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M elléklet. A m. földt. társ. tagjainak névsora.

Társulati ügyek.
Szakgyülés 1872. évi február hó 28-án.

Tárgyalt : i Hofmann Károly. Á sványtani közlemények 
a Vihorlat-Guttin trachythegységnek délkeleti részéből 
(Lásd az értekezések alatt)

2. AU Antal. A  krystallitekről (Lásd az „irodalom “ 
rovata alatt).

3. F r. Posepny. Erzlagerstätten aus den Siebenbür- 
gischen Golddistrikten. (Posepny ur ezen német nyelven 
tartott értekezését az aranyterületek földtani átnézetes 
térképével együtt közlönyünk számára m egígérte, mi
helyest m egkapjuk az értekezést, azonnal sietni fogunk 
a közléssel).

4. A  titkár bejelenté a belépett uj tagokat ezek :

1. Buffiny Jenő bányamérnök Dobsinán.
2. Schneider Gustáv, vaskohó-igazgató Dobsinán.
3. Dr. Eissen Ede Pesten.
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ltciiilcs évi közgyűlés 1872. évi márczius hó l:t-áu.
Tárgyal:, i . Elnöki jelentés. 2. T itkári jelentés. 3. 

Jelentés a könyvtár állapotáról. 4. Pénztárnoki jelentés.
5. K öltségvetés az 1872. évre. 6. Indítvány levelező 
tagok választhatását illetőleg. 7. Az idén tartandó vidéki 
gyűlés helyének kitűzése. 8. A  választmány kiegészítése.

1. Föl olvastatott az elnöki jelentés, mely ekképen 
han gzik ;

Tisztelt közgyűlés!

Van szerencsém következőkben társulatunknak á llá 
sáról s a múlt évben kifejtett tevékenységétől áttekin- 
tetesen tudósítani a tiszt, közgyűlést.

A  múlt évnek elején társulatunk, a körülmények 
változtával, szükségesnek találta az alapszabályoknak 
módositását. Ezen módosított s I871, évi márcz. 8-án a 
nagym. m. kir. belügym inister ur által jóváhagyott alap
szabályok alapján a társulat utolsó, múlt évi aprilhó 26-án 
tartott, rendes közgyűlésén 3 évre megválasztó tisztvise
lőit és a választmányt, m ely utóbbinak három tag ja azon
ban a választást el nem fogadta. A  választm ány nem 
tartotta czélszerünek kiegészítése végett külön rendkivüji 
közgyűlést összehívni, miért is a jelen rendes évi köz
gyűlésnek egy ik  feladata, a választm ányt az alapszabá
lyok értelmében kiegészíteni.

A  módosított alapszabályok értelmében a m agyar
honi földtani társulat szorosabb összeköttetésbe kívánt 
lépni a m. kir, földtani intézettel , és az összeköt
tetés feltételeit, egyetértöleg a m. kir. földtani intézet 
igazgatójával, akkép vélte m egállapitandónak, hogy egy  
részről a társulat a hozzá beküldött v a g y  saját költségén 
gyűjtendő őslénytani tárgyakat, ásványokat, kőzeteket, 
s a t. a m. kir. földtani intézetnek tulajdonjoggal á lta l
adul egyszersmind erejéhez képest a m. kir. földtani 
intézet működését mindenben elősegíteni fo g ja ; m ásrész
ről m. kir földtani intézet, kiadandó évkönyveiből a 
társulatnak tagjai számára 200 példányt ingyen, s 
mennyiben a társulati tagok számának növekedése ese
tében több példányra volna szüksége, a többletet a 
kiállítási áron általengedni fogja.

Ezen összeköttetési egyezmény jóváhagyás végett a 
m. kir. földm.-. ipar- és kereskedelem -ügyi m agas minis- 
teriumhoz fölterjesztetvén, ennek a múlt közgyűlésen
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föl olvasott leiratában a társulat megkeresésének hely 
adatott s az óhajtott szorosabb összeköttetés létrejött.

