mellett a megyei határnál fekszik.

Felsliegy

a

barkai Fels-hegyen a 61. Ilólyuk.

lév

tetején

rzi.

K—É

napvilágos

miért

be-beomladozuak.

Szélei

881 m)

Nagy-Hallók (nem Hollók

A.

irányú hasadék.
sikátora

A

havat egész nyáron át meg-

egyre

(Vázlatrajz.)

rövidül.

—

A Barkiti vagy Hctllnköi-jégbarlimg. A jégbarlangok sajátos típusa. Igazi
hasadék barlang ers, zúgó légvonattal. (Innen a Hallók neve.) Két egymás
fölött lév szádja északnak néz. Jegét a közeli Hólyuk leszivárgó hólevének
köszöni. A sziklarepedéseken leszüremked hóvizet a hasadékok ers légvonata

6^.

fagyasztja

jéggé.

A

hasadék

darabok

(Vázlatrajz

járható.

már nem

li/iikdt

kútnál van.

de

két

sikátort

a

A

)

igen

teremmé
Sejb-kút

forrásvizének

ravaszlyuk

a

Langa-oldal

mely

sikátor,

mely

tágul,

Pótlók

bviz

tele

Hallók

régi

alatti

(Vázlatrajz.)

búvik ki a hegy

A

szintje

medre

volt.

Bennebb

Szintes kiterjedés barlang a

—

alól.

Slyedés

—

65.

Sühirdés

64.

lápavégzödésben. Vize

réten van,

forrásánál

mindkét

de

(helyi nevét a Marci-

patak forrásánál a Sejb-

patak

földalatti

munkája.

egykori

nev

egyenes.

Lejárata szk. folyosója keskeny,

van csepegkövekkel.

bérc oldalában keskeny, hosszú üreg.

Szádelö

Nehezen ugyan,

oldalában.

keleti

Lefiatása

szorult leomlott szikla-

Barkui-cfieppkhxrlong

használják) a

Sejb-domb

már járhatóbb

A

63.

hasadékba

A.

szintre osztják.

—

eredménye.

hegycsúszamlás

Keresztjáratait a haránthasadékok adják.

a

A

nev
es
nev

nyugatra

Mateszkö

lápájától északra esik.

község határában (Abauj-Torna m.). 66. Szádeli-k (60á

—

m)

Szádeli völgy baloldali sziklái között
tátongó üregek. Sus-lyuk, .íuliász-lfiuk. A barlangi eredet völgy egykori nagyobb
barlaugjáuuk maradványai. 6S. Cukorsüveg sziklatornyának derekánál keskeny

DNy-i oldalában odvas barlang.

67.

sziklafolyosó.

Ordöghíd eltt a patak jobb
70. Az
még egy.
Ezek
az
hasadékos
odú.
Ördöghídi szurdokban a patak jobbján az út felett
egykori
nagyobb
völgy
barlangi
eredet
odvak a szádeliekhez hasonlóan a
barlangjának a maradványai.
Áj falucska község határában. Az áji platón 1 1. a Fdbimkai harlaiig

Áj

község

határában.

6Í).

Az

ájivölgyi

—

partjának sziklái között két kicsi odú. (Vázlatrajz.) Fennebli

a Greéovi-vrch mellett.

—

7-2.

A

hzini az

.Áji-rét

közelében.

—

73.

A

Knihiai-

STRÖMPL GÍBOR
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hánya

nev

üreg

való kutatások

maradványa

táró

Szepsi

Szarvaslicg}'

a

ma

is

folynak.

A

geriueéuek
barlang

fenti

D^

folytatásába esik, hol a vasórere
(?)

alkalmasint valami régi kutató

lesz.

község határában 74.

Nem

Kétnyílású odvas barlang.

A Bodva

folyó jolib partján a Tiulns-hinli.

messze tle ravaszlynkszcríi bejárattal egy tága-

sabb barlang. (Vázlatrajzok.)

A

szepsi

erdkerül

távolléte miatt a közeli barlangokat

keresni, utólagosan a kerül (Sztáronczky József)

gokról adott hírt
7(i.

A

:

7.").

A

nem tudtam

fel-

írásban a következ barlan-

jászol prépostság erdejében

—

nagy rsepphöhnrUtnii.

jászói réten a FeiichoUru-kiit.
11.

Debrd

község határában az Ilona-forrás nagy barlangja. Az iro-

dalom még S o m o d i község határából
rl alig tudunk valamit.

A

községenként

való

barlangok számát, mert

említ egynéhány barlangot, amelyek-

kérdezsködéssel

helyszíni

magamnak

is

sok

még

szaporíthatuók a

olyan üregrl tettek említést, amikrl

az illetk keveset tudtak, de az általuk megnevezettek többet tudtak volna.

Id

nem tudtam mind felkeresni. Annál
Összeírásom nem adja meg az abauj-

és költségek hiányában a msgnevezetteket

kevésbbé

a

megemlített barlangokat.

göraöri barlangvidék összes

barlang;ainak számát

Magam vagyok

meggyzdve

a legjobban

arról,

és

fekvhelyét.

Korántsem.

hogy jelentésem csak adatokat

hazánk leggazdagabb barlangvidékének megismeréséhez. Jelen soraima felkeresett és megtudakolt barlangokat. Soraim célja
még nem tanulmány, csak katalóguskiegészítés, a tanulmányt, a barbingok
típusaira és eredetére vonakozó kut-.itásaimat a részletesebb beszámolómba szánom.
szolgáltat

mal csak felsoroltam

Budapest, 19l!2 január 11-én.

A

BAHLANGKUTATii liIZoTTSAGAXAK HIVATALOS

M.i-'. T.

JELENTÉSE].
Kivonat

a

M.

1".

hó

T. Líarl:m<|liiit!tló
6-áii

líi/ollsá()áiiak

líHI. cvi

íelii-iiár

tartoll iil.-séiiek je{|yzökön\veb6l.

Elnök: SiEGMiSTH KÁROLY. E a il ó K.tDlc Ottok.ír dr. J c c u v a u n a k Bekey Imke Gáboe, Csörgey Titus, Derrey Lajos, Dornyay Bél.\, Finoek
BÉLA, GoRSiczKY S.ÍNDOR, Greschik Jenö dr., HÁMORI Mihály, Hermakn Orró,
Hilt.ebhand Jen dr., Kadic Ottokákné. Kerékgyártó Elek dr.. Kerékgyártó
Elekné, K.0R510S Tivadar dr., Lambrecht Kálmán, László Gábor dr., Lósy József.
LóczY Lajos di-., Majer István, Mártox Lajos dr., Mezey Lajos dr., báró Nyáry
Albert dr.. Pávai Vájna Ferenc dr., Parlagi Béla, Schenk .Takab, Schrétek Zoltán ib\, Scholtz Pál Kornél és Szaffka Tihamér.
Az elnök megnyitja az ülést és a jegyzököny hitelesítésére felkéri Márton
Lajos dr. és Scholiz Pál Kornél tagtársakat. Az ülésen a következ fontosabb
ügyek kerültek tálg^alás alá: 1. Az eladó felolvassa az 1911. évi január hó 3-áu
1

:

1

:

tartott ülés jegyzökönyvét,

melyet a Bizottság hozzászólás nélkül

hitelesít.

—

i.

Az

A M.
t'löadó

F.

BARLANGKUTATÓ BIZOTTSÁGÁNAK HIVATALOS JELENTÉSEI.

T.

hogy Pongkácz Jenó, komjáti
Márton Lajos ilr. inúzeuiui ör

jelputi,

uagybirtokos,

küls tagok

liallgató

a

Örvendetes

—
—

3.

4.

Jen

szini

Szaffka Tihamér megyetemi

és

Társulatlia léptek

Füldtaui

tudomásul szolgál.
Hefty Gydla urat küls tagnak választotta.
tagjai lettek.

Gedeon

nag3bii't()kos,
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s

ezzel a Bizottságnak rcudes

Az eluök ajánlására a Bizottság
Az eladó jelenti, hogy Hille-

beand Jen dr. rendes tag a répáshutai Ballá- barlangban próbaásatást végzett s
ez alkalommal dihiviális gerincesekkel együtt egy gyermek csoutvázmaradványaira

Errl

akadt.

langjábann
teljes

Hillebkan'D

leletrl

a

sember

oAz

sulat szakülésén

cím

alatt

eladást

tartott.

az

1,911.

évi

munkatervet

és az elnök indítványára az

hó

eladónak

és

a Földtani Tár-

^."i-én

Bükk- hegység Balla-bar-

a

Az eladás szövege

a «Közlemények»-beu
tudomásul szolgál.
5. Az eladó
költségvetést, melyet a Bizott.ság elfogad

—

Örvendetes

terjedelmében jelent meg.'

elterjeszti

1911. évi január

dr.

csontjai

191 l-re

100

K

tiszteletdijat szavaz.

A munka-

«]vzlemények»-ben jelent
Scholtz Pál Kornél rendes tag a vizsgálóbizottság nevében jelenti,
tí.
meg.
hogy a pénztárt és a számlákat megvizsgálta és azokat a legnagyobb rendben
találta, mire a Bizottság az eladónak és a pénztárosnak, úgymint a kiküldött
vizsgálóbizottság tagjainak is kifejtett munkájukért köszönetet szavaz és megadja
7. Hkrman Ottó tiszteleti tag megtartja «A bornekik 1910-re a felmentvéuyt.
sodi paleolit ügye» cím eladását, melyet a Bizottság lelkesedéssel fogad.
Az értékes eladás szövege teljes terjedelmében a «Közlemények»-ben jelent meg.Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
terv

és

szövege

költségvetés

a

teljes

terjedelemben

a

—

—

Kivonat a M.

Bizotlsánának 1911. évi
ülésének jegyzökönyvéhl.

F. T. Barlaiiflkiilaló

hó

lí'á

éti larlott

febi-uái*

Jordán Károly dr. Eladó: Kadií Ottokár dr. Jelen vanGábor, Cholnoky Jen áx., Finííer Béla, Hillebrand Jen dr.,
Kadic Ottokárxé, báró Xyáry Albert dr.. Papp Ivároly dr.. Pávai Vájna Ferenc dr.,
PiTTER Tivadar, Scholtz Pál Kornél, Strömpl Gábor dr., Szaffka Tihamér, SzonTAQH Tamás dr. és Timkó Imre.
Az elnök megnyitja az ülést és a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Strömpl
Gábor dr. és Szaffka Tihamér tagtársakat. Az ülésen a következk kerültek tárgyalás alá: 1. Az eladó felolvassa az 1911. évi február 6-án tartott ülés jegyzökönyvének szövegét, melyet a Bizottság hitelesít.
i Az eladó jelenti, hogy a
• Közlemények "-bi
ezentúl 100 magyar és ÖO német különlenyomatot juttat az
anyaegyesület ftitkára a Bizottságnak. Ez a körülmény lehetvé teszi, hogy a
»Közlemények»et ezentúl nemcsak a küls tagok, hanem a Bizottság minden tagja
meg fogja kapni. A különlenyomatok ezentúl számozott címlajipal fognak megjelenni. Örvendetes tudomásul szolgál. — 3. Az elnök ajánlására a Bizottság Papp
KÁROLY dr. osztálygeológus urat, a Földtani Táxsulat fótitkárát és Ascher Antal
megyet. kvestor urat, a Földtani Társulat pénztárosát rendes tagoknak választja.
4. Cholnoky Jen dr. egyet, tanár, a Bizottság vendége megtartja
«Az Alföldre

Elnök:

nak: Bekey Imre

—

—

:

barlangok kutatásának jelentségérl* cím

nyíló
melyet a
megtartja

Jen

dr.

Bizottság
:

az

lelkesedéssel

fogad.

—

5.

Báró Nyáry Albert

th\

eladását,
rendes tag

"A Felfalusi barlang ismertetése* cím eladását. Cholnoky
eladáshoz hozzászólva megjegyzi, hogy a hallottak és a bemutatott

•

Közlemények

-

Ugvanaz. 1911

a

M. F.

é\-f.

1.

T.

Barlangkutató

füzet.

Bizottságából.

1911. évf.

'J.

füzet.

A M.

332

anyag
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F. T.

Báró NyÁRY Albert

jenek.

maga

sorban

igen érdekesnek ígérkezik. A fdolog, hogy
rétegrl rétegre és archeológus jelenlétében történa hozzászólásra felelve megjegyzi, hogy öt els-

itélve e barlang kutatása

iitáu

az ilyon ásatások szakszeren,
dr.

támogatás mellett, az egész barlangot ki tudná
adást

szövege

fogadja,

tetszéssel

—

ha valakivel szövetkezve, anyagi

a lelet érdekli s köszönettel venné,

teljes

ásatni.

A

terjedelmében a

Bizottság az érdekes el«

Közlemények" -ben

jelent

"Néhány irodalmunkban még eddig nem szerepl barlang ismertetése* cim

meg.*

PÁVAI Vájna Ferenc

G.

eladását.

Steömpl Gábor

ban a nép

által

dr.

rendes tag megtartja

dr. naegjegyzi,

hogy

:

a barlangok

elssor-

elnevezésénél

használt neveket kellene tekintetbe venni és nagyobb jiontossággal

Pávai Vájna Ferenc ilr. azt válaszolja, hogy csak olyan barlangokat
melyeknek egyáltalában nem volt nevük. .Jelen eladása csupán ideiglenes ismertetés. A Bizottság az eladást tetszéssel fogadja, az eladás szövege a
« Közlemények -ben jelent meg.- Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
használni.

nevezett

el,

>i

Kivonat a

l\l.

F.

lió

E

1

u

c)

k

:

BarlanoI^iHató Bizottsádának

T.

29-én

tai-tutt

SiEGMETH KÁROLY.

1911. évi április

ülésének jí^gyzökönyvébl.

Eladó:

Kadió Ottokár

ilr. .T

e

e

1

vannak:

n

AscHER Antal, Hermán Ottó, Hillebrand Jen di\, Finger Béla, Pávai Vájna
Ferenc dr., Scholtz Pál Kornél, Scholtz Pál Kornélné és Szekrényessy Géza.
Az elnök megnyitja az ülést és a jegyzköny hitelesítésére felkéri Scholtz
PÁL Kornél és Pávai Vájna Ferenc dr. tagtársakat.
Az ülésen a következ fontosabb ügyek kerültek tárgyalás alá 1 Az eladó
felolvassa az 1911. évi február hó 24-én tartott ülés jegyzkönyvét, melyet a Bizott2. A Bizottság az eladó indítványára elhatározza, hogy a Földság hitelesít.
tani Intézet tagjaihoz felhívást meneszt, melyben felkéri a geológus urakat, hogy
nyári felvételeik alkalmával a barlangok iránt is tekintettel legyenek és hogy a
8. Az eladó jelenti, hogy Stégek
geológus urak a Bizottságba meghivassanak.
PÁL százados úrtól értesítés érkezett, mely szerint Vácz mellett kfejtés közben
üregre akadtak. A Bizottság felkéri Pávai Vájna Ferenc dr. tagtársat, hogy a
4. Az eladó benyújtja az 1911. é\i munkaszóban lev üreget megvizsgálja.
:

.

