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

Tárgyak : i . Hantken Miksa szólott a) a  budai már
káról és b) a baroki kőszénképletről Bihar megyében.

Értekező a budai m árgát a Zöldárokból, a K issváb- 
hegyről és a V árhegyről (gr. Lónyai-féle háznál) tanul
mányozván. egészen részletesen ismerteié és bemutatá 
annak gazdag faunáját s ennek nyomán folytatólag így  
szólt:

„Az előbbiekben fölhozottak alapján átm egyek most 
azon kérdés fejtegetésére, váljon igazolható-e Hofmann 
úrnak egész határozottsággal kimondott azon állítása, 
hogy az általa bryozoarétegeknek nevezett m árga valam i 
más képződmény, mint maga a budai márga.

Hofmann úr azon alappal nem biró feltevésből in
dult ki, hogy a budai márgában nummulitok, orbitoideák, 
Pecten Biarritzensis. Spondylus radula s a t. nem fordul
nak elő.

H ogy nummulitok a budai márgában csakugyan elő
fordulnak, már Dr. Peters észlelte volt s „Geologische 
Studien aus U ngarn“ * czimü értekezésében említést tesz 
a m árgában előforduló egyes nummulitmész rétegekről.

Á z előbbiekben mondottakból pedig világosan kitű
nik, hogy a nummulitok nemcsak a márgába települt

*) .Tahrb d. k. k. geol. Reiohsanst. 1857.
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mészr ét egekben, hanem a földes márgában is előfordul
nak, még pedig o ly  fenntartási állapotban s o ly előjöve- 
teli viszonyok közt, hogy helyesen fö ltehetjük, miként e 
nummulitfajok a budai m árga sajátjai.

Az orbitoideákra nézve a felhozottakból szintén tisz
tán kitűnik, hogy azok némely rétegben, még pedig ere
deti fekhelyen, n agy mennyiségben fö llépnek, mint ezt 
már korábbi értekezéseimben is előadtam felhozván, hogy 
a Clavulina Szabói - rétegek alsó osztályzatában helyen
ként n agy mennyiségben lépnek fel orbitoideák és num- 
mulitok.

A  Pecten Biarritzensis is előfordul a budai márgában, 
nevezetesen találtam a nevezett fajt a Sváb h egy déli ol
dalán, a Balassa-féle szőlő mellett levő m ély úton feltárt 
márgában, valamint a Zöldárokban a m árga közé települt 
nullipórarétegekben. Mind a két helyen a héjak fentar- 
tási állapota oly ép, hogy lehetetlen feltenni, mintha e 
kagylók  bevitettek volna.

Ugyanazon Spondylus, melyet Hofmann úr Spondylus 
radula név alatt fölhoz az általa bryozoarétegeknek ne
vezett m árgából, a gr. Lónyay-féle ház mellett levő 
márgában is előfordúl.

A  mi pedig a bryozoákat illeti, azok nemcsak a 
Hofmann úr által bryozoarétegeknek nevezett márgában, 
hanem a budai márgában is ugyanazon fajokkal igen nagy 
mennyiségben fordulnak elő.

K étséget nem szenved tehát, hogy a Hofmann úr 
által bryozoarétegeknek nevezett m árga nem más, mint a 
budai márga, sh o g y  ennélfogva ugyanazon képződménybe 
való. H a tehát a budai m árgát oligocännek vesszük, 
mint ezt Hofmann úr is teszi, akkor lehetetlen a kérdéses 
bryozoarétegeket eocännek mondani.

A  budai m árga földtani korára nézve pedig, ha va
lam ely tudományos elv alapján osztjuk fel a képződmé
nyeket, azt kell mondani, hogy az ugyanazon földtani 
korba való, mint a kisczelli tályag, a mint már több al
kalommal kimutattam. — A  budai m árga és a kisczelli 
tályag eg y  elválaszthatlan képződményt tesznek, m elynek 
alsó osztályzata a budai márga, felsője a kisczelli tá lyag . 
Ez a két r.étegcsoport körülbelül ugyanazon viszonyban 
áll egymáshoz, mint a lajtamész áll a badeni tályaghoz. 
A  lajtarétegekben ugyanis kizárólag echinodermákat. 
pecteneket és bryozoákat találunk, a badeni tályagban 
pedig gasteropodák uralkodnak. U gyanazt találjuk a 
budai m árga és a kisczelli tá lyag  faunája tekintetében is.



