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A d a t o k
az 1876-ik évben Somogy megyében észlelt földrengésekről.

Inkey  B élától.
(Előadva a m. földt. társ 1877. január 10 én tartott szakgyülésén.)

A lefolyt év őszi havaiban Somogy megyének nyugoti 
része ismételt földrengések színhelye volt. Azon voltam, hogy 
e tüneményre vonatkozólag, minél pontosabb és kimerítőbb 
adatokat gyűjtsék s e czélból nemcsak a hírlapokban közölt 
tudósításokat jegyeztem fel, hanem egyszersmind a tünemény 
helyszínének lakóit kértem fel észleíeteik szives közlésére.
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Ily módon szép szánni adatok birtokába jutottam, melyekért 
az észlelő uraknak, különösen dr. Pfeiffer urnák, iháros- 
berényi orvosnak legbensőbb köszönetemet e helyt, kifejezni 
szives kötelességemnek tartom.

Végre pedig folyó hó első napjaiban a földrengések 
által leginkább érintett helységeket személyesen jártam be, 
hogy a helyi viszonyoknak és a földrengés hatásainak szem
lélése, valamint a lakosság közvetetlen nyilatkozatai által c 
tünemény jellegeiről bővebb tudósítást és szabatosabb fogal
makat nyeljek.

A földrengések területe legnagyobbrészt Somogy me
gyének csurgói kerületébe esik. Az erősebb rázkódások 
azonban Zala megyének és Horvátországnak szomszédos vi
dékeire is áthatottak. A november 30-án bekövetkezett 
földrengés, mely mind erőre, mind kiterjedésre nézve vala
mennyi között a legtekintélyesebb, legalább is 23—24 négy- 
szögli mértföldnyi területen éreztetett. Tudósításaim Komár- 
várost jelölik mint legéjszakibb pontot, melyen a rázkódást 
még észrevették; keletre Vése volna a legszélsőbb hely,*) 
délre Udvarhely, nyugatra pedig Légiád.

A októberi gyengébb rengések ezen határokon belül 
szőkébb területen éreztettek, főkép csak a megyének nyugoti 
végére eső dombos vidéken, Iháros-Berény, Csurgó, Légrád, 
Mura-Keresztár és N.-Kanizsa között.

Ezen tájék a környező síkságokhoz képest, kis fensik
alakjában tűnik föl, melynek felületébe a viz kimosó ereje(/
számos mély völgyeket ásott. Legmagasabb pontjai, u. ni.

*) Csak az ülés után értesültem egy a m. k. természettudományi 
társulatnak beküldött levélből, melyet a titkár úr velem közölni volt 
szives arról, bogy még Belegen is észlelték a földingást. Beleg So
mogy megyében, még 5/4 mértfölddel messzebb esik nyűgöt™ mint 
Vése, és igy azon kör, mely Komárvárost, Légrádot, Udvarhelyt és 
Beleget érinti, köriilbelől 6 mértföldnyi átmérővel bírván, a kiterjedési 
terület még a 29 négyszögii mértföldet is meghaladja.
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a Vöröshegy, Iháros-Berény és Lisszó között és a Szakálliegy 
Súrd mellett 130 öllel emelkednek a tenger színe fölé. Nyu
gaton Légrádtól Zákányig a Dráva vize mossa meredek 
lejtőit, kelet és éjszakkelet felé fokozatos átmenetek vezet
nek Somogy megyének mélyebb és laposabb vidékeire. 
Északkeletről pedig a N.-Kanizsa-nmrakeresztúri völgy a 
„principális kanálissal képezi a határt.

Vizekben nem igen bővelkedik e vidék : apróbb forrá
sai és patakjai vagy közvetetlenül a Drávába szakadnak, 
vagy a „principális kanális“ közvetítésével a Murába ömlenek, 
mely utóbbi Légrádnál egyesül a Drávával.

Szerencsés körülménynek tekintem, hogy e vidék geo
lógiai felvételét épen a lefolyt nyáron fejezték be Rotli, 
Matyasovszky és Kokán urak, a m. k. földtani intézet tagjai. 
Szives közleményeiknek köszönöm azt, hogy a földrengés 
színhelyének geológiai alkatáról a következő vázlatos képet 
nyújthatom.

A vidék geológiai viszonyai igen egyszerűek. Negyed- 
korbeli lerakódások foglalják el a legnagyobb té rt: homok 
és lősz.

A lősz leginkább a terület nyugati dombos vidékén 
lép fel, majd rendes jelleges minőségében, majd agyagosabb, 
majd homokosabb módosulataiban, mely utóbbiak sok he
lyen futóhomok keletkezésére szolgáltatják az anyagot. Ne
gyedkori homoklerakódások leginkább a terület keleti, la
posabb vidékein terülnek el.

Újkori lerakódások (alluvium) egyes mélyedésekben és 
vizek partjain födik be az altalajt, legnagyobb összefüggő 
kiterjedésben természetesen a Dráva mentében.

Mindezen lerakódmányok hatalmas takarója alól csak 
itt-ott bukkannak ki a harmadkor legmagasabb képletének 
rétegjei : a congeriarétegek. A Dráva bal partján, Légrád 
és Zákány között vannak legszebben feltárva, de a terület 
belsejében is találhatók, némely mélyebb völgyben. Vizszin-
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tes fekvő váltakozó agyag- és honi okrétegek ezek, köztük 
egy pár keményebb homokkő vagy homokos márgapaddal.

A tünemény színhelyének ilyetén rövid leírása után 
áttérek a földrengés jelenségeinek előadására.

Minden földrengésnek tudományos tanulmányozása a 
mozgás úgynevezett elemeinek kipukatolására törekszik. Ezen 
elemek következők :

I. A felületi központ (Epicentrum).
II. A kiinduló pont mélysége.

III. A tovahaladás sebessége.
IV. A mozgás kezdetének időpontja.
V. A mozgás ereje (intensivitás).

VI. A rezgési sebesség.
Ezen elemek kiszámításéra következő pontok szolgál

nak, melyek a közvetlen észlelés tárgyát képezik.
1. A rengés bekövetkezésének ideje,
2. időtartama,
3. a mozgás neme,
4. iránya,
ö. kiterjedése,
6. a földrengés közvetetten hatásai,
7. kisérő tüneményei, u. m. : acusticai, opticai, villa

nyos, delejes és légköri tünemények.
Az el>ő öt pontra nézve a nyert adatokat következő 

táblázatban állítottam össze, úgy amint azokat az észlelők 
szíves közleményeiben találtam. Részletes és pontos följegy
zéseket ugyanis csak négy helyről kaptam, u. m : iháios- 
berény, Nagy Kanizsa, Surd és Csurgó helységekből.

A táblázat végéhez még azon adatokat csatok am, me
lyeket az 1876. deczemberben a Baranya vármegyében és 
Zágrábban előfordult földrengésekről hírlapi utón gyüjöttem.



Időtar
tam ni.-

Mozgás neme
1876

Hely
Idő ‘ÜT —=*■ oldalág, lökések Irány

hó óra
1 függőleges löké-

nap 1 prcz. H-t :prczben sek alulról fölfelé

Oct. 12 Ihár.-Berény 1 — d. e. rövid gyenge rázkódás ÉK—DNy

77 12 Surd 12 15 n - erős lökések j* és — » —

77 12 N.-Kanizsa 12 — éjfél — gyenge rengés —

77 12 Ihár.-Berény 6 — d e. — gyenge rázkódás —

7? 12 Ihar.-Berény 9 - n 4 in. p. erős lökések —
J1 12 Surd 9 15 n — erős lökések —
n 12 N.-Kanizsa 8 46 » — gyenge mozgás —
77 12 Csurgó 8 50 n 5—8mp. rázkódás, nem lökés —

Oct. 13 Ihár.-Berény 12 30 d.u. 4 mp.
■

erősebb hullámszerű
■ íöldingás N y -K

r- 13 Surd 12 40 n — gyenge, hullámszerű K—Ny

77 13 N. Kanizsa 12 37 77 — gyenge lökések — > —

Oct. 21 Ihár.-Berény 2 — d. u. rövid .
gyenge mozgás —

7) 21 jSurd 2 30 17 2 mp. erős lökések — > É - D

?7 21 Csurgó 2 30 1) — gyenge rázkódás —

Nov. 30 Ihár.-Berény 1 30 d e. — gyenge rázkódás —

77 30 Surd 12 és 
1 közt — 77 — gyenge rázkódás —

erős hullámzó mozgás ÉK—DNy
n 30 Ihár.-Berény 10 15 n 5 mp. | igen erős lökések
n 30 Surd 10 30 n I4 - 5mp. í “ *■ É —D
?7 30 N.-Kanizsa 10 20 rt | 2 mp hullámzó erős ingás N y - K
n 30 Csurgó 10 15 » - erős földrengés N y -K
i) 30 Légrád 10 15 - 2 mp. erős földrengés —
n 30 Beleg 10 30 n 30 mp. erős lökések — > DNy—ÉK
n 30 Ihar.-Berény 10 45 y> rövid gyenge lökések —
77 30 N.-Kanízsa 10 53 Ti — gyenge függ. lök. -

Dec. 1 N.-Kanizsa 3 — - hullámzó mozgás — •

Dec. 6 VillányBaram. 8 20 77 2 mp. erős földrengés. DK—ÉNy

v' 6 Báranyavár „ 8 4 n — 77 77 ÉNy—DK

i 77 6 >7 8 14 ?? — több lökés azután
hullámzó mezgás =

r> 6 Mohács „ 9 — N 3 mp. erős földrengés ÉK—DNy

» 6 D.-Szekcső „ 8 30 1 perez földrengés —

Dec. 12 1 Zágrább — — 77 . . 77 -
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Megjegyzendő, bogy ezen táblázat korántsem meriti ki 
az észleletek egész sorát sem időre, sem területre nézve, liá
néul csupán a pontosabb megfigyeléseken alapuló adatokat 
tartalmazza.

A mi az időt illeti, már szeptember havában mutatkoz
tak a tünemény előkirdetői, földalatti mozgás és igen gyenge 
rázkódások alakjában. Másrészt az utolsó nagy füldingást, 
november 30.-án, még deczemberben is számos gyengébb 
lökés követte, legalább Surd és Belezna vidékén, nevezete
sen decz. 22-én 29-én és 30-án.

A tünemény bekövetkezésének idejét jelző fentebbi 
számok természetesen nem bírhatnak absolut pontossággal 
már csak a helybeli órák megbízhatatlanságánál fogva sem.

A mozgás nemére és irányára nézve sokféle nézettel 
és gyakran ellentmondó állításokkal találkoztam. Egyenesen 
felfelé irányzott lökést csak ritkán észleltek, többnyire ol
dalágé s lökéseket vagy csupán gyenge rázkódást, mintha a 
ház előtt nehéz szekér vagy vasúti vonat robogna el. A kik 
azonban a tünemény lefolyását szabadban észlelhették, a 
mozgásnak hullámszerű tovahaladását mint szemtanuk állít
ják. De még inkább térnek cl a vélemények az irányra 
nézve, melyből a mozgás kiindulni látszott, még ugyanazon 
egy helységben is. Az észleletek túlnyomó mennyisége mégis 
E-D vagy attól csak kissé eltérő irányra utal és e mellett 
szólnak saját észleleteim is, melyeket a földrengés által a 
házak falaiban okozott repedéseken tehettem.

Nyugotról keletre irányzott mozgást leginkább Iháros- 
Berényben és Nagy-Kanizsán éreztek, és miután az egyik 
mozgásirány nem zárja ki a másikat, nincs okom, hogy az 
észlelések helyességét kétségbe vonjam.

