
TÁRSULATI ÜGYEK.

Rendes évi közgyűlés 1871. évi Aprii hó 26-án.
Reitz Frigyes elnök ur megnyitván a gyűlést, a 

sor az első titkárnak jelentésére került, de miután 
Winkler B. első titkár úr pár nap előtt hosszabb időre 
a külföldre utazott, a másodtitkár olvasta fel ezen jelen
tést a társulat munkálkodásáról. Hogy azonban a t. 
tagtársak teljes tudomást nyerjenek mind arról, mi az 
utolsó, azaz 1869. évi Február hó 27-én tartatott, ren
des évi közgyűlés óta történt, legyen itt helye azon 
titkári jelentésnek is, mely azon idő első felére vonat
kozik, és csak azután következzék Winkler úrnak ez idő
nek második felét tárgyaló, fent említett jelentése.

Titkári jelentés a ni. Földtani Társulat működéséről az 
utolsó közgyűlés óta.

A  m. Földtani Társulat 1869-iki február hó 27-én 
tartott közgyűlése óta 9 szakgyülés tartatott, melyekben 
a következő értekezések olvastattak fel.

(Itt következnek a szakgyüléseknek napjai és tárgyai, melyeket tüze
tesebben közölve találhatni a társulat munkálatainak V-dilt kötetében 217— 220 
lapon és ezen közlöny 3 — 7 lapján.)

A  társulat által tudományos czélból indított ki
rándulásokat illetőleg a folyó évben 400 frt. utalvá- 
nyoztatott, még pedig 300 frt. a magyarországi Tra- 
chytok folytatólagos tanulmányozására, melyet Szabó
J. egyetemi tanár ur szives volt elvállalni, és 100 frt. a
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Kárpátokban eszközlendő kövület-gyűjtésre, melylyel 
Themák Ede egyetemi tanársegéd bízatott meg.

Hazslinsky Frigyes és Dr. Ováry Endre az Eperjes 
és Szántó vidékén előforduló növénylenyomatoknak igen 
gazdag és becses gyűjteményeit folytatólagosan kül
dötték be, melyeknek gyűjtési költségeinek fedezésére 
a társulat hozzájárult.

Végre a Magyarhoni Földtani Társulat munkála
tainak V. kötete is megjelent.

A  feljebb elösoroltakból kitűnik, hogy a magy. 
Földtani Társulat kitűzött czéljának a rendelkezésére 
álló pénzerejéhez képest megfelelni igyekezett.

Még ki kell emelnem egy igen örvendetes ese
ményt, mely a társulat jövőbeli sikeres működésére nézve 
kétségenkivül igen nagy fontossággal bir. Ez a m. kir. 
Földtani Intézet felállítása a magas kormány által. —  A  
Társulat és a Földtani Intézet között megállapítandó vi
szony iránti javaslat egyik tárgya leend a mai tanács- 
kozmánynak. Meg vagyok győződve, hogy ezen viszony 
olyan lesz, hogy ez által a közös czél elérése hatha
tósan elő fog segíttetni.

Végre sajnos kötelességemnek tartom kegyelet
tel megemlékezni azon tagokról, kiket a kérlelhetlen 
halál a társulat tagjainak sorából elragadott. Ezek: 
Hörnes Móricz, a cs. ásványtan volt igazgatója, —  
Unger Ferencz, cs. udvari tanácsos és tanár, —  és Dr. 
Frivaldszky Imre nyug. magy. nemzeti múzeumi őr.

Pest, 1870. Nov. 9-én. Hantken Miksa s. k., i-ső 
titkár.

Titkári jelentés a Magyarhoni Földtani társulat műkö
déséről az utolsó közgyűlés óta.

A  Magyarhoni Földtani Társulat 1870. évi No
vember hó 9-én tartott közgyűlésén titkárnak megvá
lasztatván van szerencsém ennek működéséről, titkár
ságom alatt, következőben jelentést tenni.

7*
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(Itt következnek a szakgyüléseknek napjai és tárgyai, melyeket ezen 
közlöny 9— 18 és 53— 55 lapján terjedelmesebben találhatni.)

