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Irodalom.
A Vogelsaiijf-féle crista llitokról.

‘ Dr. Abt A ntal tanártól.
('Előadatott a társulat febr. hó 28-án tartott szakgyülésénél

Vogelsang delfti tanár 1870-ben az „Archives Néerlan- 
daisesíl czimü folyóiratban ily czimü értekezést -közölt „Sur 
les cristallites, études cristallogenetiques“ . Ezen értekezésnek 
tárgyai azon képződmények, melyek mesterséges és természetes 
salakokban gyakran észlelhetők, és melyeknél oly nehezen lehet 
tisztába jönni aziránt, vájjon jegöczösek-e vagy nem. Értekezé
sében azon eredményeket közli, melyeket finom salakcsi- 
szolatok vizsgálásából nyert, és azon kísérleteket, melyeket a 
végből tett, hogy a kénnek jegőczödését egy a jegőczödést gátló 
közegben észlelhesse. Mind a kétféle kutatásai azon meggyőző
désre vezették, hogy a jegőczös és az amorph állapot között egy 
vagy több más (közbenső) állapot is létezhetik, melyeket glo- 
bulit-oknak, margarit-oknak, longulit-oknak vagy közös néven 
cristallitokuak nevez. Szerinte „a cristallitok olyan szervetlen 
testek, melyekben a részecskék szabályosan vannak összehal
mozva ugyan, de melyeknek határlapjai nem síklapok, mint a 
jegőezöknél. Ki nem fejlődött, embrionális jegőczöknek tartja, 
melyeknek határai bizonytalanok“.

Ha Vogelsang nézete helyes, akkor a tudományban elesik 
azon éles határvonal, mely eddig az amorph és a jegőczállapot 
között hozatott, és ezen körülmény magában véve elég ok arra, 
hogy eszméjét ismertessük eltekintve attól, hogy kutatásai föld
tani és krystallogenetikai tekintetben felette érdekesek.
Hogy ezen nézetét a salakban előforduló képződményekről meg
állapítsa, a természetet igyekezett utánozni azáltal, hogy a ként 
oly közegben hagyta jegőczödni, mely a jegőczképzést, mint a 
salak, gátolja. E végett két oldatot készített: kénből szén- 
kénegben, és canadabalzsamból szénkénegben, és e két oldatot 
összekeverte. Egy csepp ezen keverékből igen alkalmas a jegőcz- 
képzés észlelésére, mivel a szénkéneg elpárolgásánál az anyag- 
mindig sűrűbb lesz és a közegben előforduló változások könnyen 
megfigyelhetők.

Ha a keverék jól van eltalálva, akkor a csepben rövid idő 
után előtűnnek azon testek, melyeket Vogelsang alakjuk sze
rint Globulit-. Margarit- és Longulit-nak nevez; azonkívül 
valódi jegőczök és jegőczcsoportok. Legelőbb folyó golyócskák 
támadnak, mi nem más mint túltelített kénoldat szénkénegben. 
Ezek egymást élénken vonzzák és nagyobb golyókká egyesülnek,
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mig végve sziláid testek is keletkeznek. De az utóbbiak csak 
akkor származnak, ha a keverékben sok cauadabalzsam nincs, 
és pedig annál előbb, minél kevesebb van belőle a keverékben. 
A szilárd testek legnagyobb része megismerhető jegőczokből 
áll, melyek vagy egyes többnyire egymással párhuzamos octae- 
derek, vagyis pyramisok (a dülényes rendszerből), vagy ilyen 
apró nyolczaljakból képezett csipkés tűk.

A jegőczöken kívül azonban még más alakok is észlel
hetők, melyeket határozatlan nem egyenes határlapjaik miatt a 
jegőczökhöz sorolni nem lehet. És épp ezen alakok voltak Vogel- 
sang  kutatásának tárgyai. Némelyek közülök hosszúkásak, pál- 
czaalakuak, gömbölyű vagy gömbalakú végződéssel (Longuliten). 
Legtöbb azonban gömbölyded, golyó vagy golyódad alakú, tisztán 
átlátszó, mint a fönebb említett golyócskák a túltelített kén
oldatból, és ezen alakot és átlátszóságot még az oldószer elpá
rolgása után is meg tartják. Ezek a globulit-ok. Ezeknek össze- 
csoportosulása által származnak a margarit-ok. A legszebb 
hasonlatokat ezen alakokhoz találni a salakokban és az üve
gekben.

