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A Pelsöcz-A rdói czink- é s gálm a fekhelyek.
M aderspach L iviustól.
(Előterjesztve a m. földt. társ. 1877. május 9-ki szakülésén. — Egy át
nézeti földtani térképpel.)

A Pelsőcz-Ardói bányászatnak kezdetét, adatok hiányá
ban, egész pontossággal nem határozhatjuk meg. A legrégibb
adatok szerint a kincstár dolgoztatott legelőször Ardón
ólomra c. 1680 körtil. 1760-ban bizonyos Fábry András van
Eljegyezve mint kutató. 1816-ban a Sebők család birta a
bányát. 1850—1860. években Sárkány, Gotthard, Szontagb
és Lichard család volt ottani bányabirtokos. 1870-től
1875/76-ig egy rozsnyó-csetneki társulat dolgoztatott czinkérczre és az első nagyobbszerü tiszta czinkércz-(fényle) külde
ményt eszközölte Belgiába. 1876 tavaszán poroszok, neve
zetesen Reichmann Sámuel és utánna többek látogatták meg
a bányát és a régi halnában gálmát találtak. Egy porosz
9
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társulat alakult nemsokára, mely a bányát meg is vette.
Azóta máig még két porosz vállalkozó kutatásokat részint
készpénzben vett meg, részint saját nevén uj kutatásokat
jelentett be. így dolgozik Hosszúszón Stolze Lajos a „Ver
einigte Laura és Königsbütte“ nevében, Goldstein Zsigmond
Ardón, az úgynevezett Lukovistyában, a Vrcb közelében és
Lekenyén. A kutatások gálmára 1876 óta az egész Gömör
és Torna megyei triaszmész-képletben oly mérveket öltöt
tek, hogy máig c. 1 0 0 0 szabadkutatás jelentetett be a bányahatóságnál. 1877. február hóban Pelsőcz város közelében
egy magántársulat (közbirtokosság) szintén gálmára ak
mely uj feltárás nem sokára adományoztatni fog. Ef
darabokban találtatott az érez következő, de máris kút;
silag lefoglalt határokban: Vigtelke, Szalócz, Borzova,
dócska, Szilas, Kecső, Imola, Horka, Nasztraj, Teresztenye,
Szőlős-Ardó stb.
A feltárásoknál eddig legnagyobb sikert aratott az
első porosz társulat („Sámuel öröme“ bányamező) a „Ro
mán akna“ és egy 190 méternyire attól nyugat felé fekvő
ereszke (Schleppe) által. A Román akna azon helyen mélyesztetett le, hol a régiek is dolgoztak, az úgynevezett Bányiszko vagy Bánka vidéken. Az akna eddig 38 méternyi
mélységre hatolt és a túlsó oldalon vázolt rétegek met
szettek át.
A Román-aknai feltárás azt mutatja, hogy itt teleptelérszerü érczlerakodással van dolgunk. Az eddig észlelt
összes Gömör megyei triászképletben éjszak felé irányzott
rétegdülést constatálhatunk. Ezen általános dőlésnek megfelelőleg az érczlerakodmány is ilyformán fordul elő: dülés
50—70 fok éjszak felé, csapásirány pedig kelet-nyugat
(6h—18h). Az érezfekhelynél szembetűnő a vörös agyag vagy
márgaagyag, mely a lerakodásnál lényeges szerepet játszott
és melynek vastagsága nehány millimétertől 2—3 méterig
terjed és a tulajdonképeni telepkitöltést képviseli. A Román-
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aknától kelet felé legújabban egy második telepet talál
tak, mely az elsőt metszi és a Csonka-völgy feié ta rt; dő
lése ugyanaz mint a főtelepé, csapása pedig 8 \ Az egész
Román-aknai előfordulás bizonyítja, bogy a dolomit, mely kék

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

márgás üledék,
h) sötét szinü fekU D olom it,
sötétk ék dolom itos fedő Triasmész,
i) világos szinü, vörös von alos feküm ósz
világosabb Triasmész,
(S ohlen k alk ),
sötétkék törékeny D olom it,
g) k itöltésn ek szöveg alakja a k eleti vájsárgaszinü D olom it,
végn él :
sárgás D olom it vékony agyagszalagokkal, 1. vörös (márga) agyag,
vörös és sárgás agyagkitöltés gá lm iv a l, 2. czin kfényle,
czink ős ólom érczczel. A G alenit szór 3. g.ílma.
ványosan jön elő a compact czinke'rczben.

és fehérvörös Triasmészkőben előfordul, azon kőzet, a mely
hez érczlerakodás kötve van. A dőlés nem mindig egészen
szabályos, és nem szenved kétséget, hogy az oldat átjárta a
repedezett kőzetet és hogy az ezen rétegzéshez tartozó hasadékokban előforduló lerakodások újabb keletkezésőek, mint
maga a kőzet. Hasonló, de némikép eltérő képet nyújt a
lukovistyai akna. Itt a Dolomit és fekőmész közt, vörös,
csillámló werfeni palák közt, sárgás, gálma féle kőzet mu
tatkozik ; ezt követi a Román-aknai sötölkék Dolomit,
vörös agyagszalagokkal, melyekben máris egyes gálmada9*
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rabokat lebet találni. így a wertem palák és a Dolomit közti
érintkezés okvetetlen igen fontos az érczkutalásra nézve.
Megjegyzendő, hogy a werfeni pala Lekenyétől kezdve
kelet felé, egészen Jablonczáig egyes szigetekben mutatkozik
és bogy mindenütt e helyeken régi hányásokra akadunk, jeléül
annak, hogy elődeink is ezen eontactokat vették figyelembe
kutatásaiknál. Egészen másképen mutatkozik a Pelsőcz nagy
begyalján nyitott érczfeltárás. A csapás iránya itt is ugyan
kelet-nyugat, éjszaki düléssel, de a keresztül metszett réte
gek más kinézésüek mint Ardón. Itt rózsaszinü világos mész
fölött (hasonló az ardói fekvésű mészbez) homokos sárgás
márga következett, azután sárga agyagkitöltés gálmával,
továbbá vörös márga-agyag hasonló az ardóihoz. A fedő kő
zet eddig még nincs elérve, de ez nem lehet más, mint az
egész nagy begyen előforduló fehéres, dolomitos mészkő.
Hiányzanak-e itt egyes rétegek vagy nem és miféle okoknak
tulajdonithatjuk ezen eltéréseket, ezen kérdésekre nézve talán
már a közel jövő ad felvilágositást. A porosz bányászok és
szakférfiak azon nézetben vannak, hogy itt nálunk is a
gálma előfordulása olyforma teknőt képez a fekümészen,
(Soblenkalk) mint felső Siléziában, mely nézethez azonban
a fentebb előadottak után nem csatlakozhatom. Vegybontások
szerint az ardói gálma 30—50°/0-ig tartalmaz czinkef. A
tiszta (sötét) czinkércz kétféle: czinkfényle (Blende) és
czinkpát. A czinktartalom ezen érczekben 42—46°/o> ólom
11—19°/o? ezüst O’OIO—0 016 p. ű. Az eddig termelt gálmaércz mind Poroszországba szállittatik, egyáltalában csak a
poroszok érdeklődnek e nagyreményű kutatások iránt, me
lyek kiváló fontosságúak hazánk iparfejlődésére és eddig
is már jelentékeny összeget áldoztak a feltárásra és területfoglalásra. Sajnos, hogy hazánkban nem elég élénk a
vállalkozó szellem; ezen iparág kezdetben már a külföld
kezébe jut, a nyers anyag kimegyen, a kész gyártmányt
pedig ismét drága pénzen behozzuk.
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F öldcsuszam lás Som ogym egyében.
InKey Bélától.
(Előadatott a m. földt. táraidat f. é. május 9-én tartott szakiilésén.)

Körtilbelől egy hóuapja, hogy Somogy-megyéből egy
sajátságos természeti tüneményről értesültünk, mely pusz
tító hatása által vonta magára a közfigyelmet; Döröcske
faluban t. i. földcsuszamlás állott be, mely a falu egy ré
szében nagy károkat okozott és még további veszélylyel
fenyeget. Röviden felemlítve ezen eset már közlönyünk 4.
számában található ; azóta alkalmam volt az esemény hely
színét megvizsgálni és physikai okait kipuhatolni, mely
habár a csuszamlás, csak kiterjedését tekintve, jelentékte
lennek mondható, a földtan szempontjából mégis figyelmet
érdemel, a mennyiben ezen eset leírása és magyarázata
számos, hasonló okból származott, tünemények felvilágosí
tására szolgálhat. A gyakorló geolog jól tudja, minő zavart
idéznek elő a csuszamlások, főkép az újabb lerakodások
tektonikai viszonyában és mennyire nehezítik gyakran a ré
tegek szerkezetének helyes felfogását. Jelen esetünkben
azonban a dolog elég világos és a tünemény magyarázata
úgyszólván magától kínálkozik.
Döröcske, Somogy megyének igali járásában, egy délről
éjszak felé elnyúló völgyben van, mely alsó végén a Ny—K
irányt követő Koppány-völgybe nyilik. A környező magas
latok forrásvizei a falu fölött egy patakká egyesülnek, mely
a falu közepén végig folyván, mély medret ásott a laza ta
lajba, úgy hogy a falu voltaképen a vízmosásnak két part
ján terül el. Itt történt meg a baleset az által, hogy a
partnak nagy darabja, a rajta levő 8 — 10 házzal együtt
mozgásba jött és sokhelyen repedezve, alább szállt. A le
csúszott talajdarab körszelvény alakú; hossza 290 méter,
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legnagyobb szélessége 40 méter. Külső széle egy folytonos
1 —l'Ya lábnyi széles repedés által van jelölve, melynek
belső ajka csekély (mintegy 8 — 10 cm.) siilyedést mutat;
hasonló, de kisebb repedések az ilyformán elszakasztott
földdarab területén is keletkeztek és még folyton támadnak,
és főkép ezek okozzák a fölöttük álló épületek elpusztulá
sát. Mert a mint a fák és a megmaradt falak egyenes ál
lása bizonyltja, maga az egész talaj eredeti hajlása a víz
szintes sik felé nem változott, csak lépcsőszerü darabokra
oszlott.
A csuszamlás eredetének kellő felfogásához szükséges
a döröcskei völgy geológiai alkatának rövid vázlata. Tudjuk
hogy Somogy-megyének nagy részét hatalmas lösz-takaró
boritja, mely azonban mégis helyenként elég vékony arra,
hogy a folytonos denudátió az*alatta levő congeria-rétegeket
feltárhatta. Ily feltárások egész sorát találjuk azon magaslatok
alján, melyek a törcK-koppányi völgy jobb, azaz déli part
ját szegélyezik, valamint az ezen magaslatot felosztó mellék
völgyekben ; igy p. o. Döröcske környékén is a congeriarétegeket nemcsak a völgy fenekén, a patak medrében, ha
nem jobbra balra a hegylejtők vízmosásaiban is feltaláljuk
és a keleti magaslatnak a fővölgy felé irányzott részéa a
lösztakaró jókora területen eltűnt, úgy hogy ott közvetlenül
a congeria-agyag- és homokrétegeken járunk. A rétegek
fekvését mindenütt a hol kellően megvizsgálhattam, egészen
vizirányosnak észleltem. Ebből, valamint azon körülményből,
hogy a lejtők vízmosásaiban a congeriarétegek még meg
lehetős magasságra nyomozhatok a lösztakaró alatt, — azt
következtetem, hogy a döröcskei völgy — mint völgy —
már a lösz lerakodása előtt létezett, és löszszel való kitöl
tése után a negyedkor vége felé újra kivájatott. Mostani
alakját azonban nem tisztán csak a kimosásnak, hanem
részben csuszamlási eseményeknek is köszöni. A völgyet
környező két hegygerincz felső része, mely tiszta löszből
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áll, meredek oldalakkal esik a völgy felé; a lejtő felema
gasságában ellenben mind a két oldalon széles lépcsőt lá
tunk, melynek felülete csaknem vízszintes sikot képez; ezek
nek alsó szélétől kezdve a talaj ismét nagyobb szöggel lejt
a patak felé. Megjegyzendő, hogy ezen két fensík nem esik
egy szintájba, a nyugati lépcső jóval magasabb lévén a ke
letinél. A fentebb emlitett helyek kivételével mindenütt lösz
boritja a hegyoldalakat egész le a völgy fenekéig; a congeria-rétegeket egész föl a lépcsők magasságáig nyomozhat
juk, de csak vízmosásokban, melyek szép keresztmetszetek
ben mutatják, hogy a lösz csak vékony takaró gyanánt
nyugszik a harmadkori képlet felületén. A döröcskei völgy
nek ezeu sajátságos alakját csak régen előfordult nagyobb
csuszamlásokból bírom magyarázni s ezen esetben a mos
tani partcsuszamlás nem egyéb, mint a helynek geológiai
alkatából szükségképen következő eseménynek kis méretű
ismétlődése. Képzeljük, hogy a congeria-idő után ezen a
vidéken már sekély völgy létezett, hogy ezen völgy a diluviális özön alá kerülvén, a lerakodó lösz által kitöltve és
betemetve lett, hogy végre, a diluvialis vizek visszavonultával a régi congeriavölgy fölött egy megfelelő sekély mé
lyedés jött létre, melynek puha lösztakarójába a lefolyó viz
könnyen vájhatott magának széles és mély medret; ekkor
elég természetesnek látszik, hogy a két part lösztömege,
megfosztatván támaszától és a nyirkos congeria-tályagból
képzett lejtős altalajon nem bírván megállni, egymás felé
csúszott, s így az emlitett két lépcsőt létrehozta.
Ezen talajviszonyok magyarázatára szolgáljon a tullapon
közölt eszményi rajz, mely a völgynek Ny—K. irányban
képzelt átmetszetét vázolja.
A esuszamlások Döröcske vidékén tehát a víznek két
féle működésére vezethetők vissza: először a patakmeder
kivájására, mely a lösztömeg alsó szélét élesen elvágja, má
sodszor a congeria-réfegekből, főkép tályagból álló altalaj
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felázatására, miáltal a lösz alapja sikamlóssá válik. Ezen két
tényező együttes működésének igen sok nyoma látszik a
völgyben; nemcsak az említett két fő lépcsőzeten, hanem
számos kisebb csuszamlási bullámban is. Az ezidei szomorú
esemény, mely most a falunak egy i észét végelpusztitással
fenyegeti, sem egyéb mint azon tényezők műve és a csa
lit

L =r lö sz, C =

Congaria-rétegek, a — a rági nagy csuazamíás által előidézett lépcsők,
b ~ a m ostani csuszam lás, p z z patak, t n : tem plom .

padékok rendkívüli bősége, mely nálunk már egy év
óta mutatkozik, a tünemény bekövetkezését annal termé
szetszerűebben magyarázza. Legyen említve, hogy most is
nem csupán a faluban történtek ily földcsuszamlások, hanem
ho^y hasonló tüneményt a bel)ségen kivid is két ponton
láttam és nincs kétség, hogy azon eset a vidék benépesítése
óta nem egyszer fordult elő, csakhogy az emberek addig,
mig a talajmozgásnak káros hatásait házaikon nem tapasz
talták, figyelembe sem vették az intő jeleket.
A mennyire a baj orvoslása emberi erő hatalmában
van, nézetem szerint a tünemény okainak felismerése maga
szabja ki a teendőket: először is meggátolandó a patakme
dernek szerfeletti kimosatása, másodszor a hegyoldalak ta 
lajvizeinek összegyűjtéséről és gyors levezetéséről kell gon
doskodni, nehogy a congeriatályag felületén megálljának.
Ez utóbbi részint a felső lépcső forrásvizeinek gyors és
egyenes levezetése, részint meg hathatósabban vizgyüjtőtárnák kivájása által történhetnék.
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M egjegyzések Rochlitzer J ó zsef földtani térképe
(Fruska Gora) felett é s nehány adat ezen hegység
földtani ism ertetéséh ez.
Dr. Koch Antal egyet, tanártól.