A földrengés kiterjedésére nézve már föntebb volt szó. 
A nevezett helységeken kívül még a következőket sorolhatom 
fel, mint a honnan biztos híreket kaptam : Komárváros, Kis- 
Kanizsa, Mura-Keresztúr Zalamegyében, Légrád, Gyelekovec



a Dráván túl, Zákány, Belezna, Bükrösd, Porrog, Lisszó, 
Ibáros, Inke, Vese, Beleg, Szenta, Udvarhely, Berzeucze és 
Gyékényes Somogymegyében.

Az októberi földrengések nem bírlak ily széles elter
jedéssel. így p. o. Komárváros, Vése, Beleg, Gyékényes 
már csak épen a november 30-iki földrengést érezték, 
mely tehát úgy erőre, mint elterjedésre nézve a legneveze
tesebb volt.

A földrengés közvetetten hatásaiból csak az épületeken 
tett rongálásokat említhetem fel : falak repedezése, kénié- 
mények ledőlése stb. Ezen jelenségek legnagyobb mérték
ben Surdon és Beleznán mutatkoznak, a miről magam meg
győződtem. Hallomás szerint Mura-Keresztur, Bükkösd és 
Porrog is szenvedtek hasonló módon. A károk egészben je 
lentéktelenek és leginkább csak a nagyobb téglaépületeken 
látszanak. Érdekessé te-zi őket azon körülmény, hogy — 
Surdon legalább — a mozgásnak északról délre irányzott ha
ladására igen tisztán utalnak.

Egyébb maradandó hatások, mint p. o. basadékok a 
talajban, síilyedések vagy emelkedések, források apadása 
stb., a mennyire tudom, nem fordultak elé.

A földrengést kisérő tünemények között a hangtüue- 
mények érdemelnek különös figyelmet.

Bizonyos földalatti morgás, dörmögés közvetetlenül a 
rázkódás vagy lökés előtt szokott beállni, a mint azt szá
mos tanú bizonyította, kik ezen tünemén}d nem csak a há
zakban, hanem szabad ég alatt is, a mezőn vagy az erdő
ben észlelték. Ezen moraj, úgy látszik, a lökések erejével 
arányos viszonyban növekedett, s ezért nincs kétség, hogy 
mindkettő ugyanazon forrásból eredt. Azon körülmény pedig, 
hogy a hang a mozgást rendesen megelőzte, arra mutat, 
hogy hangrezgés a talajban hamarább halad, mint a föld
rengés hulláma. Erőre nézve különböző helyeken különböző 
fokkal birt. Sokan azt egyszerű kocsirobogással, mások
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távoli ágyúzással, ismét mások menydörgéssel h a s o n 
l í t j á k  össze.

Visszapillantván az itt egybegyüjtött adatokra, be kell 
vallanunk, hogy ezek sokkal hiányosabb k, mintsem hogy 
a földindulás elemeinek kiszámítására még csak megköze
lítőleg szolgálhatnának. A kiinduló pont mélységére, a moz
gás intensivitására, rezgésének és tovahaladásának sebessé
gére nézve rendesen úgyis csak külön e czélra szerkesztett 
műszerek alkalmazásától várhatunk kielégítő eredményt. 
A bekövetkezés időpontját a helybeli, épen nem megbízható 
órák és észlelések szerint adtuk. Marad még a felületi köz
pont, melynek meghatározása még legjobban szokott sike
rülni. Itt azonban igaz felületi központról, egy valóságos 
epicentrumról nem szólhatunk. Mert babár úgy látszik, hogy 
a földrengés mindannyiszor a két egymáshoz igen közel 
eső helységekben, Surdon és Beleznán, fejtette ki legna
gyobb erélyét, másrészt feltűnő, hogy úgy Mura-Keresztu- 
ron mint Bükkösdön és Porrogon alig csekélyebbek a föld
rengésokozta hatások és károsítások nyomai.

Ebből kitűnik, hogy a mozgás intensivitása legna
gyobb mértékben azon vonal hosszában nyilvánult, mely 
Porrogtól Mura-Keresztúrig, tehát D-K-ről É-Ny. felé körül
belül 2 mértföldnyi hosszúsággal nyúlik el. De még ezen 
vonalt sem tekintkejük mint olyat, melyből a mozgás a 
felületen mintegy kiindult volna, mert ezen esetben a vo
nalon, tehát a nevezett helységekben kiváltképen felfelé 
irányzott lökéseket kellett, volna érezni, innét pedig a föld- 
rengési hullámok egyrészt É-K, másrészt D-Ny. felé halad
tak volna tovább. Hogy a dolog nem úgy áll, a felsorolt 
adatokból látható. A bizonyitékok inkább ódatnutatnak, 
hogy a mozgás legtöbb esetben éjszakról délfelé irányult.

Figyelmet érdemel még azon körülmény, hogy a föld- 
rengési mozgás D-Ny.-i irányban, tehát a Dráván túl, nem 
hatott oly messzire, mint a somogyi területen.
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A tünemény ezen sajátságos viselkedésének magyará
zata többnemü feltevéseket igényel, melyekbe e helyen bo
csátkozni nincs szándékom. A sokféle elméleteket fejtegetni, 
esetünkre alkalmazni nem akarom, de czélszerűnek tekintem 
mégis, azon körülményekre figyelmeztetni, melyek hol az 
egyik, hol a másik elmélet szempontjából tekintve fontosak.

Mindennek előtt a földrengés napjain tett meteoroló
giai följegyzéseket kell idéznem, Farkas L. úr, gymnasinmi 
igazgató által Kanizsán és dr. Pfeiffer Gyula úr által Iháros- 
Berényben tett és/leletek alapján:

N a p H e l y
Légsúly- ' 

mérő
(m illim eter;!

Hőmérő
C ° Felhőzet

Szél
irá
nya

ere
jereg. dél este

Oct. 12 j N.-Kanizsa 747.48 _ _ _ derült D 2—3
„ 12 Ili.-Berény 749 | GO 17° 14° n DNy 3
n 21 lli.-Berény 747 4° 5° 4° borult — —

Nov. 30 N.-Kanizsa 746.8 — 4-2° — DNy — '
„ 30 Ih.-Beréuy 750 f i 0 5° 2° n ÉNy

1
—

Egy az utolsó időben ismét nagyon felkapott nézet a 
földrengéseket földalatti Űrök beomlására vezeti vissza, mely 
űrök keletkezését a talaj felszínéről a mélységbe ható viz- 
nek kilugzó hatásának tulajdonítja. Tekintettel ezen elmé
letre, fontos lesz kiemelni, hogy a lemúlt év, a mint tudjuk, 
a légkörbeli csapadékok rendkívüli bősége által kitűnt. 
Számokkal kifejezett adatoknak még nem juthattam eddig 
birtokába.

Azon elméletek, melyek a földrengéseket a vulkaniz- 
mussal hozzák összeköttetésbe, jelen esetünkben nem igen 
találnak uj bizonyítékot. Az egész földrengési területen 
egyetlen egy vulkáni kőzet, egyetlen egy meleg forrás sincs. 
A legközelebbi vulkáni képződmények, Zalamegyében, leg
alább is 9 mértföldnyi távolságba esnek és maguk is már 
egy rég kimerült vulkáni működés maradványai.
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A Perrey és Falb-féle elméletekre nézve, melyek a 
földrengések magyarázatára az árapály tényezőit, a hold
nak és a napnak vonzó erejét veszik igénybe, elég lesz 
arra figyelmeztetni, hogy a három erősebb földrengés közöl 
csak az utolsó, november 30-án, kedvez az elméletnek, a 
mennyiben a magas dagály két legnyomatékosabb föltétele, 
holdtölte és périgaeum, a rákövetkező napokra esnek (hold
tölte deczember 1-jén, 12 óra 2 perez délután; perigaeum 
deezember 3-án) és a perihelium is csak egy hónappal rá 
(jam 1.) állott be. Az október 12-iki földrengés ellenben 
épen a quadraturára (utolsó negyed), tehát kedvezőtlen kö
rülmények közé esik.

Ismét más elméletek a földrengéseket úgy tekintik, 
mint a földkéregben általáuos okok által előidézett moz
gásoknak időn kinti nyilvánulásait.

Lehetetlen mindazon geológiai viszonyok fejtegetésébe 
bocsátkoznom, melyek esetünkben ezen elméletnek érvül 
szolgálhatnának.

Csak egy figyelmet érdemlő körülményre akarok itt 
röviden utalni.

Az alsó-ausztriai földrengések sokévi tanulmányozásá
ból Süess tanár úr egy, a földrengéseknek leginkább alá
vetett vonalt deritett ki, melyet Kampvonalnak nevezett.

Ez tudniillik Bécs-Ujhelyből kiindulva, E-ÉNy-i irány
ban Neu-Lengbachon át, azután jó ideig a Kamp folyó 
medrét követve, egész a csehországi granitterületbe húzó
dik. Ellenkező irányban nem nyomozta szerző ezen vo
nali, de mindenesetre feltűnő körülmény, hogy a somogy- 
megyei földrengések színhelye épen ezen Kamp vonal D-DK-i 
meghosszabbítása által érintetik.
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A Székelyföld geológiája .*)
Irta: Dr. Herbieh F.

(Felolv. a társ. 1877. jan. 10-iki szakgyülésén.)

Miután a magas kormány megbízásából a Székelyföl
dön eszközlött geológiai fölvételeimet az 1870— 1874. évek
ben befejeztem, az arra vonatkozó földtani munkálatomat a 
in. k. földtani intézetnek beadni volt szerencsém. A vélet
len úgy hozván azt, hogy a földtani társulat mai ülése épen 
Budapesten való tartózkodásom idejébe esik, föltételeztem, 
hogy ezen sok évi munkálatom tartalmának rövid közlése 
némi érdeklődéssel fogadtatik a t. gyűlés által, annál is 
inkább, minthogy a tárgy honunknak legtávolabb és leg
hiányosabban ismert vidékére vonatkozik.

Művem a Székelyföld 215 négyszögmértföldnyi terüle
tének földtani és őslénytani leírását foglalja magába és 
két részre oszlik, melynek elseje a vidék topographiai, oro- 
és hydrographiai viszonyait, — másika annak geológiáját 
tárgyalja.

I.
Három hatalmas hegyláncz húzódik a Székelyföldön 

keresztül: a Kárpátok, a Hargitta trachyt-hegysora és a 
perzsányi hegyláncz.

Legnyugatibb vidéke Erdély középmedenczéjének egy 
részét képezi.

Az ország geológiai alkotásában következő képletek 
vesznek részt:

*) A fentebbi czim alatt legközelebben megjelenő munkának e 
rövid kivonatát, melyet szerző' a m. földtani társulat 1877. évi 
jan. 10-én tartott szakgyülésén felolvasott, annál szívesebben közöljük, 
minthogy t tagtársaink figyelmét, ezen felette érdekes munkálatra fel- 
költeni óhajtjuk.
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Aj Ő s k é p l e t e k .
I. Ampliibolos kőzetek.

1. Syenit.
2. Miascit.
3. Ditroit.

II. Jegeczes palakőzetek.
I. Jegeczes mészkő.
.2. Kovapala.
3. Chloritpala.
4. Csillámpala.
5. Agyagcsillámpala.
6. Gneisz.

Ezen kőzetek csoportja 24 négyszögmértföldnyi terü
letet foglal el.