—

—

—

melyet a Bizottság változatlanul elfogad. E tervezet szerint a
Bizottság a következ tagtársakat bízta meg munkával. A barlangkatalogus összeállításával továbbra is Siegmeth Károly elnököt és Hoeusitzky Henrik tagtársat
kérte fel. Valamelyik budavidéki barlang felásatására Kadic Ottokár di-. eladó
nyert megbízást. A Pálvölgyi barlang kutatásának történetét Scholtz Pál Kornél
fogja megírni, a barlang felmérését pedig Jordán Ivároly dr. alelnök, Szaffka

felosztás

Tihamér

tervezetét,

és

Sirömpl Gábor

dr.

tagtársak fogják végezni.

A

viszonyainak tanulmányozásái-a ugyancsak Strömpl Gábor

Az
ben

aggteleki Baradla-barlang felásatásának
véli tartani,

míg

pénzösszeg

geomorfológiai tanulmányozásával Strömpl Gábor
ság.

A

szilicei,

pelsöci és tornai

szilasi,

di'.

fensik

th-.

Közlemények
Közlemények

a
a

M. F.
M. F.

meg

A

barlang

a Bizott-

barlangjainak bejárására és térké-

vállalkozott.

Ezeken kívül Jordán Károly

Imre Gábor tagtársakkal a Vecsembükki zsombolyokat
1

egyelre függ-

beérkezik.

tagtársat bízta

alelnök készséggel vállalkozott, hogy saját költségére Scholtz

2

szívesen vállalkozott.

folytatását a Bizottság

erre a célra a kérelmezett

pezésére ugyancsak Strömpl Gábor

barlang geomorfológiai

dr.

és

Pál Kornél
a

T.

Barlangkutató

T.

Barlangkutató Bizottságából.

Bizottságából.

többi

és

dr.

Bekey

komjáti bar-

1911. óvf. 8. füzet.

1911. évf. 4. füzet.

^
,

A M.

lángot

—

átkutassa.
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ö.

Kadic Ottokár

dr.

eladó megtartja

:

nA

r é

p á

Balla-barlangbau végzett ásatások ex'edniéuyei» cím

s

h u

t

a

i

eladását.

PÁVAI Vájna Ferenc dr. az eladáshoz hozzászólva, a következkre tér ki. A barlang fenekén lev vörös agyag, pala- és kvarckavics elfordulását az egykori vizek
odahordásának tulajdoníija. A rénszarvas, madár és rágcsálók fauna diluviális
korát nem tartja véglegesen bebizonyítottnak, mivel abban egy abszolút fosszilis

Kadic Ottokár dr. eladó válaszolva, felemlíti, hogy a kvarctörtént bemosása tényleg a legtermészetesebbnek látszik,
ezt a feltevést azonban a régebben felerre a körülményre már maga is gondolt
vett geológiai térkép nem igazolja, mely szerint a Balla-patak fels folyásában

faj

sincs képviselve.

kavicsnak

barlangba

a

;

kizárólag

mészkterületrl hozza

a kavicsot.

A

fauna diluviális voltát eladó biz-

tosra veszi, mivel ez a fauna a hasonló morvaországi és wnrtembergi diluviálisnak
elismert faunával, az abszolút fosszilis fajok kivételével, teljesen egyezik. Eladó

kizártnak

hogy a rénszarvas és kortársai Magyarországon a jelenkor elején
hogy a Balla-barlang teljes kitakarítása esetén abszolút

tartja,

volua

éltek

reméli,

és

fosszilis fajok is

napfényre kerülnek.
lévén, elnök az ülést berekeszti.

Egyéb tárgy nem

Kivonat a M.

november

F. T. Iíai'laii<|kiitaló Bizottságának 1911. évi
tartott üléséneli jegyzökönyvébl.

hó 25-én

E 1 11 ö k Siegmeth Károlv. Eladó: Kadic Ottokár dr. .Jelen vannak:
Balogh Margit dr., Bekey Imre Gábor, Hillebrand Jen dr., Hobusitzky Henrik,
LóczY Lajos dr., Magasházy László, Mihók Ottó, Pálfy Mór dr., Scholtz 1'ál
Kornél, Scholtz Pál Kornélné és Siegmeth Lajos da-.
Az elnök megnyitja az ülést és a jegj'zökönyv hitelesítésére felkéri Scholtz
PÁL Kornél és Bekey Imre Gábor tagtársakat.
Az ülésen a következ fontosabb tárgyak kerültek napirendre 1. Az eladó
:

:

hó 29-én tartott ülés jegyzökönyvét, melyet a Bizott2. Az eladó megállapítja, hogy a M. Földtani Társulat
a Bizottság tagságával foglalkozott,* mely alkalommal
kifogásolta, hogy a Bizottság tiszteleti és küls tagokat
dr. és Pálfy Mór választmányi tagok szerint a Bizottság
választhat és pedig bizottsági tagokat a M. Földtani Tár-

felolvassa az 1911. évi április

ság elfogad és hitelesít.

választmánya ismételve
több választmányi tag
választott. LóczY Lajos
tagokat

egyféle

csakis

—

Bár ebben a kérdésben a választmánj' végleges döntést nem
ügyének tisztázását óhajtva, a következket
indítványozza
A Bizottság a választmányban felmerült kivánatokhoz alkalmazkodva, a következket határozza el
I.
A Bizottság ezentúl a Földtani Társulat
tagjai közül csakis bizottsági tagokat \álasszon. Az eddig megválasztott rendes
sulat

közül.

tagjai

eladó

hozott,

a bizottsági tagválasztás

:

:

tagok szintén ezt

tagok továbbra

nem

választ

is

többé

a

címet

II. Az eddig megválasztott tiszteleti és küls
minségben maradnak, ezentúl azonban a Bizottság

kapják.

ebben

a

ilyen

tagokat.

A

Bizottság

az

indítványt elfogadja.

eladó megállapítja, hogy a M. Földtani Társulat választmánya
hó

1-én

tartott választmányi

ülésén

a

Bizottság ügyeit

—

.3.

Az

1911. évi március

tárgyalva,

a

többi közt

jegyzkönyvi kivonatait többé nem fogja kinyomatni.
Eladó megjegyzi, hogy a jegyzökönyvekrl mindenkor csak rövid kivonatokat
közölt és utal arra, hogy a jegyzökönyvek kinyomatása a tagok és a központ
elhatározta,

hogy

a Bizottság

1

F.ddtani Közlöny

XLL

(1911) pag. 102. és 440.

-

Földtani Közlöny

XLI

(191

Íj

pag. 440.

A M.
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állandó összeköttetés fenntartása végett elkerülhetetlen.

közötti

Remény

van,

hogy

a jegyzökönyvek tartalma mégis kinyomattatik, de csak a társulati év végén illet-

—

következ év elején. A Bizottság a jelentést tudomásul veszi.
4. Az eladó
hogy a Bizottság részére a következ pénzadományok érkeztek. A M. Földtani Társulat részérl 500 K. Az aggteleki Baradla-barlang felásatása céljaira a
M. Tudományos Akadémia 500 K, a M. Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya ugyanleg a

jelenti,

erre a célra szintén 500

K

adományozott.

A

vecsembükki zsomljólyok átkutatására
Pongeácz Jen komjáti nagybirtokos úr közbenjárása folytán 200 K. Kóos József zsarnói földbirtokos úr,
Gedeon Jen színi nagylúrtokos úr közbenjárása folytán 100 K adományozott.
A Bizottság a jelentést örömmel tudomásul veszi és az adományozóknak, úgymint
a közvetítknek jegyzkönyvi köszönetet szavaz.
-5.
Az eladó elterjeszti a
M. Földtani Társulat útján a Bizottsághoz Sztlády Zoltán dr. egyet, m.-tanár és
KosKA Márton dr. egyet, tanársegéd uraktól érkezett közös kérvényt, melyben a
topánfalvi Lucsia-barlang felásatására .ÖOO K segélyt kérnek. Eladó meggróf

Hadik János ny. államtitkár úr ö

excelleneiája,

—

hogy a Bizottságnak ez id szerint nincs olyan alapja, amelybl a kívánt
pénzt adhatna. Tekintettel a Lucsia-barlang felásatásának fontosságára a
Bizottság megtehetné, hogy e barlang kutatását a jöv évi munkatervezetébe fel-

jegyzi,

célra

vegye

és a szükséges

az elterjesztést
terjeszti

költségek

megszerzése

tudomásul veszi

iránt

és az indítványt

lépéseket tegyen.
elfogadja.

—

6.

A

Bizottság

Az eladó el-

Baits György bajóti jegyz átiratát, melyben a Bizottságnak két új barbe és ezek átkutatását kéri. Eladó örvendetes jelenségnek tartja,

langot jelent

hogy

a hatóságok és a közönség a Bizottság létezésérl

tudomást szerezve, mindig

srbben

barlangokról értesítéseket küldenek és ezek átkutatását sürgetik. A Bizottságnak ezeket a figyelmességeket azzal kellene honorálnia, hogy az ilyen kéréseknek lehetleg eleget tegyen. Ez azonban mindaddig, míg a Bizottságnak évi állami
szubvenciója nincs, lehetetlen. Bekey Imre

Gábor

bizottsági tag hozzászólása után

nézeteket magáévá
Az eladó elterjeszti Sáros vármegye alispánjának átiratát, melyben
az A b o s i b a r 1 a n g felfedezését és jelenlegi állapotát ismerteti. Eladó az Abosi
barlangot a Bizottság figyelmébe ajánlja és kéri, hogy alkalmas idben e barlang

a Bizottság az elterjesztést tudomásul

teszi.

—

veszi és az elhangzott

7.

—

A Bizottság az elterjesztést tudomásul veszi.
Scholtz Pál Kornél bizottsági tag megtartja: »A vecsembükki zsomboly lylikak» cím eladását, melyet a Bizottság tetszéssel fogad.

átkutatását elrendelni szíveskedjen.
!S.

Egyéb tárgy nem

lévén, elnök az ülést berekeszti.
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wáhrend der Bohiuag.
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Földtani Köz-

Bandes 41 des

des
dit?

35

periodische Springquelle von Ipoly-

Zur Erganzung dieser Beschreibung

jené wunderbare Erscheinungen sehildern,

welche

will

sich an der

Springquelle zeigten.

in

Von der S a 1 g ó t a
ümgebung von

der

r j

á n e r

S

t

Salgótarján

rig. 35. Die Sin-mgqiielle vou Ipoiynyitra
entfernte

Baum

orseheint mit

Ei.s

e

i

nko h

seit

1

e

ng

r

Jalii'en auf

im Winter. Der

.30

u b e n A.-G. wirfi

Kohlén geschürft.

m

von der Quelle

überkrustet. Ani 14. .Jánner 191á.
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lm

Jahre 1910 wurde ieh von Herin Oberbergrat H. v. Böckh auf das
Becken von Losonc aufmerksam gemacbt. Auf seinen ^'or3cblag beging
ich das Gebiet und wir stellien fest, dafi das enválmte Becken geologisch gleich alt mit dem Becken von Halgótarján ist. Da sioh in den
vorbandenen Aufscblüssen allenthalben mediterránéi- Schlier zeigte.

muBten die Bohrlöcher in diese bohe Hangendsebicht plaziert werden.
Das Eobrloch No. I wuide bei Szalatna NE-licb von Losonc nieder-

Fig. 36. Die Spriug(.|iiBUe vuu Ipulyiiyitra
TVassei'tropfeii gefrioreu

geteuft
auf.

und

sehlolj

Die [Bobrung

gebirge gelangt

ist,

bei

zii

eiuem 10

einer

wuide,

im Winter. Die

m hoheii Eisberg. Am

lierabfalleudeu

14. .Tánuer 1912.

Gesamttiefe zwei dünnere Koblenstreifen

nacbdem

sie in

das Glimmerscbiefer-Grund-

eingestellt.

Als zweiter Bohrpunkt wurde die Ebene von Ipolynyitra

Tal bestimmt,

u.

zw.

aus

dem Grundé,

im

Ipoly-

weil einesteils die geograpbiscbe

Lage derselben günstig ist, anderesteils aber in der Nábe mehrere Aufschlüsse vorbanden sind, in welchen cbarakteristiscbe Fossilien des
mediterránén

Scbliers:

Trllina

oltmDigenais,

J'tjrula

comlita,

Aliiria

Aturi, Schizaster Laubei (Spuren), Brissopsis ottnangensis, Pecten dcnudaliiH usw.

vorkommen. Nacb unseren Berechnungen

bátte die Köble in

DIE PERIODISCHE SPRINGQUELLE VON IPOLVNYITRA IM WINTEK.

<liesem Bohiloch etwa

in

400

— uOO m

Tiefe
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angeteuft werden müssen.

am Í20. Jiiner 1911 begonnen. Der Bohrer bewegte
einem und demselben Gestein, so dafi wir, als schon eine
Tiefe von nabe an 500 m erreicbt wmde, im Klaien darüber Marén,
dafí wir auf einem für unser Gebiet abnormalen Punkt bobren. Die
Die Bobrung wurde
sich stets iu

Eicbtigkeit unserer

ám 016

m

Annahme

bestátigte sich, als sich

am

6.

Mai 1911

eine von eiuer Gaseruption begleitete periodische Quelle zeigte.

Fi<;.

37.

Die Sjjriugíjuelle von Ipolyuyitra im Winter.

Die Baumzweige brechen

Diese

Közlöny

iinter der

Last der Eiszapfen. Ain 31. Janner 191á.

—

wurde im Heft 11
12, Jahrgang
von K. Emszt beschrieben, weshalb

nicht weiter befassen

1911
icb

des

Földtani

mich mit derselben

will.

Das Wasser war anfangs ganz klar und durcbsichtig, seit dem Erdbeben von Kecskemét bringt es jedoch standig eine geringe Menge
Schlammes mit sich. Die Periodizitát der Quelle von 5 6 Minuten
wíihrte vom Mai bis November, seither folgen die Ausbrüche so rasch
aufeinander (pro Sekunde 3), dafi die Quelle bei oberfláchlicher Beobachtung als bestandig springender artesischer Brunnen erscheint. In letzterer Zeit erreichte die aufspringende Wassersáule 40 m Höhe. Der

—

Földtani Küziüny. XLll köt. 1912.

23
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Bohrturm wurde abRetragen,
zu seben, so

dafi die

gezáhlt werden

die Wassersaule

kann.

