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goklast találtam, ellenben a gránátnélküli orthoklas és oligo- 
klassal bir. Ezen körülmény kapcsolatban azzal, hogy a csillám
pala és gránit közötti összefüggés valamely más helyen még 
tanulságosabban lehet feltárva, azon elhatározásra bírtak, hogy 
folyó évben ismételjem ezen kirándulásokat, mégpedig ha körül- 
nyeim megengedik, nagyobb számmal és tágasabb körben.

A FÖLDTAN AZ 1873-ik ÉVI BÉCSI 

VILÁGTÁRLATON.
(dr. H o f m a n n  Károly és B ö c k h  János, m. k. főgeologok, T e l  é g d  i 
R o t h  Lajos, m. k. osztály-geolog ésM. M a t y a s  ó v s z  k y  Jakab, m. k. 
segéd-geolog által a nagj'méltóságú földmivelés- ipar- és kereskedelem

ügyi m. k. minisztérium elé terjesztett jelentés.)

A földtan az 1873-ik évi bécsi világtárlaton különös 
mérvben földtani térképek és átmetszetek, valamint egyes ne
vezetesebb petrographiai és palaeontologiai tárgyak kiállítása, 
sőt egész gyűjtemények összeállítása által volt képviselve, s e 
tárgyak vagy állami intézetek, tudományos társulatok és egyes 
tudósok, vagy pedig bányászati és építészeti, átalában ipari 
vállalatok által állíttattak ki.

Az itt tárgyalandó anyag sokasága, áttekinthetés végett 
azt kívánja, hogy bizonyos rendszerben tárgyaljuk, s igy már 
az előbbeniből kiderül, hogy a világtárlaton képviselt, a föld
tan terébe vágó anyag mindenek előtt két főcsoportra oszt
ható fel, t. i . :

I. A térképek-, szelvények-, egyáltalában a földtan 
terébe vágó abroszolási munkálatokra;

II. a petrographiai és palaeontologiai tárgyakra.
Tekintsük tehát először is e csoportok elsejének tárgyait.
Itt mindenek előtt szembetűnnek a kiállított földtani tér

képek, melyeknek tanulmányozásánál szem előtt tartottuk az 
illető térképek földtani részletezését, valamint a színezésnek 
mikénti eléállítását s a színezésnél elkövetett elvet, de figye
lemmel kisértük a választott mérték nagyságát és a földtani
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felvételek alapjául szolgáló térképek topographiai tekintetben 
való előállítását.

A világtárlaton képviselt államok csaknem mindegyiké
nek osztályában találtunk e fejezetbe tartozó tárgyakat, de 
azért a fenebbi tekintetben nagyobb fontossággal csak egyesek 
bírtak, s igy nem véljük szükségesnek a kiállított térképek 
mindegyikét tárgyalni, miután a kitűzött czél elérésére elegendő, 
ha a fentebbi értelemben tanulságosabb munkálatokkal fog
lalkozunk.

Tekintsük a kiállított nevezetesebb földtani abroszolási 
munkálatokat az egyes államok szerint. Különös mérvben vonja 
magába figyelmünket N é m e t h o n ,  térképészeti munkálatai 
sokasága és kitűnősége által.

A német állam országai közül képviselve találjuk :
1. Poroszországot, a porosz kir. földtani intézet által, mely 

igen nevezetes abroszolási munkálatokat állított ki:
a) „Ausschnitt aus dér geologischen Specialkarte von 

Preussen. 1:25,000. Gegend des Rieckelsdorfer Gebirges.“ E 
térkép, szintúgy mint a következő :

b) „Ausschnitt aus dér geologischen Specialkarte von 
Preussen und den Thüringischen Staaten. 1:25,000. Südost- 
harz, Goldene Aue, KyfFhauser etc.,“ már a használt mérték 
nagysága által tűnnek fel.

