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TÁRSULATI ÜGYEK.
JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL.

I I I .  S Z A K Ü L É S  1 8 8 4 .  Á P R I L I S  2 -I K Á N . *

Elnök : Dr. S zabó  .Jó z s e f .

1. Matyasovszky -Jakab : A káromszéki -s különösen a sós mezői petróleum 
területnek geológiai viszonyait ismertette és a hely színén szerzett tapasztalati 
adatok alapján következtetéseket vont a petróleum tartalmú rétegek elterjedésére 
és gyakorlati kiaknázhatóságára nézve is.

Összegezve a tárgyalt földtani viszonyokat, azt látjuk, hogy a Sármezőn és 
közvetlen környékén átkutatott terület három petroleum tartalmú színtájat rejt 
magában, és pedig:

1. A legfelsőbb színtájhoz a gipsztartalmú homokos-agyagos rétegek tartoz
nak, melyek a közeli Chersa vidékén is ki vannak mutatva. Kezdeties módon, de 
régóta s nem csekély mennyiségű kőolajat bányásznak belőlük. Ezek a rétegek 
Sósmezőnél is el vannak terjedve.

2. A középső színtájat a menilitpala csoportja képviseli, melynek naphta és 
ozokerit-tartalma számos kibukkanáson s a lemélvesztett kutató aknákban kimutat
ható. — Főleg a Galicziában tett tapasztalatok szerint a menilitpala-csoportnak 
nincs nemzetgazdasági jelentősége, miután kőolajban igen szegény, sőt meddő, 
miért is a legtöbb, gazdagabb kőolaj-exploitatio elérését czélzó kísérlet eredménye 
nem volt kielégítő. De tekintetbe véve azt a körülményt, hogy a menilitpala-csoport 
Sósmezőnél a galicziaitól abban tért el, hogy itt vastag, durva homokkőpadokat 
zár magába, ennélfogva itt nagyobb kőolajösszegyülemlést lehet föltenni.

3. A legmélyebb és legjelentékenvebb színtájat a Ropianka-rétegek képezik, 
melyek az V. számú aknával érendők el. Úgv a földtani viszonyok, valamint azon 
gazdag olajnyomok, melyek Galiczia, különösen pedig Sloboda rungurska vidéke 
legjobb viszonyaival teljesen megegyezők, feljogosítanak mind minőségi, mind 
mennyiségi tekintetben a legjobb eredmény reményére.

Eloszlatandó azon többé-kevésbbé alapos aggodalmat, mely a magyarországi, 
azaz a Kárpátok déli, illetőleg nyugati szélén eszközölt olajnyerés kedvezőtlen 
eredményein alapul, melyet a Sáros-, Zemplén-, Ungh- és Máramaros megyék terü
letén a többé-kevésbbé okszerűen tett kutatások -— sajnos — bizonyítanak, külö
nösen azon körülményt kell itt kiemelnem, hogy a háromszéki petroleum terü
lete a keleti Kárpátoknak majdnem kizárólag keleti lejtőjén van , és hogy 
teljesen a moldvai petroleumöv csapásába esik, hol is Sósmezőtől északra, So-
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loncz, Majnesti és Slanik táján évek óta a kőolaj aknázása nyereséges, más
részt ismét ezen kőolaj-öv Sósmezőn túl, messze délre, kétségtelenül folytatását 
képezi annak, mit számos petroleum-kibukkanás bizonyít, s itt csak a gelenczei 
petroleum-forrásra utalok, mely Sósmezőtől 35 kilométernyire (toronyirányban) 
épen dél felé a Kóróbércz lábánál, a Putna völgyében van. — A felliozottakból azt 
látjuk, hogy Háromszékben egy nagy reményekre jogosító petróleum-területtel van 
dolgunk.

2. Dr. Schmidt Sándor Pelsöez-Ardó ásványairól értekezett s e gömörmegvei 
község határában fekvő gálma-bányának ásványai közöl a Smithsonit, Cerussit és 
Anglesit kristálytani sajátságait és képződési viszonyait fejtegette. Valószínűnek 
tartja, hogy a pelsőcz-ardói zinkcai honát az ottani Spitaler it elmállásából keletke
zett, a miből a bányaművelésre hasznos következtetéseket vonhatni. (Előadásának 
rövid kivonata s a hozzá fűződött megjegyzések a jelen füzet rövid közleményei 
rovatában.)

3. A titkár jelenti, hogy dr. H ö r n e s  R u d o l f , egyetemi tanár Gráczban a tár
sulat rendes tagjai sorába óhajt lépni; ajánlja H a l a v á t s  G y u l a . — Egyhangúlag 
megválasztatott.

