
TÁRSULATI ÜGYEK.

A magyarhoni földtani társulat közgyűlése 

1878. január hó 30-án.

1. Elnök üdvözölvén a jelenvoltakat, mindenekelőtt a közgyűlési 
jegyzőkönyv hitelesítésére Bernáth József és Stürzenbaum József társ. 
tagokat fölkérni indítványozza, mit is a közgyűlés elfogad.

2. Elnök felolvassa jelentését a magyarhoni földtani társulatról 
1877. évben.

T i s z t e l t  k ö z g y ű l é s !
Midőn az év fordultával az egybegyíílt tagtársakat üdvözölhetni 

van szerencsém, engedjék meg, hogy a lefolyt évszakban kifejtett tevé
kenységünkre, a társulat beléletére és külső viszonyaira rövid pillantást 
vessek, mely a jövőre követendő eljárás iránt tájékozásul szolgálhat.

Örömmel mondhatom ki, hogy társulatunk eddigi életében annak 1877. 
évi működése is méltó helyet foglal el, sőt oly jelenségeket hír felmu
tatni, melyek a tudományos mozgalmak élénkítéséről és a társulat je
lentőségének emeléséről tanúskodnak.

A társulat jelenlegi állását és külviszouyait ecsetelő számbeli ada
tokról majd a titkári jelentés alapján értesülünk; legyen elég kiemel
nem, hogy mind a tagok számában, mind anyagi eszközeinkben viszo
nyainkhoz képest kielégítő álladékot látunk. Külön említést érdemel 
azon tevékenység, melyre társulatunk a párisi világtárlat ügyében 
hivatva lett. Magyarország részéről a kiállításban való részvét határoz- 
tatván el, a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. Miniszter 
úr az egyes szakcsoportok szervezésé e az illető testületek és egyletek 
közreműködését vevén igénybe, a 16., 43. és 50. szakosztályokra nézve, 
melyek a földtani ügyeket, tovább a bánya- és kohó-ipar czíkkeit ka
rolják át, a magyarhoni földtani társulathoz fordult. A miniszteri felszó
lítás értelmében a társulati választmány hármas kijelölést terjesztett
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fel, mélynek alapján a miniszter úí* által Zsigmondy Vilmos tagtársunk 
neveztetett ki előadóul az országos központi kiállítási bizottságba. Egy
úttal szintén a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter úr fel
hívása folytán a társulat kebelében elnökletem alatt Belházy János, 
Bruimann Vilmos, Zsigmondy Vilmos és Schmidt Sándor tagtársainkból 
külön kiállítási szakosztály alakúit, mely többszöri ülésekben a bánya- 
és kohóipari kiállítás szervezésénél követendő eljárást megállapítván, 
ennek értelmében a magyarhoni bánya- és kohóiparosokhoz felszólítást 
intézett, az egybegyűlő tárgyak tényleges rendezésére pedig a m. kir. 
pénzügyi miniszter úr által az állami bányászat és kohászat kiállításá
nak rendezésével megbízott Gesell Sándor tagtársunkat nyerte meg.

Ezen keblünkben alakúit külön bizottmány főtörekvése oda van irá
nyozva, hogy a magyar bányászat és kohászat égy egyöntetű terv szerint 
rendezendő csoportos kiállításban legyen méltóan képviselve.

A társulat eme kifelé való szereplésének megemlítése után áttérek 
annak beléletére, tüzetesen tudományos tevékenységére.

Czéljának, t. i. a földtan neveltetésének hazánkban és Magyaror
szág földtani megismertetésének elérésére három főeszközzel rendelkezik 
társulatunk: értem a szakűléseket, a kiadványokat és a tudományos 
kiküldetéseket, és mind e három téren ez idén örvendetes jelensé
gekre és kielégítő eredményekre akadunk.