A földtani térképek alapjául a porosz vezérkari térké
pek használtatnak, melyek lejtővonalzás helyett magassági 
görbékkel látvák el. Ilyféle térképek földtani abroszolási mun
kálatok közzétételére mindenesetre célszerüebbek mint a lejtő- 
södési" vonalokkal ellátottak, miután e térképek első rencF- 
ben már világosabbak maradnak, s igy a földtan, a bá- ( 
nyászat, ipar és földmivelés használatára szánt bejegyzések 
annál jobban tűnnek elé.

A magassági görbék jelenléte pedig azon kivül igen sza
batos földtani szelvények készítését engedi.

A porosz földtani intézet térképeit szintén nyomatási szí
nezéssel adja ki, miáltal e térképek nemcsak igen szép alak
ban tűnnek elé, de egyszersmind ez az egyetlen út, melyen a 
sokasitás olcsón történhetik. Térképeit például szolgálható
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részletezéssel készíti. Ily alapon készített térképek természete
sen nemcsak tudományi tekintetben, de az ipar és fóldmive- 
lésre nézve is felette nagy fontossággal bírnak, mint ez legújabb 
időben, sőt épen a fóldmivelés terén szakavatott részről is 
elismertetik ( l á s d  Dr. Orth „Neues Jahrbuch* stb. 1873), 
de természetesen csak ott érhetők el, hol a vizsgáló geolog 
nemcsak a természet nyújtotta feltárásokra van utalva, s hol 
továbbá az egy bizonyos időtartamra vizsgálásra kisze
melt terület jóval korlátoltabb határok közt forog’.

Képviselve találtuk továbbá a
c) „Geologische Übersichtskarte dér Rheinprovinz und 

dér Provinz Westfalen von D. H. v. Dechen“ valamint a:
d) „Geognostische Übersichtskarte von Deutschland, Frank- 

reich und England, und den angrenzenden Landern von H. 
v. Dechen“, és a :

e) „Geologische Karte von Deutschland von Dr. H. v. 
Dechen;CÍ — mind e térképek szintén nyomatási színezéssel 
készülvék.

A felsoroltakon kivül ugyan még egypár térkép volt je 
len, de ezek készítési módjuk által az előbbeniekkel megegyez 
nekls csak egy az, mely a földtani térképeknél rendesebben 
divó készítési módtól kissé eltér.

Ez a: „Geognostische Specialkarte dér Grafschaft Schaum- 
burg, in die im Jahre 1854 unter dér Leitung des Oberst Wie- 
grebe ausgeführte topographische Originalaufnahme geognos- 
tisch eingetragen unter dér Direction des Professor Dr. ( W. 
Dunker von A. Franké u. H. Raabe, mit Angabe des Flachen- 
raumes, welchen die Formationsglieder einnehmen, berechnet 
von Dr. Fr. Moesta.“

E térkép a földtani térképek rendesebben használt kiállí
tásától annyiban különbözik, hogy a szokásos színezésen kivül, 
kis kivonatban, az egyes kijelölt csoportok petrographiai és 
palaeontologiai jelleme is kiemeltetik, s az egyes kijelölt réteg
csoportok térbeli mennyisége is közöltetik. E térkép szintén 
nyomatási szinezéösel bir, mértéke 1:50.000 s magassági gör
békkel van ellátva.

Nem messze az imént felsorolt térképektől látjuk Alsó-
6



Szilézia bánya- és kohó tulajdonosainak együttes kiállítását, 
hol a :

f) „Geologische Karte von dem niederschlesischen Gebirge 
und den angrenzenden Gegenden, bearbeitet von Beyrich, G. 
Rose, Roth, und W. Runge“ vala kiállítva, mely térkép alatt 
szén, érez, s egyéb kőzet-gyüjtemények valának elhelyezve.

Felső-Szilézia pedig a
g) „Geognossische Karte von Oberschlesien und den 

angrenzenden Gebieten bearbeitet von Férd. Roemer“, és
h) „Dér oberschlesisch-polnische Bergdistrict mit Hin- 

weglassung des Diluviums, im Ansehlusse an die von Férd. 
Roemer ete. ausgefűhrte geognostische Karte von Oberschlesien, 
bearbeitet und dargestellt von 0. Degenhardt kön. Bergratk u* 
Bergwerksdirector “, állította ki.

