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A PROPILIT KÉRDÉSÉRŐL,
efiyszersmind viszonválasz dr. Szokol P ál úr válaszára.

Hogy dr. Szokol Pál úr czikke csak hiányos kivonatban jelent meg, azt vele
együtt magam is sajnálom ; örömmel és érdeklődéssel veszem azonban azt a kije
lentését, hogy az «alárendelten» előforduló porfir tényleges létezését minden két
séget kizáró módon fogja bebizonyítani, mihelyt ezt az «István», «Hercules# stb.
bányák újabb feltáratása megengedi.
A Guttinra nézve szükséges vala szerzőnek fentebbi magyarázata, mert eredeti
értekezésében (Kárpát-Egyesület évk. 1885. p. 151) azt mondá: «Oligoklász-kvarcztrachit sok szabad kvarczczal. ElŐf. hely. a guttini (1433 mtr) tömegek . . . » az
1433 mtr pedig csakis a Guttin csúcsára vonatkozhatik.
Hogy a szerző által meghatározott kövületek jól voltak meghatározva, azt
P ethö megjegyzése után semmi okom kétségbe vonni; de akkor másutt van a baj,
mert azt a szerző is be fogja látni, hogy a szármáti rétegek fölött a mediterrán
nem következhetik.
Végre ami a «propilit »-et illeti, úgy látom, hogy nincsen kellőleg tájékozva
e kérdés felől, különben nem hivatkoznék kizárólagosan csak RicHTHOFEN-re. Azóta
igen sokan foglalkoztak evvel a kérdéssel és sokan nyilatkoztak pro és contra.
A vitát, ma már befejezettnek tekinthetjük és a propilit nevét mint elavultat, de
jogosulatlant is, bátran kitörülhetjük a geológia, és egyszerbmind a bányászat
nomenklatúrájából.
Felhasználom ezt az alkalmat arra, hogy kronologiai sorrendben röviden
előadjam mindazokat a stádiumokat, a melyeken ez az ügy keresztül ment, anynyival is inkább, minthogy az irodalomban e kérdés megvitatása közben több.
részint helyes, részint téves adatot eddigelé rendesen elhanyagoltak.
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báró ugyanis «zöldkőtrachit» ideiglenes elnevezése alatt olyan
zöldes színű, dioritokra emlékeztető kőzeteket foglalt össze.1 melyeket a harmad
koriak közül legrógi ebbeknek tekintett. Ezeket hosszú szünet után a harmadkor
elején megújuló vulkáni működés hozta létre, s a felsoroltakon kívül még egy
lényeges ismertető jelük az ércztartalom.
Külön csoportba foglalta ezeket a zöldkőtrachitokat össze és elválasztotta az
általa u. n. «szürke trachitok »-tói, de még ugyanazon a lapon (:!28.) megjegyzi,
hogy : «Derjenige Petrograph, welcher in streng systematischer Form die Gebirgsai’ten als Mineralgemenge aneinanderreiht, kann diesen Unterschied nicht gelten
lassen, und muss den Gesteinon beider Abtheilungen gleiche Stellung im geologi
schen System anweisen»,
miután azonban a geologiai momentumra, tehát ezen
csoport kőzeteinok állítólagos legrégibb tert-ian* korára fekteti a fősúlyt, így foly
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tatja: «allein wenn man nur den Schimmer eines geologischen Prinzips mit in
Rechnung bringt, so fallen sogleich die beiden Gruppen auseinander und bilden
zwei vollkommen parallel nebeneinander aufsteigende Reihen.»
R ichthofen nyomán elfogadták H auer és S täche2 is a zöldkövet, s szintén
mint legrégibb harmadkori eruptív kőzetet Erdélyben vélték kimutathatni.
Nyolcz évvel első munkája után kifejti br. R ichthofen,3 hogy ezeket a «zöldkőtrachitokat» voltaképen nem illeti meg a trachit név, s hogy ép oly tévesen
állítják némelyek a trachitokhoz, mint mások a dioritokhoz, továbbá, hogy ezeket
különösen a fent ecsetelt geologiai szempontból mint jól elkülöníthető csoportot
külön név is illeti meg, a mire a «Propylit » elnevezést választotta.
A «propilit» szerinte mindig alapját képezi a többi harmadkori vulkáni kő
zetnek, az andeziteknek, a tracliitoknak, s felhozza, hogy e tekintetben ellenkező
sorrend sohasem észleltetett volna. Ásványos összetételére nézve megkülönböztet
ugyanis:
1 . dacitot4 vagy kvarcz-propilitet,
2 . amfibolpropilitet és
3. augitpropilitet.
Különbséget tenni a propilitek és andezitek között az ásványos összetétel
alapján most sem képes, s csak a «habitus» az, ami a két kőzetcsoport megkülön
böztetésére szolgál. «Er (der Habitus) ist ebenso dem Auge klar erkennbar, als es
an einem wissenschaftlichen Ausdruck für seine Merkmale fehlt und an einer
Erkenntniss der Ursachen, welche sie bedingen», mi kissé homályosan hangzik s
többféle magyarázatot enged meg.
A geologiai előfordulást pedig így ecseteli (687. 1.): «Propylit bildet nicht
selten das Gerüst vulkanischer Auswurfskegel, aber er selbst scheint in der Form
von Lavaströmen nicht vorzukommen, sondern ausschliesslich Massenausbrüchen
seine Entstehung zu verdanken.»
A ndrian 5 pedig így magyarázza: «Es ist bereits von R ichthofen hervor
gehoben worden, dass die Eruptionen des Griinsteintrachytes durchwegs einen
continentalen Charakter an sich tragen, der -sich sowohl in der Art der zur Erstar
rung gelangten Masse, als in dem Fehlen von eigentlichen Grünsteintuffen deut
lich ausspricht.»
Ezt a nézetet osztotta L ipold, valamint a bécsi földtani intézet többi működő
geologja is, s ha egy pillantást vetünk az általuk felvett térképre (1 : 144000, vagy
a HAUER-féle átnézetes térképre), azt látjuk, hogy a zöldtrachit tufáját sehol sem
választották ki.
H ogy ez a nézet akkoriban általánosan volt elterjedve és sokak által elfo
gadva, arra mutatnak P ettkó -János,6 selm eczi tanár következő sorai i s : «Megjegy
zendő továbbá, hogy br. R ichthofen azon szabályt állítván fel, m iszerint a zöldkőtrachitok tufaképződésre sohasem szolgáltattak alkalmat, a bécsi birodalmi geológok
és velők együtt A ndrian is szorosan ragaszkodnak ezen szabályhoz. E nnek folytán
a térképen valamennyi zöldkőtufa trachittufának szerepel és így a zöldkőtömzsök
közepette trachittufát látunk rajzolva. E n a dolgot Selm eczen Ribnik táján a hely
színén vitattam meg G. H auer, dr. S tache és br. ANDRiAN-nal, és a RicHTHOFEN-féle
szabályt m egdönteni igyekeztem. E zen vitáról br. A ndrian a 390-ik lapon igen