Am

schönsten
14

bei anhaltendor Kalte bis

Auf meinen Vorschlag kaufte

gruben
an,

alsó

von allén Seiten

sie jedoéh ím Winter, wo die
und einen Eisberg bilden, dessen

isi

herabfallenden Wassertropfen gefrieren

Höhe

ist

Springquelle zu den schönsten Natureischeinungen

— 15 m

erreicht.

Salgótarj án er Öte nk oh len-

die

i

A.-G. das Grundstück, auf welchem sicb das Bohrloch befindet,

so dafi sich die Springquelle

im

Besitz dieser Gesellsehaft liefindet.

Die Verrohrung wurde im Bohrloch belassen, wodurch die Zukunft der
Quelle gesichert erscheint.

Gegenwártig werden die Arbeiten dureh die Kálte
Frühjahi-

wollen wir jedoeh

bauen, in welchem

um

die

Quelle

herum

ein

liehindert,

im

Betonbecken

das Wasser au^efangen werden wird. Eine weitere

Verwertung der Quelle sein, da das aufspringende
Wasser nach den bisherigen Analysen als alkalisches bikarbonathaltiges
Wasser von wertvoller Heilkraft ist.
Die Springquelle bot im Jiinner 1912 mit Eintritt der strengen
Kálte einen wunderschönen Anblick. Am Sonntag, den 14. .Jiinner, vier
Tagé nacb dem Eintritt der Kálte wurden obige Photographien aufAufgabe

wird

die

im Sonnenschein, in zahlreiche dünne
Farben des Eegenbogens. Bis die Tropfen zu
Boden fielen, waren sie auch gefroren und bildeten práehtige Eiszapfen
und Blöcke. Da der Wind in der einen Eichtung stárker war, lieB er
das herabstürzende Wasser zu einem 10 m hben Eisberg erstarren.
Gegenüber der Quelle, in 30 m Entfernung befiuden sich Gárten

genommen. Das Wasser

spielte

Strahlen zerteilt in allén

mit einem groBen Baum. Die
hin, erstarrten

auf den

Asten

feinen Wassertroi^fen gelangten bis dortdes

Baumes zu

Eiszapfen, durch derén

Gewicht Ende Jánner einzelne Zweige sogar abbrachen.
Die wunderbare Naturerscheinung batte wáhrend der andauernden.
Kálte

Wochen hindurch

unzáhlige Bewunderer.

Salgótarján, den 12. Feber 1912.

»
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Du' LXII. GentM-alviTsiiimnliinfj der UiigarischíMi

A)

Geolo()is<'lH'ii (>»'st'llsrlial't.

Die

Uugarische

Gesellschaft

Geologisclie

liielt

am

7.

Feber 1912

iinter

(lem Vorsitz vou Prof. Dr. Fe. Schatabzik imd mit Beiseiu von 63 Mitgliedern
ihre

LXn. Geueralversammlung
Uhlio. welche auf

íiber Y.

A.

ab.

Naeh der Eröffnung der Sitzung

hielt Vorsitzender eine Gedenkrede
von Heft 3 wörtlich wiedergegeben ist.
2. Hierauf hielt Hofrat Prof. Dr. L. v. Ilosvay eine Gedenkrede über
IvALECSiNSZKY, welche den zweiten Artikel des Heftes 3 bildet.
3. Der di-itte Pimkt der Tagesordnung war die Wahl von Ehrenmitglie1.

V.

S.

245

-

Zu Ehreumitgliedern wurden

dern.

i'í6

gewiihlt

:

Hofrat Prof. Dr. A.

1.

J.

Kbenner,

Direktor der miueralogisehen Abteilung des Nationalrauseums,

2.

Prof. Dr. L.

geologischen Reiehsanstalt.

3.

Oberbergrat,

V.

LóczY. Direktor der kgl. iingar.

Chefgeologe L. Eoth

v.

Telegd,

4.

B. Inkey

v.

Gutsbesitzer, gründen-

P.u:>lin,

des Mitglied der Ungar. Geol. Gesellschaft.

Der

4.

vierte

Punkt

der

Gedenkmedaille. Dieselbe erhielt

Tagesordnng war
kgl.

ungar.

die Verleihung der Szabó-

Chefgeologe Dr. M.

seiner Arbeit oDie geologischen Verháltnisse

v.

Páli'y mit

und Erzgánge der Bergbaue des

Siebenbürgischeu Erzgebirges.

Sodaun imterbreitete der

5.

In

dem umfangreichen
1911

.Jahre

elf

Faohsitzimgen

stiinde sprachen.

Bestandes sehr

dern sehr

viel

Bericht

hielt,

iu

mitglieder.

Vorsitz Dr. Th.

v.

entsendete Kommission eutfal-

Szontaghs ebenfalls

1S4 ordentliche

und

Hierzu

kommen noch 60 Abonnenteu, 200

1.")

korrespondierende

Protektor,

dal3

Földtani

Das Vermögen der
r)l.7S6 K.

Gesellschaft

iu-

Mitglieder,

12 Elireu-

dann 35

insgesamt alsó

Mitglieder,

Közlöny im
1000 Esemplaren gedruckt werden muB.

Gedenkfond

eine sehr erfolgreiche
1

16 unterstützende, 41 gründeude Mitglieder, ferner an Personen 371.

dische

so

ilires

neue Höhlen, auch wurden 12 Vortrage gehalten. Die zurVor-

an Körperschaften, Institutionen

dungen,

im

mit ihren 42 Mitglie-

aufzmveisen. Sie erforschte

Die Ungarische Geologisclie Gesellschaft hat

Tátigkeit.

die Gesellschaft

Die Höhlenforschungskommission hat im zweiten Jahre

viel Erfolge

dem

unter

dafi

welcheu 21 Fachleute über 2S Gegen-

bereitung eines geologischen Fachwörterbuches
tete

Papp seinen Bericht.

erste Sekretar Dr. K. v.

wird hervorgehoben,

ausliin-

67.Ö Mitglieder.

und auslándische Tauschverbin1912 in einer Aufiage von

-Jahre

betragt

Ende 1911 samt dem Szabó-

Die Ausgaben beliefen sich im Jahre 1911 auf 23.301 K.
23*
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vom Füestex Nikolaus
Die Gesellschaft erhielt folgende Uuterstützungen
1260 K. vom Kultusmiuisterium
V. EszTEBHÁzY 840 K, von Dr. A. v. Semsey
3000 K. vom Ackerbauministerium 4-000 K.
Die Kollekte für die Büste weil. J. v. Böckhs hatte einen schöueu Erfolg.
:

indem
diesel-

die Summe der eingelaufeuen Betrage bereits GOOO K übersteigt. Zu
Summe trugen nicht nur die groBen ungarisehen Uuternehmungen sowie

ungarisehen

die

Geologen

und

Bergleiite

und

Österreichs

Geologen

Eumiiuiens,

bei,

sondern

sowie

sozusagen

zalilreiche

auch

allé

Unternehmangeu

Deutschlands.

in

Für das Grabdeukmal des
engerem Kreise gesammelt

Kollekte ergab

die

Steinmetzmeister

der

Grabstein anfertigte,
hoí' bei

Wilhelm Güll wurde nur

ctwa 400 K. für welcheu
einen schöuen
Karstmarmor
A. Andeeetti aus
weleher am 1. November 1911 im Rákoskercszturer Fried:

Betrag

Sekretárs weil.

II.

Budapest

aufgestellt wurde.

An

der Yorderseite des Grabsteines

zwischen

Tafel

einer glatt geschlifl'enen

dem

Eeliefbild

ungarischer Sprache folgende Inschrift eingehaueu

ist

von Eiclieuzweigeu

auf
iu

:

DEM ANDENKEN AN

WILHELM GÜLL
KGL. UNGAE. GEOLOGEN
187(i— 1909

AÜS ÖFFENTLICHEN GABEN EEKICHTET

VON DEB UNGAEISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.
Der erste
Márz 1911

Sekretiir

gedachte

sodaun deu verstorbenen Mitgliedern.

km

Kövend (Kom. Torda-Aranj^os) Fhanz Adámosi
Salinenbeamter i. E. im Altér von 73 Jahren. Edoard Pinkert Gimnasialprofessor in Budapest verstarb am 27. Juli 1911 im Altér von 28 Jahren.
Pinkert hat sich mit petrographischen Studien befafit und 1907 erscliien von
ihm im Földtani Közlöny eine Abhandlung über die Eruptivgesteine der Bulzaer
Berggruppe. Báron Dionys v. Mednyánszky, das álteste Mitglied der Gesellschaft
verstarb in Hietzing bei Wien am 28. Dezembev 1911 im Alter von 82 Jahren.
Báron Mednyánszky trat der Gesellschaft im Jahre 1851 bei. Im Jahre 1867
wurde er Berggraf von Selmec, sodann uach Aufhebung dieser Würde Ober27.

gespan

Komitates

des

Wien und

verstarb

hielt

in

Trencsén.

sehen Verháltnissen jedoch
liothek

In

den 80-er Jahren übersiedelte er nach
Tode auf. Er bewahrte deu ungari-

sich dórt bis zu seinem

stets ein reges

dem Eötvös-Kollégium

in

Interessé

und schenkte

seine Bib-

Budapest. Báron Mednyánszky hielt seinen

ersten wissenschaftliehen Vortrag über die geologischeu Yerháltnisse von Dóvényujfalu
lö. Juli

iu

der

18.j1.

Fachsitzung

Auch

der

Ungarisehen

spater verfaBte er

schiedene Gebiete Ungarns. Péter Kuncz

am

Tagé vor

der

Geologischeu

Gesellschaft

am

zalilreiche kleinere Arbeiten über ver-

Sektionsrat

Generalversammlung im

1868 ordentliches Mitglied der Gesellschaft

im Ruhestand verschied
Er war seit

Alter von SS Jaln-eu.

lí.

Fig. 38.

GijLl

VILMOS

i:

Das Grabdenkmal von Wilhklm Güll im Rákoskereszturci- Frípdhof
bei Biulaijest.
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6. Unter auderen
Gegenstandeu der Geueralvorsummlimg soll nocli dcr
Autrag L. v. Lóczy erwálint werden, in welchem vorgeschlagen wii-d, die
Gesellschaft soUe sich mit dem Ersucheu an das Kultus- imd Uuten-ichtsministerium wenden, es mögen an den zu errichtenden Uuiversitáten in Pozsony
und Debrecen für Mineralogie einerseits und für Geológia und Paliiontologie

audererseits besondere Lehrstühle errichtet werden.

Der Antrag wird eiustimmig

angenommen.

den Faclisitxiiiigcii dcr UntjaiMscheii
Geoloaischen Gesellscliaft.

B) Mitteiliiii(j(Mi aiis

Noveiiihcr 1911.

8.

V. LÓCZY hált eiueu Vortrag
über ileu G a s a u s b r u e h bei K i s Eiugaugs wird eine ausfübrliche Bescbreibung der Brunneneiurichtuui;
des Gases geliefert. Der Brunuen von Kissármás erhalt das meiste Gas auf 270 m
Tiefe u. zw. iu einer solcheu Meuge, daC das scbreckenerregende Getöse des hervortretenden Gases auf 10 km börbar war. lm Juli des laufendeu Jahres (1911)
verstummte jedoch das Getöse, au welches sich die BevöLkerung der Umgebung
schon fást gewöhut hat, da der Brunnen in etwa 130 m Tiefe abgesperrt wordcni
ist, damit die
tágliche Gasmenge von 912,000 m' nicht unbenützt entrinne. Als
das Gas explodierte, eilte LóczY als einer der ersten an deu Schauplatz des Ereig-

a) L.

s

á r

má

nisses,

s.

und untersuchte

Esplosion
Kráter,

entstanden

derén

die

iu

Wirkung der Explosion auf

.350

— 700 m

zwei Hauptriobtungen

Entfernung

N — S-licb

die

Umgebung. Infolge der

vom Gasbrunnen
und

NE — SW-licb

9

— 10

kleinere

Augeuden durcb die Exjjlosion cntstandeneu A'ertiefungen
Steine und Getrümmer boch emporschossen. Hieraus sowie aus dem Umstaud,
dai3 sich die zurückfallenden Schieferstücke etwa 30 cm tief in den Boden eiubohrten, ergibt sich aus der berausgeworfenen Erdmasse von S 9000 m^ mathimatiscb berechnet eine motorische Kraft von etwa 10 Millionen Pferdekráften.
Vortragender, der zablreiche Ausbrüehe des StromboH, Atna und Vesuv
zeugen behaupten,

da<3

sind.

aus

—

kennt,

ist gezwungen zuzugebcn, daB beim Ausbruch von Kissármás eine Euergio
von wirklich vulkanischor Stárke wirktc, niolit abcr eine geringfíigigere Ergbewcgung. Trotzdem darf man sich betrefís der Ursache des Auslirucbes zu keincu

tibereilten ScbluBfolgerungen hinreiUen lassen.

Zur Zeit sind nocb sehr eingebende
Druck von 28 Atm. des Gasbrunneus
konstant blieb, darf durchaus nicht gescblossen werden, daB der Ausbruch tektouisehen Ursprunges sei. Es liegen ja aus Eumánien zablreiche Beispicle vor, daB
Brunnen, lUe .30 m von einander entfernt sind, einander Druck nicht bceinfluBfU.
Doch darf audererseits auch nicht behauptet werden, daB die Eraption als Folge
der Absperrung des Brunnens eintrat. Die der Explosion vorangegangeuen, in der
Untersuchungen

nötig.

Daraus,

daB

der

Umgebung

Erscheinungen gebén viel zu denken. Sebn droi Tagc
10 km N-lich von Kissármás, iu Xa{,'ysánnás und
Katona Erdbeben und heftigcs unterirdiscbcs Getöse wabr. Gleicbzeitif; mit dcr
Eruption biirte man in Uzdipéter und Bála unterirdiscbes Getöse und Inhlto aiicli
Erdbeben, also ebenfaUs weit von der Eruption.
Kacb LÓCZY niuB der uuterirdische Weg des Gases ein sehr komplizierter
beobaehteten
vor der Eruption nahm

sein, jedenfalls

dnrcbzieht es nicht ruhig gclafferte, sonderu gcfalteto Scliichtcn.
daB das aus deu Kratern herausgeworfene Gesteinsmaterial E-licb von
Kratern zur Erde tiel, sclilieBt Vortragender, diiB dio Knniile dcr Krnter fie-ícn

Daraus,
<lcn

man
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siud. Erdölausbrücho uud die Eruptioiion von ÍSchliimiuvulkanou sind
den Torliogeuden Ersclieimmgeu ziiuiichst verwaudt. Er ist überzeugt, daB dic
Ursache dos Ausbruches in uicht allzu groBer Tiefe liegt, hierauf deuteii die mit
groBer Kraft iu bedeuteude Hölie omporgeschleuderten Schieferstücke. Einen wich-

"W geneigt

dafí dio Menge des Erdgases
Inneren des Mezség vicl bedcutender ist, als bislier angeuommen wurde. Es
ist unnötig in Siebenbürgeu
nocli weiter nacli Erdgas zu suchen, es gibt dessen
lUH Kissármás herum gcnng. Ja es gibt nocli inelír als frülier
voi- der Explosion

tigeu Schlufi erfordert die Gaseruption, niiinlich den,
iin

:

Bruunen

lieferte

der

überaus

erfreiilioh,

herrlieheu

nm

860.000—900.000

táglicli

so betrübender

ist

es

dafi

die

Millión.

dafi

Dies

ist

Ausbeutimg dieses

uoch vom Árar bishcr

lange Jahre hindurch nicht einnial versuclit worden
Fr. Schafakzik liorte mit Geuugtuung,

eiuo

lieute

jodocli,

weder von Privátén

Natnrschatzes

m^

dnrcli drei

ist.

