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gyűlése alkalm ával az e gyűlésben résztvevő tagoknak 
bő alkalom nyujtatott igen érdekes és fontos földtani 
ismeretek szerzésére, valamint másrészt ezen alkalommal 
e g y  felső-m agyarországi földtani fiókegylet m egalakulása 
is létesülhetett. Ennélfogva örömmel constatálhatjuk, hogy 
a társulat czélja, melyet ilyen vidéki gyűlések megtar
tása által elérni igyekezett, el is éretett. Ezen örvendetes 
eredmény a felső-m agyarországi bányapolgárság, Dobsina 
és Göllnitz polgárai, g ró f C sáky ő méltósága, s az egyes 
bányavállalatok elöljárói áldozatkészségének, m elylyel a 
társulat czéljai elérését előmozdítani szíveskedtek, vala
mint az iglói bizottmány, mely ezen ülés megtartása 
tekintetéből a szükséges előmunkálatokat végezte, czél- 
szerü intézkedéseinek köszönhető. Bátor vagyok tehát 
indítványozni, hogy a nevezett testületeknek és férfiak
nak, nevezetesen a felső-m agyarországi bányapolgárság
nak, Dobsina és Göllnitz polgárainak, gró f C sáky ő 
méltóságának, Schnapka József, mint az A lbrecht főher- 
czeg ő fennsége vasbányái főnökének, Münich Adolf, 
Pfanschmidt Trión, D obay Vilmos, Sárkány M iksa, bá
nyaigazgatóknak, és Xeubauer Ferencz, iglói m. kir. 
bányakapitánynak, s mindazoknak, k ik  tanulságos érte
kezéseikkel ismereteinket bővítették , a m. f. társulat 
köszöneté jegyzőkönyvileg mondassák ki, s az illetőkkel 
írásban közöltessék.

A magyarhoni földtani társulat 1872-dik évi 
augusztus lió 26-án Iglón tartott vándor-meg

nyitó gyűlésének jegyzőkönyve.
('Felolvastatott a társ. f. é. nov. 13-án tartott szakgyülésenj

A  társulat csekély számban megjelent tagjai, hatha
tósan szaporítva Igló  és környékének szakférfiai és pol
gárai által, a gymnasium n agy termében gyűltek össze, a 
hol az ülést io óra tájban Jendrassik Miksa, a bánya
polgárság képviselője nyitá meg egy  szívélyes üdvözlő 
beszéddel. K ifejezést ád azon reménynek, hogy ezen 
vándor-gyűlésnek nem csupán az lesz eredménye, hogy a 
m agy. földtani társulat újabb tapasztalatokat szerez, hanem 
a felső-m agyarországi bányászat is uj lendületet fog 
nyerni úgy theoreticus mint practicus irányban. Hantken
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M iksa osztálytanácsos köszönetét fejezi ki a szives fogad
tatásért , melyben a földtani társulat részesült; említi, 
miszerint a tavalyi selmeczi vándor-gyűlés máris szép 
gyüm ölcsöket termett, mert eltekintve a tanulmányoktól, 
miket a társulat tett, egy  fiókegylet alakult, mely czélúl 
a selmeczi környék részletes földtani áttanulmányozását 
tűzte ki m agának. M eggyőződését fejezi ki továbbá, mi
szerint a  jelenlegi vándorgyűlés hasonló szép eredményt 
fog felmutathatni.

Ezekután az ülés saját szervezésére tért át, és pedig 
következő eredm énynyel:

Elnökké választatott közfelkiáltással: Jendrás- 
sik M iksa.

Jegyzőkké : Grenzenstein B éla  és Zsigmondy 
Béla.

Elnök felemliti, miszerint a programm akként ren- 
deztetett, hogy minden egyes hely m eglátogatásánál 
előbb az illető földtani viszonyok fognak a jelenlevőkkel 
közöltetni, és az egyes rétegek kőzet- és kövületpéldá
nyokkal lesznek illustrálva.

Neubauer Ferencz, bányakapitány Iglón, bízatott meg 
az egész felső-m agyarországi érczterület m egism erte
tésével.

Előadó, Neubauer Ferencz, részletesen Írja le ezen 
érczterület határait, elősorolja a kőzeteket, melyek annak 
alkotásában résztvesznek, megemlíti azok egymáshozi 
fekvését és sorozatát, és végül az ezen területen előfor
duló érczeket írja le, és azokat réz, vas, antimon és 
nickelkobalt tartalmok szerint osztályozza. Ezen előadását 
azon m egjegyzéssel fejezi be, miszerint a különösen Igló 
vidékére vonatkozó viszonyok egy  későbbi előadásban 
fognak megismertetni.

Jermy Gusztáv gymnasiumi tanár a Szepesség kép
ződményeiről szól általában, leírja azokat és mindezekből 
kőzetpéldányokat mutat be. Áttér azután az igló-smizsáni 
özönképződményekre, egy  részletes általa készített és 
ezen medenczére vonatkozó térképet, ú gy szintén az ezen 
medenczében elforduló ösállati maradványokat mutatván 
be. A z iglói harmadkori képletben található állat és 
növénykövületekről is szól és azok számos példányait 
köröztetve, a k iválólag érdekesekre figyelmezteti a jelen
levőket.