röviden így nyilatkozik : ««Ezen helyen a viszonyok annyira homályosak, hogy a leg-
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különbözőbb egymástól eltérő nézetek jöttek napfényre»». Egyébiránt a szövegben
br. A ndrian is bevallja ezen tufák nagy hasonlatosságát a zöldkőtrachittal, és a
franczia geológ B eudant is azokat zöldkőváltozványnak tartotta, grünstein terreux
név alatt.»
Míg P ettkó a zöldkőtrachit tufáját igyekezett megmenteni, addig két évvel
rá D r . S zabó J ózsef 7 a trachitok osztályozásánál egészen határozottan az ásványos
assocziaczióra, nevezetesen a földpát minőségére, s továbbá a kvarcz jelenlétére vagy
hiányára fektette a fősúlyt; a sorrendet illetőleg pedig kezdi az ortoklász-trachitokkal és végzi az anortit-tartalmuakkal. A zöldkőtrachitot más változatokkal együtt
csak trachitmódosulatnak ismeri el, «melyet valamely öregebb» (miként ezt még
akkor uralkodó nézetek befolyása alatt mondotta) «trachitfajon leginkább a kénes
és vízpárás exlialácziók idéznek elő. A magnetit piritté lesz és így azon ásvány,
mely a fekete színt okozta, létezni megszűnvén, míg a zöld amfibol és augit meg
marad, a fekete trachit «érczes zöldkő lesz».
1876-ban újból látnnk egy igen tekintélyes szakférfiút, F erdinand ZiRKEL-t,g
ki a propilitet az észak-amerikai 40-dik parallela kőzeteinek tanulmányozása köz
ben ismét felfedezhetni vélte. Támaszkodva ugyanis C’larence King geológiai,
valamint a saját maga által tapasztalt petrografiai habitus-eltérésekre, újból és
ugyancsak a br. RicHTHOFEN-féle indokolással állította fel a propilitet mint
külön kőzetcsoportot, szintén megkülönböztetvén kvarcztartalmú és kvarczmentes
tagokat.
H.
R o s e n b u s c h , 9 ki 1877-ben adta ki a tömeges kőzetekről szóló könyvét, a
299-dik lapon csak «grünstein ähnlicher Dacit»; a következőn pedig «grünsteinähnli
cher Andesit» -ről beszél, s nem fogadja el a propilit elnevezést, minthogy, a mint ő
maga nyilatkozik: 10 «keine Veranlassung vorlag, die propylitisclien Gesteine
v o n R i c h t h o f e n ’s , welche eben zum Theil Hornblende-Andesite, z. Th. quarzfüh
rende Hornblende-Andesite oder Dacite, z. Th. quarzführende oder quarzfreie
Augit-Andesite sind, von diesen Gruppen lediglich auf Grund eines abweichenden
äusseren Habitus zu sondern».
Is78-ban G. v o m R a t h 11 a selmeczi trachitokat tanulmányozván, beismeri
ugyan egy és ugyanazon kőzetosztálynak, mint a trachitoknak, kettéválasztásának
kényes voltát, tagadja azonban a propiliteknek tartott kőzetek tertiíer korát, s
inkább hajlandó azokat diabázoknak és diabázporfiriteknek nevezni, miután meg
győződött arról, hogy az augit bennök egyik lényeges elegyrész. Ez által szentesíti
mintegy a propilites közetek régi és az andezitekétől eltérő korát.
O maga a kérdéses kőzeteket megint csak petrografiai szempontból vizsgálta
meg, s megint csak a habitus volt az, melv őt a régibb diabázokra emlékeztette.
Geológiai érveket nem is keresett, sőt még a meglévő irodalmat is csak felületesen
lapozgatta és hiányosan czitálta. Vom R ath ugyanis idézett értekezésének 31-ik
lapján a következőket írja : «Mit Rücksicht auf dieses petrographisehe Ergebniss
sind wir wohl berechtigt zu fragen, auf welchen Gründen und Beweisen die jetzt
allgemein geltende Ansicht des tertiären Alters des Schemnitzer «Grunsteintrachvts» beruht? Vergeblich habe ich mich bemüht in der Literatur Beweise für
jene Ansicht aufzufinden. Ich wage zu behaupten, dass es sich hier um eine
unerwiesene Annahme handelt: v o n P kttkö, welcher — wie es scheint — zuerst
das tertiäre Altar des «Grünsteinstrachvt» behauptete, begründet die Zugehörig-
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keit desselben mit den Worten : 12 ««der Grünstein erweiset sich als ein wesent
liches Glied der Trachytringes theils dadurch, dass er zwischen Eisenbach und
Glashütte dessen inneren Rand sebst bildet, theils durch die oft unmerklichen Über
gänge in Trachyt (Andesit)»». Vom R ath ezeket az átmeneteket nem ismeri el és
azt mondja, hogy J udd úr (Ancient volcane of Schemnitz, Quart. Journ.' Geol. Soc.
1876) értekezésében sem talál mást, mint P e ttk ó ugyanazon mondatának angol
fordítását.
Ha G. vom R ath végig olvasta volna P e ttk ó értekezését, már a 6 -dik lapon
rájött volna, hogy P e ttk ó mért tartotta a selmeczi zöldkőtrachitokat harmad
koriaknak.13 P e ttk ó ugyanis az idézett helyen a következőket mondja: «Auf der
Karte ist indessen nur jene Partie (des Kalkconglomerates) besonders verzeichnet,
welche in unmittelbarer Nähe des Eisenbacher Brauhauses den äussersten Rand
des dortigen Kalksteinzuges bildet und wegen den darin nebst anderen Fossilien
vorkommenden Nummuliten merkwürdig ist. Dieses Gonglomerat wird von Grünst ein tu ff überlagert...»
Sőt A ndrian 14 is mondja; «Dass diese (dieEruption des Grünsteintrachytes)
nach der Ablagerung der Eocänschichten geschehen sei, ist zwar ziemlich sicher,
aber das Verhältniss zur Miocänformation etc.».
H ogy ha P ettkó és A ndrian ezen mondatai nem is nyerték volna meg vom
RATH-nak teljes bizalmát, talán mégis arra indíthatták volna, hogy a szóban forgó
helyet maga is meglátogassa.
íg y terjesztette vom R ath a zavart, és szem előtt tartva azt, hogy a kérdéses
selmeczi kőzetek csakugyan harmadkor előttiek lehetnének, föltételesen megengedi
R osenbusch 15 is, hogy javarészök a proterobázhoz volna sorozandó. A «propilitet»
mint legrégibb harmadkori kőzetet ellenben határozottan elveti.
A propilit neve és fogalma átment a nagyobb geológiai kézikönyvekbe is.
íg y felsorolja ugyan H auer 10 ismert geológiájában S zabó JózsEF-nek 17 1877-ben
ismertetett, az ásványos associatión alapuló trachitbeosztási rendszerét, de azért
tekintettel a bécsi geológiai intézet által felvett térképre, fentartja a propilitet mint
külön és még hozzá m int legrégibb eruptiv kőzetet a harmadkorban.
1878-ban megint D r. S zabó J ózsef 18 az, ki a propilit név ellen síkra száll