A  felsorolt szakgyüléseken kívül tartott még a 
Társulat egy rendkívüli közgyűlést 1871. April. 12-én, 
melyen a megerősített uj alapszabályok felolvastattak, 
egyszersmind felolvastatott a Nagyméltóságu Minis- 
teríumhoz intézendő kérvény, melyben a Földtani Tár
sulat a közte és a m. kir. Földtani Intézet között meg
állapítandó viszony iránt óhajtásait és kívánalmait elő
adja; végre még három választmányi ülés tartatott, 
melyeken a Földtani Közlöny megindítása, és a Sel- 
meczbányára tervezett kirándulás iránt történt meg
állapodás.

A  Társulat November 9-én tartott közgyűlése el
határozta, hogy jövőn az eddig megjelenő évkönyv 
helyett havi füzetekben megjelenő közlöny szerkesz- 
tessék; ennek Január, Február és Márcziusi számai 
megjelentek és a tisztelt tagoknak szétküldettek, az 
Áprilisi és Májusi kettős szám sajtó alatt van, s néhány 
nap múlva szét fog küldetni.

A  társulat tagjainak száma az utolsó közgyűlés 
óta tízzel szaporodott, azonban a halál is több áldo
zatot Követelt; Báró Eötvös József, Fornszek Gusztáv, 
Kuhinka Ferencz, végre Flaidinger Vilmos ezen idő alatt 
hunytak el.

A  társulat tagjainak régi névsora számos tagot 
foglal magában, kik részint véglegesen kiléptek a tár
sulat kebeléből, részint pedig évek óta nem érdeklik 
magukat a társulat fenállása iránt, ennek következtében 
egy új névsort állítottam össze, melyben csak azokat 
vettem fel, kik vagy tettleg pártolják a társulat czél- 
jait, vagy reményleni lehet, hogy felszólítás esetében 
ismét csatlakoznak a társulathoz s ennek czélját elő- 
mozdítandják; az új névsor összesen 181 tagot foglal 
magában.

Pesten Aprilis 14-én 1871. Winkler Benő s. k., 
társulati titkár.
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Erre következett a pénztári állapotról szóló jelen
tésnek felolvasása, mely ekként hangzott:

A  Magyarhoni Földtani Társulatnak 1870. febr. 
1 2-étöl 1871 apríl 15-éig vezetett pénztári számadá
sainak kivonata.

B e v é te le k : frt. kr. frt. kr.,
a) Pénztárm aradvány a múlt évről . . 682 28
b) H g. Eszterházy M iklós adom ánya

18 6 9 -re ...............................................420 —  .
c) Évdíjak b e f iz e t é s e .............................1150 —
d) A lap ítván yi k a m a to k ........................... 30 —
e) Földhitelintézeti záloglevelek kam atai 181 50
f.) Eladott m u n k á la t o k é r t ..................... 76 —
g) A  takarékpénztárból visszavétetett . 650 —
h) R endkívüli bevétel .................................  8 77

Összes bevétel: 3198 55

Kiadások:
a) Igazgatási k ö l t s é g e k ................................ 658 64
b) K ö n y v e k  s z e r z é s e ........................................ 78 18
c) Földtani k ik ü ld e té se k ................................400 —
d) Társulati k ia d v á n y o k r a ...........................949 90
e) Fuvarok és p ó s t a b é r e k ............................. 24 21
f.) Ideiglenesen a takarékpénztárba adatott 930 —  
g) R endkívüli k ia d á s .................................  2 09

Összes kiadás : 3043 02
készpénz 155 53

Összesen mint fönn eb b : 3198 55

Vagyon kimutatás.
É rté k p a p ír o k b a n ............................3 90 5 —
Ideiglenesen a takarékpénztárban 280 —
Készpénz . . ................................. 155 53__________

Összes vagyo n : 4340 53

Pesten, 1871. April hó 26-án. Czanyuga József
s. k., pénztárnok.

A  közgyűlés czélszerübbnek tartotta, ha a társulati 
számadások mindig a polgári év végével befejeztotnek,
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azért is kérte Hantken M., Hofmann K. és Zsigmondy 
Vilmos tagtárs urakat, hogy mint számvizsgáló bizott
ság az 1871. évi December hó 31-én után való napok 
valamelyikén a pénztárt vizsgálni szíveskedjenek.

