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1868. és 186ÍK évi szak- és közgyűlések.
(1868.)4. U . 4!I * •'!« ’ *: M1 - ' w /.

Szakülés, január hó 15-én.

1. Kubinyi Ferencz elnök azon jelentése folytán, miszerint a Zsig
mondy Vilmos által tervezett, a buziási gyógyvizek szaporítására vonat
kozó javaslat megvizsgálására a m. é. deczeinber ll-iki ülésből kiküldött 
bizottság véleményes nyilatkozatát elöterjes/.té, ezen nyilatkozat a nagy- 
méltóságu vallás- és közoktatási magyar kir. ministerinrnmal kőzöltetni 
határoztatott.

2. Hantken Miksa felolvasá Dr. Hofmann Károly jelentését a. zsily- 
völgyi kőszéntelepekről, melyeket a társulat megbízásából közelebbről 
megvizsgált.

5. Zsigmondy Vilmos bemutatván s általános vészét télolvasván a 
Schröckenstein Fcrencz által beküldött s 54 térképpel és földtani átmet- 
szetekkel ellátott értekezésének a bánsági érezhegység földtani viszo
nyairól, ezen nagybecsű munkának külön nyomatása s kiadása határoz
tatott el, minek eszközlésével Zsigmondy Vilmos és Hantken Miksa urak 
bízattak meg.

4. Winkler Benő bemutatta azon kövületeket, melyeket a magas 
Tátra földtani felvétele alkalmával gyűjtött s melyek becses adomány
ként a magyar nemzeti múzeumnak adattak át.

5. Luczenbacher János ur bemutatott egy példány őselefánt-záp- 
fogat és egy példány öselefánt-lapcsontot, melyeket Kudlieh János ur a 
magyar nemzeti múzeumnak ajánlván, ennek át is adattak. Lelhelyök a 
Püspökladány melletti Tisza medre.

Szakülés, februárhó 12-én.
1. A titkár fölolvasá Gorove István miniszter ur ö nagyméltóságá- 

nak a társulathoz intézett átiratát, melyben hangsúlyozva az ország rész
letes földtani ismeretének nagy fontosságát, nemcsak a tudomány érdé
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kében, hanem különösen közgaszdászati szempontból is, kötelességének 
vallja a földtani felvételek leliető előmozdítását a végre, hogy az ország 
mielőbb az elérendő tudományos eredményeknek értékithetésében része
sülhessen. Ez alkalommal ő nagyméltósága egyszersmind átkaidé a hazai 
kormány által az 1867. év folytán kiküldött és a bécsi cs. kir. földtani 
intézet bizottságával együttesen működött Winkler Benő és Pesell Sán
dor urak jelentéseit oly megkereséssel: miszerint a társulat ezek felett 
szakvéleményét fejezvén ki, egyszersmind a földtani nyomozások érde
kében létesítendők iránt viszonyainknak megfelelő javaslatot hozzá nyújt
son be.

A társulat örömmel fogadván ez átirat tartalmát, egy bizottmányt 
küldött ki a kívánt javaslat kidolgozására. Az átküldött jelentéseket 
illetőleg Szabó József ur indítványa folytán, a társulat saját évkönyveit 
ajánlá fel azok közzétételére úgy, hogy külön füzeteket képezvén, a mi
nisztérium költségén nyomattassanak a társulat felügyelete alatt.

