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T A R T A L O M :
T á rsu la ti ügyek . Szakgyülés 1872. évi február hó 14-én. 
É rtekezések . A kalinkai kénbányáról. Adler K. bányamérnöktől. 
Irod alom . -  V eg yesei. — Titkári közlemények.

Társulati ügyek.
Szakgyülés 1872. évi február hó 14-én.

Tárgyak: 1 . Hantken Miksa bemutatja a) a m. kir. 
földtani intézet 1871-iki évkönyvét, b) a Herbich Ferencz 
által beküldött kőzeteket, c) Poroszország földtani tér
képeit.

2 . Adler Károly. A  kalinkai kénbányákról. (Lásd 
az értekezések közötti.

dlantken Miksa igazgató a) a  vezetése alatt álló
m. kir. földtani intézetnek első. 1861-ról szóló, évkönyvét 
bemutatván a társulatnak, röviden közié annak tartalmát 
(a „Földtani K ö z lö n y  X I . számában megjelent a tartalom- 
jegyzék), előadta azután az intézet keletkezését s fönál- 
lása óta tanúsított működését, a mint az az évkönyvnek 
előszavában részletesen van leirva, melyet is általános 
érdekénél fogva egész terjedelmében fölveszünk.

Ezen előszó következőképen hangzik.
„„G orove István, földművelés-, ipar- és kereskedelmi 

minister ur ő excellentiája, 1868. évi julius havában egy 
külön működő m agyar földtani osztályt méltóztatott fel
állítani, melynek czélja volt, hogy addig is, m ig egy  ön
álló m. kir. földtani intézet szervezése iránt történnék 
végleges elhatározás, a bécsi cs. földtani intézet részéről 
közreműködés végett átengedett, M agyarországba kikül
dendő két földtani osztálylyal együtt, eszközölné az or-
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szagban a megállapított terv szerint a földtani felvétele
ket. — A  m agyar földtani osztály, melynek ideiglenes veze
tése alólirottra bízatott, működését augusztus hó közepén 
kezdette meg, s földtani fölvételeit Buda és Tata vidékén 
végezte, mig a bécsi földtani intézet részéről kiküldött 
két osztály a Kárpátokban folytatta a már régebben 
megkezdett felvételeket.

A  m agyar földtani osztály működésében alólirotton 
kívül részt vettek : Dr. Hofman K áro ly  műegyetemi 
tanár. W inkler Benő és Boeckh János m. kir. pénzügy- 
miniszteri tisztjelöltek, és Koch Antal egyetemi tanár
segéd.

i86g-ben a m agyar földtani osztály egyik  része 
M agyarországban az előbbi évben felvett területtel hatá
ros vidéken, a Vértes- és Bakonyhegységben, másika E r
délyben a Zsilvölgyben végezte a földtani felvételeket, 
mig a bécsi földtani intézet osztályai a Kárpátokban 
íolytatták vizsgálataikat. A  nagyméltóságú közoktatás- 
ügyi miniszter részéről földtani kiképeztetésök végett 
kiküldött tanárjelöltek. Themák Ede és R ib ár István a 
Bakonyban és Vértesben működő geológok mellé rendel
tettek.

O cs. és apostoli k irá ly  Felsége 1869 junius hó 18- 
án kelt legm agasabb elhatározásával eg y  m agyar föld
tani intézet felállítását legkegyelm esebben megengedvén, 
és annak igazgatójává szeptember 8-án kelt legfelsőbb 
elhatározásával alólirottat legkegyelm esebben kinevezni 
méltóztatván, ugyanazon év végén az intézet szervezke
dése megtörtént, és a n. m. foldmivelés ipar- és keres
kedelmi ministerium által Dr. Hofman K á ro ly  főgeo- 
lóggá, W inkler Benő és Boeckh János segéd-geológokká, 
Palkovits G yörgy  Írnokká, R óth  T.ajos és Gaál Dénes 
gyakornokokká neveztettek ki.

A  m agyar kir. földtani intézet felállítása következ
teben megszűnvén a bécsi cs. birodalmi földtani intézet
nek sok éven át M agyarországban folytatott s teljes elis
merést kiérdemlő sikerdús működése, 1870-től kezdve 
a hazai intézet egym aga végzi az ország földtani fö l
vételét.