Ezek után felolvastatott a nm. magy. kir. földmi- 
velési, ipar és kereskedelmi Minisztérium kegyes vála
sza a társűlat beadványára (lásd ezen közlöny 55 —  57 
lapját), mely következőképen hangzott:

4421. szám.
A  tisztelt Magyarhoni Földtani Társulatnak

Pesten.

Folyó év ápril hó 13-án kelt beadványa folytán a 
tisztelt társulatot értesítem, hogy azon összeköttetést, 
melybe a t. társulat a vezetésem alatt álló m. k. föld
tani intézettel lépni kiván, tekintettel a közhasznú czélra, 
egész helyeslésemmel találkozik, s a mint egy részről a
t. társulatnak Ígéretét, mely szerint hajlandónak nyilat
kozik a hozzá beKüldött vagy saját költségén gyűjtött 
és ezután szerzendő mindennemű őslénytani tárgyakat, 
ásványokat, kőzeteket sat. a m. k. földtani intézetnek 
tulajdoni joggal átadni, s egyszersmint ez intézetet 
működésében erejéhez képest elősegíteni, örömmel el
fogadom : úgy más részről a t. társulatot, mint a ter
mészettudományok és jelesen a földtani ismeretek ter
jesztőjét, magam részéről is támogatni óhajtván, kész
nek nyilatkozom, a m. k. földt. intézet által kiadandó év
könyvekből a t. társulat tagjai számára 200 példányt 
minden évben a fennálló összeköttetés tartama alatt 
ingyen, e számon felül netán szükségelt példányokat 
pedig a kiállítási áron átengedni.

Mi a t. társulatnak azon kérelmét illeti, hogy az 
általa kiadott folyóirat a társulati tagokhoz a kír. pos
tán ingyen szállíttassák, e tekintetben a t. társulatot 
tudósítom, hogy a fennálló postatörvények szerint a 
portomentesség magántársulatnak meg nem adható, 
hanem mi nehézség sincs, hogy a t. társulat azon ked
vezményben részesítessék, melyet a természettudo-
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mányi társulat is élvez, s mely a társulat közlönyét 
havi füzetekben minden 2 V2 lat után egy ujságjeggyel 
(1 kr. dij mellett) küldheti szét.

Ha tehát a t. társulat e kedvezményt élvezni akarja, 
ezért külön nyilatkozat teendő.

Ezekről a t. társulatot oly megjegyzéssel tudósí
tom, hogy az idei évkönyv kétszáz példányának áten
gedése iránt a m. k. földtani intézet igazgatóját egy
idejűleg utasítom, valamint hogy a t. társulattól elvá
rom, miszerint az évkönyv szükséglendő példányainak 
számát jövőre nézve az év elején velem közlendi.

Kelt Pesten, 1871. April hó 24-én. A  minister 
helyett az államtitkár: Fest Imre s. k.

Ezen közgyűlés utolsó teendője volt még a tiszt
viselők és választmány uj választása, miért az elnök a 
tisztikar nevében az eddig bennök helyzeti bizalomért 
köszönetét kifejezvén, kijelenlette, hogy ezennel mükö- 
désök bevégzettnek tekintendő. A  választás tartama 
alatt megbizatott Reitz Fr. úr az elnökséggel, Bernáth J. 
pedig a jegyzőséggel. Általános szótöbbséggel és titkos 
szavazattal választatott:

mint elnök:
, alelnök :
„ első titkár:
„ másodtitkár: 
„ pénztárnok :

Reitz Frigyes. 
Szabó József. 
Bernáth József. 
Koch Antal. 
Czanyuga József.

Mint
Boeckh János. 
Bruimann Vilmos. 
Frivaldszky János. 
Hantken Miksa. 
Hofmann Károly. 
Hunfalvy János.

választmányi tagok: 
Kuncz Péter.
Péch Antal.
Tóth Ágoston. 
Wartha Vincze. 
Wettstein Antal. 
Zsigmondy Vilmos.

Ezen választási eredmény kihirdetése után befe
jeztetett ezen közgyűlés.
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Szakgyiilés 1871. évi Május hó 10-én.
Ezen szakülést megtisztelték megjelenésük által az épen akkor a nm. 

magy. kir. kereskedelmi Ministerium által Pesten egybehívott és a bányatör
vény-javaslatot vizsgáló szakbizottság tagja', kiket a társulati elnök a gyűlés 
megnyitása után nehány lelkes üdvözlő szóval fogadott.

