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A N E M Z E T K Ö Z I G E O L Ó G IA I C O N G R R SSI'S  IU Z O T T SÁ G A IN Á K  
Z Ű IS R 'H I T A N Á C SK O Z Á SA I 1883 N Y A K Á N .

Dr. Szajkó J ózsef-tői.

A nemzetközi geológiai congressus, miként a szakkörökben ismere
tes, három évenként gyűl össze. Második gyülekezése Bolognában volt 
1881-ben, a midőn a harmadik congressus helyéül 1884-re Berlint válasz
tották. Azonban üdvösnek találták, hogy a bizottságok találkozzanak idő
közben is és fejleszszék az ügyet a congressus idejéig. Találkozásul 1882-re 
az a hely volt kitűzve, a hol a francziaországi geológiai társulat fogja tar
tani vándorgyűlését, 1883-ra pedig, a hol a svájczi fog összegyülekezni.

1882-ben a Pireneekben Foix városban voltak a franczia geologok, 
oda hívták meg a nemzetközi geológiai congressus nomenclaturai és tér
kép-bizottságát is, hol a jelenvoltak a szept. 17—21. tartott ülésekben 
mind a két irányban több kérdést megvitattak, a nélkül azonban, hogy 
azok között valamelyik definitiv határozatra emelkedett volna. Capellini 
mint a bolognai congressus elnöke jelen volt, és a szokott erélylyel és 
ügyességgel vezetett ülések jegyzőkönyveit a megpendített eszmék részle
tezésével szerkesztetvén, azokat kinyomatta «Compte-rendu des séances 
de la Commission internationale de nomenclature geologique de l’Europe 
tenues a Foix (France) 1882» czim alatt, s a résztvevőknek megküldötte. 
Utólag én is jutottam példányokhoz, melyekből lesz szerencsém a magyar
országi bizottság tagjai számára szolgálni.

Engem amerikai ittam hátráltatott abban, hogy a Foixban tartott 
tanácskozniányban részt vegyek, bécsi collegáim közül se vett részt senki 
személyesen, hanem csak megbízás által.

Annyit azonban mondhatni, hogy a Foixban tartott tanácskozmány 
az ügy fejlesztésére jó hatással volt, mint erről egy év múlva meggyőződ
hettünk.

1883 nyarán (augusztus 7—10.) Zürichbe lett meghíva a két nemzet
közi geológiai bizottság, mint azon helyre, hova a svájczi geológiai társa
ság tervezte az évi vándorgyűlését. Itt szép számmal jelentek meg úgy a 
nemzetközi bizottság tagjai, mint a svájczi, sőt más országbeli geologok, 
úgy hogy a zürichi találkozás egészben véve szintén sikeresnek mondható; 
de másrészt arról is meg lehetett győződni, hogy két heterogén feladatú 
gyűlést egyszerre tartani nem előnyös. A svájczi geológiai társulat ülései
nek programmja érdekes volt: voltak nyilvános általános érdekű előadá
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sok és szorosan szakközlemények. Már az udvariasság megkívánta, hogy 
az ünnepélyes előadásokban mi is részt vegyünk testületileg, de többen 
felette érdeklődvén egyik-másik szakelőadás iránt, abban is megjelentek, 
mi által a mi saját tanácskozmányaink ideje szenvedett oly rövidségét, 
hogy azt az esti órákban kellett pótolni, mi által egyszersmind fárasztók, 
mondhatnám kimerítők lettek. Capellini-voI együtt néhány tag ott ma
radt még a gyűlés befejezése után, csakhogy mindent rendbe hozzanak, 
mi Berlin előtt rendezést kíván, míg többen, s azok között magam is, a 
geológiai társulat részére az ülés berekesztése után rendezett nagyobb 
mérvű geológiai kiránduláshoz csatlakoztunk, hogy H eim tanár vezetése 
mellett több olyan viszonyát láthassuk a hegyképződés alpin természeté
nek, melyre nézve Svájcz világra szóló példákat szolgáltat.

A zürichi határozatok szintén közzé vannak már téve Bolognából 
<1 Compte-rendu des séances de la Commission internationale de nomen
clature géologique et du comité de la carte géologique de l ’Europe tenues 
a Zurich 1883», miből példányokat az érdeklődőkre nézve rendelkezé
semre bocsátottak.