2. Szabó József, egyetemi tanár, általa étetett meteorvasakat muta
tott be, melyeken az azokat alkotó s az étetés által többé-kevesebbé 
kittinő egyes vasvegyek láthatók voltak. Emlité, hogy ezen vasnikel 
és lényegesen phosforvasnikel vegyek a tudomány jelen állásában mint 
önálló ásványok szerepelnek, s hogy azok között Reichenbaoh négyet 
különböztet meg, melyeknek külön nevet is ad. K a m a z i t ,  vagy rud- 
vas, mely az úgynevezett Widmanstatteu-féle rajzokban a vastag vona
lakat képezi s vasfényét étetés által elveszti. T a n í t ,  vagy szalagvas, 
mely amazt papirvckouy szalag gyanánt befogja, sav által kissé veres
sárga szinti lesz, de kevesebbé támadtatván meg s a kamazit fölött kiáll. 
A P l c s s i t, vagy töltelékvas, mely a kamazitrudak által bekerített mezőt 
tölti k i ; a sav még jobban támadja meg s fényétől is jobban fosztja 
meg, mint a rudvasat, minélfogva sötétebb szürke, mint ez. Néha 
rajta is húzódnak keresztül Tanit-vonalak. Végre a negyedik ásvány a 
meteorvasakban a a m p r i t ,  régibb, de általánosabb néven S c h r e i -  
b c r s i t  vagy fényvas, mely egyes hosszas szemekben s csikókban van 
kamazit közepében s a sav', úgyszólván, épen nem támadja meg, hanem 
meghagyja eredeti csiszolási színét és lényét.

Ezen négy ötvény nincs meg minden meteorvasban, sőt ritka eset, 
ba mind együtt találjuk. Előadó fokozatosan mutatott he példányokat, 
kezdve a tökéletesbekkel s leszállva a tökéletlenebbekig.

Szépen kiválva látható a Tollíila-vasnál a Kamazit, Tanít, aláren
delt a Pfössit,, mig Sdneibersit nincs.

Sehwetz-vasnál ftaláltatott Poroszországban 1850.) a Widutan listát 
ten-féle rajzok kitűnők ; itt uralkodó a Plessit, azután a Kamazit, Tanít
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mig Schreibersit nem láthatni, liánéin nagyitóval kivehetők négvszögfes 
jegeczkék alakjában azon fényes pliösfornikel részecskék, melyeket Hőse 
Rhabditnak nevez. Ezen példányt a berlini egyetemi írtüzeum részéről 
Rosc Gusztáv küldötte az akadémiának viszonzásul az oda küldöd knya- 
hinyai meteorkövekért, s az akadémia azt a múzeumnak ajándékozta.

Oberkirchenvas linóm vonásokban mutatja az etetési rajzokat s ez 
által igen eltér az előbbi kettőtől: szépen látni a Kamazit, Plessit és 
Tanitet, s nagyitóval, mintha Rhabdit jegeczek volnának kiválva. E pél
dányt hasonló csere fejében Londonból a britt múzeum részéről Mas- 
kelyne küldötte az akadémiának s ez adta a nemzeti múzeumnak.

Kevésbé kivehetők a Wídmannstatten-rajzok a Seeliingen-vason, 
melynek etetett felületén a sok kiváló fényes Rhabdit jegeez moirée- 
rajzot idéz elő; úgy szintén a Mas-lé le siberiai vas, melynél a Ramazit 
az Olivint görbe vonalokban veszi körül s hasonló görbe vonalokban 
követi a Tanít, az ezek közötti mezőt hagyván a Plessitnek, melyben 
azonban a Tanít ismét látható, még pedig egyenes vonalokban, mélyek 
az egész felület Plessitjeiben egyküziieknek látszanak.

Szabó tanár ur végre bemutatott egy knyahinyai meteorkő-példányl, 
mint ritkaságot, oly nagy vaskiválással, hogy ezt csiszolni s étetni lehe
tett.' Ezen kivehető a sötét Plessit, beuue Tanit-vonalok s szélén Rama
zit Schreibersittel.

3. Winkler Benő értekezett a magas Tátra földtani viszonyairól.
4. Hantken Miksa bemutatá a Goldschmidt Emilia asszony által a 

nemzeti múzeumnak ajánlott opálokat, melyek a párizsi világtárlatban ki 
voltak állítva. __________

, | 4  M o h . l ó i i g - ú  é y u ú v í i h i i i  i i y s i i  i n  i i j i i f i t  i m  I /  t .  ö t l j . v ^ .
Szakillés, februárhó 26-án.

1. Hantken Miksa értekezett a Sopron megyei brennbergi kőszén
telepekről, kiemelvén az ottani bányászati műveletekre vonatkozó statis- 
tikai és történelmi adatokat.