E térkép szintén nyomatási színezéssel bir.
2 . A „Geognostisches Bureau des königl. bayer. Oberberg- 

amtes zu München “ a következő tárgyakat állította ki:
a) „Geognostische Karte des Königreiches Bayern. 1. Abthei- 

lung. Das bayerische Alpengebirge mit einem Theil dér sttd- 
bayerischen Hochebene, in 5 Blattern“.

A színezés nyomatás utján történik, s e térképek ritka 
szépséggel bírnak.

A szóban forgó földtani térképek sem magassági görbé
ket sem pedig lejtovonalzást nem mutatnak, s a topographiai 
térkép csakis a folyók és patakok mentét, v alamint az 
illető helyen emelkedő hegyek magasságának számát, a hely
ségeket és utakat tünteti elé.

A földtani térkép ennek folytán annál élesebben mut&tja 
a földtani részletezést és az illető bejegyzéseket. . (

A földtani részletezés az illető terület viszonyaihoz v^n al
kalmazva, de azonkivill mindenféle az ipar különféle ágaira 
nézve fontos bejegyzéseket is észleltetnek e térképek, mint p.
o. ércztelepeket, malomkő-bányákat, fazekasagyag-gödrőket stb. 
mely bejegyzéseket az alapul szolgáló topographiai térkép 
fenemlitett minősége folytán a térképet nem terhelik és igen 
jól észlelhetők.

De világos, hogy ilyféle földtani térképek előállithatására
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a topographiai térképnek e czélra külön kell készülnie. 
Az itt említett földtani térképek többjei azonkívül színezett 
földtani harántmetszeteket tüntetnek fel, mi által a hegység 
alkotása gyönyörűen van előtüntetve.

A világkiállításon ugyan nem észlelhettük, de tudvalevő 
dolog, hogy e térképekhez is mellékelve van egy lap, mely 
a bajor Alpokra vonatkozó tájképekben ez utóbbiakat alakza- 
tilag mutatja, de egyszersmind tekintettel földtani alkotá
sukra.

b) „Das ostbayerische Grenzgebirge oder das Bayerische 
und Oberpfálzer Waldgebirge. (5. lap)“

E térképek szintén nyomatási színezéssel bírnak s 
földtanilag színezett tájképekkel vannak ellátva.

Végre ki volt állítva :
c) „Die geognostische Karte des Königreiches Bayern. 3. 

Abtheil. Das Fichtelgebirge und dér Frankenwald nebst Vor- 
land in 2 Blattern.

E földtani térképekkel továbbá hat, e területre vonat
kozó tájkép volt látható, melyek mint Bajorország földtani 
leírásának kiegészítéséül dr. C. W. Gümbel által lettek össze
állítva, s mely tájképek a fenebbi terület magaslati alakzatát 
tüntették elé.

A kiállított térképek mértéke a térképeken ugyan nincs 
kiemelve, de ez 1 :1 0 0 ,0 0 0 .

A bajorhoni térképek minden esetre a világtárlaton kép
viselt eféle munkálatok legbecsesebbjei közé tartoznak, s min
den esetre nagy figyelembevételt érdemelnek.

3. Hesseni nagyherczegség.
A „Mittelrheinische geologische Véréinw t. í. a hesseni nagy- 

hercegségre vonatkozó 17 földtani térképet állított ki, me
lyeknek alapjául a hesseni vezérkari térképek szolgálnak.

A térképek mértéke 1:50,000 és nyomatási színezés
sel készitvék; ázoknak magas elhelyezése behatóbb ta
nulmányozást ugyan nem engedett, annyi azonban mégis 
kivehető vala, hogy a térkepek magassági görbékkel nem iát- 
vák el.

6*



— 112 —

Megjegyzendő még, hogy minden egyes földtani térkép 
kisebb petrographiai és palaeontologiai gyűjtemények által volt 
okadatolva.

Mindannyi jelei annak, mily magas fokra vitte Némethon 
földtani ábrázolási munkálatait; de jelei annak is, mily átalá- 
nosan elismert ott a földtani térképek fontossága mind a bá
nyászat és ipar ágaira, mind pedig a földmivelésre is.

