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TARSULATI ÜGYEK.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL.

TV. SZ A K Ü L É S 1886. M Á JU S 12.

Elnök : Dr. S zabó József.

Dr. Schmidt Sándor előadja «a szerbiai czinoberen» tett vizsgálatainak ered
ményét és bemutatja egyszersmind az ezen tanulmányához készített kristály- 
fa mintákat.

H azay Gyula mint vendég megismerteti a «a bélai cseppkőbarlangot és egy 
Biharban feltalált új barlangot». A bihari új barlangot «Nagy Sándor barlang
nak» nevezte el és ezen barlangnak rövid vázlatos leírását adja, melyből kitűnik, 

hogy az szépségére nézve méltán sorozható a szebb barlangok közé és tanulmá
nyozásra érdemes. A bejelentett előadások sorrendjét Iíalavács Gyula végezte be, 
értekezvén a «Valenciennesiáhről», bemutatván egy új speciest, a Valenciennesia 
Bőckhii-t.

Az értekezések befejezte után beszámol Böckh János igazgató mint az 

európai nemzetközi geologiai térkép magyar részének elkészítésével megbízott 

albizottság elnöke ez albizottság működéséről. Az albizottság ugyanis a térkép szí

nezésével — az erdélyi rész kivételével, melynek elkészítésével dr. Koch Antal 

egyet, tanár van megbízva —  már elkészült.
Böckh a következőt adja elő: «A térkép és színek választásánál a bizottság 

keze kötve volt, mert a nemzetközi congressus határozatait és a térkép méreteinek 
előirt arányait kellett szem előtt tartani. L óczy L ajos bizottsági tag ajánlatára a 

Steinhäuser-féle 1 : l.á9C>,000 méretű térkép fogadtatván el alapúi, ezen történt a 

színezés. Ezen térkép különben eléggé pontos s különösen a hvdrograflai viszo
nyokat jól tünteti fel. Az elkészült színes térkép mellett az előadó bemutatja a 

színkulcsot is. A munkálatnál tapasztaltak közül felemlíti, hogy ott a hol a képződ
mények keskeny szalagszerűen csoportosúlnak a kongressus által előírt taglalás 
szemlőlhetővé tétele nagy nehézséggel jár. Az albizottság az eruptiv kőzetek jelzé
sét 3 csoportba foglalta. A voltaképen eruptív kőzeteknél az alapszín megfelel a 

liasonkorú üledékes kőzetek csoportja egyik alapszínének, csakhogy az oruptiv 
kőzeteknél intenzivebb árnyalatokat használtak. Az aljas és savas elválasztás 
fekete, illetőleg pedig vörös vonalakkal történt, míg a tufák színe az egykorú sze- 
‘limcntek színével teljesen megegyezik ; de vörös, az aljas vagy savas voltuk szerint 
függélyes, illetőleg vízszintes vonalozottsága által ismerhető fel.

Az érdekes jelentés után Böchk bizottsági elnök társainak — dr. H ofmann



TÁRSULATI ÜGYEK. 185

KÁROLY-nak, t e l e g d i  Róth LAjos-nak és L óczy LAJos-nak — fá r a d h a t a t la n  mun
k á lk o d á s u k é r t  s z í v é l y e s  köszönetét mond.

Elnök nagy örömmel vevén a jelentést a Társulat nevében köszönetét mond 
az albizottság gyors, alapos és szép munkálkodásáért. Azt hiszi, hogy sokakat meg
fogunk előzni s hogy az ügyvezető külföldi szakembereknek elismerésével fog talál
kozni beküldendő geologiai térképünk.

V. V Á L A SZ T M Á N Y I Ü L É S  1886. M Á JU S 12.

Elnök: Dr. Szabó József.

A kisebb folyó ügyek elintézése után a választmány elfgadja a «Xotavisia» 
újonnan megindított és kiválóan a moszatok tanulmányozásával és megismerteté
sével foglalkozó folyóirat szerkesztősége részéről fölajánlott csereviszonyt.

KÖZLEMÉNYEK A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZETBŐL.

Földtani felvételek. A m. kir. földtani intézet geologszemélyzete által a folyó 

nyáron eszközlendő részletes geologiai felvételek két osztályban fognak folvtattatni. 
Az első osztály, melynek élén dr. H ofmann Iváeoly főgeologus áll. Szolnok-Doboka, 
Arad, Bihar, Temes, Kolozs és Torda-Aranyos megyék területén fog működni. 
Ezen osztály keretében dolgoznak: dr. P ethö Gyula osztálygeologus; továbbá 

dr. Koch Antal kolozsvári egyetemi tanár és L óczy L ajos a budapesti műegyetem  

tanára. A második felvételi osztályt az idén csupán T elegdi Roth Lajos főgeolo
gus képviseli, aki Krassó-Szörénymegve területén folytatja múlt évben megkezdett 

fölvételi munkásságát. Az ezen osztályba tartozó dr. Schafarzik Ferencz segéd- 

geologus ugyanis a nm. közgazdasági minisztérium engedélyével a f. évi nyári 
felvétel helyett a D échy Mór által a Kaukázus hegységbe tervezett expediczióban 

vesz részt, mely alkalomból az ottani általános földtani viszonyokon kívül egyszers
mind a Káspi tó táján a Baku környékén létező petroleum-elŐfordulásokat is tanul
mány tárgyává fogja tenni s ebbeli tapasztalatait visszátérte után egy részletes 

szakszerű jelentésben ismertetni.
Gezell Sándor bányatanácsos és bányafőgeologus a barsmegyei Körmöcz

bánya vidékén folytatja a múlt nyáron itten megkezdett, bányász-földtani vizs
gálatait. Végül pedig Böckh János, az intézet igazgatója, tájékozást szerzendő a 

munkálatok folyamáról, felkeresi az egyes geologusokat működésök területén; de 

azonkívül ismét folytatni fogja már néhány év előtt megkezdett krassó-szörény- 

megyei felvételeit.
Az országos fölvételek leendő eszközlése felől úgy az illető vidékek közigaz

gatási hatóságai, valamint a csendőrparancsnokságok is értesíttettek s felliivattak, 
hogy a kiküldött geologusokat tevékenységökben minden lehető módon támogas
sák. A kérdéses felvételi vizsgálódások eredményeit, mint rendesen a jövő év első