(Felolvastatott a magyar földtani társulat f. év jun. 6-án tartott
szakülésén.)

„A Földtani Közlöny“ f. é. 4. számában a legnagyobb
érdeklődéssel olvastam Rochlitzer J. bányaigazgató ur
nák Inkey Béla társulati titkár által bemutatott be
cses adatait a Fruska Gora földtani megismertetéséhez s
természetesen annál inkább lettem kiváncsivá a földtani tér
képre, mely Roehlitzer ur eredeti jelentéséhez volt mellékelve.
Inkey ur, kit annak, betekintés és használat végett, megkül
désére fölkértem, a legelőzékenyebb s/ivességgel teljesité
kérésemet, nemkülönben a Belipotok kérdéses gránitos kőze
tét is szives volt elküldeni megvizsgálás végett. Rochlitzer
urnák gyönyörű térképe mindenesetre a legnagyobb elisme
réssel találkozik részemről is, főképpen a hegységnek déli
oldalát illetőleg, melynek földtani szerkezetét bizonyára bő
ven lehetett alkalma saját tapasztalataiból megismerni és kö
zegei által felvétetni; a hegységnek éjszaki oldalára nézve
azonban, melyet magam számos kirándulás nyomán elég
részletesen ismerek m ár, azonnal szembetűntek egyes
hiányok, melyek a szép térképnek kiadatása esetében bizo
nyára csak hátrányára lennének s azért fölösleges dolgot
nem vélek cselekedni, ha e hiányokra röviden figyelmezte
tek. Inkey ur is kiemelte már a Rochlitzer ur térképe és sa
ját térképem közti eltéréseket, de szemlátomásból nem is
mervén a Fruska Gorát, természetesen nem dönthetett a
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felmerülő ellentétes nézetek közt, melyek főképpen az egyes
képződmények föllépésére és elterjedésére vonatkoznak.
Bátor leszek megjegyzéseimet az egyes képletek szerint
pontonként előadni.
1.
A k r i s t á l y o s p a l á k elterjedését illetőleg
megjegyzem, hogy azon két elszigetelt keskeny részletről,
melyeknek egyike az északi oldalon a grabovói, bánostori
és a Potorány patakokon vonul keresztül, másika ellenben
Kamenitz és Iregli közt a gerinczen kuzódik végig, saját
tapasztalatból mit sem tudok, habár mindkettőnek területét
bejártam is. Valljon nem-e a Gosau-képlet csillámdús vörös
agyagpalái tekintettek kristályos paláknak ?
2. A kristályos palák közé települt k r i s t á l y o s
m é s z k ő a bánostori Citlik patak forrásainál túlságos
nagy területen van kitüntetve, nyilván a bécsi földtani in
tézet átnézetes földtani térképe nyomán. Én kimutattam,
hogy az itten föllépő kristályos vörös mészkő a pataknak
„Grkova voda“ nevű nyugoti ágában csak 10 ölnyi s ke
leti ágában sem sokkal vastagabb betelepülést képez a
kristályos palákban, tehát korántsem érintkezik a Gosauképlet rétegeivel, miként az Rochlitzer ur térképén van fel
tüntetve. Hiányoznak továbbá a hegység csapása irányában
végig nyúló csillámos kristá'yos mészkő betelepülések, me
lyeket én térképemen jól kitüntettem, végre Beocsin felett
a gerineznek ,,Veliki breg“ nevű kúpját alkotó és egy
kori kőbányák által feltárt — veres-fehér tarka kristályos
mészkövek is.
3. Rochlitzer ur térképén a kristályos palákkal össze
függő k v a r c z i t o k igen helyesen külön föl vaunak tün
tetve. Kimaradtak azonban az éjszaki lejtőn a Potorány
patak két ága közt emelkedő Tánczos hegynek kvarcz be
települései, melyeket én jelentésemben eléggé kiemeltem,
de térképemben külön kijelölni nem tartám szükségesnek.
4. Rochlitzer ur térképén Wolf fölvételei nyomán k ő-
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s z é n k o r i (C u 1 m)--h o m o k k ő is föl van tüntetve
nehány helyen. Értekezésemben elmondtam az okokat, me
lyeknél fogva én a Fruska Gora hatalmasan kifejlődött ho
mokkő, conglomerát, palás agyag és agyagpala képződmé
nyeit a felső krétához soroztam ; de nem tartottam absolute
lehetetlennek, hogy azoknak kövületmentes legalsóbb, köz
vetlenül a kristályos palákon nyugvó rétegei a culmhoz
vagy még régibb képlethez is tartoznak, csakhogy ezek is
petrographiailag annyira egyeznek amazokkal, miszerint nem
voltam képes elkülöníteni őket egy helyen sem. Beocin és
Rakovac felett a Serpentin által körülvett két apró homokkőszígetke különben nem felel meg a valóságnak, mert azok
nak helyén kizárólag a homokkövek és conglomerátok az
uralkodók.
5. A Jazák felett nagy területen és a kristályos pa
lák közt egyes apró rongyokban kitüntetett t r i a s - m é s z k ő r e nézve valószínűbbnek tartom, hogy az, miután kora
semmiféle kövület által nincsen bebizonyítva, szintén nem
egyéb, kristályos mészkőnél, a minő az északi oldalon ki
van mutatva. Váljon nem azonos-e a Kamenitz mellett isoláltan felnyúló szürke kristályos mészkővel? Egyelőre tehát,
a mig kövületet nem kapnak ezen kérdéses mészkövekből,
tanácsosabbnak tartom azokat a kristályos kőzetekhez csa
tolni, melyekkel az öszefüggés különben is feltűnik a tér
képen.
6 . A G o s a u k é p l e t elterjedése Ledincze és Grabovác közt saját észleleteim nyomán van ugyan bejegyezve
a térképen, de mégis több módositással, melyek nem egé
szen felelnek meg a valónak. Először is a bánostori Öitlikpatak ágaiban, mint kiemelém már, nincs meg a szigetszerii
kristályos palarészlet, körülvéve gosau képződményektől.
Másodszor, az ezen képlethez számitott rétegek Beocin felett
közelebb felvonulnak a gerinczhez és széles övben teljesen
elválasztják a serpentinfekvetet a kristályos paláktól, Har
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madszor, a Gosau-képlet nem a kovasav áthatott chalcedonos magnesia-mészkővel veszi kezdetét, mint ezt Rocklitzer
ur térképe mutatja, hanem breccia, homokkő és vörös palás
agyag rétegekkel; azért tehát a bánostori Citlik pataktól
kezdve a rakováciig a magnesia-mészkő keskeny szalagja
szakadatlanul — Rocklitzer ur térképén a beocini völgyben
ok nélkül meg van szakitva — már a G-osau-rétegeken
belül kell hogy végigvonuljon. Rakovácnál a serpentiu két
telepe közt, közel a gerincűhez egy második magnesiamész
vonulatot mutattam ki (Földt. Közi. 1876. 32. 1.) mely ke
letnek fölemelkedik a gerinczre és itt szakadatlanul vonul
tovább a serpeatiuteleppel együtt;
7.
A s e r p e n t i n f e k v e t kijelölése az északi
lejtőn Cerevictől kezdve Ledinezéig határozottan hibás. Elő
ször, mert legalább' háromszor oly szélesnek van feltüntetve,
mint a minő a valóságban, még akkor is, ha az általam
kimutatott párhuzamos vékony serpentiufek^eteket s a leg
hatalmasabb alsó fekvetet öszevonjuk is. Ily nagymérvű
térképen azonban, a minő Rocklitzer űré, igen jól lehetne
az említett párhuzamos serpentinfekveteket külön is beve
zetni. Másodszor, mert a nagy serpentinfekveten túl még ha
talmas homokkő és conglomerátöv választja el a serpentint
a kristályos paláktól; és harmadszor, mert Ledincze felett
a serpentinfekvet egészen a hegység gerinczére fellép s
korántsem érintkezik az itteni ifjabb eruptiv kőzetekkel.
A bánostori Citlik patak két ágában, érintkezéssel a
kristályos mészszel és palákkal, egy igen keskeny kis serpen
tinfekvet van kijelölve, melyet én nem birok constatálni. A
grabovói patak ágain átvonuló serpentinfekvetet Dr. Lenz
és Hantken urak is emlitik, ahoz tehát semmi kétség nem
fér; de ezen fekvet sem nyúlik a Öitlik patak nyugoti ágáig.
Tudományos szempontból kívánatos továbbá, hogy
mindazon pontok, hol a serpentinnek eredeti vagy csak
részben átalakult kőzetei, t. i. oüvin enstatit kőzet és gabb-
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rok, szálban vagy nagy menyiségli görkövekben ki vannak
mutatva, ily nagy térképen ki legyenek tüntetve.
8.