Tárgyak: i) Brnimann Vilmos bányakapitány ur 
szóllott a tokodi sujtólég felrobbanásáról. (Lásd az 
értekezéseket.)

2) Koch Antal tanár úr értekezett a Bakony észak- 
nyugoti részének Nummulit képletéről és fiatalabb kép
ződményeiről. A  Nummulit-képlet csupán mint mészkő 
van ott képviselve és Hantken igazgató úr beosztása 
alapján három emeletre különíthető. Az alsó és felső 
emeletekben különböző fajú Nummulites kövületek (a 
nép nyelvén: Szt. László pénze, kövült lencse) roppant 
mennyiségben vannak jelen s a mészkőből kimállván, 
milliónként elfödik a hegyoldalakat. Legnagyobb terü
leteket elborít a Nummulit-mészkő Oszlop és Dudar 
között, Szt.-Lászlótól délre, Fenyőfőn, Jákó és Ganna 
között és Polány vidékén ; Fenyőfőn és Jákón jó épü
letkövet, sőt még faragványkövet is szolgáltat. A  pór- 
vai völgyben értekező kimutat a budai Bryozoa-már- 
gának és a kisczelli tályagnak megfelelő rétegeket. A  
Nummulitmészkövet sok helyen laza vagy mészkötszer 
által összetartott kavics födi, melyben itt ott szilárd 
homokkőrétegek is vonulnak el. Mind az összetartó ka
vics i Conglomerat i, mind a homokkő épületkőnek hasz
nálható. Kövületeknek hiányában ezen rétegeknek föld
tani kora biztosan meg nem állapítható. Noszlopon a 
kavics alá egy sötét homokos agyagképlet vonúl, mely 
ben 7'-nál vastagabb Lignit-telep találtatott és egy 
ideig aknáztatott; a Lignitnek (fakinézésü barnaszén) 
rósz minősége s még inkább a jó minőségű ajkai kő
szén közelsége miatt felhagytak kibányászásával. Ezen 
régibb képletek közt elterjedő mélyeclményeket és völ
gyeket kitölti közönségesen a Lősz, ezen messze elter-
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jedt sárga mészdús agyag, melyet nyűgöt felé homok 
helyettesít; utóbbi különösen Szt-László, Fenyőfő és 
Polány vidékén borit el nagy területeket s csakis befá- 
sítás által köthető meg. A  terület legnyugotibb szélén 
és a patakok, folyók mentében mostkori iszapképződ
mények vannak a felületen, melyek termékeny, könnyen 
mivelhető talajt képeznek, különösen Pápa és Noszlop 
vidékén.

3) Hantken Miksa igazgató úr bemutatott egy Komá
rom megyében, Nyerges Ujfalú mellett talált, az Eocün- 
képletb'ól való ritka szépségű bárány- (Korall) példányt, 
(Astrea Morlotti Reuss), melyet Brzorád Rezső földbir
tokos úr szíveskedett a m. Földtani Intézetnek ajándé
kozni ; bemutatott továbbá Esztergom megyében Nagy-Sáp 
határában egy a Löszben talált ember koponyáját, egy má
sodik koponya töredékeit és egyéb embercsontokat, melyek
nek elöjöveteli viszonyaiból ítélve, Brzorád úrral együtt 
azon véleményben van, hogy ezen embercsontok igen való
színűen a Lösznek képződése alatt jutottak bele s ennélfogva 
igen figyelemre méltó leletet képeznek. Tekintettel arra, 
mily tartózkodással vétetnek és közlendők is ilyen a 
negyedkori emberre vonatkozó leletek, Hantken ur /el
szállítja az egyleti tagokat, hogy —  noha ő Brzorád úrral 
semmit sem észlelt a helyszínén, a mi azon felvételre 
jogosíthatna, miszerint ezen embercsontok később ásat- 
tak a Löszbe vagy mosattak bele —  minden támadható 
kétség eloszlatásá vegeit többen mennének megszemlélni és 
megvizsgálni a fontos leihelyet annak végleges megállapí
tására, hogy csakugyan a Lösszel egykorú embertől valók-e 
a csontok ?

Szakgyülés 1871. évi Május hó 24^én.

