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ELNÖK í MEGNYITÓ BESZÉD
A MAGYARHONI FÖLDTANT TÁRSULAT KÖZGYŰLÉSÉN, lSNj JANUÁR T-FlKÁN.

Dr. Szabó -JózsEF-töl.
/

Újból egy év sorakozott a megelőzőkhöz, melynek kepében mara
dandó mozzanatok és olyanok találkoznak, melyeket csak ez maga szilit.

A maradandó mozzanatok között lehetetlen hálás szívvel nem gon
dolni arra, hogy midőn társulatunk eszméje legelőször megpendűlt, egy 
magyar dinaszta a megalakulás gyakorlati nehézségének, a pénzbelinek, 
könnyítésére oly összeget ajánlott fel, mely a legbajosabb időkben bekövet
kezett megalakulást csakugyan lehetővé tette, melyet a társulat több mint 
negyedszázados fennállásának egyik lényeges feltételéül kell elismernünk, s 
melyet hagyományos maecenási hajlamból a mostani herczeg E sterházy 
Miklós, mint társulatunk főpártfogója, évenként szakadatlanul adományoz. 
Ezen anyagi támogatás társulatunk életében egyikét képezi azon vonások
nak, melyekről azt mondhatni, hogy rólok megemlékezni s egyik másik 
alkalommal hálás szívből fakadó elismerést fejezni ki, jól esik.

A tudományos elet a Magyarhoni Földtani Társulat második ne
gyedszázadában abban különbözik a megelőzőtől, hogy az intenzivebb lett. 
A geológiai tudomány főleg tartozik azon tudományágak közé, melyek mive- 
lése anyagi eszközöket a legtöbb esetben igényel. Anglia legnagyobbrészt a 
gazdag dilettánsok összeműködésének köszöni a geológiában ama magas 
polczot, melyen különösen a stratigrafiai geológiát illetőleg áll.

Éjszak-Am erikában minden egyes állam nagyban gondoskodott a 
geológiai fölvételekről; a territóriumok fölvételét pedig maga a kormány 
vette kezébe oly apparátussal, melynek működéséből, tekintve a körülmé
nyeket, bámulni való eredmények kerülnek ki. Európa csaknem minden 
országában van már geológiai intézet, melynek anyagi fedezéséről és veze
téséről az állam gondoskodik.

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. 1



2

Honunkban azonban van egy itt megszülemlett olyan intézkedés, 
melyet nem hogy mi nem vehettünk kölcsön a külföldtől, hanem a melyet 
méltán tőlünk kölcsönözhetnének el, s ez az a szerencsés és üdvös meg
oldása annak a kérdésnek, hogy a geológia állami intézete, melynek hiva
talos működése elő van írva, a tisztán tudományos érdekből összeállót! és 
kiadásainak fedezetét az évi tagsági dijakban találó Magyarhoni Földtani 
Társasággal mi módon házasítható össze ügy, hogy egyik részre se liára- 
moljék hátrány, ellenkezőleg kölcsönösen csak előny tűnjék ki.

A Magyarhoni Földtani Társaságnak ez a jelleme a z , mely létezé
sének második negyedszázadában mint legáthatóbb emelhető ki.

Társulati életünk történetírója ennél a fejezetnél egy oly nevet fog 
megemlíteni, melyre én, mint ez idei elnök, ki a lefolyt év főbb mozzanatait 
kötelességszerüleg vázolom, ebből kifolyólag sem hagyhatnék el, s ez a 
Magyarhoni Földtani Társulat volt tiszteletbeli elnökének, B ányai Keitz 
FitiGYES-nek 1883 aug. 15-én, életének 73-ik évében bekövetkezett halála.

Társulatunkhoz a legjobb indulattal s teljes átadással volt közelebb 
fűzve tizenhét évig. 1866-ban megválasztatott alelnöknek, e tisztet 4 évig 
vivén, 1870-ben elnökké lett s mint ilyen 1 3 évig működött, míg végre el
nöki tisztéről leköszönvén, 1883-ban január 34-én a társulat tiszteletbeli 
elnökévé választatott meg.

A selmeczi bányász-akadémia egykori növendéke s a régi iskola em
bere volt ugyan, de benne a modern eszmék szerencsés fogadtatásban 
tudtak részesülni.

Működésének irányát a fejlődési körülmények befolyásolván, annak 
kellő méltatása szempontjából szép korra kinyúlt elete mozzanatait szabad
jon elősorolni.

A boldogultnak atyja B eitz K ároly a budai cs. k. hadi főparancsnok
ságnál alezredes hadbíró, anyja Schnireoh B orbála egy tekintélyes budai 
polgár leánya volt. F rigyes fia Bécsben született 1810 ápril 14-én, hol anyja 
esetleg tartózkodott. At}7ja hamar elhalt, az anya gondjára volt bízva. Isko
láit Budán kezdette, majd Kalocsára adták, hol épen uagyapám házánál 
volt, végre Selmeczen is végzett gymnáziumi évet, honnét Nagyszombatba 
ment a lvceuinba a bölcsészetet, onnét Pestre az egyetemre a jogtudományt 
hallgatni. Ezt sikerrel végezvén, Selmeczre tért vissza a bányász-akadé
miára, mit szintén sikerrel fejezett be.

Állami szolgálatba 1834-ben lépett Bécsben, a cs. k. általános udvari 
kamaránál mint fogalmazó-gyakornok, honnan 3 év múlva az ujonan 
rendezett bánsági kir. bányaigazgatósághoz mint titkár jött.