Igen érdekes a vrdniki széntartalmu S o t z k a 
r é t e g e k n e k települése és azoknak viszonya az érint
kező serpentinfekvetekhez, különösen a Dobra voda nevű
patakágban és a Hopovo klastrom mellett. Rochlitzer ur
észleletei szerint a Sotzkarétegek a szénteleppel együtt a
serpentinnel való érintkezésnél általhajlanak és ilyképen a
Serpentin a Sotzkarétegek fölébe kerül. Ebből Rochlitzer ur
a Serpentin eruptiv eredetére következtetvén, azt hiszi
bogy a Serpentin a Sotzkarétegek leülepedése után tódult
fel és lávaárként rátelepült annak általa kiemelt és általbuktatott rétegeire. Miután én határozottan kimutattam a
Serpentin fölső krétakorát, Inkey ur is kiemelte már azon
következtetés valószínűtlenségét s helyesen emelte ki, hogy
a Fruska Gora emelkedése a neogén kor későbbi szakaiban
is folytatódott s igy a széntartalmu rétegek gyűrődését a
véghezment tömegmozgásoknak köszönhetjük. Ezen nézetnek
a Fruska Gorá-ról tett jelentésem több helyén adtam is ki
fejezést, igy a többi között a 152. lapon (Földt. Közi. 3.
köt.) ezt mondom: „A rétegeknek (t. i. a lcdincei lajtamésznek) tökéletes felállításából látható, hogy a hegységnek
keleti fele nemcsak hogy nagyobb emelkedést szenvedett,
hanem hogy általában öszes rétegeinek zavart települési vi
szonyait tekintve, több emelési és rétegzavarási lényezőknek
kellett közremüködniök,“
Ezen nagyszerű rétegfelforgatásokat az északi oldalon
is számos tény bizonyítja; igy, hogy sokat ne említsek,
magának a péterváradi serpentinhegynek közvetlen az al
ibidből kiemelkedése az agyagcsillámpala egy fölszakitott
rongyával együtt, Kamenitznél a Duna partján idősebb ho
mokkövek kibukkanása, a Dubokí potok völgyében a szürke
kristályos mészkőnek föltolatása harmadkori rétegek taka
rój ári keresztül és a lajtamésznek teljes eltűnése, tehát alá
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merülése e helyen, a Sotzka-rétegeknék ösze-visza vetett
állapota stb. mindazon általános tömegmozgásnak szülemé
nye, mely a hegységet lassanként kiemelte s mely emelke
dés Vrdnik és Pétervárad közt culminált. A Serpentin hatá
rozottan részt vett már ezen általános emelkedésben, mert
fekvetei mindenütt azonos düléssel és csapással bírnak a
Sotzkarétegeknél idősebb homokkő- és palarétegekkel s
miután a hegység zömének egyik legkülsőbb burkát ké
pezi, igen könyen kimagyarázható, hogy fekvetei a hegység
gerinczétől kifelé ható óriási nyomás következtében helyen
ként vagy kinyomattak és a harmadkori rétegeken keresz
tül szorittattak (péterváradi hegy, Yrdnild, Morintovo, Hopovói hegy stb.), vagy általbuktatva a harmadkori rétegek
nek látszólag fölébe jutottak, látszólag mondom, mert tény
leg mégis a Sotzkarétegek alján van a Serpentin s azoknak
valóságos feküje gyanánt sehol sem észleltetek. Ezen hatal
mas emelkedéssel járó szakadási és vetődési üregekbe, me
lyek természetesen csak itten, mint a hegygerincznek föl
szakadási pontján (Aufbruchsstelle) jutottak a felületig, beleés fölnyomulhatott az eruptiv kőzet (trachit és dolerites
pholonith), a mely kitörés tehát a hegység eme’kedésének
következménye gyanánt tekintendő.
A hegység ezen általános emelkedésének kulminatióját,
illetőleg a hegygerincz keleti részének fölszakadását a szár
mák emelet korszakának közepe tájába kell helyeznem és
pedig a következő okoknál fogva:
a) Mert a lajtamésznek egész tömege és a ceritkiummésznek is egy kis része erősen ki vannak mozdítva és a
másodkori rétegekkel azonos dülést mutatnak.
b) Mert a beocini márgáknak legalsó kemény palás
rétegei, melyeket a kamenitzi völgyben talált kövületeknél
fogva még a szármát emelethez kell számítanunk, kttlönnemü
rétegességgel dűlnek a lajta- és cerithiummészkő erősen
felállított rétegeire. (Beocinnál az Erdell hegyen és a Öereviczi
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völgyben a Sakotinác hegy oldalában azoknak dülése
60—70°, mig a hozzájuk támaszkodó márgáké csak 30°
közel É-nak).
c)
Mert a kamenitzi völgyben az elmerült lajtamészkő
helyén Cerith. pictum tartalmú márga nem nagyfokú dtilés
mellett támaszkodik a feltolt kristályos mészkőhöz.
A cerithium és a congeria-márgáknak csekélyebb fokú
dülése azonban arra mutat, hogy a hegység lassú emelke
dése a hegygerincz felszakadása után is tartott és pedig a
harmadkor végéig, mert még a cereviczi lignittartalmu leg
fiatalabb paludina-rétegek is nehány fok alatt E-nak dűlnek.
9.
A t r a c h i t és a d o l e r i t e s p h o n o l i t h
kitörések Kakovác és Ledince vidékén Rochlitzer ur térké
pén három nagy részletbe vannak öszevonva, a ledinczeiek
azonkivül helytelenül a serpentin-telepekkel is érintkezésbe
hozva. Ily nagy térképen azonban okvetlenül kivánatos,
hogy a számos apróbb kitörési pontok, melyeket Nedeljkovics, Popovics és magam kimutattunk e vidéken, elkülönözöttön jelöltessenek ki. Kimaradt továbbá Jazaknál a Beli
pótokban leirás szerint 70 és 250 ölnyi vastagságban bete
lepült eruptiv kőzetnek (helytelenül syenitnek nevezve) meg
jelölése a térképen. Iukey ur helyesen kimutatja ezen kő
zet ásványos öszetételét és górcsői szerkezetét, de nem
meri határozottan kimondani, finomszemü gránitnak vagy
rkyolithnak veendő-e ? Én később kifejtendő okoknál fogva
az utóbbi kőzetnek, illetőleg kvarcz-trachitnak tartom.
10. A harmadkori n e o g e n r é t e g e k elterjedésére
nézve csak azon észrevételem van, miszerint a lajtamészkőnek öve Cerevicznél, Beocinnél és Rakovácnál nagyon keskenynek van kitüntetve a cerithium-képződmények ellenében,
mely utóbbiak ily terjedelemben nem lettek kimutatva ottan,
még ha a beocini márgák alsó kemény táblás rétegeit is a
szármát emeletbe soroljuk.
11. A térképnek teljessége végett igen kivánatos még,
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hogy Kamenitz, Pétervárad és Karlovicz kihagyott vidéke
is belevétetessék, a mi az eddigi munkálatok nyomán elég
részletesen keresztül vihető ; aztán, hogy a hegység érdekes
tektonikai viszonyainak világosabb feltüntetése végett a réte
gek dülésviszonyai is megjelöltessenek a térképen.
Végre azon óhajnak adok kifejezést, hogy ezen szép
térkép kellően átdolgozva és kiegészitve adassék ki : én
azonban kisebbb mértéket is teljesen kielégítőnek találnék
az összes viszonyoknak lehetőleg pontos kitüntetéséhez. Ha
a körülmények engedik, én a szünidőben fogom ismét meg
látogatni e hegységet, ha most nem lehet, talán a jövőben.
Mindenesetre örömest vállalnám magamra ezen térkép átdol
gozását; addig azonban, mig újra és lehetőleg teljesen be
nem járhatom ezen érdekes kis hegységet, vagy más szak
értő nem teszi ezt, a térkép kiadásának elhalasztását jobb
nak tartanám, mint azonnali kiadását.
*

*

*

Felhasználom egyúttal az alkalmat, hogy nehány fruskagorai kőzet petrographiai tanulmányozásának eredményeit
is közöljem.1
1.

Oliviugabbro Vrdniktól északkeletre a
„D o b r a v o d a “ p a t a k b ó l .

E kőzetnek egy darabkáját a korán elhunyt Popovich
Sándor küldte be nekem a múlt nyáron megvizsgálás vé
gett. Előjöveteli körülményeit maga irta le a „Földt. Közi.“
múlt évi folyamának 227. lapján.
A kőzet apró szemű, zöld és fehér pettyes kinézésű.
Kézi nagyitóval kivehetni benne a) szürkés vagy tejfehér
kristályos szemcséket, itt-ott hasadási lapocskákkal = Lab
radorit ; b) szürkés, kissé zsirfényü és kvarcra emlékeztető
szemek = Saussurit; c) sötétzöld, rostos-rudas kristálysze
mek = valószínűleg megváltozott Diallag, és olajzöldes, üveg-
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zsirfényü szemek = Olivin. A kőzet az orthoklast könnyen
karcolja,, a mi az Olivintől jöhet. Tömöttsége 2-86, mig a
korábbi dolgozataimban leirt saussuritgabbróé csak 2-81.
Górcső alatt következőket észleltem, a) A L a b r a d o r i t
áttetsző, félig kaolinizált szemeket képez, melyek helyen
ként átlátszók, tebát egészen üdék még s akkor polarisált
fényben jól feltűnő ikersávokat mutatnak, b) S a ü s s ú r i t
csaknem átlátszatlan szürkésfehér szemekben, melyek pola
risált fényben csupán gyenge interferential-szint vesznek fel.
c) D i a l l ag, nagyobbrészt Smaragdit-nemű ásványnyá át
alakulva, mely fűzőid vagy barnászöld, határozatlan kerü
letű szemcsékben van jelen. Mindannyi dichroistikm fényel
nyelés nélkül; nikólok közt a rudas, barnászöld kristályszemek, egyhajlású ásvány gyanánt viselkednek. A fűzöldszemekben nincsenek hasadási irányok, a barnászöldekben
párhuzamos repedések láthatók, melyek a diallag ikerleme
zeire vonatkoztathatók, d) O l i v i n sárgás áttetsző, megle
hetősen élesen határolt kristályos szemekben, melyek az át
alakulásszülte zöldes vagy rozsdasárga serpentinnek jellemző
hálózatával bevonvák. Akristálykák szegélyei leginkább meg
változtak, a kisebb szemcsék nagyrészt tökéletesen Serpentinné váltak már. A mi ezen Olivin mennyiségét illeti,
az a fentebbi ásványos elegyrészekhez képes alárendelt, e)
M ag n e t i t az Olivinnek társaságában nehány nagyobb szem
csében látható, melyek részben vasrozsdává váltak.
A kőzet részben való vegyelemzése is kimutatta az
Olivinnek jelenlétét. Kaptam ugyanis benne
izzitási veszteséget (H20-et)
.
.
4-24 °/0-ot,
sósavban oldható részt
.
.
.
13-16 „
„
oldhatlan .
. . .
82*60 „
A leszűrt oldatban minőlegesen kimutattam: meglehe
tősen sok F 20 3-t és Al20 3-t, kevesebb CaO-t és elégMgO t.
Ezen eredményből látható, hogy nem csupán Olivin
10
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bontódott itt fel, hanem a Labradorit is. A víztartalom rész
ben a serpentint, részben a kaolint illeti; az oldott alkat
részeknek legalább fele az Olivinből való lehet, miáltal an
nak mennyisége a kőzetben is jelezve van.
Ezen olivingabbro egyike tehát azon eredeti kőzeteknek,
melyekből a Frusca-Gora serpentinjének egy része átalaku
lás következtében létre jött.
2. B i o t i t - g a b b r o (?) a F r u s c a - G o r á b ó l .
Ugyancsak Popovichtól egy öreg kristályos szép kő
zetet kaptam a mnlt nyáron, melyet ő a serpentinfekvésen
belül talált s jelentésében a gabbrók közt fel is emlit. (Földt.
Közi. 1876. 228. 1.)
Az öregszemcsés kőzeten szabad szemmel egy szürkés
vagy zöldes fehér, átlátszatlan vagy áttetsző ásványnak
egész buzaszem nagyságú kristályszemeit és zöldes fekete
Biotitnak foltonként sűrűén összhalmozott pikkelyeit lehet
jól kivenni. Igen alárendelten nehány Pyrit szemcse is feltű
nik. A szürkés vagy zöldesfehér szemcsék egy részének fe
lülete egyenetlen, szálkás törésű, zsirfénybe hajló, a Saus
suritra emlékeztető. Egy másik részök határozottan üveg
fény ti, ikerrovátkos hasadási lapokkal bír, tehát a Labrado
réra hagy következtetni. A Szabó-féle lángkisérletben mind
a kettő egyformán viselkedett s mind olvadásra, mind Na.
tartalomra inkább az Andesinre utalt, mint Labradoréra vagy
épen Saussuritra. A keverten kiszedett mákszemnyi darabkák
nak — a melyeket azonban zárványmentesen nem lehet
kapni — tömöttsége két mérésből tesz 2 696 t, a mi szin
tén jól talál az Andesin leggyakoribb tömöttségével.
A kőzetnek sósav iránti viselkedése is arra utal, hogy
ezen íőelegyrész inkább Andesin, mint Labradorit felé hajlik,
mivel csak kis részben bontotta. A kőzetnek száritott pora
izzitás által l-2l°/0-ot vesztett súlyából. Ezen kiszárított por
sósavval főzetvén s 24 órai állás után leszüretvén, 12'47°/0-ot
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veszített súlyából. A leszűrt oldatban minőlegesen találtam :
legtöbb Fe 20 3-t, kevesebb Al20 3-t, kevés CaO-t és bőven
Na-ot (lángelemzésileg); MgO-ot nem találtam, tehát Olivin
ki van zárva.
Ezen adatokból legnagyobb valósziuűséggel lehet az
Andesinre következtetni.
A Biotit-foltoknak közepette és ezek körül kézi nagyi
tóval szürke áttetsző, vagy szintelen átlátszó, üveges apró
szemeket lehet még látni s a darává széttört kőzetből ki is
lehet szedni ilyeneket. Ezeknek legapróbb szálkáit hosszabb
ideig tettem ki a gázláng izzó terébe a nélkül, hogy megolvadott volna, vagy festette volna a lángot s igy nem le
het más, mint K v a r c .
A kőzetnek tömöttsége két mérésből = 2*78, s helye
sen középütt áll egyrészt a kisebb tömöttségli Kvarc és Andesin, másrészt a nagyobb tömöttségü Biotit tömöttségeiliez
képest.
G ó r c s ő v e l a következőket észleltem még a kőzet
ben : a) A B i o t i t jellegesen mutatkozott, b) A K v a r c a
Biotitcsoportok társaságában szabálytalan mezőkre repede
zett átlátszó részletekben és szemekben, melyek élesen el
különülnek a földpáttól s kevés zárványt tartalmaznak, c)
A n d e s i n határozatlanul körülvonalazott szemekben, ritkán
párhuzamos oldalú metszetekben, melyek széles ikersávokat
mutatnak ; mindegyik sűrűén telve van zárványokkal, d) A
Biotit csoportokon belül kisebb mennyiségben egy sárgás
vagy zöldes, áttetsző vagy átlátszó ásványnak szétroncsolódott s összevissza repedezett kristályai és ezek töredékei
láthatók még, melyek részben zöldesvörös anyaggá vannak
mállva. A legépebbek gyenge dichroismust és élénk interferentiál-színeket mutatnak, mint az Angit. Ha nem is közön
séges vulkáni Augit, de mindenesetre egy a pyroxéncsoporthoz tartozó ásvány van itt előttünk. Nevezetes, hogy az Audesinnek említett sűrű zárványai tökéletesen azonosak ezen
10*
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kérdéses Pyroxénnal. Ezen zárványok azonban erősebb na
gyításnál határozott oszlopos kristálymetszeteknek tűnnek
fel, melyek keresztezett nikolok közt akkor sötétülnek el,
midőn a nikolmetszetek valmelyikére ferdeszög alatt állanak.
Ezen az egyhajlásu rendszerre utaló viselkedés is csak meg
erősíti a fentebbi nézetet s azért ezen e’egyrészt, melyet ap
rósága miatt közelebb vizsgálni nem lehetett, az általáno
sabb Pyroxén névvel je'ölöm egyelőre. A Kvarcmezőkben ész
lelt kevés zárványok apró légbuborékokból és ugyanazon
apró Pyroxén-tűkből állanak.
A mondottak nyomán a kőzetnek képlete lesz:
(And -f Bt + Pyr. + K ) 2
l Py. — 2‘78
f
Az a kérdés végre, hogy minek tartsuk és illetőleg ne
vezzük ezt a kőzetet? A gabbrötól, minek előfordulásánál
fogva kellene lennie, mindenesetre lényegesen elüt gazdag
Biotit tartalma s a plagioklasnak Andesin természete által.
A Pyroxen ásványt talán a Diallag helypótlójáuak lehetne
tekinteni. A Kvarc a Harz és Genua vidékének gabbróiban
is közönséges elegyrész. Ha tehát a plagioklas Andesin ter
mészetét nem tartjuk oknak a gabbros név elvonására és
fölvesszük, hogy a Biotit a Pyroxénnal a Diallag helyét pó
tolja, lehetne a mi kőzetünket b i o t i t g a b b r ó n a k ne
vezni, legalább egyelőre, a mig biztos tudomással fogunk
bírni ezen szép kőzetnek előfordulási körülményeiről és fő
leg átmeneteiről.
Éhez némileg hasonlít azon apró szemcsés kőzet, me(/.
lyet én a kamenitz-iregi országúton, a Venác csárda köze
lében, szintén a Serpentin fekveten belül találtam s jelen
tésemben röviden leírtam. (Földt. Közi. 3. évf. 126. 1.) Eb
ben azonban Chlorit van Biotit és Diallag helyett.
3. A T i t a n i t e l ő f o r d u l á s a a r a k ó v á c i - d o l e r i 
tes phonolithban.
A „Földt. Közi.“ múlt évfolyamában (40. lapon) közölt
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adataimban fel vau említve, bogy a lediiiezei Zoviu dől. phonolithjában 1/2 mm. hosszú, mézsárga Titanitkristálykát ta
láltam Sanidinba belenőve. Azóta szorgosan átkutatván ra
li ováczi pkonolitkjeimet is, azt tapasztaltam, bogy igen gyé
ren elhintve majd minden kézi darabban vannak apró kristálykák belőle, részint a Sanidinba, részint az alapanyagba
nőve. Ezeknél fogva kimondható tehát, h >gy a T i t a n i t a
fruskagorai pkonolithnak egy ritkán hiányzó, bár nagyon is
csekély menyiségben előforduló elegyrésze.
4. K v a r c z t r a c b y t - z á r v á n y a r a k o v á c z i dol eri t es phonolithban.
A rakováczi pkonolitkek birtokomban levő kézi példá
nyainak újabbi átvizsgálásánál feltűnt nekem egy di*'nagy
ságú világos, sárgásszürke zárvány, mely a kékesszürke
plionolitbtól élesen elkülönül, bár szorosan öszeforrt is vele.
Ezen zárványnak tömött, szálkás törésii, zsirfénybe
hajló alapanyagában üveges földpátnak apró fénylő lapocskái
gyéren tűnnek fel, mellette apró, legfeljebb kendermag nagy
ságú, ibolyaszürkés, zsirfényü kvarczszemek uralkodók s eze
ken kívül ritkásan elszórva csak apró fekete fénytelen csi
kók és foltok láthatók még, melyek egy harmadik elegyrész
mállás terményei.
A kőzetnek kis tümöttsége 2 556 határozottan annak
savas természetét bizonyítja s távol áll a körülzáró basikus
természetű phonolithnak 2’7045 nagy tömöttségétől.
Gó r c s ő alatt az egyneműnek látszó sárgás alapból
a földpát nem tűnik ki különváló metszetek gyanánt és csu
pán a viztiszta, repedezett kvarczszemek és nagymenyiségü
vasrozsdafolt (Ferrit), melyek közt némelyik a Biotitnak pár
huzamosan rovatozott koszmetszetéhez hasonlít, úgy hogy
valószínűséggel ezen ásványra lehet, mint harmadik elegy
részre, következtetni. Polarisált fényben az alapanyag tarka,
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finomszemű mozaik gyanánt mutatkozik és íivegbázs éppen
nem vehető észre.
Ezen zárvány kőzetét ezeknél fogva részben mállott
kvarcztrachytnak lehet venni, valósziniileg Orthoklas kv.-trachyitnak, s igy igazolva van Szabó tanár ur vizsgálatának
eredménye (Földt. Közi. 1873. 96. l.); mely szerint Ledinc/.e vidékén ilyen trachytok előfordulnak s határozottan
következik, hogy azok idősebb eruptióknak terményei, mint
az általam behatóan tanulmányozott bázikusabb phonolithok.
5. A J a z á k m e l l e t t i B e l i p o t o k e r u p t i v k ő z e t e
i s k v a r ezt r a c h y t.
Inkey Béla ur, Kochlitzer jelentésének ismertetésében
(Földt. Közi. f. évi 4. sz. 90. 1.), leírja í ovidén ezen kőzet
nek ásványos összetételét és górcsői szerkezetét, de nem
meri eldönteni a kérdést, hogy ezen kőzet finom szemű grá
nit-e vagy rhyolith e, melyre a kőzet első megpillantásra
emlékeztet ? Igen érdekelvén e kérdéses kőzet, Inkey úr,
megkeresésemre, szives volt azt megküldeni s én is megvizs
gálván azt, Inkey ur adatainak helyességében meggyőződ
tem. Én a kőzet tömöttségét is meghatározván, azt 2'496nak találtam, a mi a kőzetnek savas természetével és mál
lóit voltával jól talál. Mállott állapota különösen górcső alatt
tűnik fel jól, mert az egész alapanyag tele van .caolinizált
foltokkal, melyek alsó világítás mellett barnáknak tűnnek
fel, felső világításnál azonban sárgásfehérek, fénytelenek.
Nagyobb földpátkristályok a kőzetben nincsenek kiválva,
tehát a lángelemzéssel nem határozható meg azoknak faja.
A Biotit- és Kvarcztól ment alapanyag azonban úgy viselke
dett, mint Labradorit, a III. kísérletben tetemesebb K. festés
sel ; de tekintve a kőzet mállott voltát, ebből semmi hatá
rozott következtetés nem vonható le. A górcső egyszerű kris
tályokat, ikreket és sokszoros ikreket mutatott ki, fel kell
tehát vennünk, hogy Orthoklas is/ Plagioklas is van benne.
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Igen csinosak a Kvarcz és a földpátokba zárt mikrolithek, melyek különben az alapanyagban is megvannak s
innen néha belenyúlnak azokba. A nagyobbakat hajlandó
vagyok Apatitnak tartani.
A kőzetet orthokl.-oligokl.-Kvarcztrachytnak tartom,
a) mert az alapanyagban kevés üvegbázis látható, a
mi Gránitnál, mint egészen kijelölt, tehát szorosan kristályos
kőzetnél, nem tapasztalható ;
b) mert a Frusca-Gorában görkövek gyanánt előfor
duló s általam leirt valódi orthoklasgránittól teljesen külön
bözik ; és
c) mert a kvarcztracliytnak jelenléte a hegységnek
északi lejtőjén is kimutatva van már.

