
TÁRSULATI ÜGYEK.

Szak ülés 1870-ik évi Január 19-én.
Tárgyak- L A  háraoshegyi ammonitok a Bakony

ái- Lásd a Magyarhoni Földtani
~~ i ~-.. : műnká atainak V. kötetét.)

. II. A  Lystriodon splendens uj leihelye Erdélyben. 
D r. Ho/wutnn Károlytól. Előadó bemutatta ezen a pa- 
thiikiniA  osztályához tartozó disznónemü állatnak áll
kapocs töredékeit, melyeket Merisor és Krivádia vidé- 
kén Hunyad megyében a piski-petrosenyi vasút építé
sénél találtak, értekezett röviden a vidék földtani viszo-
- _ ' . .....  ezen állat maradványainak eddig is-
■ crt lelbelyeiröl- A  bemutatott maradványokat Pol- 
leasikí és Fadbs vasúti mérnök urak ajándékozták a M.

: :r • C' a Lajthaképzödményben
A\>*r:áb?.n eddig csak Mannersdorfnál, Ma- 

- - _ : ■ Pécsett és Szt. Endrén találtak egyes
— ■ -:a:. Francziaországban és Svájczban gyak-
ravban 'Urduinak elő.

Szakülés 1870-ik évi Február 23-án.
i -Agyak. I. Tolta földtani viszonyai. Dr. Szabó

IL A  erespataki aranybányászat viszonyai. Wink
ler Benőtől.

Mindkét értekezés a közelebbi számokban fog 
megjelenni.
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Szakillés 1870-ik évi Apri! 13-án.
Tárgyak : I. A  Wehrlit mint összetett kőzet. Dr. 

Szabó Józsefiül (lásd az értekezések között.)
II. Veszprém földtani viszonyai. Bockh Jánostól.
III. A  Congeria képlet elterjedése a Bakony nyu- 

goti részében. Koch Antaltól.

Böckh János előadta a Bakony hegység egy ré
szének földtani viszonyait, ottan tett vizsgálatai szerint 
ennek alkotásában következő képletek vesznek részt.

1. Az alsó Trias mely főleg palából és homokkő
ből áll, ezen képződmények Vörösberény felett kezdőd
nek, s innét a Balaton hosszában terjednek el.

2. A  felső Trias, mely legnagyobb részben Do
lomitok által van képviselve.

3. A  Lias, ehhez tartoznak a mészkövek melyek 
szép rétegezést mutatnak, s kitűnő építő anyagot szol
gáltatnak.

4. A  Jura csak alárendelt szerepet visel.
5. A  Kréta, ez mint felső és alsó Krétaképlet mu

tatkozik, különösen széntartalma miatt gerjeszt nagy 
érdeket. A felsőkréta Ajka környékén lép fel, s itten a 
kőszén több helyen észlelhető. — Ezekre következnek:

6. a harmadkori és a diluviulis képződmények 
Koch Antal észleletei szerint a Bakony nyugoti szélének 
hosszában a Congeriaképlet tetemes, legalább is 200'- 
nyi vastagságban fedi a régibb képleteket s gyakran 
az ezek által képezett medenczéket is megtölti; a felü
letre azonban kevés helyen lép ki, mert a negyedkori 
vagy mostkori képződmények egy átalános takarót ké
peznek fölötte. A  Congeriaképlet vizsgálását lehetsé
gessé tették a számos téglavetők, melyekben a Cong. 
agyag földolgoztatik és az 1851-ben a pápai urada
lom által foganasított szénkutatázok mely czélból Pápa 
környékén számos helyen tetemes mélységig fúrások 
tétettek.



A legfelsőbb rétegek kavicsból és ez alatt homok- 
 ̂ . illír:. utóbbi helyenként, különösen Kúpon, arasz- 

en tartalmazza a kihalt csigák és kagylók 
z- a-.: Ezen legfelső rétegek a legnyugotibb részeken 

. keletfelé már a mélyebb rétegek jönnek a 
- t*.-t rzek legnagyobb részt sárgás-vagy kékes- 

anrke agyagból állanak, mely helyenként homokos 
- lesz, igen gyakran vékony légniterecs- 

kéket és telepecskéket is tartalmaz s ily helyeken bar
nás színű. Dió s majorban és Ugódtól keletre a Forrasz
t o k  (hegy) D t  alján vastagabb telepek is előjönnek. 
Hám ■ ajorim  egy kétásás alkalmával 3' nyi mélység-

találtak, mely azonban 
a n  írlrráf fogra kiaknázásra nem érdemes. A  Forrasz- 
■ reg; ük. alján egy akna mélyesztetvén 124'
-- - - _ :-r. egy • 5" vastag lignittelepre jöttek, mely
nek kiaknázása azonban nem sokáig tartott. A  lignit 

a—.a-'rk-tr. homályos, csak némely haránttörési lapon 
: - ;:'ur;k:’rr.ynyel s ily helyen rendesen tömöttebb Is.