A szóban levő testek keletkezése jó górcső alatt könnyen 
észlelhető, és a tüneménynek sokfélesége a kísérletet még érde
kesebbé teszi. A jegőczökkel egyformán tűnnek elő ; a mint 
az oldószer már nem elég, hirtelen támadnak. Növekedésük több 
ilyen golyócskának egymáshoz való vonzódása és egyesülése 
által történik, holott a jegőczok látatlanúl, vagyis ugv növeked
nek, hogy a kész jegöczhoz járuló anyagot látni nem lehet, vagy 
úgy, hogy ezen golyócskákat magukhoz vonzzák, melyek azon pilla
natban, midőn a jegőczczel érintkeznek, jegőczczé változnak át, mely 
az előbbivel párhuzamos állásban van és mintegy folytatását képezi. 
Az említett tünemény, midőn a kéngolyócskák valamely jegőcz
czel való érintkezés folytán hirtelen jegőczokké megszilárdulnak, 
a legérdekesebb és legtanulságosabb valamennyi ezen kísér
leteknél észlelhető jelenségek között.

Már maga e tünemény az embert azon gondolatra hozza, 
hogy azon kéngolyócskák, melyeket Vogclsang globulitoknak 
nevez, cseppfolyós kénből állanak, álaga Vogelsang sem állítja, 
hogy a kéncristallitok mind szilárd testek, de lehetségesnek 
tartja, hogy némelyek közülök azok, részint azon okból, mivel 
szerinte egy évnél tovább is változatlanul elállhatnak, továbbá 
mivel salakokban hasonló alakú testeket nagy számmal talál
hatni, melyek bizonyára szilárdak. Hogy a szóban levő kéntes- 
tecskék csakugyan cseppfolyósak, a következőből tűnik ki.

Gyakran látni az elpárolgó csepp határán nagyobb kén
golyócskákból álló koszorút; ezen kéngolyocskák kisebbeknek 
felvétele által szemlátomást nagyobbodnak, miből következik,
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hogy a nagyobb tekék úgy, mint a legkisebbek, híg kénből 
állanak. Ezen sárga, világos, a fényt erősen, de csak egyszerűen 
törő tekék vagy tekécskék még sokáig, midőn az oldószer párol
gása már megszűnt, váltazatlanul megmaradnak, különösen ha 
a keverékben több eanadabalzsam van. De a mint egy még 
uövekőben levő kristálytűvel érintkeznek, azonnal egész töme
gűkben megmerevednek és homályosak, vagy már csak áttetszők 
lesznek. Az ilyen megszilárdult homályos golyó a környezet
ből, ha ebben még elég mozgékonyság uralkodik, a kisebb 
átlátszó golyócskákat magához vonzza, úgy hogy jegőcztük támadnak 
rajta, melyeit eredeti alakját néha egészen megváltoztatják. Sőt 
néha megszilárdul egy ilyen átlátszó golyó, látszólag minden 
külső befolyás nélkül, és ilyenkor sugarasan állanak ki belőle 
a jegőcztük köröskörül. Mind a két esetben a golyó körül 
támadt udvar, melyben kis golyócska alig található, mutatja, 
hogyan növekedett a megszilárdult golyó a nyúlós balzsamban.

Ezen átlátszó kéngolyók megszilárdítása Weisz szerint 
azáltal is eszközölhető, hogy valamely szilárd testtel, p. o. egy 
varótüvel megérintjük. Ha ezen kísérletet a górcső alatt teszszűk. 
észreveendjük, hogy azon pillanatban, mikor a tű hegye a híg 
golyóhoz ér, ez megszilárdul, mint a jegőczökkel való érintke
zéskor. Ezen megszilárdulás bekövetkezik még olyan golyóknál 
is, melyek már nehány napig állottak. Hogy a golyók csepp
folyós állapota hosszú ideig is megmaradhat, nem lehet feltűnő, 
ha meggondoljuk, miszerint a canadabalzsam oly légzárólag 
veszi körül azokat, hogy a szénkéneg minden további párol
gása megszűnik. Csak midőn ezen elzáró burok egy helyen 
áttöretik, párologhat el végképen a szénkéneg és válhatik ki a 
kénjegőcz. *)

Ezen golyóalakú képződmények más anyagoknál is előfor
dulhatnak. így ha egy csepp mészoldatot egy csepp szénsavas 
alkálival górcső alatt összekeverünk, a kiváló csapadék egyes 
részecskéi nem bírnak észrevehető jhgőczalakkal. sem kettős 
fénytörési képességgel, hanem golyóalakuak (globulitok) 
500-szoros nagyításnál is. Csak növekedésük alatt veszik fel 
a rhomboeder alakot és a kettős törést; az utóbbit, még mielőtt 
jegrczalakjuk felismerhető volna. Ezen esetben a globulitok 
szilárdak, de ebből nem lehet következtetni azt. hogy a kén
golyócskák is merev állapotban vannak, valamint viszont hibás 
volna a következtetés a kénről a szénsavas mész golyócskák 
híg állapotjára.