Tárgyak : i) Koch Antal tanár megismertette Sóly- 
már mellett a Vár erdőhegynek földtani szerkezetét, 
melynek déli meredek oldalán az eocán képlet legfelső 
s az oligocán legalsó rétegei igen tanulságosan vannak
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föltárva s ezenkívül sokfaju és számos kövületeket tar-» 
talmaznak. A  természetes átmetszet rétegei alulról föl
felé a következők : a) Sárgás- vagy szürkésfehér, igen 
könnyen málló és ekkor krétás mészkő apró gyér Num- 
mulites- sp.-sel, Operculina ammonea, Pecten corneus 
Sow., de különösen a nagyszámú s igen szépen meg
tartott tengeri tüskönczök a legfontosabbak, u. m. Nu- 
cleolites (Echinanthus) Scutella Golclf, Echinolampas 
similis Agass cfr. Echinolampas subsimilis d’ Arch. 
b) Vörhenyes vagy szürke kavicsos mészkő vastag táb
lás rétegekben, melyek könnyen poronddá mállanak, 
úgy hogy a benne előjövő számos kövület szabadon 
hever a felületen, igy különösen: a Nummulites inter
media d’Arch, Nummulites garansensis Leym. Ostrea 
gigantea Dub. cfr. Echinanthus Scutella Goldf.

c) Szürke vagy sárgás márgás tömött, vagy tiszta 
finomszemü mészkő töredezett vékony táblás rétegekben, 
melyekben Nummulites garansensis Leym. és Orbitoi- 
des papiracea Boubé vannak nagy mennyiségben jelen. 
Ezen kétségen kivül a legfelső eocán képlethez tartozó 
nummulitmész-rétegekre d) egy barnásszürke, felületén 
rozsdavörössé málló mészhomokkő következik vagy 
3°-nyi vastagságban, mely tele van sokfaju kövületek
kel, melyeknek kőmag állapota miatt azonban csak 
kevés faj határozható meg közelebb, ig y : Orbitoides 
papiracea Boubé, Pecten (Biarritzensis d’Arch ?), Cerithi- 
um Ighinai Mich., Chemnitzia costellata Lám., Pleuro- 
toma obeliscoides Schaur. Chenopus (pes carbonis Brog 
efr.). Ezen kövületekből ítélve a mészhomokkőre nézve 
még nem mondható ki határozottan, a legfelső Eocán- 
hez számitandó-e még, vagy a legalsó Oligocáhhez so
rozandó már. Fuchs T. úr udv. ásványtári őr, ki az em
lített Gasteropodákat meghatározni szíves volt, a San- 
gonini rétegekkel egykorúnak tartá, melyek a német
honi alsó Oligocánnek megfelelők.

A  mészhomokkőre következik végre e) kovasav- 
és vasoxyd-kötszerü homokkő és Conglomerat, mely e 
helyen kövületet nem tartalmnz, de egyéb helyeken
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észlelhető viszonyok miatt alsó oligocán korúnak tar
tandó.

Mindezekről a bővebb tanulmány és részletes leírás 
a m. k. Földtani Intézet évkönyvében fog megjelenni.

2) Dr. Wartha Vincze úr szóllott az általa vegy- 
elemezett lábatlani hydrauli mészkőről. Dr. Michaelis 
szerint- legczélszerübb a különféle vizragaszokat a kö
vetkező csoportokra osztani:

I. ) Puzzolan - ragasz (Puzzolanmörtel). Magában 
foglalja mindazon kovasav tartalmú vegyületeket, me
lyek a közönséges kövér meszet átalakítják hydrauli 
mészszé, pl. a Trass. Santorin föld etc.; vagy pedig 
némely mesterséges termény mint pl. a salak, üveg, 
téglapor stb.

II. ) Hydrauli másznék neveztetnek mindazon ter
mészetes vagy mesterségesen előállított szénsavas mész- 
és agyag-keverékek, melyek vizzel érintkezvén meg
keményednek. Az ide tartozó meszek alacsony hőfok 
mellett égettetvén, meszet (CaO.) szabad állapotban 
tartalmaznak.

Ide tartoznak az úgynevezett Román-Cementek.
III. ) Portlandcementek végre mindazon mester

séges vagy természetes agyag-mészkeverékek, melyek 
oly magas hőfoknak kitétettek, hogy a bennök foglalt 
mész a kovasavval, timfölddel, vasoxyddal és mangan- 
oxyddal vegyült. Ezekben tehát szabad állapotban mész 
nem találtatik. Fajsulyok közönségesen 3,0 és több.

