
FÖLDTANI K Ö Z L Ö N Y
K IA D JA

A MA G Y A R HO N I  F Ö L D T A N I  T Á R S U L A T .
A VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI 

y f l N K L E F ^ _  ]3  E  N  Ő,

TÁRS. ELSŐ TITKÁR.

Aprilis és Május havi füzet.

T A R T A L O M :
Térsulati ügyek. Alapszabályok. —  Szakülés 1871-ik évi Márczius 22-én. 
Értekezések. A  budai Albrechtuton feltárt Márgarétegek Faunája. Hantken 

Miksától.—  A  verespataki aranybányászat viszonyai. Winkler Benőtől
Irodalom.
Vegyesek.

A magyarhoni Földtani Társulat 
alapszabályai.

I. Czélja.
1. §. A  magyar Földtani Társulat tudományos egy

let, melynek czélja: a földtan mivelése és a földtani 
ismereteknek az országban való terjesztése.

2. §. Ezen czél biztosabb elérhetése végett jogá
ban áll a magy. Földtani Társulatnak más hasonnemü 
tudományos társulatokkal szoros összeköttetésbe lépni, 
mely viszonyok külön egyezmények által fognak sza
bály oztatni.

II. Eszközök
3. §. A  jelentékenyebb eszközök: i. Szakgy ülé

sek tartása. 2. Földtani Közlöny kiadása. 3. Föld- és 
őslénytani tárgyak gyűjtése; 4. Egyes vidékek földtani 
átkutatása. 5. Fiók egyletek létesítése.
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III. Tagok.
4. §. A  Társulat tagjai: a) tiszteletiek, b) pártolók, 

c) alapitók, d) rendesek, mindnyájokat a Társulat okle
velekkel látja el, melyekért a tag egyszer mindenkorra 
2 forintot fizet.

5. Tiszteleti tagokul oly jeles egyéneket választ a 
Társulat, kik vagy a földtanban magokat kitüntették, 
vagy pedig a Társulatnak czélja elérésében lényeges 
szolgálatot tettek , ezeket a nagygyűlés valamely tag 
ajánlatára átalános szótöbbséggel választja.

6. §. Pártoló tagi okleveleket oly egyéneknek osz
togat a Társulat, kik ennek pénzerejét legalább 200 fttal 
nevelik.

7. §. Alapitó tag az, ki egyszerre 100 forintot 
fizet be a társulati pénztárba.

8. §. Rendes tag mindenki lehet, ki ebbéli szándé
kát vagy maga, vagy más rendes tag által a titkárnak 
bejelenti s az alapszabályokban foglalt kötelességeket 
pontosan teljesiti, az uj tagok a szakgyülésnek lévén 
bejelentendők.

9. §. A  rendes tagok a Társulatba léptök által kö
telezik magukat a Társulat költségei fedezésére évenkint 
öt o. é. forintot fizetni; a társulatból kilépni szándéko
zók, ezt egy félévvel előbb kötelesek a titkárral tu
datni.

10. §. A  tagsági dij minden év első negyedében 
fizetendő vagy egyenesen a titkárnál, vagy a Társulat 
szolgája által, kinek a helybeli tagok dijainak nyugtái 
át lesznek e végre adva.

11. § Ha valamely ki nem lépett tag évi diját az 
első negyedben be nem fizette volna, akkor a Társulat 
az illető összeget postai utánvétel útján fogja besze
detni, hol természetesen a postai költséget a hátralékos 
tag tartozik fizetni. — Az utánvételes levél el nem fo
gadása esetében az illető a tagok sorából kilépettnek 
fog tekintetni.

12. §. A  Társulat minden tagja szavazati joggal
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bir, melyet a közgyűléseken gyakorolhat, ezen felül a 
Társulat által kiadandó munkálatokból ingyen példányt 
kap s a Társulat könyveit használhatja.

IV. Ügyvezetés és igazgatás.
13 §. Pártfogóul oly férfit választ és kér fel a 

társulat, ki a földtan iránt vonzalommal viseltetik, és a 
Társulat fényét és díszét emeli. Ezen állás élethosszig 
tart, választása átalános szótöbbséggel történik a köz- 
gyülésen.

148. §. A  Társulat ügyeit a választmány intézi, 
mely az elnökből, alelnökből első és másod titkárból, 
pénztámokból s még más 12 választmányi tagból áll.