1870-ben W inkler Benő és Boeckh János a melléjök 
rendelt két gyakornokkal a Vértesben és Bakonyban 
folytatólag. Hofman K áro ly  fógeolog pedig N agybánya 
vidékét vették fel földtanilag. Herbich Ferencz, az érdélyi 
országos muzeum ásványtani osztályának őre, a Székelyföld 
egy részének felvételével bízatott meg. Dr. P á va y  Elek,
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ki a nagy méltóságú földmivelés, ipar- és kereskedelmi 
minisztérium részéről már r868 végén és 1869 elején volt 
megbízva a toroczkói és kolozsvári vidék földtani viszo
nyainak felvételével, behivatott az intézethez, hogy a 
két évben gyűjtött földtani anyagot az ide vonatkozó és 
az intézet könyvtárában meglevő szakkönyvek felhaszná
lása mellett feldolgozza. — A  nagyméltóságú közoktatási 
minisztérium részéről földtani kiképeztetésök végett k i
küldött tanárjelöltek, Sajóhegyi és R ib ár a Vértesben és 
Bakonyban folytatott felvételekben vettek részt.

A  m agyar földtani osztály 1868 és 1869-ik, és a m. 
kir. földtani intézet által az 1870-ik év nyári időszaká
ban földtanilag felvétetett M agyarországban m integy 180, 
Erdélyben vagy  70 négyszög mértföld,

A  felvételeknél a cs. törzskari eredeti felvételnek 
fényképezett lapjai szolgáltak alapúi, m elyeknek mértéke 
1 ; 28.000. Csak a székelyföld felvételénél kellett Erdély- 
ország átalános térképét használni, minthogy még akkor 
nagyobb mértékű térképei nem voltak.

A z 1868-ban, 1869-ben a m agyar földtani osztály, 
— és 1870-ben a m agyar kir. földtani intézet által föld
tanilag felvett terület a  törzskari eredeti felvételnek követ
kező lapjain foglaltatik.

Év

Pilis-, Vértes- és Bakony- 
hegység

Nagybánya
vidéke Zsilvölgy

A z e r e d e t i  f e l v é t e l  l a p j a i
osztály rovat osztály r ovat osztály rovat

1868 49 29, 30, 31, 32, 33. 34
---------- 1---

50 29, 30, 3 l ,  32, 33, 34
51 -  31 , 32. 33. 34

1869 51 29, 30, — ------------ 3 22
52 26, 27, 2-i 4 22, 23
54 26, 27, 28 5 22, 23, 24

1870 52 29, 30, 31 46 50, 51, 52ki 52 29, 30, 31 47 50, 51, 52
1 » 54 29, 30, 31í 55 26, 27, 28
! " 56 26, 27, 28

li -
57 26, 27

A  felvételek alkalm ával gyűjtött földtani tárgyak 
es adatok tudományos földolgozása a lefolyt két év téli 
időszakában megtörténvén, oly módon eszközöltetik, hogy 
a Duna jobb partján elterülő Közép-m agyarországi hegy
ségnek. melynek felvétele befejeztetett, bizonyos h ely
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rajzi önállósággal biró egyes részei, mint a budai, pilisi, 
gerecsei, vértesi, bakonyi, velenczei hegységek  és a kö- 
zöttök elterülő területek, külön-küiön leiratnak — úgy 
hogy az egyes részek földtani viszonyainak megismerte
tése alapján, későbben az egész hegység egyöntetű föld
tani leirása megtörténhessék. Ugyanazon eljárás alkal- 
maztatik M agyarország többi részeinek földtani felvéte
lénél is.

A  földtani térképeket illetőleg a törzskari eredeti 
felvétel fentebb kimutatott lapjai földtanilag szinezve 
vannak, s az évkönyvhez csatolt kisebb mértékű térké
peken kívül, még Buda és T ata vidékének földtani tér
képei is megjelentek.