*) Ilyen, aajat véleménye kíséretében közölt ismertetés, Dr. E . W eiss- 
tői, mely engem is eẑ n tárgyra figyelmeztetett, található Pogg. Ann. 142 
töt. 324. 1 : (1871).
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A mi továbbá a kénoldat bau előforduló globulitcsoportokat 
fmargaril-oky illeti, ezekről épp oly joggal állíthatjuk, hogy 
cseppfolyósak, mint a globulitokról, melyekből állanak. Már 
azon udvarok is, melyek ezen golyócsoportokat körülveszik, arra 
mutatnak, hogy a legközelebb fekvő tekéoskék a csoportokban 
levő nagyobb tekék növekedésére kellettek.

A kénoldatban észlelhető longulitok végre kétfélék, vagy 
olyauak, melyek a tényt sarkítják és a jegőczöktől csak kicsiny
ségük és határozatlan körülvonalozásuk által különböznek. Vagy 
olyanak, melyek az előbbiekhez ugyan hasonlók, de a fényt 
nem sarkítják, kevésbé hegyesek, és gömbölyüs alakokból 
összetévék.

Oly véghetetlen sokfélék ezen tünemények, melyek ken
és canadabalzsam oldatokkal tett kísérleteknél észlelhetők, 
hogy azokat kimeríteni nem is lehet. Magam is valami 20 féle 
arányban kevertem össze az említett két oldatot, mindannyi
szor más volt a jegőcződési lolyamat, és annak eredménye ; mi 
kétségtelenül bizonyítja, mily nagy befolyása van a folyó alap
anyagnak (közeg) a jegőcződési folyamatra.

Az eddigi tapasztalatokat összevetve, mondhatjuk, hogy a 
cristallit név gyakorlati szempontból más anyagoknál elfogad
ható, anélkül azonban, hogy e szóhoz oly fogalom köttessék, 
mely egy közbenső állapotot mintegy átmenetet az amorpb és 
jegőczös állapot közt fejez ki. Maga Vogelsang is mondja, 
hogy a külső határok tökélet len-ége nem tdég Janua k idd ön-, 
tésére, vájjon az észlelt anyag kristály-e vagy cristallit. Weis: E. 
a régi válaszvonalat az amorph és jegöezA- állapot között még 
a cristalHtoknál i- fentarthatónak véli. Szerinte a globulitok. 
és longulitok a legtöbb esetben amorpb képződmények, de 
némely longulit valódi kristálynak fog bebizonvnlni. különös -a 
ha a tényt kettősen töri. ügy látszik, hogy a természetben az. 
amorpb állapotról a jegőczösre fokozatos átmenet nem létezik, 
hanem hogy ez hirtelen, lüktetve történik : a miért is nem való
színű, hogy közbenső állapotok léteznének. Meg kell vallanunk 
azonban, hogy eddigi tapasztalataink ez. irányban nem elég 
számosak biztos következtetésekre, es hogy a Vogelsang-léle 
kristallit-ok természetének' kipuhatolására még több kísérletet 
kell tenni ilyen gátló közegben megszilárduló anyagokkal.

Még egy a maga nemében egyetlen igen érdekes jegőezö- 
dési tüneményt akarok e helyt leírni, melyet Frankenhoim  *) a gór

*) Pogg. Ann. 40. köt.
*) 1871-ben megjelent a „sur les cristallites“ cszimü munkának a 

folytatása, melyben Vogelsang W eiss ellenvetéseire röviden felel. Minde
nek előtt állítja, hogy ama átlátszó golyók szilárd kénből állanak. Mert, 
azt mondja, midőn bárom éves preparátumaimban a kén golyókat tűvei
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cső alatt elpárolgó salétromoldatnál észlelt; nem azért, mintha a 
fennemlitett képződmények itt is előfordulnának, hanem példa
képen arra nézve, mennyire eltérők ezen tünemények a külön
böző anyagoknál, és mennyire tekintetbe veendők az anyag saját
ságai a jegőczödési tünemények magyar ázásánál.

