
P ótlék  a  «Ja v a sla t a  K ra ssó  -  S zö ré n y  m e g y e i hegységek dé libb  része inek  
elem zése és fe lo sztá sa  tá r g y á b a n » c z im ü  czikkh ez .  (Földtani Közlöny, 
XXIII. köt. 258. [168.] lapján.)
Az idézett czikk b) alatt levő bekezdéséhez (260. [170.] 1.) a következő 

bekezdés csatolandó:
c)  A D o g n á cska i hegység  DK-en Resiczáig a mészhegységgel határos, 

Ny-on pedig a Tikván—Nagyszurdok—Bogsán és Raffna községek által jel
zett vonallal végződik; E-i részével, nevezetesen az Aranyos hegycsoporttal 
(551 m) a Poganis pataknak Duleoi nagy kanyarulatáig terjed.

A  szerkesztőség .
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TÁRSULATI ÜGYEK.
VI. SZAKÜLÉS 1 8 9 3  NOVEM BER 8-Á N .

Elnök : Dr. S zabó J ózsef.

A múlt szakülés jegyzőkönyvének hitelesítése után az e. titkár a következő 
társulati tagok elhunytát jelenti:

S tur D énes, cs. kir. udv. tanácsos, a bécsi cs. kir. földtani intézet volt igaz
gatója, társulatunk tiszteletbeli tagja elhunyt 1893 október 9-én Bécsben;

L eutner K ároly, a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium térképtárának 
nyug. igazgatója és 1848/9-iki honvéd törzskari százados, elhunyt 1893 október 
21-én Budapesten;

M ilkovics Zsigmojnd, földművelő Szt-Mihályon, 1866 óta társulatunk rendes 
tagja. — Szomorodással tudomásul vétetik.

Az e. titkár je le n ti továbbá, h o g y  dr. S chmidt S ándor választm . tag  rendes 
tagságra ajánlja:

S eligmann G usztáv urat Coblenzben. — A választmányhoz tétetik át.
Napirendre kerültek a következő előadások:
1. Dr. S chmidt S á n d o r : «A kristály rajzolásról» czimű előadásában röviden 

egybefoglalta egy korábbi, a társulat 1892. évi deczember hó 7-iki szakülésén 
szintén a kristály rajz ok szerkesztéséről tartott előadásának eredményét,* midőn t. i. 
a szabályos tengelykeresztet ábrázoló-mértanilag állította elő, most pedig S tanis
laus JoLLES-nek a Groth-féle Zeitschrift für Krystallographie czimü folyóirat 
XXII-ik kötetében azóta és nem régiben megjelent értekezését ismertette meg, 
melyben J olles a kristálytengelyek orthogonális projektióját tárgyalja. Előadó 
utalva a kristályrajzok szerkesztésének többféle módjaira, J olles eljárását mint 
igen czélszerűt, kimerítőt és a követelményeknek megfelelőt az érdekelt köröknek 
különös figyelmébe ajánlja. Előadását a fontosabb szerkesztéseknek gyakorlati 
végrehajtásával illusztrálta.

2. H alaváts Gyula «Miskolez városa földtani viszonyai» czimű előadásában 
részint az irodalom, részint pedig saját helyszíni tanulmányai alapján állíthatja,

* V. ö. Földtani Közlöny, 1892. XXII. köt. 385. 1.
(213) 24*
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hogy Miskolcz városa területén, a Szinva árterén csak is mostkorú üledék van, 
s sem ezen üledék alatt, sem az Avas oldalában a diluviumnak nyoma sincs. Ha 
volt, azt az erosio már rég eltávolította. Ez ellent mond H erman Ottó úrnak a 
Miskolczon házépítés alkalmával talált és a sommevölgyi paleolithkorú eszközökre 
emlékeztető kőszakóczák megismertetése alkalmával kifejtett állításnak, mely 
szerint «kétségtelen, hogy a palaeolith-lelet alluvium alatt feküdt». A mi Miskolcz 
városa területén diluviáliskorú képződmény, az az említett lelethelytől jó messze, 
jóval magasabb térszíni helyen jelentkezik, a miskolczi kőszakóczák e szerint a 
jelenkor üledékéből kerültek napfényre.