Ásványtani közlemények.
(A m. föleit, társ. f. é. május 9-én tartott szakülésén előadta

Schm idt Sándor.)

1. A G a l e n i t á t v á l t o z á s a i r ó l .
Az elemeknek és az erőknek folytonos érintkezése a
változó viszonyokkal uj eredményeket ad és igy létrejő az
óriási körfogás, mely a szabályzó törvények központja kö
rül kering. Érdekes, sőt fontos példákkal szolgál az átvál
tozás! esetekre az ásványtan, hol a föltűnően észlelhető át
változások a pseudomorph név alá sorolvák.
Az ólom és kén vegytilete, a Galenit,
szénsavas nátront tartalmazó vizekkel való
kezés után Cerussit és kénsavas nátronra
előbbi mig csinos gyémánt- vagy zsírfényü
jában lerakódik, add'g az utóbbit a körző
nyen oldhatót, eltávolítja. Más esetekben a

az élenyt és a
folytonos érint
változik, mely
kristályok alak
viz, mint könyGalenitban fog-
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lalt ólom és kén oxidatiója folytán a bomlási termék kénés Anglesit lesz és ka a környező viz egyúttal szénsavat is
tartalmaz, rigy az megtámadhatja a kénsavval még nem ve
gyült óloméleget és azt mint Cerussitet elviheti.1) így a Galenitből majd Cerussit, majd pedig Anglesit képződik. Ha i d i n g e r *2) már 1827 ben fölemlíti, hogy a leadkillsi (Skócia)
ólomtelepekről származó Anglesitek határozottan mutatják,
hogy azok a Galenit mállási terményei. 0 azonfelül ismer
tet egy L e a d h i l l s r ő l származó pseudomorphot, a mely a
kénsavas óloméleg jellemző kristályalakjával bir, de a mely
tulajdonképen ldc>iny szénsavas óloméleg-kristályok halma
zából áll A Galenit átalakulása Anglesitté tehát még nem
mindig végeredmény ; az Anglesitből (PbS04) hihetőleg előbb
a Leadkillit (PbS0 4+PbC03) majd a Cerussit (PbC03) is elő
állhat a szénsavas nátront vagy szénsavas meszet tartal
mazó vizek közvetítésével, mely utóbbi esetben a származó
Gyps, mint könyebben oldható, elávolitva lesz és a Cerus
sit kisebb-nagyobb kristályok alakjában kiválik. Ha az ere
deti Anglesit-kristályok bekérgezve voltak, úgy előáll azon
érdekes eset, melyet Blum3) egy N e u g l ü é k r ő l — Unterfcildsie n im Schwarzwalde — származó példányon leír, hogy
t. a Cerussit az Anglesit kristályalakját kénytelen fölvenni.
Ugyancsak Blum1) ismertet hasonló pseudomorphot C a r t a g é n á r ó 1 (Porman), a melyből a m. n. muzeum ásványtára
legújabban egy csinos példánynyal gyarapodott. A példány
főleg Limonitból áll, mely az eredeti Anglesit-kristályokat
is befödte, a kristályok oszlopszerüek, itt-ott a barna kéreg
letörve van és látható a sárgásfehér szénsavas ólomélegkristálykáknak halmaza. Legújabban S e l i g m a n n G. is') G. Bischof. Jahrbuch der chem. und phys. Geologie. Boon,
1863. I. B.
2) Pogg. Ann. B. XL pg. 369.
3) Nachtrag zu den Pseudomorphosen des Mineralreichs von J.
Reinhard Blum. Stuttgart, 1847.
*) Neues Jahrb. f. Min. etc. Jahrg. 1865. p. 266.
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mértét Cerussit pseudomorphokat Anglesit után F r i e d r i c h s s e g e n r ő l , (OberlahDstein.) *)
2. A P y r o s t i l p n i t egy uj l e i h e l y e .
Tudvalevőleg a P y r o s t i l p n i t (Feuerblende) a leg
ritkább ezüsttartalma ásványok közé tartozik, mivel eddigeló
csak Kiirprinzről (Freiberg), Andreasberg és Przibramról is
meretes. Legújabban P e j á c s e v i c s János grófnak sikerült
egy H i e n d e l e n c i n á r ó 1 (Spanyolország) származó
Freislebenit példányon ezen ásványt felfödözni. A spanyol
ásvány vékony, áttetsző, hyacinthvörüs, a Stilbithez hasonló
lemezkékből áll, melyek a Freislebenit kristályok között el
helyezkednek. A lemezkék igen vékonyak és igy azokon
pontosabb vizsgálat eszközölhető nem volt, mely a Pyros
tilpnit eddigelé véglegesen meg nem állap tott kristályrend
szerének eldöntéséhez adatokkal járult volna.
3. O p á l M o g y o r ó d r ó l .
A legújabb időben a m o g y o r ó d i kőbányában, hol
trachyttuffot fejtenek, egy nagy o p á l t ö me g találtatott.
Ez P e j á c s e v i c s János gróf értesítése szerint, egy vi
lágos mézsárga szinü, áttetsző opálanyagból áll, melybe sötét
barna s/inü, legömbölyített élekkel ellátott darabok behintve
vannak, melyek csekélyebb fényük által is különböznek a
viasztényü alapanyagtól. Ezen opál érdekesen mutatja azon
változást, mely a vizelvesztés folytán rajta előáll. Ott t. i.,
hol a víztartalom elvonatott, az ismeretesen átváltozik egy
likacsos, fehér, tiszta kovasavból álló anyagba. A mi igen
neveze'es, ezen opálnál nemcsak a külfeliileten mutatkozik
eme jelenség, hanem az opáltömeg közepén is láthatók kisebb-nagyobb gömbölyded fehérszinii foltok. Itt-ott a fehér
*) Yerh. des naturhist. Vereines der preuss. Rheinlande u. Westphalens. 32. Jahrg. p. 317.
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foltok csatornaszerü csövekkel állanak összeköttetésben, me
lyeknek falai szintén ily módon elváltozva vannak. A leg
több esetben azonban ezen gömbszerü fehér részek teljesen
elkülönítve lépnek föl és mivel oly helyeken is mutatkoz
nak, hol repedések nem észlelhetők, hol az ásvány egészen
ép, látható, hogy a vizel vonáson alapuló ezen processus az
opáloknál nemcsak a tömeg szélein, hanem annak közepén
is veheti eredetét.
4. B r a z í l i á n a k

egy

uj

Apát i t-lelhelye.

(Előadva a m. földt. társ. f. é. május 9-én tartott szakülésén
Seinsey Andor által.)

A magyar nemzeti múzeum kőzetgyiijteményében egy
brazíliai gránitpéldányon — leihelye C a m p o d i S t. An n a ,
Rio Janeiro mellett — gyönyörű kristályok vonták magukra
a figyelmet, melyek A p a t i t o k n a k bizonyultak.
Brazília Apatitjai ismeretesek ugyan Schrauf x) szerint,
Matto Grossoról grániton, és Leonhard*2) szerint Y a l l ong ó r ó 1 és Ri o J a n e i r o vidékéről kvarc és föl dp úttal,
va'amint M i n a s G e r a e s ben Villa Ricáról szürkés fehér
kristályok alakjában egy törmelékes kvarcos kőzeten, de a
múzeumban őrzött gránit pontosabb leihelyéről nem tesznek
említést.
A gránit durva szemcsu-szöveggel bir, földpátja rózsa
színbe játszó fehér Orthoklas, a csillám káli-csillám, mely
vékony lemezekben majdnem színtelen, s a polarizáló készü
lék alatt a rhombrendszernek két optikai tengelyét fölmu
tatja, a Kvarc fehéres vagy szürkés, itt-ott szabad fiistkvarckristályok alakjában.
') Atlas der Krystall-Formen d. Mineralreiches. Wien 1871. II.
Lieferung.
2) Handwörterbuch der topographischen Mineralogie von Gustav
Leonhard. Heidelberg, 1843.
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Az Apatitkristályok szépen kifejlődvék és az ismert
brazíliai Apafitokat lapdússágra nézve fölülmúlják, föllép
nek u is a következő a'akok: OP, ooP, P, 2 P, x/aP, P 2,
2 P 2 ; uralkodó a normál prisma a véglappal. A kristályok
átlátszók, áttetszők, majdnem szintelenek, kissé a zöldesbe
játszók és a mi igen érdekes, többnyire az Orthoklasokba,
ezeknek anyaga által egészen beburkolva, benőve vannak,
vagy pedig a rókább kvarckristályokon felnőve találtatnak.

Irodalom.
A sós és nátronos vizekről.
Dr. Brauns után Liszkay Gusztáv.