4. Tekintsük most A u s z t r i a  földtani abroszolási mun
kálatait.

Itt első rendben szembetűnnek a cs. k. földtani intézet 
térképei. A testvérintézetünk egy a bánya- és egyéb iparágakra 
nézve roppant fontos petrographiai gyüjteménynyel kapcsolat
ban térképeinek szép számát állitá ki, s már a kiállított tár
gyak eléggé küzdenek a kiállító intézet tevékenysége és mű 
ködésének nagy becse mellett.

A kiállított, felette becses földtani abroszolási munkála
tok közt ott találjuk Gácsország, Illyria és Stájerország, 
Morva és Szilézia stb. földtani térképeit. E térképeken a geo
logiai határok kijelölése valamint a geologiai színezés nem 
nyomatási úton, hanem szabad kézzel történik. A cs. kir. föld
tani intézet részletes felvételei alapjául, szintúgy mint mi, a ve
zérkari térképeket 1"=400° használja.

Miután egyáltalában a bécsi és a mi térképeink készí
tési módja vagy alapja közt különbség nincsen, bővebb tár' 

gyalás szükséges talán nem lészen.
Csak fel kell említenünk még az „Übersichtskarte dér 

österreichisch-ungarischen Monarchie von F. v. Hauer, “ mfely 
az összeállítónak örök dicsőségére válik, s tisztán mutatja, 
hogy Ausztria is kezdi térképeinek kiállítását nyomatási színe
zés utján eszközölni. '

Az itt felsoroltakkal azonban koránt sincs még kimerítve 
az osztrák osztályban kiállított geologiai abroszolási munká
latok tárgya, de igen is nagyra terjedne e jelentés, ha min
den egyes tárgygyal behatóbban foglalkoznánk. Elég talán a 
főbb mozzanatokat kiemelni.

5. Ha vándorlásunkat folytatjuk, a f r a n c i a  o s z t á l y  
térképei tűnnek szemünkbe.
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A francia osztályban figyelmünket mindenek előtt egy 
nagyszerű geologiai térképészeti mű vonta magára; ez egy 
szakasza a „Ministére des traveaux publiques“ részéről közzé
tett „Carte géologique detaillée de la France“-nek, melynek 
foganatosítását, a nagyhírű mester Élie de Beaumont és 
M. de Chancourtois vezetése alatt, a fennevezett ministerium 
„service géologique des mines“-je eszközli.

A térkép mértéke 1.80,000; azonkívül még egyes terü
leti részek a kétszeres mértékben is tétetnek közzé; példa 
gyanánt Páris környéke volt kiállítva. Gyakorlati előállítása 
remek. Színezése nyomatás utján történt. Az előforduló képző
dések szerfelett részletesen vannak geologiailag osztályozva.

Igen célszerű és utánzásra méltó eljárás az, hogy a 
térképen különböző vonalzás által a tényleg megfigyelt kőzet
határok a combinatio utján következteti ekéitől meg vannak kü
lönböztetve. — A geologiai színezésre nézve e térképészeti müven 
oly elvet látunk elkövetve, mely a különben geologiai térké
peknél divótól némileg eltér.

A francia részletes geologiai térképen t. i. e tekintetben a 
petrographiai tényező volt az irányadó, úgy hogy petrographiai- 
lag hasonalkotásu képződések megjelölésére, melyek különböző 
korú képletekben fordulnak elő, hasonnemü alapszín van alkal
mazva, mig rendesen geologiai térképeken szokás, ezt mind oly 
képződésekre használni, melyek geologiailag egymással szorosabb 
kapcsolatban állanak, mint egy képletnek különböző emeletjeire 
vagy petrographiailag megkülönböztetett tagjaira.