Ezen, mindenesetre kedvező, összeköttetés következté
ben a társulat azon kellemes helyzetbe jutott, hogy 
1871-k i tagjainak a „Földtani K özlöny‘'-ön kívül a m. 
kir. földt. intézet első évkönyvét is adhatta tagilletm ény 
gyanánt.

A  társulatnak egyik  működése szakgyüléseknek 
tartásából áll. Ezek az előre m egállapított napokon pon
tosan m egtartattak s a társulat helyi tagjaihoz aránylag 
szépen látogatva v o ltak ; ezekről a társulat első titkára 
fog bővebb jelentést tenni. Nem mulaszthatom el. e helyt 
a társulat nevében köszönetemet kifejezni a m. tud. 
Akadém iának, mely palotájában gyűléseink számára már 
több év óta alkalm as helyiséget szíveskedett általengedni.

A  múlt évnek elején megindított „Földtani K ö z
löny “ , m ely azóta, a szünhónapokat k iv é v e , minden 
hóban megjelen, mint a társulatnak tudományos közege, 
m egtartott szakgyüléseinek részletes jelentéseit s egyéb 
társulati folyó ügyeket, valamint a szakgyüléseken tar
tott értekezéseket lehetőleg gyorsan hozza, ezeken kívül 
„Irodalom “ czimű rendes rovatában a  földtan és ásvány
tan körébe vágó irodalmi termékek ismertetését s k ivo
natait közli, fősúly fektettetvén azokra, m elyek hazánkra 
is vonatkoznak.

E gyes vidékeknek földtani átvizsgálására a társulat 
a múlt évben 400 frtot szentelt. Ezen összegnek fele 
Szabó József alelnök úrnak .adatott, hogy a Börzsöny- 
Marosi trachythegycsoportnak kőzeteit részletesen vizs
gálja , másik felét K och A ntal 2-od titkár úr kapta, ki a 
Szerem megyében fekvő ..Frusca G ora“ hegység egy 
részének átvizsgálására vállalkozott. Mindkét úrnak ismert 
szakavatottsága kezeskedik arról, hogy a föláldozott 
összeg tudományosan jól fog kamatozni, mit különben 
a várandó jelentések be fognak bizonyitani.

E  helyt ki kell emelnem, hogy K eller Em il tagtárs 
úr V ág-ú jhely vidékéről eg y  becses gyűjtem ényt küldött 
be ajándékban a társulatnak, melynek becsét az illető 
vidéknek földtani leírása emeli. A  gyűjtem ény átadatott 
már a m. kir. földtani intézetnek.

Mint különösen fontos eseményt társulatunknak múlt 
évi történetében ki kell emelnem a Flantken M iksa tag
társ úr által indítványozott, vidéki helyeken, különösen 
bányavárosokban tartandó gyűléseknek elsejét, értem a 
Selmeczbányán múlt évi aug. 7-től— 12-ig tartott első
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vidéki földtani gyűlést. Ezen gyűlés a selmeczi és sel- 
meczvidéki bányászok s egyéb szakférfiak élénk részvé
tele mellett á llo tt : eg y  megnyitó szakülésből aug. 7-én, 
szakértők vezetése alatt a legérdekesebb selmeczi és 
hodricsi bányák látogatásából, földtani kirándulásokból 
Selmecz, Hodrits, Vichnye és Szklenno vidékén, miket 
Pettkó J .  tanár úr vezetett, s végül eg y  berekesztő szak- 
gyülésből. Az üléseken értekezéseket tartottak : Pettko J .  
Platzer F . és Hantken M .; a bányákban és a kirándu
lások alatt szintén tartattak m agyarázó előadások s tanul
ságos eszmecserék fejlődtek ezek nyomán. Ezen első 
vidéki gyűlésnek főeredménye gyanánt az tekintendő, hogy 
a régi és a  nagy számmal belépett új selmeczi tagok- 
fiókegyletet képeztek, mely a fővárosban székelő földtani 
társulattal szoros összeköttetésben áll s feladatáéi kitűzte 
m agának, az anyatársulattal összemüködve, annak czéljait 
telhetőleg előmozdítani. E g y  a selmeczi tagok részéről 
beküldött tudósításban kilátásba helyeztetett, hogy ezen 
fiókegylet nem sokára véglegesen meg fog alakúim  s 
működésének programmját velünk közölni fogja.