A társulat havi 'szakülésein alkalmunk volt a magyar föld- és ás
ványtani kutatás számos érdekes eredményével megismerkedni és meg
elégedéssel tapasztaltuk, hogy a tartott előadások számában és változa
tosságában az előbbi évekhez képest haladás mutatkozott ; figye
lemre méltónak tekintjük azt a körülményt , hogy szaktudósaink 
eme gyülekezetei ez idén két ízben szolgáltak uj ásvány- vagy kövület
fajok bemutatására , a Bunsenin (Kremier), az Echinocardiiim inter
medium (Lóczy) e helyen nyertek — hogy úgy mondjam — polgár
jogot a tudományban. — A szaküléseknek szigorúan tudományos jellege 
természetesen kizárja azt, hogy a nagy közönség által kerestessenek fel; 
de midőn a fővárosban lévő szakférfiak ez ülésekben való élénk rész
vétük által a követett irány helyessége mellett tanúskodnak, biztosak 
lehetünk a felől, hogy a közvetlen érintkezés, melyre ez ülések nyújtják 
a legjobb alkalmat, a tudomány művelésére csak kedvező hatással lehet.

A második eszközre, t. i. a társulat kiadványaira térvén át, a 
tudományos tevékenység örvendetes jeléül tekinthetjük a Földtani Köz
löny nagyobb terjedelmét, melyet — daczára annak, hogy egy új tudo
mányos vállalat a földtani munkálatok egy részét magához vonta, — 
ez idén elért. Ez eredmény nagyrészt a szokottnál élénkebb tevékenység-

Földtan i Közlöny. V i l i .  éyf. 3
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nek köszönhető, melyet társulatunk vidéki tagjai fejtettek ki, — oly 
jelenség, mely a tudományos törekvéseknek hazánkban való terjedé
sére kedvező világot vet. Evvel kapcsolatban jelentem, hogy a múlt 
évi közgyűlés határozata foganatosíttatván, a selmeczi fiók egyesülettel 
szorosabb összeköttetés belépett az anyaegyesület, mely viszonynak kedvező 
hatását mindkét félre nézve már is tapasztaljuk. A beküldött jelentések 
a selmeczi tagtársak tudományos tevékenységéről kedvező képet nyúj
tanak s meggyőződtünk, hogy a fiókegyesületnek átengedett összegek, az 
alapítás czéljának megfelelően, érdekes és eredményteljes földtani ku
tatásokra fordítíattak és a fiókegyesület szakülésein tartott értekezések, a 
mennyire lehet, a Közlönyben közzététetvén, szélesebb körök ismereté
hez jutottak.

A társulat által használt harmadik eszközt, — a tudományos ki
küldéseket — illetőleg, a titkári jelentésben előadandó adatok alapján meg 
fog győződni a tisztelt közgyűlés, hogy társulatunk e tekintetben való 
törekvései ez idén is szép sikerrel koronáztattak és hazánk földtani át
kutatásához érdemesen járultak,

Kein mulaszthatom el megemlíteni, hogy a Földtani Közlőidben 
megjelenő eredeti értekezéseknek német nyelven való rövid kivonatai 
már most rendesen jelennek meg a bécsi „Verhandlungen der k. k. 
geol. Reichsanstalt“ füzeteiben.

Engedje meg a t. közgyűlés, hogy jelentésem végsoraiban én em
lékezzem megboldogult L u c z e n b a c h er  J á n o s  társulati tagról, kit 
a halál az elmúlt évben szólitott ki soraink közül. A boldogult oly 
buzgalommal viselkedett a társulat ügyeiért, tekintet nélkül elfoglaltsá
gai és aggkorára, hogy a legutóbbi időkig is mint számadás-vizsgáló 
bizottsági tag a társulat érdekében működni folyton kész volt. A meg
boldogult ügybuzgalmának csekély méltatása lenne a hátramadt család
tagokhoz intézendő jegyzőkönyvi elismerés, mit is ezennel indítványozni 
szerencsém van.

Végre legyen szabad ismét ama nagylelkű támogatásra utalni, 
melyben a földmiv.-ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium, valamint 
a m. t. Akadémia igazgatósága társulatunkat részesíti; az első a m. k. 
földtani intézet évkönyveinek ingyen átengedése, az utóbbi pedig ezen 
ülésterem használatának megengedése által. Indítványozom tehát, hogy 
azon hálás köszönetnek, melyet ezennel a társulat nevében a földm. ipar
és kereskedelemügyi m. k. minisztériumnak és a m. tudom. Akadémia igaz
gatóságának nyilvánítani bátorkodom, jegyzőkönyvi kifejezés is adassék.