legnagyobbrészt teljesen kivehető s meg- 
fieielSen a farostok hosszában, kitünően hasad és leve
lekre szétválik. Az akna górczán egész halom hevert 
még, 1852 óta kitéve az idő minden változásának a nél-

hagy saémáBott volna, mi jeles minősége mellett

Az i-ir.u özeiében még 2 helyen eszközölt fúrás 
ereimerye azonban azt bizonyítja, hogy ezen vastag 
kgnittelep nem messze vagy legalább nem egyenletes 
vastagséghan terjed el, mert egyikben sem érték azt 
el. s ennek következtében a további kutatással fel
hagytak.

Szakülés 1870-ik évi Junius 8-án.
Tárgyak. Az eruptiv kőzetek érülése kőszénnel 

Vasas : r. -- Esztergom vidékén Dr. Szabó Józseftől.
A gyzehi pyramisok környezetének földtani viszo

nyai. Pávai Vájná E/ekt'ó/.
Szabó József vizsgálatai szerint a pécsi Liasképletü



6

kőszén több ponton mutat érülést eruptivkőzetekkel így 
Pécs mellett a Káposztás bányában, itt azonban nincsen 
jól feltárva; 1870-ik évi ápril 25-én előadónak alkalma 
volt Vasason meggyőződni egy eruptiv kőzet érüléséről 
a széntelep Különböző rétegeivel a szabadban, azon uj 
szekér utón, melyet a Kis-Köveshegy egyik előhegyén 
az új akna felé készítenek. Itt több helyen látni ezt; ott 
hol ez a legérdekesebb, az eruptiv kőzet egy eret képez 
a köszénrétegben, melynek vastagsága az eruptiv kőzet 
fedüjében vagy 14 hüvelyk, feküjében pedig vagy 20 
hüvelyk. Az eruptiv kőzet vastagsága körülbelül 24 hü
velyk, ez fehérre van mállva, egyöntetű, földes, Limonit 
által itt ott festve van, azonban kőzettanilagnem ismer
hető fel.

A  szén mely vele mind két oldalon érintkezik, a 
Bazalt módjára oszloposán van elválva, s az oszlopok 
az eruptiv kőzeten függélyesen állanak. Más helyeken 
ezen eruptiv kőzet kevésbé van elmálva, úgy annyira, 
hogy abban a szöveg és a Földpát kivehefő. A  Kis-Kö- 
veshegy eruptiv kőzete Földpát, és egy Amphibolféle 
ásványnak krystályosan szemcsés elegye.

A  Földpát Oligoklas és Albit közé helyezhető, Nát
riumban igen dús, mig Kálium nincsen benne. Az Am- 
phibolos ásvány finom csiszolatban kétfélének tűnik ki, 
egyike nem változik egyes Nikol alatt, színe zöldes bar
na, alakja egy hajlású de ritkán van jól körvonalozva, 
magatartása szerint Diallagenak tartható. A  gyérebben 
előjövő barnás zöld ásvány valóságos Amphibol, igen 
jól mutatja a nikol alatti elsötétedést. A  kőzet mállott 
felületén igen tanulmányosan lehet kivenni a Földpátot 
és a nagyon fénylő, fekete, apró tűs krystályokban a 
gyér Amphibolt, mig a Diallage elmállott, és a Földpát- 
ban űröket hagyott vissza, az Oligoklas és Amphibol 
együttléte miatt az eruptiv kőzet tehát Diorit és össze
hasonlítva az illmenaui jelleges Diorittal finom csiszo
latban a különbség az hogy az illmenauiban az Amphi
bol az uralkodó és a Diallageféle ásvány a mely ott sem 
h'ányyik, alárendelt. A  Diorit tehát mint eruptiv kőzet



szerepel itt. ennélfogva fiatalabb mint a közép Lias a 
hová a pécsi kőszén tartozik.