A tenger vizének sótartalma igen sok érdekes geológiai
kérdés föltevésére szolgáltat okot. Hogy keletkezett, mióta
van meg, hol keresendő annak eredete, vajon folytonosan
állandó volt-e a földön, vagy pedig megváltozott bizonyos
hoszú időszakokban, melyeknek történetét a geológia tárja
élőnkbe ?
A utóbbi kérdésre ezelőtt közönségesen az volt az
átalános felelet, bogy a tenger sótartalma, az egymásután
következő különféle földkorszakok folyamán l a s s a c s k á n
gyarapodott meg, t. i. hogy a jelenkor tengerei sokkal in
kább különböznek az édes vizektől, mint az előbbi földkor
szakok tengerei.
E tekintetben még az előbbi földkorszakokból szár
mazó állatok kövületeinek minőségére, illetőleg azoknak
alkotására is hivatkoztak; azt állító:ták, hogy a föld
előbbi korszakainak édesvizi és tengeri állatjai nem kü
lönböztek oly élesen egymástól, továbbá, hogy a jelenkori
tengeri állatok egy része közelebb rokonságban áll az édes
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vízben élő bizonyos állatfajokkal, mint egyéb tengeri állat
fajokkal.
Közelebbi észleletek azonban arra vezettek, hogy ezen
tétel nem állhat meg.
Némely kihalt kagylófajok, p. o. a Jura korszakból
való Cardiniák, a jelenkori tengeri kagylóktól elütő jellegűek
ugyan s ennek folytán némelyek által az édesvízi kagylók
körébe soroltattak, de szervezetüknek közelebbi tanulmá
nyozásából kitűnt, miszerint a jelenleg is tenger vizében
élő más kagylófajokkal, nevezetesen az Astartékkal közel
rokonságban állnak.
Hasonló eset forog fönn, némely más kihalt kagyló
nemeknél, főkép sok olyan vékonyhéjunál, melyeknek zár
fogaik nincsenek. Ezen jelleg következtében azok, habár
indokolatlanul is, az édesvízi Anodonták fajához soroltattak.
És látszólag igy van a dolog a fentebbbi tétel legtöbb
bizonyítékával, kivéve egynéhány tényálladékot; igy a ki
halt Nerita fajok közel rokonságban állnak édesvizeink Nerilináival; a Cyrenék családjából több kövület található ten
geri lerakodmányokban; a Jura korszakból való halgyikfajok (teleosaurusok) rokonok a jelenben folyó vizeket lakó
gavialokkal; végre az előbb tengervizekben tartózkodó
ganoid halak jelenleg csak édes vizekben tartózkodnak.
Ha azonban mindezen felsorolt tényáliadékokat köze
lebbről megvizsgáljuk, akkor azok döntőleg nem bizonyíta
nak. A tengerben most is élnek Cyrénék ; a Neriták, mint
a Neritinák legközelebbi rokonai, az előbbi korszakokban élt
őseiktől nem nagyban különböznek. A krokodilfajokra, mint
tüdővel lélegző állatokra a tenger vizének sótartalma mellé
kes befolyású.
A ganoid halaknak tengert lakó fajai egészen kihal
tak ugyan, de mivelhogy igen közel rokon halfajokat, sőt
ugyanazon faj féleségeit is majd a tengerben, majd az édes
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vízben találjuk, továbbá a mennyiben egy és ugyanazon hal
időszakonként majd a tengerben, majd a folyóvízben tartóz
kodik, a ganoid halak példájából leszármaztatott következ
tetés annál kevésbbé állhat meg, mivel a ganoid halakkal
minden földkorszakban együtt élő valódi porczos halak, a
czápák és ezekhez hasonlók most csupán csak lengerben
tartózkodnak s ezen körülménynél fogva épen az ellenkezőt
kellene következtetnünk.
A kőszénkorszakban, dús tenyészetre mutató száraz
földi növények mellett, édesvízi állatok maradványai talál
hatók. Az édesvízi fauna a délkeleti Angolhonban levő
Weald képletben, mely a jura és kréta között átmenetet
képez, még inkább és pedig dúsan van képviselve.
Mig ezen korszakban az Alpesekben hatalmas meszes
képződmények csapódnak le a tenger vizéből, addig távo
labb észak felé egy nagy beltenger az úgynevezett limneusmedcncze képződött, mely a tengertől teljesen el volt zárva,
sószegény létében alkalmas helyet szolgáltatván édesvízi ál
latok és növények tenyészésére, a mint ezt azoknak kövü
letei bizonyítják.
Ezen ős beltenger állatjai majdnem azonosak a jelen
korszakkal, találhatni ott ugyanis kagylókat a Cyclas, Cyrena,
Unió családból, csigákat a Paludina, Melania, Planorbis és
Limnaeus fajból, továbbá szárazföldi növény és állat- ma
radványokat.
A későbbi harmadkorban nemcsak egyes különféle
édesvízi és tengermedenczék különböztethetők meg, hanem
gyakran az is észlelhető, hogy egy és ugyanazon medenczében tengeri és édesvízi rakodmányok váltakoznak egy
mással.
Ennek ellenében a nyílt tengeri rakodmányok, a leg
ősibb időtől fogva némely oly állatfaj által jellemeztetnek,
mely édesvízben sohasem, csakis sósban szokott tenyészni.
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Ilyenek első sorban a korallok, melyeknek édesvizek
ben eddig- még nyomát sem találták, mig a tengerben egész
zátonyokat, szilieket képeznek. Ezekután sorakoznak a
brachiopodák (Terebratula, Lingula) az eckinodermák, a
szivacsok s a foraminiferák.
A csigák és kagylók nagy csoportjából is kiválaszt
hatni egész családokat és egyes fajokat, melyek csak a
tengervizében élnek. A kagylók csoportjából különösen az
osztrigák emelendők ki, melyek a jelenkorban épen a ten
gernek bizonyos meghatározott sótartalmú pontjaihoz van
nak kötve.
A tengerek kihalt lakói tehát inkább arról tanúskod
nak, hogy a tengereknek kezdettől fogva egyáltalában ad
dig, mig faunával bírtak, sótartalmuaknak kellett lenniük.
Mivel azonban oly szerves léuyekről van szó, melyek
nek életviszonyait és föltételeit közvetlenül meg nem figyel
hetjük, mig egyrészről figyelembe kell vennünk a hasonló
állatokon tett közvetlen észleleteket, másrészről pedig nem
szabad szem elől téveszteni a föld fölületén a jelenkorban
végkezmenő változásokat sem.
E tekintetben azt tapasztaljuk, hogy a szárazföldi foj
lyamok, az úgynevezett édesvizek, a tengerbe szakadatlanul
oldható ásványrészeket visznek s azokkal olyanokat is,
a melyek a tenger vizében benfoglalvák. Igaz, hogy
a feloldott anyagok mennyisége, kivéve nehány ásványos
forrást, igen csekély ; a tömörítés nagyobbára jelentéktelen
(igy például mig a Genfi tó vizének 1000 kgr. súlyában
csak 160 gramm szilárd alkatrész van, addig ugyanannyi
tengervízben átlagban 35 kgr. találtatik), de a szilárd alkat
részek a teugerben mégis folyton növekednek; ehhez járul
az is, hogy a tengerből csak tiszta viz párolog el, a mely
a szárazföldön, főkép a hegységeken újra lecsapódik és
szilárd alkatrészeket feloldva, azokat részben a tengerbe
viszi.
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A sótartalom folytonos növekedését azonban ellenhatá
sok szabályozzák, melyek nemcsak hogy szakadatlan folya
matban működnek, de már a legrégibb földkorszak okban
is megvoltak, a mint erről az őskorszakból való tengeri
rakodmányoknak állat- és növénymaradéka tanúskodik; sőt
azt lebet mondani, bogy ezen ellenhatások, az ős kövü
letvivő képletekben már oly mérvben nyilvánulnak, hogy
az őskor tengereinek tetemes sótartalmát kétségbe vonni
nem lehet.
Az őskor sólerakodmányai közvetlenül a tengervi
zének elpárolgása után csapódtak le és közöttük a kősó
(chlornatrium) és a kénsavmész (anhydrit és gypsz) mint
„sziklaképzők“ a legkiválóbb fontosságúak.
Midőn a földdomborzat viszonyai változni kezdtek, ille
tőleg a szintek megváltoztak, — a mint ezt a geológia min
den földkorszakra nézve kétségen kivül helyezi — egyes
tengerrészek könyen elszigetelt medenczékké el lehettek
metszve; ezen medenczék vizének, ha a medenczéket nem
táplálta elegendő édesviz, el kellett párologni s a gypsz és
kősó, más réteges kőzetnemekkel, u. m. mész-, agyag- és
homokkővel mint szilárd alkatrész hátra maradt.
A jelenkori és Őskori ilynemű csapadékok közti cse
kély eltérés két körülményből igen könnyen kimagyaráz
ható ; először azon elváltozásokból, melyeken ezen lerakodináuyoknak keresztül kellett menni, ha az édesviz (légköri
és forrás) hatásának ki voltak téve, másodszor ugyanazon
folyamatnak egy és ugyanazon helyen többszöri ismétlé
séből.
Csakis az utóbbiból lehet magyarázni igen sok só és
gypsztelepeknek rendkívüli nagy vastagságát; az előbbiből
pedig az magyarázható meg, hogy mikép szoríthatta ki
lassacskán a gypsz, a vele társult más egyéb ásványokat.
A chlornátriumnál könyebben feloldható u. n. anyalugsók, a keserüsó és más egyéb kénsavas sók — chlorká-
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Hum, chlormagoesium stb. — csakis száraz hegységekben,
nagyobb mélységekben találtatnak friss állapotban, mert
daczára, hogy a vizet mohón veszik föl, a lég száritó ereje
következtében ismét a legkönyebben csaphatok le.
A chlornátriuru nem oldható oly könyen s ennek kö
vetkeztében igen sokszor és nagy tömegekben jelenik meg
mint kősó; a kénsavas mész még nehezebben oldható és
gyakran egész önállóan lép fel.
A kősónak és a gypsznek rétegzett települése tisztán
bizonyítja, hogy azok tengervízből csapódtak le, a gypszrétegek különben sokszor dúsak szerves zárványokban is.
A gypsz még ott is rétegesen települt, a hol jelenleg
s/.akadékosan, meredek falakkal, hegyfokokkal lép fel. Ilyen
helyeken a gypsz eredetileg mint Anhydrit csapódott le, a
mint ezt még most is találjuk, p. o. Stassfurtban, Wieliczkán és Bochnián, épen a fentebb említett könyebben oldható
sók társaságában. Ezen Anhydrit később vízzel érintkezvén,
azt lassacskán magába szívta, tériméje növekedett el és széttolt
mindent, a mi mellette és fölötte feküdött s szakadékossá vált.
Hogy a gypsz bizonyos ásványoknak, főleg kénegek
nek elmállása folytán képződhetett, az csekélyebb fontosságú,
mert az ezen eredetre utaló gypsztömeg mcuyisége arány
lag igen csekély.
Már a legrégibb kövületvivő rétegekben, u. m. az
észak-amerikai Silur, Devon és alsó kőszénképletben, nagy
tömeg gypsz, kősó és agyag fordul elő, mely utóbbi, a
menyiben sóval van telítve, sóagyagnak (Salzthon) ne
veztetik.
Különösen a felső Silurképlet onondaga csoportjában
fordulnak elő gypsztömzsök és agyagrétegek; Virginiában
valószínűleg ezen képletben, egy vastagságban 60 métert
meghaladó kősótelep fordul elő.
A Dyasképlet, mely a palaeozöi korszakot berekeszti,
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valószínűleg a legtetemesebb gypsz és kősótömegeket képes
felmutatni.
Ezen korszakban nemcsak Németbon közepén és északi
részén képződtek sótömzsök, a különféle kénsavas sókkal
és ankydrittel, mely gypszszé változott el, különösen a
Harz szélén 300 méternyi vastagsággal, de ezen képződmény
rnesze keletnek is kiterjeszkedett, egészen Oroszország te
rületére; a Kirgiz pusztán ezen képletből vakító fehérségű
kősó szirteket láthatni, melyek mesziről jegesekhez hason litanak.
Az erre következő Triászképletet gyakran sóhegység
nek is nevezik, a menyiben annak majdnem minden tagja
sóban és sós forrásokban bővelkedő.
A Trias legalsóbb rétegében a tarka homokkőben
észak-nyugoti Némethonban, az erre következő kagylómészben közép és délnyugati Némethonban, a képletet bezáró
Keupermárgában pedig Angolhonban (Nortwich), Schweiczban (Bex) és Francziaország keleti részén (Vic le-Dieuze)
találhatók kiterjedtebb só- és gypsztelepek. Ezeknél neveze
tesebbek és fontosabbak a felső Trias sóképletei az Alpesekben, a hol a mészhez és dolomithez kötve, hatalmasan
ki vannak fejlődve.'Ide tartoznak Dél-Bajorország, Tyrol, FelsőAusztria és Styria telepei.
A Jurakorszak szegényebb sóban és gypszben, azon
ban ennek felső részében is, mely a Wealdképletnek alap
jául szolgál, találni gypsztelepeket és sós források által
jelzett sótömzsöket, főkép észak-nyugoti Némethonban (Münden-Rodenberg a Deister mellett).
A krétakorszakból Algírban találunk kősót; a régibb
harmadkorból a cataloniai sót s az Appenniuek és a Mont
martre gypszeit említhetjük fel, mig a wieliczkai-bochniai
magyar- és erdélyországi sótömzsök, némely Alpes- és Apeuninalji s a kénben dús siciliai hires gypszek, nemkülönben
a Sicilia nyugati oldalán Nicosiától és Leonfortetól Catto11
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liáig 120 kilométernyi távolságban csapó, számos de vé
kony kősórétegek, az ifjabb harmadkorba soroltatnak.
A negyedkorba tartozó gypsz- és sótömegek, a mint
azokat a Sahara sivatagban óriási kiterjedésökben szemlél
hetjük, felette nagy fontosságúak.
A Sahara úgy a diluviumra, mint a jelenkorra nézve
nagy és tanulságos szerepet játszik.
A diluviumban Saharát még tenger boritá; jelenleg
száraz sivatag, habár sok helyen és nagy területekre mé
lyebben fekszik a Közép-tenger tükrénél; ezen tenger déli
partjai fölemeltettek, a Sahara medenczéje attól elzáratott s
miután a légköri csapadékok, melyek itt egyébiránt alig
vehetők számba, nem pótolhatták az elpárolt vizmenyiséget,
a Sahara medenczéje kiszáradt.
Hogy a Sahara sikját még csak nemrég is tenger
boritá, arról meggyőznek miuket az ott nagy menyiségben
található oly kagyló-maradványok, melyek most a Középtengerben folyvást élnek, p. o. a Cardium edule, úgy a meg
levő, ha nem is nagyon vastag gypszterlepek, sótömzsök és
sósvizzé lett mocsárok vagy medenczék.
A talaj sótartalma nagy területekre igen tetemes, a mi
a sivatag szárazságát nagy mérvben növeli. A hol na
gyobb menyiségü édesviz öszegyül, ott növények is te
nyésznek, oázokra találunk, nagyobbrészt tavakkal és bő
forrásvízzel.
Az is tudva van, hogy a francziák az Atlas hegység
déli lejtőjén sikerrel fúrtak artézi kutakat s ez által a
datolya-tenyésztést a végenyészettől sok helyen megmen
tették.
Saharának legkiterjedtebb vízmennyisége, mely DélAlgir kutjait is itatja, a föld alatt van és vizhatlau réte