3. Inhey Béla társ. első titkár előadja titkári jelentését a követ
kezőkben :
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T i s z t e l t  k ö z g y ű l é s !
Jelentésemnek föladata és czélja az lévén, hogy azon általános 

képet, melyben t. elnökünk a m. földtani társulat 1877. évi működését 
vázolta, számokkal és részletes adatokkal kiegészítsem, czélszerűnek 
tartom, ha az elnöki jelentésben követett sorrendet követve, először a 
társulat jelenlegi állásáról, létszámáról, azután pedig 1877. évi tudomá
nyos tevékenységéről, melyet szaküléseken, kiadványokban és kikülde
tésekben fejtett ki, fogok szólni.

A magyar földtani társulat jelenleg a következő tagokból á ll: 
Pártfogó 1
Tiszteletbeli tag 8 
Pártoló „ 3
Alapító „ 8  
Levelező „ 4
"Rendes y>9 /  294 anyatársulati tag

” ' \ 38 selmeczi fiőkegyesületi tag.
Összesen: 356.

Ha ezen összeget a tavali közgyűlésben kimutatott létszámmal 
(380) hasonlítjuk össze, jelentékeny csökkenés tűnik fel. Ez azonban 
csak látszólagos, a mennyiben a névsorba felvett tagok közűi kilencz 
már 1876-ban jelentette be kilépését, nyolcz név pedig az alapszabályok 
értelmében még az 1877-iki közgyűlés előtt töröltetett ki. Ezek szerint 
a valóságos létszám a múlt közgjülés idejében csak 363 volt, és így 
a tényleges fogyatkozás azóta csak 7. Ezen fogyatkozás pedig akként 
jött létre, hogy az 1877. év folyatífaban

k i l é p e t t ..................................................10 tag
az alapszabályok értelmében kitöröltetett 14 „
meghalt . . . . . . . . .  . 3 „•

27
1877-ben b e lé p e t t ................................ . 20 új tag

különbség 7.
Az nj tagok közűi Errdödy Sándor gróf úr ő nagyméltósága 100 

forintnyi alapitványnyal lépett az alapító tagok sorába.
Azon veszteségek közül, melyeket a lefolyt évben a halál okozott 

társulatunknak, különösen fájdalmasan hatott Popovics Vazul Sándor 
korai kimúlása, mely minket ép oly buzgó, mint tehetséges munkatár
sunktól fosztott meg.

A folyó ügyek elintézése végett a társulati választmány 1877-ben 
6 ízben tartott ülést, u. m. január 20-án, február 18-án, márczius 16-án, 
április 15-én, november 7-én és deczember 5-én.

3*
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A társulat tudományos munkálataira térvén át, első sorban a 
szaküléseket említem, melyek az előre megállapított időben, a nyári 
szünidő, azaz juh, aug., sept. és oct. hónapok kivételével, liavonkint 
tartattak. E nyolcz szakülésen alkalmunk volt 17 szerzőnek 28 érteke
zését vagy rövidebb közlését hallanunk, még pedig nagyobbrészt ma
guktól a szerzőktől, mert e számban csak 7 a vidékről beküldött és a 
titkárok által felolvasott dolgozat.

A szerzők neveinek betűsora szerint az előadások ezek:
1. Böckh János: Megjegyzések az „Uj adatok a déli Bakony föld- és 

őslénytani ismertetéséhez“ czíntű munkához.
2 Dr. Herbich Ferencz: „A Székelyföld geológiája,“ a m. k. földt. inté

zetévkönyveiben kiadandó nagy munkának megismertetése.
3. „ „Geológiai tapasztalatok a mészszirtek területén az er

délyi érczhegység keleti szélén “ Ezen munkát, melyben 
a szerző a társulat megbízásából eszközölt kutatásainak 
eredményeit adja, Schmidt S. úr ismertette meg a társu
lat novemberi ülésén.