B) P a 1 ä o z ó i k é p l e t e k .
I. Siluri  )

II. Bevont > képletek hiányoznak.
III. Carboni j
IV. Dyas: quarcitos kőzetek, vörös quarcbrecciák, 

ezek a nagyhagymási kegylánczolatia szorít
koznak.

Cj Me s o z o i  k é p l e t e k .
V. Triaszlcéjplet

a) alsó triász: 
dolomitos mészkő 
werfeni pala 
guttensteini mészkő

b) felső triász : 
halstatti mészkő.

A mesozói korszak eruptív kőzetei a triászra szorít
koznak.
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1. Porphyr: felsitporphyr.
2. Porphyrit.
3. Melaphyr és mandolakő.
4. Olivingabbró (Schillerfels)
5. Serpentin.
6. Labradorkő.

VI. R ä t h i képlet: kérdéses.
VII. J u r a k é p l e t .

1. Li  á s z :  d) alsó liász: itt a legalsó képződések 
gersteni rétegek, szénelőjövetellel. Ezekre következik 
a Ceratites Bucklandi szintája, s talán még fölötte 
az Anialtlieus oxynotus rétegei; végre b) felső L .: 
a Harpoceras bifrons-ot tartalmazó rétegek.

2. Do g g e r :  a klausretegek dús faunával.
3. Mai m és ti  t h o n.

A maim mint acanthicum-réteg dús faunával szerepel; 
a tithont pedig a Terebratula moravica rétegei, a 
strambergi mész, a Nerinea- és Diseras-mész rétegjei 
képviselik.

A Cephalopodák faciese teljesen hiányzik.

VIII. K r é t a - k é p l e t .
Legtöbb nehézséget okoz a krétaképletnek kárpáti 
homokkő neve alatt ismert kiképződése. Ez a Székely
földön 65 négyszögmértföldnyi területet foglal el, 
miből 40 négyszögmértföld, a Kárpátoknak a Duna- 
fejedelemségek felé néző oldalán egészen lakatlan.

1. Világos-sárgás és fehér, meszes homokkő nagy fíí- 
szinű focoidokkal, — fölötte

2. Conglomerátok ésbrecciák mészkő- és paladarabokkal.
3. Alsó sötétszürke krétakorszakbeli kárpáthomokkő, 

melyet a bécsi geologok az eocän flyschhez számí
tottak (v. ö. a keleti Magyarorsz. térképét).

d) Aptychos márga,
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b) rössfeldi rétegek,
c) sphärosiderit behelyezkedések.

4. Oáprotina-mészkő és conglomerátok.
5. Felső-kárpáti homokkő: ez valószínűleg egyenértékű 

a Godula-homokkővel, vagyis gaulttal. Fölötte ho
mokkő fekszik, melyben kövületeket nem bírtam 
találni; ez a Cenoman-emeletet képviseli.

6. Inoceramus márga, a Senoni emeletből. Ezenkívül 
Magyarország, illetőleg Erdély legkeletibb részében, 
Ojtor-Sóosmezőn, menilithpalák és petroleumtartalmú 
rétegek lépnek fel, melyek talán még a krétába valók.

D) K á n o z o i k é p l e t e k .
IX. E o c ä n  - k é p l e t .

Feltűnő, hogy a Székelyföldön nem sikerült olynemű 
képleteket kimutatnom, melyek biztosan az eocitn- 
képlethez tartoznának. Mindazon képződmények, me
lyeket az átnézeti felvételek alkalmával az eoeänbe 
számit 4tak a geológok, határozottan a krétakorheli 
képletek sorába tartoznak. Csak némely cse
kély elterjedésit conglomerátok és homokkövek állá
sára nézve forognak fen még némi kételyek. Ä pa- 
läontologiai támpontok teljes hiánya és a helyezke- 
dési viszonyok határozatlansága mellett én sem jut
hattam biztos meggyőződésre.

X. N e o g e n- k é p 1 e t.
ú

Valamennyi képlet közt a neogenkor lerakódmányai 
foglalják el a legnagyobb területet, mely, ha az ide 
tartozó trachytos és bazaltos eruptivképlctek födötte 
tért is beszámítjuk, 90 négyszégmértföldre rúg.

A képlet négy emelete, u. m. az aquitani, a mediterán 
vagyis tengeri, a szármád és a congeria-emeletek 
közöl az elsőt, vagyis az aquitani emeletet sehol
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sem bírtam kimutatni, míg- a többi három emelet 
nagy elterjedésben található.

a) a tengeri emelet, mely sós agyag, kősó és quarz- 
andesit tuffák által van képviselve, azon területen 
lép fel, melynek keleti határát a Hargitta hegység 
képezi.

b) A szármád emelet, mint szürke tályag és gömbalakú 
concretiókat tartalmazó homokkő, Székelyföld egész 
nyugati részében, mely a középmedenczéhez tartozik, 
lett kimutatva jellemző kövületei nyomán.

c) A congeria-rétegek a háromszéki völgyet foglalják 
el, és ide tartozik- a Hargitta-hegység trachyt-tuffái- 
nak és conglomerátjainak nagy része is. Ezen réte
gek hatalmas barnakőszéntelepeket és sphärosiderit- 
behelyezkedéseket tartalmaznak. Gazdag faunáját 
leírtam.

A n e o g e n k o r s z a k  e r u p t i v  kőze t e i .
Két csoportba oszlanak ezen kőzetek, u. m. : a tra- 

chytok és a bazaltok csoportjai, melyek kiilön-külön vidé
ken lépnek fel.

1. A trachytesoport kőzetei az ide tartozó törmelékes 
kőzetekkel: tuffák, brecciák és conglomerátokkal együtt a 
Székelyföld alkotásában közvetetlenül a krétakorbeli lerakó
dások után játszák a legnagyobb szerepet, miután körül
belül 50 mértföldnyi területet foglalnak el.

A Hargitta hegység trachytnemü kőzeteit számos 
vegytani elemzés, valamint makro- és mikrospopi vizsgála
tok alapján 4 csoportba osztottam, u. m .:

aj 4 l e g s a v a s a b b  k ő z e t e k :  oligoclas-amphibol- 
biotit-trachyt, mely a Büdöshegy tömzsét képezi és 
csakis e helyre szorítkozik. A kovasav középtartalma 
a vegyelemzés szerint =  65.13“. Élenyhányadosa 

0,365, fajsúlya 2'47 és 2-56 közt ingadoz. As-
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ványi összetétele: oligoklas-amphibol, biotit, mely
hez gyakran még titanit já ru l; szövete porphyros. 
Friss állapotban a közetek perlitszerü fényt és mi
nőséget mutatnak. Ezek mellé sorakozik a Büdös - 
(begy) íetején található trydimittartalmú kőzet is, s 
melynek kovasavtartalma 64%-re megy fel. 

bj Andesit-kőzetek : andesin angit-amphibol-andesit.
Ezen csoportba való kőzetek kovasavtartalma, 

4 elemzés szerint, 59*98 és 61-09°/o között ingadozik ; 
középérték: 59*92%.

Elenyhányados: 0502.
Fajsúly (18 meghatározás szerint): 2-526—2 734, 

középérték : 2 65.
Alkotó ásványai: andesin, angit és ampbiből. —- 

Szövete porphyrszerü. Friss állapotban szine kékes 
vagy barnás, ritkábban feketésszürke. Törése érdes 
gyenge zsirfénynyel. Mállás következtében a kőzet 
különböző színeket ölt fel.

Ezen kőzetek képezik a Hargitta-hegység főtömegét.
c) A legbasisosabb kőzetek csoportja : angit-andesitek.

Kovasavtartalom (3 vegyelemzés szerint): 52-13— 
55 99, középszám: 54 17%.

Elenyhányados : =  0 553.
Fajsúly (19 meghatározás szerint): 2 685—2-793, 

középszám: 2 72.
Asvány.'ani összetétel: andesin vagy labrador t 

és angit. (A földpát faját a vegyelemzéseken kivtil 
még á Szabó-féle lángkisérletek segitségével hatá
roztuk meg.)

Ezen kőzet szine mindig sötét, kékesfekete vagy 
feketés szürke, gyakran gyenge zsirfénynyel.

A mi elterjedését illeti, a Hargitta-hegységben 
mindenütt a középső tájékot és a legkiválóbb helye
ket foglalja el.
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E/.en harmadik osztály kőzeteihez járulnak a némely 
helyen előforduló olivinsziklák, melyeket már a hasaitokhoz 
vagy doleritokhoz is állíthatnánk.

Ezeknek fajsulya középértékben 2*793;, kovasavtartal- 
műk pedig 50%-re és még alább sülyed.

2. csoport: Ba z a l t .
A földtanilag leirt területen a bazalt elterjedése az an- 

desitéhoz képest csekély. Másrészt ezen kőzet számos vál
fajt és helyezkedési módosulatot tüntet fel.

Legelterjedtebb a bazalt a perzsányi hegységben, még 
pedig annak központjában Hévíz mellett. Azon földpát-ba- 
zaltok csoportjába tartozik, melyek sok olivint tartalmaznak. 
Fajsúlya 2*760 és 2960 között áll. Ásványai: plagioclas, 
angit és magnetit; ezek fölött olivin és néha titanvasércz. 
Sok zárványdarabot tartalmaz azon kőzetekből, melyeken 
áthatott, p. o. quarc-andesit-tuffát. Takaró, telér vagy láva
folyam alakjaiban lép fel, az utóbbiak közt legérdekesebb 
a hévízi lávafolyó; itt t. i. a lávanemii bazalt az Olt völ
gyébe omlott; a lávaáron keresztül a folyó később uj utat 
vájt magának.

Igen érdekesek a bazalttuffák, melyek itt a congeria- 
rétegek fölött fekszenek.

D i l u v i u m  és Al l uv i um.
Diluviumot gyakran találunk a völgyben, valamint a 

hegyek lejtőin is. Nagy része a trackyt törmelékeiből kép
ződött képleteknek, melyek a Hargitta hatalmas hegyeinek 
oldalait födik, az özönvizi tényezőknek, sőt talán egyene
sen jégáraknak tulajdonítandó. A Székelyföld diluviumábau 
állati maradványok szerte találtatnak. Oly térségen, melyet 
215 négyszög mérföldnyi elterjedésében három nagy hegy- 
láncz és számos folyó viz hasítja át, természetes, hogy az 
alluviumoknak tetemes terület jut.

2
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Az egész munkálat körülbelül 25 nyomatott ívre terjed, 
31 táblával, 18 átmetszeti rajzzal és a Székelyföld egy 
földtani térképével.

IRODALOM.

(I. B.) —  Judd: on the anicent Volcano o f  the 
d istr ic t o f  Schem nitz. —  , Selm eczbánya vidékének  

régi vulkánja“.
(Quarterly Journal of tlie geological Society. Aug. 1876.)

A szerző, ki az 1875-iki év nyarán járta be országunk 
nevezetesebb vulkáni tájékait, Selmecz vidékén tett tanul
mányait és észleleteit az idézett értekezésben mutatja be az 
angol földtani társulatnak. Judd ur, ki már évek óta foglal
kozik a vulkáni képletek tanulmányozásával és nevezetesen 
mind Skótország, mind Olaszhon vulkáni területeit alaposan 
ismeri, ily módon nyert tapasztalatait hires bányavárosunk 
vidékre alkalmazván, az ottani kőzetek egymáshoz való vi
szonyára s az egész terület geológiai alkatára nézve uj és 
részben meglepő nézeteket fejt ki, melyek rövid közlése a 
magyar közönségre nézve is bírhatnak némi érdekkel.