1839-ben Selmeczbányára nevezték ki a bányatörvényszékhez mint 
előadót és szavazó ülnököt. Itt 6 évig dicséretesen működvén, Bécsbe tették 
1846-ban mint udvari fogalmazót a cs. k. pénzverdéi és bányászati udvari 
kamarához. Megalakulván a ministerium, ahhoz lépett át hasonló minőség-

D R . SZABÓ JÓ Z S E F .
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ben, míg 1849 végen mint ministen‘‘biztos küldetett a Bánságba, bogy a 
háborús események által bekövetkezett zavaros állapotot tisztázza. Ugyan 
ott 1850-ben bányaigazgatónak neveztetett ki, a mely minőségben a kitű
zött őzéit azután teljes sikerrel érte el.

1859-ben bányakapitánynak neveztetett ki Zágrábba.
1861-ben Budára tétetett át. 1867-ben a főbányatanácsosi czimet 

kapta, majd néhány hónapra reá osztálytanácsosnak neveztetett ki a Föld- 
mívelés- Ipar- és a Kereskedelemügyi Ministeriumnál, hol 1870-ben minis- 
téri tanácsossá lett előléptetve.

Hivataloskodásának sikeres voltát bizonyítja mindazon elismerés, 
melyben részesült. 1873-ban a Lipót-rend lovagkeresztjét, egy évre reá, 
40-ik szolgálati évének betöltése alkalmával, a magyar nemességet kapta 
Bányai elönévvel. Külföldi kitüntetései: az olasz királyi koronarend lovag
keresztje, valamint a svéd kir. Wasa-rend első osztályú közepkeresztje.

A geológiai tudománynak főleg alkalmazását a bányászatra pártolta 
és tűzte ki czélul. 1867-ben a Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai
nak 3-ik kötetében jelent meg tőle «A magyarországi barnaszén-telepek 
fontossága iparos tekintetben» mint indítvány, melynek következménye 
közvetlenül az volt, hogy az azon évi közgyűlés (1867 május ^ . )  900 irtot 
utalványozott több vidék barnaszén-telepeinek kutatására, mely feladat 
megoldásával H antken, H ofmann és Kkennek urak bízattak meg. Ezzel 
azonban még nem elégedett meg, hanem betetőzte ezirányú törekvéseit 
azon ministeri rendelet kieszközlésevel, mely a m. kir. Földtani Intézet 
igazgatóját megbízta, hogy a magyar korona országainak széntelepeit és 
szénbányászatát egy önálló munkában tüzetesen ismertesse meg, mit egy 
nagybecsű monogi’aphiában H antken Miksa úr 1878-ban teljesített is.

Társulatunk iránt azonban legkimagaslóbb érdeme az, hogy azon 
benső kapocs, mely közöttünk és a Földtani Intézet között létezik, az ő 
közbenjárására úgy köttetett meg, hogy abban az állam segélyezésének egy 
hathatós, de formailag alig kifogásolható módját bírjuk. A társulat tagjai 
az intézeti kiadványok példányait is megkapják, mi által nemcsak hogy a 
tagság felette becsessé válik, szemben azzal, hogy a csekély tagsági díjért 
mily értékes munkákhoz juthatni, de másrészt a tagok nagyobb dolgozatai 
sincsenek kizárva az Intézeti kiadványokban történő közzétételtől, s így 
azon kötetek mintegy «Memoir es»-j ai a Földtani Társaságnak; míg viszont 
a Földtani Intézet apróbb közleményei a társulati szaklapban találnak 
alkalmas elhelyezést. A társulat által ezen amalgamatio érdekében tett 
előterjesztéseket boldogult elődöm mindig jó indulattal, sőt bátorítással 
fogadta s emlékének kegyeletét igyekeznünk azzal örökíteni, hogy ezen 
szerencsés egyensúlyi állapot meg ne zavartassák.

A geológia mivelői a Földgömböt kutatván, hacsak azon részecské
id
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]'ét is, melynek határában élnek, de figyelmüket a másutt történő kutatá
sokra s azok eredményeire is fordítván, lehetetlen, hogy e helyen meg ne 
emlékezzem, tudományunk egéről ezen évben lehullott két csillagról: Ezek 
Heer és Barrande.

A nyáron, Zürichben a svájczi geologok ez idei gyűlésén augusztus
ban, még láttuk a galambősz, szelid arczkifejezésű tudóst tisztelői társaságá
ban, nem is gyanítván, hogy elveszte által örömünk nem sokára búra for
duljon. HEER-ben nem S váj ez maga, hanem az egész tudós világ keseregi a 
veszteséget, mi különösen is érezzük azt, mert tudományának fényét, 
honunk palaeontologiájára is árasztotta. Társaságunk tiszteleti tagja lévén 
érdemeinek felsorolása és hálánk lerovása külön emlékbeszédben fog legott 
megtörténni.

Barrande közvetlenül nem volt a mienk, velünk nem foglalkozhatott. 
Midőn egy ízben kérdeztem, hogy mikor látogat meg bennünket Buda
pesten, azt felelte, hogy bár mennyire szeretne is Magyarországba jönni, 
de nem talál időt arra; ha azonban egy trilobitát találnánk, akkor tudja, 
hogy rögtön jönne. Ezen föltételnek eleget tenni persze a «force majeure» 
gátolt s így ő honunk határain belül nem volt; de második hazáját. 
Prága környékét, a geológiai világban megörökítette.

43 évet szakadatlanul a cseh szilurnak szentelt. Munkája köte
tének táblái bámulatos szép eredeti példányok után készültek: és ezek a 
szép példányok nagy számban voltak meg gyűjteményében.

Három évvel ez előtt nála lévén, mutatta az akkor megjelent kötet 
tábláihoz eredetiül szolgáló nagyszerű példányok hosszú sorában felállí
tott kagylókat, s egész lelkesedéssel mondotta «On elit que la fa mit’ silu- 
rienne est ebét ire, reejarder res bivalves ij-a-til des meilleurs dans ír 
tertiaire?»