4. Inkey Béla: „Az 1876. évben Somogymegyében észlelt földrengésekről. “
5. „ „Földcsuszamlás Somogymegyében.“
6. „ „A Richthofenféle löszelméletről.“
7. Dr. Kremier J. Sándor: „A Bunsenin, egy új ásványfaj.“
8. „ „Egy csiklovai érdekes ás vány csoportozatrób “
9. „ „Czinnober-előjövetel Mernyiken.“

10. „ „Fehérólomércz Rodnáról “
í l .  Dr. Koch Antal: Megjegyzések“-a Kochlitzer-féle földtani térképhez 

(Fruska Gora), (beküldve.)
12. Lóczy Lajos: A Fehér-Körös-völgyben gyűjtött Echinidákról: Echino-

cardium intermedium n. sp. bemutatása.
13. „ Az erdély-magyar határhegységben tett földtani kirán

dulásról szóló jelentés.
14. „ A Hegyes-Drócsa-Pietrosza hegység földtani térképének

bemutatása és magyarázata.
17). Maderspach Livius: A pelsőcz-ardói gálmatelepekrol. (beküldve).
16. Pécli A: A bányatérképek szerkesztéséről, (beküldve).
17. Pejachevich J. gr.: Az u. n. madárfészkekről, (beküldve).
18. Rochlitzer J. : Adatok a Fruska Gora hegység földtani ismertetéséhez.

(beküldve.)
19. Dr. Both Samu: Az alacsony Tátra melaphyrjeiről. (beküldve.)
20. Schafarzik F . : A Kovácsi mellett előforduló trachyttufa petrographiai

minőségéről.
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21. ScJimidt S.: Ásványtani közlemények. (Galenit átváltozásairól, a
Pyrostilpnit egy új lelhelye, Opál Mogyoródról.)

22. „ Ásványtani közlemények. (Egy felsőbányái Barytról.)
23. Semsey Andor: Egy brasiliai Apatitról.
24. „ Szilágy-somlyói harmadkon kövületekről.
25. Stürzenbaum J . : Óriási Foraminiferákról.
26. Dr. Szabó József: Nyirok és lösz a budai hegységben.
27. „ A szarvaskői Wehrlitről.
28. Dr. Wartha Y .: A széksó képződéséről.

Tárgyukra nézve ezen előadások közt 8 ásványtani, 3 petrogra- 
phiai, 3 palaeontologiai és 14 szorosabban véve geológiai vagy vegyes 
természetű volt.

A társulat kiadványai a „Földtani Közlöny“ 12 füzetében állnak; 
tartalmuk zömét az imént felsorolt előadások képezik, melyek közül 
azonban 11-et le kell vonni, mint a melyek vagy még nem, vagy csak 
jegyzőkönyvi kivonatban vagy végre más helyt, u. m. a m. k. földtani 
intézet Évkönyveiben és a Természetrajzi Füzetekben jelentek meg. 
Másrészt a Közlönybe oly eredeti értekezések is vétettek fel, melyek
nek előadására nem volt alkalom ; ilyenek Liszkay G. ur selmeczi tag
társunk értekezése a Tetradymit lellielyéről Zsubkón, stb. továbbá a
m. k. geologok ezidei fölvételeinek átnézete. A Közlöny irodalmi és 
vegyes rovata iparkodván a folyó geológiai irodalmat követni és a ma
gyar közönség ismeretéhez juttatni, a Budapesten lakó geologok buzgó 
közreműködése mellett, változatosságot, eléggé nagy terjedelmet nyert. 
Ez általános élénk tevékenységnek köszönhető, hogy a Földtani Köz
löny múlt évi terjedelmét is fölülmúlva, 28 ívnyi vastagságra emelke
dett. Magyarázó mellékletül 3 táblát és 13 ziücotypikus rajzot tartalmaz.

A múlt évi közgyűlés 400 frtnyi összeget szavazott meg tudo
mányos földtani kutatások eszközlésére.

E határozat oly módon foganatosíttatott, hogy a választmány dr. 
Herbich Ferencz és Lóczy Lajos urak ajánlatait elfogadván, az elsőt az 
erdélyi érezhegység mészszirtjeinek tanulmányozásával, az utóbbit pe
dig a Hegyes-Drócsa-Pietrosza hegység átkutatásával bizta meg. Dr. 
Herbich működésének eredményét a föntnevezett terjedelmes értekezés
ben látjuk, melyet a társulat kivételesen két nyelven adott ki a Közlöny 
9. 10. 11. és 12. számaiban; Lóczyt hirtelen elutazása akadályozta 
meg tanúlmányainak teljes kidolgozásában; egyelőre csak az általa ki
dolgozott részletes térképet bírjuk, de reméljük, hogy az év folyamában 
még alkalmunk lesz hátrahagyott adataiból és a gyűjtött anyag alap
ján egyetmást közölni.