2. Koch Antal értekezett Eperjes környékének földtani viszonyairól, 
különös tekintettel az azon vidéken előforduló hasznavehető kőzetekre, 
mely előadása illustratiójául több, értekező által nagy szorgalommal ké
szített földtani átmetszetek szolgáltak.

. // ,i(; .1
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Szakülés, aprillió 22-én.
1. Kuhinyi Ferencz elnök jeleuté, miszerint, a közelebbi választ

mányi ülés határozata folytán 300 forint utalványoztatott Heves megye 
és a Fruskagorá földtani felvétele költségeinek fedezésére. Heves megye
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fölvételével uiég múlt évben hozót! társulati határozat folytán Szabó 
József egyetemi tanár ur lévén kikühlve, a Fruskagora felvételével Kocli 
Antal egyetemi segédtanár bízatott meg.

2. Hantken Miksa értekezett a kis-ezelli tályag foraminiferáiról.
3. Ugyanaz mutatá be a Horváth Autal ur által beküldött s a 

nemzeti múzeumnak ajánlott Baranya megye Pécs vidéki kövületeket, 
mely igen érdekes és szép példányokból álló becses adományért a tár 
sulat hálás köszöneté szavaztatott meg.

Szakülés, májushó 13-án.
1. Szabó József egyetemi tanár ur megismerteti* Hoor Oswald 

„i)ie fossile Flóra dér Polarlanderw czimii munkáját.
2. Hantken Miksa benmtatá az Óváry Endre ur által Abauj megyei 

Szántó környékén gyűjtött levélmaradványokat, melyeket Ur. Ungev Fe- 
rencz tanár ur volt szives meghatározni.

3. Óváry Endre ur értekezett az Abauj megyei Szántó környékén 
előforduló s bemutatott levélmaradványokat tartalmazó rétegek földtani 
viszonyairól.

Szakülés, juniushó 24-éti.
1. Szabó József egyetemi tanár ur értekezett Heves megye földtani 

viszonyairól.
2. Hantken Miksa megismertető az Annnonitok egy uj leihelyét az 

Emenkes hegyen, Komárom megyében.
3. Szabó József egyetemi tanár ur azon indítványa fogadtatott el, 

mely szerint Magyarország tudománykedvelőihez egy fölhívás iutéztessék, 
hogy szíveskednének minél részletesh jelentéseket a Magyarországon 
ujahb időben észlelt földrengésekről a társulat titkárához beküldeni, 
hogy ezen adatok alapján készíttethessék ezen földrengések alapos leírása.

li'iX'l / i . : ' lldt I ■' ■ < <* *«/
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Szakülés, novemberhó 25-én.
1. Dr. Wartha Vincze ur értekezett a silicatok vegytani formu- 

lázásáról.
2. Hantken Miksa ur megismert,été Esztergom megye Bajóth és 

Mogyorós vidékének földtani viszonyait.
3. Ugyanaz jelentvén, miszerint a társulat f. é. juniushó 24-iki 

ülésében hozott elhatározása folytán a honi tudomáuykedvdőkhez iuté-
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zett fölhívás következtében 11 jelentés érkezett be a közelebb észlelt 
földrengésekről; ezen jelentések Hunfalvy János urnák tudományos fel
használás végett kiadatni rendeltettek.

SzakUlés,' deczemberkó 23-án.
1. Szabó József egyetemi tanár ur értekezett az ajuácskői bazalt

ban előforduló földpátzárványokról, melyeket 0  1 i go  k 1 a s-nak határozta 
meg és Albit-jégeezet mutatott be, melynek élszögei, olvadási foka s az 
alkálik viszonyos tartalma ezen fajéval egyeznek meg; nevezetes rajta 
az, hogy vaspát rhoinboederek tetején ül. Leihelye Nadabula Rozsnyótól 
éjszakra. E két ásvány együttes előjövetele nemcsak honi ásványainkra, 
hanem általában is nevezetes. Tanár ur jelentést tett még egy Autimonit 
előjöttéről Erdőbényén (2—3“ vastagságú), hol az sugaras réteget képez 
opálban egy quarzmalomkőbánya legalsó emeletében. Mostariig csak Ve
resvágáson tudtuk, hogy opállal előjön sugaras Antimonit, ez most ennek 
második leihelye.