Pettkónak régebben kifejtett nézetét felkarolván a szerző, 
Selmecz-és Körmöczbánya vidékének vulkáni képleteit egy régi, 
az Aetnánál is magasabb vulkán maradványainak tekinti, mely
nek kitörése a szarmát korszakba esett. Anyaga andesit- 
nemü láva és tufából áll, melyeknek kifelé dőlő rétegei egy 
óriási krátert tiiutetnek fel. Ezen kráter belsejében későbbi 
korokban újabb kitörések történtek: előbb rhyolitos lávák 
és tufák képződtek, legutoljára pedig bazaltok. Mindezen 
kitörések nem viz alatt, hanem a szárazföldön mentek vég
hez, noha édesvízi tavaknak és még a neogen tengernek le-
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rakódmányai is azt bizonyítják, hogy a terület egyes részei 
időnként vizzel voltak borítva.

Az eruptiv kőzetek leírásában a szerző az andesiteket 
vagyis zöldkő-tracliyteket a skóthoni devoni és kó'szénkor- 
beli porphyritokhoz, a dacitokat a kvarczporphyroklioz ha
sonlítja, de másrészt azon nagy különbségre figyelmeztet, 
mely a magyar eruptiv kőzetek és az egykorú csehországi 
phonolithok és bazaltok között fenáll. Hogy a zöldkő-trachy- 
toktól az andesites lávákhoz fokozatos átmenetek vezetuek, 
azt már régibb irók is észlelték, és igy keletkezett a „zöldkő- 
trachyt“ fogalma. Judd ur azonban tovább menvén, a Hód- 
russ környékét alkotó úgynevezett syenitieket és gránitokat 
is ezen osztályba számítja, mint egykorú és egyanyagu, de 
nagyobb mélységben képződött kőzeteket. Nézetét részint 
a kőzetekben észlelhető átmenetekre, részint vegyi és ás- 
ványi összetételük hasonlatosságára alapítja. Egyszersmind 
más vidékeken előforduló kőzetekre hivatkozik, melyek grá- 
nitos szövetük daczára is ujabbkori eruptiv képződmények
nek ismertettek fel, ilyenek p. o. a szászkai bánátit, az 
adamellói tonalit, az Euganeák némely kvarcz andesitja, stb.

A hódrussi szemcsés-jegeczes kőzetek ilynemű értelnie- 
zése a szerzőt még egy másik földtani viszonynak egészei, 
uj felfogására vezeti.

Ugyanis Hódruss és Sklénó (Glashütten) vidékén jege- 
czes palák, gneisz, aplit, csillámpala és triászi rétegek fö
dik be a syenitet és gránitot. Ama alakváltozott palakőze
teket eddig az ősképletekhez, némelyek pedig a devoni, má
sok pedig a permi képletekhez szokták számítani, Judd ur 
azonban azt igyekszik kimutatni, hogy itt csupán triászi kép
letekkel van dolgunk, melyeknek alsó rétegei a szarmátkor- 
ban feltóduló eruptiv „syenit“ behatása folytán mostani jege- 
ezes minőségüket nyerték. Bizonyítékait itt is egyrészt az 
átmenetek észleléséből meríti, de leginkább azon körülményt 
emeli ki, hogy a triászi conglomerátok sem a gránitok és

2*
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syenitek, sera az alak változott palák görgeteg töredékeit 
nem tartalmazzák, aminek okvetlenül lennie kellene, ha ezen 
közetek képezik vala a triászi tenger partjait vagy fenekét. 
E nézet mellett szól még azon körülmény is, hogy a hatá
rozott werfeni rétegek sehol sem érintkeznek közvetetlenül a 
jegeczes tömegkőzetekkel, hanem mindig egy erősen átválto
zott palaréteg által vannak tőlök elválasztva.

Az értekezésnek egyéb geológiai és litologiai fejtegeté
seibe, melyekhez a szerző nagyobbrészt a nálunk ismert 
honi és külföldi forrásokból mentette az anyagot, e helyt 
nem bocsátkozhatunk. A szerzőnek bő ismeretei a Vulkanis
mus terén, szellemes felfogása és vonzó előadása szakembe
reink figyelmébe ajánlják e munkácskát, még ha egyes né
zetei nem is nyerik teljes helyeslésünket.

A munkához csatolt geológiai térkép és átmetszet a 
selmeczi vulkánt tünteti fel és az egyes kőzetcsoportokban 
a színezés fokozatos árnyalataiban feiezi ki a válfajok egy
másba való átmenetét.

VEGYESEK.

(I. B.) „ T e r m é s z e t i ’ a j z i F ü z e t e k “. Kiadja a m. nemz. 
múzeum, szerkeszti Hermann 0.

Örömmel üdvözöljük ezen uj vállalatot, mint hazánk tudományos 
életének egyik mozzanatát. Czélját és irányát úgy a szerkesztősége ál
tal kibocsátott programm, valamint a „Természettudományi Közlöny“ 
és a napilapok hirdetései ismertették meg a közönség tágabb köreivel. 
Az első füzet f. é. január havában jelent meg, és nemcsak tartalmának 
változatteljes bősége és tudományos jelessége által felel meg teljesen a 
hozzá már előre kötött reményeknek, hanem külső kiállításának csinos
ságánál fogva is kellemetesen hat. Az ásvány-, föld- és őslénytannak 
is bő tér van átengedve a „Természetrajzi FüzetelT'-ben, mely rovatot 
dr. Krenner József, a múzeum ásványtani osztályának őre szerkeszti. 
Az első füzetben ezen rovat alatt négy értekezés elent meg, u. m :
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1. B u n s e n i n, egy uj tellurásvány, dr. Krennertől.
2 Z i r k o n  P o d s e d l i t z r ő l ,  Schmidt Sándortól.
3. G o e l e s t i n  St. Angeloról, ugyanattól.
4. Nehány E c h i n o i d a  a Fehér-Körös-völgy neogen rétegei

ből, Lóczy Lajostól.
Uárom, különös gonddal és csinnal kidolgozott kőnyomata tábla 

szolgál ezen értekezésekhez mellékletül, íeltiintetvén a buusenin, a 
zirkon és a coelestin jegecz alakjait, valamint a nevezett tiiskönczök 
rajzait..

A jegecztani értekezésekre nézve kiemelendő, hogy itt látjuk 
legelőször alkalmazva dr. Krenner urnák uj jegeczjelzéseit, melyek a 
Miller-féle jegyektől annyiban térnek el, hogy a paraméterek arányát 
egyenesen adják. Ezen jelzési mód elvei, bővebben kifejtve, a „Műegye
temi Lapok“-tan a 876, 298. lapon találhatók.

A „Természetrajzi Füzetek“ feladata lévén a bel- és külföldi 
szakirodalom közt kapcsolatul szolgálni, a magyar értekezések szöve
gei kivonatosan más nyelven is közöltéinek. A füzethez mellékelt 
,,Iíevue“-ben a fenntebb említett ásvány-és őslénytani értekezés.k né
met nyelven jelentek meg.

Ily szép kezdeményezés után őszinte szívből kívánunk sikert 
ezen szép és hasznos vállalatnak, mely arra lesz hivatva, hogy egy
felől a természetrajzi tudományok iránti érdeklődést hazánkban növelje, 
másrészt a külfölddel ismertesse honi tudományunknak ez irányban 
való tevékenységét.

(I. B.) G e o 1 o g i a i c o n g r e s s u s  a p á r i s i  v i 1 á g t ár- 
l a  t o n 1878-ban. Az amerikai „Associaton for the Advancement of 
Science“ (a tudomány haladását előmozdító társulat) aug. 25-én 1876- 
ban tartott ülésén bizottságot nevezett ki, oly czélból, hogy az 1878- 
ban Párisban tartandó világtárlat idejében egy cemzetközi congressusra 
hívja össze a geologokat. A bizottság elnöke J. Hall tanár, titkára dr. 
Sterry Hunt; külföldi tagjai Huxley Angolországban, dr. Torell Svéd
országban és dr. Baumhauer Hollandiában. A bizottság egy angol, 
franczia és német nyelven fogalmazott körlevelet fog kibocsátani, mely
ben a világ összes geologjait ezen nagy munkába való részvétre fel- 
bivja. A congressus főczéija egyrészt összehasonlitó gyűjtemények, 
térképek és átmetszetek egybeállítása, másrészt a geológiai osztályo
zást és elnevezést illető megállapodás leszen. Ehhez képest oda töre
kedjenek a kiállítás rendezői, hogy a világtárlat geológiai osztálya a 
következő tárgyakat mutassa fel: 1. Kőzetgyüjteményeket, melyek a 
geológiai és lithologiai tekintetben érdekes helységeket illustrálják •, 
2. kövület-gyüjteményeket, tekintettel a primordial vagy combri fau
nára ; 3. földtani térképeket és átszeleteket.

(American Journal of Science stb. Vol. XII. No. 62. Dec. 1876.)
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TÁRSULATI ÜGYEK.
Jegyzőkönyvi kivonatok.

I. Szakgyiilés 1877. évi január hó 10 én.

1. I n k e y B é l a  az 1876. évben Somogy megyében 
észlelt földrengésekről gyűjtött adatokat adja elő. (L. a je
len számban.)

2. L ó c z y  L a j o s :  röviden szólt azon echinoidák- 
.ról, melyeket a Feliér-Kőrösvölgy tengeri neogen lerakodá
saiban gyűjtött. 7 alak ismertetett föl köztük, melyek közül 
3 u m.: P s a m m e c h i n u s c f .  m o n i 1 i s Desmar, 
E c h i n u s  c f. d u x Lbe., C ly  p e a s t e r  i n t e r 
m e d i n s  Desm. Magyarhonban eddig nem találtatott. Egy 
negyedik az E c h i n o c h a r d i u  m i n t e r m e d i n  m 
Lóczy n. sp. pedig egy az összes oszt. magyar neogenra 
nézve uj nemet képvisel, mely az által lesz érdekesebb, 
hogy Bián Pestmegyében is előfordul, hol szóló a faj két 
példányát lelte. Az E c li. i n t e r m e d i n  m az Ech. cor-
'datum és E. mediterraneum rokona, melyek a földközi ten
gert lakják; de az első mint ásatag is előfordul az angol
országi plioeenben. V. ö. Vegyesek 1.

3. S. c h a f a r z L k  F e r e n c  megismertetett egy tra- 
chyt-tufát Kovácsi vidékéről. Ez következő elegy-, illetőleg 
keverékrészből á ll: földpát, amphibol vagy augit, biotit, 
magnetit, quarz, mész és dolomit. Ezek közül a földpát és 
az amphibol vagy augit egészen mállott, mig a biotit még 
kissé aranysárga színű és leveles; a magnetit és quarz egé
szen ép. A magnetit delejruddal húzható ki a tufa porából; 
színe vasfekete és a boraxgyöngyben tisztán mutatja a vas- 
reactiót. A quarz nagyszámban viztiszta szögletes szemek 
alakjában mutatkozik.
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Ezen ásványok képezik elegyrészeit azon tracbytnak, 
melynek málladéka az üledékes tufaréteg képződéséhez já 
rult. A trachytanyagon kivül találunk még e tufához keverve 
meszet és dolomitot, sőt még kövületeket is (Nummulites 
molli s egyéb töredékeket).

Mivel azonban a tufaréteg fekvése még nincsen kellőleg 
ismerve, értekező más alkalommal kivánja e tárgyat elő
adni, akkor kibővítve olyan adatokkal, melyek különösen a 
helyi viszonyokra vonatkoznak.