Kétséget nem szenved, hogy azon, a francia térképen 
követett elv oly geologiai ábrázolási munkákra nézve, melyek 
tisztán ipari vagy földmivelési célokra szolgáljanak, sok előnyt 
nyújt; mindamellett szorosabb értelemben geologiai térképek
nél, melyeknek, mint a szóban állónak, feladata első sorban 
mégis az, hogy. az ábrázolt vidék földtani alkotását tüntessék 
elő, alig ajánlható ismétlésre a második módszer ellenében, 
mely a geologiailag összetartozó képződéseknek hasonló színe
zése által az ábrázolt vidék földtani szerkezetének gyors és 
átnézetes felfogását lényegesen elősegíti.
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£
A szóban álló francia részletes geologiai térképen szá

mos, úgy a tudomány emberére nézve, mind ipari és földmi- 
velési tekintetben igen értékes adat van kijelölve, anélkül, 
hogy ezáltal a geologiai összes-kép áttekinthetésében vesztett 
volna. Úgy különös jelek által megjegyezvék a kövületekben 
bővelkedő pontok, különböző haszonvehető kőzetek és ásványok 
előfordulása, oly helyek, hol ezen utóbbiakat vagy kőbányák
ban, vagy föld alól, bányászati munkálatok utján, vájják, édes
vízi források, hővizek, ásványvizek kifakadási pontjai stb. stb.

A térkép kiegészítő részét számos nagy, igen részletes s 
nagy pontossággal a természetnek megfelelő, egyenlő hosszú
sági és magassági mértékben készített, színezett geologiai ke
resztmetszetek képezik, melyek a terület legkülönbözőbb irá
nyain keresztül fektetvék s igy a térképpel együtt a vidék 
földtani alkotását igen világosan és szerfelett pontosan tünte
tik elé. Mellékletül szolgál továbbá több külön lap, melyeken 
még egyes, különösen tanulságos, természetes geologiai szel
vények, milyenek némely kőbányában feltárva voltak, photo- 
graphiailag ábrázolvák; az ábrázolt rétegek magyarázatául a 
photographia oldalán a megfelelő egyenlő mértékű, színezett 
geologiai szelvény látható, melyen az egyes rétegek valóságos 
vastagsága is számokban van kimutatva.

A térképhez elvégre még táblák mellékelvék, melyeken 
az illető vidéken előforduló képződések nevezetesebb kövület- 
jeiknek igen sikerült photographiai ábrázolatjuk közölvék.

Világos, hogy ily mind tudományi mind pedig ipari tekin
tetben rendkivül értékes, felette részletes földtani térkép csak i 
is nagy segédeszközök támogatásával, úgy szólván léptenként 
felvételek mellett foganatosítható; de akkor is csak bő idő 
tartama alatt.

Franciaország részéről azonkívül még egy második, 
szakunkba vágó térképészeti mű volt kiállítva, mely szintén 
a Ministére des travcaux publiques megbízásából készült e l; ez 
a „Carte géologique agronomique de Y Arrondissement de 
Vouziers pár A. Meugy.



— 115 —

Nagy és szintén nyomatási színezéssel készített térkép; 
mértéke 1:40.000.

A szerző legelőször is~az ábrázolt területen előforduló, s 
ohemiai alkotásuk úgymint mechanikai minőségüknél fogva 
különböző képződéseket geologiai szempontból igen részletesen 
osztályozta, s elterjedésüket a térképen, a geologiai térképen 
szokásos mód szerint, különböző színekkel tüntette elé. A szín- 
magyarázatban eme képződések földmivelési tekintetben fontos 
tulajdonságai rövid vázlatban előadvák.

A szerző továbbá a talajt, függetlenül geologiai hovátar- 
tozásától, csak tisztán chemiai és mechanikai minőségére nézve 
veszi szemügyre, s e tekintetben az ábrázolt vidéken 16 talaj
nemet vagy talaj-képletet különböztet meg, mint például: 
turfás vagy mocsáros talaj (terrain tourbeux ou marecageux) 
homokos agyag-talaj (terrain argilo-sableux).

E talajnemek előfordulását a térképen különböző be
tűkkel jelöli ki. E betűket azonkívül még számjelekkel látta 
el, melyek az illető talajnemek nedvességi vagy szárazsági fo
kát fejezik ki. Ez utóbbi tekintetben 5 fokot különböztet meg.