EMr.ergom határában előfordul egy kutatási ak- 
- -r.nek környékén az Oligocán édesvízi mész- 

_-y f'Széntelep melybe Trachyt hatott be kitó- 
dAfea alkalmával. A  kőszéntelepen függélyesen ütvén 
- i , á :  -re- tül, ott a szén ezen Trachyittömeget körül 
treszi, s vagy 25 öl mélységből való példány a szenet 
oslopos elválásban mint termés kókot mutatja. — A  
Trachyt nagyon el van változva, látni benne Földpátot, 
**■ —»*"*_ és veres Gránátokat. Ezen ásványok közül csak 
G r fr f t  o o ^ i k t  irányadóul és minthogy az a Labra- 

- . .. - . -r.if.-iulni. és ismeretes más
honnan, hogy ezen Trachyt az Oligocán kép letn él fia
talabb, több mint valószínű, hogy az esztergomi Oligo
cán szénlelep ezen eruptiv kőzete nem más mint a Lab- 
rador-Trachyt mely a visegrádi Trachit csoportban nagy 
mennyiségben fordul elő.

Pávai Vájná Elek elősorolta mindazon egyptomi
- rr. • ke: melyek a Xumulit képlethez tartozó kő- 
zetnemekből vannak alkotva, az egyszerű úgynevezett 
barlangi kryptáktól kezdve, az óriás nagyságú Pyrami- 
n tog. melyekből kiderül hogy a numutitképlet mész és 
hnnakhöreá szolgáltatták az első anyagot a legelső fa-
- . :: • • . - - . 'érietekhez.

7. Ti-yptemi eruptivkőzetek közül Syene
..r :. .: ;'l rVtett páratlan szép rózsaszínű Gránit ját- 

a -. erepet, belőle készültek a nagyszerű pom- 
v és iiszioborok (Obelisque) Sphynxek és. Sarkophágok 
rr.elveknek remekebb példányait rövid történelmi jelen- 
t ---főkkel mind elöszámlálta. Végre megemlékezett 
Memnon hires csengő szobráról, mely hitelesnek látszó 
• - k bizonyítéka szerint a nap feljöttét siró fohász 

hang r. üdvözölte volt. Most azonban bizonyos, hogy 
a homokk öböl faragott óriás ülő szobor ölében beil
lesztett Phonolittábla ütése által idéztetett elő a rejté
lyesen hangzó sóhaj. Előadó értekezését a helyszínéről 
hozott kőzet és kövület példányok bemutatásával kisérte.
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Közgyűlés 1870-ik évi Novemberhó 9-én.
Reitz Frigyes másodelnök megnyitván az ülést fel

olvastatott Kubinyi Ferencznek a társulat elnökének egy 
levele, melyben előrehaladott kora és beteges állapota 
miatt elnöki állásáról lemond, és szivélves szavakkal•s
búcsút vesz a társulat tagjaitól. —  Ezen levél felolva
sása után Dr. Szabó József egyetemi tanár kiemelvén 
Kubinyi Ferencznek számos és eléggé nem méltányol
ható érdemeit, melyeket honunkban a Nemzeti Muzeum, 
a Földtani Társulat, és általában a természettudományok 
meghonosítása körül szerzett; indítványba hozta: hogy 
a Földtani Társulat jogyzökőnyvileg fejezné ki Knbinyi 
Ferencznek lemondása feletti sajnálkozását, ötét kitűnő 
érdemeiuek elismerése jeléül tiszteleti elnökének megvá
lassza, és ebbeli határozatát vele egy küldöttség által 
tudassa.

Ezen inditvány a jelenlévő tagok által egyhangú
lag elfogadtatván a küldöttség tagjaivá Reitz Frigyes 
vezetése alatt Szabó József és Hantken Miksa urak ké
rettek fel.

Az első titkár felolvasta jelentését a társulat mun
kálkodásáról. Az utolsó 1868-ik évi február 27-ki köz
gyűlés óta tartott a társulat összesen 10 szakülést, s ez 
idő alatt jelent meg munkálatainak V. kötete. A  pénz
tárnoki jelentés szerint a társulat vagyona 1869-ik év 
végén 4587 frt és 28 krajczárból állott.

Miután a nagym. földmivelés-, ipar- és kereske
delmi ministerium által az elmúlt évben egy önálló m. 
kir. Földtani Intézet szerveztetett, a Földtani Társulat 
választmánya figyelembe vévén a társulat czélját és a 
rendelkezésére álló eszközöket, ennek előmozdítása és 
sükeresb keresztülvitele végett czélszerünek találta ja
vaslatba hozni, hogy a Társulat és a m. kir. Földtani 
Intézet között szorosb összefüggés hozatnék létre; en
nek következtében inditványba hozta, hogy ezen vi
szony megalapitása végett a kereskedelmi ministeri- 
unhoz egy kérvény intéztessék,
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A  közgyűlés ezen indítvány czélszerüségét és 
hasznos voltát beismervén, azt elvben elfogadta, hogy 
azonban az keresztülvihető legyen mindenekelőtt a tár* 
sulat eddigi alapszabályainak módosítása találtatott 
- „k-égésnek; ezek pontonkénti tárgyalása után a mó
dosított alapszabályok felolvastattak. Az uj alapszabá
lyok megerősítés végett a nagyin, belügyministerium-
r.oz terjesztetnek fel, ezek megerősítése után egy új 
közgyűlés fogja megalapítani azon kérvényt, mely a 
hl. kir. Földtani Intézettel kötendő szorosb viszony 
kieaközlése s megerősítése végett a kereskedelmi mi- 
aB orksiiQ i fog iniéztetni.