IV . S Z A K Ü L É S  1 8 8 4 .  M Á JU S  7 - I K É N .*

Elnök: Dr. Szabó József.

1. Matyasovszky Jakab két tárgyról terjesztett elő közleményeket. Első köz
leményében az Ammonites (Stephanoceras) macrocephalum, Schlotheim, fajnak egy 
magyarországi új lelőhelyéről értekezett. (L. fölvételi jelentését a jelen füzetben.) 
— Második közleményében megismertette a m. kir. Földtani Intézetnek technikai 
tekintetben fontos agyag- és rokonnemű kőzetgvüjteménvét. (Ez a kérdés a jövő 
őszi-téli ülésszak folyamán ismét napi rendre kerül s akkor majd részletesebben 
fogjuk ismertetni.')

E második közleményhez dr. Szabó József járult néhány adatos megjegyzés
sel. Az olaszországi osztályozás értelmében ajánlja az agyagnemüek egyik külön 
csoportjául a festőföldek (térré coloranti) fölvételét, a mely részben már benne is 
foglaltatik az előadó által felsorolt csoportban. Ezután megismerteti, mily prakti
kus czélokra használják Andernach vidékén a trasz-kőzetet: az anyagot alkalmasint 
kevés mészszel keverve téglává alakítják s a nélkül hogy kiégetnék, építkezésre 
használják.

2. Telegdi Both Lajos bemutatta a Lajtait egységnek és közeli környékének 
építőköveit, és más efféle monumentálisabb építkezésekre használatos kőzetanyagát. 
Röviden vázolva e vidéknek geológiai alkotását, kiemeli, hogy az első helyet mint 
ipari tekintetben fontos kőzetek a lajta- és részben a sz/irmátkorú mészkövek fog
lalják el. A nevezetesebb kőbányák ismertetésére áttérve, előadása folyamán soroza-

E szakülés nem a M. tud. Akadémia bizottsági termében, hanem a m. kir. 
Földtani Intézet helyiségében tartatott.

1 9 *



TÁRSULATI ÜGYEK.

tosan bemutatta az illető kőzeteket részint koczkamintákban (a melyek már a m. 
kir. földtani intézet mintakőgyüjteményében vannak elhelyezve), részint pedig a 
geológiai fölvételek és vizsgálatok documentumait képező kézi példányokban. Ezzel 
kapcsolatban egyszersmind az ismertetett kőzetek gyakorlati felhasználásának a 
módját és piaczait is felsorolta, kiemelve, hogy ez a vidék a monarchia egyik nagy 
centrumához Bécs városához fekszik legközelebb s ennélfogva az építő anyagok 
legnagyobb részét oda szállítják, elannyira, hogy Bécsben alig találni a régibb s 
még kevésbbé az újabb monumentális középületek közt egyet-kettőt, a melynek 
anyagát jó részben ne ez a vidék szolgáltatta volna. Igv tehát a Lajta-hegység 
építőkövei jelentékeny kiviteli czikket képeznek, de hogy a nagy forgalom arány
lag mégis kevés hasznot hajt az országnak, annak az oka abban rejlik, hogy a neve
zetesebb vállalatok nem magyarok, hanem kizárólag lajtántúliak kezében vannak. 
(E tárgy iránt érdeklődő tagtársaink igen számos adatot találnak mind a geológiai 
viszonyokat, mind a gyakorlati czélokat illetőleg ama Magyarázatok-ban, melyeket 
a m. kir. földtani intézet ad ki <>a magyar korona országainak részletes földtani 
térképéhez». E vállalat első füzete (Budapest 1883.) Kismarton vidéke geológiai 
viszonyait tárgyazza Telegdi Both Lajos, m. kir. főgeologustól. Bizománybán 
Kilián Frigyes, egyetemi könyvárusnál.)

3. Dr. Schafarzik Ferencz szerbiai chromérczeket s egy Rhinoceros áll
kapocs-töredéket mutatott be. (Mind a két közlemény a jelen füzet rövid közlemé
nyeinek rovatában foglaltatik.)

V . S Z A K Ü L É S  1 8 8 4 .  M Á J U S  2 8 - I K Á N .

Elnök: Dr. Szabó József.

1. Franzenau Ágoston az általa megalapított és Heterolepa néven leírt új 
foraminifera génust ismertette s előadását rajzokkal és preparátumokkal is illusz
trálta. (Közleményének kivonatát a jelen füzetben, a rövid közlemények rovatá
ban adjuk.)