Ha telitett kálisalétrom-oldatból egy cseppet üvegtáblács
kára kiöntünk, és ezt az oldószer elpárolgása alatt górcsővileg 
vizsgáljuk, eleinte és pedig mindig a széleken tiszta ép rhomboe- 
derek támadnak, és csak későbben dülényes hasábok. Ezen a 
kétalakiságon (dimorpbismus) kívül egyéb érdekes tünemények 
is vehetők észre a jegőczödési folyamat alatt. A salétromtük 
sokkal gyorsabban növekednek, mint a rhomboederek, és feltűnő 
befolyást gyakorolnak az utóbbiakra. Ha egy salétromtü úgy 
növekedik, hogy iránya egy magányos rhomboeder vagy egy 
rhomboeder csoport mellet elhalad, akkor a rhom boederek szem
látomást fogynak, elolvadnak, mig végre egészen eltűnnek; a 
tű pedig hosszabb és vastagabb lesz. Ha ellenben valamely tű 
hossziránya 'éppen egy rhomboeder felé tart, akkor nem sokára 
bele is ütközik, mivel a tű hosszában sokkal gyorsabban növek
szik, mint szélességében. De a mint az érintkezés megtörtént, a 
rhomboeder egészen elváltozik, eddigi tisztaságát elveszti, és 
szemcsés szerkezetű lesz; a tünemény haladó árnyék gyanánt 
húzódik végig a rhomboederen vagy egész rhomboeder-csoporton 
További növekedése ezen elváltozott jegőczöknek már csak a 
dülényes rendszerhez tartozó többnyire párhuzamos alakokban tör
ténik, úgy hogy utoljára a jegőczödési tünemény befejeztével már 
csak ilyen alakok láthatók, és csak ritka esetben marad meg egyik 
vagy másik rhomboeder változatlanul. Csak igen apró alacsony 
cseppeknél találni a megmaradt jegőczök között nagyobb számú 
rhomboedereket.

Ezen sajátságos, a maga nemében egyedüli, tüneményt 
E. Weiss következőképpen véli megfejthetni. A könnyebben 
oldodó rhomboederes ^salétrom csak a csepp szélén képződik, a 
hol az élénkebb párolgás miatt az oldat telültebb: a mint tehát

piszkáltam és a balzsam-tói alkohol vagy benzin által megszabadítottam, 
sohasem vettem észre változást a halmazállapotban. És midőn 'ezen régi 
preparátumokat újra vizsgáltam, azt találtam, hogy némely tojásalakú 
testek, melyek épp oly átlátszók valának, mint a kis tekék, a fényt kissé 
sarkítottak.- -Egyébbiránt,“ folytatja, „a dolog lényege nem abban 
fekszik, vájjon higak-e vagy merevek az említett kéngolyók, hanem 
abban, hogy a kezdetben mindig híg tekécskék (legelső képződmények) 
bizonyos tengelyek irányában szabályosan csoportosulni törekednek. A 
golyóalak és az egyszerű fénytörés a híg és az alaktalan állapotnak felel 
meg, holott a tekek szabályos csoportosulása a jegöczös állapotot hirdeti ; 
igy tehát a cristallitok csakugyan közbenső (átmeneti) alakok, melyek 
azonban csak rendkívüli körülmények között ismerhetők fel“.
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egy ilyen jegőcz beljebb kerül, itt a kevésbé telült oldatban 
újra elolvad. A dülényes hasábokban jegőczödő salétrom, habár 
nehezebben olvad, még is későbben képződik. Ha ilyen hasáb- 
alakú jegőcz növekedésében egy rhomboeder mellett elhalad, a 
folyadék a salétromtü felé kezd áramlani, mivel itt a nehezebben 
oldódó salétrom szilárd alakban lerakódván, a folyadék oly sűrű
séget nyer, melynél a rhomboederes salétrom ismét olvadni 
kezd. Ezáltal a szomszéd folyadék sűrűbb lesz, és a jegőcztük felé 
áramlik. Ezen csupán a sűrűség kiilömbségéből eredt áramlás 
által a rhomboederes salétrom keletkezési helyéről parányonként 
átköltözik a dülényes salétromhoz. Hogy valóban az említett áram
lás, és nem valami távolható vonzó erő oka e tüneménynek ki 
lehet mutatni, ha a kísérletet az által módosítjuk, hogy a salét
romoldathoz kevés gummioldatot teszünk. Ezáltal a vizrészecskék 
mozgékonysága gátolva van, és ha most a jegőczödés alatt vala
mely salétromtű egy rhomboeder szomszédságába kerül is, ennek 
alakjára befolyást már nem gyakorol; a rhomboederek el nem 
olvadnak.

Prof. Ferdinand Zirkel. Mikromineralogische Mittliei- 
lungen.

(Leonh. Jahrb. 1872. 1 H. 1 - 2 5  S. I. Taf.)
A górcsői kőzet- és ásványvizsgálatok terén híres szerző 

ezen czím alatt egyes észleleteket közöl folytatólag az ugyanott 
1870. 801. lapon hasonló czímen megjelent s a „Földt. Közlöny“ 
múlt évfoly. 74 lapján is megismertetett régibb közlemények
hez u. m.