4. Schmidt Sándor társ. másodtitkár előterjeszti a pénztárvizsgáló bizottság jelentését, mely bizottság egyik 
tagjául a múlt évi közgyűlés által kinevezett Luczenbacher János elhalálozása folytán a társulati választmány 
Pethö Gyula társ. tagot választá, valamint az 1878. évi költségelőirányzatot:

B e v é t e l
Tervezet Eredmény Tervezet

K i a d á s
Tervezet Eredmény Tervezet

1877-re 1877-re 1878-ra 1877-re 1877-re 1878-re

a Pénztár maradvány . 204 .— 204,20 60 — a Igazgatási költségekre . 800 .— 733.86 750.—

b Hg. Eszterházy Miklós adomá-
nya . . .  . . . 420 .— 420 .— 4 2 0 . - b Földtani kiküldetésekre 400 .— 400 .— —

e Alapítványok befizetése . — 100.— — c Kiadványokra (400 frt munka
díjazásra) ........................... 1 2 0 0 .- 1041.17 1200.—

d Alapítványi kamatok. — 15. — _
d Póstabérck stb........................ 140 .— 53.06 135.—

e Értékpapírok kamatai . 

Évdíjak . . . .

250 .— 221.50 250 .—
e T ők ésítés................................ 89.48 _

f 1600.— 1305.— 1350,—
f Ideiglenes betét . . . 200 .— _

Oklevéldijak . . . .g — 34.24 —
g 60.38 6 1 .—K észpénz................................

6 6 .— 6 2 .— 66. —MunRíiK eiaaasa . . . .

i Visszavétel a takaréktárból. — 200.— — S ^

k Takaréktári kamat . — 5.22 — s '

1 Rendkívüli bevétel — 10.79 — y S

Összesen: 2540.— 2577.95 2146.— Összesen : 2540.— 2577.95 2146.—
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(A közölt számadások indokolására a következőket terjesztjük elé:
A mérleg bevételi e) pontjánál a múlt évben hasonló czimen az 

alapítványi és takarékpénztári kamatok is szerepeltek, innen a látszó
lagos eltérés az előirányzott összegtől; az f) ponthoz: a bevételi keves- 
let oka a tagsági díjak késedelmes befolyása; ezideig nevezetesen bátra 
lékban van az 1877-rŐl helybeli 43, vidéki 42 és igy összesen 85 tag; 
az 1) pontnál a rendkívüli bevételt egy záloglevél esetleges kihúzása 
okozta. Egészben véve a bevételi eredmény 37 írt 95 kr többletet 
mutat.

A mérleg kiadási c) pontjánál a túlkiadás 241 frt 17 kr, mert a 
kitett összegbe az írói tiszteletdijak beszámítva nincsenek. A túlkiadást 
oly körülmények okozták, melyekre az előirányzat készítése alkalmá
val tekintet nem lehetett, mert későbbi keltű választmányi ülésen en
gedélyeztettek, ilyen a Közlöny“ fűzése, boritékozása, czímszalagok 
tömeges nyomatása, terjedelem, — a múlt évinél Ívvel t öbb,
— műmellékletek ; az írói tiszteletdíjak fejében megszavazott 400 o. é. 
forintra így csak 60 frt 38 kr áll a társulat rendelkezésére, de 85 tag 
után még behajtandó volna 425 frt, a mi tekintve a behajtás bizonyta
lanságát, a födözetre valószínűen elegendő lesz.

A társulat vagyoni kimutatásához megjegyzendő, a c) ponthoz: 
egy alapitó tag a m. évi közgyűlés határozatából kitörültetvén, mivel 
alapítványa be nem hajtható — ez okozza a 200 frt csökkenést).