Független s vagyonos ember lévén, egészen átadhatta magát kutatá
sainak. A közel 140 □ osztrák mértföldet tevő területen évenként tett kirán 
dulást. Megtanulta a nép nyelvét s mindenütt a földmívelőkkel tévén 
magát összeköttetésbe, ezek között voltak legnevezetesebb gyűjtői, s viszont, 
miként egy cseh tanár collegám beszélte, azok ötét legendaszerű embernek 
tartották. Két titkárja volt, egyik a franczia, másik a cseh levelezésre, kiknek 
mindegyikét igen tudta foglalkoztatni.

Sem a mostani írancziáknak, sem a nemeteknek nagy barátja nem 
volt. A franczia tudósokról előttem panaszkodván, azt is megemlítette, 
hogy a mostaniakból már az udvariasság is kiveszett. 0 megküldvén 
könyveit, még megköszönni sem tartják érdemesnek. Ezt Párisban egyik 
illetővel közöltem s beismerte , de azzal mentegetőzött, hogy időt nem 
talál mindannak megköszönesére, a mi neki küldetik.

Prágában német és cseh tudósok is lévén, ez utóbbiakhoz szított 
jobban és így gyanítani lehetett, hogy páratlan gyűjteményét s könyvtárát
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a cseh múzeumnak adja, a mely e szerint bő kárpótlást kapott egy fran- 
cziától azon veszteségért, melyet egyesek tudós szilurkövület-gyüjteinényé- 
nek cseh geolog közvetítése mellett Amerikába, a cambridge-i egyetemnek 
történt eladása által nehány év előtt mely sajnálkozásra szenvedett.

Rövid megemlékezést ezen első rendű tudósról folyóiratunk legköze
lebb megjelenendő száma fog tartahnazi.

J oachim  B arrande, a családi gyászjelentés szavai szerint «précepteur 
du Comte de Chambord, son fondé de pouvoir duránt prés d’un demi 
siede, et son exécuteur testamentaire» a frohsdorfi kastélyban halt meg 
1883 október 5-én, hova a franczia királyi sarj számüzöttének halála alkal
mából tette át tartózkodását.

Legyen az elhunytak emléke kegyeletes és buzdító !
A magyarhoni Földtani Társulat 1884-ik évi közgyűlését ezenmd 

megnyitottnak nyilvánítom!

Dr. Szabó JózsEF-től.

Valamely vidék geológiai fölvételére a jó térkép az első kellék, annál 
inkább egy oly vidéknek részletes fölvételére, mely évezredes fémbányásza
tánál, de geológiai bonyolultságánál fogva is erre különösen hivatva van.

Ilyen Selmecz környéke, mely annyi jeles geolog tanulmányozására 
szolgáltatott már alkalmat s a melynek oly nagy irodalma van, hogy a ha
sonló szerkezetű vidékekre nézve kiindulásul nem egyszer vétetett.

A trachitok osztályozásánál Magyarország trachitcsoportjai között 
csak részben támaszkodtam Selmeczre, mert a viszonyok ott nem oly egy
szerűek mint a dunai trachitcsoportban, a Mátrában vagy a Tokaj-Hegyalján, 
de ezen csoportokban az osztályozást megállapítván, Selmecz környékével 
kezdettem tüzetesebben foglalkozni már azért is, hogy, a bonyolultság da
czára, a nagy irodalom, a bányászati feltárások s a legkészségesebb tudo
mányos segédkezés előnyeit felhasználva, a trachit-család osztályozását az 
ásvány-associatio s az ezzel karöltve járó viszonyos kor elve szerint keresz
tülvinni megkísértsem.

Azon részletes, de kiskörű tanulmányozások után, melyek eredményét 
Írásba foglalva máskor volt szerencsém itt előadni, a geológiai térképezést 
is megkísértettem szűkebb határban; de nagyon helyesen felfogva a sel- 
meczi földtani íiókegyesület azt tűzte ki feladatául, hogy a környéket na-

* Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülesén 1883 november 7-ikén.

SELMECZ KŐI ÍNY ÉK ÉNEK Y-\ TÉLíKÉPEf.*
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gyobb terjedelemben veszi fel geológiai tekintetben, egyszersmind a telérek 
geológiai viszonyait is kimutatván.

Megfelelő térképekről kellett tehát előbb gondoskodni, a mi meg is 
történt, mert 1883-ban két rendbeli új térkép lát napvilágot Selmecz vidé
kéről, a melyek a modern kartográfia terén mint örvendetes haladások 
tekintendők.

A nagyobb 6 lapon van kőnyomásban kiadva, mérve 1" =  400° vagy 
1 : 14,400. A kisebb egyesítése e hatnak; mérve 1" =  500° vagy 1 :360,000-

Az alapot a kataszteri felvételek szolgáltatták, melyeknek mérve 
1" =  40°, vagy 1 : 4880, de a melyeken a domborzati viszonyok legkevésbbé 
sincsenek kitüntetve. Ezeket P éch Antal miniszteri tanácsos és bányászati 
igazgató intézkedése folytán Gketzmaoher úr mint akkori főbányamérnök 
vezetése mellett a szélaknai bányamérnökség tagjai theodolith-mérésekkel, 
három évig folytatott nyári munka eredménye gyanánt, vezették a katasz
teri térképekre, s arról a redukált nagyobb hatlapú és kisebb egy lapu kő
nyomatú példányokra oly módon, hogy amott a magassági görbék függélyes 
különbsége 40, emitt 50 meternek felel meg.

Az egy lapú (l"=:500o) összesítő térkép 7‘5-szer kisebb mint a hat 
lapú (1" =  400°) és 14'5-szer kisebb mint az eredeti kataszteri felvétel 
(1" =  40°).

A hat lapu térkép területi nagyságát illetőleg megjegyzendő, hogy 
az 110 kataszteri sectióból áll.