4. H e r b i e  h F. „A Székelyföld geológiája' czimii 
legközelebb megje'enendő munkájának kivonatát közli. (L. a 
jelen számban.)

II. A magyarhoni földtani tá rsu la t k özgyű lése  1877. 
január hó 31-én.

1. Elnöki jelentés a magyarhoni földtani társulat 1876. évi 
működéséről.

T i s z t e l t  k ö z g y ű l é s !

Örömmel ragadom meg az alkalmát, hogy üdvözölve 
a tisztelt közgyűlést, azon főmozzanatokat vázoljam röviden, 
melyek társulatunk múlt évi életében mind szellemi, mind 
anyagi tekintetben észlelhetők voltak.

Legelőször is társulatunkat már több Ízben s igy a múlt 
évben is ért azon kegyét emelem ki a nagyméltóságu föld- 
mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi minisz
ter urnák, melyben társulatunkat újólag részelteté, midőn a 
társulati tagok részére a m. kir. földtani intézet kiadványai
nak nem csak eddig engedélyezett példányszámát engedé át, 
hanem a társulati tagoknak örvendetesen szaporodó számá
hoz képest, az e tárgyban beadott folyamodványra február 
hó 3-ikán 2495. sz. a. kelt magas válaszában — tekintetbe
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véve a már fentebb említett örvendetes körülményt, valamint 
a magyarhoni földtani társulat és a m. kir. földtani intézet 
között ezentúl is fentartandó szorosabb viszonyt — a tár
sulati tagok részére a m. k. földtani intézet kiadványait 
egész 400 példányig engedélyezte, a szükséges példányszám
nak évenkénti előleges bejelentése mellett.

E kedvezményt már is igénybe vette társulatunk, a 
m. kir. föltani intézet évkönyvei V. kötetének kiadásánál a 
tagok jelenlegi számának megfelelöleg 380 példányt kérel
mezett.

Múlt évi január hó 26-án tartott közgyűlésen 4. pont 
alatt hozott határozatra vonatkozván, szerencsém van jelen
teni, miszerint a társulati könyvtár már véglegesen el van 
helyezve a m. k. földtani intézet könyvtárhelyiségeibe, ille
tőleg az említett intézet könyvtárával végleg egyesittetett s 
róla a jegyzék ezen intézet könyvtárjegyzékének folytatása 
gyanánt készülőben van. E könyvtár különösen a társula
tunkkal csereviszonyban levő helybeli, vidéki és külföldi tu
dományos társulatok és intézetek beérkezett munkálatai által 
részben igen becses szakmunkákkal nem csekély mértékben 
szaporodott.

A társulati szakgyülések a megállapított sorrendben 
kivétel nélkül Budapesten a m. tud. akadémia palotájában 
tartattak, s az ezeken felolvasott értekezések a 12 szám
ban megjelent társulati közlönyben közzé tétettek. E gyűlé
seken kívül a társulat beléletének rendezése s a társulati 
ügyek vezetése czéljából a társulati választmány még külön 
üléseket is tart.

Vidéki vándorgyűléseket társulatunk a lefolyt évben 
nem rendezett, és pedig különösen a múlt évi közgyűlés ha
tározata szerint azon okból, mivel a lefolyt évben hazánk 
fővárosában tartatott a nemzetközi statistikai s nyomban reá 
az anthropologiai congressus, ezeken pedig társulatunk szá-
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mos tagja részt vévén, az érdeklődés minden esetre nagyon 
meg lett volna oszolva.

Hogy társulatunk tagjainak száma nem csökkent, sőt 
inkább szaporodott, föntebb már említettekből kivehető, a 
miből azon következtetést vonhatjuk, bogy a földtani tudo
mány iránt hazánkban az érdeklődés mindinkább jelentéke
nyebb mérvben fokozódik. A tagszaporodás nem csak a ren
des tagok sorában volt észlelhető, hanem még alapitó tagot 
is nyert társulatunk a m. k. tengerészeti hatóságban. Vi
szont nehány kilépés is történt. Mindezekre nézve a részle
tesebb adatokat a titkári jelentés fogja tartalmazni, e helyen 
csak szomorú szívvel báró Sina Simon, volt pártoló tagnak 
gyászos halálát tartom különösen megemlitendőnek.

Örömmel jelentem, hogy a vidéki vándorgyűléseknek 
egyik főczélja: a fi ók egyleteknek alakítása Selmeczbánya 
sz. kir. városban tartott első vándorgyűlés következtében 
valóban és kielégítő sikerrel eléretett, miután Selmeczbányán 
nem csak fiókegylet véglegesen alakult, hanem a földtani 
téren hathatósan is működik, rendes üléseket és azokon ér
dekes előadásokat tartván, vitás kérdéseket beható eszme
csere tárgyául kitűzvén, részletes földtani felvételeket kez
deményezvén stb. Ennek folytán a társulati választmány sem 
vonakodott a selmeczbányai fiókegyletnek a tagjaitól besze
dett tagdijakat czélszerü felhasználásra átengedni s annak 
törekvéseit lehetőleg támogatni.

E jelentéssel egyszersmind a múlt évi közgyűlés 6. 
pont alatti határozatának véltem megfelelni.

A társulat által még 1874-ben kiadott s a tagok kö
zött szétosztott Posepny-féle Rézbányára vonatkozó földtan
bányászati mű fölös számú példányai Friedländernek Ber
linben, a társulat régibb kiadványai s a közlöny eddigi év
folyamai pedig Kilián Frigyes itteni könyvárusnak adattak 
át bizományba.

Mint eddig rendesen, úgy a lefolyt évben is utalvá-
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nyomott társulatunk szerény anyagi viszonyaihoz képest né
mely vidék részletesebb geológiai tanulmányozása czéljából 
bizonyos összeget s igy e téren is igyekezett hivatásának 
megfelelni.

Mielőtt ezzel nagyon is röviden vázolt egy évi társu
lati életünk jellemezését befejezvén, azon inditványnyal járulok 
a tisztelt közgyűlés elé : méltóztassék a nagyméltóságu föld- 
mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister urnák 
azon kegyéért, melyben társulatunkat a múlt évben újólag 
részesité, — továbbá a magyar tud. akadémia tekintetes 
igazgatóságának azon szivességcért, bogy a társulati gyűlé
seknek a m. tud. akadémia palotájában való megtartását 
megengedte, a köszönetét jegyzőkönyvileg is kifejezni.

Évi jelentésemet befejezvén, miután a mai nappal a há
rom évre választott társulati tisztviselők munkálkodásának 
ideje lejárt, mind magam, mind pedig a társulat többi tiszt
viselője és az összes választmány nevében őszinte köszöne
tét mondok a tisztelt közgyűlésnek a bennünk vetett biza
lomért s ezzel hivatalos állásunkról visszalépve, felkérem a 
t. közgyűlést, hogy alapszabály szerinti jogával élvén, az 
üresedésbe jött társulati tisztviselői állások és választmányi 
tagok helyeit betölteni s e czélból a társulati alapszabályok 
értelmében a titkos szavazást elrendelni szíveskedjék.

A társulati számadások az év végén eszközlendő meg
vizsgálására Luczenbacher János és Pfiszter Károly társulati 
tag urakat, kik szívesek voltak a megbízásnak a lejárt év 
végén is egész készséggel megfelelni, ez évben is ajánlom

í '

felkérni, bogy a megvizsgálást magukra vállalni szívesked
jenek.

Reűz Frigyes s k. 
társ. elnök.
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2. Titkári jelentés a magyarhoni földtani társulat 1876., illetőleg 
1874 —1876. évi működéséről.

Tisztelt közgyűlés!

Mint a megelőzött években, ugy ez alkalommal is, kü
lönösen a társulat irodalmi működése az, melynek rövid 
vázlatával a tisztelt közgyűlés becses figyelmét rövid időre 
igénybe venni bátorkodom; kapcsolatban ezzel a társula
tunk által tartott ülések, az ezeken felolvasott értekezések 
vagy rövidebb ásvány földtani ismertetéseket s a tagok je
lenlegi létszámának kimutatását fogom felenditeni. Jelenté
semben különösen a múlt év eseményeit vázolom ugyan, de 
egyúttal a társulat életében a iegutóbbi három év alatt mu
tatkozott főbb eredményeket is, legalább összesítve, fogom 
elősorolni.

Társulatunk a lefolyt évben összesen 7 szakgyülést 
tartott, kivétel nélkül Budapesten, s mindig a m. tud. aka
démia palotájában, még pedig: jan. 12-én, febr. 23 án, 
márcz. 22-én, ápr. 12-én, máj, 17-én, nov. 8-án és decz. 
6-án ; ezeken 11 társ. tag 17 értekezést vagy rövidebb is
mertetést tartott, névfzerint:

D i e r Lajos : a tóth-vázsonyi barlang.
H a l a v á t s  Gyula: a lapugyi mediterrán fauna;
I n k e y  Béla: a kammeni szigetek láva kőzetei.
Dr. K o c h  Antal: uj adatok a Frusca Gora földtani 

ismeretéhez. — G. v. Rathnak a plagioklasokra vonatkozó 
legújabb észleletei.

L i s z k a y  Gusztáv: adatok Zsarnócza vidékének föld
tanbányászati viszonyaihoz.

L ó c z y  Lajos: a Hegyes-Drócsa hegységbe tett föld
tani kirándulások; — a Hegyes-Drócsa hegység ásvány 
leihelyei.
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M a t y a s o v s s z  k y Jakab: a Dnna-meder földtani 
viszonyainak befolyása Budapest és környékének vizára- 
dására.

P o p o v i t s  V. Sándor: jelentés a Frusca Gora hegy
ségben tett földtani kutatásokról:

I. Eruptiv kőzetek.
II. Üledékes kőzetek.
Dr Rotli Samu: a Lőcse környékén előforduló kár 

páti homokkő petrographiai ismerte!ése.
Dr. S z a b ó  József: Magyarország és Szerbia nehány 

jelleges eruptiv krystályos kőzetének microscopi tanulmá
nyozása. — Moravica-Vaskő eruptiv kőzetei. — Laurium 
némely kőzetei. — Adatok a magyarhoni ásványok újabb 
előjöveteléhez Nagybányán és Rézbányán.

Dr. W a r t  ha Vincze : Jelentés a cillii trassról.
Társulatunk ennélfogva a lefolyt három éves cyclus 

alatt összesen 27 szakgyiilést tartott; — 1874-ben 12-őt; 
1875 ben 8 at és 1876-ban 7-et; — melyeken 31 társulati 
tag 64 értekezést vagy rövidebbb ismertetést olovásott fel ; 
1874-ben 19-en 26-ot, 1875-ben 15-en 21-et és 1876-ban 
11-en 17-et — és ugyan:

Adler Károly 1 
Bal ló Mátyás 1 
Bernáth József 1 
Böckh János 1 
Dier Lajos 1 
Gesell Sándor 2 
Ilalaváts Gyru!a 2 
Henselmann Imre 1 
Dr. Hofmann Károly 1 
Hantken Miksa 2 
Inkey Béla 2 
Dr. Koch Antal 7 
Kókán János 2

Dr. Kremier József 2 
Kiirthy Sándor 1 
Liszkay Gusztáv 1 
Lóczy Lajos 3 
Matyasovszky Jakab 2 
Molnár Károly 1 
Popovits Y. Sándor 3 
Róth Lajos 2 
Dr. Róth Samu 3 
Rybár István 2 
Sajóhelyi Frigyes 1 
Schafarzik Ferencz 1 
Stürzenbaum József 1
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Dr. Szabó József 12 Dr. Warthe Vincze 1
Tóth Mihály 1 Wissinger Károly 2

Zsigmondy Vilmos 1.

