
FÖ L D T A N I KÖZLÖNY
HAVI FOLYÓIKAT

MAGYARORSZÁG FÖLDTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS ŐSLÉNYTANI MEGISMERTETÉSÉRE 
S A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE.

Megjelenik havonként két vagy három nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal. A magyarhoni 
földtani társulat rendes tagjai 5 frt évi dij fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 frt.

XVIII. KÖTET. 18SH MÁJUS-JULIÜS. 5-7. FÜZET.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TISZTELT TAGJAINAK!
Közeledvén a tudományos összejövetelek ideje; bátorkodunk az utolsó idő

ben hozzánk beérkezett meghivókat társulatunk tisztelt tagjainak azon kívánsá
gunk kifejezése mellett becses tudomására hozni: vájjon sikerülne, az egyi
ken vagy másikon minél számosabban találkoznunk.

,Aü..M.’ADKMÍ.YA
'• V k ü  s ‘ .V

Meghívó a magyar orvosok és természetvizsgálók Tátrafüreden 1888. 
augusztus 23-ikától 28-dikáig tartandó XXIV. vándorgyűlésére.

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének félszázados múlt
tal biró intézménye oly időben keletkezett, midőn a természettudományok egyes 
ágai még zsenge korukat élték, és a természettudományoknak a rokon tudomá
nyokra, valamint a közélet viszonyaira való kihatását még a legbeavatottabbak is 
alig sejtették. S már abban az időben tűzte ki magának feladatúi a magyar orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyűlése az orvosi és természettudományok fejlesztését, 
terjesztését és népszerűsítését, már akkor ismerte fel annak czélszerűségét. sőt 
szükségességét, hogy a rokon szakok művelői és kedvelői találkozzanak, hogy az 
egyes szakok működésük eredményeit kölcsönösen ismertessék és így egymásra 
és együttesen a nagy közönségre is hassanak. Ha az ilynemű érintkezés és egyesü
lés szüksége már akkor állott fenn, mennyivel inkább kell annak a jelen időben 
érezhetővé válnia, midőn az orvos- és természettudományok óriási léptekkel halad
nak előre és gyakorlati alkalmazásuk az élet minden körülményeit áthatja, midőn 
az orvostudomány elvesztette rejtélyes jellegét és mint az alkalmazott természet- 
tudományok legnemesebb fa a az emberi nem közkincsévé kezd válni.

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése eddig derekasan 
megfelelt kitűzött feladatának, a miről egyrészt több mint 20 kötetből álló sajál 
költségén kiadott «Munkálatai» , másrészt pedig az általa közvetve létesített nagy
számú becses monográfiák tanúskodnak. Azonban legjobban bizonyítja ezen ván
dorgyűlések életrevalóságát és kedvelt voltát ama körülmény, hogy hazánk városai 

Földtani Közlöny. V III. köt. 1888. (119) 12



178 M EGHÍVÓK.

és községei mindenütt tárt karokkal fogadják a magyar orvosok és természetvizs
gálók vándorgyűlésének vendégeit. Az 1886-ban Temesvárott tartott XXIII. ván
dorgyűlés a Magyarországi Kárpátegyesület meghívására Tátrafüredet jelölte ki az 
1888-ban tartandó vándorgyűlésének helyéül s a három Tátrafüred, a Magyar- 
országi Kárpátegyesűlet, valamint ama városok, fürdők és touristatelepek, melyeket 
a vándorgyűlés tagjai kirándulásaik alkalmával érinteni fognak, mind azon vannak, 
hogy a vándorgyűlés tagjai jól érezzék magukat e szép vidéken és hogy minél kel
lemesebb, minél maradandóbb emléket vigyenek magukkal a Szepességből.