2. Dr. Schafarzik Ferencz kivonatosan előterjesztette dr. Both Samu lőcsei 
tanár dolgozatát «az eperjes-tokaji hegyláncz északi részének trachytjairól». Szerző 
a m. tud. Akadémia mathematikai és természettudományi bizottságának támoga
tásával tette utazásait s kutatásainak átalános eredményeit a Matliem. és term. tud. 
Közlemények XVIII. kötetében ismertette. Bemutatott értekezése az akkor gyűjtött 
51-féle trachytnak részletes leírását közli és kiterjeszkedik a kőzetek lelőhelyére, 
előfordulásának körülményeire, külső habitusára, elegyrészeinek minőségére, meny- 
nyiségére és csoportosulására, a mint az puszta szemmel és a mikroskóp alatt is 
észlelhető. Közli továbbá számos kőzetnek a tömöttségét, a földpátok lángkisérleti 
meghatározásának eredményeit, valamint öt esetben Dr. Steiner Antal mennyi
ségi elemzésének adatait. A leírás sorrendé a földrajzi tájékozódást követi s e sze
rint négy csoportot különböztet meg : 1. az Eperjestől északra eső hegyek trachyt- 
jait; 2. az Eperjes és Dubnik közötti trachytokat; 3. Ránk környékének és 4. Nagy- 
Szaláncz környékének trachytjait. Mindezen tracliytok fajilag két nagy csoportra
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oszthatók : Amphibol-trachytokra és Augit-trachytokra. Az elsők leginkább a hegy
ség északi és északnyügoti végén, mintegy a szélén találhatók, az utóbbiak pedig 
többféle változatban a hegység főtömegét s egyszersmind a magvát képezik. Érte
kezése folyamán részletesen foglalkozik az egyes elegyrészek leírásával és konsta
tálja, hogy e két trachyttypus között vannak olyan áthidaló typnsok is, a melyeket 
Amphibol-Augit-trachytoknak lehetne nevezni. I)r. Stein eh elemzései teljesen meg
egyeznek a két typus jellemével s a leírásoknak érdekes kiegészítéséül szolgálnak.

3. Dr. P ethő Gyula őslénytani.apróságokat terjesztett elő, öt közleményben, 
mutatványokkal a CoQUAxn-féle gyűjteményből, melyet Semsey Andor ajándékozott 
volt a m. kir. Földtani Intézetnek. A CoQUAND-féle gyűjtemény kipakolása és ren
dezése közben számos olyan tárgy vonta magára az előadó figyelmét, a mely részint 
kiváló szépségénél vagy érdekességénél, részint pedig ritkaságánál fogva egyaránt 
becses és méltó darabja volna bármely nagyobb gyűjteménynek. A földtani intézet 
igazgatója, B üc k h  -János tanácsos úr a legnagyobb készséggel megadta az engedel- 
met, hogy e tárgyakból néhány kiválóbb példány időnként a társulat szakülésén 
bemutattassék. Az előadó e szabadságot felhasználva, a jelen alkalommal megkez
dette e bemutatásokat a következő tárgyakkal:

aj Véredények benyomatai Belemniteken. Régóta vitás kérdés volt a palaion- 
tologiában, hogy vájjon a Belemnitek rostra ma i e 1 voltak-e rejtve az állat testében 
avagy födetlenül nyúltak ki a köpenyhurok alól ? — Az élő faunában a mezozoi 
kamráshéjú cephalopodáknak csak két képviselője van : a Nautilus és a Spirula. 
A Nautilus-vól tudjuk, hogy az állat, épp úgy mint az Ammonitoknál, mindig a héj
nak utolsó rekeszében, az ú. n. lakókamrában helyezkedik el, mely a, többi kamrák
nál (a melyekkel sziphója által összeköttetésben van) sokkal nagyobb. A Spirula 
héjáról tudjuk, hogy végig kamrás, de kamrái mind egyenlő nagyok s maga az 
állat — mely a legnagyobb zoológiái ritkaságok közé tartozik — nem az utolsó 
kamrában lakik, hanem a héjat köpenyébe burkolja, úgy azonban, hogy a hátrészen a 
héjnak egy darabja födetlen marad. (E részleteket az előadó rajzokkal illusztrálta.) — 
A Belemnitek-rö 1 tudjuk, hogy az alveola-ból kiemelkedő phragtnoeonus\égig kam
rás, s hogy ennek a kamrái is végig igen alacsonyak, úgy hogy a végső kamrában 
az állat nem lakhatott meg a Nautilusok és Ammonitok módjára. Aproostracum — 
a hátrészen kiemelkedő pikkely — a szépiákkal való analógiára utal s belső hely
zetre vall; de hogy maga a rostrum -— az a rész, a mely leginkább és legépebben 
megmaradt — az állat testében foglalt-e helyet s hogy beborította-e valamely 
köpenyszerű képlet, azt csak hozzávetőleg lehetett sejteni. Ehhez képest azután igen 
különféle ideális restaurált képeket szerkesztettek. (Előadó ez ideális képek néhá- 
nyát, valamint amaz egyetlen fossil belemnit rajzát is bemutatta, melynek minden 
része együtt nyomódott le, de a rostrumra nézve ez sem nyújt kellő tájékozódást.)