5) Zsigmondy Vilmos indítványozza, hogy jövendőben a vagyon- 
kimutatásban az alapítványok (alapító és pártoló tagok tőkéi) külön nm- 
tatandők ki, mert ezen összegeknek, melyek a társulat egyik létalapját 
képezik, minden körülmények között érintetleneknek kell maradniok.

Az 1877. 'és- 1878. évi pénztárvizsgálat alkalmával talált vagyon
állapot a következő:

1877. jan 20. 1878. jan. 24.
a) Földkiteliutézeti záloglevelek 3100.— 3100.—
b) A kereskedelmi bank záloglevelei 800.— 900.—
c) Alapítványi papírok 605.— 405.—
d) Készpénz 204.20 60.38

Összesen: 4709.20 4465.38
E szerint társulatunk vagyona a múlt évi pénztárvizsgálat óta 

243 írt 82 krral csökkent.
Budapesten, 1878. évi január hó 24-én.

Pfiszter Károly S. k. 
Petho Gyula s. k.
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A közgyűlés elfogadja egyhangúlag. Ennek kapcsában
6) ugyancsak föntnevezett, utalva indítványának fontosságára, mi

után sajnálattal látná, hogy az idei költségvetésben a „Földtani kikül
detések“ czimétt mi sem irányoztatok elő, utalva a társulatnak eddig 
ezirányban is kifejtett üdvös, a tudománynak jelentékeny hasznothozó 
működésére, indítványozza: hatalmazná fel a közgyűlés a társulati vá- 
lasztmányt, hogy előforduló fontos kiküldetések esetén a társulati va
gyonnak azon részéhez, bizonyos összeg erejéig, hozzányúlhasson, mely 
az alapítványok összegében nem foglaltatik.

Elénk eszmecsere után, melyben az indítványozón kívül az elnök, 
dr. Szabó József, Splényi Béla báró és Böckh János résztvettek, a 
közgyűlés többsége Böckh János indítványát fogadja el, mely szerint a 
társulati tőke teljességében meghagyandó. A földtani kiküldetések esz
közlésére a m. é. decz. 27-ki választmányi ülésre történt hivatkozás, 
hol ezen ügynek a társulati tőkére nézve nem hátrányos módon való 
megoldása kilátásba helyeztetett.

7) A közgyűlés a felolvasott mindhárom jelentést tudomásul veszi, 
illetőleg elfogadja.

8) Halavdts Gyula indítványozza, hogy miután dr. Herbich Fe- 
rencz, ki azon kikötéssel küldetett ki a társulat által,' miszerint gyűj
tött példányait a m. k. földtani intézetnek beküldeni kötelessége — 
ezitleig oda mit sem küldött be, felszólítandó: hogy a gyűjtött példányokat 
tudományos feldolgozásuk után beküldje.

A közgyűlés általános helyesléssel elfogadja az indítványt
9) Elnök az évenkint tartatni szokott vándorgyűlések tárgyában in

dítványozta, hogy mivel részint a párisi közkiállítás, részint pedig azon 
körülmény is, hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók idei nagy
gyűlése Budapesten lesz, a társulati tagokat már is igénybe veszik: ez 
évben vándorgyűlés ne tartassék, ha csak, Rotli Lajosnak a m. é. decz. 
hó 20-án tartott választmányi ülésen előterjesztett indítványa értel
mében a nevezett nagygyűlés alkalmából a választmány egy földtani 
kirándulást tervezne valamely közeli érdekes területre.

A közgyűlés elfogadja, illetőleg tudomásul veszi.
11) A f. é. számadások megvizsgálására a közgyűlés, elnök indít

ványára, Pfiszter Károly és Petho Gyula tagtársakat kéri föl.
Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.



Szakülés 1878. év január hó 9-én.
(Jegyzőkönyvi kivonat.)