Midőn ezennel a nemzet értelmiségéhez, a tudományos testületek és intéze
tekhez, valamint az orvosi és természettudományi szakok művelői és kedvelőihez 
fordulunk és őket ezen vándorgyűlésre tisztelettel meghívjuk, teszszük azt azon 
reményben, hogy a vándorgyűlés tárgysorozatának bősége és változatossága, nem
különben pedig hegyvidékünk természeti szépségei arra indítandják a meghívotta
kat, hogy ezen vándorgyűlésben résztvenni, illetőleg magokat ott képviseltetni fog
ják. Bővebb tájékozásul szolgáljanak még a következők :

1. A gyűlés tagja mindenki lehet, a ki az orvosi, természettudományi vagy 
más rokon szak mívelője vagy kedvelője (férfi vagy nő), hogyha a 6 írtban megálla
pított felvételi díjat lefizeti. A tagok minden gyűlésben részt vehetnek, szavazati 
joggal bírnak, ingyen kapják a «Munkálatok»-at, a «Napi Közlöny»-t, az elnöklő 
szepesi püspök költségén készült «Szepesi Emlékkönyv»-et, a Magyarországi Kár
pátegyesűlet által kiadott «Tájékoztatót» és a kiosztásra kerülő egyéb nyomtat
ványokat, végül kedvezményekben részesülnek az utazásnál, elszállásolásnál és 
kirándulásoknál.

2. A tagdíj f. évi augusztus hó 10-dikéig dr. Gerlóczy Gyula műegyetemi 
tanár úrhoz czímezve Budapestre (VIII. Múzeumkor út, m. kir. műegyetem) kül
dendő, a honnan a jelentkező tag postafordultával igazolványnyal láttatik el. Ilyen 
igazolvány az említett kedvezmények elnyerésére okvetetlenül szükséges. Az iga
zolvány pontos kiállítása végett felkéretnek a jelentkezők, hogy nevöket, foglalko
zásukat és lakóhelyüket világosan kiírni szíveskedjenek.

3. Augusztus hó 20-dikától a poprád-felkai vasúti állomáson iroda lesz 
berendezve, melynek feladata az érkező vendégek számára jutányos áron Tátra- 
füredre vivő kocsikat szerezni. A megyei hatóságtól megállapított díjtétel ezen útra 
nézve három személyre való kocsiért 4 frt. Nagyobb számmal érkező vendégek 
saját érdekükben felkéretnek, megérkezésüket a poprádi bizottsággal előre tudatni, 
hogy gyors és pontos tovaszállításukról idejekorán gondoskodni lehessen.

4. A Tátrafüredre érkező tagok az ottani helyi bizottságnál jelentkeznek, 
mely lehetőleg ingyenes elszállásolásukról és jutányos áron való élelmezésükről 
gondoskodik. Ugyancsak e bizottságnál történnek a kirándulásokra való bejegy
zések is és pedig legalább 24 órával a kirándulások megkezdése előtt.

5. Igazolvány nélkül jelentkezők mind a poprád-felkai Vasúti állomáson levő 
irodában, mind a tátrafüredi helyi bizottságnál válthatnak igazolványt 6 frt lefize
tése mellett. A kilátásba helyezett kedvezményekben azonban csak azon mértékben 
fognak részesülni, a mennyiben ilyen kedvezmények még a bizottság rendelkezé
sére fognak állani.

6. A vándorgyűlés programmja a következő:
Aug. 20-, 21- és 22-ikén beiratás Tátrafüreden.
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Aug. 29-én este 7 órakor ismerkedési estély Tátrafüreden a kávéház nagy
termében.

Aug. 23-án délelőtt 10 órakor megnyitó közgyűlés: a) Elnöki megnyitó. 
b) Ünnepélyes üdvözletek, c) Hivatalos jelentések, d)  Dr. Chyzer Cornél «Meg
emlékezése a vándorgyűlés halottjairól.» e^dr. F odor József «A nők szerepe a köz
egészség ügyében» czímű előadása. Délután 3 órakor kirándulás a Tarpataki völgybe.