s kimutatja, hogy Selmeczen egyrészt a bazalt t őri át a zöldköves biotit-andezintrachitot (andezitet), másrészt pedig az augit-trachit (andezit) is (Szitnya-hegy);
tehát mind a bazalt, mind pedig az augit-andezit fiatalabb a biotit-andezit-nál. Az
augit-andezit korára nézve pedig felhozza, hogy azon tufák, melyeket A ndrian szármátiaknak határozott meg, augit-andezit-törmeléket tartalmaznak. Mind a két
kőzet, ép úgy az augit-andezit valamint a zöldköves biotit-andezit olyan, mely
azelőtt a propilitekhez, vagyis a zöldkőtrachitokhoz soroztatott. Tanulmányainak
egyik végeredménye az, hogy «egy külön zöldkőfcrachit-képlet geológiai értelem
ben nem létezik, egy önálló propilit-eruptió Magyarországon sohasem volt».
Egy évvel később 1!* pedig kiigazítja PETTKó-nak azt a nézetét, m iszerint a
nummulitkonglomeráttal (Nummulites punetatae, közép eoczén) érintkezésben elő
forduló zöldkő nem tufa, hanem rajta keresztültörő «augit-trachit» (andezit) mál
lott, zöldköves állapotban. Az augit-andezit közelebbi kormeghatározására ez az
előfordulás nem elegendő, mivel csak annyit bizonyít, hogy fiatalabb amannál.
D oelter,20 a mint tudomására jutott, hogy Zirkel a 40-dik parallela
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kőzeteinek leírásánál a propilitet ismét szerepeltette, azonnal sietett az általa
1873-ban leírt erdélyi andeziteket újból áttanulmányozni, s daczára annak, hogy ő
már a priori híve volt a RicHTHOFEN-ZiRKEL-féle nézeteknek és azon volt, hogy
Erdély ném ely kőzetén a propilit-jelleget kimutassa, még sem- sikerült neki azt
teljes mértékben Erdély kőzeteire alkalmazni. Értekezésének végén kijelenti, hogy
az erdélyi trachitokra nézve ő az andezitet fogadná el mint főcsopoi-t-nevezőt, a
propilitet pedig csak alcsoport-jelzőnek óhajtaná megtartani. Kiemeli különben
azt is, hogy Erdélyben az érczek nem csupán a zöldkőtrachitokhoz vannak
kötve, hanem hogy azok az andezitekben is előfordulnak. Ezzel csorbát ejtett a
propilit fogalmán, m inthogy egyik jellem ző fővonásának épen az ércztartalmat
tekintették.