1. Csillogó Obsidián. Sok gyűjteményben található egy 
Cerro de los Navajásról (Mexikóban) származó Obsidián, mely 
különösen ferdén ráeső fényben sajátságos zöldessárga, némely
kor zöldaranyos csillogással bir. Az Obsidián esiszolatainak vizs
gálatából kitűnt, hogy az üveganyag telve van igen apró, szer
felett vékony, többnyire hegyes tojásalakú lemezkékkel, melyek
nek anyaga hasonlóképen üzeg, de kissé elütő szerkezettel bir. 
Mértemig az Obsidian-anyagban sémin legcsekélyebb kristályos 
vagy mikrolithos kiválás sem észlelhető, addig a lemezkék 
anyaga telve van számtalan apró testecskékkel. Látható, hogy 
mint számos más ásványoknál, itt is bezárt s egy irányban elhe
lyezett idegen testecskék okozzák a csillogást, de a lemezkék 
képződése az Obsidián üvegben alig magyarázható ki.

2. Bühne mellett a Hamberg bazaltja. Közelebb leírja 
ezen bazaltot, mint mely sajátságos ásványcsoportulatai miatt 
nevezetes, mert Augit, Olivin, Melilith, Leucit, Nephelin, Hauyn 
és Magnetit járulnak hozzá összetételéhez. Hasonlít ezen bazalt
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ennélfogva az Olaszországban Melfi mellett fekvő Vulturhegynek 
lávájához.

3. Bazalttal érült homokkövek. Ezek egy két ujnyi vastag, 
éles élű oszlopkák Ober-Ellenbachból alsó Hessenben, melyek ezen 
elválásukat a bazalttal való érülés által nyerték. Górcsői vizs
gálat kimutatta, hogy a homokkő quarczszeincséi közé üveganyag 
szivárgott és ott megmerevedett, hasonló a bazaltnak üveges alap
anyagához.

4. Vonalazott Orthoklas. Z. több Orthoklast találván, külö
nösen egyet Siberiából s a többi közt a drachenfelsi Sanidint. is, 
melyek csekély nagyításnál és szabad szemmel is szabályos meg
lehetős párhuzamos vonalozásokkal bírtak, azon gondolatra jött, 
hogy talán, mint a Perthit, Orthoklas és Albit lemezek összenö
véséből eredtek; ;i górcső azonban azt mutatta, hogy ez az eset 
nem áll ezeknél. Sarkított fényben mindig csak egy színűnek 
látszott az egész csiszolat. Erősebb nagyításnál aztán föl is tűnt 
a vonalozásnak valódi oka s az egyrészt igen apró,'sorba helyezett, 
rendesen hosszúra nyúlt üregekből, másrészt hasonló irányban 
belenőtt világos sárgás tücskékből ered.

5. Vulkáni hamu és homok. Több vulkánról való ily anyagot 
vizsgálván, annak ásványi összetételét a lávákéval azonosnak 
találta, de a hamu és homok elegyrészei a következő pontokban 
mégis különböznek a láva elegyrészeitől.
• 1) Az üvegzárványoknak feltűnő nagyobb mennyisége által.

2) Az által, hogy a kristályok igen telve vannak idegen 
ásvány-zárványokkal.

3) Az üveganyagnak túluralkodása által.
4) A roppant sok sötétkarimás buborékok által, melyek az 

üvegben és kristályokban egyaránt láthatók.
5) A mikrolitbeknek sajátságos csoportúin tai által, melyek 

főleg Augitból és Magnetitből állanak.
Ezen különbségek után a hamut és homokot tán mégis 

másnak lehetne tartani, mint a kráterben szétroncsolt és aprózott 
megmerevedett volt lávának. Itt, úgy véli, valóban ugyanazon 
olvadt tömegnek egy elütő megmeredése látszik bebizonyodni s 
pedig minden körülmény gyorsabb kihűlésre és megmeredésre 
mutat.

K. A.

Rieh V. Dräsche. Über Serpentine und serpentinähnliche 
Gesteine. ^Mineralogische Mittheilungen H. 1.)

Több az Alpokból való Serpentini górcső alatt s vegyileg is 
vizsgálván, szerző végeredmény gyanánt kimondja, hogy az 
eddigelé Serpentin név alatt fölhozott kőzetek két csoportra osz
lanak, melyek igen gyakran vegyileg alig különböznek, de annál



feltűnőbben a górcső alatt. Átmenetek itt is léteznek azonban. 
Mindnyájoknak vegyszerkezete a 3 MgO, 2 SiOL, -f- 2 H20  képlet 
által közelítőleg fejeztetik ki.

Az egyik csoport Serpentinjei olivinkőzetek átváltozásának 
terményei. Állandó kísérőik: Brouzit, Bastit, Diallag. —
Ezekbeu rendesen egy hálózat tűnik fel, mely sűrűén kiválott 
Magnetit erecskék által képeztetik, úgy hogy azok szabálytalan 
sokszögű mezőket határolnak. Ezen sokszögeknek bensejében 
gyakran még ép, átlátszó szem látszik, mig a Magnetit mentében 
mindig rostos ásvány látható. Utóbbi az átváltozott, a benső mag 
a még ép Olivin.