Aug. 24-én. Szakűlések és este népszerű előadás.
Aug. 25-én. Kirándulások a csorbái tóhoz, illetőleg a szepesbélai barlang

hoz — és pedig vagy az új tourista úton (lóháton vagy gyalog) vagy pedig kocsin 
Poprád-Lucsivnán, illetőleg Késmárkon át. Indulás reggel 6 órakor, a kirándulás 
tartama egész nap. Mind a két kirándulással mellékkirándulások köthetők össze, 
így a csorbái tótól a Poprádtólioz, és a bélai barlanghoz vezető úttól Tátraházára.

Aug. 26-án délelőtt szakűlések, délután 2 órakor a szepesi történelmi társu
lat közgyűlése dr. D emkó Kálmán «Vázlatok Szepes megye művelődéstörténelmé»- 
ből czímű előadásával.

Aug. 27-én bezáró gyűlés: a) Hivatalos jelentések, b) dr. Szontagh Miklós 
«A hegyeknek és a hegyi életnek befolyásáról a szervezetre» czímű előadása, c) Az 
elnöklő búcsúszava. Délután 1 órakor közös ebéd. Ezzel ki volna merítve a hivata
los programm. melynek részletei annak idején a «Napi Közlöny»-ben fognak közzé 
tétetni.

Aug. 28-án kirándulások:
a) A dobsinai jégbarlanghoz (egy napi tour.)
b) A Vörösklastromhoz és innen a Dunajeczen Szczawniczára és vissza (két 

nap). A Dunajecznek a Pienin-hegységen való áttörése nagyon hasonlít a szádellői 
völgy természeti szépségeihez.

tí) Késmárk, Kereszthegy (Gehol) vagy Csötörtökhely, Lőcse, Szepesváralja 
és vissza (két nap). Ezen kirándulás történelmi és tourisztikai szempontból egy
aránt érdekes. A Kereszthegyről gyönyörű kilátás nyílik a Magas és Alacsony 
Tátrára, valamint a Poprád völgyére.

d) Gánócz, Hadusócz (Jezsuita szoros), Igló, Knolla és vissza (IV2 nap). 
Különösen tourisztikai szempontból érdekes.

e) Geológiai kirándulás a Fehérvíz völgyébe ( Zöldtó, Fehértó, Wei
denau stb.) és vissza egy nap, esetleg folytatás a Halastóhoz és vissza még két nap. 
A Fehérvíz völgye geológiai szempontból felette érdekes. Itt érintkezik a gránit az 
üledékes kőzetekkel, itt találkozunk az erosio legváltozatosabb alakjaival; itt vannak 
a Magas Tátra egykori jégáráinak legtanulságosabb nyomai, itt láthatók a Magas 
Tátra zord és vadon sziklacsoport jai és velők szemben a havasi rétek és legelők leg
gyönyörűbb területei. A kirándulás szervezését és vezetését dr. Roth Samu vállalta 
magára.

f )  Csúcsokra, esetleg a Tátra más vidékeire való kirándulások.
A kirándulások tervezésében és szervezésében készségesen szolgál majd 

tanácscsal és útbaigazítással a helyi bizottság és ennek távoztával az illető fürdő
igazgatóság.

7. A fentebb említett előadásokon kivül eddig még a következők vannak 
bejelentve: dr. Nendtvich Károly «A legjobb világ», H anusz István «A magyar 
alföldi sósflóra talaja», Róth Márton «A touristika fejlődéséről», Roth Samu
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«A Tátra jégárai», Dénes F erencz «A Tátra térképei», dr, Jármay László «Az ide
gességről», dr. Pap Samu «A lápfürdőkről», P utsch Tóbiás «A Szepesség méhésze
téről» stb. stb.

Midőn erről a mélyen tisztelt Czímet tudósítani szerencsénk van, bátrak 
vagyunk felkérni, hogy az említett vándorgyűlésen személyesen megjelenni, ille
tőleg a vezetése alatt álló intézetnek a vándorgyűlésen való képviseltetése iránt 
intézkedni méltóztassék.

Kelt Tátrafüreden, 1888. május hó 6-ikán.
A magyar orvosok és természetvizsgálók XXIY. vándorgyűlésének ügyvivői:

Gróf Csáky Albin, Császka György,
társ. elnök. elnök.