Pesten, 1871 november havában.
Hantken Miksa. 

a m. kir. földtani intézet igazgatója.“ “

Ezután röviden előadta azon elveket, m elyek szerint 
ö Esztergom vidéke harmadkori képleteinek osztályozá
sában eljárt s kiemelte, hogy a m agyarországi harm ad
kori képletek párhuzamosítását más területek hasonló 
képleteivel későbbi időre, a  midőn azok lehetőleg telje
sen át lesznek tanulmányozva, hagyja fel.

Szabó Jó z sef  a  földtani társulat nevében örömmel 
üdvözli a m. kir. földtani intézet évkönyvének m egjele
nését, m ely mind kiállításra, mind belbecsre nézve a kül
föld hason czélu munkái mellett méltó helyet foglal el s 
tudományos haladásunknak igen fontos jeléül tekinti azt.

Hantken Miksa ezután bemutatásának második pont
jára  tér át.

b) Herbich Ferencz, a kolozsvári muzeum ásványtani 
osztályának őre, a m. kir. földtani intézet részéről múlt 
évben Erdély délkeleti részének földtani fölvételével meg- 
bizatott.

E felvétel alkalm ával gyűjtött kőzeteket bátor vagyok 
most bemutatni.

A  felvett területen előfordulnak: újabb és régibb 
eruptiv kőzetek, úgymint bazalt, gabbro, m elaphyr sat. 
és üledékes kőzetek a trias-tói a harmadkori . képződ
ményekig.

A z alsó trias-bői az úgynevezett werfeni pala van 
képviselve Myacites fassaensis és különösen sok Naticeila 
costata kövületekkel.



▼

Az alsó Has igen nevezetes és fontos rétegek által 
van képviselve, t. i. kőszéntelepeket tartalmazó képződ
mény által, melyet a bécsi geológok általában a gresteni 
rétegek névvel jelölnek. Herbich elöleges jelentése sze
rint e képződmény U jhely (Neustadt) mellett fordul elő 
s eddigelé nem ismerték. Többszörös felhőszakadások 
okozta árvizek föltárták ezen, Herbich közlése szerint 
bányászati tekintetben sokat ígérő, széntelepeket tartal
mazó képződményt. E  képződmény egyszersmind paläon- 
thologiai tekintetben is igen nevezetes és fontos, a meny
nyiben igen jól megtartott puhány- és növénymaradvá
nyokban bővelkedik. A  növények mind a Cycadeák c sa 
ládjába valók, u. m. Zamites és Pteropliyllum. A  puhá- 
nyok közül kiemelendők : Pholadomya, Cardinia, M ytilus, 
Pecten, Pinna.

A z alsó dogper kivált a Bucses hegyen, Brassó 
közelében, van jól kifejlődve, s vörös tömött mészkőből 
áll, telve igen jól megtartott kövületekkel.

A  krétából van neocom márga Ammonites Asterianus- 
sal, tökéletesen a lábatlani előj óve ttel megegyező; to
vábbá caprotina-mészkő egészen a bakonyiakhoz hasonló ; 
végre a felső krétából márga igen szép Inoceramus Crip- 
si-ve 1.

A  harmadkori képződmények a cerithium képlet által 
vannak képviselve a Tapes gregaria-x&\; végre a con- 
geria képlet is ki van fejlődve.

c) Végül bemutatja Poroszországnak eddigelé meg
jelent földtani térképeit, melyek 'mind kivitelben, mind a 
mérték nagyságában fölülmúlják minden más országok 
eddig kiadott földtani térképeit. A lapul szolgálnak ugyanis 
igen pontos rétegtérképek, a mértek pedig i : 25,000 azaz 
1 "=347*27 öl. Kiem elte ezúttal, hogy Poroszországban 
nem állami földtani intézet végzi a fölvételeket, hanem 
hogy egyes szakférfiak és tanárok vállalkoznak bizonyos, 
nem nagy területnek, átvizsgálására és fölvételére s hogy 
ebben sincsenek bizonyos időhöz k ö tv e ; ennek termé
szetes következménye, hogy az egész országnak fölvé
tele lassan történik, de egyszersmind igen részletes és 
pontos.

3. Az első titkár bejelentő a belépett uj tagokat,
u. m .: Adler Károly bánya- és kohómérnök Pesten.
Dobay Miklós orvostudor Budán,
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