15. §. Az elnök képviseli a Társulatot a hatóságok 
és más személyek irányában, a Társulat gyűléseiben el
nököl, a közgyűlésekben a Társulat állásáról tudósít, a 
Társulat pénzügyeire felügyel, a választmány által ren
deli pénzösszegek kifizetését utalványozza, a titkár 
ákal rezetett jegyzőkönyvet és társulati határozatokat 
clr■ jegyzi , a választmányi és közgyűléseket össze- 
Irrja, s  szükségeseiében rendkívüli gyűléseket is tart
hat ,  szavazások egyformaságánál döntő szavazat-

16 §- A z alelnök az elnököt hatáskörében gyámo- 
filja, szükség esetében, ennek helyét pótolja.

17. §. Az első titkár viszi a levelezést, s a gyü- 
lésekben a jegyzőkönyvet, gondoskodik a szakgyülé- 
sek tudományos tárgyairól, szerkeszti a kiadandó mun-

< a gyűlések tartásáról tudósítja a tagokat,
1 ' • . tárgy akat bemutatja, a gyűlések eredmé
nye:; a lapokba iktatja, felvigyáz a könyvek és folyó
iratukra, rólok jegyzéket visz, a tagok számát eviden- 
tiában tartja, beszedi azoktól az évdijakat, melyeket a 
pénztárnoknak átad, és az évenkinti közgyűlésen a tár«** 
-uiat munkálkodásáról tudósít.

18. §. A  másodtitkár az elsőnek segéde, szükség 
esetében helyettese.

4 *
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ig. §. A  pénztárnok a Társulat pénzeit és ezzel 
rokon iratait kezeli, naplót visz a bevétel és kiadásról, 
a választmánynak számol s ennek felelős.

20. §. Az elnökök, titkárok, pénztárnok és választ
mányi tagok, kiknek szakértőknek és budapesti lakók
nak kell lenni, 3 évre választatnak a közgyűlésen áta- 
lános szótöbbséggel, s titkos szavazattak

V. Választmány.
21. §. A  választmány határozza a teendő mun

kákat, a megvizsgálandó vidéket, az nevezi ki az e 
végre kiküldendő szakértőket, köt velők szerződéseket, 
és ad nekik alkalmas utasításokat, ez határozza meg a 
Társulat czélja eléréséből eredő szükségeket s azok 
megvételét, milyenek: szerszámok, földabroszok, köny
vek, —  a választmány körébe tartozik, végre a nyom
tatás ügye is.

A  választmány ellenőrzi a pénztári kezelést, s azt 
minden évben legalább egyszer megvizsgálja, joga 
lévén az elnöknek egy választmányi tag kíséretében a 
pénztárt bármely időben is scontrirozni. Végre a vá
lasztmány intézi el azon a társulati tagok között netán 
felmerülő viszályokat, melyek a Társulatot érdeklik.

VI. Gyűlések.
22. §. A  Társulat tart köz-, szak- és választmányi 

gyűléseket.
23. §. Közgyűlést a Társulat rendesen évenként 

egyet tart tavasszal; — szükségeseiében az elnök rend
kívüli közgyűlést is tarthat, de ez 8 nappal előbb a 
tagok tudomására adandó.

24. §. A  közgyűléseken választatnak a tisztvise
lők és a választmányi tagok, a Társulat anyagi állásá
ról és szellemi működéséről tétetik jelentés, tiszteleti 
tagok választatnak. A  határozatokat a jelenlévő tagok 
átalános szótöbbséggel hozzák.

25. §. A  választmányi gyűlés rendesen havonként 
egyszer jön egybe, átalános szótöbbséggel határoz,
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melynek határozatára legalább 5 tag jelenléte szük
séges.

26. §. A  szakgyülésekben tudományos értekezések 
tartatnak, a titkár a küldeményeket mutatja be, ren
desen minden 14 nap, kivéve Julius, Augustus, Septem
ber, October hónapokat, a melyekben gyűlések nem 
tartatnak.

VII. Társulati vagyon.
27. §. A Társulat jövedelmét képezik: a) a rendes 

tagok 5 frtnyi évi dija, b) az oklevelekért bejövö 2 ft. 
összeg, c) a pártfogótól, és a pártoló és alapitó tagok
tól remélhető járulék és ajándékok.

Vili. Alapszabályok változtatása.
28. §. A  Társulat alapszabályaiban csak a ren

des közgyűlés teheti szótöbbséggel a szükségesnek ta
lált változásokat, melyek helybenhagyás végett felsőbb 
helyre terjesztendők.