Egy sectio hossza 1000 bécsi öl keletről nyugotra ;
« « szélessége 800 bécsi öl éjszakról délre ;

Egy-egy sectió 5 ezer hold.
Egy négyszög mértföldre esik 40 sectio, ennélfogva a kőnyomatú tér

képek területe 5xhP osztrák mértföldet tesz ki. Hogy a megyének meny
nyi részét foglalja el, a liontmegyei térképbe (1" =  4000°) a határok szerint 
berajzolva igyekeztem feltűnőbbé tenni.

Selmecz határa képezi a terület közepét, de bele van véve nem keve
sebb mint 47 szomszéd község határa, melyek nagyobbrészt Hont- s csak 
kisebbrészt Bars megyéhez tartoznak.

Ezek a szomszéd községek az éjszakkeleti sarkon kezdve: Bélabánya, 
Zsakil, Tepla, Kozelnik, Mocsár. — Keleten : Kolpach.— Délkeleten : Szent- 
Antal, Zsibritó. —- Délen: Ilia, Prencsfalu, Szitna, Stefulto, Pjerg, Pocsu- 
vadlo, Gyökés. — Délnyugotra: Kopanicza, Yiszoka, Bakabánya, Rudna. 
— Nyugaton : Alsó-Hámor, Voznicz, Zsarnócza. — Ejszaknyugoton : Vihnye, 
Szénásfalu, Repistye, Várallja. — Éjszakról: Szkleno, Repistye, Peszerin, 
Geletnek.

Az éj szaki határ Szklenónál a híd és a régi mészkemenezék között 
megy el, tehát közvetlenül a Zipser-fürdő felett levő mészkemenezék alatt 
van. A Bukovecz hegy már túl van a térképen éjszakon.



A keleti határ legjobban tüntethető ki úgy, hogy ha a terület EK. 
sarkában eső hatalmas Polyana trachit-kúphegyet (J459 m.) egyes kisebb 
kúphegyek délnek irányuló lánczolatával képzeljük összekötve, melyek 
Korponának s még tovább délnek egész az Ipoly völgyig tartanak. A keleti 
határ vonala Zsibritó meridiánjával közel összeesik.

Déli irányban még a térképen látjuk a Kis- és Nagy-Szitnát, ezektől 
távolabb délnek közel Zsibritó vonala képezi a határt.

Nyugoti határa a Ptacsnik hatalmas augittrachit gerinezhegységének 
azon keleti előhegyeiből áll, melyek a Garam jobb partjáig húzódnak le és 
szintén trachitból állanak.

Ezen őVa.n mérföldnyi területen Selmecz városa korántsem esik a 
középtájra, hanem annak keleti negyedébe. Ez onnét van, mert e térkép a 
selmeczi bányászat térképe akar lenni, s az Selmecztől keletre alig terjed, 
míg nyugotra messze tart, a térképen még nem is végződik, mert azon túl 
esik még Újbánya, Zsubkó s Körmöcz bányászata, melyek közül Újbánya 
és főleg Körmöcz önálló térképet igényelnek.

A selmeczi bányaterület főhegysége a Tanád gerincz, mit EEK-nek 
mint folytatás a Paradicsom és még tovább a Sobo hegy egészít ki. Ez azt 
két egyenlőtlen részre osztja: a kisebb keletire, hol maga Selmecz is van 
es a nagyobb nyugotira, hova főleg a hodrusi és vihnyei bányászat tartozik. 
Ez közel a Garamig tart.

Geológiai tekintetben épen úgy mint a telórek órczvezetésében is van 
eltérés. Maga a Tanád amfibol-augitrachit, mi többféle régibb trachiton, 
valamint mesozoi sedimenteken tört fel oly módon, hogy a nyugoti igen 
bevágódott hegység egy része megmaradott menten a bázisos trachitok 
eruptiójától s itt a kristályos eruptió kőzetek normál állapotban szienit kü- 
lemmel bírnak egészen addig, a hol az augit-trachittal érintkezésbe jővén, 
riolitos módosulatot vesznek fel. A Tanúdtól keletre Selmecztől Kolpach 
felé sűrűn ütvén fel magokat az amfibol-augit és az augittrachit, a régibb 
tracliittipusok a sienites normál ^állapotot nem tarthatták meg, hanem min
denütt többé-kevésbbé mint riolitok és zöldkövek fordulnak elő.

Telér a Tanúdnak mind a két oldalán van, s azok valamint egymás 
között úgy egészben véve a Tanád amfibol-augittrachit eruptiói gerinczének 
vonalával is megegyeznek, miből ezen hegység nagy fontossága Selmecz 
geológiai viszonyainak megítélésében bőven kivehető. A telerek a térképen 
mind ki vannak tüntetve és megnevezve. A kisebb térképen (1"=500°) 
kék színnel van jelölve a telér azon része, mely nemes érczet tartalmaz 
ellenben sárga a meddő rész.

A Tanád eruptiója a legnagyobb tömegét juttatta fel a bázisosabb tra- 
chitnak Selmecz térképének környékén, és az ezen eruptiót követő kihűlés 
után bekövetkezett contractio alkalmával jöhetett létre a parallel telerek 
legnagyobb része s alkalmat szolgáltatott arra, hogy az érez impregnatio

SEL M E C Z K Ö R N Y I.K ÉN EK  UJ T É R K É P E I. 7
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régiójából a fémek alkalmas vegyületben főleg kapillaritás működése 
által kristályos ásványokká tömörülhessenek, mi aztán a bányászatra alkal
mat szolgáltat. Az érez impregnatio regiója ki van jelölve a trachitok 
zöldkő módosulata által. Azon rész, mely a solfatára működés követkéz' 
tében át lett hatva oly exhalatioi terményekkel, melyekben a vízpárán és 
szénsavon kívül kénarsen s egyéb vegyületek is voltak, kezdetben az érez 
impregnatio regiója volt egyszerűen a nélkül, hogy már akkor kész ércztelér 
létezett volna. Ez csak később fokozatosan képződött az által, hogy az 
impregnatiói régióból részint gázalakban, de tán legnagyobb részt víz
oldatban a meglevő hasadékokba jutott a vegyidet s ott kedvező körülmé
nyek mellett az oldószer eltávolodása s a kapillaritás hatásának megszűnése 
következtében csaknem oly módon mint az eíliorescentia az oda jutott 
oldatok anyagának kristályodása következett be azon successióban, melyet 
a telér-ásvánvok paragenetikai viszonyai oly szépen derítenek ki.

