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Az alapszabályok 1 1 . §-a értelmében a társulat ke
beléből kilépetteknek tekintetnek:

Schröckenstein Ferencz,
K ritsa  Ákos,
Scholz Vilmos,
U xa József,
Dr. K átay  Gábor,
Krászonyi József.
Dr. P ó lya  József.

A. selmeczi geológiai íiókegylet 1872. évi márcz. 
ll-én taitott alakuló gyűlésének jegyzőkönyve.

Jelen, voltait: Wieszner A dolf helyettes elnök, Pöschi 
Ede, K erpely  Antal, Platzer Ferencz, Kachelmann W illi

bald, R ó n ay Gyula, Steinhaus Gyula, Dr. K ubacska Húgó, 
Dr. W agner Daniel, Gretzmacher Gyula, W inkler Benő stb.

Tárgy: i. Elnök megnyitván az ülést fölolvastatott
a m. földtani társulat elnökének, Reitz Frigyes úrnak 
levele, melyben a fiókegylet felterjesztett programmja tu
domásul vétetvén, egyszersmind pedig az alakuló gyűlés 
jegyzőkönyvének beküldése kívántatik.

2. A  megállapított programm értelmében a fiók egy
let kebeléből választ egy  elnököt, egy alelnököt és egy 
titkárt; egyhangúlag m egválasztattak: elnöknek b. Med- 
nyánszky Dénes, alelnöknek Wieszner Adolf., titkárnak 
Winkler Benő.

3. A z állandó választmányba választm ányi tagoknak 
szintén egyhangúlag m egválasztattak: Pettkó János, Platzer 
Ferencz, Rónay Ferencz, Richter György, Pöschi Ede és Gretz
macher Gyula.

K elt Selmeczbányán, márczius 20-án 1872.
Wieszner Adolf.

jegyzé Winkler Benő. h- elnök.

A m. földtani társulat alapszabályainak módo
sított §-ai.

A  nagym élt. m. kir. belügyministerium által f. é. 
april hó 28-án 10953. sz. alatt jóváhagyott módosított 
alapszabályok illető §-ai ekkép hangzanak :



175

4- §. A  Társulat tag ja i: a) tiszteletiek, b) pártolók, 
c) alapítók, d) rendesek, e) levelezők: mindnyájokat a 
Társulat oklevéllel látja el. m elyekért a rendes tag  egy
szer mindenkorra 2 frtot fizet.

5. §. Tiszteleti tagokul oly jeles egyéneket választ 
a Társulat, kik a földtanban magokat kitüntették; ezeket 
a közgyűlés valam ely tag ajánlatára általános szótöbb
séggel választja.

8 %  §. Levelező tagokúi oly egyéneket választ a 
Társulat, k ik  a Társulat czéljainak elérésében lényeges 
szolgálatot tettek.

Ejjy uj trachvttypus a dunai Trachytcsoportban.
Szabó Jó z s e f-tői

(Felolvastatott a társ. f. é. jun. 12. tartott szakgyülésén)
Azon négy typuson kivül, melyről jelentést tettem 

főleg mint a múlt évi kirándulásaim alkalm ával nyert 
tapasztalatom eredményéről, s mely a Földtani Közlöny 
(1872) X V . számában le Írva van, e g y  új is kínálkozik 
állandóságánál s tömeges föllépésénél fogva, hogy typussá 
emeltessék, minden igénnyel lévén felruházva.

A z eddigi négy typus a következő:
1. Andesin Qaarcztrachyt. Amphibol. Biotit. Xephelin- 

nel. A  legrégibb eruptio terménye a dunai trachytcso- 
port környékén.

2. L abrad or it-Troxkyt. Amphiból, A ugit, Biotit. Nephe
lin ps G ránáttal. Korban következik az előbbire.

3. Labradorit-T racliijt. Amphiból. A ugit, Biotit, Nephe- 
linnel, de Gránát nélkül. Az előbbinél fiatalabb.

4. Anorthit-Trachijt. Augit. Nephelin. Legfiatalabb. 
Ez az, mely a Mátrában oly tulnyomólag lép fel, hogy a 
rövid faj-nevét is Mátraitnak indítványoztam.

Ezen 4 typus két utolsójánál jöttek egyes esetek 
elő, a melyek nem feleltek meg a typus követelményének 
tökéletesen; nevezetesen Dömösön, a K övespataki —, Pilis 
Maróthon a Bonczhegyi Trachytban a Duna jobb partján 
meghatározván a Földpátot, azt Anorthithoz közelebb 
állónak találtam mint a Labradorithoz, de vele együtt 
Amphiból is volt nagy krystályokban kiképződve. Itt 
tehát kivételes esett állott előttem : - a  3-ik typushoz tar