gek, nevezetesen egy kemény gypsz-pad által óvatik az
elpárolgástól.
Ezen földalatti viz nemcsak mesterséges kutak, de
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természetes tengerszemek által is közvetlen összeköttetésben
áll a külléggel s benne a Közép-tengerben élő nehány ki
sebb halfaj, mint a Ciprinodon Calaritanus és Coptodon
Zillii is tenyészik, mely halak nem tartoznak a vak félesé
gekhez, a mint azok Krajna és Kentucky barlangjaiban és
Selmecz bányáiban tettleg előfordulnak.
A földalatti medencze vize meglehetősen sós. Még sósabbak a belső Afrikában találtató tavak; ezen tavak közül
némelyik időnként egészen kiszárad ; hasonló sorsnak van
nak álávetve a sós mocsárok is, vagy az úgynevezett
Sebchák.
A Zagres tóról 1844-ből azt Írják, hogy egy tükör
sima sóréteggel volt borítva, mely messziről egy csön
des vízfelülethez hasonlított. Ezen réteg szélein vékony volt,
valamivel beljebb megtartotta a lovat, 0,33 méter vas
tagságtól a közepén egész 0,7 méter vastagságig gya
rapodott.
A tó hosza 22540, szélessége 11270 kilométer ; ak
kori becslés szerint 127 millió köbméter sót tartalmazott,
körübelől 5% millárd mázsát.
A suezi szoros keserű savas tavai a legrégibb időtől
fogva ismeretesek s érdekesek különösen azért, hogy fekvésök és természeti alkotásuknál fogva ezen földrész geológiai
történelmét ismertetik meg.
A suezi szoros eredetileg egy tengerszoros volt, mely
a Vörös-tengert a Földközi-tengerrel öszekapcsolá; idővel a
lagúnák egész lánczává változott, mig később majdnem
teljesen kiszáradt.
A suezi sóstavakból is termelnek sót; az 1867-ik évi
párisi világtárlaton egy 21l2 m. magas hasáb volt az ottan
nyert tiszta chlornátriumból kiállítva. Azonban ezen sóknak
nagyobbrésze, részint a légköri behatások, részint más anya
gok bomlásának befolyása következtében már el van vál
tozva.
11
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Az elváltozási termékek között legkitűnőbbek, a szén
savnak nátronnal vagy széksóval való vegyületei, a Trona,
Urao és Soda, a melyek után a sivatagok tavainak nagy
része Nátron tavaknak neveztetik, p. o. Sukena tó Fezzanban.
Az ily nátronképződés csak esőben szegény vidékeken
gondolható, a mennyiben vizdús területeken ezen sók csak
hamar feloldatnának és elsodortatnának. Fezzanban azon
ban, a hol nagyon kevés eső esik, a Trónát épületanyagra is
használják.
Hogy az elváltozási termékek között épen a szénsa
vas vegyíiletek játszanak kiváló szerepet: azt onnan lehet
könnyen megmagyarázni, hogy a szénsavas mész majdnem
minden kőzetben előfordul, hogy szénsavas vizekben ketted
szénsavas mészéleggé igen könnyen feloldható, a melyből a
mész, a viz és szénsav elpárolgásával, ismét igen könnyen
kiválik.
Egynéhány ilyen tóban, a chlornátrium mellett, az
úgynevezett anyalugsókat, — mint a csodasó, keseríísó,
chlormagnesium és chlorkalium, — fris állapotban lehet
találni, nemkülönben gypszet, a mely gyakran vaskéneggel
van tisztátalanitva.
A Saharához Ázsia azon vidékei csatlakoznak, a me
lyek ezon vizszegény kerület légáramlatainak ki vannak
téve. Ezek részint valódi sivatagok, mint a syriai, arábiai,
a persiai, a középázsiai, részint puszták időszakos növényte
nyészettel. Mindezen vidékek sógazdagok s nem egy tanulságos
tüneményt tárnak élőnkbe.
Azonban talán egyik sem fontosabb és érdekesebb a
föld történelmének tanulmányozására és geológiai jellegénél
fogva is, mint a Holt-tenger.
A legújabb vizsgálatokból különösen F r a a s O t t ó
adataiból kitűnik, miszerint a Holt tenger képződését, me-
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denczéje 400 méterrel mélyebben feküdvén a Középtenger
tükrénél, vulkáni erőknek tulajdonítani nem lehet; az azon
található szurok tökéletesen azonos minden szerves eredetű
asphalttal s a krétakorszakból származik, kén ép úgy mint
Siciliában, rétegzett gypskőzetben jön elő.
A Holttenger és vidéke eredetét egy krétakorszakba
tartozó réteges hegység nagyobbmérvü megkasadásának kö
szöni, mely hegység egyébiránt szabályszerűen alkotva, több
szörös zavargásokat szenvedett.
A nagy Jordánliasadék északon édes vizet tart; délen
azonban, a nagymérvű táplálás daczára, az elpárolgás olyan
hatalmas, bogy a Holttengerben, mely előbb a Vöröstenger
rel volt kapcsolatban, nemcsak a víz fogyott meg, a mi
tükrének alábbszállását okozá, de a különféle sók is igen
nagy mennyiségben lecsapódtak.
A tenger fenekén folytonosan só rakodik le. A tengervíz
fajsúlya több mint 1.2 ; konyhasó-tartalma 1 2 °/0, szilárd
alkatrészekben pedig 24% os. Ha ezen nagy sótartalom,
lőképen az elpárolgás nagysága által okoztatik, akkor más
tavaknál hasonló körülmények csak a befolyó víznek nagy
sótartalmából magj'arázhatók.
Példát szolgáltat erre a sós tavak egyik leghiresebbike :
az Elton-tó a Volga balpartján; ennek kerülete 7 mértföld,
mélysége igen csekély s ennek következtében a viz elpá
rolgása igen nagy.
Az Eltontóba négy sós folyó ömlik, a melynek vidéke
sósivatag, sóval itatott talajjal s csak sónövényekkel fedve,
mint a Salicornia herbacea és az Uredo salicarniae stb.
A tó vize még sósabb a Holttenger vizénél; ugyanis
fajsúlya 1.27; szilárd alkatrészek 2 5 —29°/0-ig, ezekben
13°/0-nál több konyhasó. Sóban legdúsabb az arméniai Urnrán-tó, 20—2 i °/0 szilárd alkatrészben 19% sóval ; más
szárazföldi tavak vize nem oly sós, mint a tenger vize.
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így p. o. a Kaspitenger vize még iható ; szilárd al
katrészek 0.625 °/0, só 0.375 °/0. Itt a csekélyebb sótartal
mat valószínűleg az édes viz hozzájárulásának nagy rnenynyisége idézte elő nem régi geológiai korszakban. Ezt igazolja
az is, hogy a körülötte levő sóstavak tőle egészen el van
nak zárva, mig a Volga, más jelentékeny folyamokkal
mint a Jerek, meglehetős tiszta vizet ömleszt belé. Az is
valószínű, hogy a Kaspitenger valaha, úgy mint az Uraltó
és a Feketetenger, mely utóbbinak délfelé való áttörése
későbbi eredetű, az északi jegestengerrel állott kapcsolatban.
A jeges tenger szegényebb sóban mint a többi óceá
nok, fajsúlya átlag 1.026, sótartalma 3—3.3°/0.
Az egyes elkülönített tavakba befolyó vizek mennyi
ség és minőség szerinti viszonyai igen különfélék, igy p. o.
az arméniai Van-tó, habár sósabb mint a Fekete- és a Ke
letitenger, az Eszakitengernél sószegényebb. Arábia és KözépAzsia sós tavai keletkezésüket annak köszönhetik, hogy a
világtengertől elzárt egyes tengerágak yizének elpárolgása
sokkal nagyobb mérvű volt, mint azoknak édes vízzel való
táplálása; eliez járul még a sógazdag talaj is
Említést kell még tennünk a keletindiai Tronáról, mely
az egyptomikoz egészen hasonló. Az óvilág sólerakodmányaihoz sorolandók továbbá Dél-Afrika és a száraz Ausztrália
sótelepei, melyek sokban hasonlítanak a Sahara-tavak kép
ződményeihez és valószínűleg ifjabbak.
Európának csekélyebb számú só-, csodasó- és nátronlerakodmáuya van, nevezetesen déli Franczia-, Spanyolor
szág- és Magyarhonbau.
Ennek ellenében Amerika, daczára számos folyóinak,
igen sok és nagy kiterjedésű sós tóval bir.
Ezek között Eszak-Amerikában legnevezetesebb az
Utahi, melynek hossza a 100, szélessége az 50 kilométert
meghaladja. Vize meglehetős sok chlornátriumot tartalmaz.
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Délamerikában bárom területen van nagyobb mérvű sólerakodmáuy, egészen hasonló viszonyok között, mint az orosz
délszibériai és turáni rakodmányok, csakhogy felettök a vegetatió sokkal egyhangúbb. Ilyen területek : a Lanosok^vagy
Sabanák és Pampák, főkép az Orinoco folyam északi áram
területén, és Venezuela államban.
A másik sóteríilet La Platától délkeletnek s BuenosAirestől nyugatnak a Rio Saladé és Rio Kegró között, egé
szen a Cordillerák aljáig; a szomszéd patagoni partokon is
vannak sótelepek, melyeken konyhasó, csodasó és nátron
nyered k.
A harmadik terület Dél-Péru, délnyugati Bolivia és
Észak-Chili lépcsőzetes partsikjain van; arról nevezetes, hogy
itt nyeretik a legtöbb nátronsalétrom, a mely valószínűleg a
tengeri sók vegyi elváltozásából keletkezett.
A chlornátrium is nagy tömegben fordul elő. A perui
pampa di Tamarugal kősóját 63 millió tonnára becsülik.
Fontos a sótelepek, sós tavak és sókivirágzások kép
ződésének értelmezésére a tenger viz elpárolgásánál a kivált
szilárd rétegek sorozata. E tekintetben az egymásra követ
kezésnek mindig ugyanazon sorát találjuk, hogy t. i. a leg
nehezebben oldhatók legelőbb csapódnak le.
A sorozatot mindig a szénsavas mész kezdi meg, mely
édes vizekben sokkal nagyobb mennyiségben van meg, mint
a szénsavban szegényebb tenger vizében. A közönséges ten
gervízben, melynek fajsúlya 1.028, legtöbb adat szerint:
0.025—0.05°/0 mész van ; némelykor 0.1, vagy 0.01°/o*ra
teszik ezen százalékot, mig a szilárd alkatrészek közönsé
gesen 3.4—3.7°/0-ot tesznek ki, mely százalék fa mélység
növekvésével kis mérvben növekedni szokott.
A földközi tenger faj súlya 1.03, sótartalma a 4°/o-°t
meghaladja; hasonló a Vöröstenger ; a Jegestenger nem olyan
sós s még kevésbbé sósak némely öblök, melyekbe folyamok
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torkollanak, főkép azon esetben, ha a nyílt tengerrel való
összeköttetésük csekély. így a norvég Fjordok vize, a fo
lyamok torkolata közelében még iható ; a Fehértenger faj
súlya csak 1.019, míg a nyilttengeré 1.0266: a Keletitenger
a Skagerracban 1.778, a Kattegatban 1.5 s közepe táján
0.5 százaléknyi sókat tartalmaz.
A Feketetenger északon 1.6, délen 1.8 s a Márvány
tengerben az utóbbinál még magasabb százaléknyi sót tar
talmaz.
Ha a tenger vizének sótartalmát átlagban 3.5°/0-ra
tesszük, akkor, ebből megközelítőleg 2 .6 °/0 a kősóra, 0.16°/0
a kénsavas mészre, 0.74°/0 pedig a könnyebben oldható
sókra esik. Ez utóbbiakból 0.21° 0-ot a keserűsé, O.41°/0-ot
a eklormagnesium, kevés brom- és jodmagnesiummal, 0 .1 2
százalékot pedig a chlorkálium tesz ki, az utóbbi kevés bromés jodmagnesiummal.
A szénsavasmész csak a fent említett csekélymennyi
ségben lép föl, alig számbavehető szénsavas magnesiával.
Az édes vizek szilárd alkatrészeiben foglalt, aránylag
magas szénsavas mészszázalék is már arra utal, hogy legelő
ször a mész csapódik le és pedig mint mészpát, gyakran a
magnesiával együtt, mely esetben a tiszta mészpát mellett
dolomit kettes só képződik.
A mészképződés történjék akár közvetlenül, akár bi
zonyos szerves lények, mint a korailok, kagylók vagy foraminiferák közvetítésével, azon tengerek fenekén igen tete
mes, a melyeknek vize vagy csak csekély mérvben, vagy
épen el nem párolog.
Elpárolgás alkalmával a többi só ellenében háttérbe
szorul, még a kénsavas mész előtt is, mely közönségesen
gypsz alakjában rakódik le.
A mészpát után a gypsz csapódik le és pedig tapasz
talás szerint 15—25 sűrűségi fok között, a midőn az ol
datból egészen kiválik.
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Erre a chlornátrium következik, először tisztán, később
magnesiasókkal keverve; 34 sűrűségi foknál keserűsé és
csodásé csapódik le s egy nátron- és magnesiasulfátbél ál lé
kettessé (Blödit, Astracanit), azután különféle chlorvegyiiletek és végre kizárólag vagy túlnyomóan a chlormaguesium.
Ilyen rétegsorozatban kell valamennyi sótelepnek kép
ződve lenni; a hol ezen sorozat meg van zavarva, a mi
gyakori eset, ott okvetlenül egy későbbi elváltozásnak kel
lett történni.
Ha a csapadékrétegek ezen sorozatát, a nagyobb mély
ségben megfúrt s épségben talált sótelepek rétegsorozatá
val összehasonlítjuk, akkor tettleg igen nagy egybevágást
találunk, nevezetesen a hatalmas stassfurti sótelepeknél, a
hol legalól meglehetős tiszta kősó találtatott Anhydrittel, e
felett sulphátok, mint a Polyhalit stb. kősóval keverve, azok
felett keserű só, Kieserit s legfeljebb az úgynevezett fedüsók, keserű- és kősóval elegyítve.
Magától értetik, hogy ezen sótelep egyszerre nem csa
pódhatott le, hanem bizonyos időszakokban, a mit legin
kább a meglevő anhydritszalagok, korszakgyűrűk jelenlé
téből lehet következtetni.
Világos tehát, hogy a tengervizének sótartalma, a leg
első földkorszaktól fogva állandó és változatlan maradt; ezt
bizonyítják a fentemlitett stassfurti sólerakodmányok tele
pülési viszonyai, melyek később, a harmad kori és a jelen
kori lerakodmányokná! is ismétlődtek.
A tenger sótartalmának, ha lassan is, de folyton növe
kedni kellene az édes vizek által nyújtott táplálékból, ha a
különféle földkorszakokból eredett nagy sótelepek ezt ki
nem egyenlítenék s a régi mérték túlhágását nem akadá
lyoznák.
Ezen kiegyenlitéseket pedig a föld okozza, felülete szint
jeinek ingadozása, az időszakos emelkedések és sülyedések által.
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A hol a föld felülete felemelkedik, ott hasonló fog be
következni, mint a suezi szoroson és a Sahara pusztán most
is történik, azaz a só kiválik.
A földrészlet először pusztává lesz s ha később lesülyedt, a meglevő sónak csak egy része oldatil fel ismét,
a megmaradt rész pedig réteges kőzetekkel fedetvén, az em
ber által hasznosítható sóteleppé válik.
Földgömbiink történelmében tehát mindeddig, mig ré
teges és kövületvivő kőzetekkel van dolgunk, biztos követ
keztetéseket vonhatunk. A mi az előtt történt, egyesekben
talány marad ; a fentebbiekből csak azt lehet bizton követ
keztetni, hogy a földgömb vizei már a legrégibb siluri és
cambri korszakok előtt a tengerben meglevő sótömegek na
gyobb részét a kőzetekből kilúgozták s az óceánba vitték.