Az impregnátió a solfatára hatás időszakával jár karöltve, a mint ez 
véget ér, a mélyből érez vegyidet feltódulás exlialatio alakjában nem igen 
tételezhető fel, míg ellenben a telér kiképződése az impregnatio régióban 
foglalt fémelemek rovására tart folytonosan. Ha az impregnatiói régióban 
nemes fém is van, a telér is nemes, ha csak nemtelen elemek vannak 
benne, csak a megfelelő vegyületek ásványai képződhetnek ki.

A Tanádtól nyugotra eső telerek tehát röviden a Hodrus- és Yilinve- 
völgyiekről ismeretes, hogy dúsabbak ezüstben, míg a Tanádtól keletre a 
selmecziek aranyban gazdagabbak.

A zöldkő-módosulat lévén kifejezése az érczes impregnatio régiójá
nak, világos, hogy a bányászatra nézve mily lényeges a zöldkő-megkülön
böztetés, és annak kiválasztása a nem zöldköves meddő kőzetből, noha a 
petrografia mai állása szerint világos, hogy ugyanazon kőzet lehet egy 
részben zöldkő, másban nem az, hanem normál kiképződósű, mert a zöld
kőállapot egy későbbi elváltozása a megelőző állapotnak ott, a hol a meg
kívántaié tényezők annak előidézésére együtt voltak.

Ezen térképeken kivül külön készítve van még három.
Az (’(lyik Selmecz környéke külön, melyen ennek vidéke legelőször 

lett kitüntetve a irachitoknak oly részletes megkülönböztetésével, melyet 
a makrografiai osztályozás megállapításakor ajánlottam s a melyet Selmecz 
ezen térképére már 1881-ben festettem be s Bolognában a nemzetközi 
geológiai congrtssus alkalmával be is mutattam. Ezen eredmény volta- 
képen kulcsa az egész ottani trachit-környéknek. Mérve ugyanaz mint a 
b lapú térképé, I : 14400. Ejszaki határa is egészen az, t. i. a hodrusi út a 
Lőrincz-aknáig, a roszgrundi tó már kiesik. Sobó még rajta van részben. 
Keletre a nagy térkép valamivel tovább megy, úgyszintén délre is, mert 
már Szent-Antal nincs rajta, a Kis-Szitnának pedig csak a csúcsa látható.

N
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Nyűgöt felé azonban tovább mint a Tanári nem igen tart, a határ itt a 
Pocsuvadló es a szélaknai nagy tó, valamint a liodrusi felső tó keleti sarka.

A másik térképet a II. József altárna viszonyainak kitüntetése szem
pontjából tervezetem szerint Péch Antal úr Szélaknán a bányamérnök
ség által készíttette. Pajta van az egész altárna felületi része: a Ferencz 
József aknától keletre egész a garamvölgyi Szádéig Yoznicznál. Az alap
rajz felett meg van a hegység egyenesre húzott profilja, megfelelőleg a 
II. József altárna vonalának, úgy hogy ezen altárna az alsó vonal által 
képviselve egész hosszában mutatja a felület modulatióját.

Ezen proül sokra tanít. Először mutatja mint legnagyobb magasságot 
a Tanárinak «Nad Kamen» nevű nyergét, melyen Selmeczröl gyalogút 
vezet Hodrusra. A II. József altárna talpától a függélyes magasság 
068.6 mf . Másodszor látni, hogy az altárna, a hol csak tehette, a völgyeket 
követte. Ez leginkább Hodrus völgyében vehető ki, hol csakugyan a leg
nagyobb depressiónak felel meg annak iránya. Ezen körülmény okozza, 
hogy azon bonyolódott domborzat, melyre a térkép területének nyugoti 
felében valóságban akadunk a profilban kifejezést nem talál.

A II. József altárna összes hosszasága a Ferencz József aknától 
kezdve Vozniczig 16538.:. mj . Ebből több mint 4/.-> esik a Tanádtól nyu- 
gotra.* A profil ezt a hosszaságot nem mutathatja, minthogy ott az alap
rajzban látható görbe vonalak mind egyenesre vannak projiciálva.

A magassági méret nagyobb, mint a vízszintes.
A iutrnuuiik térkép panorámája Selmeez fő részének. Ennek kivitele 

több nehézségbe ütközött. Eleinte szabad kéz rajzolással lett megkísértve, 
de nem felelt meg; aztán fotográfiával próbáivá 6 darabban, melyek aztán 
összeállítva tüntették volna ki a kívánt nagy tájat. Nagy a mennyiben a 
Szitnának az egyik végen, a másikon a Kálvária hegyen túl a Vereskút 
táján a Sobó hegynek kellett reá jönni. A felvételi pontot igen sokáig 
kerestem, végre is legalkalmasabbnak találtam Pibnik fensíkján azon kis 
lankás emelkedést, mely az elhagyott kőbánya mellett van. ** Innét leg
szebben veszi ki magát Selmeez közelebbi tájéka. Háttérben a Tanád s 
annak éjszaki végén az oly sajátságos vonásokban kifejezett Paradicsom
hegy; ezek előtt a város magasabb részein levő épületek. Meg van végre 
délről a Szitna és éjszakról a. szint oly jellemző s páratlan szépségű Kál
váriák egy.