Scherfel W. Aurél, dr. F odor József, dr. Szontagh Miklós,
alel nők. alelnök. alelnök.

dr. Jármay László, dr. Roth Samu, dr. P ap Samu,
titkár. titkár. titkár.

I I .

Congrós geologique international 4-me Londres 1888.

London, 28. Jermyn Street. 1888. februárius 25.

A ((Magyarhoni Földtani Társulat» Titkárságának.
U ram ! >

Az idecsatolt körlevelet, a mely a legközelebbi, szeptember 17—Fi-ig 
Londonban tartandó nemzetközi geológiai congressus gyűléseire vonatkozik, 
figyelmébe ajánljuk.

Igen lekötelezne, ha ezen körlevelet a Magyarhoni Földtani Társulat 
választmányi és rendes tagjaival a czélból megismertetné, hogy azok a con- 
gressuson, ha Tehetséges, mentői többen megjelenjenek, vagy pedig, ha nem 
jöhetnének el, legalább mint beírt tagok vegyenek részt; mely esetben arról 
is biztosítjuk őket, hogy az összes congressusi publicatiókat portomentesen 
meg fogják kapni.

A congressus utáni héten különböző geologiailag igen erdekes helyekre 
teszünk kirándulásokat. E kirándulások részletes előrajza a rendező bizott
ság által minden tagnak előre ki fog szolgáltatni. A Magyarhoni Földtani 
Társulat választmányi és rendes tagjait ismételten szívesen meghívjuk e 
gyűlésre.

A bizottság minden tőle telhetőt el fog követni, hogy azok kényelmét 
előmozdítsa, kik összejövetelünket személyes megjelenésűk által megtisztelik. 
Alázatos szolgái J. W. Hulke F. K. S. és W. Topley főtitkárok.
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A mint a fentebb magyar fordításban közlött levélből megtudható, a nem
zetközi geológiai congressus negyedik összejövetelét Londonban tartja. Választ
mányunk határozata folytán e megliivót egész terjedelmében közöljük és arra 
figyelmeztetjük a eongre,ssusban részt venni szándékozó tagtársakat, hogy a részvé
teli tagsági díj (10 shillings =  12 franc =  10 márk) társulatunk titkárságánál is 
lefizethető; továbbá, hogy az angol természetvizsgálók vándorgyűlése (British 
Association for the Advancement of Science) idei összejövetelét Bathban szeptem
ber 5—12-ikéig, tehát a nemzetközi congressus üléseit megelőzőleg tartja, mely 
alkalommal különösen a geológusok rendkívül érdekes és tanulságos kirándulások
ban vehetnek részt. A vándorgyűlésen való részvételt illetőleg az aláírt titkárság 
szintén ad felvilágosítást.

Közöljük továbbá a tisztelt tagtársakkal, hogy az

III.

Austrálázsiai geológiai társaság (Geological Society of Australasia)

az 1888. szeptember havában Melbourneban tartandó nemzetközi kiállítás alkalmá
val közgyűlést fog tartani, melyen szívesen veszi, ha idegen geológusok akár csak 
kéziratban is beküldött értekezések által a conferentia munkálkodásában részt 
vennének. Az illető küldemények «P io b e r t  P .  L i t t o n , «F. S. G. etc. Hon. Sec. 
Geological Societi/ of Australasia, M elbourne'» czím alatt küldendők.

Végül közöljük az

IV.