E l nem hallgathatom a gyűlést rendező bizottságnak 
fáradhatlan buzgóságát, m elylyel a Selmeczen megjelent 
fővárosi tagtársakat fogadták, elszállásolták és otttartóz- 
kodásukat kellemessé tették. Fogad ják  szíves fáradozásuk
ért köszönetünknek őszinte kifejezését.

N agy  tevékenységet van hivatva a társulat kifejteni 
az 1873. évi bécsi világkiállításra nézve. M ár 1867-ik 
évben a társulat m agáévá tette azon tervet, hogy hazánk 
kőszéntelepeit beható tudományos vizsgálat alá vegye s 
hogy ezen vizsgálatok eredményét eg y  első alkalommal, 
valam ely belföldi általános iparkiállitásnál feltüntesse. 
E  végből a társulaton belül eg y  kőszén-bizottság alakult, 
mely több éven át sikerrel működött, mig a m. kir. 
földtani intézetnek fölállításával ezen intézet lett hivatva 
a vizsgálatnak folytatásával és befejezésével s azért a 
köszénbizottság föloszolván, a m. kir. földtani intézet 
igazgatósága vette át ezen ügyet. — Mindazonáltal, miu
tán az i 8 7 j-k i bécsi világkiállítás létesülése köztudomásra 
jutott, a társulat a  kőszénbánya-vállalatokat fölhívta, 
hogy ezen kiállításon együttesen képviseltessék mago
kat a m. kir. földtani intézet vezetése alatt.

Ez alatt érkezett le a m. kir. földmiv. ipar- és 
kereskedelem -ügyi magas ministeriumnak az 1873-ki bécsi 
világkiállításra vonatkozó leirata, melyben a társulatot 
is fölszólította, hogy a m agyar kiállítási bizottság számára



alkalm as egyéneket szemeljen ki és jelentsen be, minek 
következtében a választm ány Bielz A lbert. Hantken 
M iksa, R iege l Antal, Volny Jó zse f és Zsigmondy Vilmos 
urakat hozta ajánlatba.

A  m. kir. földmiv.-ipar- és kereskedelem -ügyi minis
terium, miután az országos kiállítási bizottság tagjainak 
száma felette felszaporodott, nem választhatta m eg mind 
az ajánlott urakat, hanem az elnököt, Hantken M iksa 
és Zsigmondy Vilm os urakat sorozván az országos k iá l
lítási bizottság tagjai közé, magát a társulatot fölszólí
totta, hogy testületileg kiállítási albizottság gyanánt 
működjék közre.

Ezen fölszólitás alapján följogosítva éreztem m aga
mat, hogy, miután az országos kiállítási bizottmány és 
ennek szakosztályai is m egalakultak, az összes iparágakra 
kiterjedő. II. szakosztály első ülésében azt az ajánlatot 
tegyem , miszerint ezen társulat a bánya-, kohó- és vas- 
ipar-csoportozatra nézve a kiállítási ügyekben közvetítés
sel raegbizassék. Ezen ajánlatnak elfogadása folytán egy  
az elnökből, Hantken M iksa, Volny József és Zsigmondy 
Vilmos urakból álló sztikebb bisottságot választotta, mely 
bizottság a társulat nevében tettlegesen megindította az 
említett csoportozatra vonatkozó kiállítási ü gyek  kezelé
sét, melynek eredményéről a jövő évi közgyűlésen remény
iek a tisztelt társulatnak örvendetes jelentést tenni.

A  felsoroltakban a társulatunk körén belül történt 
fontosabb eseményeket vázolván, azon óhajjal fejezem 
be jelentésemet, hogy a társulat működése minél széle
sebb körben ismeretessé válván, a legszivélyesebb támo
gatásban részesüljön.