6 . Forduljunk most a S v á j c  osztályához.
Ismét nagy érdeket keltenek a svájci földtani térképek.
a) A„ Commission géologique de Suisse“ térképeit szintén 

nyomatási színezéssel készíti s a választott mérték 1 :1 0 0 , 0 0 0

Alant továbbá az illető térképen képviselt emeletek van
nak felsorolva és egy betűvel ellátva, oldalt pedig e betű az 
illető emelet kijelölésére a térképen szereplő színnel van ki
tüntetve.

A svájci térkép gyakorlati előállítása okvetlen szintén 
gyönyörű. Képviselve láttuk itt továbbá:

b) „Karte dér penninischen Alpen, geologisch bearbeitet 
von H. Gerlach“, melynél a mérték 1:200,000. Ezen térkép is 
nyomatási színezéssel bir valamint a:

c) „Geologische Karte des Sentis, aufgenommen von 
A. Escher in den Jahren 1837— 1872. Herausgegeben von 
dér geolog. Commission dér schweizerfscheu naturforschenden 
Gesellschaft auf Grundlage dér topográf. Karte des Cantons St. 
Gallen im Massstabe von 1:25,000.
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E gyönyörű térkép , melynek mértéke tehát szintoly 
nagy, mint a jelenleg készült porosz részletes földtani térképeké, 
a szövetség költségén állíttatott elé ; szintén nyomatási színezés
sel bir.

Jelen volt továbbá a :

d) „Carte géologique de la Suisse“ pár B. Studer et A. 
Escher, mely a többi kiállított svájci földtani térképek sorát 
méltóan szaporitá. E térkép mértéke 1:760.000, s szintén nyoma
tás utján színezett.

E felsorolt térképeken kivül azonban ott láttuk még:
e) „Geologische Formationskarte dér Schweiz. Nach den 

Karten dér H. Studer, Escher etc., für Mittelschulen sowie 
Alpentouristen übersichtlich bearbeitet von Dr. R. Th. Simler.“

E térkép a „Freiamter Moranenclub in Muri" által ada
tott ki, s mint a felirat mutatja, közép iskolák oktatási cél
já ra , valamint utazók számára lett összeállítva. A választott 
mérték 1:760.000, s céljának megfelelőleg a térképi kijelölés 
csak képletek szerint történt.

E térkép azonkívül egy szelvénynyel van ellátva, mely 
az Alpokon áthúzódik. Szintén nyomatási színezéssel bir.

Minden esetre elismerésre méltó e kiadvány, miután 
igen is alkalmatos, az illető ország földtani szempontból való 
általánosabb megismertetését saját lakosai körében elter
jeszteni.

Még csak egy munkát akarunk kiemelni, mely bonyoló- 
dottabb földtani viszonyokkal biró területek alkotásának e ltü n 
tetésére felette fontos. Ez a: „Das Geologische Profilrelief dér 
Faltungen am Ostende dér Finster-Aarhorn-Centralmasse, nach den 
Beobachtungen von Prof. A. Escher von d. L. etc. 1873 zu- 
sammengestellt und ausgefiihrt von Alb. Heim, Docent am 
eidgenössischen Polytechnicum u. dér Universitat Zürich. 4

Egy rendes alakban készült földtani térképen t. i. körtil- 
belől V2  htivelknyi távolokban haránt szelvények vannak felál
lítva, mely haránt szelvényeken nem csak az illető szelvény 
hosszában mutatkozó orographiai viszonyok vannak rajzolva,
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hanem egyszersmind az alkotó rétegek mikénti hajtásaikkal 
együtt láthatók.

Ilyféle szelvényekkel ellátott földtani térkép oldalt nézve 
az illető vidéket relief alakban mutatja, de egyszersmind tu
domást szerezhetünk magunknak az illető reliefkép mikénti 
földtani alkotásáról is. A választott mérték 1:100,000.