A szakgyiiléseken kiviil előre meg nem határozott 
időhen, a társulat ügyeinek vezetése czéljában, a társulati 
választmány, mint minden évben, a múlt évben is külön 
bizottmányi üléseket tartott; 1874-ben 8-at, 1875-ben 6-ot, 
1876-ban 6-ot; ezek száma a triennalis cyclus alatt 20, s 
ha ezek mellé hozzászámítjuk a három közgyűlést, úgy a 
társulatunk által a trienniuai alatt tartott összes ülések száma 
50-et tesz ki — szakgyülés 27, választmányi ülés 20; köz
gyűlés 3.

A szakgyiiléseken felolvasott értekezések szolgáltatták 
legnagyobbrészt az anyagot a 12 számban megjelent társu
lati közlönyhöz, melybe azonban a külföldi irodalom leg
újabb termékeinek eredményei s az ásvány-, földtan és bá
nyászat terén mutatkozott legújabb eredmény kivonatosan 
szintén föl lettek véve. Kapták továbbá társulatunk tagjai 
a közlönyön kiviil a m. kir. földtani intézetnek mult évben 
megjelent kiadványait is, nevezetesen a III. kötet 4., to
vábbá a IV. köt. 3. és 4. füzetét, összesen tehát 4 kötet, 
illetőleg füzetet.

És igy a lefolyt triennium alatt társulatunk tagjai ösz- 
szesen 11 kötet, illetőleg füzetnyi oly miivet kaptak az éven- 
kinti 5 frtnyi tagdíj fejében, mely kizárólag hazánk geoló
giai viszonyainak legújabb tanulmányozása eredményeként 
tekinthető; s valóban óriásinak mondható a haladás, ha 
ezen eredményt a régibb évek és cyclusok még igen kez
detleges eredményeivel hasonlítjuk össze !

A lefolyt triennium alatt tehát, mint az a következő 
összeállításból kitűnik,



1874. Közlöny 316 lap. 6 térkép és tábla
F. int. évk. III. k. 1. f. 156 7 —

V

III7 7  7 7  7 7  XJ"L- k. 2. f. 170 7 —
Posepny munkája 200 5 — 7 7

1875: Közlöny 294 7 7 6 —
F. int. évk. IV. k. 2. f. 20 2 — ' ;;

IV7 7  7 7  7 7  • k. 3. f. 82 V 16 — V

1876. Közlöny 350 V 4 - 7 7

F. int. évk. III. k. 4 f '30 y y 5 —

IV7 7  7 7  7 7  x  T • k. 3. f. 24 ?? — — —
IV7 7  7 7  77 • k. 4. f. 160 1 —

J 802 lap 59 térk. illet, tábla.
1800 nyomatott lap, vagyis 112.5 nyomatott iv került a társulat 
utján a társulati tagok kezei közé, összesen 59 térkép vagy tábla 
melléklettel és több ábrával. Ebből 1160 lap, vagyis 725 
nyomatott iv szöveg, 21 térkép, illetőleg tábla-melléklet ki
adása társulatunkat illet meg ; a többi, t. i. 640 nyomatott 
lap, vagyis 40 nyomatott iv szöveg s 38 tábla melléklet a 
m. kir. földtani intézet kiadása s társulatunk tagjai a nagy- 
mélt. földmívelés-, ipar és kereskedelmi m. kir. miniszté
rium kiváló kegye utján kapták meg.

Társulatunk tagjainak jelenlegi létszámát tekintve, az 
a múlt évben bejelentett eredménytől valami lényegesen 
nem üt ugyan el, de részleteiben tekintve, némi ingadozá
sok mégis mutatkoznak ; még sokkal határozottabban tűnik 
fel a különbség, ha a triennális cyclus évi eredményeit 
egyenkint hasonlítjuk össze:

1874. végén 1875. v. 1876. v
Pártfogó . . 1 1 1
Tiszteletbeli . ■ . 7 7 8
Pártoló . . . 5 5 4
Alapitó . . 6 7 8
Levelező . . . 2 3 4
Kendes . . . 280 336 355

Összesen . 301 359 380
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Mig tehát 1874 elején a tagok összes létszáma 284 
volt, addig jelenleg már 380-at tesz ki, tehát majdnem 
100-al többb jelenleg, mint volt 1874 elején. A triennium 
alatt 1875-ben volt a tagszaporodás a 1 •gjelentékenyebb. 
A belépett, meghalt és kilépett tagok közötti arány s az 
évenkinti tag-zaporodás a következő összeállitásból tűnik ki :

1874. 1875. 1876. Összesen

Belépett . . . . . 34 69 31 134
Meghalt . . . 9 4 4 17
Kilépett . . . . . 8 7 6 21
Tagszaporodás , . . 17 58 21 96

A triennium alatt belépett tehát összesen : 134 ; meg
halt: 17 ; kilépett, vagy az alapszabályok megfelelő §.-a 
értelmében kitörőltetett: 21 tag, s igy a tags/aporodás ösz- 
szesen 96-ot teszen ki.

A társulat múlt évi halottjai, a pártoló tagok sorá
ból :x b. S in  a Simon, a rendes tagok sorából pedig: B i- 
z e n t i Frigyes, dr. F r o m m b o l d  Károly és K i s s  
Sándor.

E nagyon is csak a főbb erdményekre szorítkozó je 
lentésemmel kapcsolatban van szerencsém a t. közgyűlés
nek a társulati tagok jelenlegi névjegyzékét ide mellékelve 
bemutatni ; a főbb eredményeket ide vonatkozólag már fön
tebb sorol ám elő.

Ezek t. közgyűlés azon főbb mozzanatok, melyek a 
lefolyt évben, illetőleg triennium alatt különösen társulatunk 
irodalmi munkálkodását, s a társulati tagok létszámának 
állását tekintve, észlelhetők voltak, nézetem szerint ezen ered
ményekkel nagyon is saját erejére utalt társulatunk teljesen 
meg lehet elégedve.
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S most még csak a/.on őszinte óhajt legyen szabad 
kifejeznem, vajha a következő triennális cyclus alatt még 
sokkal örvendetesebb s társulatunk felvirágzását sokszoro
san nagyobb mérvben előtüutető jelentésekkel lehetne a t. 
közgyűlést megörvendeztetni, minek elérésében gyenge erőrn- 
höz képest részemről mindenkor igyekezni fogok legalább 
egy porszemmel hozzájárulni.

Budapest, 1877. jan 31-éu.

Sayóhelyi Frigyes, 
társ. I titk.

A közgyűlés tudomásul veszi.

3. A pénztdr-vizscjdl6 bizottság jelentését s az 1 8 7 7 . évi 
költség-eloirányozatot a másodtitkár felolvassa.

i
:

B e v é t e l
Tervezet
1876-ra

Eredmény
1876-ra

Tervezet
1377-re

a) Pénztármaradvány 1875-ről

b) Hg. Eszterházy Miklós adó-

— 150.43 204
(1876-ról)

mánya . . . . . 420 420
(1875-t e)

420

c) Alapítványok befizetése . — 200
2o4 .75

—
d) Értékpapírok kamatjai . 200 250
e) Év d i j a k ................................ 1600 1367.10 1600
f) Oklevéldijak . . . — 62 24 1
g) Munkálatok eladásából . 130 51.39 66
h) Rendkívüli jövedelem — 142.50 _
i) Közlöny eladása . . . . 150 . — . — j

Összesen 2500 2598.41 2540
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K i a d á s
Tervezet
1876-ra

Eredmény
1876-ra

Tervezet
1877-re

a) Igazgatási költségek 850 738.50 800
b) Földtani kiküldetések 500 4 0 0 -

oo

c) A közlöny kiállítása . . 850 703.40 1200
(400 f r t  m un- 
k a d íja z a s ra )

d) Postabérek, bélyegek stb. 130 135.91 140
e) Könyvek vásárlása . — 65.66 —
f) Rendkívüli kiadás 170 - —
p) T ő k é s í t é s .......................... — 350.74

Összesen 2500 2394 21 2540
Készpénz . — 204.20 —

Mint a bevétel — 2598.41 —

Az 1876. és 1877. évi pénztárvizsgálat alkalmával talált v a 
g y o n á l l a p o t  a következő:

1876. jan. 14. 1877. jan. 20.
a) Földhitelintézeti záloglevelek . 2800 .— 3100.—
b) A keresk. bank záloglevelei . . 7 0 0 .— 800 .—
c) Alapítványi papírok . . . 6 0 7 .— * 605 .—
d) K é s z p é n z ...................................... 150.43 204.20

Összesen . . 4255 43 4709 20
E szerint társulatunk vagyona a legutóbbi pénztárvizsgálás óta 

453  frt 77  krral s z a p o r o d o t t .  •
Budapest, 1877. január 20-án.

Luczenbacher János.
Pfiszter Károly.

A közgyűlés ezen jelentést tudomásul veszi, illetőleg el
fogadja.

4. Az elnök a f. évi számadások leendő megvizsgálására 
Luczenbacher Janos és Pfiszter Károly tagtársakat kéri fel, 
kik a felbivásnak készséggel engednek.

5. Z s i g m o n d y  V i l m o s  tagtárs a költségelő-
3
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irányzatot illető azon megjegyzésére, miszerint a tagok száma 
a tagdijak után bejött összeggel azért nincsen arányban, 
minthogy a selmeczbányai fiókegylet tagjai évi illetményü
ket nem az anyaegylet pénztárába fizetik, P é t  bő  G y u l a  
tagtárs a fiókegyletek intézményét, mint a társulat korlátolt 
anyagi viszonyaival meg nem férketőt, megtámadja. Z s i g 
mo n d y  ellenben a fiókegyletre fordított költséget a társu
lat czéljai által igazolva látja. Rövid eszmecsere után a 
fiókegyletek kérdésének megoldásával a társulati választ
mány lesz megbízva.

6. Z s i g m o n d y  Vi l mos ,  tagtárs azon indítványát, 
hogy a múlt évi bevételben mutatkozott 450 frtnyi többlet 
vagy érdekes kutatásokra, vagy valamely megfelelő mű ki
adására fordittassék, — P e t li ő G y u l a  nem helyesli és 
a nevezett összeget inkább tartaléktőke gyanánt óhajtja te
kintetni. Zsigmondy V. a Posepny-féle mű kiadásában talál
ható perecedensre utalván, indítványát oda magyarázza, hogy 
az összeg ilynemű felhasználását nem minden esetben, ha
nem csak hasonló fontosságú alkalomkor követeli. R e i t z  
F r i g y e s  tehát azon kérdést intézi a közgyűléshez, fel
hatalmazza-e a választmányt, hogy a szóban forgó összegről, 
mely néhány záloglevélnek sorhuzás után való kifizettetése 
által jutott a társulatnak, alkalmilag rendelkezzék ?

A közgyűlés e kérdésben foglalt indítványt egyhangú
lag elfogadja.

7. A társulat által tartatni szokott vidéki vándorgyű
lésekre, illetőleg kirándulásokra kerülvén a sor, Dr. Szabó 
József arra figyelmeztet, hogy a folyó évben egyrészt a ma
gyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése Budapesten, 
másrészt a német geologok congressusa Bécsben fog tar
tatni, és ezen körülményeknél fogva a vándorgyűlésnek ez 
évben meg nem tartását ajánlja. A közgyűlés ezen indítványt 
elfogadja.