Pest 1872. évi márcziushó 13-án.

2. Ezután az első titkárnak távollétében a másod
titkár olvasta föl a titkári jelentést.

„Van szerencsém a tisztelt közgyűlés előtt a lefolyt 
év m unkássága által létrehozott eredményeket röviden 
felsorolni.

A  múlt évi utolsó közgyűlés óta a társulat az előre 
m egállapított rend szerint Pesten 10, és Selmeczen két 
szakgyülést tartott, melyekről a társulat szaklapja, a 
„Földtani K özlöny“ bővebb tudósítást ad. Itt csak az érte- 
kezők nevét, valamint az általuk előadott értekezések, 
megismertetések és bemutatások számát akarom összeál- 
litani.
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A  fentemlített 12 szakgyüléseken 15 tagtárs
tartott, és p e d ig :

A b t A n t a l ...................... i-et
A dler K áro ly  . . . . i-et
Bernáth József . . . . 2-őt
Bruimann Vilmos . . . i-et
Hantken M iksa . . . 8-at
Dr. Hoffmann K áro ly  . i-et
K och A n t a l ...................... 5-öt
Dr. P ávay  Elek 2-Őt
Pettkó János . . . . 2 ,,
Platzer Ferencz . . . i-et
Pozsepny Ferencz . . i-et
R oth  L a j o s ....................... i-et
Dr. Szabó József . . . 4-et
Themák Ede . . . . i-et
Dr. W artha Anncze . i-et

A  választmány a társulati ügyek elintézése és igaz
gatása felett 9 ülésben tanácskozott; továbbá tartatott 
még Yihnyén eg y  vegyes bizottsági gyűlés a selmeczi 
fiókegylet alakulása érdekében, és e g y  4-tagu bizottság a 
bécsi világkiállitás ügyében több értekezletet tartott Pesten.

A  fentemlített tagtársak előadásait részint egész 
terjedelemben részint kivonatban találhatni a „Földtani 
K özlöny“ eddigelé megjelent első 13 számában.

Az utolsó közgyűlésen a tisztelt elődöm által közlött 
titkári jelentés szerint a társulat 181 tagból állott, 
m ely régi tagoknak száma azóta részint halálozás, részint 
más okok miatt kisebbedéit, de időközben 51 újonnan 
belépő tag  által jelenleg 220 rendes tagra szaporodott.

A  társulat jelen tagjainak számát és minőségét az 
alább következő betüsoros névjegyzék mutatja.

Legutolsó napokban a pesti „kőszénbánya- és 
tég lagyár társulat“ 300 fttal lépett a pártoló tagok sorába, 
mire az elnök részéről már megtörtént a megköszönő 
válasz. (A  közgyűlés örvendetes tudomásul vette ezen 
tényt.)

3. A  m ásodtitkir, egyúttal könyv tárnok, fölolvasta 
az itt következő könyvtári jelentést.

Jelentés a magyarhoni földtani társulat könyvtárának 
állapotáról.

A  társulatnak választm ánya a 2-od titkárra bízván 
a könyvtárnak kezelését, van szerencsém erre nézve jelen
tést tenni.
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A  társulat könyvtára jelenleg főleg csere és a ján 
dékozás által növekedik, vétel által való beszerzésre csak 
kevés fordíttatott, a mire nincs is szükség most, miután 
a m. kir földtani intézettel való összeköttetésénél fogva, 
ennek jól felszerelt szakkönyvtára, a intézet igazgatóságá
nak belegyezésével, a társulati tagoknak is rendelkezé
sére áll.

A  könyvtárnak átvételénél rendesen kezelve talál
tam azt, az addig beérkezett munkák folyó számokkal 
ellátva és a társulat pecsétjével bélyegezve bevezetve 
voltak egy  főkönyvben s e mellett azoknak gyors föllel- 
hetésére külön, alphabét szerint rendezett czédula-jegyzék 
is volt. Ezen rend szerint tovább folytatóm az alattam 
beérkezett m unkáknak bevezetését.