Dr. P ethö Gyula nem találja oly lényegesnek, vájjon az említett kőszakóczák 
az alluviumban vagy a diluvinmban találtattak ; de dr. S chmidt S ándor határo
zottan kívánatosnak tartja e kérdés szellőztetését, mert H erman úr fejtegetései 
alapján azt vélte bebizonyítottnak, hogy Magyarországon is már magtalálták a 
palaeolith-korszak bizonyítékait; az elnök dr. S zabó J ózsef szintúgy H erman úr 
közleményének gyönge geológiai érvelése ellen fordul, a többi között arra figyel
meztet, hogy a flintihez hasonló szarukövek hazánkban is vannak; végül Lóczy 
L ajos is hivatkozván a f. é. októberi szakülésben (Földtani Közlöny, XXHI. köt., 
289. 1.) általa mondottakra, melyek részben már H erman úr közleményére vonat
koztak ; szükségesnek találta, hogy e kérdés társulatunk körében szóba került, 
annyival inkább, mert a külföldi szaktudósokat is a lelethely geológiai viszonyaira 
figyelmeztetni kell.

3. F ranzenau Ágoston «Zágráb környéki ( markuseveci)  fosszil foramini- 
ferák»• ról értekezik. Előadó Brusina S. tanártól az említett helyen gyűjtött 
anyagában egyöntetű, főképen neogen marin faunát ismerhetett föl, melynek 
még most élő tagjai, a sekély vizeket kedvelő ritka milioliniák, polymorphininák 
és polystomellinák kivételével majdnem mind mélyebb vizek lakói voltak; hiszi 
továbbá, hogy a Markusevec mellett talált szerves maradványok csak másodlagos 
fekhelyen vannak. A megvizsgált foraminiferák közül 126 fajilag, 43 csak neme 
szerint volt meghatározható ; 15 faj bizonyult újnak, melyek közül az egyik egy új 
nem képviselője, ugyanis Semseya lamellata n. gen. et spec. VII.

VII. SZAKÜLÉS 1893 DECZEMBEE 6-ÁN.

Elnök: Dr. P ethö Gyula vál. tag, később dr. S zabó J ózsef.

Rendes tagoknak ajánltatnak:
Orosz E ndre néptanító Kécsán, ajánlja H alaváts Gyula vál. tag;
Maderspach L ivius a m ajdani kőszénbányák igazgatója, ajánlja G esell 

Sándor r. tag.
Előadások:
1. H alaváts Gy u l a : «Az alföld artézi kutjai»-ról értekezett. Az eddigi 

tapasztalatok szerint az artézi kutak feltételei az alföldön megvannak, a mennyi
ben az altalajt agyag, homok és homokos agyag alkotja; a felső rétegek a diluvi- 
umhoz, az alsóbbak a levantei és pontusi emelethez tartoznak. A positiv artézi 
kutak felszökő vizüket a levantei emelet rétegeiből nyerik; a negativ artézi kutak 
(fúrt-kutak) vize már nem emelkedik a felszintig és a diluvialis rétegekből fakad;
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a, pontusi rétegekben a víz kevés. A medencze közepe táján a kutak legbővebb vizűek, 
itten a víz 0 pontja 104 m. A levantei üledékek felső határa egy D-ről E-felé lej- 
tősödő sík; a medencze szélein a beszivárgási területet, t. i. a levantei rétegek 
kibukkanását nem ismerjük. Előadó rövid történeti visszapillantást vetve az alföld 
artézi kútjaira, felhívja a szakkörök és az érdekeltek figyelmét azon már most is 
többször tapasztalt bajra, a mely a víztartó túlságos megcsapolása által következik 
be. Az alföld déli részén, a hol a kutak sikeres fúrásához oly annyira kedvezők a 
viszonyok, hogy már 30—50 m mélységből kapni vizet, a túlságos sok fúrás által 
már több helyen tapasztalták nemcsak a víz mennyiség kevesbbedését, de szintjé
nek sülyedését is. A legföltünőbb példa erre Yersecz városa, a hol jelenleg 81 
fúrás van; a víz mennyisége fogyott és az egykori artézi kutak vizét most már szi
vattyúzni kell. Az artézi kutak vize gyöngén ásványos és többnyire egy kevés 
HaS-t is tartalmaz ; némely víz nagyon csekély mennyiségben szerves részeket is 
tartalmaz, mindazáltal még ez is jobb, mint a kútvíz, a mit a javult egészségi 
viszonyok legjobban bizonyítanak.