29. §. A  Társulat önkénytes feloszlását csak a ren
des közgyűlés határozhatja el a jelenlevő tagok két 
harmadának szótöbbségével.

IX. Feloszlás.
30. §. Ha a társulat bármely okból feloszlik, min

den vagyona egy a közgyűlés által kijelelendő tudo
mányos czélra fordítandó.

Szakülés I87l-ik évi Márczius 22-én.
Tárgyak. A  budai Albrechtuton feltárt márgaré- 

tegek faunája. Hantken Miksától (lásd az értekezések
között).

Kivonatos közlemények a górcsövi ásvány és kő
zet vizsgálatok legújabb irodalmából. Koch Antaltól.

Hantken Miksa a márgarétegek faunájának ismer
tetése után bemutatta az általa és Madarász Ede által
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gyűjtött és kikészített Numulit gyűjteményt, melyet a 
f. évi londoni nemzetközi világtárlatra küldenek. A  
gyűjtemény 15 fajt tartalmaz, melyek a budai és gere- 
csei hegység, valamint a Vértes és Bakony eocán kép
ződményeiben előfordulnak.

A fajok a következők :

Numulites complanata Desh.
„ Tchihatcheffi d’Arch.
„ garansensis „
„ intermedia „
„ perforata d’Orb.
„ Lucasana Defr.

, „ striata d’Orb.
„ irregularis Desh.
„ Ramondi Defr.
„ Kovácsiensis Hantk. et Mad.
„ biaritziensis d’Arch. cfr.
„ subplanulata Hantk. et Mad.
„ granulQsa d’Arch.
„ spira Roissy.
„ placentula Desh.

Előadó kiemelé a Numulitok fontosságát az eocán 
képződmények rétegcsoportjainak jellemzésére nézve, 
a mennyiben bizonyos Numulitfajok csak is bizonyos 
rétegcsoportokban fordulnak elő.

A  sima Numulitok (Numulites Tchihatcheffi, Num. 
complanata) és a reczés (reticulatae) Numulitok (Num. 
garansensis és Num. intermedia) csak az eocán képződ
mény legfelsőbb osztályzatában jönnek elő. Az elsők 
Esztergom, az utolsók Buda vidékén.

A  pontozott Numulitok (Num. perforata és Num. 
Lucasana) Eztergom vidékén kizárólag az eocán kép
ződmények középső osztályzatában fordulnak elő.

A  vonalozott Numulitok (striatae) az eocán képződ
mény valamennyi csoportjaiban mutatkoznak, ámbár 
egyes fajai szintén csak bizonyos rétegcsoportokra vám
nak szoritva.
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Végre megjegyzé előadó, hogy megvizsgálván a 
lnpkovi vasúti alagút paláinak iszapolási maradékát 
ebben több Foraminiferát talált, melyek a Neogen és 
OGgocän rétegekben honosak s ennélfogva jellemző 
tnfajdonsággal nem birnak. A  megvizsgált pala az 
a. n. Rapianka rétegekből való. Előadó reményli, hogy 
ezen palák korának meghatározására a további részle
tes vizsgálatok biztos eredményt fognak felmutatni.

W inkler Ben« bejelentvén Haidinger Vilmos úrnak 
társulatunk tiszt tagjának, és a bécsi Földtani Intézet 
nyug. igazgatójának Márczius 19-én történt halálát; 
indítványt tett, hogy a Társulat ezen veszteség feletti 
sajnálatát jegyzőkönyvében örökítse meg ; mely indít
vány a jelenlévő tagok által egyhangnlag elfogad
tatott. *

Rendkívüli közgyűlés !87l-ik April 12-én.
Tárgyak. 1. A  megerősített alapszabályok kihirdetése.

2. A  választmány kiegészítése.
3. A  m. kir. Földtani Intézet is afm. F'öldtani

Társulat közötti viszony megalapítása.
Az alapszabályok felolvasása után a választmány 

kiegészítése kerülvén szőnyegre S z a b ó  J ó z s e f  indít
ványára elhatároztatott, hogy f. évi Aprilis 26-án egy 
rendes közgyűlés fog egybehivatni, melyen valamint a 
tisztikar, úgy a választmány is újból fog megválasz
tatni. —  i

A  m. kir. F'öldtani Intézet és a Magyarhoni Föld
ián: Társulat közötti viszony megalapítása iránt követ- 

kérvény benyújtása tartatott.

\ in. kir. ftildmivclési ipar- és kereskedelmi
.Minisztérium!

