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Társulati ügyek.
Szakgyülés 1872. évi május hó 8-án.

Tárgy ah: i. Szabó József, a grönlandi meteorvasról 
közlőitekhez („Föld. K ö z i.“ X IV . sz. io i 1.) a következő 
pótközleményt adá elő:

„Levelet kapván Stockholm ból Nordenskiöld tanár
tól, van szerencsém jelenteni kutatásainak újabb eredmé
n yét; ezek szerint ő jelenleg azt állítja, hogy a Basalt, 
melynek felületén a meteorvas tüskök hevernek, m eg 
azon fekete kőzet, melyben meteorvas darabok találtat
nak, két egészen különböző anyag. A  Basaltban sohasem 
talált vaszárványokat, m ig azon vastartalm ú fekete kőzet 
vegy i és ásványtani tanulmányozás alapján meteoritnak 
tűnt f e l ; erről azt hiszi, hogy eredetileg a vastóm egek 
burokja volt. Feltűnő mindenesetre, hogy ezen meteorkő 
a földi Basalthoz annyira hasonlít, hogy csak részletes 
tanulmányozás után lehetett a különbséget felderíteni ; 
másrészt nevezetes, hogy ezen n agy vastöm egek úgy 
tűnnek fel. mint zárványok kőtömegekben, és ig y  lényeg
ben az előjövési mód nem más, mint a meteorkövekben elő
forduló meteorvasszemek-é, csak a méretek nagyságában 
van az eltérés.

Nordenskiöld Írja, hogy nehány hét múlva ismét 
m egy Grönlandiba Ofivak tájára, hogy az előjövet rész
leteiről a helyszínén bővebb adatokat szerezzen, valamint 
azzal is kecsegtet, hogy egy  példányt az egyetem i mú
zeum számára küldeni fo g .“

2. Koch Antal. A z északnyugoti Bakonynak másod
kori képleteiről. Előadó kiemelvén azt, hogy az északi 
Bakony közepe eg y  trias-dolomitból és Dachstein-mész- 
ből álló hegyek által körülvett magas medenczét képez, 
mely a fiatalabb képződményekkel van kitöltve, részlete
sen tárgyalta aztán a Kőröshegyen, a pórva-borzavári 
völgyben és Kardosrét mellett a jó l kifejlődött alsó- és 
közép lias-, továbbá a  felső jura- és tithoni szemcsés 
crinoidmészköveket és azoknak szerves zárványait. (Bő
vebb leírása egy  későbbi számra marad).

3. Hybár István. A z egyetem i ásványgyüjtem énynek 
sulzbachi Epidotjai. (Lásd az értekezések között).

4. JBöchh János. Közlem ény a ..Ceratites Balatoni- 
cus“ uj lelhelyéről és szintjéről. (Lásd a értekezések közt).