A fotográfia azonban sötét volt, annyira, hogy azon semmi részlet 
sem látszott. Ekkor Pőschl tanár úr felajánlotta szolgálatát és szives volt

* A «Nad Kamen» altárnai pontjától a s/.áciíiig 12,976'I VLj .
Selmeez geológiai térképén a felvételi pont meg van a Biotit Orthoklas quarez- 

trachit (IV.) területén a líibniki tótól EK-re, a @ jegynél. A II. József altárna 
térképén nincs meg, mert kívül esik keletre.
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a fotográfiái kép méretének és minden fő vonalának megtartása mellett 
szabad kézből rajzolni ezen panorámái képet, mely e ritka szépségű és
felette nagy érdekű tájnak hű képét adja.

Kétszer van meg e kép : felül mint tájkép, alul mint geológiai kép a 
kőzetek színezésével. A felsőben a tájkép részletei, az alsóban az egyes 
hegyek és hegycsoportok geológiai alkotása van kimutatva. A tájékozás 
biztosítására minden nevezetesebb pont neve ott áll számokkal a képen s 
alatta névvel is ellátva, mit Gretzmacher úr főbányamérnök szívességének 
köszönök, ki a felvételi helyre kijővén, a már kész térkép viszonyai szerint 
mondotta be a neveket, melyek előtte a, nagy térkép megkészítésénél fogva 
is mind ismeretesek voltak.

A panorámái kép hossza 107, szélessége 4:2 c/m.

Geológiai fölvételeimben Cseh L ajos úr, bányageolog, már évek 
óta fáradhatlan társam, de azon kivűl is foglalkozott geológiai tanulmá
nyozásokkal a felületen s a bányákban a legnagyobb buzgósággal és ernye- 
detlen kitartással. Selmecz környékének tetemes részét ő vette fel. Az 
imént múlt nyáron a felvétel az által különös lendületet nyert, hogy egy 
részét Gezell Sándor úr, mint a magyarhoni földtani intézet kiküldöttje, 
vállalta el. A terület nagyságát tekintve egy embernek csak lass m lehet 
haladni egy oly nehéz vidéken mint a szóban levő, de egyesítve ily két 
erő, hiszem, hogy eleget fog tenni annak, hogy az 1S8ö-ki országos kiállí
táson a térkép is szerepeljen.

Felvételre Cseh és Gezell urak az eredeti katasteri kézirati példá
nyokat használják, az eredményt azonban a hat lapu térképre fogják 
átvinni azon arányban, a mint az elkészül.

Bemutatni van szerencsém a VI lapu kiadásból a már elkészült egy 
lapot, az ENy-it, melyen az egyes kőzetek határai ki vannak tüntetve, sőt a 
gyűjtött kőzetek szám szerint is bejegyezve ott, a hol különbség mutat
kozik. Legyen ez a különbség akár a kivehető associatióban, akár a 
habitus tulajdonságban, péhláúl hogy a trachit mint típusos zöldkő vagy 
típusos riolit lép fel, példány gyüjtetik és ahatár bekeríttetik. Ezen lapnak 
egy részét Cseh L ajos úrral ezen nyáron magam is bejártam s a felvétel 
eredményéről autopsia utján szólhatok.

A színek lehetőleg egyöntetűségben lesznek azokkal, melyeket a 
nemzetközi geológiai kongressus megállapított, de egyszersmind a rész
letek kimutatása megkívánta szabadsággal fognak megállapíttatni akkor, ha 
az eredmények nagyobb területen lesznek összeállítva és nemcsak az 
ásványassociatio de a bányászra nem kevésbbé mint a geologra nézve is 
oly annyira fontos két habitus tulajdonság: a zöldkő- és riolit-állapot 
szerint is ki lesznek tüntetve a trachitok, úgy szintén minden telérre nézve 
megszerezendők azon kőzetek, a melyek annak határát képezik. A trachi-
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tok makrografiai osztályozása megenged egészben különbséget tenni négy
féle típus között, mert mind a négynek meg van.a maga helyi sajátsága. 
Nagy fontosságú körülmény azonban Selmecz környékén a sokszor ismét
lődő áttörése egyik trachitnak a másikon. E részben felette fontos támasz
pontot fognak az eredmények nyújtani a kitörések viszonyos sorrendjének 
megállapításához.

Kőzet-példány nagy számmal van gyűjtve, s a számok a térképén 
bejegyezve, úgy hogy a petrogratiai meghatározás eredménye már meg
határozott pontra vonatkoztatható, mi lényegesen megkivántatik a kétes 
esetekben, de biztonságot kölcsönöz olyankor is, midőn a kérdés már a 
felvételnél is meglehetős határozottsággal volt tisztába hozható.

AZ E R D É L Y I  HAVA SOK NYUG ATI R É S Z K R A L .  ,

AZ ERDÉLYI HAVASOK NYUGATI RESZTNEK F<>U»SZERKEZETI
VÁZLATA*

I n k e y  B É L Á - t Ó l .

Mikor társulatunk ezidei márcziusi szakülésén dr. Primics György 
úrnak a fogarasi határhegység földtani átnézetét nyújtó dolgozatát bemu
tatni volt szerencsém, abbeli reményemet fejeztein ki, hogy saját felvételi 
munkámat, mely Petrozsény vidékéből indult ki, még a nyár folyamában 
kapcsolatba hozhatom amazzal. E reménységem beteljesedett; kirándulá
saim kelet felé terjedve több ízben elérték az Olt partját, nyugat felé pedig 
körülfogván a zsilvölgyi medenczének dr. Hofmann Károly úr által részle
tesen felvett területét, azon túl még Krassó-Szörénymegye határába s dél
nyugaton Baja de Arama szomszédságáig terjeszkedtek.