Lóczy

die Strulttur des Sieben-

bürgischen Beckens vollstáudig festgestellt sieht. Dies ist um so beruhigender, als in
den letzteu Tagén gewisse Stimmen dagegen laut wurden. Aucli Schafarzik selbst
hatte Gelegenheit iu der letzten Vergangenheit, gelegentlicli der Exkursion der geo-

logischon Gesellschaft die Tektonik des siebonbürgisclion Beckens zu studiex-en, und
kaun behaupten, daI3 die Anfbruclislinien des Gases tektonisch vorgezoichnet siud.
H. V. BöCKH fügt dem Vertrag v. Lóczys ciuige Bemerkuugen an über die
Prage, wie die Ursache des Gasausbruclies festzustellen ist. Aus dem bisherigeu
erhellt, daíJ dena Gasausbrucb ein Erdboben voranging und auch uach der Eruptiou
ein solches erfolgte, feruer dafi das Mauomcter des Brunuens wáhrend luid nacli
dem Ausbruch unveránderten Gasdruck auzeigte. Es ist bekannt, dafi das Gas,
\vo es in groBer Menge vorhaudeu ist, zuweileu auch von selbst ausbricht. Naoh
KövÁRY erfolgte ja auch die Eruptiou von Bázua von selbst. Dies war auch bei
Zúgó der Fali. Überdies gibt es in Siebenbürgeu auch heute uoch viel tátige
Schlammvulkane. Es ist naheliegeud, daB auch der Ausbruch von Kissármás tektonischen Urspruuges ist. Demgegenüber denkt sicli Prof. Pfeifer die Sache folgeudermaBen. Er nimmt an, dafi die im Gasbrunnen durchbohrten Schichten gleichmáfiig gegen den Puukt der Eruptiou ansteigen. Nun ist aber der Packer in 130 m
Tiefe augebracht. In die Schichten uuter dem Packer, welehe Gas unter geringcrem Druck führen, gelaugte das uuter starkem Druck beflndliche Gas von der
Sohle des Brunuens. Drei Monate dauerte es, bis der Druck an der Ausbruehsstelle
einen solchen Druck erlangte, dafi die dünuere Decke es uicht mehr aushielt und
die

Eruption

erfolgte.

nicht so gelagert.

bereits entgegeugesetzt.

nungen

Wahrscheinlich

AuBerdem

nicht

dafür

Jedenfalls

dafi

spricht,

siud jedoch

das Fallen dórt,

angestellt werdcn, ob ein

zu verursachen.
J. Pfeifer legt dar,
zeigte

ist

muB

wo

gasführeudeu

Schichten
Eruption erfolgt ist,

ein genaues Profi! festgestellt

Druck von 28 Atm. genügen kounte

der Umstand, dafi das

dafi

die

die erste

zwiscbeu

uud Bereehdie Eruption

Manometer keine Veránderuug

dem Brunnen und der Eruption kein
wareu, bis das im Bruunen abgesperrte

besteht. Wouu Monate nötig
Gas bis zu der Ausbruchstelle drang, so kanu nicht erwartet werden, daB das
Manometer die Wirkuug der Eruption innerhalb einiger Tagé auzeige.
H. V. BöCKH bemerkt hierauf, dafi die Sclilufifolgerungen Pfeifers widerlegt
sein werden, sobald die Forschungen nachweisen werden, dafi die Lagerungsverháltnisse audere sind als Pfeifer annimmt.
J. Pfeifer besiíricht hierauf jenes Profil, welclies vor zwei Jaliren von
K. V. Papp aufgeuouuueu worden ist, uud trachtet an der Hand desselben vorzur
führen, wie das Gas durch die saudigen Schichten an die Ausbruchstelle di-ang.

Zusammeuhang
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H. V. BöCKK behaxiptct jedoch, diiB diescs Profil nicht so einfach ist, wie es
von Pfeifer soebeD gezeichnet worden ist. Zwisclien den Bohrmigen I und II
Hegen lieftig gefaltete Schichten, welcho Faltung sich alleufolls auch gegcn dic
Ansbruchsstelle

zu fortsetzt, vielleicht
durch einen Kern abgegrenzt.
Pfeifer betont hieranf, daB das

ist

anch die

Gas,

in

rascli

dem

abfallende Scliiclitung

Falle,

wcnu

die Schichten.

noch niehr Zeit brauehen imiBte nm zur Ausbruchsstelle zu gelangen.
SchlieBlich nimmt er die Ecgiernng in Schutz, wcil sie mit dpr Ausnützuug des
Gases sáumt. Es ist natürlich, daB die Regierung den Gaslirunnen Priváton nicht
übergeben kann, so lange sie eine Gasmenge niclit garantieren vermag.
gefaltet sind,

Th. Kormos spricht über

b)

Menschen m Kars

oine Wohnstátte despleistozanen

Die Spuren der Kulturstátte gelangten ans einer Hölüe
zwischen Fuzine nnd Lökve zutage, welche oberhalb des Tnnnels Bnkovac, etwa
SSO
üb. d. M. liegt, nnd welche er im verflossenen Sommer mit V. Vogl entdeckte. Im innersten der Höhle wird der Boden imter eiuer 20 30 cm dickeu
Sinterdecke von einer braunen Tonschicht bedeckt, ans welcher in der Gesellschaft
i

t.

m

—

von Knochen des Höhlenbáren Herdspuren, gebrannte Knochen- und Holzstücke,
einige eigeutümlich durchlochte Knochen und eine ans Bein verfertigte Lanzenspitze hervorging. Die Bárenknochen stammen gröBtenteils von gauz jungen Tieren.
als Zeichen, daB der Mensch diese leiehter erbeuten konnte als erwachscne Tierc.
Sehr wertvoll sind einige kleine Bárenunterkiefer mit embryonalem MilchgebiB,
was eine groBe Seltenheit, der erste Fund ans dem Ungarischen Eeich ist. AuBer
dem Höhlenbáren fanden sich einige Knochen eines kleineren Bárén, ferner des
Wolfes, Fnehses, des Pferdes, des Hasén und eines Wiederkáuers. Der grBte Teil
der Marchbeine ist gespalten, ebenso auch die Unterkiefer und Schádel. Letztere
wnrden von Menschen wegen des Gehirns in kleine Stücke zertrünimert. Auf Grnnd
der

Lagerungsverháltnisse

ist

es

ans der postglazialen Zeit

etwa

dem
6.

Magda

1

e

n

i

e

wahrseheinlich

—

—

nnd hierauf deutet

aucli die

daB dieser Fund vom Ende des Pleistozáns
stammt, was uach der Einteilung des Paláolithiknms

ans Bein verfertigte Lanzenspitze

n entspricht.

Dezember lOil.

ScHRÉTER spricht über die E n t w i c k 1 u n g s g e s c li c li t e
Gegen Ende des Tertiárs entsprangeu an verschiedenen Pnnkten der Budaer Berge geysierartige Heissquelleu, derén Temperatur
viel höher war als die der heutigen. Diese setztcn vornehmlich Kieselsáure ab.
Spáter im Diluvium setzten die Thermen bereits Kaik ab, und wir finden an den
a)

der T h

Dr.

e r

Z.

i

m e n von Budapest.

Ausbruchstellen einiger derselben dieselben Pisolithe,

wie

sie

heute in Karlsbad

zum

Absatz gelangen. Bekannt ist in ilieser Beziehung der Várhegy (Festimgsberg)
und das Kisceller Plateau. An letzterer Stelle finden sich in den Quellbildungen
auch Knochen. Die heutigen Thermen entspringen viel tiefer, wenig über dem

Niveau der Donau und sind im allgemeinen lauer. Vortragender gelangt zu dem
SchluB, daB sich in der Tátigkeit der Thermen vom Tertiár bis heute eine gemsse
Entwickkmg zeigt. Die Temperatur der anfangs heisseren Thermen nimmt stetig
ab, und diese Abnahme ist auch künftig zu erwarten. AuBerdem war auch die
Menge der gelösten Substanzen ursprünglich gröBer, anch enthielt das Wasser der
Thermen teilweise anderc Substanzen. Seither hat ihre Menge abgenonnnen und
diese Abnahme dürfte auch künftig anhalten.
J. Weszelszky behanptet, daB die geheimnisvollen Wiirmeersclieinungen der
Thermen von Budapest darauf zurückzuführen sind, daB sich unter Budapest
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macbtige

eiue

Thermen

Rad

i ii

lu s c

h

die bisher unerklarte

men von Budapest

5

— 6-nial

c h t ausbreite. Dieses Radiumlager vcrleiht den
hohe Temperatur. Weszelszky faud, daB die Ther-

i

berühmtesten radiumWasser von Gastein,
Baden und Iscbia wetteifei'n kanu. Das Wasser des Rudasfürd in Budapest enthált z. B., nacb den Untersucbungeu Weszelszkys, 35 nigr Ra pro 10 1. Die Wasser
haltigen

Quellén

des

radiumi'eich

so

sind, als die

so dal3 mit ihnen bloB das

Auslandes,

von Esztergom sind bereits gánzlich radiumfrei woraus folgt, daí3 das Radiumlager
so weit nach N reiobt. Die Wasser von Tatabánya enthalten sebr wenig
Kadium, doch entstammt dies nacb Weszelszky aus den Braunkohleuflözen.
nicht

b) V.

k

r o a

t

i

s c

VoGL
h

e

u

beriehtet über

Küsteu

1

die eoziinen

a n d e

Mérgei des ungariscli-

Diese aus Dalmazien bereits genauer bekann-

s.

Konglomerate bescbránken sicb in unserem Gebiet fást
tektonische Lángstal, welcbes von Klana in Istrien in
SE-licher, dann ESE-licher Bichiung bis Növi streicbt und von Stachb als «Gebirgsspalte von Buccarin bezeicbuet wurde. Der zwiscben Buccari und Növi befindliche
Abschnitt dieses Tales ist unter dem Namen V i n o d o 1 bekannt. Aus dem Vinodol
ist von Kosavin schou seit lángerer Zeit eine scböne Fauna bekannt, auf Grund
derén sicb die Schichten von Kosavin mit den Ronca-Scbicbten parallelisieren
lassen. lm Laufe der Landesaufnabmen im Sonimer 1910 sammelte jedoch Th.
Kormos und Vortragender aucb an anderen Punkten des Vinodols und es erwies
sich besonders D r v e n i k, W-lich von Kosavin als ein sebr reicher und iuteressanten Fundort. Wührend in der Paima von Kosavin Cyrenen, Cerithien vorberrscben, íinden sicb bei Drvenik nebst Steinkernen von Laniellibrancbiaten viel
Eebinodermen, Crustaceen, Korallen. Die Fauna von Drvenik weist éber mit den
Scbicbten von San-Giovanui Ilariouo Ahnlichkeiten auf, und steht den dalmatiuiscben
Faunén náber als Kosavin. Auf Grund der Lagerungsverhiiltuisse ist das stratigrapbische Verlialtnis der Scbicbten von Drvenik und Kosavin nicht zii ermitteln,
doch ist es auf Grund der Fauna des Slanipotok, weleher Fundort zwiscben Drvenik
und Kosavin gelegen gewissermaBen ein Gemisch von Kosaviner und Drveuiker
Arten liefertc, böchst wabrscheinlich, daC die Faunén von Kosavin imd Drvenik
zu gleieber Zeit lebteu, Fazies eiues und desselben Meeres dai'stelleu.
ten

Mérgei,

Sandsteine,

ausscblieBlich

auf jenes

20. Dezeniber 1911.
a) Th. Kormos beriehtet über seine geologischen Beobachtungeu
und x^íilaontologischen Aufsammlungen, die er im Frühjahr 1911

auf Samos

machte.

Das Mitylini-Tal auf Samos erscheint mit obcrmioziiuem

kalkigen Ton und tonigen Tuffschichten ausgefüUt, in welche der Bach von Mitylini

heute

bereits

besseren

tief

eingeschnitten

Aufschlüssen sind

sie

ist.

Stephano und besonders Audriauo
Fundort,

wo besonders

die

Diese Scbicbten fübren überall Knochen, in
bloi3 in der Umgebung von Potamiaes,

jedoch

anzutrefifen.

Letzterer

aiich

ist

der

reichste

Resté von Antilope-Arteu in groBer Anzahl zu íinden

sind. Am hiiufigsten sind Knochen und Schadel von Hipparion mediterraiwum
Hensel, nebeu welchen Antilopen {Palaeoryx, Protoryx, Tragocerus, Tragoreas,
Prodamaliscas, Protragelaphus, Gazella usw.), Giraffen (Camelopardalis, Samotherium, Helladotherium), Nashorn-Gattungeu (Acerathcrium, Atelodus, Cerathorhinus), eine Schaf-Art (Criotheriuni), Raubtiere {Palhyaena, Ictitherium, Hgaena,
Chalicotherium usw. vorkommen. AuBer
Fe.lis, yií'les usw.). Mustodon, Leptodon.
Hipparion tnediterrancum, welches mit H. gracile von Pikermi und Ungarn nahe

verwandt

ist,

sind

auch Beste einer sebr kleinen Pferde-Art

:

H. minus

Pawlow

ziemlieh baufig. Vortragender sah auBerdem in der Universitátssanimlung in Athén
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auch sohr schöne Vogeleier von Samos, welche trotzdem sie uoeh zum Teil vom
Gesteiu umgeben sind, so frisch siucl, daB sogar ibre iirsprünglicbo Fárbung
erlialten ist. Die Fauna von Samos stebt übrigens den j)ersiscben ÍMaraghal und
cbinesiscben Hippariou-Faiiueu

insgcsamt

1

—2

niilier als den enropáiscben.
Arten (Helladotherium, Trugocerus) gomeiu.