A  magyar királyi földtani intézet igazgatója múlt 
évi April hó tartott szakülésben arról értesítette a ma
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gyár honi Földtani Társulatot, miszerint ő a nmlgu 
Minisztériumnak múlt évi Február 22-én, 22.877. szám 
alatt költ rendelvénye értelmében meg van bízva, hogy 
értesítvén a társulatot a m. k. Földtani Intézet felál
lításáról, annak alkalmatosságot nyújtson arra, hogy 
közte és a Földtani Intézet között megállapítandó vi
szony iránt kívánalmait és ajánlatait a magas Minisz
térium elé terjeszsze.

A  magyarhoni Földtani Társulat örömmel tudo
másul vévén a Földtani Intézet felállításáról szóló ér
tesítést, és készséggel ragadván meg a nyújtott alkal
mat , hogy közte és a Földtani Intézet között m eg-. 
állapítandó viszony iránt kívánalmait és ajánlatait 
nyilváiTítsa, bátorkodik ezeket a következőkben a nmgu 
Minisztérium elé terjeszteni.

Hivatkozva a mellékelt alapszabályok 2-ik pont
jára, mely szerint a Társulatnak jogában áll más har 
sonnemü intézetekkel szorosb összeköttetésbe lépni, a 
magyarhoni Földtani Társulat késznek nyilatkozik min
den a Társulatnak beküldött, vagy ennek költségén 
gyűjtendő őslénytani tárgyakat, ásványokat, kőzetekét' 
stb. a m. kir. Földtani intézetnek tulajdoni joggal ál- 
taladni; egyszersmind pedig erejéhez képest a m. kir. 
Földtani Intézet működését mindenben elősegíteni.

Viszont a Társulat a nmgu Minisztérium részéről 
azon kedvezményben óhajtana részesülni, miszerint az 
Intézet részéről kiadandó évkönyvekből a Társulatnak, 
tagjai számára 200 példány átengedtessék, s a meny
nyiben a társulati tagok számának növekedése eseté
ben több példányra volna szüksége, a többletet az in
tézettől a kiállitási áron kaphassa meg.

Továbbá óhajtaná a Társulat, hogy az általa a ! 
kiadandó folyóirat a társulati tagoknak a m. kir. postán 
ingyen szállíttatnék, mely kedvezményben több hazai 
tudományos egylet, nevezetesen a természettudományi 
társulat is részesül, mely ezen felül még országos se
gélyzésben is részesül, míg a Földtani Társulat csupán 
csak a tagok évdijaira van utalva.
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A  magyarhoni Földtani Társulat meg van győ
ződve, hogy ezen kedvezmények engedélyezése eseté
ben a földtani ismeretek a tudomány és az ipar érdeké
ben annyira kivánatos terjesztése hathatóan előmozdít
hatnék, és ennél fogva azon kéréssel járul a nmlgu Mi
nisztérium elé, hogy a közös czél minél sikeresebb elér
hetése tekintetéből a Társulatnak fönebb nyilvánított 
kivánalmait kegyesen teljesíteni méltóztatott.

Pesten, 1871-ik év April 13-án.

A budai Albnechtúton feltárt márgarétegek faunája.
Hantken Miksától.

Felolvastatott a Magyarhoni Földtani Társulat Márczius 22-ki szakülésén.

A  budai Albrechtúton levő Lónyaiféle háztelken a 
lefolyt télen nagyobbszerü ásatások történtek, melyek 
által az ottani márgarétegek tetemes része feltáratott.

Még múlt évi November hóban megtekintvén az 
említett rétegekből kiásott márgadarabokat észrevet
tem, hogy sok kövület fordul elő benne, ami arra indí
tott, hogy Pálkovics Györgyöt a Földtani Intézet írno
kát és későbben Bernhauser Mihályt az intézet hivatal- 

' szolgáját megbiztam a márgarétegekben előforduló 
kövületek gyűjtésével. A  gyűjtés eredménye az volt, 
hogy négyszáznál több tüskönczpéldány és több más
féle érdekes kövület a Földtani Intézet birtokába jutott. 
E fényes eredmény kiválóan köszönhető az ásatások 
melletti felügyelők buzgalmának, melylyel a kövületek 
gyűjtését előmozdítani szíveskedtek.

Hogy e márgarétegek faunájáról teljes ismeretet 
szerezhessek a kevésbbé szilárd márgából igen tetemes 
mennyiséget kiiszapoltattam és az iszapolási maradék
ban előforduló szerves testeket behatóbban megvizs
gáltam. Ily úton a kérdéses rétegek egész faunáját