A zürichi tanácskozmányok menetéről lesz szerencsém a legfonto
sabb tárgyakat fölemlíteni:

Foixban hozott határozatnál fogva az elnök Capellini egy körlevelet 
szerkesztett, mely olyan kérdéseket foglalt magában, melyekre czélszerü 
volt az egyes országok bizottságainak figyelmét felhívni, hogy megoldatván 
Európa geológiai térképe, kivitelére szolgálhassanak. Ezen körlevelekre vá
lasz érkezett nemcsak több bizottságtól, hanem még egyesektől is, a me
lyek felolvastattak, s mint megannyi szavazat igen vagy nem értelemmel 
az egyes kérdésekre nézve tekintetbe jöttek.

Az első kérdés volt, hogy a Ganít az alsó vagy a felső krétába olvasz- 
tassék-e be?

Hébert mondja, hogy e kérdés a íranczia bizottság kebelében igen 
elágazó véleményre szolgáltatott alkalmat. Omaga is megváltoztatta előbbi 
nézetét és ma részletes tanulmány alapján elismeri, hogy a fauna az alsó 
Cenomanhoz fűzi, a melylyel bizonyos számú faj közös. Stratigraphiai 
tekintetben pedig áll, hogy a gault különféle emeleteken nyugodhatik, de 
csaknem mindig a cenoman fedi.

Európa térképét illetőleg sajnos, hogy a krétában 3 osztályt beve
zetni nem lehet, mert ekkor a cenoman a gaulttal egyesítve, alkalmasan 
képezhetné a középső emeletet: míg ellenkezőleg a cenomant a turonnal 
egyesíteni nem lehet.

Dewalqiíe megjegyzi, hogy ha három szakasz kivihető, a belga bi
zottság Hébert nézeten volna.

Hughes ellenben azt mondja, hogy az angol bizottság az alsó kretá-
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hoz hajlandó számítani a gaultot, mert Angliában nem könnyű mindig 
látni, hogy a palffiontologiai rokonság nagyobb-e a felső vagy az alsó ho 
mokkővel. A felsőben gyakran van ugyan eleg számmal gault kövület, de 
nem lehetetlen, hogy ezek a gaulttól bemosattak.

Mayer'emlékeztet, hogy a paleontologiai momentum mellett, nemely 
általános geogeniai viszonyról sem kell megfeledkezni, s ez az, hogy a 
gault alatt két faciest lehet megkülönböztetni nagy területen: egy éjszakit 
és egy alpint, míg a gaulttól kezdve fenn egész Európában, sőt Afrikában 
is csak egy facies van.

A vita úgy végződött, hogy ha a térképén több mint két emelet a 
kréta-systemában nem volna kiválasztható, a gault az alsó krétához veendő; 
azon országban azonbam a hol a gault élesen van kiemelve, a határ saját 
módon valami vonal által lesz jelezendő.

A Flyxch került szóba, eoczén-e vagy oligoczén ? A beküldött szavaza
tok nagy része oda ment ki, hogy Európa térképéről el kellene tűnni a 
íiysch szónak, mi el lett fogadva, a nélkül azonban, hogy a részletes ta
nulmányozásnál feláldoztatnék, sőt itt mint facies-képződmény fontosságra 
vergődik. Svájczban legtöbbször eoczónnek tartatik, de egyebütt ismeretes, 
hogy otykor oligoczén, máskor krétakori.

A íiysch az Alpokra nézve csaknem ugyanaz, a mi a Kárpátokra 
nézve a kárpáthomokkő, ez is petrograíiai fogalom, de stratigrafiai tekin
tetben lehet kréta eoczén oligoczén.

A rhrti systema önálló legyen-e vagy pedig csatolandó a liaszhoz vagy 
triászhoz.

Hébert szerint újabb palíeontológiai adatok a mellett szólanak, hogy 
a liaszhoz csatolandó, a franczia bizottság ide veszi.

A bécsi geologok, Neumayer és Mojsisovics az önállóság mellett szó
lanak fel azon szempontból, mert az Alpokban éles határ választja el a 
Hastól: az Ariéul« contorta zónában vannak a korálok, megalodusok s 
paleozoi nemek, ú. m. Athyris, Myophoria stb., míg fölötte tisztán Has 
jellemű rétegek következnek.

Más országokban ellenkező észleletek hozatván napfényre, e kérdés 
olyannak találtatott, melyet határozottan eldönteni a tudomány jelen 
állása szerint nem lehet, félig-meddig tehát az ment határozatba, hogy 
Európa térképén a rheti ne legyen általában mint külön systema kivá
lasztva, de nyoma mégis meg legyen azon országokban, hol azt a helyi 
geologok külön kiválasztják. A térkép-bizottság feladata lesz a kérdést 
gyakorlatilag úgy megoldani a liasz vagy triász területén, hogy az ezekkel 
össze ne tévesztessék.