A Belemnitek legifjabb csoportjában, melyek a legfelső krétát jellemzik s a 
mucrondták neve alatt ismeretesek, egy érdekes jelenséggel találkozunk. A Belern- 
nites mucronatus vagy újabb nevén Belemnitella mucronata némely példányán 
ugyanis (mindig csak a rostrumot értve) az oldalvonaltól sajátságos elágazások fut
nak szét, a melyek mintha véredények sűrű szövedékének a lenyomatai volnának és 
sokszoros anastomosisokat képeznének. Feltűnő szép példányokat látott efféle 
rostrumokból az előadó egy ízben Münchenben, a melyek egy északnémetországi 
lelőhelyről kerültek s igen örvendetes meglepetés volt reá nézve, midőn a C o q u a n d -
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féle gyűjteményben e ritkaságokból néhány igen szép példányra talált, a melyeket 
eznttal be is mutat. Legszebben látszanak s legerősebben kiemelkednek e lenyoma
tok az új-jerseyi példányokon, és szintén eléggé kivehetők egy-két meudoni példá
nyon, bár nem oly erősek s kissé elmosódottak. — Ismerve a véredények elágazá- 
zásait s figyelmesen megtekintve ezeket is, alig vagyunk képesek egyébre mint 
véredények benyomataira gondolni. Egygyel több ok, hogy a Belemnitek rostru- 
mait belső képződményeknek tekintsük, olyanoknak, a melyeket véredényekkel gaz
dagon átszőtt lágy képlet borított be.

b) Perischoechinidák. Ismertetve a palaeozoi érában élt ú. n. Palechinoideák 
és a mezozoi érabeli s még jelenleg is élő ú. n. Eueclúnoideák közötti különbséget 
a korona táblácskáinak alkotására, számára és csoportosulására nézve egy eredeti s 
egy gipszöntvénvű Melonites példányt mutatott be. Ezzel kapcsolatban egyszers-' 
mind összehasonlító párhuzamot vont az ecliinoideák és a harmadkori páratlan 
ujjú emlősök fejlődéstörténete között.

c) Saarbrückeni phosphorites halak. Nehány széttört agyagvaskő-geodát 
mutat be, a minők a saarbrückeni medencze felső szénképletében Lebach és Bösch
weiler körül temérdek számban fordulnak elő. E sajátságos képződmények régóta 
nevezetes specialitásai a saarbrückeni medenczének. Egyik tulajdonságuk az, hogy 
tetemesebb mennyiségű pliosphoritet tartalmaznak, a másik még sokkal meglepőbb 
pedig az, hogy ha egy ilyen geodát széttörünk, az szép) szabályosan ketté reped s 
benne mindig egy igen csinos kőszénkori ganoidhalat találunk : az Amblypterus 
latus, A g a s s i z , többé-kevésbbé szép példányait. Az előadó kiemelte egyszersmind 
mennyiben különbözik e faj a hozzá külsőleg meglepően hasonló Palaeoniscus inae- 
quilobatus-tói.

Z s ig m o n d y  V i l m o s  alelnök e közleményhez azt a megjegyzést fűzte, hogy 
több évvel ezelőtt Stájerlakon járván, ott hasonló geodákat látott, a melyekben 
azonban nem halak, hanem rákok fordultak elő.

d) Dinosaurusok lábnyomai. A Coquand-féle gyűjtemény egyik legérdeke
sebb példánya az a szabálytalan tábla, egy eredeti darab a connecticutvölgyi palás 
triász-homokkőből, melyen lábak benyomatai láthatók. Régebben e benyomatokat 
madár-lábnyomoknak tartották, az újabb kutatások azonban kiderítették, hogy nem 
madarak, hanem Dinosaurusok lábnyomai; ama triaszkori, többnyire óriási nagy
ságú állatoké, a melyek csontvázuk alkotásában részint a futó madarak, részint a 
typusos reptiliák jellemeit egyesítik magukban. Előadó a Dinosaurusokat részlete
sebben is jellemezte.