Kwiemwe. frrrmcz elnöknek és Hantke n Miksa első
űdcárrfák lrhnsjönésc folytán. ezen állomások betöl
tése kerülvén szőnyegre, miután Szabó József inditvá- 

Miksa úrnak eddigi működéséért a 
társulat köszöneté és elismerése kimondatott, titkos 
szavazás utján R-:.:: F- :^ys eddigi másodelnök elnök
nek, Szabó József másodelnöknek, és Winkler Benő 

titkárnak megválasztattak.
H . mm Miksa indítványt tett, hogy a társulat 

kiűzött czéljának sükeresb elérése , és a földtani tu- 
tiiM Iliről szélesb körökben való terjesztése tekinte- 
■ ftfl, vidéki hely eken jelesen a bányavárosokban tar-a J

. - bárt a jövő évben
" me talányán .r.áltassanak meg. Ezen indítvány elv- 

r'.f:gadtatván kivitele a választmányra bízatott.
'. égre új tagoknak bejelentettek Wiessner Adolf 

: ányatársulatí igazgató, Volny József rima-murányi 
ár.yaigazgató, Ölhofer kohótiszt és Gesell Sándor bá- 

nyatiszt urak.

Szakülés 1870-ik évi Novemberhó 23.
T árgyak. Kolozsvár vidékének földtani viszonyai. 

Pávai l ájna Elektől.
Geológiai közlemények Beocsin vidékéről. Koch 

Antaltól.
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Pávaj Vájná Elek előadta Kolozsvár vidékén tett ' 
újabb kirándulásainak eredményét, s az ez alkalommal 
feltalált rétegek különböző szintjeit összehasonlitotta 
a párizsi medeneze Eocán képletével, mely mind ré- 
tegzeti mind kövületi szempontból feltűnően hasonlít 
a kolozsvári medeneze közép és felső Eocán képződ
ményeihez. Előadását nagy számú újonnan gyűjtött 
kövületek előmutásával illustrálta különösen a mohóczok 
(Bryozoa) és a kagyló rákok (Ostracoda) rendjéből. 
Végre a Pénzige (Numulites szintből óriás Grypheákat 
mutatott elő, mellyek Gyalú határán csaknem félnégy
szög mértföldnyi területen roppant számmal lelhetők; 
továbbá egy kis tengeri szivenyt; mindkét faj újnak 
bizonyulván az elsőt „ Gryphea Eszterházii“ az utóbbit 
„ Macropneustes Hajnal di“ névvel jelölte meg a tudo
mány számára.

Koch Antal megismertető Beocsin vidékének föld
tani viszonyait; Beocsin vidéke már régóta ismeretes 
kitűnő cementmészmárgája által, ezen mészmárga a 
harmadkor legfiatalabb képletéhez (Congeria) tartozik, 
és hatalmas rétegekben jön elő. — Beocsintól nyugotra 
Cserevicz környékén ezen mészmárgán még fiatalabb 
rétegek terülnek el, s a képlet itten agyagból és ho
mokból áll. —  Az agyagban igen sok édesvízi puhány- 
kövületeken kívül két 4 lábnyi vastagságú lignit 
telep is észlelhető, ezek azonban mostanáig semmi 
ipari fontossággal sem birnak.

Beocsintól keletre mélyebben a hegységben ré
gibb képletekből egy Trachytkúp emelkedik. Ezen 
Trachyt a tudományra nézve annyiban fontos, mert 
egy különös faját képezi a Trachytoknak, melyben a 
Földpátok közül csupán csak a Sanidim (üveges Or
thoklas) van meg, s mely ennélfogva Sanidimtrachyt.

A  csereviczi völgyben beljebb a hegységben egy 
szenes, palás márga van kifejlődve, mely számos kövü
leteket tartalmaz, s ezek után a „ Gosau képlethez“ (felső 
Kréta képlet) tartozik, —  Ezen képlet az Alpokban több



helyt van jól kifejlődve s széntelepeket zár magábanj 
lehetséges tehát, hogy Beocsin vidékén is részletesb 
vizsgálatok és furatások után kőszenet lehetne találni; 
mi, tekintve a vidék fekvését a Duna mellett, nagy 
ipari fontossággal birna.