Hasonló szellemben nyilatkozott a selmeczi teléreknek egyik kitűnő isme
rője, P éch A ntal 21 1878-ban G. vöm R ath-Iioz írt levelében. A selmeczi telérek
szerinte elvetődések által származott hasadékokon képződtek ki, s míg egyrészt a
zöldkőtracliit területén nemesekkel felváltva vannak meddő telérrészek, addig
viszontßáthúzódnak a nemesek az u. n. szienitbe
is.
_
így állottak a dolgok, mikor H ussak E .22 a bécsi földtani intézetben levő s
Selmeczre vonatkozó
kőzettani gyűjteményt a petrografia modern eszközeivel áttarf
nulmányozta. O kizárólag csakis a petrografiai alapra helyezkedett, s a kor tekin
tetbevétele nélkül következő osztályozást te tt:
I.
amfibolpropilit
kvarczamfibolpropilit

II.
augitpropilit
kvarczaugitpropilit

és hozzá teszi: «erst erneuerte Studien aber können entscheiden, ob ein höheres
geologisches Alter in der That beiden Gruppen oder nur der ersten zukömmt; ist
letzteres dar Fall, dann sind die Augitpropylite nur zersetzte Augit-Andesite». Ezt
az egészen helyes mondatot pedig oly módon bővíthette volna még ki, hogy ha
az első csoport kora sem bizonyulna réginek, s ha kőzetei nem tartoznának a leg
idősebb harmadkoriakhoz, akkor ezeket sem tekinthetjük egyebeknek, mint mál
lott amfibol-andeziteknek, illetőleg dacitoknak. H ussak idézett mondatával tehát
elismei’i azt, hogy valamely eruptív kőzetnek végleges és helyes elnevezésére szük
séges még a kornak ismerete is ; a ki tehát ilv kényes vitás esetekben úgy mint
H ussak csakis a petrografiai leírásra támaszkodik, az egyoldalúan jár el és annak
a helyes névadásra nincs meg a kellő biztos alapja.
Daczára annak, hogy S zabó és Rosenbusch folyton küzdöttek a propilit
fogalom ellen, még sem apadt nagyon híveinek száma, s azok, kik mellette voltak,
főleg az amerikai viszonyokat tekintették egyik főbástyiíjának, minthogy ott is
legrégibb harmadkori kőzetnek tartották. De egyszerre csak váratlanul romba
dőlt ez is, midőn B eckf.r 23 kimutatta azt, hogy a propilit nem önálló kőzet,
hanem, hogy sokféle eruptív kőzet módosulhatott úgy, hogy az elváltozási ered
ményben egymáshoz hasonlókká lettek, ennélfogva ő is indítványozza, hogy a pro
pilit szó az amerikai terminologiából küszöböltessék ki, minthogy a zöldkő szó
régibb és jobb is és azt a trachitnál trachitzöldkőnek mondhatni.
Legújabban a selmeczi trachitterületre vonatkozólag is jelent meg egy érte-
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kezes, nagyobb könyvének megelőzője D r. S zabó J ózsef-í ŐI,24 a melyben a követ
kező trachit-tipusokat sorolja fel:
augit-trachit (andezit), normál, zöldkő, riolit, konglomerát és szediment;
biotit-labradorit-andezin-trachit (andezit), normál, zöldkő, riolit, konglome
rát és szediment;
biotit-ortoklasz-andezin-trachit, normál, zöldkő, riolit, konglomerát és
szediment.
Ezek a típusok az ásványassociatión alapulnak, s mindegyiköknél meg van
különböztetve a normál-féleség mellett a zöldköves és riolitos módosulat, valamint
ugyanazon a típusnak a tufája is. Ezen osztályozás szerint történt az új bánya
geológiai felvétel is D r. S zabó J ózsef, Gezell S ándor és Cseh L ajos urak részé
ről, a melynek eredményét tagtársaink egy igen szép térkép alakjában most mint
a «Földtani Közlöny» mellékletét kézhez veendik.
D r. S zabó J ózsef e három típus elsejét a szármáti és részben a pannoniai
rétegek emeletébe, másodikát a mediterránba, az oi-toklasz-trachitot pedig a felső
eoczénbe és az oligoczénbe helyezi.
A típusoknak petrografiai, valamint kor szempontjából való megállapítása
nem kizárólagosan Selmecz vidékén történt, mely tudvalevőleg harmadkori üle
dékes kőzetekben nem igen bővelkedik; hanem, miként ez másképen alig képzel
hető a magyarországi összes trachitterületeknek tekintetbevételével, a melyeken
belül majd az egyik, majd a másik esetre találunk példákat. Messze vezetne ben
nünket, ha mindazokat az eseteket felsorolnék, a melyekben újabb időben a magyar
geológok a trachitok korára nézve adatokat szolgáltattak. S zabó, H ofmann és Koch
urakat illeti meg e tekintetben a főérdem.
A zöldköves módosulat képződésének okaira nézve meglehetősen egyezők, de
idejére nézve eltérők a nézetek. Ezen kérdésekkel szorosan függ össze az ércztelérek képződése is, a mely a mai bányászati geológia legérdekesebb és legfontosabb
témáinak egyike. Ez alkalommal csak egy-két nyilatkozatot hozunk fel, a melyek
a legújabb időben erre vonatkozólag történtek. I nkey B éla 25 nagyági munkájának
német részében a trachit zöldkövesedését a telérek kitöltését
megelőző processusnak
rf
tartja. S zabó J ózsef hasonlóképen nyilatkozik.20 O szerinte az érczimpregnáczió,
tehát az, «a mit a bányász zöldkőnek nevez» egy régibb stádium, egy újabb stádium
pedig a telérképződés, a «melyhez az anyag az impregnácziói régióból kerül, ez egy
neme a hidato-metamorfizmusnak». Ugyanez alkalommal változik át a friss kőzet
egyes ásványos elegyrészeinek hidratácziója által zöldkővé.
B ecker említett munkájában pedig arra az eredményre jut, hogy nem a
zöldkő az, mely az érczet szolgáltatja, hanem ugyanaz a tényező, a melynek folytán
az érczek a hasadékokban lerakodtak, idézte elő a mellékkőzetnek, a mi esetünkben a
trachitoknak a zöldkövesedését. I nkey B éla munkájának magyar részében'(53. lapon)
igen szépen előadja, hogy Nagyágon a «zöldkőmódosulat legjellemzőbb kiképződése
épen csak a telérek szomszédságában található» és valamivel tovább, «hogy a
zöldkőmódosulás terjedése szerint nem úgy, mint a közönséges mállás, azaz nem
felülről lefelé, hanem a telérhasadékok régiójában alulról föl- és kifelé nyomult
előre : belső regionális metasomatismus, melynek forrása mindenesetre a mélység
ben keresendő, a honnan az érczesítő anyagok is származnak».
Ezek a viszonyok engem is inkább arra a nézetre indítanának, melynek
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A. S telzner 27 adott kifejezést, midőn I nkey B éla nevezett munkájáról a «Neues
Jahrbuch »-bán referál és azt mondja: «dass die Bildung des Griinsteintrachvtes
auch hier wie a. a. 0. ebenfalls nur als eine erst während der Gangausfüllung
erfolgte und mit dieser in ursächlichem Zusammenhange stehende Umwandlung
aufzufassen sei».
Az ez irányban történt kutatásokat és vizsgálatokat azonban még távolról
sem tarthatjuk befejezetteknek.