Eme palahegységnek átnézetes földtani térképét bátorkodom tehát 
ma tisztelt szaktársaimnak bemutatni mint folytatását annak, mely dr. P r i - 
mics úr dolgozatával már rövid idő múlva nyilvánosságra kerül a m. kir. 
földtani intézet Évkönyvében. A két térkép összevéve majdnem teljesen mu
tatja be az erdély-romániai határhegységnek azon részét, melyet túlnyo- 
mólag az őspalák alkotnak. Mert valamint keleti végén, a törcsvári hágótól 
fogva, másod- majd harmadkorbeli képződmények váltják fel a kristályos 
palákat, úgy az én felvételem nyugati végpontjai is már megközelítik, sőt 
délnyugaton érintik és szelik is a Bánság másodkori képződményeinek vo
nulatát és annak elágazását.

Az általam gyűjtött anyag tanúlmányozása és jegyzeteim rendszeres

* Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1S83 deczember 5-ikén.
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egybeállítása még nem haladott annyira, hogy ma már részletes leírással 
kisérhetném a térkép bemutatását. Csak a hegységnek szerkezeti fővonásait 
legyen szabad általános körvonalokkal vázolni.

A folyó vizek kivájó tevékenysége sok külön hegységre osztotta a déli 
palavonulatot, melynek összeségét e két térkép mutatja és hegyrajzi szem
pontból egész jogosan különböztetjük meg a fogarasi havasokat a szebeni 
és szászsebesi hegytömzstől, a Páring hegylánczát a Strázsa lánczától, ezt 
meg a Ketvezát hegységtől. De épen ezen folyóvizek mély bevágásai ismer
tetik fel mindezen tagoknak földtani összetartozását és a geolog főkép e 
gyönyörű feltárásokból meríti azt a meggyőződést, hogy itt a földkéregnek 
egy nagy hullámképződése közepén áll, melynek csapásiránya kelet-nyu
gati, melyet tehát nem a vízfolyások éjszak-déli vonalai szerint, hanem el
lenkezőleg a kelet-nyugoti irányú hullámok vagy redők értelmében kell 
tagokra szétszedni.

Ama harántvölgyek legjelentékenyebbje az Olt íolyónak I öröstorony 
neve alatt ismert szorosa, mely északról délre, tehát a liegyhullámok csa
pására épen merőleges irányban hasítja át a határiíegység egész szélességét. 
E nagyszerű természetes szelvény kéjjezi Primics és az én felvételeim között 
a határt vagy jobban mondva az összekötő kapcsot. Ebből kell tehát a 
hegyszerkezet magyarázatánál kiindulnom.

A vöröstoronyi föltárásban az Olt jobb partján éjszakról délre menve 
egészben négy nagy réteghullámot ismerünk fel, melyek között azonban alá
rendelt gyűrődések is találhatók.

Az első hullám egy ellenlejtő (antiklinál) nyereg, melyen át Boiczától 
a határszéli őrházak elsejéig haladunk. A rétegek csapása nem tisztán K—Ny 
hanem többé-kevésbbé ENy felé fordul; a dőlés tehát kezdetben Boiczánál 
kisfoku EEK-i, messzebb déli es DDNy-i 40—50°. Ezen hullám kőzetei 
tulnyomólag amphibol- és chloritpalák és ez valamint a csapásirány 
folytatása is bizonyítja, hogy ebben a legelső redőben & fogarasi magas 
hegyláiKZ folytatását kell megpillantanunk, habár a domborzat ezen az 
oldalon koránt sem felel meg a belső szerkezetnek úgy mint ott túl a 
hatalmas hegygerinczen.

Az ország határától délre körülbelül liobesti faluig terjed a második 
redő, melyben a torlasztó erő oly hatalmasan működött, hogy a rétegeket 
legyező-alakra nyomta össze; a legyező középpontja Kínén i helység közelé
ben van, hol a rétegek egészen függőlegesen állanak, míg éjszaktól eddig 
fokozódó meredek déli, ezentúl pedig ellenkezőleg éj szaki dőlést mutatnak. 
Ezen réteghullámnak felel meg nyugat felé az ország határát képező ma
gas gerincz (Vurvu maré — Piatra alba), míg keleten, a fogarasi hegységben, 
a nyeregképződés nem jut orographiai érvényre.

Megemlítendő, hogy a nevezett határhegvláncz legmagasabb pontjain 
a rétegdőlést igen laposnak, némelykor épen vízszintesnek találtam, a mi
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arra mutat, hogy a kinenii legyező eszményi kiegészítése egy I <)()<)—1200”'/ 
magasságú redőt adna.

A harmadik vedd' ismét eyyszerü halt hajtás, egy pár alárendelt gyűrő
déssel, és orographiai szempontból sem kelet, sem nyugat felé nem tűnik ki. 
A redő déli szárnya alkotja a Lotru balparti lejtőit.

A negyedik vedd jelentékeny hegylánezképző ; területem ezen keleti 
részében meredek oldalú elleti lejtő alakjában tűnik fel s habár az Olt bal 
partján csak megszakított hegysorozatot alkot, a jobb parttól nyugatra egé
szen szabályos kelet-nyugati csapású hegygerinezben nyilvánul.

A harmadik és a negyedik redő közé esik a karjnithomakkd rétegsoroza
tának egy kis szigete az Olt folyó két partján, a Lotru torkolata körül, mely
ben a rétegek teknöalakban egész szabályosan, habár alárendelt gyűrődéssel 
be vannak hajlítva a kristályos palák retegteknőjében.