ej Piep ülő sau rmok szárnyai. A fentebbiekkel kapcsolatban az előadó bemu
tatta a müncheni Őslénytani múzeum egyik legbecsesebb unicumának gipsz-máso
latát, mely Zittel tanár úr szívességéből került a m. kir. Földtani Intézet birto
kába. Ez egy Rhampliorhynclius repülő-hártyájának páratlan szépségű lenyomata, 
az eichstaedti, felső fehér jurakori lithographikus palából. Részletesebben és össze- 
hasonlitólag ismertetve a Pterodactylusok és a Rhampliorhvnchusok szervezetét, a 
melyek együtt képezik a Pterosaurusok csoportját, az előadó egyszersmind a Marsh 
által leírt szárnyas Rliamphorhyncliust is megemlítette s ennek rajzait is bemutatta.

4. Dr. Schafarzik Ferencz nehány ásványt mutatott be Szerbiából és a bog- 
dáni Csódi hegyről. (L. a rövid közlemények között.)

5. Szontagh Tamás rövid jelentést terjesztett elő dr. Pantocsek -TőzsEF-nek a
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Bacillariákat és Diatomaceákat lartalmazó kőzeteket illető tanulmányairól. (L. a 
rövid közlemények között.)

6. A titkár jelenti, hogy H almay Albin banyafőnök Ozdon a rendes tagok 
sorába óhajt lépni, ajánlja Matyasoyszky Jakab. — Egyhangúlag megválasztatott.

Ezzel a nyári szünetek előtti utolsó szakülés véget ért. A jövő őszi-téli ülés
szak első rendes szakülése november 5-ikére van kitűzve.

I I I . — V . V Á L A S Z T M Á N Y I  Ü L É S E K .

1884. évi április 2-ikán, m ájus 7-ikén, és május 28-ikári.

Elnök : Dr. Szabó J ózsef.

(III.) Az áprilisi választmányi ülésen folyó ügyek képezték a tanácskozások 
tárgyát, a melyeknek elintézése után a bánya- és kohóvállalatokhoz intézendő fel
hívás szövegének végleges megállapítására Zsigmondy Vilmos alelnök, Bruimann 
Vilmos és dr. H ofmann Károly választmányi tagok s a titkár neveztettek ki.

(IV.) A május 7-iki választmányi ülésen a folyó ügyek elintézése után jelen
tette a titkár, hogy a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 1884-re 
ismét 300 frtnyi szövetségi quotát engedélyezett, s az összeg a m. kir. Földtani 
Intézet igazgatóságától már föl is vétetett. — Örvendetes tudomásul szolgál.

Jelentette továbbá a titkár, hogy a Közlönynek az idénre megállapított ter
jedelmét (a 26 nyomatott ivet) a most készülő füzettel — mely magában foglalja a 
földtani intézet összes 1883-ik évi jelentéseit -— túl fogjuk lépni, úgy hogy az őszre 
már nem maradna kiadni való füzet.; míg ellenben kéziratokból becses készlet áll 
rendelkezésünkre. A választmány elhatározza, hogy ha a pénzviszonyok megenge
dik, az idén néhány ívvel több adassék ki, hogy a beérkezett és elfogadott kéziratok 
mind megjelenhessenek.

A magyar bánya- és kohóvállalatokhoz alapítványok tétele ügyében inté
zendő, bizottságilag megállapított felhívást a választmány en bloc elfogadta s elha
tározta, hogy az az alelnök aláírásával is ellátva bocsátások ki.

(V.) A május 28-ilá választmányi ülésen, mely a nyári szünetek előtt utolsó 
összejövetele volt a választmánynak, elintéztettek a folyó ügyek és tárgyaltattak a 
következők:

Matlekovics Sándor li. államtitkár mint a kiállítási orsz. bizottság elnöke, 
felhívja társulatunkat, hogy a kiállítás tartama alatt Budapesten a hatáskörébe tar
tozó tudományszakok képviseletében hazai vagy esetleg nemzetközi értekezletet 
vágj7 társas összejövetelt rendezne. — Tekintetbe véve azt, hogy a kiállítás orsz. 
bizottsága e felhívással kapcsolatban afféle kedvezményekről és előnyökről, a mi
nőkben a legutóbbi párisi kiállításon részesültek az ily congressusok tagjai, semmi 
említés sem tétetik, a választmány ez ügyben egyelőre semmi határozatot sem 
hozhat és semmi mozgalmat nem indíthat meg.

A magyar orvosok és természetvizsgálóknak jövő augusztusban Temesváron 
és Buziáson tartandó vándorgyűlésére a társulat, mely különben is számos tagja 
által lesz képviselve, külön üdvözlő iratot is fog küldeni.