Vortragendei- bracbte von

da

es

in

Samos

ein

Samos etwa

tóxportverbot

gibt

—

Mit

letzteren liat sie

—

15 Aj-teu mit sicb, dereu Transport

mit ziemlicben

Sc-bwieriglieiten ver-

bnnden war.
h) KoKMOS spricbt sodaun ans dem AnlaB, daB die geob)gisc'lie Reicbsanstalt
in den Besitz einer kleincren Knocliensamiulung von Trinil (Java) der II. SelexkaExpedition gelangt ist, ü b e r d a s A 1 1 e r der P i t h e c a n t h r o p n s - (K e u d e n g-) S c b i c b t e n. In letzterer Zeit wurde Java zwecks Feststellung des
Alters der Scbicbten von Triuil von vier Expeditionen besueht (VoLz, Elbert,
Zelenka I II), welcbe aiif Grund des gesammelten Materials und ilirer reicben
Erf'alirungen sicli obne Ausnabme fül- das pleistozüue Altér dieser Scbicbten aus-

—

spracben.

Vorsitzendcr Fb. Schafarzik heglückwüuscbt Vortragendeu besonders dazn,
daB es ibm gelungen ist auf der so oft durcbforscbten Insel Samos noeb eine
néne Art zu finden.
L. V. LóczY fttbrt aus, daB er gelegeutlicb seiner Üstasieureise uicbt weit
vom Fnndort des Pithecatilhropus war und liier eine groBe Terrasse untersucbte,

—

m

die in 8
Mácbtigkeit aufgescblossen war. In den oberen Scbicbten faud er
10
Scbnecken und Münzen, ferner ein Armband aus einer groBen Tridacna-Scbalc.
Diese Terrasse befand sicb hocb über deni Meere und schien trotz ibrer schönen
Scbicbtung sebr jung zu sein. Leider ging das gesammelte Matériái wabrend des
Transportes am Meere irgendwo verloren.
c) Z. ScHRÉTBR bielt einen Vortrag über die H o b
o
o u K o m á r u V
im Komitat Krassószörény. Der Eingang derselben befiudet sicb oborbalb des
Waldbeger-Hauses Ijei Komárnik in hornsteinfübrenden, unter 45° gegen
fallenden Maka-Kalkstein. Die Höble ziebt im groBen gauzen gegen S, in der Streicbricbtung. In den Hauptgang münden verzweigende und gröBtenteils nocb nicbt
bej,'angene Seitengánge. Die Wande der Höble erscbeinen durcb sebr scböne Trojifsteinbildungen, in der Form von Stalaktiten, Stalagmiten, verflocbteuen Siiulen,
und besonders tli-aperieartigen Bildungen verziebrt. In der Höble wurden TierIvuocben oder menscbliche Geráte bisber nicbt gefunden.
Sodann bespricbt Vortrageuder die Entstehung des ganzeu mesozoischen
Gebirgszuges und bebt den Peneplain-Cbarakter des Gebirges bervor. Die Höbo
der im Pleistozán tiefer eingescbuittenen jedocb gogenüber den beutigen ziemlicb
bobén Talsoblen wird durcb die altén Terrassen des Ponikvabacbes angezeigt,
welche sicb 3 5, bezw. 15 20
über dem beutigen Bachuiveau befinden. Nacli
Zeugenscbaft dieser Terrassen floB der Ponikvabacb durcb das gegen
ziebende,
heute trockene Tal in das Tal von Komárnik ali. Mittlerweile stieC der Bacli
wabrscbeinlicb auf einen geeigueteu Sprung im mesozoischen Kalkstein, in welebem
er einsickerte und allmablicb die boutige Höble erodierte. In einem ctwas spáteren
Absebnitt des Pleistozans dürfte das Wasser des Ponikvabacbes durcb die Höble
in das Haupttal geeilt sein, was durcb den in der Höhle \orbandeueu Quarzsaud
und Schotter erwiesen erscheint. Heute, uach dem Sinken der Erosion flieBt der
in einem Ponor verscbwindende Ponikvabacb in den Klüften des Kalkstcines nntor
dem Niveau der Höble dem Tal von Komárnik zu. Der frübere Lauf des Baclies,
die iin der Berglehne mttndende Höble liegt alsó heute trocken.
1

\'

i

W

—

—

m
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zutage

gelangteu,

welche

Musoum

iin

Z.

stellt (lie

de

er

in

Frage, ob aus der Hölile keine GerütB oder Fossilieu

Bohuhölile

der

am

Höhleubiircuziihue

Stirnik

der kgk ungar. geol. Reichsanstalt zu

ScHRÉTER erwidert, daB

Th. Kormos

)ii7

erwáhnt,

selieii

faiid,

sind.

er nichts derartiges fand.

man

dafi

bei

Oravicza in der Pauleászkaliöhle einen

mit Sinter diek überkrusteten Schüdel fand, den er fiir einen Mastodon
hielt. Spáter entpuppte sich derselbe als ein gewöhnlicher RindsschadeL AuBerdeni
fand sich ein ebenfalls inkrustiertes Skelett vom braunen Bárén, darunter aber ein
eiserner Pfeil, von welchem J. Halaváts feststellte, daC derselbe aus dem XIII. Jalirlumdert stammt.
riesigen

3.

Jcinner 191'2.

EoTH V. Telegd spriclit ü b e r Ti e f b o b r u n g e n von Z b o r ó.
(Kom. Sáros) wurden zwei Schurfbolirungen auf ErdöI niedergeteuft.
Die Bohrungen (die ersten auf dem GebieteJ wurden am rechten Ufor des Eakovecbaclies zwischen Zboró und Smilnó, auf dem miter den Menilithschiefern lagernden Buntschieferton sistiert. Beidé Bolirungen liel3 ein scbweizer Kapitálist Ottó
a) L.

Bei

Zboró

Brugger

Die Bolirung I ging mit staatlieber Subveution, die II
von statten. Die Bohrung I wurde am á5. November 1905
begounen, iiud durchdrang bis 1200
Tiefe bunten (rten, blauen und grünliehen)
Schieferton, zwischen welchem eingelagert sich zu wiederholten Maleu harte 1
3
íiiachtige Sandsteinbanke fanden
in dieser Tiefe wurde die Bohrung am 30. April
1008 eingestellt, weil die staatliclie Unterstützung nur bis 1200
zugesagt Wordén war. Vom 200.
zeigten sich ohne UnterlaB Gase, beim 390.
erfolgte ein
Gasausbruch. Die ersten Ölspuren traf man bei 840 m, von dieser Tiefe an zeigten
oline

niederteufen.

einer

solclien

m

— m

;

m

m

m

m

und Gase ohne UnterlaB, ja in 1175
Tiefe wurden die Ölspuren
von reichlichen Benzingaseu beglcitet. In der Bohrung II, welche sich N-lich von
der I am Graben befindet, fand man bereits in 80 m Tiefe schwache Ölsiiuren,
welche dann nebst Gasen von 1 10 m an bestándig zu beobachten waren. Beim
430.
erfolgte eine Gaseruption
beim 615.
zeigten sich so schöne Ölspui'eu,
daB versuchsweise gepumpt wurde. Nebst Gasen fand man schöne Ölspuren, Asphalt
nnd Salzwasser zwischen 770 860 m. Zwischen 910—920
zeigten sich reichlich
Gase und auch Ölspuren. Beim 960. m. erhielt man zum zweiteumal Salzwasser.
Ölspuren imd Gase trateu bis zur Sohle des Bohrloches (1110 m) auf. Diese
Bohrung wurde in letzterer Tiefe beendet. befindet sich jedoch in solchem Zustand,
daB sie waim immer fortgesetzt werden kann. Sodann führte Vortragender die
von Ing. L. DuNKA verfertigten Profilé dieser beiden Bohrungen vor.
Vorsitzender Fr. Schafaezik ersieht aus diesen Darlegnngen, daB der ganze
durchbohrte Komplex Eozán ist. Es ist bedauerlich, daB wahrend der Bohrung
weder das Einfallen der Schichten, uocli die Temperatur gemessen worden ist.
Dies ware behufs Feststellung des geothermischen Gradienten sehr heilsam gewesen. Auch aus dem gehörten Vortrage ist ersichtlich, mit wie viel Schwierigkeiten die Petroleumschürfung zu kámpfen hat. Umso erfreulicher ist, daB bei
Izaszacsal neuestens tatsachlich Petroleum angeteiift wurde, u. zw. in der Náhe
jener alteu Schürfung, welche 1896 von J. Böckh ausgesteckt worden ist.
L. V. LóczYs Aufmerksamkeit fesselte in erster Keihe das vom Vortragenden
erwáhnte Salzwasser. Mrazec betrachtet námlich die Flyschmasse der Karpathen
naeh Uhlig als auf den mediterránén Salzton überschoben. Ob man es hier mit
diesem miozanen Salzton zu tun hat, oder ob das Salz wolil violleicht aus den
Kreidesandsteineu der galizischen Geologen stammt ?
sich Ölspuren

m

;

—

m

m
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RoTH

L.

teukomplex

bedeutenderer
zu

tuu,

die

V.

Telegd erwiJert

anftritt,

Salzgehalt

Bobnmg

hierauf, dafl Salzton

sieh jedoch in den tieferen

claB

zeigt.

bewegte

Nach ihm
sich

in

liaben

eozáneu

im ganzen eozancn SchichSebieliten stellenweise anch

wir es mit normaler Lagcruni;
Schichten,

darunter

wird

obno

Zweifel Kreidesandstein folgen.

LÓCZY jun. spraeb über d i c G e b i r g e von Villány n n d
k ö s z e g. Dei- DraufluB wuscli iui Pleistozán die S-Lehnen der Borge
Tenkes und Harsányhegy, und erodierte die N-Lehnen des Hügellandes von BánKisköszeg. Mit der Douau vereinigte er sich bei Kisköszeg. Vortragender iinterstützt diese Beliauptungen mit dem Vorkommen von Drausand bei Siklós, mit
deu Glaubersalz-Ausblühuugen untorhalb des Harsányhegy, und den gegcnwartigon
Höhenverháltnissen.
Die beiden Gebirge wcrdcn von Trias-, Jura- und Unterkreidekalksteinen,
mediterránén Sandsteinen und diluvialem LöB aufgebaut. Die Mediterranschichteii
wurden im Gebirge von Báu-Kisköszeg an mehreren Punkteu, so bei Bán, ferncr
bei Kisköszeg von Basáit, Basaltbreccie und -tuff durchbrochen.
Vortragender betrachtet die Tektonik nach schweizerischer Auffassung als
ebeuso wichtig, wie die Stratigraphie, da sich aber mit der Stratigraphie in ihren
groBen Zügen 1874 bereits Hofmann bcfaCt hat, studierte er bisher vornehmlioh
die Tektonik. Das Gebirge von Villány dürfte seine Entstehung dem priimediterrauen Abbruche des Berglaudes zwischen dem Pécser und Villányer Gebirge verdanken. Dieser Abbruch wippte die Kett des Gebii-ges von Villány kulissenartig
auf. Der so entstandene Gebirgszvig wurde durch eine spátere jüngere pliozane
Senkung der SE-lich voni Gebirge gelegenen Landschaft zurückgepresst. Spuren
hiorvon begeguete Vortragender bei dem Stúdium des Gebirgcs allentlialbeu. Anch
das eiugangs besprochenc alté Draulictt führt er auf eine tektonisclie Senkung
b) L. V.

Bán K
-

i

s

zurück.

M. V. PÁLFY bemerkt anschlieBend an diesen Vortrag, daB er deu Steinbrucli
von Villány vor Jahren oljenfalls besuchte, dórt auch eine Verwerfung beobachtete.
Er bespricht ferner seine Polemik mit Till. SehlieBlich bemerkt, er daB Lörbnthey
bereits 1908

im

Steinbrucli

Th. Kormos

von Villány Lingula-\rten sammelte.
im AuschluB an den Vortrag v. LóczYs

berichtet

ülicr eiuige

ncuere Funde in Beremend.

Nach

einer

BegrüBung LóczY

die Sitzung geschlossen.

jun.'s

durch Vorsitzcudcn Er. Schafarzik uird

:
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VORGENOMMENEN HÖHLENFORSCHUNGEN/
Vou

Dr.

Gabmel Strömpl.

zweiten Hii.lfte des Monates Juli und anfangs August ist mir
Höhleuforschungskommission der Uugarisclien Geologischen Gesellschaft Gelegeuheit geboten wordeu eine ganze Eeihe von Höhlen i h r e r Z a h 1
und L a g e n a c h topographisch zu studieren. Die Eesultate lueiner dies-

In

der

seitens der

bezüglichen Uutersuchungon

/.

gedeuke

ich

im folgendeu

kiirz

zusammenfassen.

Yerzeichnis der Höhlen des Pelsücer Plateaus.
(Dic Hülileu des Nagyhegy.)

In der
1.

Gemarkung der

Decke. (Skizze davon
des Waldvveges

P

e

s

1

ö c {Komitat

Klufthöhle,

höhle.)

4.

Am

N-lichen

3.

Gömör) Cstkréter-Löcher.

Höhle, gegenwártig mit eingestürzter

im Vormerkungshefte.)

doppelte

S-liche endet blind. (Skizze.)

o.

Stadt

In der NE-Ecke des Csikrét. Hohlige

2.

Von

Csikrét

derén bloB N-licher

nach E, eutlang

Kamin

frei ist,

der

Östlich gegen den Ibolya-bérc noch eine Kluft-

Abhang

des Kislucska-hegy ebenfalls

Gyökérlyuk oder Szük-hányája

am

N-lichen

Fu6

eine Klufthöhle.

der Hás-bérc.

Es

ist

dies

eine doppeltmündige, entlang einer Felsspalte entstandeue enge Höhlung.

Den

Abgang crsehwert angesammelter Sohutt. (Skizze.) 6. SE-lich vom Kéts'ölgyBrunneu, ara Rande der Valentin Antalschen Wiese, eine abschüssige Grotte,
das
.

/?ü)M);!/t'A'-Í7í(/.'.

=^ Eiluberloch.

7.

N-lich

vom

Kétvölgy,

des Sámuel Bartiis Puleu eine kleinere Grotte als jeue
• Mit Deckuug der Kosteu von 300
Akademie der Wíssenschaften.

K

aus elem

d.

J.

unter

neben der Wiese
6.

—

8.

An

der

Bcitrag der Ungarisclien

"
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eine Lichtung, in derén N-licher Doline diis

'

langschweifiges

Maus áhnliches

der

Saugetier). 9. Aiif

der Nagyhegyi-puszta, die als Pince (:=Keller) bezeichuete Klufthöhle. Eine einge-

stürztemit Sohutt verschüttete Klufthöhle. Ein gut zugánglicher, kiihler Hohlraum.