Szakülés 1870-ik December hó 14-én.
Tárgyak. Az ágásvári barlang a Mátrában Dr.

Szabó Józseftől.
Felső Kréta képlet a Bakonyban. Koch Antaltól.
Szabó József egyetemi tanár megismertette az ágas

vári barlangot, ezen barlang a Mátrahegység egyik 
nevezetességét képezi, és ennek megvizsgálására elő
adó 1869-ik évi Májusban egy nagyobb expeditiót ren
dezett, melyben mint a vidékről, úgy a fővárosból is 
többen részt vettek.

A  barlang Pásztó közelében az Ágasvárnak neve- 
zett kúphegy meredek déli oldalán, Tajtkő conglome- 
-?.:ban van, mely kőzetben barlangok csak igen ritkán
szoktak előjönni.

Az ágasvári barlang, szájától kezdve mintegy 
íz  öinyi távolságban egy közös terembe vezet, honnét 
3 irányban elágazik: behatolva tapasztalni, hogy a Tajt- 
U o a ^ h a n t  antsen eredeti összefüggésében, hanem
- -- '  _ bokra van töredezve.

- -^tegcomplex lassú de folytonos csu- 
van a völgy mélye felé, ezen tömegmozgás

- v-rtkeztében a rétegek összetöredeztek, s a darabok 
rgymásfelett különböző sebességben mozogván, torló
dásokat idéztek elő.

A Tajtkőconglomerát Oligokles, Amphibol, fekete 
Csillám és Ouarczból áll, ezen keresztül tört egy fiata
labb kőzet a . Mátrait“, mely Anorthit, és Augitból áll; 
ezer. -melkedés alkalmával történt, hogy a rétegek sza
bálytalanul megtörődtek, és igy barlang képződött, 
melyet a folytonosan tartó csuszamlások és az erosio 
mostani alakjába öltöttek, és azt ugyanazon tényezők 
ezután is untalan változtatni fogják.



Az ágasvári barlang tehát nem annyira képződési 
módja mint inkább anyagának sajátsága által tűnik ki, 
s ez által eltér a többi, rendesen a mészkövekben lévő 
barlangoktól Trachyt vidékeinknekegyik nevezetességét 
képezi miután ezen kőzetben barlang létéről még nin
csen tudomásunk, és a Mátrahegységnek is az egyedüli 
barlangja,

Koch Antal megismertette a Bakonyhegység nyű
göd részének felső kréta képletét, ez Ugódtól Ajka vi
dékéig húzódik, s ebben három különböző szintet lehet 
megkülönböztetni.

A  Gryphea szint ez kiválóan a keleti részeken jön 
elő, vékony, táblás, agyag vagy mészmárgából áll, 
melyben helyenkint roppant nagy mennyiségben fordul 
elő a Felső Kréta képletet jellemző „ Gryphea vesicularis“ 
nevű ostriga. Ezen szintnek alsóbb részében Homok- 
bödöje határában kőszénnyomok mutatkoznak, melyek 
édesvízi kövületei teljesen megegyeznek az ajkai kő
szénképletben előjövő szerves zárványokkal, úgy, hogy 
nem valószínűtlen, miszerint az ajkai oly nagy remé
nyekre jogosító kőszénterület odáig elnyúlik.

A  Gryphea márgára következik pados rétegekben 
kifejlődve a nRudista mészkő“ , melyben a tehénszarv- 
alakú „Hypurites cornuvaccinum“ kőmagvai nagy meny- 
nyiségben lelhetők; —  különösen jól van kifejlődve 
ezen szint Ugódnál.

A  Rudista mészköveken elterjed a legfelső „bio- 
ceramus szint“ vékony, táblás, szürke márga és mészkő 
váltakozó rétegekben, melyekre tiszta táblás mészkő 
következik. A  márgában csupán csak az Inoceramus 
kagylónak a Felső Krétát jellemző fajai jönnek elő, a 
mészkő nem tartalmaz kövületeket, —  ezen mészkő 
képezi Tapolczafőn a sziklaágyat, melyből a Tapolcza 
folyó számos és bő forrásai kibugyognak.

Az egész képletnek összehasonlításából kitűnik, 
hogy ez az Alpokban előjövő Krétaképlet Gosau réte
geivel leginkább megegyezik,
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SzakUlés 1871-ik évi Januárhó ll-én.
Tárgyak. Erdély észak keleti részének földtani 

viszonyai. Herbich Ferencztol.
Dr. Franz Unger „Die fossile Flora von Szántó in 

Ungarn“ czimü munkájának ismertetése, Winkler Be- 
n'ót'ól.