2. -Koch Antal ur megismerteié a csobáukai és solymári barlangokat.

(1869.)

Közgyűlés, február 27-én.
Kubinyi Eerencz elnök megnyitó beszédében előadta a társulat 

kedvező állását, melynél fogva az utolsó két évben nagyobb mérvben 
működhetett. A társulat megbízása folytán Ilantken Miksa, Hofmann 
Káról; és Krenner József vizsgálták meg a magyarországi baruaszén- 
lerakodmányok legfontosabb területeit és Szabó József egyetemi tanár 
Heves megye földtani viszonyait. Hantken M. és Dr. Hofmann K. jelen
tései a tett kutatások eredményéről meg is jelentek a társulat múlt évi 
munkálataiban, Szabó J. értekezése pedig a magyar orvosok és termé- 
szetvizsgálók Egerben tartott nagygyűlése alkalmából kiadott Heves me
gye leírásában tétetett közzé. Örömmel üdvözölvén egy önálló földtani 
intézet felállítását a magas kormány részéről, azon erős meggyőződésé
nek ad az elnök kifejezést, misz rint egy magyar földtani intézet fel
állítása buzditólag fog hatni számos szakértőkre, kik a társulat tagjai 
közé lépvén, alkalmuk leend szakavatottságukat bebizonyítani: a magyar 
minisztériumnak pedig szakértőket a felállítandó intézetnél alkalmazni. 
Végre jelenti, bogy dr. Wagner Dániel, ki- a társulat fenállása óta a 
társulat vagyonát mint péuztárnok pontosan és híven kezelte, elöhaladt 
kora és gyakori gyengélkedése miatt pénztári állásáról lemondván, Csa-
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nyuga József bízatott meg a társulati -pénztár kezelésével. A közgyűlés 
Wagner Dániel ur lemondását sajnálat kifejezés mellett, elfogadván, el
határozta dr. Wagner urnák a társulat körül szerzett érdemei elismeré
séül köszönetét jegyzőkönyvileg kifejezni, és Czanyuga urat a pénztár 
kezelésével továbbra is megbízni. A titkár felolvasta jelentését a társulat 
működéséről 1867-ben és 1868 bán. A már az elnök által említett föld 
tani vizsgálatokon kivid földtani tárgyak gyűjtése is történt a társulat 
költségén, még ppdig Lábatlanon, Kontárom megyében, Szántó környé
kén, Abauj megyében, Eperjes vidékén és Lapugyon, Erdélyben, mi által 
nagy becsesei biró gyűjtemények szereztettek meg. A dr. Ováry által 
Szántó környékén gyűjtött nöyénymaradványokat tartalmazó 35b példánk
ból álló gyűjtemény dr. Ungei! F. tanárhoz Gratzba küldettek meghatá
rozás végett. Dr. Jnger a beküldött növény maradványok közöl 54 fajt 
ismert fel, melyek közöl 44 van, melyeket eddigeló se Erdííbényén, se 
Tályán uem találtak, mi által a hegyaljai ásatag-virájiy ismert fajainak 
száma jelentékenyen szaporodik. Nagyobb gyűjteményekkel kedveskedtek 
a társulatnak Nuchten József bányafelügyelő, Göttmann K. bányataná
csos és Ováry Endre orvostudor. Mindezen a társulat költségén gyűjtött, 
valamint ajándékba kapott föld- és Őslénytani tárgyak a társulat alap
szabályai értelmében áttétettek a magyar nemzeti muzeum ásvány- és 
földtani osztályába. Az 1869-re szóló'1 előirányzat szerint 700 forint van 
földtani kirándulásokra és 900 forint a munkálatok kiadására szánva. 
Végül Unger Eerejioz és l’eters Károly tanárok megválasztattak a  társa
lat tiszteleti tagjainak. [,................
Uit«ti:l 1 , i< a-. i  i • :.*-H)l— r—rrv  ,. m limiáJ / . JJ áiiiu
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Szakülés, januárhó 27-én.
1. Hantken Miksa megismertété Esztergom megye Tokod és Dorogit 

vidékének földtani viszonyait, bemutatván ezen vidék földtani térképét s 
földtani átmetszeteit.