Az előadott tárgy fölött élénkebb eszmecsere fejlődött.
I n k e y  J é l a  azt tartja, hogy az artézi kutak vizének felszökése csupán a 

hydrostatikai nyomásból nem magyarázható ; az alföldi medencze magasabban fekvő 
szélei igen távol esvén, a víz útja közben a nagy súrlódás a nyomásnak ellentálb 
azonkívül a levantei homok kibukkanását nem ismerjük. Valószinű, hogy az a 
nyomás és feszültség, a melyet a rétegek egymásra gyakorolnak, közreműködik a víz 
felhajtásánál. A vízmedencze túlságos lecsapolása ellen annak kijelölését ajánlja.

Dr. Szontagh Tamás felemlíti, hogy Hajdú-Szoboszlón 30—35 m mélység
ből sok artézi kút vize szökik fel, a mi szintén nem egészen a hydrostatikai nyomás 
mellett látszik bizonyítani.

Halaváts Gyula ezekre megjegyzi, hogy több helyen csak a magassági 
különbségekből, illetve a hydrostatikai nyomásból magyarázható a víz felszökése; 
Hajdú-Szoboszlón és Debreczenben előbb a viszonyok változását kellene hosszabb 
ideig megfigyelni.

Dr. Staub Móricz elfogadja az előadó ama nézetét, hogy a vízmedencze túlsá
gos megcsapolása okozza a szintsülyedést, de egyszersmind valószínűnek tartja azt is, 
hogy a meteorologiai csapadékok szintén befolyásolják azt. Utalva Schneidemühl 
poroszországi község szomorú esetére, a melyhez hasonlókat hazánkból K a r a f i a t  a 
fúró technikusok tepliczi vándorgyűlésén felemlített, és arra is, a mit az előadó 
fölhozott, kívánatosnak véli, hogy a különböző bajok elkerülése végett a magas kor
mány olyan intézkedéseket tenne, melyeknél fogva csak qualifikátióval bíró szak
értők bízassanak meg a kútfúrásokkal.

Elnök dr. Szabó József idevonatkozólag fölemlíti, hogy Bács-Bodrog várme
gyében a palicsi tó szintén egy kút ásása következtében keletkezett.

2. F ranzé B ezső : «A Balaton iszapjá-ról értekezett; a fenék különböző 
pontjairól vett iszappróbák sok tekintetben sós vízre emlékeztető diatomaceákat 
rejtenek magokban. Áttérve az iszap therapeutikus hatására, előadó ellenzi ama 
elteijedt nézetet, a mely szerint a diatomaceák idéznék elő az ismert hatást, s kimu
tatja, hogy a ható anyag voltaképen az édesvízi szivacsok nagy számú kovaspikulái.

3. Dr. L örenthey I mre : «Tinnye (Pest m .) pontuskorú faunáját» ismer
tette, egyúttal bemutatta az általa gyűjtött kövületpéldányokat. Az előadónak az
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alsó pontus korú fauna alakjai közt több új fajon kívül még a Papyrotheca és a 
Caspia nevű csigákat is sikerült találnia, a melyeket eddig hazánkból nem ismertek; 
az előbbit csak Szerbiából, az utóbbit Belgrád és Zágráb környékéről már leírták.