8. Böckh  J á n o s  tagtárs indítványát, hogy egy mint
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alapitó tag bejelentett tagtárs, ki azonban elvállalt pénzbeli 
kötelességének a társulat irányában eddig még nem tett ele
get, töröltessék a tagok névsorából — a közgyűlés a vá
lasztmányhoz küldi.

9. A f. évi közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
az elnök Ló c z y  Lajos és S t ü r z e n b a u m  tagtársakat szó
lítja fel, kik a rájok bízott tisztet szívesen elfogadják.

10. M a t y a s o v s z k i  Jakab tagtárs, a titkári teen
dők felszaporodása által indokolt indítványt terjeszt be, mely
ben a társulati pénzek összes kezelését, illetőleg a tagdijak 
behajtását a pénztárnokra bízatni javasolja. Az indítvány a 
társulati választmányhoz utasittatik.

11. A társulati tisztviselőknek és a bizottsági tagoknak 
megválasztására kerülvén a sor, a szavazatszedő bizottsági 
tagokul az elnök Luczenbacher János, Pfiszter Károly és 
Pethő Gyula urakat kéri fel. A beadott 25 szavazat után, 
általános szavazattöbbséggel megválasztattak :

Elnök: Reitz Frigyes.
Alelnök: Dr. Szabó József.
Első titkár: Inkey Béla.
Másod titkár: Schmidt Sándor.

Böckh János, 
Bruimann Vilmos,
Dr. Hofmann Károly, 
Dr. Hunfalvy János 
Dr. Krenner József, 
Lóczy Lajos,

12. A lelépett tisztikarnak a közgyűlés jegyzőkönyvi
leg is kifejezendő köszönetét mond a lefolyt időszakban ki
fejtett tevékenységükért

Egyéb tárgy nem lévén, az elnök a közgyűlést befeje
zettnek nyilvánítja.

3*

Választmányi tagok :
Matyasovszky Jakab, 
Both Lajos,
Sajóhelyi Frigyes, 
b. Splényi Béla,
Dr. Wartba Vincze. 
Z siem ondv V ilm os



A magyarhoni földtani tá rsu la t tagjainak névjegyzéke.
J e g y z e t .  Minden tag neve és lakhelye után következő szám a 

választási évet jelenti.
A társulati tisztviselők nevei a többiekénél v a s t a g a b b  betűk

kel nyomattak.

Pártfogó.
Galantai herceg Eszterházy Miklós, Budapest 1866.

Tiszteletbeli tagok.
gróf Almásy Móric, Bécs 1856.
Cotta Bernard, Freiberg 1876. 
báró Geringer Károly, Bécs 1850. 
lovag Hauer Ferenc, Bécs 1867.

5. Heer Oswald, Zürich 1872. 
dr. Peters Kát oly, Grác 1869.
Stur Dénes, Bécs 1872. 
gróf Thun Leo, Bécs 1850.

Pártoló tagok.
Kőszénbánya- és téglagyár-társulat, Budapest 1872.
Papi Balogh Péter, Debrecen 1861.
Schwarcz Gyula, Székes-Fehérvár 1860.

4, Első cs. kir. szab dunagőzhajózási társulat, Bécs 1873.

Alapító tagok.
lovag Dräsche Henrik, Bécs 1866.
lovag llantken Miksa. Budapest 1860.Vála'Ztm. tag.
Ittebei Kiss Miklós, 1858.
báró Podmaniczky János, Budapest 1858.

5. Salgó-tarjáni kőszénbánya-részvénytársulat, Budap. 1872. 
Kállay Benő, Budapest 1873.
Kónay Jácint, Pozsony 1876.
M. kir. tengerészeti hatóság, Fiume 1876.
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levelező tagok.
Beszédes Kálmán, Esztergom 1873.
Herbich Ferenc, Kolozsvár 1876.
Majlátb Béla, Liptó-Szt.-Miklós 1873.

4. Müller Károly, Villány 1875.
Romié» tagok.

Abt Antal, Kolozsvár 1867.
Adler Károly, Budapest 1872.
Aigner Sándor, Pécs 1875. 
dr. Albert Ferenc, Eger 1871.

5. Angyal József, Kolozsvár 1871. 
dr. Arányi Lajos, Budapest 1861. 
dr. Azary Ákos, Budapest 1875. 
dr. Bacb József, Szécsény 1872.
Baczoni Albert, Kassa 1873.

10. Balló Mátyás, Budapest 1873.
Bány. és érd. akad. ált. társ., Selmec 1876.
Bány. és érd. akad. magy. társ , Selmec 1876. 
Barcsay Árpád, Petrozsény 1875.
Bárdos Mihály, Selmec 1868.

15. Báthory Nándor, Budapest 1875.
Belányi Ferenc, Győr 1873.
U elkás.y  .J á n o s  Budapest 1867. Választm. tag. 
Bellovics Ferenc, Esztergom 1872.
Benes Gyula, Petrozsény 1867.

20. Berccz Antal, Budapest 1867.
Bernátb József, Budapest 1864.
Bielz Albert, N.-Szeben 1871.
R ö c k k  «János, Budapest 1868. Választm. tag. 
Botbár Dániel, Pozsony 1866.

25. dr. Bottenstein Samu, Petrozsény 1875.
Brellicli János, Budapest 1867.
Breznyik János, Selmec 1876.
Bruck Ferenc, Újvidék 1874.
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Bruimanii Vilmos, Budapest 1870. Választói. tag. 
30. Brzorád Rezső, Mogyorós 1867.

Buda Adám, Réa 1866.
Buda Eleks Russ 1866.
Buday Károly, N.-Bánya 1874.
Bugyis András, Ungkvár 1874.

35. Burány János, Esztergom 1870.
Búza János, Sárospatak 1872.
Choczenszky József, Sopron 1867.
Csató János, Nagy-Enyed 1866.
Cseh Lajos, Selmec 1871.

40. Cserni Béla, Gy.-Fehérvár 1875.
Csernyus Andor, Pécs 1872.
Czanyuga József, Budapest 1864. Pénztárnok. 
Dávid Vilmos, Budapest 1866.
De Adda Sándor, Rónaszék 1867.

45 Debreczeny József, Kolozsvár 1875.
Décky Mór, Budapest 1875.
Defrance Károly, Antwerpen (Belgium) 1873.
Deil Jenő, Kassa 1872.
dr. Dékány Rafael, Kecskemét 1867.

50. Dérer Mihály, Selmec 1874.
Déry Mihály, Budapest 1871.
Deutsch Emil, Nyerges-Újfalu 1872.
Dier Lajos, Szatmár 1876.
Divald József, Budapest 1869.

55. Dez°ő Lajos, Sárospatak 1874.
Dobay Vilmos, Dohsina 1867.
Dräsche Gusztáv, Bécs 1866,
Duma György, Budapest 1872.
Eber Nándor, Budapest 1866.

60. Egri Ó-Casinó, Eger 1876.
Eggenberger-féle könyvkereskedés, Budapest 1872. 
Egger Samu, Budapest 1856.
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Eicbleiter Antal, Budapest 1874. 
dr. Eissen Ede, Budapest 1874.

65. ifj. Eissen Ede, Budapest 1875.
Eissen Károly, Budapest 1875. 
báró Eötvös Lóránt, Budapest 1867. 
Erődi-Harracb Béla, Budapest 1874.
Esztergom városa, 1873.

70. gróf Eszterházy Kálmán, Kolozsvár 1870. 
Failbauer Alajos, Leoben (Stiria) 1869.
Faller Gusztáv, Kassa 1871.
Farbaky István, Selmec 1871. 
dr. Farkas János, Rácz-Almás 1874.

75. Farkas Róbert, Budapest 1876.
Fauser Antal, Budapest 1851.
Fekete József, Budapest 1874. 
Felsőmagyarországi bányapolgárság, Igló 1867. 
Ferenczi Freund Károly, Budapest 1875.

80. Fest Aladár, Budapest 1874.
Fikker Ferenc, Verespatak 1876.
Fillinger Károly, Budapest 1871.
Fiscber Samu, Budapest 1874.
dr. Fleischmann Imanuel, Budapest 1875.

85. Frivaldszky János, Budapest 1853. 
dr. Frommhold Károly, Budapest 1873. 
Gerenday Antal, Budapest 1867.
Gerevics Emil, Budapest 1875.
Gesell János, Budapest 1872.

90. Gesell Sándor, Szlatina 1871.
Ghyczy Géza, Budapest 1868.
Ghyczy Kálmán, Budapest 1866.
Glauzer Gyula, Szabolcs 1874.
Glanzer Miksa, Diós-Győr 1867.

95. Gollán Károly, Selmec 1876.
Göltl Ernő, Győr-Szt.-Márton 1875.
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Gombossy János, Budapest 1872.
Gömöry Sándor, Salgótarján 1868.
Gränzenstein Béla, Budapest 1872.

100 Greguss János, Baróth (ErdélyJ 1872.
Gretzmacber Gyula, Selmec 1876.
Gudovits P. Jefrem, Belgrád 1875.
Gyújtó Lajos, Kolozsvár 1869.
Hahóty Sándor, Budapest 1875.

105. Hickl József, Modor 1876
dr. Hajdú Gyula, Nagyvárad 1875. 
dr. Halassy Vilmos, Veszprém 1869.
Halaváts Gyula, Budapest 1874.
Halmágyi Sándor, Kolozsvár 1871.

110. Hamberger József, Brennberg 1867. 
dr. Hasenfeld Manó, Budapest 1866. 
dr. Hausmann Ferenc, Budapest 1850.
Hazay Gyula, Budapest 1875.
Hazslinszky Frigyes, Eperjes 1871.

115. Herepey V. Árpád, Budapest 1875.
Herrich Károly, Budapest 1852.
Herrmann Hugó, Selmec 1876.
Hoffmann János, Petrozsény 1875.
Hofmann Bódog, Belgrád 1868.

120. dr. Hofmann Károly, Budapest 1865.Választm. tag. 
Hofmann Rafael, Vajda-Hunyad 1868.
Hofmann Róbert, Orsóvá 1867. 
dr. Hollósy Jusztinian, K.-Cell 1869.
Horváth Ignác, Budapest 1874.

125. Hozák József, Pribram 1871.
Honig Vilmos, Sz.-Antal 1875.
Hradczki Antal, Szepes-Olaszi 1873.
Hudoba Gusztáv,, Nagybánya 1871.
Huffner Tivadar, Budapest 1871.

130. Hunfalvy János, Budapest 1857. Választm. tag.
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Hiirsch Ágoston, Budapest 1871.
Húsz Samu, Oravicza 18G1.
Jablonszky János, Budapest 1876. 
Jendrássik Miksa, Igló 1866.

135. Iglói ev. főgymnasium 1873.
Jermy Gusztáv, Igló 1873.
Inkey Béla, Budapest 1874.
Joób Frigyes, Budapest 1867.
ifj. Kachelmann Károly, Selmec 1871.

140. Kacbelmann Willibald, Selmec 1874. 
Kacskovits Sándor, Budapest 1876.
Kail Béla, Selmec 1876.
Kalmár Ferenc, Bihar Diószeg 1872. 
Kamenár József, Selmec 1876.

145. dr. Kanka Károly, Pozsony 1851.
Kauffmann Kamilló, Göllnicbánya 1866. 
Kecskeméti ref. főtanoda, 1873.
Keller Emil, Vág-Ujhely 1864.
Kerpely Antal, Selmec 1871.

150. dr. Kézmárszky Tivadar, Budapest 1874. 
Klein Gyula, Budapest 1873.
Kleritj Ljubomir, Belgrád 1874.
Knöpfler Gyula, Selmec 1873. 
dr. Knöpfler Vilmos, Marosvásárhely 1867. 