Az újabb és a tényállásnak megfelelő eredményeket röviden összefoglalhat
juk a következő két pontban :
1 . Magyarországon a harmadkori vulkáni kőzeteknek, a trachitoknak erupcziói cziklusa saras ortoklász-közetekkel kezdődött, s csak későbben következtek
fokozatosan a bdzisosabb andezitek.
Bázisos (tehát propilit-féle) kőzeteket a cziklus elején eddig még nem
talált senki.
2. A zöldkövesedés előfordulhat minden tracliit-tipusnál mint módosulat;
geológiai szempontból külön álló csoportot nem képez, hanem egy sorban áll a
megfelelő normál kőzetével.
Látjuk tehát, hogy sem a korra, sem az ásványos összetételre nézve a *Pro
pylit » mint külön kőzetfaj nem állhat meg, sőt az érczes regiók és telérek sem szo
rítkoznak kizárólag csakis a zöldkőtrachitra.
A «Propylit» nevet mint kőzetfajét tehát elejthetjük;megtarthatjuk azonban
a «zöldkő» szót, a különböző trachitok bizonyos módon elváltozott állapotának,
azaz módosulatának a megjelölésére.
Dr.

S chafarzik F e r e n c z .

HASZNÁLT IRODALOM.
v. R i c h t h o f e n : Studien aus den ungarisch-siebenbürgisehen
Trachyt-Gebirgen. Jahrbuch der kais. kön. geol. Reichs-Anstalt 1N(!0. Band 11.
p. 228, 229.
2. H a u e r u . S t ä c h e : Geologie Siebenbürgens. Wien 18(53. p. 93.
3. F e r d i n a n d F r e i h e r r v o n R i c h t h o f e n : Die natürliche Gliederung und der innere
Zusammenhang der vulkanischen Gesteine. Zeitschrift der deutschen geologi
schen Gesellschaft 18<>8. Bd. 20. p. 685 es köv.

1. F e r d i n a n d F r e i h e k r

*
Csudáik ozásomat kell, hogy fejezzem ki ezen alkalommal a fölött is, hogy
miképen juthatott be a propilit név a kérdés mai stádiumában minden kritika
nélkül egy olyan jeles litologiai kézikönyvbe, a minő E. K a l k o w s k y -0 (Elemente der
Litbologie, Heidelberg 188(j), a melynek 109. és 110. lapjain pusztán csak G. v ö m
R AT H- r a hivatkozva, magyarországi és erdélyi propilitekről és kvarczpropilitekről
beszél. A legérdekesebb pedig a dologban az, hogy G. v «»m R a t h 1883-ban tett amerikai
utazása után maga is felhagyta a propilit-et.
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4. Már E o s e n b u s c h is említi, hogy R i c h t h o f e n tévesen azonosítja a kvarcz propilitjét a S t a c h e által Erdélyben felállított dacittal. Neues Jahrbuch für Mine
ralogie, Geol. und Paläontologie 1879. p. 651.
5. F e r d i n a n d F r e i h e r r v o n A n d r i a n : Das südwestliche Ende des Schemnitz-Kremnitzer Trachytstockes. Jahrbuch der kais. kön. geol. Eeichsanstalt 1866. Band
16. p. 380.
6. P e t t k ó J á n o s : Észrevételek Selmecz vidékének geologiai térképéhez. «Földtani
Közlöny» 1871. I. kötet p. 175.
7. Dr. S za b ó J ó z s e f : Trachitok, beosztva a természetes rendszer szerint, bemutatva
a bécsi világkiállításon 1873. p. 4.
8. F é r d . Z i r k e l : Mikroscopical petrography, Washington 1876. p. 110— 121.
9. H. R o s e n b u s c h : Physiograpliie der massigen Gesteine. Stuttgart 1877. p. 299, 300.
10. H. E o s e n b u s c h : Eeferatum. Neues Jahrbuch für Mineralogie und Geologie 1879.
p. 649.
11. G e r h a r d v o m E a t h : Eruptivgesteine von Schemnitz. Sitzungsberichte der nie
derrheinischen Gesellschaft in Bonn. 35. Jahrg. p. 26— 33.
12. J o h a n n v o n P e t t k ó : Geologische Karte der Gegend von Schemnitz. Abhandlun
gen der k. k. geol. Eeichsanstalt 1852. Band II. p. 3.
13. P e t t k ó 1. c. p . 6.
14. A n d r i a n . 1. c. p. 380.
15. E o s e n b u s c h : E e f e r a t u m 1. c.
16. F r a n z B i t t e r v o n H a u e r : Geologie. Wien 1878. p. 643.
17. Dr. J ó z s e f S z a b ó : Ueber die Chronologie, Classification und Benennung der Tra
chyte von Ungarn. Verhandl. der k. k. geol. Eeichsanstalt 1877. pag. 219 és
Irányelvek a trachitosztálvozásra nézve a felvétel alkalmával. Bemutatva a
m. tud. Akadémia junius 11-iki ülésén.
18. Dr. S z a b ó J ó z s e f : Petrografiai és geologiai tanulmányok Selmecz környékéről.
«Földtani Közlöny» 1878. 1— 6 füzetekben.
19. Dr. S za bó J ó z s e f : A nuinmulitképlet viszonya a trachithoz Vihnyén, Selmecz
mellett. Földt. Közlöny» 1879. p. 301— 312.
20. C. D o e l t e r : Ueber das Vorkommen von Propylit und Andesit in Siebenbürgen.
T s c h e r m a k ’s Min. und petrographische Mittheilungen 1S79. p. 1— 16. és Ver
handlungen der k. k. geol. Eeichsanstalt 1879. p. 27— 29.
21. P éc h A n t a l : 1873. május hó 18-án G e r h . vom E a t h -Iioz írt levele. Sitzungs
berichte der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn 1878. p. 34 és 35.
22. E. H u s s a k : Beiträge zur Kenntniss der Eruptivgesteine von Schemnitz. Sitzungs
berichte der k. k. Akademie der Wissenschaften LXXXII. 1880. I. p. 1 8 2 -1 9 7 .
23. G e o r g e F. B e c k e r . Geology of tlie Comstoek Lode and the Waslioe district.
Washington 1882. p. 81—90. Továbbá: Neues Jahrb. für Min., Geol. u. Pal^eont.
1884. II. p. 187. és dr. S za bó J ó z s e f elnöki beszédje «Földtani Közlöny» 1885.
p. 90.
24. Dr. S z ab ó J ó z s e f : Selmecz környékének geol. viszonyai. Selmeczbánya 1886.
25. I n k e y B é l a : Nagyág földtani és bányászati viszonyai (Nagyág und seine Erzla
gerstätten) A k. magy. természettud. társulat kiadványa 1885. p. 143.
26. Dr. S za b ó J ó z s e f : Selmecz környéke stb. 1886. p. 88.
27. A. S t e l z n e r : Eeferatum. Neues Jahrbuch f. Min., Geol. u. Palseontologie Jahrg.
1886. I. p. 423.
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(28.) Dr. S z a b ó J ó z s e f : Selmeczbánya vidéke földtani szerkezetének és a
m. kir. felsőbibertárnai bányák mivelési viszonyainak ismertetése. I. rész.
Selmeczbánya környékének geologiai viszonyai. Selmeczbánya 1885.
88 old.) — Selmecz geológiájának története, a bányászati, kohászati és
földtani kongresszus alkalmával Budapesten 1885-ben tartott előadás.
(Budapest 1885, 13 old.) — Selmecz geologiai viszonyainak előzetes
•
/
ismertetése. (Értekezések a természettud. köréből. Kiadja a magy. tud.
Akadémia XV. köt. 3. szám 1885. Budapest 1885, 88 old.) — Selmecz
környékének geologiai viszonyai. (Selmeczbánya 1886, 88 old.)*
A ki az 1885. évi országos kiállításban a földtani és bányászati tárgyakra is
fordította figyelmét, bizonyosan nagy érdeklődéssel szemlélhetett egy nagyobb tér
képet, mely Selmecz környékét, bányászatunk eme ősrégi székhelyét, szokatlan
nagy mértékben ábrázolta és a földtani színezés mellett az ércztelérek vonulatait
is feltüntette. A térkép feliratai és a kiállítási részletes katalógus nyomán tudjuk,
miképen keletkezett e fontos és érdekes mű. Egyfelől a selmeczi bányászat kitűnő
vezetőjének, P é c h A. miniszteri tanácsos úrnak érdeme, hogy az ő rendszere sze
rint készítendő bányatélképek előzményeként a külszínnek igen részletes felvételét
tervezte és a szükséges nagyméretű topographiai alap elkészítését foganatosította;
másfelől a feladat földtani oldalára hazánk legkiválóbb tudósainak egyike, dr. S zabó
J ózsef egyetemi tanár úr annál szívesebben vállalkozott, minthogy Selmecz vidéke
a kutatásnak épen azon a terén, melyeknek S zabó úr tevékenységének legjava
részét szenteli, kitűnő tárgyat képez. Ennélfogva e területnek igen részletes föld
tani felvételét ő maga és vezetése alatt C s e h és G e s e l l bányageolog urak végezték,
a gyűjtött anyag tudományos megvizsgálását pedig ugyanő, tanítványai és szak
társai segítségével, Budapesten foganatosította.
A tisztán tudományos érdeklődés az okszerű bányászat követelményével
ily módon szerencsésen találkozván, létre jött ez a szép földtan-bányászati térkép,
mely méreteinek nagyságát, felvételének pontosságát és részletességét, valamint
tárgyának fontosságát tekintve egész irodalmunkban páratlan.
A térkép hat lapja hatodfél négyzet mérföldnyi területet ábrázol, melyen a
selmeczi ércztelér-vonulatok átcsapnak.""" A térkép mértékaránya 1:14400. Magas
sági görbék, melyek 20 m. függőleges szintkülönbözetre vonatkoznak, jelzik a
vidék domborzatát, mihez ezernél több számbeli magassági adat, mint pontos lejt:: K könyvet vették társulatunk rendes tagja: is a «Földtani Közlöny* 7— !)-ik
füzete melléklete gyanánt és ez a jelen füzettel szétküldött térkép szövegeként is szolgál.
Szerk.
*
A selmeczi térkép, melyet a társulat tagjai a jelen füzethez mellékelve veszik»
ama hat lapu térképnek kisebb kiadása 1 : 30000 mértékben.
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mérések eredményei járulnak. A földtanilag megkülönböztetett képződmények
száma 24, neveik pedig a következő szinkulcsban láthatók:
Alluvium: Forrásmész (All. M.).
Diluvium: Hömpoly (Dil.) Nyirok (Ny.).
Kénozoi: B azalt (Ba.).
Augit-trachit (AuT.): normál, zöldkő, biotit (semivitreux), kon
glomerát és szediment.
Biotit-labradorit-andezin-trachit (BAndT): normál, zöldkő, rio
lit, konglomerát és szediment (növénymaradványnyal).
Biotit-orthokldsz-andezin-trachit (BOrtT): normál, zöldkő, rio
lit, konglomerát és szediment (növénymaradványnyal, barna
szénnel).
Nummuli tréteg.
Mezozói (fiatalabb) Diorit.