Bruimann Vilmos bányakapitány Budáról, a bánya
térképek készítésére vonatkozólag egy  újabb módot közöl,



m ely lehetővé teszi, eltekintve azon hibáktól, melyek a 
delejtü eltérésének folytonos változása által állanak elő, 
mégis mindig könnyen és biztosan dolgozni, valamint az 
egy ik  bányakerület térképeit a másikéval összhangzásba 
hozni. Ezen mód pedig teljesen az elemző mértan sza
bályaira lévén alapitva, számok által meghatározott a lap
pontokat vesz segítségül.

Mindezen előadások érdekkel vétetnek tudo
másul és a  földtani közlöny legközelebbi 
számaiban részletesen fognak megjelenni.

„A  m agyarhoni földtani társulat 1872. évi vidéki 
gyűlésének program m ja“ autographirozott példányokban 
osztatik szét és minden további vitatkozás nélkül elfo
gadtatván a következő:

Aug. 2 6 . Ülés reggeli 9 órakor a gymnasium nagy 
termében. Előadást t a r t :

Neubauer Ferencz m. k. bányakapitány és 
Jerm y Gusztáv gym n. tanár.

D. u. 1 órakor közebéd a „bányász“ ven
déglőben.

D. u. 3 órakor k irán dulás: Igló  környéke.

Aug. 2 7 . Bindt-Kotterbach, Szlovinka éjiszállás.
„  2 8 . Szlovinka, Göllnitz éjiszállás.
„  2 9 . Szomolnok, Rozsnyó éjiszállás.
„  3 0 . Rozsnyó, Dobsina éjiszállás.
„  3 1 . Dobsina éjiszállás.

Sp.pt. 1 . Dobsina, Ig ló  éjiszállás.
„  2 . Ig ló  zárülés.

Hantken Miksa a netalán alakulandó fiókegyletröl 
szólva, kiemeli annak fontosságát a felső-m agyarországi 
bányakerületre nézve és említi, miszerint ezen fiókegy
letnek czélja gyűjtés és kutatás lenne a földtan te rén ; 
nem egy  különálló összefüggő nagyobb munka kivántat- 
nék, hanem az egyes egyleti tag és bányász saját leg
közelebbi környékének átkutatása által szép anyagot 
gyüjthetne, mi a m eglevő térképek javítására, újak ké
szítésénél pedig alapúi szolgálna.

Ezen tárgy tüzetesebb m egvitatása a zárgyü- 
lésre halasztatik.
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Elnök befejezi a gyűlést és annak folytatását a 
programm szerint:

Sept. 2-ára halasztja.
Ilanthen Miksa. Zsígmondy Béla.

Jegyző.
Bruimann Vilmos. Graenzenstein.

Jegyző.

A magyarhoni földtani társulat 1872-dik évi 
szept. 2-án Iglón tartott vándor-zár-gyulésének 

jegyzőkönyve.
(Felolvastatott a társ f. é. nov. 13-án tartott szakgyülésén).

A  megnyitó gyűlés elnöke Jendrássik  M iksa távol 
lévén Iglóról, Probstner A rthur kéretik fel az elnöklésre, 
mit elfogadva, általa a gyűlés m egnyittatik. A  megnyitó 
gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, az némi változtatá
sokkal elfogadtatik.

Kálchbrenner Károly, lelkész Olasziról, e g y  sajátszerü 
képződményt ir le, m ely e g y  vasúti-bevágásnál Olaszi 
(W allendorf) mellett találtatott és m ely hullámok által 
előállottnak tartatott, de, mint előadó véli, szerves ma
radvány. Előadó a növények közé sorozza, összehason
lítja most is élő moszatokkal (Alge) és Panidítes gigantea- 
nak nevezi el.

Bauer Károly, földbirtokos Lőcséről, eg y  tőzegtelep
ről tesz emlitést, mely K áposztafalva mellett 150 hold- 
nyi területen van kiképezve és 2 öl vastagnak találtatott. 
Ezen tőzeg könnyen sűríthető és akkor tömöttsége ha
sonló a bükkfáéhoz; égereje két akkora mint a nyírfáé. 
Előadó bemutatja ezen tőzeget részben friss, részben szá
rított és gyúrt állapotban.

Többen szólanak még e tárgyhoz; a telep , mint 
általánosan elism ertetett, valószínűleg csak későbben 
fogja kiállani a vesenyt a kőszén és fával, mindamellett 
már most is figyelm et és közelebbi vizsgálatokat érdemel 
e tárgy".

Ezután a fiókegylet m egalakulása kerülvén sző
nyegre, Hantken Miksa osztálytanácsos körülírja az életbe 
léptetendő egylet hatáskörét, mely főleg abban állana, 
hogy a felső-m agyarországi bányakerület tiszteivel egye
temben az egész vidék szorgalmatosán áttanulmányoztas- 
sék, kőzet és kövületpéldányok gyüjtetnének és az összes