K önyvtárunk a múlt év végéig a nemz. muzeum 
irodájában két, a múzeum birtokába tartozó, szekrényben 
volt e lh elyezve ; ezen szekrények egyikét társulatunk 
elnökének m egkeresése folytán a nemz. múzeum igazga
tósága további használatra is általengedvén, az a múlt 
évnek végén a m. kir. föleit, intézet helyiségébe vitetett, 
s ebben az egész könyvtár csélszerüen elhelyeztetett.

A  felelősség terhe alatt bízatván rám a könyvtár, az 
rendesen csukva van, de téritvény mellett a társulat bár
mely tag ja átveheti tőlem, vagy  az első titkártól is, a 
használandó munkákat.

A  társulat eredetileg számos bel- és külföldi társu
lattal lépett csereviszonyba, de azoknak kiadványai ren
detlenül jöttek, s ig y  a legtöbb társulatnak munkálatai nem 
teljesek.

Azon társulatok, m elyektől a múlt évben még beér
keztek munkálatok, a következők

1. M. kir termész. tud. társulat
2. Erdélyi múzeumegylet
3. Verein für Naturkunde in Pressburg
4. Országos középtanodai tanáregylet
5. Siebenbüsgischer Verein für Naturwissenschaften 

in Hermannstadt
6. Országos iparegyesület
7. Bányászati és kohászati lapok
8. K . k. geologische Reichsanstalt in Wien.
9. Zool. botanische Gesellschaft in Wien

10. Ferdinandeum in Insbruck
11 .  Schmitsonian Institution. Waschington
12. Naturforschender Verein in Brünn.
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i  j .  Nassauischer Verein für Naturkunde in W ies
baden

14. „Lotos“ Zeitschrift für Naturwissenschaften in
Prag

15. R . Comitato geologico d'Italia, Firenze, mely 
utolsóval nem rég lépett életbe a csereviszony.

Mindezen és a többi társulatoknak is, melyekkel 
a csereviszony megkezdetett, összesen 26-nak, a választ
mány által fölhatalmaztatva, könyvkereskedés vag y  posta 
utján elküldöttem a társulat munkálatainak I II  IV . és V . 
köteteit, a fentebb fölsoroltaknak ezeken kívül a „Föld
tani Közlöny“ első kötetét is.

Föl említhetem még, hogy a társulat munkálataiból 
összesen van még 664 kötet-példány, és pedig:

az I. kötetből m agyar nyelven . 26 példány
az I. „ német „ . 3 7
a  II.  „ ........................................ 34
a III. „ .......................................2 13
a IV . ...............................................124
az V. ...............................................230

összesen 664 »

Végül bátor vagyok jelentésemhez a könyvtár je g y 
zékének folytatását mellékelni, kezdve a folyó 195 szám
tól, bezárólag a 293-ik számig, miután az 1 — 194 számig 
terjedő könyveknek jegyzéke a társulat munkálatainak 
3 ik kötetében már le van nyomtatva s igy  felesleges 
volna annak újbóli lenyomtatása. (A  jegyzék a jövő 
számban fog közöltetni.)

Pest, 1872. márczius 13-án.
Koch Antal

2-od titkár.

Fölolvastatott a számvizsgáló bizottságnak a pénz
tár állására vonatkozó jelentése.

Jelentés a ni. fülűt, társulat pénztárának ügyében.
Az utolsó, azaz 1871-iki april hó 26-án tartott köz

gyűlésen határoktatott, hogy a társulat számadásai a 
jövőben mindig a polgári év végével befejeztessenek, 
miért is Hantken Miksa, Hofmann K áro ly, és Zsigmondy 
Vilmos tagtárs urak kiküldettek, hogy mint számvizsgáló 
bizottság az 1871. év deczember 31-ike után való napok 
valamelyikén a pénztárt megvizsgálni szíveskedjenek.

Ezen határozat következtében a kiküldött bizottság 
1872-iki januárhó 20-án összeülvén, megvizsgálta a szá-
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madásokat, melyeket rendben ta lá lt ; összehasonlította al  
1871-ik évre tervezett költségvetést, s az 1872-ki előleges 
költségvetést tervezte.