(öregebb) Triász felső: mészpala, mészkő,
alsó : werfeni pala.
Paleozoi: Konglomerát.
Kvarczit, arkoza (aplit).
Gnájsz.
Mészkő, dolomit.
Selmecz vidékén, hol az eruptiv kőzetek szereplése oly nagy, a térképezés
kénytelen volt, nagyrészt beható petrografiai kutatásokra is támaszkodni. Sok
ezer kőzetpéldány került hát a laboratoriumba, hol S zabó tanár úr és dolgozó tár
sai a mikroszkóp és a lángkif-érleti módszer segítségével határozták meg a kőzet
minőségét. Szerencsés ötletnek nevezhető ama eljárás, mely szerint ezen vizsgála
tok ellenőrzése vagy ismétlése a jövőben is lehetővé válik az által, bogy a kőzet
gyűjtemény sorszámai a térképen is ki vannak jelölve. Ily módon körülbelül 3000
megvizsgált kőzetnek, melyek példányai a selmeczi akadémiai és a budapesti egye
temi kőzetgvtíjteményben őriztetnek, a természetben is pontosan megtalálhatjuk
helyét.
Bármily fontos, úgy elméleti, mint gyakorlati szempontból, e térkép már
magában véve is, a több évi munkának, mely ezt eredményezte, még sokkal becse
sebb gyümölcsét várhatjuk, mihelyt a részletes leírás, melyen S zabó tanár úr dol
gozik, a sajtó alól kikéiül. E nagy munka megelőzője és mintegy kivonata gyanánt
tekinthetjük a czimben nevezett 88 nyolczadrétű lapra terjedő fűzetet, mely más
részt ama térképnek rövid magyarázó szövege.
A hegy- és vízrajzi viszonyok rövid vázlatához ama térkép topográfiái
alapjának története csatlakozik. Azután következik a Selmecz geológiájára vonat
kozó nevezetesebb dolgozatok átnézete, melyből a helyes felfogás fokozatos fejlő
dése kiviláglik, egyúttal a jelenlegi földtani felvételnek keletkezése nyervén ma
gyarázatot. Erre következik a földtani képződmények sorozatos magyarázata és
elterjedésük fejtegetése a fentebbi szinkulcs sorrendje szerint. Végre a település
viszonyait, főleg pedig a eruptivkőzetek chronologiáját tárgyalja a szerző, mihez
zárfejezetként az érczfekhelyek korának és keletkezésének fejtegetése csatlakozik.
E kis füzet gazdag tartalmát csak megközelítve is megbeszélni e sorok szűk
határai között nem lehet; a teljes munka megjelenése után talán jobb alkalmunk
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nyílik erre. Az előttünk fekvő rövid kivonat a kutatásnak sok fontos eredményét
csak egyszerű állítás alakjában, közelebbi okadatolás nélkül mutalja be, és bennünk
a kérdések egész sorát gerjeszti, melyek megoldását könnyen érthető feszültséggel
várjuk. Igaz ugyan, hogy a szerző korábbi munkáiból, nevezetesen az ő földtani
tankönyvének megjelenése óta, jól ismerjük már S zabó nézeteit a tömegkőzetek
petrográfiájáról, ismerjük az ő kőzettani szisztémáját, vizsgálati módszereit és ezek
nek főeredményeit. De itt, hol ama nézetek és kutatások egy fölötte bonyolódott
konkret esetre alkalmaztatnak, a jelenségek magyarázatától amaz általános tételek
mélyebb okadatolását reméljük kapni.
Ismeretes p. o., hogy a szerző a trachitok és a rokon eruptiv kőzetek osz
tályozását kizárólag az alkotó ásványok társulására alapítja, a földpátok fajszerinti
megkülönböztetésére fektetvén a fősúlyt. Igv különbözteti meg a trachittipusokat.
Már most kétféle trachitfaj kölcsönös érintkezésnél előállhat a tipuskeveredés
jelensége, mely itt (35. lapon) röviden meg van magyarázva. «Ha valami vulkáni
kőzet áttör más már meglevő régibb kőzeten, ebből darabokat is zárhat be magába.
Ugyanez történhetik a régibb trachittal is, ha azon egy újabb trachit hatol keresz
tül. Ha ezen keresztülhatolás a trachit törmelékén, annak tufa- és hamurétegein
történt, akkor egyes ásványok is jöhetnek be a feltörő trachitba, és akkor oly elegy
részt is fedezhetünk fel benne, mely a normáltipusban nincs meg.» Hogy ez a
folyamat lehetséges, és hogy tényleg elő is fordul, ez nem szorul bizonyítékra,
de mégis örülnénk, ha a terjedelmesebb munkában ama jelenségnek részletesebb
leírását és az ismertető jelek meghatározását találnók.
Szintoly ismeretes előttünk, hogy S zabó úr a «zöldkő» (propylit) és «riolit» szó
kat mint fajneveket elveti, de melléknévi minőséggel újból befogadja, hogy velük
a már kész kőzetek későbbi átváltozásának bizo&yos nemeit jelölje. A zöldkőnemű
átváltozást mind itt mind a szerző korábbi műveiben világosan leírva találjuk, csak
hogy annak genetikai magyarázatát még szabatosabban kifejtve óhajtanék. Kevésbbé
világos előttünk, mi az, a mit a szerző a riolitszerü módosítás fogalmába foglaltatni
kiván ? Elegendő-e már a földpát-kristályok ismeretes üvegneműsége ? Vagy pedig
egy alaktalan átlátszó alapanyag fellépésére fektettessék a fősúly ? Mind a két esetben
be kellene bizonyítani, hogy ezek a jelenségek későbbi átalakulásnak eredményei,
nem pedig épen az eredeti állapotnak változatlan tulajdonságai, mi mellett a jelen
kor üvegnemű lávái szólnának. Némelykor azonban a trachittömeg elkvarczosodását említi a szerző, mint a riolitizmus jellemző tulajdonságát; ez pedig minden
esetre utólagos, átalakító folyamatnak a következménye. És ha másrészt a jól
kifejlődött folyásszövet (melynek maga a riolit név köszöni eredetét), továbbá a
tajtkő-, perlit-, szurokkő- és obszidián-képződés, mint a riolitizmus legtökéletesebb
kifejezése jelöltetik (32. 1.), ismét zavarba jutunk, mivel ezekkel szemben bajosan
gondolhatunk más keletkezési módra, mint a hevenfolyó tömeg megdermedésére,
tehát oly folyamatra, melyet eddigi nézeteink szerint úgy tekintünk, mint a vulkáni
kőzetképződésnek eredeti módját. E látszólagos ellentmondást a szerző oly geneti
kai magyarázattal igyekszik eloszlatni (SO. 1.), mely szerint a felnyomuló fiatalabb
trachitnak azt a képességet tulajdonítja, hogy a hasadék mellékkőzetét köröskörül
nemcsak izzásig hevíti, de valóságosan meg is ömlesztheti. Ily módon a szerző
nézete szerint igazi riolitárak is keletkeznek, a mi viszont feltételezi azt, hogy az
ömlesztés folyamatát nem a föld mélyében, hanem egészen a szilárd hézag külszi-
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nén, bár vízlepel alatt is, kelljen feltételezni. Nézetünk szerint ez a feltevés a vulkanizmus ismeretes jelenségei miatt sok nehézségbe ütközik.
Igen tanulságosak és fontosak a szerzőnek azon megfigyelései is, melyek a
Selmecz környékén fellépő paleo- és mezozoi képződményekre meg a nummulitrétegekre vonatkoznak. A mi ezeknek települését, a harmadkori eruptiv kőzetekkel
való viszonyukat és a maguk átváltozásuk jelenségeit illeti, az ezekre vonatkozó
vizsgálat még nincsen egészen befejezve, a hogy a szerző maga mondja ; de bizo
nyos, hogy az ő megfigyelései és felfedezései, valamint ezen eredmények világos és
tárgyilagos előadása sokat lendítenek e kérdések megoldásán.
A munka rövid zárfejezete, melynek czime «az ércztelérek kora», hozzászól a
bányageologiai kutatások főtárgyához, az érczfekhelyek kérdéséhez. E kivonatos
közlemény nyomán még nem Ítélhetjük meg, mily értelemben és terjedelemben
fogja majd a szerző azt a fontos kérdést tárgyalni; annyit azonban már most is
láthatunk, hogy ő, a mi a selmeczi érczfekhelyek korát és keletkezését illeti, egész
határozott nézeteket vall. Hogy a telérek harmadkoriak, sőt még fiatalabbak is,
erről meggyőz minket már a kezünkben levő rövid előadás is, de csak a részlete
sebb tárgyalás után fogjuk tudni, hogy a szerző puszta hipotézisnél többet akar-e
kifejezni, midőn ezen telérképződésnek a jelenkorban való folytatását — «noha
tetemesen gyengülve» — érinti.
A liasadékok keletkezését az eruptiv tömeg kihűlésével járó zsugorodásból
származtatja a szerző, nem is említve a liasadékképződés egyéb okozóit. A mi a
hasadékok betöltését illeti, szerző egyenesen a SANDBERGER-féle elmélet mellett
nyilatkozik, szószerint is idézvén SANDBERGER-nek a selmeczi kőzetekre vonat
kozó közleményét. Minthogy azonban ez utóbbi szerint a selmeczi mellékkőzet
elemzése sem az aranynak, sem az ezüstnek kimutatását nem eredményezte, S zabó
két adatot közöl, melyek szerinte ezen hiányt pótolni hivatvák. Az egyik eset egy
selmeczi orthoklász-trachitra vonatkozik, melyben puszta szemmel is látható
aranyimpregnáczio mutatkozik ; a második valamely selmeczi ház alapjában befala
zott trachittuskóra, mely aranyra vizsgáltatván, métermázsánkint 26 gr. aranyat
tartalmazott. Nézetünk szerint ez a két adat nem illik a SANDBERGER-féle kutatások
keretébe, mivel ezen szerző tudvalevőleg nem a mellékkőzet esetleges behintéseiben, hanem bizonyos kőzetalkotó ásványok vegyi alkatában keresi a nehéz fémek
forrását. S zabó úr m é g egy lépéssel tovább is megy, felvetvén a kérdést, mikép
jutottak a nehéz fémek magába a kőzetbe, melyből majd S a n d b e r g e r értelmében,
laterálszekreczió utján a hasadékokba vándoroltak, és midőn ezt a kérdést, a szublimáczió elmélete szerint, vulkáni gázkiömlések által oldja meg. Ezen, illékony fémvegvületekkel telt gázok a már kész kőzetet szélesen áthatolják és egyszersmind,
ha a kőzet eredetileg ily átalakulásra alkalmas, zöldkőmódosulatba viszik át. Ez
képezné tehát a zöldkő-módosulat és az érczvezetés kölcsönös kapcsolatát.
Látjuk, mily messze és mily fontos kérdések elé vezet e kutatások kifejtése ;
még pedig itt csak a legfeltűnőbbeket említettük, melyek kiváltképen részletesebb
magyarázatra szorulni látszanak. Ezt a magyarázatot bármily mértékben nyújtsa
nekünk majd a várt nagyobb munka, mindenesetre már most is kifejezhetjük abbeli
meggyőződésünket, hogy a geológiának, tüzetesen az érczfekhelyek tanának köré
ben egy igen fontos és kiváló munkának nézhetünk elébe. Mindennek előtte elvitázhatatlan dicsőségére szolgál a szerzőnek, hogy Selmecz vidékének földtani
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elemeit világosabban ismerte fel, mint elődjeinek bármelyike, és mélyen beható
tanulmányozás által különválasztotta a rokon kőzetfajokat. Ezek után remélhetjük^
hogy a fáradsággal nyert eredményeknek felette pontos és részletes térképezése
egyfelől sok fontos elméleti kérdés megoldását, másfelől ama ősrégi bányászat
okszerű fejlődését fogja előmozdítani.
I nkey B éla.
(29.) L á s z ló E. D . : Magyarországi agyagok chemiai és mechanikai elemzése,
tekintettel ipari alkalmazhatóságukra. (Budapest 1886. Kiadja a k. m.