1. Dr. S z a b ó  J ó z s e f  előadta „Petrographiai és geológiai tanulmányok Seb 
mecz környékéről“ czimű értekezésének első részét több kőzet bemutatásával. (L. a 
jelen számot,)

2. Dr. P o s e v i t z  T i v a d a r  értekezett „Igló környékének negyedkori tavá
ról.“ (L. a jövő számban.)

3. R o t h L a j o s  egy uj Cardium-fajt mutatott be, melynek első példányát 
Tolnamegyében, O-Kurdon találta. A földtani kutatások folyamában ugyanez a 
faj a pécsi hegységet szegélyző Congeria rétegekben még több ponton találtatott. Az új 
Cardium jellemző sajátságátképezik a magas taraj-alakú lemezek, melyek háromszögű 
bordáin emelkednek. A bordák száma rendesen 7, és a tarajok magassága a héj 
elejétől fogva a hátsó végéig fokozatosan nő, úgy hogy a leghátsó borda a legma
gasabb tarajjal van ékesítve. Ezen jellemző vonáshoz képest az új Cardiumfaj n eve:

C a r d i u m  c r i s t a g  a 11 i R o t h.
A rokon fajok közt legközelebb áll hozzá a Cardium Hungaricum Hornos, mely

től főleg a bordák számában különbözik. Némileg hasonlít a Card. Fuchsi Neumayr 
nevű fajhoz, másrészt pedig a Card, ferrugineum Bruzina fajhoz, s kőmagvai, melye
ket Böckh J. Baranyamegyében Bükkösdön talált, a Card. Neumayri Fuchs, de még 
inkább a Card. Odessae Barbot kőmagvaihoz hasonlítanak.

4. U j t a g o k u l  jelentkeztek: W e i n  K á r o l y  (bej. Schmidt Sándor) és dr. 
G a 11 i k Gé z a ,  gyógyszerész, (bej. Liszkay Gusztáv és Bárdos Mihály.)

A f. é. január 20-án tartott választmányi ülésen új tagúi jelentkezett G u c k l e r  
G y ő z ő ,  m. kir.bányaesküdt, (bej. Bruiman Vilmos), hasonlóan jan. hó 28-án P á l f f y  
S á n d o r  h. ügyvéd.
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A selmeczbáoyai földtani liókegyesiiiet szakgyiiléseinek jegyzőkönyvi kivonata.

III. *) deczeinber 12-én 1877.
1. P l a t z e r  F e r e n c z  bányafőnöksegéd a bakabányai elhagyott bányászatról 

értekezvén, érdekesen ismerteti az ottani viszonyokat. Az érczek előjövetele és ne
mes fémekben való gazdagságuk tekintetében számos becses adatot gyüjtvén, kifejti 
azon körülményeket, melyek között a bakabányai bányászat újból felkarolható 
és az ottani érczek haszonnal értékesíthetők lennének. Előadását a helyszínén nagy 
gonddal összegyűjtött ásvány és kőzet gyüjteménynyel illusztrálja.

2. Z. K n ö p f l e r  G y u l a  röviden ismertet egy általa az akadémiai bányász- 
növendékek használatára összeállított ásványmeghatározási módszert és azt kísérleti
leg be is mutatja.

I. január 9. 1878.

1. Z. K n ö p d e r  G y u l a  előadást tart a hodrusbányai Syenit tömzsről. Előadó 
e tömzsnek ismertetését már m. év október havában megkezdette és a jelen alkalom
mal az összegyűjtött kőzeteket mutatja be és ezeknek petrographiai tulajdonságait 
tárgyalja.

A magyarhoni földtani társulat tagjainak névjegyzéke.
(1878. jannár hó 1-ső napján).

J e g y z e t .  Minden tag neve és lakóhelye után következő szám a választási 
évet jelenti.

A társulati tisztviselők nevei a többieknél v a s t a g a b b  betűkkel nyomattak.

Pártfogó.
Galantai herczeg Eszterházy Miklós, Budapest 1866.

Tiszteletbeli tagok.
Gróf Almásy Móric, Bécs 1850. 5. Heer Oswald, Zürich 1872.
Cotta Bcrnárd. Freiberg 1876. dr. Peters Károly, Grác 1869.
báró Geringer Károly, Bécs 1850. Stur Dénes, Bécs 1872.
lovag Hauer Ferenc, Bécs 1867. 8. gróf Thun Leo, Bécs 1850.

Pártoló tagok.
Kőszénbánya- és téglagyár-társulat, 3. Első cs. kir. szab. dunagőzhajőzási 

Budapest 1872. társulat, Bécs 1873.
Schwarcz Gyula, Budapest 1860.

*) L. a „Földt. Közi.“ VII. évf. 401. old.