Mindezekről a következő kimutatás összehasonlitó 
átpillantást fog engedni.

Bevételek:

Hrczg. Eszterházy adománya .
É v d i j a k ...........................  . . .
A lapítványi kamatok . . , . 
Földhitelintézeti záloglevelek ka

matjai ......................
Eladott munkálatokért . . . 
Takarékpénztári kamatok . • 
Tagdij h á t r á l é k ...........................

Tervezet
I87l-re

Tényleg
1871-ben

Tervezet
1872-re

frt. kr. frt. kr. frt. kr.
420

IOOO

170 —

420
759

15

181
27
71

50

20

420
1000

181
10
45

150

50

A  bevételek összege . . 1590 1473 701806 50

Kiadások:
Igazgatási költségek . . . . 850 — 51 6

7 1
850 —

Földtani kiküldetésekre . , . 400 — 400 600 —
K iadványok ................................. 530 — 677 75 800 —

Póstabérek . . . 1 8 8Különfélék . . . 60 -
A  kiadások összege Í84O IÓI 2 57 2250 —

A  kiadás többlet (deficit) . . 250 —1 13887, 443 50
A  számvizsgáló bizottság által 1872. évre összeállí

tott előleges költségvetésben 443 frt. és 50 krból álló 
kiadástöbblet mutatkozik, mely a tőkéből, azaz a társu
lati vagyon fogyasztása által, lenne fedezendő.

A  két utolsó pénztárvizsgálás alkalmánál talált va
gyonállapot a következő v o lt ;

1871. april 26-án 1872. jan. l-én
frt. kr. frt. kr.

Földhitelintézeti záloglevelek
A lap ítván yo k .........................
K é s z p é n z .............................

3300 i — 
605  —
435 ' 53

330°
605
296 66

Összesen . . 4340 1 53 4202 66
mfily  szerint a társulati vagyon 138 frt. 87 krral kiseb
bedéit, mely összeggel a keletkezett kiadástöbblet fedez
hetett.

Zsigmondi) Vilmos, Haniken Miksa, Hofmann Károly.
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5- Ezekután Szabó Jó zse f alelnök ur indítványozza 
az alapszabályok módosítását arra nézve, hogy a társulat
nak négyféle tagjaihoz fölvétessék azoknak m ég egy  ötö
dik neme t. ill. levelező tagok, kiknek oly nem tendes tagok 
választatnának, kik a társu latnak, különösen földtani 
tárgyak  gyűjtése vagy ajándékozása által, szolgálatot 
tesznek. A  közgyűlés n agy szótöbbséggel elfogadván 
ezen indítványt, az alapszabályok 4 §. és 5 §.-nak módo
sítása és a 8 §. után egy  8  ̂ §-nak beleiktatása azon érte
lemben elfogadtatván, jóváhagyás végett a belügym inis- 
teriumhoz fog terjesztetni.

7. A z 1872-ben tartandó vidéki gyűlés helyének k i
tűzésére vonatkozólag két indítványozó lépet fel. Hantken 
M iksa úr a Bánátot, névleg Oraviczát, Zsigmondy V il
mos úr pedig a Szepességet, névleg íglót ajánlotta. — 
A  közgyűlés szótöbbséggel íg lót választotta az idei vidéki 
szakgyűlések helyéül, s fölkérte a társulat elnökét, hogy 
tenné m agát érintkezésbe az ottani illetékes körökkel.

8. Prugberger József úr ö méltósága fölhívja a Társu
latot, hogy a következő évben Marmaros-Szigeten tartsa 
meg vidéki szakgyüléseit. A  közgyűlés örömmel fogadta 
ezen szíves meghívást s elfogadja azon időpontra, midőn a 
vasút M árm aros-Szigetig ki lesz már építve.