Diallag a legtöbbnél már szabad szemmel is látható; úgy 
hogy ily esetben p. Olivin-Diallag kőzetből szármázott volna a 
Serpetin. Ezeket a szerző tulajdonképi Serpentineknek hívja.

A második csoportba tartozunk a külsőleg és gyakran vegy- 
szerkezetükre nézve is megfelelő közetek, melyek górcső alatt 
mást mutatnak.

Már csekély nagyításnál és ráeső fényben ezeknek mind
egyikében, a zöld anyagban fehér talknemű levélkék láthatók. 
Erősebb nagyításnál áteső fényben az alapanyagban épszögényes 
átmetszetek halmaza látható, hosztengelyük szerint tisztán vonal- 
zottak s keresztezett nikólok közt a rhombos rendszerre utalók.

Láthatók ezeken kívül szabálytalan körzetű metszetek, 
melyek szintén két optikai tengelyűek s valószínűleg ugyanazon 
ásványnak a hasadási iránnyal párhuzamosan menő metszetei. 
Láthatók továbbá Magnetit-szemcsék is és egy barnás ásvány, két 
irányú, csaknem derékszög alatt egymás: metsző ha-adékrend- 
szerrel, s ez a Diallag.

A fenemlitett rhombo- rendszerre utaló átmetszetek is két 
ásványhoz tartoznak, mert keménységük különböző. Két üveg 
közt a kőzet porát összenyomva s ez alatt a górcső alatt nézve, 
azt tapasztalta ugyanis a szerző, hogy mig némely szemek az 
említett ásványból, mint a Talk, szélivel nyomattak, mások szét
repedezve összetörtek.

Biztosan azonban n-m lehetet: eldönteni, hogy micsodák, 
igen valószínű, hogy a keményebb Bronzit, a lágyabb Bastit. 
Ennélfogva ezen kőzet inkáid Bronzit- vagy Bastit-kőzetnek 
tekinthető.

Talált a szerző oly átmeneteket is, hol ezeken kívül a 
tulajdonképi Serpentinek magnetit-erek hálózata s ezek mentében a 
hosszrostos ásvány volt látható : tehát hol Olivin is lehetett az 
eredeti kőzetben,

Dr. Xeumayr „I eher Jura-Provinzen.“ (Verhandlungen
der k. k. geol. Keichsaust. 1872 . Nr. 3 .)
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Ezen czím alatt egy igen érdekes közlemény jelent meg, 
melyet becses tartalmánál fogva egészben, a lehetőségig híven, 
adok:

Europa valamennyi jurassi larakodmánya tudvalevőleg 
három térbelileg elkülönített területre oszlik; a mediter
ránba, a középeuropaira és az oroszra, J) ; az elsőhez Spanyol- 
ország, a Cevennák és Alpok, Olaszország, a Kárpátok 
és Balkán félsziget jurája számíttatik, a másodikhoz Fran
cia- és Németország többi részeiben, Angliában, a bálti tarto
mányokban, Brünn és Krakó környékén eléforduló, végre talán 
a Dobrudsából Peters által leirt jurassi képződmények tar
toznak.

Főleg bárom pont az, mely a mint két részbeli lerakod- 
mányokra nézve jellemző megkülömböztető jelül szolgál; a 
kettőnek eltérő petrographiai összetéte, a mediterrani jura hiá
nyos kifejlődése, és a phylloceras- és lytocpras-fajok tömeges 
fellépése ennek cephalopodatartalmú rétegeiben.

A mediterrani jura hiányossága tekintettel a középeuro
paira feltűnő tünemény, mely iránt még nem vagyok képes biz
tos felvilágosítással szolgálni, s a kettő összességének összeha
sonlításánál igen feltűnő külömbséget nyújt; ha azonban a két 
területnek csak két egymásnak szór san megfelelő lerakodmá- 
uyát hasonlítjuk össze, annélkül hogy a többire tekintettel 
volnánk, úgy hogy tehát a hiányosság mint megkülönböztető-jel 
elmarad, hát még mindig marad jellemző külömbség a kettő 
közt, s igy a hiányosság nem szolgálhat átható kiilömbségül. a)

A petrographiai eltérések a legtöbb esetben igen jellem
zők, de mutatkoznak a két lerakodmány-sorozatnak egyformán 
kiképződött kőzetei is, melyek a fauna összetételére vonatkozólag 
még mindig határozott külömbségeket mutatnak.

Ez utóbbiakra, a csupán állattani különbségekre fekte
tendő a fősuly, annálinkább is, miután csak is ezek azok, 
melyeken mai tengereinkben a terület-beosztás alapul. A leg
feltűnőbb és leglényegesebb pont az, miszerint cepholapodatar- *)

*) Kitekintve a még igen kevéssé ismert és talán a mediterránéval 
megegyező krim-kankázi területtől.