Bewohner der Puszta im Sommer als Keller benützen. Daher der
10.
In dessen Náhe eine engmündige Klufthöhle. Nur mit
Strickwerk zugánglich. 11. Szalonka. In der Mitte des Plateaus. Der Eingang
eingestürzt und mit Steinblöcken verstopft. Höchstwahrsoheinlich eine Klufthöhleden

die

Name.

(Skizze.)

(Skizze.)

Weg

Mac>fka-lyuk. Befindet sich neben deni

12.

zwischen der Farkási-

puszta und der Gemeinde Yígtelke in einer Doline der
Seite).

des

Entlang einer Felsspalte

Sehr typisch,

Unzuganglich.

tief.

Doüne.

der Seite einer

Nyerges eine

besueht. (Skizze.)

Klufthöhle

gröBte

die

der

des

Höhlung uebeu der

Eine

14.

selír

Kühl. (Skizze.)

13.

Csengö-

(Auf der Karte au schlechter Stelle

1.").

Am

Die Anhöhe befindet sieh
Gemeinde Kimtapolca, von

Plateaus. Ungefáhr
Szilaskaquelle,

Kamm

an

Anhöhe
am W-licheu Eande des

mittleren

Klufthöhle.

oberhalb

Plateaus

Gömörer Wiese.

der

Mitte

eingezeichnet.)

m

guteu Wassers

hervorquellendeu

hier

lyuk. In der

100

Anhöhe Zsór (W-liche
entstandener enger horizontaler Gang. Wegen

der

der

Nagyhegyer-puszta

NW-lich gelegen.

Gemarkung der Gemeinde G e n c s, zwischen den BLIippen der
Das Bonnyék lyuk (zbujnik = Ráuber slowakisch) oder Zsiványlyuk. Eingang eng, im iuneren geráumiger.
In der Gemarkung der Gemeinde Szalóc 17. áie Leontinenhlde. Nahe am
FuBe des Tales, an der gegen SE ziehende und nach E ablenkende Bergrippe
vis-ávis der Eisenbahnstatiou Gombaszög.
des Kis-Bikk-Plateaus (602 m)
lu

der

Gemeinde.

16.

;

dem Namen Gombu»zöger-H(ihk'.

Die Bevölkerung kenut die Höhle nur unter

(Die Bezeichnung Ludmillahöhle auf der Militiirkarte
rige

Eingang

Sie gehört

füln-t in

ein

in

eine geráumige,

alteres

Höhlenmündung genügend
von

allerdings

ausgewaschen
der

Gemarkung von
Ufer

linken

50

den in

— 60 m

Niveau

des

beweist.

Es

den

des

hoch

Pelsöc,

Sajó,

das

Sajó, wie dies
ist dies

ist

unrichtig.)

die FluBterrasse in der

eine pleistozáne Höhle. welche

vollstiindig troeken.

sie

(Skizze.)

jedoch an der Seite des Sziliceer

oberhalb

Der nied-

ergieBenden wasserreichen Quellén

SajófluB sich

wurde. Gegenwártig

ist

ansehnliche Höhle mit mehreren Nischen.

Ujhámor

befindet

sich

über

18.

Plateaus,

In

am

dem Talboden

bestehend ans drei Hohlriiumcn einer ein-

Bitrtók-lyiik,

gestürzten geraumigen Höhle.

//.

In der

Verzeichnis der Höhlen des Sziliceer Plateaus.

Gemarkung der Gemeinde S

Lednice. Eine geráumige Grotte

am

sich sackförmig in die Steilwand

z

i 1 i

erstreckt.

e

19.

e.

Sziliceer Kishöhle oder

Abhaug der Lednice-bérc, welche

N-lichen

Sie

ist

eine entlang einer Spalte

durch die einsickernden Wasser ausgewaschene gewölbte Grotte. Gegenwártig
'

Auf das Plateau führende Serpentinen.

(lort ist die

«Spitze des Zavoz».

Wo

sie die

Bergrückon

ist

erroicheii,

)
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iunere Teil zu sehen. wiilireucl der einst sehr geriiumige vordere Teil

eingestürzt

ist

und

iu

Form von groCeu Blöckeu

der einst überháugenden Fels-

Vorhofe der Mündung zertrümmert liegt. Mehrere zusammenhangende
Giinge weisen auf eiue untere verstopfte Fortsetzung hin. Vou hier aus rührt

Wiind

ira

auch jener Luftzug,

der

Eiszapfeu

untersten

die

schmilzt.

Es

ist dies

eine

sackförmige Eishöhle, welche ihr Eis der uördliehen Lage des Einganges verdankt.

(Skizze.)

Ara

Iki-zf!0)iih(ily.^

:20.

Gipfels, oberhalb des Mély-völgy.

S-lichen

Mündung

Abhang

des

45C

m

hohen

L-förmig. Typiscbe Ivlufthöhle. Das

Eindi'ingen nur mit Strickwerk möglich. (Skizze.) 21. SzUiceer-Tropfalri.yilililt'.

lm

nördlichen Teil der Gemeinde, neben

und nahe zum

dem Weg gegen Krasznuhorkahosszú-

Eingang eng, einwarts geriiumiger
und horizontal verlaufend. Mit sehöuen Tropfsteinbildungen die herabgefalleuen
8teinblöcke, mit dicker Sinterkruste inkrustiert. Das Tröpfeln im Inneren der
Höhle ist auch jetzt stark. (Skizze.) 2á. Unweit von dieser befindet sich die
Klufthöhle Xtigy-zsoniboii/. Es heiCt, diese Höhle soll dem Cseng-lyuk bei
Pelsó'c áhnlich sein. 23. Im Walde des Sás-bikk (607 m) eine kleinere Klufthöhle. 24. Neben der Weide Tiszta-bikk eine Höhle, iu welcher nach Schatz
gegi'aben wurde. 2.j. Im W-liehen Teil der Gemarkuug das Loch ISor:.lii)il;.
Gegen Kisfalu am Nagy-rét zwei, neu eutstandene Sauglöcher.
In der Gemarkung der Gemeinde J ó 1 é s z. 26. In der Náhe des Sziliceer
Nagyzsomboly zwei kleinere Klufthöhleu. 27. In deu Klippen des Leányk dem
Tal zugekehrt zwei Löcher. 28. Am W-lichen Eude des Nagyraáluáspart an
der Peres-tet die Höhlung Mucftl;<i-hiul;. 29. Daneben an der Bikkfa-tetö
rét

Gipfel des Kerek-bikk.

;

ebenfalls eine.

Gemarkung
ara Ende

Gemeinde S z á d v á r b o r s a
(Borzova).
Vörösk, am S-lichen Abhang des Gipfels.
Von der einst gewölbten Grotte ist bloB ein enger aufsteigender Ast noch vorhanden. Man nimrat an. daB diese Höhle mit der Lednice zusamraenhiingt, was
In

30.

der

der

des

Viiröskö-lyitk

jedooh

nach

Verlauf der

dera

seheint. (Skizze.)

Lithoklasen

Vrd^ker

31.

geurteilt

ausgeschlossen

das Wasser des blinden Tales in

porquillt, ist sehr wahrscheinlich. 32. Cnengö-lyuk. Tiefe Klufthöhle

Abhang

Yeresk.

zu sein

Bewachsen und verschüttet. DaS
der groBen Quelle bei Gombaszög wieder em-

Sauglocli.

OHovány-hiuk W-lich vom

am

S-lichen

Ösztön-hegy. an

der

N-lichen Seite des Ortovány-hegy. Gewölbte Höhlung, kellerhalsförmig. 34.

/ú'.s-

lednice.

des

33.

Eine Klufthöhle an der W-lichen Seite des Törökkapu-hegy. 3.5. Paara W-lichen Abhang des Bagyizör-tet (nicht Bagyi «gyJri)-t).

docxka-lyuk,
36.
37.

Szwvasól-lyuk.

An

Eine

der N-lichen Seite

ira E-lichen
Teil des Waldes Haragistya.
Szemerke ein Saugloch, in welchem der Bach

Grotte
der

der Mühle von Korotnok und der Bach des Dorfes verschwindet, wenn das
Wasser groB ist. Das Wasser kommt bei Kecsö wieder ans Tageslicht. (Skizze.
38. Neben dera Weg nach Kecso im Babosvölgy ein Saugloch. wo der Bach

Mittyeszke

verschwindet.

Liba-tet. Eine
*

39.

Fenekelkn-leilnice.

imposante Klufthöhle,

Naturschacht, die franzüsiohe

:

Am

W-lichen Abhang

des

eutstanden an der Kreuzung von Fels-

avi:íi.
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Die geraiimige Miinduug

spalten.

zngiinglicli. der steile Kelk'i-hals

unzugáuglich.

Ganzlich unbekannt. (Skizze.)
lu der Gemarkung der Gemeiude Kecs ö. 40. ÖnUUj-hiuh in der
SW-licheu Ecke der Gemarkung. Gehbare Höhle (410 m). 41. Uka-Jyuk daneben. (Die Eizeichnung an der Militarkarte unrichtig. Der Name bezieht
sich nieht auf das Féld. sondern auf die Grotte.) 42. Doiuica-liitil;. Klufthöble

am

dem Büdöstó

Neben

Gyöngyit-tetö. 43.

im Gebüscli

Fufie des Berges

dem altén Wirtsbaus aiu
dev Lacke flieBt iu
Wasser
Saugloeb. Das

ein

vis-á-vis

dieses Locli.

Entlang der S-lichen Senkung des Sziliceer Plateaus finden wir eiue
ganze Reihe von Sauglöcheru. In die Gemarkung von Kecsö gehört auch jenes
Saugloch, welches sich am S-lichen FuBe des Gyöngjat-tetö und beim Wegder Komitatssti-aBe befindet. Hierher flieBt das Wasser des
absohnitt 341

m

Saugloch

der

von Kees. Es

wie

spalte,

als Eóka-lyuk bezeichnet ist. 40. Von hier aus
Berglehne des Poronya-tetö befindet sich das dritte

Karte

der

schon gegen

E-lich,

•der

an

der

Tales.

die

dies eine Hölilung, entstanden lángs einer Fels-

ist

zwei vorangehenden.

wolehe ihr A^'asser allcrdings

zum Badi

Baradla führen.

Aggtelek.

Der Moorgrund des
ein Saugloch, desseu kleine Hühlimg neben dem

In der Gemarkung der Gemeinde

4G.

Csernei-tó mündet ebenfalls in
Fahrweg im Gestrüpp verborgen ist. 47. Das Saugloch Kis-baralka befindet
sich an der Lehne des Baradla-tet, nahe zur Mündung der Baradla. 48. Neben

der Baradla. E-lich

vom Touristenhause finden -wir ebenfalls ein Saugloch. in
Anwande Bagoly-vágás und Fekete-tó zusammenlaufeu.

welches die Taler der

Auch

der

Abgaag der Baradla war

einst

ein Saugloch,

gegenwartig verschliu-

oben erwáhnten Sauglöcher die Wasser der Moore des welligen Hflgellandes am südlichen Rande des Sziliceer Plateaus. 49. Ravaszlyuk (=: Saugloch)

gen

die

E-licli

am FuGe

von der Gemeinde
In der

Gemarkung

des Kerekgárdony

(der

der

des

Gemeinde

Name

Szl-hegy am Ende eines Moores.
.1 ó s v a f .
50. An der W-lichen Soite

Kerekgarát

bezieht sich auf den linken Gipfel

Vom

Hegyeshegy N-lich (400 m) entlang einer Felsspalte
befindet sich eine Höhle mit geraumiger sackförmigen Höhlung. Hoch über
des

Lófej-völgy.

dem

Tale. (Skizze.) 51.

Im

Rét-oldal eine gehbare Grotte.

Jósvabaches, nahe der Grenze

von

Szinpetri.

Am

M. Im Walde

linken Ufer des
des András-gálya

nur eine LokalunzugangUche lüufthöhle. Der Name Farkas-lyuk
hezeichnung und bezieht sich auf keine Höhle.
In der Gemarkung der Gemeinde Jabloncza (Kom. Abauj -Tornai.
t>3. Unter den Ruinen des Sólyomk
nebst dem Kisfaluer Forsthaus gálmt iu
der hohen, steilen Felswand eine geráumige Höhle, die an der Ki-euzung
eine tiefe

zweier Felsspalten entstanden

ist

ist

(Skizze).

VORLAUFIGER BEEICHT ÜliKR

IM SOMMEl! DES JAHUES

IlIE

(Komitat
Iji

der

deu

Gemarkuug der

Skizzeu

Namen Derenker-zsomboly
den

drei

Grenzhflgeln

N — S-liehen

neben der 155
In der

m

hohen

z á

d a

S-lichen

1

má

s.

54. BariH-zsomboly.

Eugen Pongeácz unteu dem
Eande der Gemarkung, nahe

Abgrundshöhle,

entstandeu

entlang

einer

KnocheulLölilej-barlang von der ersteren E-licli

Spitze.

Gemarkung

Am

bekanut.)

(=

S

Grnndbesitzers

Typisclie

Spalte. 55. í.'soní

xVIjanj-Toi'ua.)

Geiiieiude

Herru

des

IM HÖHLENGEBIET. 3ö;í

der Höhlen des Szilaser Plateaus.

III. T^eTzeichnis

(Niich

l'.lll

(Naoh Pongrácz Klufthöhle Nr. 9.)
S z i 1 a s. 56. Szahó-pallagi-zsoinbobi.

der Gemeinde

Am

Grenzweg des Plateaus beim Punkte 510 m.
Teil des Vecsembükk (601 m). (Naoh
Pongrácz Klufthöhle Nr. 5.) 58. Wii- habén auch die Klufthöhlen Nr. 1. 2
und 3 aufgesucht. Die Angabe ihrer Lage halté ich jedoch nicht l'ür gonaii,
indem hier das Terrain derart kompliziert ist und die Orientierung dadurch
dermaGcn erschwert ist, daB die Militarkarte im MaBstabe 1 75,000 in dieser
Gegend nicht ausreicht. Bei der detaillierten Forsehung des Zusammenhauges
Mit

57.

doppeltem

Abgang.