A szénsav ta rta lm ú viz h a tá sa ném ely á sv á n y ra és k őzetre.
(R. Müller: Untersuchungen über die Einwirkung des kohlensäurehal
tigen Wassers auf einige Mineralien und Gesteine. Jahrbuch der k. k.
geol. Reichsaust. 1877., XXVII. B. Nr. 1.)

Kégen felismert tény, hogy az ásványok és kőzetek
felbomlására és alakváltozására nézve leghathatósabb ténye
zőnek a szénsav és a viz közös működése tekintendő. A
szénsavtartalmu viz ugyanis a legáltalánosabb oldószer a
természet háztartásában és mint ilyen a földön V9gbemenő
geológiai változások egyik főeszköze.
Ezen hatás kipuhatolása ugyan már számos jeles vizs
gálat és kísérlet tárgyát képezte, a fentnevezett értekezés
ben nem csupán az eddigi eredmények szaporítását találjuk,
hanem egyúttal a kérdésnek egy eddig elhanyagolt oldalát
látjuk felkarolva. Müller ur vizsgálatai t. i. az ásványok old
hatóságának általános kérdésén kívül még tüzetesen arra
is vonatkoznak, hogy a szénsavtartalmu viz hatásának ki
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tett ásványok, egyes chemiai alkatrészeiből hány százalék
kerül oldatba. Ezen kísérletekre a szerző oly ásványokat
választott, melyek mint kőzetalkotók általánosabb fontossággal
bírnak. Ezeket egyrészt pontos vegyelemezésnek vetette alá,
másrészt finom porukat különös elő vigyázattal szénsavtartalmu vízben bizonyos nyomás alatt rendes hőmérsékletben
hoszabb ideig tartotta, azután pedig a leszűrt vízben fel
oldott ásványanyagot mennyiségi vegyelemezés által kiderí
tette. Egy külön, a kísérletre használt üvegeken eszközölt
ellenőrző vizsgálat kimutatta, hogy a felhasznált szénsavas viz
az üvegekből semmit sem oldott fel.
Az ásványalkatrészeknek oldatba ment százalékait a
túlsó oldalon közölt táblázat tünteti fel.
A ntyer eredmények tehát bebizonyították azt, a mi
már előb bi kísérletekből is kitűnt, hogy a szénsavtartalmu
viz a kőzetek és ásványok lényeges alkatrészeit képes fel
oldani.
A táblázatból továbbá kitűnik, hogy a szénsavtartalmu
viz leginkább a meszet és a vasoxydult, legcsekélyebb mér
tékben pedig a kovasavat és a timföldet támadja meg.
Ebből magyarázható azon tény, hogy a természetben is, va
lamennyi szénsavas só közül leggyakrabban fordulnak elő
a szénsavas mész és a szénsavas vasélees. Ezért helyesen is
mondja Bischof*): „Nem szenved kétséget, hogy a szénsavas
mész a legeslegtöbb esetben nedves utón kristallizál és hogy
a szénsavas vasoxydul túlnyomó menyisége a vasélegsilicatoknak szénsavas viz által okozott vegybomlásából ered“.
Kutatásainak öszes eredményeit a szerző a következő
mondatokban fejezi k i:
1. Valamennyi fentnevezett ásványt és kőzetet a szén
savtartalmu viz felbonthatja.
2. A felbontás által a következő anyagok, melyek az
ásványok és kőzetek lényeges alkatrészeit képezik, carbonáh) Bischof, chem. Geol. II. p. 136.

Anyag

Leihely

Si 0 2 Al2 0 ;J Ki 0

0T552 0-1368 1-3527

Adulár

St. Gotthard, Svajcz

Oligoklas

Ytterby, Svédország

0-237 9-1713

Amphibolit

Altenburg

0-419 nyom nyom

Magnetit

Greiner, Zillervölgy

Mégnesvasércz

Kaschberg, Csehország

Moroxit

—

Na2 0 Mg 0

—
2-367

Ca 0

P2 o ,

-

—

nyom 0328 0//0

-

nyom 0-533

3-213
8-528

-

Fe 0

Összeg

5)

4-829 1-536
0-942 0-307

—

—

—

—

nyom

-

—

—

-

—

Hammond, Amerika

—

—

—

—

—

1696

1-417

—

1-529 »

Apatit

Katharinenburg

—

—

—

—

—

2-168

1-822

—

2-018

Apatit (Spargeist.)

Chili

—

-

—

—

—

1:946

Olivin

Uitenthal, Tirol

0 873 nyom

Serpentin, nemes

Snarum, Nonvegia

0-354

—

—

' —
—

1-291 nyom
2-649

—

“

2-428 1-821

2-12 nyom

n

1-976

-

8-733 2-111

—

1-527 1-211

??
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tokká válnak: Ca 0, Fe 0, Mii 0, Co 0, Ni 0, K2 0,
Na 0.
3. Midőn a szénsavtartalmu viz aikalitartalmu silicatokra, u. m. Adulár-, Oligoklasra stb. beliat, csekély menyiségii kovasav valószínűleg mint hydrát, mindig oldatba
megyen.
4. Még a timföldnek is igen csekély menyisége fel
oldódik.
5. Az Adulár sokkal tovább áll ellent a szénsavtar
talmu viz behatásának, mint az Oligoklas.
6.

A földpát vörösödése mint a bomlás első foka, a
kaolinná válás mint másodika tekinthető.
7. Az Amphibol könyebben bontatik fel, mint a földpát.
8 . Az erősebb nyomás a szénsavas viz hatását inkább
fokozza, mint az időtartam meghoszabbitása.
9. A Magnetit viselkedéséből a sósav iránt annak
szénsavas viz által való felbomlására nem lehet következ
tetést vonni. Yalamenyi felsorolt ásvány és kőzet közül leg
kisebb mértékben támadtatik meg a Magnetit.
10. Az Apatit szénsavtartalmu vízben sokkal könyeb
ben oldódik, mintsem górcsövi tüneményei után várhatnék.
11. A megvizsgált silicátok közül legkönyebben bom
lik az Olivin, körülbelül még oly könyen mint a Serpentin.
12. A a magnesiasilicatot is megtámadja a szénsavas
viz; a serpentinizálás nem tekinthető mint az ásványország
ban véghezmenő átváltozások végpontja.
Ezen mondatokból látható, mily kiváló érdekkel bír
nak Müller ur kutatásai a szervetlen világ számos fontos
tüneményére, főleg a metamorpkismus és pseudomorphismus
kérdésére nézve. Óhajtjuk, hogy a megkezdett vizsgálatok
ezen az utón tovább haladván, még több ásványnemre és
különböző nyomási és hőmérsékleti föltételek alatt beálló
folyamatokra kiterjedjenek és uj érdekes eredményeket bír
janak felmutatni, ügy kiszük, hogy különös fontossággal
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bírna az egymáshoz vegyileg közel álló ásványok különböző
viselkedésének megfigyelése s e tekintetben a petrographok
bizonyára nagy fontosságot tulajdonítanának a különböző
földpátfajokkal tett kísérleteknek.
(I. B.)

A term észetes k én eg ek és a term és-fém ek.
Stao. Meunieur. Compt rend. T. LXXXIV., p. 638.

Nevezett szerző számos kísérletekből azon észlelethez
jutott, bogy a természetes kénegek, ha alkalmasan válasz
tott fémoldatokkal érintkezésbe hozatnak, a fémet kiválaszt
ják. Az ólomkéneg például aranychlorürben rögtön megara
nyozva lesz, salétromsavas ezüstben azonnal igen szép ezüst
rajzokkal borittatik, a higanyt hasonló föltételek mellett ki
csapja. Az első esetben a pontosan megvizsgált reactiót a
következő képlet fejezi ki: 3 Pb S -j- Au2 Cl3 = 3 Pb
Cl -|- 2 Au -J- 3 S, a második esetben pedig: Pb S -f- Ag
0 N0 5 = Pb 0, N 0 5 + Ag - f S.
Minden megvizsgált kéneg (Pyrit, Calcopyrit, Sphalerit,
Cinnabar, Antimonit, valamint az ásványvizekben oly gya
kori Natriummonosulfür) hasonló csapadékokat ad, a tény
tehát általános. Az oldhatlan kénegek egyszerűen darabok
ban helyeztetnek a fémoldatokba.
Ezen tényekből geológiai zárkövetkeztetések vonhatók,
tekintettel az ásványok társas előjöveteleire, a mi fémerek
nél oly gyakori. Tegyük föl például, hogy egy galenitér a
tengervízzel állandó érintkezésbe jő, a mely M a 1 a g u 1 1 i
és D u r o c h e r urak elemzése szerint mindig eztisttartalmu:
úgy a kéneg a tengervíz minden ezüstjét fölfogja és azt
tömöríteni fogja. Ismeretes, hogy termésezüst Galenittel
gyakran megjelenik, a mit is az említett módon értelmezni
lehet. Továbbá nyilvánvaló, hogy a szabad ezüst, mely ez
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esetben igen finoman elosztott állapotú, a kénegesitésre igen
alkalmas és igy elképzelhetjük a hasadékokban előforduló
ezüsttartalmu Galenitek keletkezését. Látjuk a közölt képle
tekben, hogy az ezüsttel egyidejűleg megfelelő menyiségli
kén is szabaddá lesz. Ezt némely Galenitekben szintén föl
találjuk, melyek néha oly gazdag kéntartalommal birnak, hogy
lángba helyezve meggyulladnak. A kén azonban jobbára el
vitetik finom elosztottságánál fogva és elég, vagy a huza
mos érintkezés folytán egyesül az ezüsttel. A kísérleteknél
gyakran megfigyelhetni, hogy az ezüst szálas képződményei idő
vel zavarossá teszik a folyadékot, melyben keletkeztek és
fényük elvesztéséből kénfölvételre lehet következtetni. Ha
sonló változásuk a Pyrit és a többi kénegerekben is létre
jöhetnek. Az arany bármely állapotban, ha ide hozatík, föl
fogva lesz és ásványtársulásokat hoz létre, hasonlókat azok
hoz, minőket már la Gardetten (lsére) és Erdélyben ész
leltek. Az ezüst szintén lerakódik és később a kénnel ve
gyül, a mint ezt Magyarhon és Peru muta* ja ; ismeretes egy
Sicassica tartományból (Bolivia) származó Pyrit darabocska,
mely egy vékony ezüstréteggel beborítva van; Altaiban ter
més ezüstöt Sphalerittel érintkezve találni és i. t. Végre
szerző utal azon nagy jelentőségre, melyet a kén-nátrium
tartalmú vizek valószínűleg gyakorolnak bizonyos fémmene
tek képzésénél. Számos ezüstér ezek által hozathatott létre,
uévszerint akkor, ha a fém saját sulfürjével jelenik meg,
mint ezt pl, Chiliben láthatni.
(S. S.)