Nonieiiclator palroutologicus kérdése. N e u m a y r , bécsi paleontolog, 
megkérte Zittel bizottsági tagot, hogy az ő nevében tegyen Foixban indít
ványt, hogy a fajok nomenclaturája érdekében egy index paleontologieus
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volna készítendő, mely a nemzetközi geológiai bizottság agise alatt közzé
téve épen azon a polc-zon állana, mint Európa geológiai térképe a geoló
giai nomenclatura és a képződmények-színezésére nézve.

Ezen indítvány egyhangúlag elfogadtatott, és Neumayr tanár felke- 
retni batároztatott. hogy készítse el tervezetét a zürichi gyűlésig, s azt ott 
terjeszsze elő minden részletével.

Megtörtént. Neumayr német és franczia nyelven szerkesztette a No- 
menclatur paleontologicus .tervezetét, az latinul volna Írandó. Kitenne 
14—15 kötetet. Kedvező körülmények között az első kötet d— ?> év múlva 
megjelenhetne, az egész nagyszabású munka 8— 10 év alatt készülhetne 
el. A Zürichben jelen volt tagok a tervezetet egyhangúlag elfogadták és 
kivitel végett Berlinben a congressusnak ajánlani fogják, hol azután szé
lesebb körben megbeszelve, a kivitel eszközlése végett tán majd bizottság 
is fog kineveztetni.

Nem hagyhatom ügyeimen kívül, hogy midőn a munkatársak szóba 
hozattak, míg Németországból, már csupa hírére egy ilyen vállalatnak, a 
•szaktudósok egész légiója felajánlotta közreműködését, addig Francziaor- 
szágból az illető képviselők alig tudtak két egyént említeni, Angliából is 
csak valamivel többet, kiknek támogatására egy ilyen nemzetközi feladat 
megoldásánál számítani lehetne 1

Revue Internationale de Geobxjie. Blanford jelenti, hogy a British 
Association egy sectiója ötét megbízta annak előterjesztésével, vájjon nem 
volna-e czélszerű a Geological Recordot átváltoztatni a geológiai congres- 
susok hivatalos orgánumává. Capellini megjegyzi, hogy D e Gregorio ha
sonló tervet nyújtott be, ennél fogva azt tartja, hogy legjobb lesz, ha egy 
bizottság neveztetik ki azon feladattal, hogy készítsen egy tervet egy Revue 
international de Géologie megvalósítására, és azt Berlinben terjeszsze elő. 
E bizottság tagjai: Blanford, De Gregorio, Fontannes, Neumayr.

EURÓPA GEOLÓGIAI TÉRKÉPE.

Hauchecorne a berlini bányásziskola és a geológiai intézet igazgatója 
mint az egyik megbízott az Európa geologiafxtérképének kivitelében, sze
mélyesen nem jelent meg, hanem Berlinből küldve írásban tett jelentést 
a vállalat jelen állásáról a következő 4 pontban:

I. A térképezési munka haladása. Egy kiosztott «tableau d’assem- 
blage de la carte géologique de l’Europe» négyféle színnel mutatja, hogy 
a 40 lapból melyek azok, a melyeknél a metszés be van fejezve, melyiknél 
van folyamatban, melyiknél csak a rajz befejezve vagy csak még munká
ban, végre melyik része Európának az, melynek rajza még meg sincs 
kezdve. Az ilyen lapok fehérre vannak hagyva. Nyugatról indult meg a 
munka, s befejezve van eddig Anglia, Spanyolország, Portugálba s Fra-n- 
cziaország nyugoti 2/s-da ; a metszés .folyamatban van Olaszországnál és
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Svédhonnál, míg Németország valamint monarchiánk ENy fele csak rajz
ban van, a DK fele Magyarországnak pedig csak munkába van veve.

Magyarországra nézve van szerencsém jelenteni, hogy azon térké
pét, melyet a magyarhoni Földtani intézet kebelében Hatsek topográfiái 
térkepe alapján átdolgoztak oly értelemben, hogy arra reá jöjjenek olyan 
helynevek, melyek bányászati vagy általában geológiai tekintetben fonto
sak, Beyrich úrnak átadtam Kiepert úr számára, kinek desideratumai 
között egy újabb térkép a Tiszavidékre nézve különösen csakugyan helyet 
foglalt.