Vccsembükki-ssomboly

im N-lichen

:

mau

im MaBstabe 1 :25,000 beund 8 habé ich nicht gesehen.
Die Klufthöhlen des Szilaser Plateaus sind ziemlich gleichförmig. Es sind
dies sehachtförmige enge tiefe Höhlen, derén unteres Ende wir noch nicht
kennen. Der sonderbare Typus dieser Höhlen wird hier dui'ch die Schichtenfolge und besonders durch die eigentümliche Stellung der Lithoklasen bediugt.
Uber ihren Bau werde ich demuachst eingehender berichten. Der eine Teil
der nummerierten Klufthöhlen gehört schon in die Gemarkung der Gemeinde
K o m j á t i, namlich zum Tornaer Alsó-hegy.
Am Plateau gibt es noch mehrere Klufthöhlen, die man aber nur nach
Gemeinden und Dománen zusammenschreiben könnte. Hierher gehören auch
die eingestürzten Klufthöhlen, jené verstopfte Löcher, von denen uns einige
der Szüaser Forstwart gezeigt hat. Das Stúdium der Klufthöhlen vom spelaoligischem Standpunkte aus genommen, verspricht so manches Interessante.
In der Gemarkung der Gemeinde Tornaszentandrás. 56. Am
N-lichen Abhange des Osztramos-hegy (Extramos oder Ostromos 380 m) habé
ich nnr noch die Euinen einer Höhle gefunden. Sie befindet sicli ungefáhr
100 m über dem BodvafluB, im Niveau des pliozánen Hügellandes Cserehát,
die Höhle ist somit alt. Das lunere zertrümmert. Die Ausgrabung wáre wünschenswert. (Skizze.) In der Nahe dieser Höhle, in der NW-lichen Biegung
und nahe zum FuBe des Berges finden wir ebenfalls eine Höhlung künstlich
ausgegraben. Wahrscheinlich hat man hier nach Erz geschürft.
all

dieser Klufthöhlen wird

sich einer Karte

dienen müssen. Die Klufthöhlen Nr.

í,

6,

:

7

IV. Verzeichnis der Hölilen des Tornaer Plateaus.
In der
b/Hl;,

Gemarkung der Gemeinde B

Abgi'undshöhle

mit weitem Schlund

Fötdtani Közluny. XLII. küt. Wií.

a r k a

(Komitat Gömör). 60.

au der Komitatsgrenze,

Onlg-

am
24

Felsö-
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D!

neben dem Pimkt Sá3 m. Aro Biirkaer Fels-hegy die Höhle 61 Hó-hiul>\
Entstanden am Kücken des Nagy-hallókö (nicht Hollók 881 m) entlaug eiuer
heg}',

!

W—E-lichen

Bewahrt den Schnee durch den ganzen Sommer. Die
Eander stürzen zeitweise ein, wodurch sich der enge Höhleugaug allmahlich verSpalte.

kürzt. (Skizze.) 62. Die

oder //aííóA-öer-jégbarlaug

l?a)'/iYtí!r

(=/',"ís/i(;7(Ze).

Typische

Eishöhle, entstanden eutlang einer Spalte, mit starkem Luftzug. (Deswegen der

Name Hallók.) Die
gekehrt.

zwei übereinander liegenden Mimdungen sind

Das Eis verdankt

sehmolzene

Schueewasser

Luftzuges in den Spalten
Eesultat

diese

in

die

Bergrutschuug.

einer

das

friert

dem N

zu-

Höhle dem Hó-lyuk, aus welchem das geletztere Höhle sickert. Infolge des starken
Schneewasser zu

Das Verlaufen

Eis.

Die Spalte

ist

das

gerade. Die Quergiinge sind

ist

durch Querspalten bedingt. Die in die Spalte gezwángten Felsblöcke teileu den
engen Gang in zwei Niveaus. Beidé Niveaus sind ziemlich sohwer zu begehen.

Die Barkaer Tropfsteinhöhle (Der Lokalname Marci-lyuk wird
befindet sich unter dem Hallókö nebst der Quelle

(Skizze.) 63.

schon selten

und am E-lichen Abhang des Sejb-domb. Der Abgang

Sejbkút

Gang,

gebraucht.)

das

ist

eng, der

Bett eines verschwundenen Baches, schon leichter zu begehen.

lm

Höhle geriiumiger und die Wiinde mit Tropfsteinbildungen
geschmückt. Horizontal verlaufeude Höhle vom Wasser der Sejbkútquelle ausgewaschen. (Skizze.) 64. Das Saugloch Sülyedés auf der Wiese Pótlók, ara
Eude eines Moores. Dessen Wasser quillt am FuBe des W-licheu Langa-oldal
Inuern wird

in

Form

die

einer

wasserreichen Quelle. 65. N-lich

vom Moore

Sülyedés. an der

Berglehne Mateszk eine lange schmale Höhle.
In
66.

Am

der Gemarkung der Gemeinde S
SW-lichen Abhang des Szádeli-kö

den Felsen
Sas-lyuk

am

linken Abliang

z

á d e

(60'2

1

(Komitat Abauj-Torna).

m) eine Höhle.

67.

Zwischen

des Szádelöi völgy klaffen die Öffnungen des

und Juhász-lynk, Überreste einer gröBeren Höhle.

68.

Neben dem

Felsturm Cukorsüveg ein enger Diu-chgaug.
In der

híd

am

69. lm Aji-völgy, von dem Ordögzwischen den Felsen zwei kleine Grotten. (Skizze.)

Gemarkung der Gemeinde Aj.

rechten

Talufer

Etwas mehr aufwárts noch eine. 70. Oberhalb dem Weg, an der rechten Seite
des Baches im Ördög-szurdok abermals eine Grotte. ÁhnUch wie jené im
Szádel sind aiich diese Grotten Überreste einer gröfieren Höhle.
der Gemarkung der Gemeinde Ájfalucska. Am Ájer Plateau.
Falucskaer-HJde neben dem Grecovi-vrch. 72. Dzira in der Niihe
Aj-rét. 73. Die Höhle Krulova-bánya liegt in der Verlangerung des

In

71.

der

Die

Szarvas-hegy, wo man auch heute nach Erz schürft. Die obige
wird wahrscheinlich ein aufgelassener Stollen sein.

Bergrückens

Höhle

(?)

Am

In der Gemarkimg der Gemeinde S z e p s i. 74.
rechten Ufer des
Bodvaflusses die zweimündige Höhle Tintás-lyuk. In derén Nachbarschaft eine
sauglochförmige gerilumigere Höhle. (Skizze.)

Der Forstwart von Szepsi (Joseph Sztáron czky) hat mh- nachtriiglich
Höhlen mitgeteilt, 75. Im Walde der Jászóer
Propstei eine groBe Tropfsteinhöhle. 76. Auf der Jászóer Wiese die Höhle
FeiK'kelíeiikúí. In der Gemarkung der Gemeinde D e b r o d. 77. Die groBe
schriftüch die Existenz folgender
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Höhle der Ilona-Quelle.
aus der

Umgebung
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man Angaben über Höhlen
von denen wir aber sehr wenig

Literatur finet

der

der Gemeinde

So

mo

i,

wissen.

man

in deu oiuzelnen

Gemeinden auf Ort und Stolle nach Höblen
der Höhlen vergröBern, denn man hat
mir mehrere solche Höhlen erwahnt, von denen die Betreffenden wenig gewuBt
habén, aber andere, die damals nicht anwesend warcn, mehr gewuCjt híitten.
Wegen Mangel an Zeit und Geld konnte ich die angefiihrten Porsonen und
noch weniger die Höhlen selbst nicht mehr aufsuchen.
Moine Zusammenschreibung enthált somit nicht die gesamte Zahl und
Lage der Höhlen des Höhlengebietes Abauj-Gömör. Viel weniger. Ich selbst
weiB es am bestén, daB mein Bericht zur Kenntnis einer der reichsten
Falls

fragen

möchte, würde

sich

die

Zahl

Höhlengebiete unseres Vaterlandes bloB Materialien geliefert hat.
In vorliegender Arbeit habé ich die aufgesuchten und erfahrenen Höhlen
bloB

aufgezilhlt.

Das

Ziel

meiner Zeilen

ist

noch keine Studie, sondern eine

Katalogerganzung, meine eigentlichen Untersuchungen werde ich demnachst in
einer ausführlicheren Ai-beit mitteilen.

DIENSTLICHE BERICHTE

DER HÖHLENFORSCHUNGSKOMMISSION DER

ü. G, G.

Aiiszun aus (lem Prolokoll der Ilöhlonforschiingskonimission der
U. G. G.

vom

G.

Február

1911.

Pras
e
1
Karl Siegmeth. Eefcreut: Dr. Ottokár Kadic. Anwesend: Emerich Gábriel Bekey, Titus Osörgey, Lddwig Derrey, Béla Doenyay,
i cl

11

:

BÉLA Finger, Alexander Gorsiczky, Dr. Eugen Gbeschik, Michabl Hámori, Ottó
Hermán, Dr. Eugen Hillebrand, Frau v. Dr. Ottokár Kadi<3, Dr. Alexius Kerékgyártó, Prau V. Dr. Alexius Kerékgyártó, Dr. Thkodor Kormos, Koloman LamERECHT, Dr. Gábriel László, Joskf Lósy, Dr. Ludwig Lóczy, Stephan Majer,
Dr. Ludwig Márton, Dr. Ludwig ]\íezey. Báron Dr. Albert Nyáby, Dr. Pranz
PÁVAI Vájna, Béla Parlagi, Jákob Schenk, Dr. Zoltán Scheéteb, Paul Kornél
ScHOLTz und Tihamér Szaffka.
Prásideut eröffnet die Sitzung und ersucht dio Mitglieder Dr. Ludwig
Márton und Paul Kornél Scholtz zur Beglaubigung des Protokolls.
Auf der Sitzung wurden folgende Gegenstande verhandelt 1. Referent verliest das Protokoll vom
Jamiar 1911, welches von der Kommissiou beglaubigt
wird.
2. Refereut rneldct, dafi die auswiirtigeu MitgUeder Eugen Pongrác, Eugen
Gedeon, Dr. Ludwig Márton und Tihamér Szaffka in die Geologische Gesellschaft
getreten sind und infolgedessen ordentliche Mitglieder geworden sind. Es wird mit
Freudé zur Kenntnis geuommen.
3. Auf Empfehlung des Prásidenten wird Herr
Július Hefty zum auswártigen MitgUed gewahlt.
4. Kefcrent meldet, dal3 das
ordentliche Mitglied Dr. Eugen Hillebrand in der Bépáshutaer Ballahöhle Versuchsgrabiingen vorgenonimen hat und bei dieser Gelegeuheit in Gesellschaft einer
:

.3.

—

—

—

24*
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Wiiljclticrfaviua

(liluvialcu

Knoeheiireste

eiuos

Kiudes

U.

gc-fuuilcu hat.

(J.

O.

Über diesen

Fuiid hat Di: Hillebrand in dor Fiichsitzung der Uugarisclieu Geologiscbeu Gesell-

vom

scliaft

25.

Január 1911 untor dem Titel

:

«Die

Knochcn des Urmon-

schen aus der Ballahöhle des Bükkgebirges*

oiueu Vortrag gehal-

Dor Text des Vortrages ist in den (iMitteilimgen» iu ganzem Umfango
crschienen.l Es wird mit Freudé zur Kcnntuis genonmien.
.5.
Eeferent legt das
Arbeitsprogramm und den Kosteuühorschlag für das Jahr 1911 vor, was seitens
der Kojmmission angenommen wird. Auf Vorlage des Prásidenteu voticrt die Kommission dem Referenten für das Jahr 1911 eine Priimie von 100 K. Der Text des
Arbeitsprogrammes und des Kostenüberscblages ist im ganzen Umfang in den
«Mitteilungen» erschienen.0.
Ordentliehes Mitglied Paul Kornél Scholtz
meldet im Namen der Prüfuugskommission, daB letztere dio Schriftcn und die
Kassa uutersuobt und iu gröfitcr Ordnung gefunden hat, worauf die Kommission
dem Eeferenten und dem Kassier, sowie den Mitgliederu der Prüfuugskommission
für ihre Tátigkeit Dank votiert und ihnen für das Jahr 1911 das Absolutorium
erteilt.
7. Das Ehreimaitglied
Ottó Hermán hált seiuen Vortrag «D i e Auten.

—

—

—

gelegenheiten des Bor sóder Paleolithiums",

welcheu die Kom-

empfangen hat. Der Text des interessanteu Vortrages
den «Mitteilungen» in ganzem Umfange erschienen."*

mission mit Begeisterung
ist in

Nachdem
Auszufl aus

nichts weiteres vorliegt, schlieBt der Prásident die Sitzung.

dem

Protokoll
U. G. G.

tier

vom

Hölilenforschuiigskomniissioii der

24. Fel)i'uai- 1911.

P r s i d e n t Dr. Kael Jordán. Eeferent: Dr. Ottokár Kadic. A n w e n d
Emeeich Gábriel Bekby, Dr. Edgen Cholnoky, Béla Fingeb, Dr. Eugen
Hillebrand, Frau Ottokár Kadi, Báron Dr. Albert Nyáry, Dr. Kael Papp,
Dr. Feanz Pávai Vájna, Theodob Pittee, Paul Kornél Scholtz, Dr. Gábriel
Strömpl, Tihamér Szaffka, Dr. Thomas Szontagh und Emerich Timkó.
Prásident eröfi'uet die Sitzung und ersucht die Mitglieder Dr. Gábriel
Strömpl und Tihamér Szaffka zur Beglaubigung des Protokolls.
Auf der Sitzung wurdeu folgende Gegenstáude verhandclt 1. Eeferent vcrliest das ProtokoU vom 6. Február 1911, welehes von der Kommission beglaubigt
wird.
í Eeferent meldet, daI3 der Sekretár der Geologischen Gesellsehaft von
nun an 100 ungarisehe und 50 deutsche Separatabdrücke der «Mitteiluugcu» der
Ko
ission zur Vcrfügung stelleu wird. Dieser ümstaud wird es ermöglichen,
daJ3 von nun an die «Mitteilungen» nicht nur die auswártigen, sondern auch lUe
ordentliciien Mitglieder orhaltcu werdcn können.
Die Sejiaratabdrückc wordeu
zukünftig mit nummeriertem Titelblatt crscheiueu. Es wird mit Freudé zur Kenntii

s c

:

:

:

—

mm

nis

gcnommen.

Papp,

—

3.

Auf Empfehlung des Prásidenteu w-erdcu

Sektionsgeolog,

AscHER Questor am

ordeutlichon Mitgliedern gewáhlt.

—

4.

Dr.

Kakl

Eügen Cholnoky, Universitátsprofcssor
sÜ b e r die B e d e u t u n g d e r

und Gast dor Kommission hált seiuen Vortrag
*

die Hcrreii Dr.

Hauptsekretár der Geologischen Gesellsehaft und Anton
Polytechnikum, Kassier der Geologischen Gesellsehaft zu

:

Mitteilungcn aus der Hölileuforschungskoiniiiissiou

gischen Gesellsehaft. Jahrgang 1911. Heft
2 Dasselbe. Jahrg. 1911. Heft 1.
^ Mitteilungcn aus der

dci- üiii'arisclicn

fifolo-

2.