9. A z elnök úr előterjeszti, hogy Bernát József úr, a 
társulatnak első titkára, megbetegedése által akadályozva 
van a közgyűlésben részt venni. — A  közgyűlés sajnálat
tal tudomásul vévén megbetegedését, indítatva érzi magát, 
Bernát József úrnak a társulat érdekében kifejtett buzgal
máért teljes elismerését és köszönetét kifejezni, az első 
titkári hivatal betöltésére nézve azonban titkos szavazást 
elrendelni. — Bernát József urnák buzgó közreműködését 
azonban továbbra is óhajtván, eg-yhangúlag választmányi 
tagnak megválasztá.

10. Az eképen megürült első titkári hivatalnak betöl
tésére a közgyűlés titkos szavazást nyitván, általános sza
vazattöbbséggel Böckh János úr, a m. kir. földtani intézet 
osztálygeológja. választatott első titkárnak.

1 1 .  Hátra lévén még 3 választmányi tagnak m egvá
lasztása. titkos szarvazatt útján, általános szavazattöbb
séggel m egválasztattak: Bielz Albert. Dr. P ávay  E lek  és 
A b t A ntal urak.

i 2 - Hantken M iksa úr ajánlatba hozta, hogy Heer 
Oswald zürichi tanár-. Zsigmondy Vilm os úr pedig, hogy 
Stúr Dénes, a bécsi bir. földtani intézet főgeológja, a 
magyarhoni földtani társulat tiszteleti tagjainak választat
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nának. A  közgyűlés egyhangúlag elfogadta ezen ajánlato
kat és Heer Oswald, zürichi tanárt és Stúr Dénes főgeológot 
tiszteleti tag jainak megválasztotta.

Ezek után az elnök a közgyűlést befejezettnek nyil- 
vánítá.

Értekezések.
Ásványtani közlemények a Vihorlat-Guttin tra-

chythe«:yséo’ének keleti részéből.
D r. Hofmann Kdrolytól

i) Tridymit a Giittin- és Rozsály hegyről.
A  Tridym it tudvalevőleg a kovasavnak azon igen 

nevezetes, a Quarcztól úgy krystallographiailag, mint cse
kélyebb tömöttsége által lényegesen eltérő, második hat
szögesen jegeczedő modiíicatioja, melyet G. vom R ath  
ezelőtt néhány évvel fedezett fel legelőször egy  mexicoi 
trachyt kőzet (Augit-andesit) apró hasadékain ; későb
ben azután számos helyen találtatott, hasonló körül
mények között trachyt-kőzetekben, sőt legújabb időben 
Németországban m ég régi porphyr kőzetben is. M agyaror
szágból azonban eddigelé csak mikroskopiai apróságban volt 
is meretes, és pedig G. R ose *) és Zirkel-nek **) kutatásai 
által, kiknek elsöbbike azt mint a kassai Opál elegyrészét, 
másodika több mag}-arországi trachyt mikroskopiai 
üregeiben fedezte fel. A  Vihorlat-Guttin hegység keleti 
részében véghez vitt földtani felvételeim  alkalm ával sike
rült a szóban lévő ásványt két lelhelyrol való trachyt- 
ban nagyobb, jól képződött és igen jelleges krvstálykák- 
ban találni, melyek teljesen biztos meghatározást engednek. 
Ezen leihelyek a Guttin- és a Rozsály (románul Ignics)- 
h e g y ; az első Kapnikbányától éjszakra, az utóbbi N agy
bányától éjszakkeletre esik. A  bécsi cs. k. földtani inté
zet részéről szétküldött magyar- és erdély- országi trachyt- 
kőzetek gyűjtem énye mindkét hegyről tartalmaz kőzet
példányokat, és azokban már Zirkel is mikroskopiai Tri- 
dymitet talált. Orvendek, hogy a nevezett kitűnő búvár
nak eme észleletét kétségtelen bizonyitékokkal támogat
hatom.

Legszebb kifejlődésben találám  az ásványt e g y  nagy, 
világosan a Guttinhegy tetejéről legurult, trachyt-tuskó-

*) Pogg. Ann. Bd. 139. pg. 314.
**) Neues Jahrb. f. Mia. 1870. pg. 827.


