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Az egész munkálat körülbelül 25 nyomatott ívre terjed, 
31 táblával, 18 átmetszeti rajzzal és a Székelyföld egy 
földtani térképével.

IRODALOM.

(I. B.) —  Judd: on the anicent Volcano o f  the 
d istr ic t o f  Schem nitz. —  , Selm eczbánya vidékének  

régi vulkánja“.
(Quarterly Journal of tlie geological Society. Aug. 1876.)

A szerző, ki az 1875-iki év nyarán járta be országunk 
nevezetesebb vulkáni tájékait, Selmecz vidékén tett tanul
mányait és észleleteit az idézett értekezésben mutatja be az 
angol földtani társulatnak. Judd ur, ki már évek óta foglal
kozik a vulkáni képletek tanulmányozásával és nevezetesen 
mind Skótország, mind Olaszhon vulkáni területeit alaposan 
ismeri, ily módon nyert tapasztalatait hires bányavárosunk 
vidékre alkalmazván, az ottani kőzetek egymáshoz való vi
szonyára s az egész terület geológiai alkatára nézve uj és 
részben meglepő nézeteket fejt ki, melyek rövid közlése a 
magyar közönségre nézve is bírhatnak némi érdekkel.

Pettkónak régebben kifejtett nézetét felkarolván a szerző, 
Selmecz-és Körmöczbánya vidékének vulkáni képleteit egy régi, 
az Aetnánál is magasabb vulkán maradványainak tekinti, mely
nek kitörése a szarmát korszakba esett. Anyaga andesit- 
nemü láva és tufából áll, melyeknek kifelé dőlő rétegei egy 
óriási krátert tiiutetnek fel. Ezen kráter belsejében későbbi 
korokban újabb kitörések történtek: előbb rhyolitos lávák 
és tufák képződtek, legutoljára pedig bazaltok. Mindezen 
kitörések nem viz alatt, hanem a szárazföldön mentek vég
hez, noha édesvízi tavaknak és még a neogen tengernek le-
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rakódmányai is azt bizonyítják, hogy a terület egyes részei 
időnként vizzel voltak borítva.

Az eruptiv kőzetek leírásában a szerző az andesiteket 
vagyis zöldkő-tracliyteket a skóthoni devoni és kó'szénkor- 
beli porphyritokhoz, a dacitokat a kvarczporphyroklioz ha
sonlítja, de másrészt azon nagy különbségre figyelmeztet, 
mely a magyar eruptiv kőzetek és az egykorú csehországi 
phonolithok és bazaltok között fenáll. Hogy a zöldkő-trachy- 
toktól az andesites lávákhoz fokozatos átmenetek vezetuek, 
azt már régibb irók is észlelték, és igy keletkezett a „zöldkő- 
trachyt“ fogalma. Judd ur azonban tovább menvén, a Hód- 
russ környékét alkotó úgynevezett syenitieket és gránitokat 
is ezen osztályba számítja, mint egykorú és egyanyagu, de 
nagyobb mélységben képződött kőzeteket. Nézetét részint 
a kőzetekben észlelhető átmenetekre, részint vegyi és ás- 
ványi összetételük hasonlatosságára alapítja. Egyszersmind 
más vidékeken előforduló kőzetekre hivatkozik, melyek grá- 
nitos szövetük daczára is ujabbkori eruptiv képződmények
nek ismertettek fel, ilyenek p. o. a szászkai bánátit, az 
adamellói tonalit, az Euganeák némely kvarcz andesitja, stb.

A hódrussi szemcsés-jegeczes kőzetek ilynemű értelnie- 
zése a szerzőt még egy másik földtani viszonynak egészei, 
uj felfogására vezeti.

Ugyanis Hódruss és Sklénó (Glashütten) vidékén jege- 
czes palák, gneisz, aplit, csillámpala és triászi rétegek fö
dik be a syenitet és gránitot. Ama alakváltozott palakőze
teket eddig az ősképletekhez, némelyek pedig a devoni, má
sok pedig a permi képletekhez szokták számítani, Judd ur 
azonban azt igyekszik kimutatni, hogy itt csupán triászi kép
letekkel van dolgunk, melyeknek alsó rétegei a szarmátkor- 
ban feltóduló eruptiv „syenit“ behatása folytán mostani jege- 
ezes minőségüket nyerték. Bizonyítékait itt is egyrészt az 
átmenetek észleléséből meríti, de leginkább azon körülményt 
emeli ki, hogy a triászi conglomerátok sem a gránitok és

2*



20

syenitek, sera az alak változott palák görgeteg töredékeit 
nem tartalmazzák, aminek okvetlenül lennie kellene, ha ezen 
közetek képezik vala a triászi tenger partjait vagy fenekét. 
E nézet mellett szól még azon körülmény is, hogy a hatá
rozott werfeni rétegek sehol sem érintkeznek közvetetlenül a 
jegeczes tömegkőzetekkel, hanem mindig egy erősen átválto
zott palaréteg által vannak tőlök elválasztva.

Az értekezésnek egyéb geológiai és litologiai fejtegeté
seibe, melyekhez a szerző nagyobbrészt a nálunk ismert 
honi és külföldi forrásokból mentette az anyagot, e helyt 
nem bocsátkozhatunk. A szerzőnek bő ismeretei a Vulkanis
mus terén, szellemes felfogása és vonzó előadása szakembe
reink figyelmébe ajánlják e munkácskát, még ha egyes né
zetei nem is nyerik teljes helyeslésünket.

A munkához csatolt geológiai térkép és átmetszet a 
selmeczi vulkánt tünteti fel és az egyes kőzetcsoportokban 
a színezés fokozatos árnyalataiban feiezi ki a válfajok egy
másba való átmenetét.

VEGYESEK.

(I. B.) „ T e r m é s z e t i ’ a j z i F ü z e t e k “. Kiadja a m. nemz. 
múzeum, szerkeszti Hermann 0.

Örömmel üdvözöljük ezen uj vállalatot, mint hazánk tudományos 
életének egyik mozzanatát. Czélját és irányát úgy a szerkesztősége ál
tal kibocsátott programm, valamint a „Természettudományi Közlöny“ 
és a napilapok hirdetései ismertették meg a közönség tágabb köreivel. 
Az első füzet f. é. január havában jelent meg, és nemcsak tartalmának 
változatteljes bősége és tudományos jelessége által felel meg teljesen a 
hozzá már előre kötött reményeknek, hanem külső kiállításának csinos
ságánál fogva is kellemetesen hat. Az ásvány-, föld- és őslénytannak 
is bő tér van átengedve a „Természetrajzi FüzetelT'-ben, mely rovatot 
dr. Krenner József, a múzeum ásványtani osztályának őre szerkeszti. 
Az első füzetben ezen rovat alatt négy értekezés elent meg, u. m :