Höhlenforschungskommissiou der Uugarischen Geolo-

gischen Gesellsehaft. Jahrgang 1911. Heft

1.
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tt.

wclcheu

,

Kommission mit Beifall empfaiigen hat.
Mitglied Báron
5. Das ordoutliohe
Dr. Albert Nyáry halt sciuen Vortrag
«Bcsprechuug der Höhlo von
Felfalna. Dr. Eüoen Cholnoky bemerkt, dal3 nach dem Gehörteu und nacli den
vorgelegtou Gegeustiinden urtcilcnd die Erforschuug dieser Höhle viel verspricht.
Die Hauptsacho ist es, dal3 solebe Ausgrabungen fachuiai3ig von Sohicht zn Scliicht
und in Gegcnwart einos Archiiologen gescheheu soUen. Báron Dr. Albert Nyáry
erwidert, dafi ihn in orstcr Beiho der Fund solbst interessiert nud daB es ihu
sehr freueu wiirde, falls sich jemand entschliefien möchte mit ihm nebcu matcricUor
Unterstützung die Höhle ganz auszuraumen. Die Kommission nimmt dcn interessanten Vortrag mit Beifall zur Kenntnis, der Tcxt desselben ist im ganzen Umfange
in den «Mitteilungeno erschienen.l
6. Das ordentliche Mitglied Dr. Pranz Pávai
Vájna hált seiucn Vortrag cBesprechung einiger in unserer Liter a t u r n o c h u n b e k a n n t e r Höhle nn. Dr. Gábriel Strömpl bemerkt, daB
man bei der Benennung der Höhlen in erster Eeihe die Namen des Volkes beriicksichtigen ixnd mit gröfíeror Genauigkeit anwenden müsse. Dr. Franz Pávai Vájna
ei'widert, daB or nnr solche Höhlen bcnannt hat, welcho überhauijt keineu Naruen
gehabt habén. Gegenwiirtigor Vortrag war bloö eine vorliiufige Besprechuug. Dio
Kommission nimmt den Vortrag mit Beifall zur Kenntnis, der Text desselben ist
in ganzem Umfange in den «Mitteilungen» erschienen.^
dio

:

—

:

Naohdem

nichts weiteres vorliegt sohliefit der Prásident die Sitzung.

Auszufj aus deni Protokoll der Höhlenforschungskonimission der
U. G. G. voni 29. April 1911.

AnweHillebrand, Béla Finger,
Dr. Franz Vájna Pávai, Paul Kornél Scholtz, Frau v. Paul Kornél Scholtz
Priisident: Karl Siegmeth. Eeferent:
seud: Anton Aschek, Ottó Hermán, Dr. Eugen

Dr. Ottokár Kadió.

und GÉZA SZEKRÉNYESSY.
Prüsident eröffnet die Sitzung und orsucht die Mitglieder Paul Kornél
Scholtz und Dr. Franz Pávai Vajna zur Beglaubigiing des Protokolls.

Auf der Sitzung wurden folgendo wiohtigere Gegenstiindo verhandelt 1. Eefedas Protokoll vom 24. Február 1911, welches von der Kommission
beglaubigt wird,
2. Die Kommission beschlieíJt auf Vorlage des Eoferenten, daö
sie an die Mitglieder der Geologischen Anstalt einen Aufruf erlassen wird, dieselben möchten gelegentlich ihrer geologischen Aufnahmen auch die Höhlen berücksichtigen, gleichzeitig soUen die Herron Gcologeu in die Kommission eingeladet
werden.
3. Eeferent mcldet,
dafi
von Herrn Eittmeister Paul Steger eine
:

rent

verliest

—

—

Stcinbruch eine Höhle cntdeckt hat.

laut welclier man unweit von Vácz in eincm
Die Kommission ersucht das Mitglied Herrn

Dr. Franz Pávai Vajna,

die in

briefliche Mitteilung oingetroffen

er

ist,

möchte

Eede stehende Höhle untersuchen.

—

den Plán der Arbeitseinteilung für das Jahr 1911 ein, wolcher
von der Kommission ohne Anderung angenommon wird. Laut diesem Plán hat
dio Kommission folgendo Mitglieder mit Arbeit betraut. Zur Zusammenstellung
des Höhlenkatalogs wird auch weitcrhin Prásident Karl Siegmeth und Mitglied
Heinrich Hokusitzky erbeten. Mit der Ausgrabung irgend oiner Höhle der Um4.

Eeferent reicht

*

Mitteilungeu

aus

1911. Heft 3.

2 Dasselbe. Heft

i.

der

Höhlenforschungskommissiou dor U. G. G. Jahrg.
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U. O. G.

gebimg vou Budapest wurde Eoferent Dr. Ottokár Kadic betraiit. Die Geschichto
Erforscbung der Pálvölgyer Höhlo wird Paul Koknel Scholtz mitteilen,
wáhrend die Vermessung dieser Höhle Vizeprasident Dr. Karl Jordán und dio
Mitglieder Tihamér Szaffka und Dr. Gábriel Strömpl durcblubren werden. Die
geomorphologiseben Verbáltnisse diesor Höble wird ebenfalls Dr. Gábriel Strumpl
studieren. Bezüglicb der Fortsetzung der Ausgrabungen in der Aggteleker Baradlaböhle wurdo vorliiufig, solange die nötigen Kosten nicbt eiutreffen, nichts uáberes
beschlossen. Mit den geomorphologischen Untersuebungen dieser Höhle wurdo
Dr. Gábriel Strömpl botraut. Die Kartierung der Höblen des Plateaus von SziHcc,
Szilas, Pelsöcz und Torna liat ebenfalls Dr. Gábriel Strömpl übernommen. Auücrdem hat sicb Vizeprasidont Dr. Karl Jordán freudigst eutschlossen auf eigeue
Kosten mit den Mitglicdoru Padl Kornél Schoi.tz und Emerich Gábriel Bekey
die Kluftböhlen des Vecsembükk und die übrigen Höblen der Umgebung von
Komjáti zn imtersucben.
5. Dr. Ottokár Kadic, Eeferent balt seinen Vortrag
der

—

:

«EesultatederAusgrabungeninderRépásbutaorBallaböble».
Franz Pávai Vájna boniorkt auf den Vortrag roflektierend. daB der rote Ton,
und Quarzscbotler auf dem Boden der Höble einst vom Wasser bingetragen und abgesetzt wurde. Aucb bált er das diluviale Altér des Renntieres,
der Vögel und Nagetierfauua nicbt endgültig bewiesen, indem in dersolben nicbt
eine einzige absolut íossile Ai-t vertreten ist. Vortrageuder Dr. Ottokár Kadic
bemerkt, daB die Ansicbt, der Quarzscbottor ware vom Wasser in die Höble
getragen, als natürücbste erscbeint, diesen ümstand bat aucb Vortrageuder vor
Augen gebabt diese Voraussetzung wird jedocb durcb die áltere geologische Karte
nicbt bestatigt, laut welcber der Ballabacb in seinem oberen Lauf den Sebotter
ausscblieBlich von einem Kalksteingebiet bringt. Das diluviale Altér der Fauna
biilt Vortrageuder für gesicbort, da diese Fauna mit den iibnlicben ancrkannt
diluvialen Faunén Mábrens und Württemborgs, mit Ausuabmc der absolut fossilen
Dr.

Scbiefer-

;

Faunén, gánzlicb übereiustimnit. Vortrageuder halt es für ausgescblossen, daB das
Benntier und seine Zeitgenossen im Anfang des Alkiviums in Ungarn gelebt bátte

und

daB im Fali der gánzlicben Ausreimung der Ballahöhle aucb absolut
kommen wcrdeu.

bofft,

Arteu ans Tageslicbt

fossile

Naobdem

Auszug

aiis

nichts weiteres vorliegt scblicBt der Prásidont die Sitzung.

deni Pi-otokoll der llöliIenfoi-schiin(|skoinmissioii
U. G. G.

vom

25.

November

<k'i*

1911.

Siegmeth. B e f c r e n t
Dr. Ottokár Kadic. A n w e
Margaréta Balogh, Emerich Gábriel Bekey, Dr. Eugen Hillebrand,
Heinkicb Horusitzky, Dr. Ludwig Lóczy, Ladislaus Magasházy, Ottó Mihók,
Dr. Moritz Pálfy, Paul Kornél Scholtz, Frau v. Paul Kornél Scuoltz und
Dr. Ludwig Siegmeth.
Prasident eröffnet ilie Sitzung und crsuclit die Mitglieder Paul Kornél
Scholtz und Emerich Gábriel Bekey zur Beglaubigung des ProtokoUs.
Auf der Sitzung wurden folgende wichtigere Gegenstánde verbandelt 1. Eeferent verliest das Protokoll vom 29. April 1911, welcbes von der Kommission boglaubigt
wird.
2. Eeferent konstatiert, daB sicb der AusscbuB der Uugariscbeu Geologiscben
Gesellschaft wiodcrbolt mit der Mitgliedschal't di-r Kommission bcscbaftigt liat,' bei

Prasideut: Karl

s c

nd

:

-

:

Dr.

:

—
í
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diknstltche herichte der höhlenfoeschungskommissi")N DEit
welchei' Golegeulioit

mebrere AusschuBmitgliedcr

u. a. o.

cs beanstandet liabeu,

3f)9

daC dio Kom-

mission Ebrenmitglieder und áuBere Mitglieder gcwahlt hat. Nach dor Meinung der
Ausschn(5mitglicder Dr.

Lodwig Lóczy imd

Dr. Moritz Pálfy

ist die

Kommission

berochtigt nur Kommissiousniitglieder aus der Mitte der Geologischcn Gescllschaft

zii

wábleu. Obzwar der AiissehuB diesbezüglich niehts Eutsclioidendes besclilo.sseii hat,
schlagt Refercut für die Zukiinft folgendcs vor Die Kommissiori soll den Wünsclion
:

des Ausschwsses entgegengeheii

bcschlieBen

:

Geselischaft

I.

uud bezüglich der Wahl ihrer Mitglieder folgendes

mm

an aus der Mitte der Geologischen
Die Kommissiou wird von
Kommissiousmitglieder walilen. Dio bishcr gewáhlten

ausscblieBlich

ordeutlifhen Mitglieder bekonimeii

cbonfalls dicsen Titel. II. Die bisher gewülilton

Ebrenmitglieder und auCere Mitglieder bleiben auch weiterhin in dieser Eigeuschaft, von nun an wird dio Kommission jedoch nicht mehr solche Mitglieder
konstatiert, dafi der
3. Der Eeferent
wiihlen. Der Vorschlag wird angenommen.
AnssclmB der Ungarisclieu Geologischen Geselischaft auf der AusschuBsitzung voni

—

1.

Kommission vex'bandelnd, bescblossen hat
mehr drucken zu lassen.* Eeferent bemei'kt,
aus dem Protokoll jedesmal bloB kurze Auszüge mitgeteilt hat und weist

Miirz 1911, die Angelegonlieiten

die Protokollborichte

derselben

der

nicht

daB er
hin, daB die Mitteilimg der ProtokoUe scboii wegen dem bestándigen Kontakt
zwischeu der Leitung und den Mitgliedern unbedingt notwendig ist. Es ist zu
böffen, daB die ProtokoUe deuuoch gedruokt werden, jedoch am Eude des Jahres,
respektive am Aufang des nachsten Jahres. Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
4. Eeferent meldet, daB der Kommission folgende Geldbeitrage zugekommen siud. Die tJngarische Geologisehe Geselischaft hat für das Jahr 1911 500 K
zugestimmt. Für die Ausgrabungen in der Aggtelekor Baradlahöhle hat die TJngarische Akademie der Wissenschaften 500 K, die Ethnographische Abteiluug des
Ungarischeu Nationalmuseums ebenfalls 500 K beigetragen. Se. Bxzellenz, Herr

—

Hadik hat durcb die Vei'mittlung des Herrn GroBEogen Pongeácz in Komjáti für die Untersuchung der Abgrundshöblen des Veesembükk 200 K, Herr GroBgrundbesitzer Joseph Koos in Zsarnó
durch die Vermittlung des Herru GroBgruudbesitzers Eügen Gedeon in Szín für
denselben Zweck 100 K gespendet. Die Kommission nimmt den Bericht mit Beifall
zur Kenntnis und votiert den Speudern protokoUarischen Dank.
5. Eeferent
unterbreitet das durch die Uugariscbe Geologisehe Geselischaft zur Kommission
gerichtete gemeiusame Gesuch der Herren Privatdozont Dr. Zoltán Szilády und
Universitátsassistenten Dr. Martin Eoska, in welchem Sie für die Ausgrabung der
Staatssokretár Gráf Johann

grundbesitzers

—

Topánfalvaer Lucsiahöhle cinen Beitrag von 500 K ersvachen. Eeferent bemerkt,
daB die Kommission vorláufig keiuen solchen Fonds besitze, aus welchem sie für
den gewünscbten Zweck Geld erteilen könnte. Mit Eücksicht auf die Wichtigkeit

könnte die Kommission die Untersuchung dieser
nebmen und die nötigen Kosten
besorgen. Dio Vorlage wird zur Kenntnis genommen und der Vorschlag angenommen.
6. Eeferent unterbreitet die Zuscbrift des Notáren von Bajót, Geoeg Baits,
in welcber über zwei neue Höhlen bericbtet und derén Erforschung ersucht wird.
Eeferent hált es für eine freudige Erschoinung, daB die Bebörden und das Publikum
von der Existenz der Kommissiou Kenntnis nebmend immer mehr über Höhlen
berichten und um derén Durchforscliung ersuchen. Die Kommission müBte solcbe
Aufmerksamkeit damit honoriereu, daB dei'artigo Wünsche wo möglich erfüUt werder Erforschung der Lucsiahöhle

Höhle

in

das

Programm

des nachsten Jahres

—

den. Dies ist aber, so lange die

1
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unmöglich.

Nachdem

O. O.

Gegenstand aiicli Mitglicd Emeeich Gabuiel Bekby
zur Kenutnis gouommou.
7. Eefpreut meldct, daB
vom Vizegespan des Komitates Sáros eiue Zuschrift gekommeu ist, woriu über
die Entdeckung und gegeuwartigen Znstand der Aboser Höhle bericlitet wird.
Eeferent macht die Kommission auf diese Höhle aufmerksam, und ersucht dereu
baldige Erforschung. Es wird zur Kenntnis genommeu.
8. Mitglied Paul Koenel
SCHOLTZ lialt seinen Vortrag
«Die Klufthöbleu des VecsembüUk»,
der mit Beifall angenommen wird.
sprach,

-wurde

die

zvim

—

Vorlage

—

:

Naobdem

uichts weiteres vorlicgt, sclilioBt dor rriisideut dio Silsíung.