A  budai m árgát illetőleg már múlt évi november 
hó 22-ik ülésben tartott értekezésemben kimutattam, hogy 
az teljesen m egfelel a felső olaszországi, nevezetesen a 
priabonai bryozoarétegeknek, m elyekben a lerebratulina 
tenuistriata is előfordul.

Fentartom  magamnak e tárg yra  nézve tüzetesebben 
szólani e g y  külön értekezésben, melyben szólni fogok a 
felső olaszországi régibb harmadkori képződményekről, 
összehasonlítva a délnyugoti középm agyarországi h eg y
ségben előforduló egykorú képződményekkel.“

Koch Antal erre indíttatva érzi m agát előadni az oko
kat, a melyeknél fogva az Üröm környékén előjövő m árgát 
két szintre osztani s igy  Dr. Hofmann K á ro ly  úr nézetét 
elfogadni czélszerünek tartotta. A  márgámik alsó osztály
zata ugyanis Üröm falútól északra a dombokon s nyu- 
gotra a K őhegyen  van jól kifejlődve s a közvetlenül alatta 
elterülő nummulitmésztől, v a g y  inkább orbitoidmésztől, 
el nem különíthető, miután az átmenet mind kőzettani, 
mind őslénytani tekintetben nagyon észrevétlenül történik. 
A  m árga itt egyáltalában igen kemény, mészdús és vékony 
táblás, helyenként csaknem palás s a lig  találtatik réteg, 
melynek felületén és belsejében szabad szemmel jól k ive
hető kövületek roppant mennyiségben nem látszanának. 
A  kövületek közt a kisebb nagyobb bnjozoa-törzsek túl
uralkodnak s ezeken kívül észlelhetők:

Orbitoidcs pap'ráccá Boubc gyakori, de kisebb és vé
konyabb példányok, mint az orbitoidmészben:

Orbit, priaboar isis Gömb., g y a k o r i;
Orbitoides variccostata Gümb. ritka ;
Pecten Piarrit-cnsis d'Arch. töredékei;
Echinoidermáh táblái és tü sk é i;
Nummulites striafa d'Orb. var. (?) kopott és töredezett 

példányok s így  valószínűen belem osvák; különben nagy 
mennyiségben vannak jelen.

A  K őhegynek laposán ezen m árga az alsó oligocän 
kovahomokkő rétegekig követhető s igy  kétségtelen, 
hogy itt azonnal ezek következnek felette.

A z ürömi völgynek legdélibb és legalsóbb részén, 
az ürömi patakon átvivő hid alatt ellenben szintén előjön 
e g y  m árga, m ely közvetlenül a kisczelli tá lyag  alatt terül 
el itten, s mind petrographiai mind őslénytani tekintetben 
könnyen megkülönböztethető az előbb említett márgától. 
Ezen szürkéssárga m árga agyagdúsabb s inkább por
hanyó, földes. Szabad szemmel és loupéval csak kevés
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kövületet lehet kivenni, u. m. echinodermák tüskéit és 
némely nagyobb foram iniferát; ezeken kívül sikerült 
a budai m árga némely rétegeiben oly roppan-, mennyi
ségben előjövő Macropneustes (Menegliini Laube?) egyné
hány töredékes példányát is meglelni.

M ivel tehát az Üröm mellett és a Kőhegyen  előfor
duló kövületdús m árga szorosan összefügg az orbitoid- 
mésszel s tedetik az alsó oligocän kovahomokkő á lta l, a 
völgynek déli alján kilépő földes m árga pedig, melyben 
szabad szemmel a lig  láthatók kövületek, közvetlenül a 
kisczelli tá lyag  által boríttatik. el. kellett őket választani, 
s miután Dr. Hofmann K . úr a budai nummulitmészt. 
vag y  helyesebben orbitoidmészt, az abban talált kövületek 
alapján legnagyobb valószínűséggel még az eocänbe so
rozhatta, csatlakozván nézetéhez, az Üröm vidékén vele 
szorosan összekötött kövületdús márgát is még az eocänbe 
kellett szám ítani; a kisczelli tályaggal összekötött földes 
márgát ellenben éppen ennélfogva is már az alsó oligocän 
képletbe sorozni.