Kis-Azsia es Syria újabb felvételei angolok által eszközöltettek, ezek
nek a megszerzésére a bizottság angol tagjai határoztalak felkéretni.

A A munka további meneti’. A mint egy lap elkészül, az illető ország 
képviselőjének átadatik. Azoknak teendője kettő: először topográfiái átné
zés, hogy valami hely nem maradhat-e ki vagy más geológiai érdekű ne 
jőjjön-e be; másodszor fő fontosságú feladat a geológiai határokat beraj
zolni s a képződményeket befesteni.

Ezen előzetes munkák fognának azután Berlinben a vállalat tovább 
fejlődésére alapot szolgáltatni.

Mához egy évre a metszés teljesen elkészül.
Ö. A színkulcsot illetőiétf csak ideiglenesen van egy táblázat kiállítva, 

leginkább a németországi színkulcs szerint, de az csak majd Berlinben lesz 
véglegesen megállapítva.

4. Europa orszátjcrinak részvételét illetőleg azon megjegyzést teszi a 
berlini térkép-bizottság, hogy csak Spanyolország maradt el, minek foly
tán határozatba ment, hogy az ügyet a spanyol kormánynál Berlinben a 
követség útján szorgalmazzák.

Ebből tehát látni való, hogy Magyarország 1884 tavaszszal kaphatja 
meg a megillető lapot (DY), hogy ott a topográfiái és a geológiai munkát 
teljesíthesse.

A topográfiáit illetőleg megelőzőleg teljesítettük azt, a mi kívántatik. 
Lehet azonban, hogy a mit mint beveendőt kijelöltünk, Kiepert soknak 
találja, így tehát a revíziónál nemcsak arra kell majd ügyelni, hogy az 
orthografia helyes legyen, de arra is, hogy a kevesbbé fontos nevek ne 
foglalják el az inkább fontosak helyét. A geológiai színezés most már a 
délkeleti Kárpátokat illetőleg is meg fog történhetni, minthogy azon föl
vételek, melyek a magyar kormány segítségével Erdély és Bománia terü
letén három magyar geolog által két nyáron át eszközöltettek, be lettek 
fejezve oly eredménynyel, hogy Inkey, Herbich és Primics urak részéről 
az eredmény a tél folytán szövegben és térképben rendelkezésünkre fog 
állani. E részben tehát Európa térképén egészen új adatok is szemlélhetők 
lesznek.

1884-ben Berlinben lesz a nemzetközi geológiai congressus ülése, e
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nemben a 3-dik. Annak lesz fentartva döntőbb határozatokat hozni az 
európai geológiai térkép dolgában, különösen a színkulcsot illetőleg. En
nek megállapitása biztosabban csak úgy történhetik, ha előbb az egyes 
országok beküldik az anyagot, összeállítván a geológiai viszonyokat úgy a 
mint legjobbnak találják saját helyi viszonyaik szerint, abból aztán egy
öntetű egészet fog a térkép-bizottság készíteni. A végmegállapodás tehát 
meg messze van, most csak a fejlődésről lehet szó. mi azonban a tudo
mány érdekében indult meg, es azon jótékony befolyás, mely a nemzet
közi congressusokból a tudomány egyéb ágaira is háramlik, a geológiánál 
sincs eredmény nélkül, erről napról-napra több szakember győződik meg, 
és már Zürichben is láttuk, hogy részt vettek olyanok is. kik meg a bo
lognai congressus idejében határozottan ellene voltak.

Magában az irodalomban is meglátszik már a hatása. A bolognai 
congressus (J 881.) óta három geológiai kézi könyv jelent meg, egyik az 
enyém, s erről csak annyit jegyzek meg, hogy nekem, mint a congressus 
tagjának, ki a határozatok hozatalára a legszűkebb körökben is befolytam, 
természetesen kötelességem volt, mindent befogadni a geológia rendszeres 
kezelésébe, s annak gyakorlati kivihetőségéről és előnyéről meggyő
ződtem.

A másik kettő nem volt tagja a congressusnak. Ezek egyike D e  L ap- 
parent mindazonáltal nagyrészt követi a határozatokat. Egy-ket esetben a 
franczia nomenclatura részleteit is fölveszi ugyan, de egészben véve he
lyesli és elfogadja a bolognai megállapításokat.