Herbich Ferencz kolozsvári múzeumi őrsegéd érte
kezett Erdély éjszakkeleti részének földtani viszonyai
ról jelesen a Hargita és a keleti határhegység alko
tásáról.

A  Hargita hegységet kizárólag harmadkori erup- 
tivkőzetek képezik a Trachytok osztályából, geológiai 
tekintetben ezen területen két Trachytfajt lehet meg
különböztetni egy idősbet, mely a hegység zömét, és 
egy fiatalabbat, mely a központi részeket képezi; —  
Ouarcztrachytok sem az idősb, sem a fiatalabb kori 
Trachytok területén nem jönnek elő, a hegység aljában 
nagy kiterjedésben Conglomeratok és Trachyttuffok 
vannak kifejlődve, ez utóbbiakban több ponton látni 
barnaszénnyomokat.

A keleti határhegység a (Kárpátok folytatása) víz
választót képez Erdély és a Dunafejedelemségek között, 
a  hegység alapját jegeczes kőzetek alkotják és pedig, 
lég— gyobb részben Cstüéwtfmlm.alárendelt l b r Gneisz, 

t' C A Chloritpalák érczeket is
. n élesen vasat és rézkovandokat,

A jegeczes palás kőzetek közül a piricskei Syenit- 
■ Syenitstock) emelkedik ki, melyben ritka és igen 
-Ap ásványok jönnek elő, a tömzs központi részét 
Mi iscit és Ditroit alkotja, ez utóbbi Erdélynek egy sa- 
;á*_ság :> kőzete, mely leihelyétől Zirkel által nyerte el
nevezésé: a Gránitnak egy válfáját képezi, egyik fő 
a/.ka-.TvMe a Sodalith. Ezen két fent említett kőzetben 
min: mellékes alkatrészek Wöhlerit, Zircon, Cancrinit, 
Titani:. Pyrit és más ásványok találtatnak.

A jegeczes palákon megegyező telepedésben fek
szenek a másodkor üledékes kőzetei, melyek helyenkint



nagy számú, s igen jól megtartott zárványokat tartal
maznak jelesen a Trias, Lias, Dogger , Neocom, és 
és Eocán korszak rétegeit jellemzik.

Az üledékes rétegek a Trachyt kitörések követ
keztében néhol 5— 6000 lábnyira vannak emelve.

Winkler Benő megismertette Unger Ferencz ta
nárnak „Die fossile Flora von Szántó in Ungarn “ czimü 
munkáját egyszersmind bemutatta az olaszországi föld
tani intézet 1870-ik évi kiadványait.

Uj tagoknak bejelentettek Posepny Ferencz, bá- 
nyageolog és Láng Ede, p. ü. min. fogalmazó urak.

Szakülés I87l-ik évi Januárhó 25-én.
Tárgyak. Quarczkrystályok újabb elöjövése 

Svájczban és honunkban. Dr. Szabó Józseftől.
A  székesfehérvár-velenczei hegység földtani alko

tása. Winkler Benőtől.
Dr. Szabó József, egyetemi tanár értekezett a 

Quarczkrystályok újabb előjövéséről Svájczban és ho
nunkban; a svájczi Quarczkrystályok régi idők óta hi: 
resek, már Plinius ir rólok, s azokat úgy magyarázza - 
hogy a jég sűrűsödéséből erednek nagy hideg befo
lyása mellett. A  legnagyobb krystály, melyet Plinius 
látott 50 fontot nyomott, ezekből készítették a régi 
időkben az oly értékes krystályedényeket. Plinius ma
gyarázata a Quarczkrystályok eredetéről hosszabb ideig 
érvényben maradt, csak a XYII. században találunk egy 
adatot, mely szerint a régi nézet megtámadtatik.

A  Quarcz jegeczei a hatszöges rendszerhez tar
toznak, legáltalánosabb alakjai a hatszöges Oszlop 
(00 P} és a hatszögos Pyramis (P), ez utóbbi ritkán 
van mintaszerüleg kiképződve, sőt leggyakrabban a 
Pyramis lapok különértéküek, úgy, hogy ezek helyett a 
Rhomboéderek vannak kiképződve, ritkábban találni 
kiképződve a Trapezoédert, legritkábban pedig a Vég- 
af -’t to P), ez utólsó különösen a régi gyűjtemények
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ben néha mesterségesen van lecsiszolva, mit egy pél
dányon az egyetemi gyűjteményből be is mutatott.