Fellmzatot1’ azonkívül még a tetemes buránylerakodások hiánya; 
de csak Strambwrg, Inwald, Nikolsburg, Piassen, Wiminis, Saléve, Echail- 
lon s. a. t. v  '• b btőben közelebbről ismeretessé lett hatalmas burány- 
képződményei.-- két. figyelmeztetnem, hogy kimutassam, miszerint ezen 
külömbség n-m .dl.

Az aptychmeszekre, legmélyebb tengerbóli lerakodásokra, sem fek
tetnék súlyt, miután mellettük szintoly jelleges alpi lerakodások csekélyebb 
▼Ízből mutatkoznak. Az u  tycbusmeszek jelenléte a nagy mélységet tanú
sítja, melylyel a medit-vran-medencze helyenként bírt, annélkül hogy ezál
tal a többi képződményeknél mutatkozó különbségek megfejtetnének.
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talmú rétegek tökéletesen megegyező facieskifejlődése mellett, 
a mediterrán-területiek a phylloceras és lytoceras nemekből 
mindig sok fajt és egyedet tartalmaznak, mig ezek Középeuro- 
pában vagy hiányoznak, vagy csak csekély faj- és egyed számmal 
lépnek fel és sohasem bírtak állandóan megtelepedni.

Az okok, melyek ily eltérő eljárásra képzelhetők, sokfélék ; 
a legközelebb talán az volna, ennek megfejtését a tenger mély
ségének külömbözőségében keresni, és a mediterráni lerakodmá- 
nyokat a nagyobb mélység képződményeinek tekinteni; de a 
szóban álló nemek gyakranta találtatnak ugyan azon rétegekben 
tömeges növényevő gasteropodákkal, myariákkal, burányokkal 
s a. t. egy szóval oly társaságban, mely lakhelyül sekély 
viz re utal.

Egy más megfejtésimódot a kettő közt feltételezett száraz
föld okozta határ nyújtaná; nem látható át azonban, miért zárta 
volna ki egy ilyen, a faunának másképen egészen feltűnő össze- 
hangzása mellett, éppen csak a lytoceras- és phylloceras nemeket, 
annálinkább is, miután ezekből nehány példány mindig a közép- 
európai képződményekben is eléfordul, annélkül azonban, hogy 
itt elterjednének és fontosságot nyernének; az ide való beván
dorlás nem volt gátolva, de a viszonyok nem voltak kedvezők 
a tenyészetnek.

Tekintsük a viszonyokat a suezi vagy panamai földszoros 
két oldalán, vagy két csakugyan szárazföld által elkülönített jura- 
medencze közt, p. o. Dél-Németkon és Éjszak-Franciaország 
„Kimmeridgien“ -jét, akkor sokkal lényegesebbik a külömbségek, 
és csak is egyes fajok közösek. Ellenben igen nagy az "sszhang- 
zás a középeuropai- é? a mediterrán-terület egymáshoz közel 
fekvő vidékeinek egyenértékes lerakod arányai közt; például az 
Aspidoccras acanthicum tartalmú mediterrán-rétegeket akarom 
felhozni, melyekre vonatkozólag igen teteme? anyag után éppen 
pontos álatokkal bírok.

E szintből 80  biztosan meghatározható fajt ismerek; köz
tük 9  lytocerátát és phyllocer.ttát. a többi 71 alak közül 39  a 
középeuropai tenuilobátrétegekheu ismét találtatik, és a 32  közül, 
mely nem közös, 24  a mediterrán-területben is csak egyetlen 
egy helyen találtatott mint rendkívüli ritkaság; a 9 phylloceras- 
és lytoceras-faj közül, mely példányszámra nézve az előttem lévő 
összes anyag több mint 1 3-át képezi, csak 2 találtatott igen 
kevés példányban a középeuropai tenuilobátarétegekbeu. Különö
sen ellene szólnak a szárazföld okozta elválasztásnak a morvaor
szági jurának viszonyai; ott Czettechowitznál mediterráni, 
Olomuczánnál, alig 6 mértföldre, középeuropai képződmények 
találtatnak az Aspidoceras perarmatum és Amaltheus cordatus 
szintjéből; Czettechowitz valamennyi cephalopodái. a phyíloce-
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ráták és lytoceráták kivételével, Olommzániiál is előfordulnak, 
és oly feltűnő összehangzás uralkodik,hogy ezen képződmények 
lerakodásának idejében szárazföld okozta elválasztásra nem is 
gondolható. ’)