Vegyesek.
A v á r o s l i g e t i a r t é z i kút s i k e r ü l t n e k t e k i n t 
he t ő. A társulat f. é. júniusi szakülésén Z s i g m o n d y V. úr je
lenté ezen örvendetes hirt, mely ép oly fontos a nagy közönségre,
mint a szaktudósra nézve.
Az elért eredmény, az első fölszálló viz, újólag fényesen constatálta Zsigmondy ur nézetét, melyet 11 év előtt a társulat szakülésén
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kifejtett, tudniillik, hogy a budai hegység keleti oldalán tehát a fővá
ros területén bárhol artézi kút létesíthető, mivel a Num. mész, akár a
Triász Dolomit és mészkő éressék el, az liasadékaival mint víztartó
kőzet szerepel.
Ezt fényesen megerősité a városligeti kút, melyet Zsigmondy ur
8 és V2 év előtt vett munkába.
A margitszigeti furlyuk rétegsorából, valamint a felület geológiai
viszonyaiból azt lehetett következtetni, hogy csakhamar a kisczelli tályagra akad a fúró, melynek a budai hegységből ismert vastagságából
a kútnak mintegy 220—222°-nyi mélységét számította ki Zsigmondy ur.
Azonban a fúró a kavicsalluvium alatt, nem mint a Margitszige
ten azonnal a kisczelli tályagra akadt, hanem előbb 304°-ig a neogen
képlet s z á r má t es m e d i t e r r á n emeleteit volt kénytelen áthatni,
mint ezt a jellemző. kövületek, C h ara magvak és m e d i t e r r á n
tengeri p u h á n y o k bizonyítják.
Csak ezután következett az o l i g o c e n a k i s c z e l l i tályagban, melynek 177°-nyi vastagságát csak ezen évben hatotta át a fúró;
utána édesvízi mész következett 2 ölnyi vastagságban; majd egy 3
láb vastag k őszén telep.
Ez alatt a trias dolomit, melyől a budai hegyek zöme és a Gel
lérthegy is áll, éretett el, azonban csak 1V2° vastagnak találtatott. Egy
szürke tömör mészkő fekszik a dolomit alatt, melyben eddig l l/ 2 ölre
hatolt a fúró. Ezen mészkő esetleg a legrégibb tag a budai hegység
ben, mely eddigelé ismerve van felületileg s ki sem lehetett eddig je
lölni és csakis egy pontján a hegységnek vanuak nyomai a dolomit
alatt a b.-újlaki szépvölgyben. Ezen dolomitmészkő hasadékai szolgál
tatják a víztartót és hogy a siker biztos, azt a fölszálló viz kétségteteleuné teszi.
A furlyuk eddig 486 l/2° és teljes bevégeztéig már csak hetek
számíthatók. Egyike lesz ez tehát a legmélyebb furlyukaknak és nem
csak mélysége által, hanem azon tanulmányok közlése által is a tudo
mányra rendkívüli eredményeket fog nyújtani, melyeket Z s i g m o n d y
ürtól várhatunk. A pontos hőmérések észlelése melllett a naponként föl
hozott iszap górcsövi áilatmaradványait is Z s i g m o n d y ur a leg
pontosabb vizsgálat alá vette és egy hatalmas rétegsor faunáját általa
oly pontossággal fogjuk ismerni, mint ez még eddig sehol sem történ
hetett. Méltán fejezheti ki tehát Z s i g m o n d y urnák e nagy és hoszszu munka sikerültéhez örömét a gyakorlat embere ép úgy mint a
geolog és palaeontolog. (L. L.)
*

169
A m a g y a r á l l a m i g e o l ó g i a i f e l v é t e l e k 1868—76.
A magy. kir. földtani intézet működése, mely az 1868-ik év nyarán
vette kezdetét, az intézeti igazgatóság hivatalos jelentése szerint, 1876
végéig Magyarország területén mindössze 1004.7 □ műd. geológiai fel
vételét eredményezte. Ebből a legnagyobb rész a dunántúli vidékre
esik, melynek még hátralevő kisebb részei az ország határain az ez
idei fölvételek tárgyát képezik. Egy másik földtanilag felvett terület a
felső Tisza balpartjától Nagybánya és Kapnikbánya vidékéig terjed.
Erdélyben Kolozsvár, Toroczkó és Petrozseny vidékein kiviil a 220 □
mfldnyi Székelyföld lett felvéve.
Ezen dolgozatok alapján eddig 8 földtani térkép bocsáttatott
kereskedésbe, u. in.
1. Az esztergomi barna szénterület
(1"= 800°)
2. Gyergyó vidéke
. . . .
(1"= 4000°)
3. Buda
„
. . . .
(1"= 2000°)
4. Bicske-Tata vidéke . . . .
(1“= 2000°)
5. Székesfehérvár „
.
.
.
. (1“= 2000°)
6. Nagy-Vázsony Balaton-Füred vidéke (1"— 2000°)
7. Sümeg-Zalaegerszeg . . . .
(1"= 2000°)
8. Sárvár-Jánosháza
.
.
.
, (1" = 2000°) I. B.
*

Az 1876-ik év v u l k á n i t ü n e m é n y e i . A lefolyt esz
tendőben előfordult v u l k á n i k i t ö r é s e k egyike sem okozott va
lami nagyobb feltűnést; az ismeretes és könnyen hozzáférhető vulká
nok, mint p. o. a Vezúv és az Aetna, belső erejüknek csak gyenge je
leit adák, erőteljesebb eruptiók csak oly vidékeken mutatkoztak, me
lyek a civilizált világ forgalmától félreesnek és igy azoknak hire csak
későn és tökéletlenül érkezett hozzánk. így p. o Hawai szigetén a
Mauna-Loa nevű magas tűzhányó kitörésbe jött, de részletes adatok
kal ezen eseményről nem bírunk. Ugyanott a Mokunweo-weo nevű
kráter, mely rendesen csak a solfatarák tüneményeit mutatja, már 1875
óta erőszakos kitörések színhelyévé lön.
A z i s z a p v u l k á n o k küzül felemlitendő a Caspitóban fekvő
Loss-sziget iszapvulkánja, melynek erős eruptiója a közönséges tűzhá
nyók minden jelenségével járt, csakhogy a láva helyett iszap tört ki a
kráterből, még pedig oly menyiséggel, hogy általa az egész sziget
alakja megváltozott.
F ö l d r e n g é s e k ; 1876-ban 104 földrengésről értesültünk.
Pusztító ereje által azonban csak a perni-i (Dél-America) tűnt fel, mely
12

170
január 4-én este 7 \la órától kezdve másnap reggel 6-ig tartott és Abancay városát majdnem egészen romba döntötte.
Németország és Ausztria területén 1876-ban 28 földrengés volt,
köztük 15 az Alpok területén. A franczia havasokban 2, a svájczi he
gyekben 1, Francziaország- és Algériában 16, legtöbb földrengés érez
tetett a Balkán-félszigeten, Dalmátországban, Herczegovina- és Bosz
niában. Olaszországban ritkák voltak.
Évszakok szerint a tavaszi hónapokra 29, a nyárra 20, az őszre
26 és a télre 29 földrengés esett.
(Fuchs : Naturforscher Nro 15. 1877.) I. B.
*

Uj m a m m u t - l e l e t . Hir szerint Szibériában, Tomszk város
közelében legújabban ismét egy egész mammutot találtak, melynek még
húsa és bőre is meg van tartva. Az eddig még érintetlen leletnek pon
tos megvizsgáltatását rendelte el a tartományfőnök. Az állat húsa és
bőre postán fog küldetni a pétervári tudományos akadémiának.
Reméljük, hogy ezen intézkedések lehetségessé teendik, hogy a
diluvium ezen kortársát, melyet csak Szibériának örökké fagyott földje
tarthatott meg számunkra ily csodálatos módon, oly tudományos szi
gorral tanulmányozzák, a minő eddig még ily leletek esetében nem
alkalmaztatott. A még zavartalan helyzetű állathulla megvizsgálásától a
negyedkori klímaváltozás, özönképződés stb. kérdéseire nézve is ér
dekes adatokat várhatunk. I. B.

A m a g y. k i r. f ö l d t a n i i n t é z e t i d e i f e l v é t e 
l e i. A nagyméltóságu földmivelés- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium által jóváhagyott idei fölvételi tervezet, rövid kivonatban a
következő: Dr. H o f m a n n Károly m. kir. főgeolog, kinek vezetése
alatt S t ü r z e n b a u m József m. kir. segédgeolog és I n k e y
Béla önállóan fognak működni, Vasmegye éj szaki és Sopronymegye
déli részében folytatandja a földtani felvételeket, nevezetesen, Rohoncz,
Kőszegh, Léka, Alsó-Felső-Pulya, Derecske, Nyék vidékén.
R o t h Lajos m. kir. osztálygeolog felvételi területe közvetlen az
imént említett védékekhez éjszaki irányban csatlakozik és Soprony város
vidékét valamint a lajtahegységet foglalja magában, fel egészen a Laj
táig és Dunáig. M a t y a s o v s z k y Jakab m. kir. osztálygeolog a
tavalyról hátramaradt felvételi területen folytatja a felvételt a Mura
közben. B ö c k h János m. kir. főgeolog, ki mellé K o k á n János m.
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kir. gyakornok rendeltetett, Szörénymegyében kezeli a földtani felvé
telt nevezetesen Bozsovicz, Prigor 8 Weitzeuried vidékén. St. I.
*

M e s t e r s é g e s v i r á g o k mi n t b a r o m é t e r e k . Pa
risban kobalt-chloriddal színezett mesterséges virágok láthatók, melye
ket időjóslási czélokra készítenek az optikusok. Száraz levegőn u. is
ezek élénk kék szintiek, mig ha a levegő vizpárákkal telítve van,
halvány rózsaszint mutatnak ; a közbeeső színárnyalatokat könyen ész
lelhetni és valószínű, hogy e csinos és érdekes „műszerek“ élénk ke
resletnek fognak örvendeni. Nature. S. S.

TÁRSULATI ÜGYEK.
(Szakülés 1877. ápril 11-én. Jegyzőkönyvi kivonat.)
1. B ö c k h J á n o s beható kritika alá vonja a m. kir. földtani
intézet évkönyveiben megjelent „Uj adatok a déli Bakony föld- és ős
lénytani ismertetéséhez“ czimü munkát, melynek szerzője H a n t k e n
M i k s a úr, a m. k. földtani intézet igazgatója.
B. ur szives örömmel beismeri, hogy a szerző behatóbb vizsgá
latainak sikerült azon téves nézetet, melyet ő az előadó, a déli Bakonyról irt korábbi munkájában — bár csak tartózkodva közzétett
volt — helyreigazítani. Előadja a bakonyi eocan-képletnek H. ur által
felállított osztályozását és kimutatja, hogy bizonyos bakonybeli eocänrétegeknek a priabonai rétegcsoporttal való párhuzamosítása, melyet
előadó régebben kifejtett, melyet azonban az „Uj adato«c“ szerzője az
előforduló numraulit-fajok alapján elvet, H. ur érvei által nincs meg
ingatva, sőt a felhozott kövületanyagban csak még szilárdabb ala
pot nyer.
Végre az „Uj adatokéban előforduló két új fajnak elnevezését
(Pholadomya rugósa és Cerithium Fuchsi) minthogy ugyanezek a nevek
már más fajokra alkalmaztattak, megváltoztatja.*)
2. dr. K r e n n e r J ó z s e f egy érdekes ásványcsoportozást
mutat be, melyet Csiklován találtak. Egy kis kézi példányon, melynek
*) Ezen előadást társulatunk t. tagjai a m. kir. földtani intézet
évkönyvében a jelen füzettel egész terjedelmében veszik.
12*
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főtömege Epidotból áll, még következő ásványok fordulnak elő : Scheelit, Rézkovand, Magnetit és Cobaltin.
3.
Az első titkár bejelenti társulati rendes tagul Sz a l ay J ó
z s e f erdészt P.-Felső-Telekesen (aj. Schmidt Sándor), ki is egyhan
gúlag megválasztatik.
A f. évi ápril hó 15-én tartott választmányi ülésen Bruimann
Vilmos választm. tag ajánlatára rendes taggá választatott D r á g ó i
Gr r u b i c y György m. k. honvéd százados.

(Szakgyülés 1877. május 9-én. Jegyzőkönyvi kivonat.)
1. Mad er s p a c h Livius „A Pelsőcz-Ardói gálmatelepekről“,
fölolvasta a beküldött kőzet és érez példányok bémutatásával Inkey
Béla. (Lásd a jelen számban.)
Dr. S z a b ó József megjegyzi, hogy ezen előjövettel emlékez
teti a Lauriumira. Ott is a kénegekkel oxidált czink és ólomérczek je
lennek meg. A viszonyok kitüntetik, hogy az eredeti állapot a kéneges, mert mig a mélységben kénegeket találni, az oxidált érczek fönt
jelennek meg. A régi görögök már felhasználták az oxidált ólomérczeket is, azért azt tartja, hogy Pelsőcz-Ardón is kell oxidált ólomércznek lenni. Különösen a földes érczekre, a veres földes ólomérezre
hívja föl a figyelmet, a melyre rendesen nem ügyelnek, jólehet ezen
márgás törmelék nemcsak igen gazdag ólomtartalmú, de ezüstöt is tar
talmaz. Dr. K r e n n e r Dr. S z a b ó megjegyzéséhez hozzákapcsolja,
hogy Pelsőcz-Ardón Cerussit és Anglesit tényleg elő is fordul.
2. S c h m i d t Sándor nehány rövid ásványtani előterjesztést
tett. (Lásd „Ásványtani közlemények'1 a jelen számban;)
3. S e m s e y Andor egy uj lelhelyü Apatitról tartott előadást
(L. Ásv. közi.)
4. I n k e y Béla értekezett a „Döröcskei földcsuszamlásról“. (L.
a jelen számban.)
5. L ó c z y Lajos jelentést tett az idén a magyar földtani tár
sulat megbízásából végzett kirándulásáról az erdély-magyarhoni határ
hegységben. (Jelentését a jövő számban adjuk.)
6. Az első titkár bejelenti a következő urakat: D i e t z Sándor
tanárjelölt (aj. Schmidt Sándor), F i a l ó w s z k y Lajos reáltanár (aj.
Böckh János) és P e j á c s e v i c s János gróf (aj. Dr. Krenner József),
kik is egyhangúlag társulati rendes tagokul megválasztattak.