Hantken Miksa szólott b) a baroki szénképletről 
Bihar megyében. A  jó minőségű kőszén itten egy 3'nyi 
telepet képez, mely csupán egy vékony közrétegcse által 
van kettéválasztva. A  széntelep felett m árga és e felett 
mészkő van, utóbbiban Adeonella sp. és Omphalia sp. kö
vületek a szénképletnek felső kréta korára mutatnak. 
E g y  másik helyen hasonló kövületeket talált egy  réteg
ben, de nem bizonyos, a  széntelep alatt vagy  felett, s igy 
mindenekelőtt okszerű kutatásokat ajánl arra nézve, hogy 
a széntelep elterjedése és minősége biztosan kimutattassék.

2. Koch Antal bemutatta Mehádia környékének új 
földtani térképét, melyet legnagyobbrészt a bécsi cs. kir. 
földt. intézet térképei, kisebbrészt Szabó József tanár úr 
és saját észleletei nyomán összeállított, s mely a magy. 
orvos, és természetvizsgálók idei nagy gyűlése alkalmára 
kiadandó Mehádia leírásának földtani részéhez lesz mellé
kelve. A lényegesebb javítások, melyeket saját észleletei 
nyomán e térképen alkalmazott, a következők.

a) A  Glób völgyét bekeritő hegyek legnagyobb 
része, melyek a bécsi cs. bir. földtani intézet térképein 
melaph.yrnak vannak befestve, dyas homokkő, conglome- 
rát és palából állóknak bizonyultak.

b) A  Cserna folyó mentében a bécsi cs. bir. földtani 
intézet térképén eruptiv diorit van k ijelö lve; az új tér
képen ez liaskoru tufának vétetett.
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c) A  Bela-Reka teknőjének közepét kitöltő fekete 
széndús palás márga benne talált kövületek alapján, 
melyeket Dr. Tietze Bécsben közelebb meghatározott, a 
felső lias képlethez soroztatott.

d) A  régi kőszénképlet a Cserna teknöjéböl és a 
pecsenyeskai völgy elejéből kihagyatot'..

Mindezeknek kimerítő indokolása Mehádia vidéke 
földtani viszonyainak leírásában fogla ltatik , mely a tér
képnek magyarázatául szolgáland s legközelebb meg fog 
jelenni.

3. Szabó József tanár szólott a dunai trachythegy- 
csoportnak egy ötödik trachyt typusáról, melyet földpátja 
után Bytownit-trachytnak nevezett el. (Lásd az értekezé
sek közt).

4. K och Antal fölolvasta BöcJch János első titkárnak 
Vasmegyéből hozzá intézett levelét, mely a bakonyi ka
vics- és conglomerat-képlet korára vonatkozik s ekképen 
hangzik :

„A  Bakonyban tett kirándulásom alkalmával néhány 
igen érdekes észleletet tehettem.

A  mi kavicsunkat illeti (s igy  valószínűleg conglo- 
merátunkat is), határozottan áll, hogy ennek egy része,
t. i. az, mely nem a congeria képlethez tartozik, mediter
rán korú. A  vaspálya által Herend mellett igen jó l van 
feltárva, s ott látható, hogy a legmélyebb szintben (hol 
a lignittartalom mutatkozik) túlnyomólag Melánia Escheri 
uralkodik. Tovább felfelé egy  8— 10' vastag csoport kö
vetkezik, mely agyag  és homokból á l l , s melynek felső 
felében Cer. pictum roppant mennyiségben lép fel, s ez az 
uralkodó. Szénrétegecskék itt is m utatkoznak, de az 
egész feltárt szénelőjövetel gyenge. A  legfelső szintet 
végre a kavics foglalja el, s ez alsó részében Cer. ligni- 
tarum, Arca diluvii, s még egyéb cerithiumokat tartalmaz. 
A  triasban szintén kikerült több leleményt tennünk. Az 
oly kövületszegény füredi mészkőben egy gyönyörű nagy 
arcestest találtam, melynek közelebbi meghatározása haza 
jöttémkor hihetőleg sikerülni fog. Jelenleg a congeria- 
agyagot, homokot és kavicsot járom. E képlet itt rendesen 
kövületekben szegény. Zala-Egerszeg mellett azonban egy 
helyt még is akadtam egy pontra, hol a homok igen nagy 
mennyiségben tartalmazza az Unió Wetzleri-t és azonkívül 
őslény maradványokat is, mint a szarvast etc. Az egész 
igen emlékeztet Baltavárra.

5. Végül a másodtitkár bejelenti, hogy az Eggenberger- 
féle könyvkereskedés belépett rendes tag gyanánt.
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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 :