W. úr nézete szerint kell még egy negyedik csopor
tot megkülönböztetni s az magában foglalja az úgy
nevezett Magnezia-cementeket.

Ha valamely dolomitos mészkő vagy tiszta Dolomit 
igen alacsony hőfoknál csak addig hevittetik, hogy a 
magneziának szénsav tartalma elszáll de a mészé nem, 
akkor, ha vizzel érintkezik az égett termény, rövid idő 
múlva márványkeménységü tömeggé merevül meg. A  
keletkező vegyület a természetben Pedrazzit név alatt 
fordul elő.

Vannak azonban oly Cementek is, melyekben a mag-
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nezia mellett még kovasav, timföld etc. előfordul; Az 
ily termény az égetési hőfoknál megfelelőleg kétféle
képen alakulhat át viz-ragaszszá. Először is, hogy ha 
csak annyira hevittetik, míg a most említett esetnek meg
felel, azaz csak a magnézia-szénsav kihajtásáig, akkor 
a keletkező Pedrazzit okozza a megkeményedést, ha 
azonban úgy égettetik mint a közönséges hydrauli mész, 
akkor a mész is elveszti szénsavát és a termény a II-dik 
csoportba tartozik. "

Az értekező által vizsgált lábatlani mészkő relativ 
alacsony hőfoknál égetett, szabad meszet tartalmaz s 
azért is a II. csoportba tartozik, tehát Román-cement. 
A  vegybontásra használt darabokat maga W. úr gyűj
tötte a bányának alsó rétegeiből, az egyenletes keve
résre pedig a legnagyobb súlyt fektette.

ioo súlyrész jól kiégett Cementben foglaltatott : 
Sósavban oldhatlan:

Kovasav (Si ö 2) . . . 8,99 °/0
AU03,Fe203,CaÓ etc. . . 1,31_________________

Összesen: 10,30 %

Sósavban és Soda-oldatban oldható :
Kovasav (Siö2) . • 30>™
Agyagföld (A120 3) . • 7j59
Vasoxyd (Fe*0 3) . • 5>ä°
Manganoxyd (\ln20 3) . • 2,39
Mész (CaO) . . . . • 39>°6
Magnézia (MgO) . . 2,40
Káli (KO) . . . . • I >22
Nátron (NaO) . • 0,66

Összesen: 89,5g
Az olvasztásig hevítve a súly veszteség . o,64

Összesen: 100,5a

A  vasoxydul és manganoxydul külön határoztatott 
meg a friss kőzetben. Ezek szerint a nyers hydrauli 
mészkőben foglaltatik:
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CaC0 3 ..................... • 5 1,0 Alt
M g C O ,.....................
FeC0 3 .....................
M nCO s..................... • 0,52
Vegyileg kötött víz . !)52

Összesen. 58,59 
Oldhatlan maradék: 41,3, 

ioo,0«

A maradék meghatározása . . 41,05 adott.
A  súly veszteség az izzításnál . 26,99

a számitás pedig . . . .  26,82 igényel.

ÉRTEKEZÉSEK .

A csobánkai és solymári barlangok.
Koch Antaltól.

(Egy könyomatú táblával.)

Felolvastatott a Földtani Társulat 1868 decz. 23-iki szakülésén.

Az 1868. év nyarában a magyar földt. osztály 
megbízásából tett földtani kirándulásaimban Sólymár 
és Csobánka falvak környékét földtani tekintetben át
vizsgálván, nem mulaszthatám el, meglátogatni azon 
barlangokat is, melyekre a faluk lakósai által figyel
meztettem ; de miután barlangok átkutatatására nem 
készültem és azért az erre megkivántató eszközök 
nagyrészt hiányzottak, azonkívül még elegendő időt 
sem szánhattam e czélra: csak annyira vizsgáltam meg 
az említendő barlangokat, a mennyire könnyű szerrel 
hozzáférhetők voltak; s ami különösen egy rövid meg
ismertetés írására inditott, ez azon körülmény, hogy az 
észlelt barlangok képződésüket tekintve, igen tanul-