természettudományi társulat 84 old. [magyar és német nyelven].)
A mit a közéletben agyagnak nevezünk és a mi a technika különböző ágai
nak nyers anyagúi szolgál, sohasem ama tiszta víztartalmú timföld-szilikát, melyet
a mineralogia e név alatt ismer, hanem mindig több-kevesebb alkália, mész, mag
nézia, fémoxid stb. által tisztátlan keverék, sőt voltaképen nem is egyszerű ásvány;
hanem kőzet, melyben maga a tiszta agyag csak alapanyagúi szolgál a belékevert
kőtörmeléknek, homoknak, szerves humózus anyagnak stb. E szerint az agyagnak
tulajdonságai, mint minden kevert kőzeté, első sorban az alkotó ásvány-elemek
khemiai és fizikai minőségétől; másodszor ugyanazoknak viszonylagos mennyi
ségétől és keverékük módjától függnek. Ha tehát valamely agyagnak minőségét s
esetleg használhatóságát nem csak gyakorlatilag, hanem a tudományos kutatás
értelmében is ki akarjuk deríteni, főkép ha azt akarjuk vele elérni, hogy a kuta
tás eredményei más ismert agyagfajokkal való összehasonlításra szolgáljanak; akkor
szükséges, hogy először is a felhasználandó nyers anyagnak khemiai mennyileges
elemzését bírjuk; másodszor az úgynevezett mechanikai elemzés (iszapolás) által
az alkotó ásványelemek viszonlagos mennyiségét kimutassuk, végre égetési kísér
letek által az agyag fizikai viselkedéséről szerezzünk tudomást.
Hazánk földje a jóminőségű agyagtelepekben bővelkedik s köztük van sok
olyan is, mely a finomabb agyagiparra szükséges anyagot szolgáltathatja. Az ipar
nak e nemei hazánkban az utolsó időben nagy lendületnek indultak, a mit az
1885-ki országos kiállítás fényesen be is bizonyított. Iparosaink máris szorgosan
keresik és kutatják hazánk földjén az alkalmas agyagtelepeket, hogy velük pótol
hassák a drága külföldi nyers anyagot. A czimben nevezett munka szerzője tehát
mindenesetre nagyra becsülendő szolgálatot tett a honi iparnak, midőn egyszerre
huszonhat magyar országi agyagon ejtette mega fent jelzett khemiai és mechanikai
vizsgálatot. Ez által ugyanis ezen részint már használatba vett, részint az alkal
mazásra még váró nyers anyagok természete olyképen tűnik fel, hogy a külföldi
hasontermészetű vizsgálódásokkal összehasonlítva, a honi anyagok jósága és mirevalósága biztos alapon felismerhető.
A bemutatott munka első része, mely általában az agyag keletkezését és tulaj
donságait magyarázza, továbbá a vizsgálatnál követett eljárást adja elő, bevezetésül
szolgál a második vagyis főrésznek, mely a 20 elemzés eredményeit tartalmazza. Itt
találkozunk hazánk legkitűnőbb tűzálló agyagaival, minő p. o. az aniuai agyagpala,
a bánlakai, révi, sonkolyosi és budai agyagok, továbbá a liires dubrinicsi porczellánfölddel, a régi hírnévnek örvendező selmeczi pipagyártmányok nyersanyagával,
mely mellé még a huszti és a tapolczai pipa- és terracotta-anyagok sorozhatok,
végre még számos agyagfajjal, melyeknek eddig még szűkkörű alkalmazása tei*mé-
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szetük helyes fölismerése folytán és talán némi előkészítő művelet által tetemesen
bővülhetne. Minden szám alatt megtaláljuk először az illető agyag fizikai tulaj
donságainak leírását és az égetési kísérletnél észlelt viselkedését, másodszor a teljes
khemiai elemzés eredményét, a khemiai utón különválasztott homok (és kőtörmellék) százalék számának külön megnevezésével; harmadszor különféle megjegyzése
ket az anyag eddigi alkalmazásáról és ipari felhasználhatóságáról. Sok esetben az
agyag tűzállósági foka — B isch of táblázata szerint — fel van említve, a mi a kül
földi tűzálló agyagokkal való szabatósabb összehasonlításra szolgál.
Az utóbbi jegyzeteket összefoglalja és még bővebben fejtegeti a befejező
czikk, mely tehát a gyakorlati eredmények összegezésének is nevezhető. Ebből lát
juk, hogy hazánk területén nem egy agyagtelep fordúl elő, mely a leghíresebb kül
földi agyagokkal állhatja ki a versenyt, akár tűzálló agyagokra, akár finom kőedény-,
sőt porczellángyártásra való anyagra fordítsuk figyelmünket.
Módszerére nézve a vizsgálat a mai tudomány színvonalán áll és gondos és
következetes keresztülvitelében mintáúl szolgálhat hasonló, még igen sok esetben
kívánatos, sőt szükséges kutatásoknak. A m. k. földtani intézetnek, mely több év
óta, már szép eredménynyel gyűjti a hazánk földjén előforduló iparilag használható
anyagok mintáit, és tüzetesen az agyagiparra vonatkozókat az országos kiállításon
olv szépen mutatta be, különös figyelmébe ajánljuk e jeles munkát. A kir. m. ter
mészettudományi társulat, mely e hasznos munkára buzdította a szerzőt és ered
ményét közzé tette, ez által új bizonyságot adott hivatásának helyes felfogásáról
vagyis azon közvetítő szerepről, melyet ő a tudomány és a gyakorlati élet között
— mindkettőnek hasznára — olv méltón elfoglal.
J. B.
(30.) M atyasovszky J akab : A z üveggyártáshoz szükségelt ásványok előfor
dulása hazánkban. (Közgazdasági Értesítő, IY. Evf. (1885) 132. 1.)
A földm.-, ipar- és keresk. m. kir. minisztérium egyik tavalyi rendeletének
köszönhető M atyasovszky ezen, közgazdaságilag fonto< czikke. E szerint «az üveg
gyártáshoz szükséges nyersanyagok a természetben s különösen hazánkban nagy
mennyiségben és nagy elterjedésben találhatók, és pedig nemcsak olyan anyagok,
melyek a közönséges üveggyártásra alkalmasak ; de sok olyan tiszta anyag is, mely
a legfinomabb kristály-üveg gyártására alkalmas.»
Az üveggyártáshoz szükségelt anyagok a következők, s a következő helyeken
fordúlnak elő :
1.
A kvarcz , nagyobb mennyiségben úgyszólván kizárólag a kristályos kőze
tek társaságában fordúl elő lencse-, tömzs- és teléralakban. A hegyi patakokban talál
ható kvarczgörélvek is jó sikerrel felhasználhatók az üveggyártásra, mint ezt a
fekete-erdői (Biharm.) és a felső-porumbaki (Fogarasm.) üveggyárak példája mutatja.*
Kristályos palák, hegységeinkben mindenütt előjönnek s a belőlök származó sziklakvarcz a m. kir. földtani intézet technológiái gyűjteményében a következő 12 hely
ről, u. m. Hillyó (Abaujm.), Fekete-Erdo (Biharm.), Felső-Porumbak (Fogarasm.),
Úrik (Hunyadm.), Wolfsberg, Plavisevicza (Krassó-Szörénvm.), Bogdán (Marama* És Felek m. Szebenmegyóben. Dr. Staub.
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rosm.), Macskamező (Szolnok-Dobokam.), Lyuta (Ungm.), Bisztra, Lipcse, Jaezena
(Zólyomul.) van kvarcz-szikla.
2. Laza kvarcz-homok és kvarcz-kavics hazánk harmadkori, diluviális, álluviális képződményeiben nagy mennyiségben fordúl elő, itt még a különben haszna
vehetetlen futóhomok is számot tesz. Az intézet gyűjteményében a következő helyek
ről van kvarezhomok, mely részben már üvegkészítésre ki is van próbálva. Tiszta
kitűnő minőségű Szomódról (Komávomm.), Esztergomról (Esztergomm.), AlsóLugos- és Örvendről (Biharm.), Szakadat- és Vármezőről (Maros-Tordam.); kevésbbé
tiszta minőségű Breznóbánya-, Sajba-, Oszoblia-, Szuha-, Libetbánya-, Blatniva- és
Povroszniczáról (Zólvomm.), Gyalárról (Hunyadm.), Sztrimbulyról (SzolnokDobokam.).
3. A C8Ízoló-pala, mely főleg a vízüveg gyártásáig nagyon alkalmas, kitűnő
minőségben Tálván, Tolcsván és Erdőbényén (Zemplénm.), kevésbbé tisztán Lőrinczin és Verőczén (Nográdm.) fordúl elő.
4. Mészkő hazánk hegyes vidékein igen sok helyütt található, még pedig a
legtisztább minőségben is. jelesen Budapest környékén, a Bakonyban, Pécs környé
kén, a Kárpátokban, Erdélyben, Krassó-Szörénvmegyében.
5. Kréta hazánkban nem gyakori. Található Vircsolyagon (Biharm.), Déván
és Romoson (Hunyadm.), Fenyőfalván és Rakviczán (Szebenm.).
6. A kősó, melyben hazánk nem szegény.
7. A káli- és nátron-földpátok sem hiányoznak, eddig azonban nem használ
tatnak fel ipari czélokra. Nagyobb mennyiségben előfordulnak Nagv-Lupcsán
(Aranyos-Tordam.), Szomolnokon (Szepesm.), Ditrón (Csíkm.), Kis-Disznódon,
Resináron, Czódon (Szebenm.).
8. Witherit csekély mennyiségben Bocza mellett (Liptóm.) a gránitban és
Gömör és Kishontmegyében a sziderit-telepeken.
9. Barit Boczán (Liptóm.), Ohegyen és Jarabán (Zólvomm.), Porácson, Gölniczen és Kot-terpatakon (Szepesm.) jő elő.
10. Folvpát Kapnik- és Moldovabánván.
11. A barnakő (pyrolusit) nagy mennyiségben fordul elő Solvmos-Bucsáván
(Aradm.), lionnét a S. B. Anna-Vilmos bányatársulat Cseh-, Szászországba és Sziléziába szállítja nagy mennyiségben. Az érez vegyi összetétele:
Mangansuperoxid
... ... ... 52’9%
Manganoxid
... ... ...
34*4«
Kovasav ... ... .
.. ... ... 10*2 «
Vasoxid
.......................................... 2’2 «
Úrkúton (Veszprémin.) szintén található barnakő, mely 00% mangánt tartalmaz.