Mielőtt saját nézeteiméit kifejteném, tágabb tért kell nyit
nom és a különféle területek földrajzi elterjedését tekintetbe venni: 
a középeuropai és mediterrani jura közti határ, mint ismeretes, 
nagyjában nyugatkeleii folyamattal bir, úgy hogy az előbbi e 
határvonaltól éjszakra, az utóbbi délre fekszik. A középeuropai- 
területtől éjszakra az orosz terjed, melynek jellegéül Moszkva 
környéke szolgálhat. E területhez tartozik a Petsohora-ország 
jurája, valamint Lindström vizsgálatai szerint a spitzbergi. Külö
nös érdekkel birnak azon kövületek, melyeket a második német 
éjszaksark-expeditio Grönlandból hozott, s melyek Toula ur szerint 
egészen az orosz jura jellemét mutatják. Toula fontos, még nem 
közölt, vizsgálatai az orosz-terület kiterjedésére vonatkozó isme
reteinket igen bővítik, és benne most egy az Uráltól Gröulandig 
a középeuropai területtől éjszakra fekvő övét látunk,

A középeuropai- és orosz-terület közti legfontosabb külömb- 
ségek abban állanak, hogy a középeuropai jurában oly elterjedt 
oppelia és aspidoceras nemek Oroszországban hiányzanak, éppen 
úgy, mint a burányszirtek vagy általában a burányok tömeges 
esoportulása. -)

Délről éjszakra tehát három térbelileg egymásra következő 
területünk van, melyeknek elsejében a lytoceras és phylloceras 
nemek, másodikában oppelia, aspidoceras és a szirtalkotó burá
nyok elterjedésüknek éjszaki határát találják; a fauna oly különib- 
ségei, melyek a faciesviszonyok helijbeli behatásától tökéletesen 
függetlenül, csak az éjszakibb vagy délibb fekvéstől befolyásolva 
lépnek fel, nézetein szerint csak az éghajlati-viszonyok és a ten
gervíz hömérsékének különbsége által magyarázhatók meg.

Tudom, hogy ezen állítással azon igon elterjedt és még 
kévéssé tagadott nézet ellen vétek, miszerint a régibb képletek
ben a különféle szélességifokok közt éghajlati külombségek nem 
léteztek, de ha a szerves testek elosztása oly tisztán mutatja, nem 
lehet azon meggyőződésnek ellenállni, miszerint a jura lerakodá
sának idejében szintúgy uralkodtak hévkülömbeégek, mint most, 
miként ezt. már Marcou feltételezte. Igen valószínű ugyan, misze
rint a jura korszak melegebb éghajlattal bírt mint a mai, miután * *)

’-) Ilyen csak a tithon idejében látszott lenni.
*) A donetz bnianymeszei nem az oroez. hanem a kaukazi terület

hez tartoznak, mely a mediterráninak látszik folytatása lenni.



a buráuyszirtek sarkli itára akkorában 25  szélességifokkal éjszaki- 
abban feküdt, mint jelenleg.

Tengereinkben két terület határán a fauna egymással való 
változása csak igen lassan és fokonkénti vegyülés által történik a 
határon, inig a középeuropai és mediterráni jura-lerakodmáuyok 
gyakran igeu közel lépnek egymáshoz a nélkül, hogy átmenet 
volna jelölve, llv gyors változás a mostani tengerekben meleg 
vízfolyások határaiu áll be és így valószínű, miszerint az euró
pai mediterrán-terület egy egyenlítői-folyam által meleg vízzel 
ellátafott, melynek éjszaki határa a két terület határával összecsap.

A nézetek, melyeket itt közöltem, „Jurastudien“ 5 számá
ban, melyek a földtani intézet évkönyvében éppen megjelentek és 
a pennini szirtterület leírását tartalmazzák, valamivel bővebben 
találtatnak.

Bkh.

Vegyesek,
A. in. tudom, akadémiából.

A uiath. és természettud. osztálynak f. é. márcziushó 
11-én tartott szakgyülésében következő földtani tárgy ke
rült elő.

Koch Antal, budai fogymu. tanár, a múlt evuek elején, a 
in. tud. Akadémia megbízásában megkezdvén a Szt.-Endre-Visse- 
grádí trachythegységnek részletes földtani átkutatását, mint 
vendég fölolvasta tavali kutatásainak több eredményeit tartal
mazó előleges jelentését, mely Vissegrád. Bogdány, Tótfalú, 
Pócs-Megyer, Szt.-Endre és Szt.-Lászl" környékére vonatkozik, 
a hova összesen .15 földtan! kirándulást tett.

A kirándulások alatt rendszeresen kezelt gyűjtések ered
ménye körülbelül:

200 darab kőzet-példány
100 „ ásvány

1000 „ kövület , mely anyag, tudományos
ä tdolgozása után, az akadémia rendelkezésére bocsáttatik.

Ezen előleges jelentésben pontonként leiratuak különösen 
azon észlelési adatok, melyek ezen területre nézve mint újak 
szerepelnek s melyeknek rövid kivonata éz.