A másik szerző Geikie a Textbook of Geologyban említést tesz ugyan 
a nemzetközi geológiai congressusról, de ő azok közé tartozik, kik az an
gol bizottságokban is oda nyilatkoztak, hogy congressusok a tudomány 
fejlesztéséhen nem használhatnak semmit. Elleneben, vagy mondhatni 
pártja ellenében az angol geologok jelentékeny része és a tudomány jeles 
képviselői ellenkező nézetnek hódolnak, és nemcsak hogy megjelennek 
ezeken a congressusokon, hanem élénk tevékenységet is fejtenek ki ott és 
hazájukban.

Amerika geologjai között szintén vannak, kik hozzájárulnak ezen 
congressus munkálkodásához, noha az őket csak tágabb értelemben érde
kelheti, miután csak Európa térképe van egyelőre czélűl kitűzve.

Hátra van meg a berlini III-dik congressusra nézve az eddigi pro- 
spectust megismertetni.

Zürich után Stuttgartba mentünk különös meghívásra, de meg 
azért is, hogy 1884-ben a nemzetközi geológiai congressus Németországba 
jővén, a német geológiai társulat vándorgyűlésének nézetét és határozatát 
megtudjuk. E határozatok között nevezetes először az, hogy jövő évre a 
nemet geologok vándorgyűlése mint ilyen megtartatni nem fog. E helyett
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lesz Berlinben a nemzetközi geológiai congressus, a mely csak szorosan 
az ő kérdéseivel fog foglalkozni. Nevezetes másodszor az. hogy Berlin ve
zető férfiai elkövetnek mindent, hogy a helyi nagy torlódásnak elejét ve
gyék, úgy mint erre már Bolognában is szükség volt, és hogy a congressus 
tartama több mint tán 3 napra ne terjedjen. Az idő valószínűleg szeptem
ber utolsó hete.

Hogy tudományos kiállítások tekintetében Berlin igen érdekesnek 
ígérkezik, azt előre is föl lehet tenni.
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A MAGYARORSZÁGI FÖLDRENGÉSEKRŐL 1888-ban .
A magyarhoni földtani társu lat földrengési bizottsága által gyűjtött adatok alapján

összeállította

T)r. SchafARZiK Ferencz.

Utólagosan é rk eze tt:
1 8 8 2 . deczember 2 0 . este 9h 47'-kor Veszprémben egy oldallökés 

éreztetett, melyre egy rövid ideig tartó rezgés következett. E tüneményt 
dörgésszerű moraj előzte meg. A rengés iránya DE-i volt és állítólag 
Székes-Fehérvárott is észleltetett. (Peeger József gymn. tanár.)

1883-ban.
1883. Janiulr 24-én reggeli 7 óra 58 perczkor egész Herczegovinában egy m. 

perczig tarto tt f. r. volt (Egyetértés.)

1 8 8 3 . február 2-án  reggel Verseczen két Összhangzó adat szerint 
4h 50'-kor (budapesti idő) eg}̂  meglehetős erős, pillanatnyi ideig tartó lökés 
volt érezhető, melyre egy 10—12 m. perczig tartó rezgés következett. 
A lökést csekélyebb ideig tartott recsegés előzte meg. Irányát az egyik 
tudósítónk ED-inek, a másik EK—DNy-inak állítja. A lökés elég erős volt 
arra, hogy egyes embereket földszinti lakásukban álmukból felébreszszen, 
könnyebb tárgyakat, ablakokat és ajtókat megrezegtessen. Ez alatt az eg 
be volt borulva és gyenge déli szél járt. Távirati jelentések szerint hason
lót észleltek A ninán , Orsován és Baziáson, míg Temesvárott, Oraviczán, 
Fehértemplomon és Moldován állítólag nem éreztek semmit. (Waldherr 
József, tanár és Bittinger Ödön.)

Plgyanezen földrengésről azonban bírunk Húsz Samu bányafőmernök 
úrtól egy jelentést, a mely szerint az 2-án reggel 5h l'-kor Oraeiczán is 
éreztetett. Az óra, a melyen a földrengés beálltának ideje észleltetett, a buda
pesti időhez hasonlítva ,15'-czel siet, mit levonva 4h 46' marad, úgyhogy a 
külömbség ezen és a verseczi idő között 4'-et tenne ki, mi tekintve a két 
hely közel egymáshoz való fekvését (ca. 34 'Vf7n) kissé soknak tetszik. 
Az észlelés itt is földszinti szobában történt ; a lökés elég erős és jól erez
hető volt és a rákövetkező rezgés csak 2 m. perczig tartott. A lökéssel egy-