Elisabeth Thompson Science Fund
körlevelét. (Thompson Elisabeth pályadíj alapítványa.) C h a r l e s  S e d g e v i c k  

M in ő t  úrtól, az alapítvány ügyi választmány titkárától a következő körlevél érkezett 
társulatunkhoz, a melyre, a hozzánk érkezett felszólítás értelmében felhívjuk tag- 
társaink figyelmét. '

Ez az alapítvány, melyet Mrs. E l i s a b e t h  T h o m p s o n  tett le, Stamfordban, 
Connecticut államban «a szó legtágabb értelmében vett tudományos kutatások elő
mozdítására és végrehajtására», jelenleg 25,000 dollárra rúg. Minthogy az alapít
vány kamatai ez idő szerint már kiadhatók, az alapítványt kezelő választmánya 
ezentúl szívesen fogad oly folyamodványokat, a melyek az alapítványt kamatait 
tudományos munkák elősegítésére kérik. E pályadíj nincs valamely speciális 
tudományszakbeli munkákra szánva, hanem a választmány előnyben részesíti az 
oly kutatásokat, a melyeknek czélja az emberi tudás vagy az emberiség javának 
előmozdítása általában és másod sorba helyezi mind azon kutatásokat, a melyek 
valamely speciálisabb, csupán helybeli fontosságú feladat megoldását tűzik maguk 
elé. -— A folyamodványokban teljesen kifejtendő a kutatások czélja és minősége, 
megismertetendők a végrehajtásnál követendő feltételek s különösen a következő 
pontok veendők figyelembe :
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1. Tudomás vétel végett közzé tétetik, hogy egy dollár ($. T00 vagy $ 1} 
körülbelül egyenlő négy angol sillingel, négy német márkával, öt franczia frankkal 
és öt olasz lírával.

2. Pontosan kijelölendő a kutatás természete.
3. A véghez viendő kutatások összes feltételei.
4. Mi módon fog a segélyezés igénybe vétetni éo felhasználtatni.
A folyamodványok a kezelő választmány titkárához, Dr. C. S. M i n o t  úrhoz 

(Havard Medical School, Boston, Mass. U. S. A.) küldendők.
1888-ik év végéig új pályadíjak kitűzése van tervben. Jelenleg a kezelők 

nem hajlandók 500 dollárnál nagyobb jutalmat kiszolgálni. H .  P .  B o w d i t c h , elnök, 
W. M. M i n o t , ír. pénztárnok. F r a n c i s  A. W a l k e r , E d w . C. P i c k e r i n g , C h a r l e s  

S e d g e v i c k  M i n o t , titkár.
Budapesten 1888. május hó 1-én.

Dr. S t a u b  M ó r ic z ,  

e. titkár.

TR1ASK0RBELJ LERAKODÁSOK FELLÉPTE SZÁSZKABÁNYÁN.
BÖCKH jÁNO S-tÓ l.

Ha ama lerakodások hosszú sorát tekintjük, melyek a krassó-szörény- 
megyei hegységeket alkotják, azt vélem, alig létezik systema, melynek az 
úgynevezett bánsági hegységben való jelenlétét kevésbbé biztosan sikerült 
volna kimutatni mint a triasét. Ily viszonyok közt szükségesnek tartom, 
hogy, legyen bármily parányi az adat, melynek tudomására jutunk s mely 
e kérdésnél tovább Útmutatóul szolgálhat, ez mielőbb a szaktársakkal közöl
tessék.

Nincsen hiánya az eseteknek, hogy hegységünk egyik vagy másik lera
kodása triaskorbelinek véleményeztetett, de ez mindeddig, egy eset kivételé
vel, metyre alantabb még hivatkozom, a palaeontologiai alap nélkül kellett, 
hogy történjék.

így 1864-ben C o t t a , *  de — mint világosan említi — S c h r ö c k e n s t e i n  

munkája nyomán, úgy tarkahomokkő, mint kagylómész- és keuper-lerakodá- 
sokról szól, de világosan hozzá teszi azt i s : «Ich muss gestehen, dass mir die 
specielle Bestimmung dieser Muschelkalk- und Keuperzone etwas zweifel
haft erscheint, da keine charakteristischen Versteinerungen darin aufgefun
den worden sind», s részemről megjegyezhetem, hogy midőn ezen kérdéses 
kagylómészre vonatkozólag az idézett helyen olvasható, miként ennek tag
lalása legjobban a Coronmi-forrásnál volna látható, hogy a Coronini-forrás

* Bernh. von Cotta, Erzlagerstätten im Banat und in Serbien, pag. 8.
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