7. O l a s z o r s z á g  szintén állított ki többféle földtani 
térképeket, csak sajnos, hogy ezek legnagyobb részt oly ma
gasan függtek, hogy bővebb tanulmányozásuk lehetetlen vala; 
képviselve volt a:

a) „Carta geologiöa della parte orientale deli’ Isola 
d’Elba, alla scala di 1:50.000 per J. Cocchi.

Ezen térkép nyomatási színezéssel b i r ; továbbá a

b) rR. Comitato Geologico d’ Italia“ részéről: „Fogli della 
Carta geologica, nella scala di 1:50,000 stb. ^

Az Olaszország részéről kiállított térképek részben nyo
matási színezéssel bírnak, legnagyobbrészt azonban kézzel van 
nak festve.

8 . B e l g i u m  csak a „Carte géologique de la Belgique 
et des Provinces voisines pár G. Dewalque“ állította ki, mely 
szintén nyomatási színezéssel készült.

9. N o r v é g i a  pedig kiállította a:
„Geologisk oversigtskart over en dél uf Trondhjems Stift. 

Th. Kjerulf.
E térkép szintén nyomatás utján színezett s mértéke 

1:800.000.
Továbbá ki volt állítva egy térkép:
„Geologisk Oversigtskart over det sydlige Norge 

1:2.400.000“ f szintén nyomatási színezéssel.
Egy pár igen érdekes szelvény és Norvégia emelkedésére 

vonatkozó rajz szintén látható vala, valamint egy kézzel fes
tett nagyobb térkép, címezve:

„Carte Géologique de la Norvégé méridionale á Y échelle 
des Cartes des préfectures, 1:200.000, avec 4 coupes á 
Téchelle de 1 :1 0 0 .0 0 0 .“

10. Ismét gyönyörű térképekre akadunk, ha S v é d o r -
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s z á g  kiállítását keressük fel. Mindjárt első rendben szembe
tűnik a :

„Geologische Landesuntersuchung Schwedens“ által ki
adott

a) „Geologische Karte dér Umgebung des Málar-Sees“.
E térkép 1:50.000 mértékben van dolgozva, készítőinek

csakugyan dicsőségére válik.
E térképi mely több lapból van összeállítva, nyomatási 

színezéssel bir.
A térképi kijelölések roppant szorgalommal foganatosíttat

tak, s a lerakodások részletezése a lehetőségig megy.
A térkép azonkívül egy a negyedkori rétegek települési 

viszonyait ábrázoló átmetszettel van ellátva.
Az imént tárgyalt földtani térképen kivül azonban még 

számos egyéb földtani térkép is szerepelt, közülök csak 
még ar:

b) „Geologische Karte iiber das östliche Dalsland u. einen 
Theil Westgothlands“-t akarjuk fölemlíteni, melynek mértéke 
1:50.000.

E térkép szintén igen részletes kij elöléseket mutat; mint 
az egyéb svédországi földtani térképek, nyomatás utján történt- 
szinezéssel s egy harántezelvénynyel van ellátva, mely a tele 
pülési viszonyokat ábrázolja.

Svédország földtani munkálataiból tisztán kivilág ük, hog 
a földtani vizsgálások az ipar és földmivelés igényei különös 
figyelembevétele mellett történnek.

A térképi kijelölés, mint emliténk, roppant részletezéssel 1 

történik. Ez természetesen azonban csak akkor érhető el, Ha 
a vizsgálásra kiszemelt évi-területek csak kisebb térséggel 
bírnak.

Térképeikhez mellékelt, a látogatók használatára kira
kott magyarázó könyvecskéből kiviláglik, hogy Svédországban, 
hol 1858 óta folynak a földtani felvételek, eddigelé mintegy 
695 geog. □  m. terület vizsgáltatott át.

Átlagosan évenként tehát kerek számban csak mintegy 
46 geog. □  m. vétetett fel.
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A személyzet pedig az igazgatóval együtt, 8  geologból, 1 
palaeontologból, 1  vegyészből, valamint 1  archivál* és 1  szinlejtő- 
zőből (Nivelleur) áll, de sőt e személyzet mellett is még ideig
lenes segédek működnek a geologok vezérlete alatt.