A  rendes kiképződést mutató jegeczek ismertetése 
után értekezett az egyenesen és csavarodottéin összenőtt to
vábbá a kiett krystályoknál; az utolsók vagy az által 
erednek, hogy idegen anyag áll útban és a kiképződést 
akadályozza (legtöbb esetben a mészpát,) vagy hogy az 
anyag utólagosan eltávolódott; mig az első körülmény 
a selmeczi bányakrystályokon s a nagyobb mármarosi 
gyémántokon fordul elő, a svajcziaknál az utólagos el
távolodással magyarázta ki a tüneményt.

A  nagy Quarczkrystályok fészkekben jönnek elő, 
melyek néha nagy üregeket képeznek s krystálypin- 
czéknek (Krystallkeller) naveztetnek, i 751-ben már van 
leirás egy ilyen krystálybarlangról; ezekben néha 
óriási jegeczek találtatnak Zinkeustock hegyben talál
tak egyet, mely 8 mázsát nyomott. 1757-ben 50— 1400 
fontosakról tétetik említés Svájczban. Egyike az újabb 
érdekes leleteknek 1869-ben történt Úri Cantonban a 
Tiefengletscherben, hol egy krystálybarlangra bukkan
tak, melyből vagy 300 mázsára menő krystályokat vet
tek ki. Ezek közt több mind a két végén volt kikép
ződve, s a barlang alján a Gránit porladéka és málla- 
dékában hevertek. A  legnagyobbnak súlya, mely azon
ban nem volt szépen kiképzőéivé a 3 mázsát meghaladta. 
A  szépek között a legnagyobbak külön nevet kaptak, s 
többnyire a berni muzeum számára vétettek m eg; a 
Groszvater nevűnek súlya 267 font, hossza 69 centime
ter, köriilete 1 2 2 centimeter. Egyet Bécsbe is küldöt
tek az udvari ásvány kabinetbe, s ott a legnagyobb 
Quarczkrystályt képezi, súlya 206 font. Szine sötétesde 
állátszó.

Áttérve honunkra megemlíti előadó, hogy példa a 
nagy krystályokra szintén van, valamint kicsinyekre is, 
melyek alakbeli kiképződésre nézve a svájcziakkal pár
huzamba állithatók, Gömörmegyét hozza fel, hol külö
nösen Rima-Lehota és Rimabánya határán Gneisz, s 
ebben igeu sok Quarczér van; az ezen hegyek völgyé
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ben lévő hömpölyök között sok, s tetemes nagyságú 
QuarczkrVstályok jönnek elő, azonban csak töredékek
ben ismeretesek. Egyet bemutat 26 font, s körülbelül 
egy harmada lehet az egész krystálynak. Ha kiegé
szítve gondoljuk már a jelen hosszaságában is súlya 
közel járna egy mázsához. Ugyanonnét bemutat kis 
Füstqzarczot, melyen érdekes összelaklatok fordulnak elő, 
többi között egy hegyesebb és tompább jobb Trapezo
eder, valamint az uralkodón kívül alárendelve kétféle 
Rhomboeder.

Winkler Benő megismertette a Székesfehérvár-ve- 
lehczei hegység földtani alkotását; ezen hegylánczolat 
igen élesen emelkedik ki az ottani síkságból, Tót Páz- 
mándnál kezdődik s délnyugoti irányban a székesfehér
vári szöllőkig terjed, hosszasága 2 mértföld közepes 
szélessége '/2— 3A mértföld, legmagasabb pontja a Na- 
daptól éjszakra emelkedő Meleghegy, mely majdnem a 
hegylánczolat közepén fekszik tengerfeletti magassága 
1098 bécsi láb.

A hegység zömét Granit képezi, alkatrészeinek ki
képződése szerint igen sok féleséget mutat, az elmálás- 
nak igen alá van vetve jelesen a nagyszemü földpátdús 
Granit, mely itten leginkább van elterjedve, apró szemű 
és az egészen tömött féleségek épebb állapotban talál
tatnak; a székesfehérvári Granit némely faja igen jó 
anyagot uyujt a kövezethez, nagyobb feltárások mel
lett az otjani bányákból Budapest szükségletének nagy 
részét lehetne fedezni, jelenleg még csak Fehérvárt van 
alkalmazva, kitűnő sikerrel.