12. A vasoxid ős vasoxidul, u. m. hematit, limonit és sziderit hazánkban
több mint 130 helyről ismeretesek és nagyrészt bányászat tárgyát képezik."
13. A gránit, gnájsz és gnájsz-gránit elterjedését illetőleg az áll, mi a sziklakvarczról már fentebb elmondatott.::::
V. ö. Földtani Közlöny. 18N(i. 2.“)3 1.

A referáló biztos forrásból tudja, hogy a borszéki üveggyár savanyú vizes
üvegeit a helyben előforduló csillámpalából készíti.
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14. A trachitok hazánkban nagy hegylánczokat és hegytömzsöket alkotnak.
Az üveggyártáshoz legalkalmasabbnak tartja a szerző a perlitet, horzsakövet és
riolitot, mely kőzetek leginkább Tolcsva és Erdőbénye (Zemplénm.) és Selmeczbánya
(Hontm.) környékén találhatók.
15. A bazaltok szintén elég gyakoriak Magyarországon, s ezek közt az üveg
gyártásra legalkalmasabb a fonolit, mely Szászvár, Hetvehely és Viganvár (Baranyamegye) mellett és a Gutin hegycsoport déli aljában található.
16. Rézoxid és rézoxidul a természetben mint malachit, azurit, chrizokola,
kuprit található vas- és rézbányáinkban.
17. Nikel- és kobaltérczek Dobsina mellett találhatók nagyobb mennyiségben.
18. Az ólom- és czinkoxidok főleg a felső-magyaroszági és erdélyi ezüst- és
ólombányáknál és kohóknál nyerhetők.
19. Végre felemlíti Matyasovszky, hogy a számos nagy olvasztónál vissza
maradt salak szintén alkalmas anyagot szolgáltatna a közönséges üveggyártásra.
20. Tűzálló agyag hazánkban szintén több helyen és kitűnő minőségben
található.::
Jelentését így végzi: «Mintáz itt előadottakból látjuk, az itt adott felelet
korántsem meríti ki a felvetett kérdést, de azt hiszem, hogy az elősorolt adatok is
egyelőre elég tájékozást nyújthatnak az érdeklődő iparosoknak, kivált akkor, ha az
ország geologiai térképe nyomán keresik fel az alkalmas anyagokat nyújtó vidékeket.»
És nem válhatunk meg M a t y a s o v s z k y fentebbi, iparosainknak nagy szolgála
tot tett jelentésétől anélkül, hogy egyúttal Dr. Kiss K á r o l y urnák «Az üvegkészí
tésről és üvegfúvásról»:::: czimű közleménye egyik passzusával ne foglalkozzunk.
Dr. Kiss úr ugyanis (1. c. p. 445) azt mondja: Az üvegkészítéshez használt
anyagok, mint homok, agyag, chemiai szerek nagy részét még mindig külföldről
hozatjuk, pedig bizonyára vannak nekünk is hasonló jó és jobb anyagaink is, de
nincs a ki felkutassa, meg vizsgálj a, kipróbálja, és iiveggyárosainknak ajánlja . Ilyen
czélokra/ a külföld sokat áldoz.»
Úgy látszik dr. Kiss urnák nincs tudomása arról a tevékenységről, melyet a
m. kir. földtani intézet e téren már eddig is kifejtett ? Nem látta, nem méltatta
figyelmére azt a gyűjteményt, melyet a m. kir. Földtani Intézet a múlt évi országos
átalános kiállítás VI. csoportjának csarnokában kiállított, s mely 6 hónapig nagyon
is hozzá férhető volt ? Nem ismeri azt a terjedelmes katalógust, melyet a kir.
intézet ez alkalomból kiadott? Pedig volt ideje hozzá, miután felolvasását
1885 évi február 18-ikán tartotta meg; közleménye pedig a «Természettudományi
Közlöny» 1885 évi november havi füzetében, tehát a kiállítás bezárása után
jelent meg.
—á—

*
S e tekintetben utalhatunk a Földtani Közlöny f. évi XVI. kötete 181. lap
ján adott ismertetésre.
Szerk.
** Természettudományi Közlöny, XVIII. k. 393. és 433. 1.
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Földtani Közlöny. XVI. köt. 1886.