2. Hofmann Károly ur értekezett a hárshegyi homokkőről, továbbá 
a svábhegyi homokkő és mészkőről.

3. A titkár bemutatta a társulatnak beküldött munkákat:
1. „Zűr Keuntuiss dér Wirbelthiere aus dea Miooeuseliichteu von 

Eibiswald in títeiermark. Von Dr. Kari Peters :
I. Die Sebildkrötenreste. 
ü . Ampbycion, Vivera, Hyotlierium.“

2. „Geologisehe Karto von Oesterreieb. Von Pr. v. Dauer. “ - -  
Két lap.

---- -------- i:Vj
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Szakülés, mártiushó 10-én.»
1. Tóth Ágoston főmérnök ur bemutatott háromféle, Magvarorszá- 

got ábrázoló földképet, melyek a közmunka és közlekedési magv. kir. 
minisztérium helyszínrajzi osztályában készülnek. Egyike általános oro- 
hydrographiai földkép 8 lapokban, mértéke =  1 : 500,000 ; a második 
áttekintési földkép, mely két lapból áll s mértéke — 1: 1.000,000; a 
harmadik végre kisebb áttekintési földkép égy lapon, mértéke =  1: 
2.000,000. Értekező ur minden egyes térképnél készítése czélját adván 
elő, egyszersmind mire alkalmazhatóságát emelé ki. Végül közlőit „Pe- 
termanns Mittbeilungenu szerint nehány adatot a franezia földtani tér
képekről.

2. Kreuner József ur közölte egy mészkőnek sajátságos átalakulá
sát, mely abban áll, hogy a Mátrában, llátony községe határán, a leirt 
mészkő-réteg egy eruptiv-kőzet közelében, de tőié elválasztva egy kő- 
széntábla által, jegeczedes-leveles, távolabb helyeken azonban csak jege- 
czes-szemcsés.

Winkler Benő ur jelentést, tett a földművelés, ipar- és kereske
delmi magv. kir. ministerium meghagyásából a mull évben véghezvitt 
földtani munkálatok eredményéről, részletesen ismertetvén meg a Gerecse 
és Vértes hegycsoport fóldleirási és földtani viszonyait.

A hegység tömegét ezen egész hegyiánczolaton a rhati korszakhoz 
tartozó mészkövek és dolomitok alkotják és a legmagasabb csúcsokat 
képez’1;. Ezen rakodás felett márványszerkozetü vörös márvány jön elő, 
mely több helyen, különösen a tardosi bányákban, okszerűen megalapí
tott terv szerint nagy mennyiségben töretik s pesti nagyobbszerii épít
kezéseknél kitünően használtatik. Ezen márvány igen sok szerves zár
ványt, különösen ammonitokat, tartalmaz, melyek fiaskórát kétségte
lenné teszik. A harmadkori nunmlitképletek különösen Felső-Gallán, 
Komárom megyében vannak feltárva s a felsőbb szintekben teljesen meg
egyeznek a Dorogb-tokodi rakodmánvokkal. Az alsó szintek nincsenek 
föltárva s ezek, valamint a netaláni barnakőszén rakodmányok kifejlő
dése felől csak későbbi bányászati kutatások s fúrások fognak fölvilágo- 
sitást nyújthatni.

Szakülés, mártiushó 24-cii.
1. Koch Antal ur értekezett Sz.-Endre és Pomáz környékének föld

tani viszonyairól. Az ottani hegyek fötömegét a trachyt többféleségei 
képezik. Maga a trachyt. körül vannak lerakodva a harmadkori üledékes 
kőzetek, még pétiig trachyttuff, mely a terület legnagyobb részét borítja 
•1, mészkő, homokkő és tályag.