155. dr. Koch Antal, Kolozsvár 1866.
Koch Ferenc, Kolozsvár 1875.
Kókán János, Budapest 1873. 
dr. Komarek József, Eszék 1872.
Koós Ferenc, M.-Sziget 1875.

160. Korizmics László, Budapest 1853.
Kosztka Vilmos, Sóvár 1872.
Kovács Gyula, Petrasány 1876.
Kozocsa Tivadar, Budapest 1874.
Kraft János, Selmec 1871.
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165. dr. Krászonyi József, Budapest 1874.
Kremnitzky Amandus, Selmec 1875.
Kremnitzky Jakab, Verespatak 1876.
dr. Krenner József, Budapest 1866. Választm. tag'.
Krisz Ferenc, Budapest 1874.

170. dr. Kubacska Hugó, Selmec 1872.
Kuhinka Géza, Kokova 1866.
Kuhinka Katalin, Kokova 1866.
Kuncz Péter, Budapest 1868.
Kuncze Leo, Győr-Szt.-Mártou 1869.

175. Ktirthy Sándor, Kolozsvár 1875.
Lajtbay János, Ó-Becse 1874.
Lakner Ambró, Szombathely 1873.
Láng Ede, Budapest 1871.
Leding Sándor, Nagybánya 1875.

180. Legeza Victor, Budapest 1874.
Lehmann János, Budapest 1876.
dr. Lészay László, Szászváros (Erdély) 1867.
Leutner Károly, Budapest 1867.
Liedermann József, Munkács 1875.

185. Lintner Lajos, Budapest 1875.
Lipner János, Szomolnok 1874.
Liszkay Gusztáv, Selmec 1874.
Lóczy Lajos, Budapest 1874.
Lojka Húgó, Budapest 1875.

190. Luczenbacker János, Budapest 1867. 
dr. Lutter Nándor, Budapest 1867. 
dr. Maár József, Nagybánya 1873. 
dr. Mácsay István, Zajecsár (Serbia) 1867.
Maderspach Livins, Kozsnyó 1875.

195. Markos György, Unghvár 1873.
Márkus Ágoston, M.-Sziget 1867.
Márkus Lajos, Selmec 1876.
Matyasovszky Jakab, Budapest 1872.
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Meezner Vendel, Budapest 1867.
200. báró Mednyánszky Dénes, Pozsony 1866. 

Medveczky Árpád, Budapest 1858.
Méray Ferenc, Nagybánya 1869.
Merényi Dezső, Budapest 1874.
Miháldy István. Bakony-Szt.-L iszló 1872. 

205. dr. Mihályi János, M.-Sziget 1875.
Mikő Béla, Nagybánya 1871.
Mikolay László, Poprád 1875,
Milkovics Zsigmond, Szt.-Mihály 1866. 
Molnár György, Uj-Kigyós 1875.

210. Molnár Károly, Székely-Udvarhely 1874. 
dr. Mosel Antal, Kolozsvár 1866.
Nagy Gusztáv, N.-Bárod 1872.
Návay Gyula, Rhonic 1867. 
dr. Nendtvich Károly, Budapest 1850. 

215. Neubauer Ferenc, Igló 1872.
Neumann Frigyes, Budapest 1871.
Niki Mihály, Budapest 1872. 
ifj. Novelly Antal, Budapest 1872. 
Nyulassy Antal, Bakonybél 1869.

220. Oelhoffer Henrik, Budapest 1871.
Okolicsányi Béla, Kobola-Polyána 1875. 
Ölberg Gusztáv, Abrudbánya 1875.
Ölberg Frigyes, Zalathna 1867.
Ormándy Miklós, Veszprém 1874.

225. dr. Osterlamm Szilárd, Budapest 1875. 
dr. Ováry Pál, Szántó (Hegyalja) 1874. 
Pálffy Samu, Abrudbánya 1867. 
dr. Palotay Ferenc, Veszprém 1874. 
Parádi Kálmán, Kolozsvár 1875.

230. Parragh Gedeon, Kecskemét 1873. 
Paszlavszky József, Budapest 1873.
Péch Antal, Selmec 1867.
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dr. Persz Adolf, Sz.-Fehérvár 1875.
Péter János, Pécs 1875.

235. Petricskó Jenő, Budapest 1875.
Petrogalli József, Besztercebánya 1867.
Pethő Gyula, Budapest 1873.
Pettkó János, Selmec 1852.
Pfiszter Károly, Budapest 1869.

240. Platzer Ferenc, Selmec 1871.
Posner Nándor, Yajda-Hunyad 1873.
Popovics Y. Sándor, Újvidék 1873.
Pö-clil Ede, Selmec 1871.
Posepny Ferenc, Bécs 1871.

245. Posner Károly Lajos, Budapest 1866 
Prélyi István, Budapest 1854.
Preuszner József, Budapest 1867.
Prihradny Ödön, Dolha 1874.
Prugberger József, M.-Sziget 1866.

250. Pulszky Károly, Budapest 1869.
Reichenhaller Kálmán, Heidelberg 1874.
Keit* Frigyes, Budapest 1864. Elnök.
Reitzner Frigyes, Selmec 1874.
Rennert Gyula, Petrozsény 1875.

255. Richter György, Selmec 1871.
Richter Lajos, Budapest 1875.
Riegel Antal, Pécs 1867.
Rieger János, Sebeshely 1867.
Roha Benedek, Anina 1867.

260. Römer Flóris, Budapest 1860.
Rónay Ferenc, Selmec 1875.
Rotli Fajos, Budapest 1870. Másod titkár.
Roth Samu, Lőcse 1874.
Ruffiny Jenő, Dobsina 1872.

265. Rybár István, Unghvár 1871.
Sajóhelyi Frigyes, Budapest 1871. Első titkár.
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Sárkány Kálmán, Dobsina 1872.
Sárkány Miklós, Bakonybél 1869.
Sárkány Miksa, Dobsina 1872.

270. Schafar/.ik Ferenc, Budapest 1875.
Schelle Róbert, Selmec 1876.
Scheffer Vilmos, Antalóc 1873.
Schmidt. Sándor, Budapest 1876.
Schneider Gusztáv, Dobsina 1872.

275. Sckréder Rezső, Selmec 1875.
Schröck enstein Ferenc, Kralup 1867.
Schroll József, Pécs 1867.
dr. Sclmlek Vilmos, Budapest 1875.
Schuller Alajos, Budapest 1874.

280. dr. Schwartz Ottó, Selmec 1875.
Sebestyén Pál, Budapest 1866.
Sebesy Alajos, Keszthely 1873.
Selmecbánya városa 1875.
Senisey Andor, Budapest 1876.

285. dr. Senek István, Selmec 1871.
Serák Károly, Budapest 1874.
Siehmon Adolf, Budapest 1874.
Simonidesz Pál, Ar.-Marőth 1873. 
dr. Sőtér Ágost, M.-Óvár 1875.

290. Spanraft Alajos, Budapest 1875.
báró Splényi Béla Budapest 1874. Választan tag. 
Sramkó Mihály, Aszód 1873 
Staub Mór, Budapest 1874.
Steinhaus Gyula, Feistritz (Stiria) 1871.

295. Steinhausz István, Budapest 1875.
Stepán Miksa, Petrozsény 1872. 
dr. Stessel Lajos, Tápió-Szele 1866.
Stürzenbaum József, Budapest 1874.
Sfíssner Ferenc, Rodna 1869.

300 dr Szabó József, Budapest 1850. Alelnök.



*

Szabó Károly, Bécs 1867.
Szabó Samu, Kolozsvár 1875.
Szakács István, Kecskemét 1873.
Szathmáry Béla, Nagybánya 1869.

305. Szászvárosi ref. gymn. 1875.
Szecskay István, Budapest 1874.
Széles Dénes, Budapest 1866.
Szentgyörgyi Elek, Budapest 1874. 
Szentmiklósy Jenő, Gy.-Fehérvár 1875.

310. Szilniczky Jakab, Selmec 1871.
Szlavik Dániel, Diős-Győr 1867.
Szoltsáriyi Ferenc, Budapest 1875.
Szőnyi Pál, Budapest 1850.
Szumrák Pál, Budapest 1874.

315. Tallatschek Ferenc, Petrozsény 1875.
Téglás Gábor, Déva 1872.
Tenczer János, Selmec 1876.
Teschler György, Budapest 1875.
Themák Ede, Temesvár 1869.

320. Tirscher József, Szélakna 1876.
Torma Zsófia, Szászváros 1867.
Tóth Ágoston, Gmunden (Ausztria) 1868. 
Tretyák János, Diós-Győr 1874.
Tribusz Ferenc, Oravica 1867.

325. Tudom.- és mtiegy. olvasókör, Budapest 1875. 
Unghvári kir. kath. fogyom. 1875.
Valkovics Antal, Selmec 1875.
Válya Miklós, Budapest 1876.
Varga Ferenc, Budapest 1875.

330 Varinyi János, Budapest 1875. 
gróf Vass Samu, Budapest 1859. 
báró Vécsey József, Budapest 1868.
Végh István, M.-Nádas 1875.
Veress József, Petrozsény 1867.
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335. Vincze József, Petrozsény 1875. 
dr. Vogel Gusztáv, Budapest 1875.
Volny József, Budapest 1870. 
dr. Wagner Dániel, Budapest 1850.
Wagner Vilmos, Budapest 1873.

340. Wagner József, Selmec 1871.
Wanschada Károly, Selmec 1876.
dr. Wartha Vince, Budapest 1868. Választm. tag.
Wein János, Budapest 1867.
Weisz Bernát, Budapest 1866.

345. Weisz Tádé, Zalathna 1867.
Wettstein Antal, Budapest 1866. Választm. tag. 
Wieszner Adolf, Selmec 1870.
Winkler Benő, Selmec 1867.
Winkler János, Verespatak 1875,

350. Wissinger Károly, Budapest 1873. Választm. tag. 
Wittinger János, Budapest 1875.
Zemlinszky Rezső, Salgótarján 1866.
Zloha Ferenc, Igló 1866.
Zsigmondy Béla, Budapest 1871.

355. Zsigmondy Vilmos, Budapest 1864. Választm. tag.

E szerint a magyarhoni földtani társulat jelenleg a 
következő tagokból áll:

1 pártfogó, 8 tiszteletbeli, 4 pártoló, 8 alapitó, 4 leve
lező és 355 rendes tagból ; tehát az összes létszám : «5 8 0 . 

Kelt Budapesten, 1877. január hó 26-án.
8ajóhelyi Frigyes,

társulati I. titkár.
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E lőfizettek a „Földtani Közlönyé re az 1876. évben

M. kir. b ány ai gazga tó s ág Selmeczbányán.
„ ,, vinczellérképezde Erdiószegen.

., bányabivatal Szélaknán.
„ bányaigazgatóság Nagybányán, 

bányahivatal Felsőbányán 
., ,, Kapnikbáuyán.
„ „ ,. Oláhlap osbányán.
„ „ „ Bodnán.
,, ., vasgyári hivatal Bojahidán.
,, „ kohóhivatal Fernczelyén.
„ vasgyári hivatal Diósgyőrött.
„ ,, bányahivatal Urvölgyön.
„ ,, Körmöczbányán.
Kassai állami főreáltanoda igazgatósága.
Főiskolai tanári olvasóegylet.

Budapest, 1877. január bó 30-án.

Roth Lajos, 
társulati II. titkár