A  Gránitokat több helyen Trachytok törik keresz
tül, eddigelé 7 ponton látni ily kitöréseket azonban 
mindenütt csak igen kis területen. A  Trachytnál is több 
fajt lehet megkülönböztetni leggyakoribb a Labradorit- 
Amphibol Trachyt.
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Szakülés I87l-ik Február hó 8-án.
Tárgyak. A  Bakonyhegység Trias képletének tag

lalása. Böckh Jánostól. (Lásd az értekezéseket.)
A  Bazaltnak egy sajátságos elválása a Rajna vi

dékén. Koch Antaltól.

K : ;h Antal értekezett a Siebengebirge hegység 
eruptiv kőzeteiről: a Bazaltnak meglepő szabályos osz
lopos elválása mindenütt ismeretes; a Rajna vidékén, 
Bonr - -bar. ezen sajátsága kiválóan ész-

mert ott realmpffl minden egyes bazaltkúp ha
talmas U U a jfá k  által töl van tárva. A  múlt év nyarán 
E : :b~.arr. vb.: a Bazaltnak 
egy ^  edifig még nem észlelt elválását láthatni. Elő- 
jöredbehre a  Scheidsberg Bonntól délre i ’L mértföldre, 
kösd a  Rajna partjához. A  kirándulást oda Rath tanár- 

• Itktket azonnal közölte is a „ A tó r -  
■ iw r i.  G esellschaft fu r  die Khemprouinz und West- 
phalesr- czLxtü társulat Julius havi ülésén. A  Scheids- 
b u { u  már hosszú évek óta van egy bazaltbánya mű
velés alatt s épen a múlt év nyarán jöttek a kis terje- 

- ~ : ! T- -  ̂ A kúpnak kerületén a Bazalt
a reales oszlopokban jön elő, mely oszlopok, mint egye- 
b ü tá u  - - - T - elé legyezóalakúan széthajtanak; a kö
zepet ásódban egy 2 51 átmérőjű, hatalmas, hordóala- 
kána gömbölyödött mag foglalja el, melyet az ottani 
mmkások a hegy szívénak elkereszteltek, s mely bizo
nyosan hatalmas oszlopot képezve folytatódik lefelé. A  

eje:e>ebb ezen oszlopon az, hogy szerkezete tö- 
Az egyes héjak 1— 3“  vastagságúak 

-  ̂; r r. sokszorosan ismétlődre teljesen kö-
egész oszlopot. Valószínű, hogy ezen 

b -- b :ó messze tart a tengely felé, de kitárva 
:~Vg a felületen volt, miután a vékony héjas Bazal- 
::: rerr. - rróhatván, a mint föltárva lett érintetlenül
hagytak.

Ilyen héjas elválás nagyban a Bazalton sehol sem
2



észleltetek még, de a Trachyton már régóta ismeretes a 
„Siebengebirg“ -ben, hol az a Stenzelberg nagyszerű bá
nyáiban fordul elő; csakhogy a Scheidsberg Bazaltjának 
ezen sajátságos oszlopos héjas elválása sokkal nagyobb 
szerübb, s miután az egész kúpnak csak magvát képezi, 
érdekesebb is, mint a stenzelbergi Trachyton észlelhető 
hasonló elválás, mely számos oszlopokon ismétlődik.

Egyúttal közlő bemutatott Sanidin-Oligoklas-Tra- 
chytot a Siebengebirge „ Perlenhardt“ nevű hegyéről, 
melyben egy 2“  széles s 3" hosszú táblás Sanidin-iker 
van kiválva, mely ily nagyságban ritkán fordúl elő. 
Ugyanezen Trachytnak üregeiben fennőve előfordul csi
nos hatszügü táblás kristálykákban a Quarcznak egy 
dimorph alakja, melyet Rath tanár ismertetett meg leg
először egy pachucai (Mexiko) Trachytporphyból, s Tn- 
dymitnek elnevezett azon okból, mert a kristályok igen 
gyakran hármasokat képezve vannak egymáson átnőve.

Értekezések .

A Wehrl i t  Szar vas kőr ől
mint összetett közét.

S Z A B Ó  JÓ Z S E F , egyetem i tanártól.

Történelme. A  német term észetvizsgálók és orvosok Borosz
lóban 1833, Sept. 30. tartott vándor-gyűlésén Dr. Zipser 
e g y  előadást tartott, m elynek czim e „Ü ber den L ievrit 
aus U ngarn *). E lőadta, h o gy  Szilváson lévén m eg
tekintette a g ró f  K e g le v icsfé le  vaskohót, hol neki e g y  
vasérczet mutattak, m elyről azt állították, h o gy  nem 
olvasztható. A  mint e g y  ilyen darabot e g y  halom ból,

*) Külön lenyomatott ezen czim alatt Leonhardt és Bronn Neues Jahr- 
buch-jában 1834. 627.