13



A negyedkori képződmények, minők a tracbyttulí'os márga és a 
lősz, a legvégső dombokra szorulnak ; a nmstkoriak, minők a trachyt- 
kövek, a moesárvizi agyag és a sz.-endrei szigeten a gazdászatnak oly 
ellenséges futóboumk. a terület legalantibb részeire szorítkoznak. Gazdá- 
szati szempontból legfontosabbak a tracliyttutl" cs a moesárvizi agyag, 
minthogy az nagyrészt a sz.-endrei és pomázi híres szőlőknek, emez 
pedig a síkon levő szántóföldeknek talaját képezi. Ipari tekintetben fon
tosak a trechyt, melynek szilárdabb féleségeiből kövezetköveket farag
nak, és a moesárvizi agyag, melyből a jóhirii sz.-endrei téglát égetik. 
Építőkőnek használják a trachyt puhább féleségeit és a trachyttulfot.

2. Boeck János ur tárgyalta Fótit, Gödöllő, Aszód vidékének föld
tani viszonyait. Ezen vidék képződményei harmad-, negyed- és inost- 
koriak s állanak főleg tályag, kavics, homok, homokkő és löszből; alá
rendelt szerepet viselnek a trachyt- és bazaltköz tek, valamint a kavicsos 
mészkő. Kiemelendő kiváltképen a negyedkori bontok, mely e vidéken 
roppant kiterjedést nyer; sok helyt kavicsot is tartalmaz. Gazdászati 
szempontból nagy figyelmet érdemel a ltoitiokképlet, mert szemet nem 
tartva, a futóhonioknak szaporításához nem csekély mérvben szolgáltatja 
az anyagot.

Szakülés, májushó 12-én.
1. Krcnner József Sándor ur jelentést tett a társulat megbízása 

folytán a salgó tarjáni kŐszénteriilelen véghezvitt földtani kutatásainak 
eredményéről.

2. Hantken Miksa értekezett a sárisápi kőszéuterülét földtani vi
szonyairól, bemutatván ezen vidék földtani alkotását előtüntető földtani 
átmetszetek

Szakülés. novemberiül 24-én.
1. Szabó József egyetemi tanár ur értekezett a magyarhoni ter

més-kokról, mint az előjön Salgó-Tarjául) m a harmadkon és Pécsett a 
Lias-széntelepekbcu.

Salgó-Tarjánbán az ugyanis a József tárnában, egy bazaltér szom
szédságában létezik s attól csak mintegy 10 —12 hiivelkuyire észlelhető, 
mig tovább a szén nem változott el, valamint a szénpala s egyéb réte
gek sem, melyeken a bazalt keresztül tört. A hazait igen mállott, sőt 
széle télé sárga agyaggá lett; vannak azonban épebb részlegek s mi 
különösen jellemző, az az oligoklas földpát, melyet sokszor jól megtar
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tott s nagy darabokban láthatni. A bók oszlopos elválást mutat azon 
oldalon, melyen a bazalttal érintkezék, fénye nagy s bitumen tartalma 
osekéiy, úgy hogy lánggal nem ég. Ezen körülmény kettőt mutat: elő
ször, hogy a kitóduló bazaltérnek magasabb hőfoka volt, de nem jelen
tékenyen ; másodszor, hogy azon szén kellő körülmények között kokká 
átváltoztatható. Előadó tanár ur előadása alatt bemutatta a bányatársulat 
igazgatója, Zemlinszky Rezső ur által készített fék- és álrajzot, az ezekre 
vonatkozó leírást és kőzetpéldányokat.

Egy másik helyen ugyanott, a László-tárnában is ismeretes eset, 
hogy bazalt a széntelepen keresztül tör, de az abban levő .széndarabok 
legkevésbé sem változtattak el, szövegük s bitumen-tartalmuk megmaradt 
s a kísérlet mutatá, hogy ezen szén lánggal ég.

Előadó ur áttért ezután a salgó-tarjáni kőszéntelep általános viszo
nyára, földtani korának meghatározására szolgáló adatokat közölvén, 
különösen a Cardium, Modiola, Pecten és Ostriga rétegről, mint a széu- 
lilep födiijében előforduló állandó szintről tevén említést.

Végre előadá, hogy a pécsi lias-kőszén telepekben hasonlóan for
dul elő egv cruptiv kőzet, melynek meghatározására azonban elegendő 
ismejel nincsen s csak annyit mondhatni, hogy legnagyobb részben 
quarczszemekből és gyér oligoklas-földpátból áll. A kók igen szép, tö
mött, fémfényü s úgy néz ki, mint a legjobb mesterségesen előállított. 
Láng nélkül ég.