A kiállított térképeken kivül kisebb, a térképekre vo
natkozó kőzet- és palaeontologiai gyűjtemények is valának 
láthatók.

Svédország azonkívül még egy igen érdekes térképet 
állított ki, melynek címe :

c) „Karte dér Ackerkrume u. des Untergrundes iiber 
cinen Theil des Gutes Skottorp in dér Provinz Halland (mit 
Niveau Curven) agronomisch u. geologisch ausgeführt von Leonh. 
Ilolmström u. Axel Lindström. (Maasstab 1:4000)

E térképen t. i. az illető terület rétegei először földtani
lag vannak feltüntetve, s ennyiben egy közönséges geologiai 
térkép tulajdonságával bir, de az igy nyert alapon azután a talaj 
minősége jelekkel van kimutatva, úgy hogy itt egy egyesült 
loldtani-földmivelési térképpel van dolgunk.

A földtanilag színezett térkép 1 svéd Tonnenland= 1.934 
nem. h. térségit négyszögekre van felosztva.

Minden egyes négyszögben továbbá bizonyos jelek és 
számok által az illető talajnak chemiai és physikai minősége, 
valamint vastagsága van előtüntetve.
, Azonkívül azon pontok is meg vannak jelölve, hol nagyobb 
átlagos talajminták vétettek a vegyelemzésre.

1 1 . O r o s z o r s z á g  ugyan szintén állított ki nehány 
földtani térképet, de ezek igen szerencsétlenül valának helyezve, 
jobban csak a:

a) „Carte géologique delaRussie parR. Murchison, E. deVer- 
ncuiletA. de Kaiserling rév. et complétée pár Helmersen en 1870“ 
vala látható.

Ha végre felemlítjük, hogy egyes földtani térképek sőt 
India, Uj-Zeeland és Queensland-ból is ki valának állítva, me
lyek közül az Oldham által kiállított Geological Map of Salt 
Hangé Punjab valamint :

Jules Marcou „Carte Géologique de laTerre“ Il-ik kiadása 
különös érdeket keltettek, mig csak egyedül az angol anyaor
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szág nem vala képviselve földtani abroszolási munkálatok ál
tal, azt véljük, hogy felsoroltunk minden földtani, abroszolási 
tekintetben fontosabb külföldi munkát.

12. Végül csak még felemlítjük, hogy h a z á n k  területe 
s em maradt árván e tekintetben:

a) A magy. kir. földtani intézet munkálatait megítélni 
nem rajtunk áll, de csak büszkén utalhatunk arra, hogy sőt 
e fiatal intézet is képes vala a szaktársak körében magának 
tiszteletet és elismerést kikiizdeni.

b) Herbich továbbá egy az erdélyországi eruptiv-kőze- 
tek elterjedését ábrázoló térképet állított ki egy közet-gyíijte- 
ménynyel.

c) A cs. kir. szab. oszt. államvaspálya részéről szintén igen 
érdekes és becses, bányavidékére vonatkozó, térképek valának 
bemutatva, s ez illeti az elsőcs.k. szab. duna-gőzhajózási-társulat 
által kiállított tárgyakat is.

Itt szerepelt továbbá:
d) Nagyág vidékének földtani térképe. Poáepny után.
Továbbá:
e) Az abrudbánya - verespatakí aranybánya-kerületnek 

földtan-bányászati térképe Posepny F. felvételei szerint; s igy 
még számos felette érdekes tárgyakat kellene felemliteni, de 
fehetetlen vala oly rövid idő alatt, mint rendelkezésünkre állt, 
minden egyes tárgygyal foglalkozni.

Mindezekből kitűnik, hogy hazánk e téren is nagy ha
ladásokat tüntet fel, s most csak óhajtandó, hogy a látott és 
célszerűnek elismert eljárásokat, a mennyire lehetséges, minél 
előbb nálunk is alkalmazzuk, hogy igy akkor, midőn a nem
zedékek uj versenyre kelnek, hazánk a szellemi harcosok első 
Sorába léphessen.

(Folyt, köv.)