4. Dr. Koch Antal: « Uj adatok a gyalul havasok földtani szerkezetének 
pontosabb ismeretéhez» czímü értekezését bemutatja dr. Staub Móricz e. titkár. 
A gyalui havasok földtani szerkezetére vonatkozó régibb fölvételek téves voltáról 
meggyőződvén, dr. Koch A. tanulmányai alapján most a havasokról pontos földtani 
szelvényt fölvehetett, melynek eredménye gyanánt a gyalui havasok földtani alkata 
röviden összefoglalva csak a következő lehet. A gyalui havasok középponti magvát 
egy hatalmas gránittömzs képezi, melyhez mind az északi, mind a déli oldalon, 
nagyban többszörösen redőzött, kicsiben erősen gyűrt és ránczolt csillámpala-öv 
támaszkodik, a melyben az északi oldalon számos gnájszbetelepíilés észlelhető, míg 
a délin hiányozni látszanak. A csillámpalaövet kévésbbé kristályos, különböző fajú 
paláknak egy ifjabb, jóval keskenyebb öve burkolja körül, melynek rétegei általában 
véve erős fokban dűlnek kifelé, de a csillámpalaöv nagy redőinek megfelelő gyűrő
dések nyomait is mutatják, a mennyiben a nagyfokú denudatio teljesen el nem távo
lította már az ifjabb burkot a régibb csillámpala hátáról. Az ifjabb kristályos palaöv 
határán pegmatitos gránitnak telére nyomúl, sok elágazással a kristályos palák közé, 
s a középponti gránittömzs is az érintkezésnél vastagabb intrusiókat mutat a csillám- 
palába, vagy ennek és a phyllitnek is kisebb nagyobb rögjeit magába gyúrta. 
Ezen viszonyukból mind a két fajú gránitnak a kristályos palákénál ifjabb kora 
kétségtelen. A mi a kristályos paláknak geológiai korát illeti, nem szenvedhet két
séget, hogy mind az idősebb csillámpala, mind az ifjabb vegyes palák együttvéve az 
u. n. őspala-systemához tartoznak, s hogy ennélfogva az azói csoportnak régibb 
tagja, az ősgnájsz-systema a gyalui havasokban hiányzik. Valószínű, hogy a grá
nitok már a palaeozoi időben törték át az őspalák leírt sorozatát. Végre dr. Koch 
Antal, még kiemelheti hogy a csillámpala övét, meg a középponti gránittömzsöt is, 
több helyen (Reketó és Magúra vidéke), mint a tertiär időben végbement tömeg
mozgásnak a szüleményei, zöldköves dacitnak a telérei törik keresztül.

A f. év november 8 -án tartott szakülést követő választmányi ülésben Selig- 
mann Gusztáv úr Coblenzben megválasztatott rendes tagnak; az e. titkár jelenti 
továbbá, hogy Arkosi Béla kir. bányatiszt Körmöczbányán és Stempel Gyula kir. 
bányaesküdt Zalathnán a társulatból való kilépésöket Írásban kinyilatkoztatták.

Az 1893 deczember 6 -án tartott választmányi ülésen az első titkár jelen
tést tett ama bizottság megállapodásáról, mely bizottság kiküldetett a kereskede
lemügyi minister mint a milleniumi kiállítás elnökének a társulathoz intézett 
felszólítása értelmében, a kiállítás idején a társulat által rendezendő nagyobb sza
bású összejövetel megtartása végett. A bizottság egy nagyobb társas összejövetelt 
ajánl, a melyre a társulat tagjain kívül még külföldi szakférfiak is meghivassanak: 
nem különben javasolja geológiai előadások tartását, a kiállítás társas megtekin
tését és a főváros érdekes környékén geológiai kirándulások rendezését.

Az első titkár bemutatja az «Erdélyi Kárpát Egyesület* meghívóját deczem
ber hó 1 0 -én a fővárosban tartandó ülésére, a melyen a budapesti osztályt szándé
kozik megalakítani.

Az első titkár bemutatja a «Dunántúli Közművelődési Egyesület* meghívó 
levelét a deczember hó 9-én tartandó ülésre, a melyet a közművelődésre szolgáló 
gyűjtemények és könyvtárak tárgyában szándékozik tartani.
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