2. Roeck János ur a bakonyi Triasról értekezett, mely mind az 
alsó, mind a felső alpi Triashoz tartozó tagok által képviseltetik.

A legalsó képletek homokkövek s palák, ezeket sejtes vaké és do
lomit követi. A következő szintet a kagylómész képezi, melyen gyakran 
bitumenes dolomitok fekszenek ; ezekre a hallstádti mész települ, melyet 
végre ismét fehér dolomitok fednek. Veszprim közelében azonkívül egy 
rétegcsoport mutatkozik, mely az alpi Potschcnmész cgyenértékének lát
szik s lehetőleg a haüstadti mész alatt fekvő bitumenes dolomittal áll 
viszonyban.

3. A titkár bemutatá az újabban ajándékban vett könyveket s fel
öl vasá l)r. Unger és Dr. Peters urak leveleit, melyekben tiszteleti tagokká 
lett megválasztatásukért köszönetét mondanak.

SzakUiés, deczemberhó 23-én.
1. Hantkeu Miksa értekezett a kis-czelli tályag elterjedtségéről 

Nógrád megyében. Ezen tályogra eddigelé P.-Lökösön, Becske környé
kén és Kis-Hartván vidékén akadt.

15*
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A kis-rzolli tályag, foramiuil'erák Unalmánál lógva, igen könnyen 
megkülönböztethető a többi más loidtaui korszakokban képződött tálya- 
goktól. Knnek figyelembe vétele gyakorlati tekintetben kivált a Xógrád 
megyében igen elterjedt széntelepek fölkeresésénél igen fontos, minthogy 
a salgó tarjáni széntelepek felett lévő tályag petrogratílag igen hasonlít 
a kis-czellihez, foraminiferákat azonban nem tartalmaz, mi által határo- 
zottan különbözik a kis-czclli tályagtói.

Ezen két tályag összetévesztése okot szolgáltatott már oly kutatási 
munkálatok megindítására, melyeknek eredménytelenségét előre is ki 
lehetett volna mondani. Előadó reményű, hogy a jövő év folyamában 
folytatandó vizsgálatok alapján sikerűiéiül neki a kis-czelli tályag tele
pülési viszonyait a Nögrád megyei széntelepekbez tüzetesen megállapít
hatni.

2. Zsignmndy Vilmos ur bemutatott egy az alosuti furlyukból 78 
őlnyi mélységből fölkerült kőzetdarabot, kiemelvén a fúrási munkálatokra 
nézve, hogy a fúró-iszap górcsővi megvizsgálusa mily biztos vezérfonalat 
nyújt a tájékozásra.

3. Winkler Benő ur rövid kivonatban ismertető Dr. IJnger tanár 
„Geologic dér europiiischen Waldbáumcu és „l)ic fossilc Flóra von 
Hadoboj“ czimü legújabb igen érdekes munkáit.

Az elsőben szerző a mostani és az őskori Flóra rokonságából kiin
dulva, a különböző fanövenyek fajait egy törzsfáitól igyekszik leszár
maztatni. Másik munkájában a Horvátországban, lladoboj vidékén előfor
duló ásatagok ösnövényzetét tárgyalja kimeritőleg. Dr. Unger, ki ezen 
leihelyet már 30 év óta. folytonos figyelemmel kísérte, mostanig mintegy 
2 8n különböző fajt határozott meg. Ezek közül 116 faj Európa jelenlegi 
mérsékelt éghajlata alatt nem tenyészik s jelenleg csak Amerika és 
Ázsia forró-övi részeiben diszlenek.

Ezeu uövénymaradványok sárgás márgábau jöuek elő, mely alatt 
kéngunmkkal vegyes fekete palát találhatni, mely egv a legújabb időkig 
fenállott kénbányászat művelési tárgyát képezte s kár, hogy ezen bányá
szat felhagyása által a tudományos világ megfosztatott az ösnövényzeti 
ásatagok oly hő s érdekes forrásától.
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