Ha most az Olt völgyében feltárt redőket nyugat felé követjük, azt 
találjuk, hogy lassacskán távoznak egymástól, legyezőalakban szétfutnak, 
míg a közöttük nyíló hegyes szögletekben új redők lepnek fel.

A legészakibb antiklinál hullám mindjárt az Olttól kezdve XyLNy 
irányt kap s így kepezi a szebeni és szász-sebesi hegység külső szegélyét, 
melyet én csak Kezsinárig követtem.

A második hullám, melyet az Olt mély feltárásában mint nagy erő
vel összenyomott gneiszréteg-csoportot láttunk, csaknem tisztán nyugati 
irányban terjed Hátszeg vidékéig, hol a Strigy lerakódásai es ifjabb har
madkori ülledékek leple alatt eltűnik. E hatalmas redő tetején emelkednek 
a szeben-szászsebesi hegység legjelentékenyebb kúpjai, u. m. Voinagu Ca- 
taniestye (1X53 Oitiagu (2145 mJ), Contiu m aré'(2189 m'), Steffiestye 
(2254 rnf), Cindrel (2248 Vurvului Petru (21 ;>;> ”]) és Surianu
(2001 ”’/). Kőzetei csaknem kizárólag a teljesen kristályos gneisz- és csil- 
lámpala-félék, főleg a gránátos csillámpalákban bővelkedik, az amphibolos 
gneiszfajták alárendelten fordulnak elő. A rétegek uralkodó csapásiránya 
K-Nv, változó, de a magaslatokon rendesen igen csekély fokú dőléssel.

A harmadik hullám nyugati folytatása nincsen kellőleg vizsgálva; úgy 
látszik, hogy ez nem egyszerű antiklinál szerkezet, hanem többszörös gyű
rődés, mely nyűgöt felé mindinkább szétágazódik és bonyolódott retegszer- 
kezetre vezet. Szélső, délfelé lejtő tagja a Lotru völgyébe hajlik alá, de úgy, 
hogy e völgynek nagyobb részé isoklinal szerkezetű, vagyis hogy Malaja és 
Brezoi között a déli rétegcsapás még a víz jobb partján is található.

4 égre a mi a negyedik hullámot illeti, belső szerkezetét igen szépen 
mutatja az Olt szoros utolsó darabja, a Lotru torkolatától Koziáig — táj- 
képileg az egész útnak fegfestőibb része. Egy hatalmas antiklinál boltozat 
tárul fel előttünk, melynek éj szaki szárnya meredekebben áll mind délije. 
A kőzet itt a gneisz-csoport típusos fajaihoz tartozik. Ez a nagy hullám 
képezi a Lotru jobb oldalát kisérő magas hegylánezot a Halota hegyig
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(J 107 öl). Délkeleti oldalához a másodkori (jum-)mésznek egy hosszú vonu
lata ( Arnota-Stogu) simul, azután harmadkori (szarmát) törmelékközetek 
csatlakoznak gyenge déli és délkeleti lejtéssel. Egy második mészkővonulat, 
mely a hegység déli tövén Polovrácsnál kezdődik, EÉK csapással egyenesen 
a gneiszterületbe vág, de nem éri el a főgerinczet ; ez a mészkő hasonló a 
Stogu hegyéhez, melyben korálnyomok látszanak és összeköttetésben áll 
a régi ülledékeknek (feketés agyagpala, mészpala és quarczitos homokkő) 
egy keskeny szalagot képező vonalasával, mely talán a juránál is régibb 
képződménynek tagja.

Ezen ülledékvonulat eltérő fekvése bizonyos vonatkozást mutat a 
palarétegek csapásirányában e vidéken látható zavargásával, t. i. a rétegek
nek ama S -alakú görbülésével, mely a Turcsim  hegy környékén a chlorit
es mészpalák rendes vonulatát megtöri, mintha az éjszak felé irányzott 
mozgásban a hegység keleti része egy lépéssel előbbre nyomult volna mint 
a nyugoti. Minthogy ezentúl nyugotra a csapásirány kissé DNy felé fordul 
s azonkivül az ország határszélén (Piatra tajatán) még egy hasonló $-gör
bület mutatkozik, abból azt kell következtetni, hogy a déli fó'gerincznek 
ama ki magosló része, mely a Páring csúcsához, a Muridra hegyhez (2520^) 
vezet, nem a negyedik hullám folytatásába esik, a mint az orographiai kép 
kivánná, hanem a harmadik hullámhoz tartozik vagy talán annak egy ön
álló helyettese.

Ezt a felfogást igazolja a kőzetminőség is, mert a Páringhegység 
zömében (már a V. Papusán kezdve) nem a negyedik hullám tipusos 
gneiszsze, hanem chloritos és amphibolos palák  uralkodnak. A gneiszt pedig 
s így az egész negyedik vonulat képviselőjét ezentúl már csak a hegység 
déli lejtőjén kell keresni és antiklinál hullámalakja külsőleg már alig jut 
érvényre, legfölebb a délre alászálló gerinczek némi kidudorodásaiban, p. o. 
a Zanogán, a Moldevisun mutatkozik.

A Páring hatalmas törzsétől csak 14 T f  -rel nyugotra ismét egy 
mélyen bevágott haránt völgy engedi, hogy a hegyláncz belső szerkezetébe 
pillantást vessünk : a két Z sily  folyó, mely a petrozsényi oligoczén szén- 
medenczét egész hosszában átszeli, egyesülésük pontjánál, Iszkrony szom
szédságában, egyenesen a palahegységnek tör és azt egy gyönyörű vadregé- 
nyes szurdokban, mely csak az utolsó években tétetett járhatóvá, éjszakról 
délre szeli át. A víz folyását követvén, a szurdok első negyedében (az ország 
határáig) egy egyszerű bolthajtásos rétegszerkezetet keresztezünk, melyben 
agyagcsillám és chloritpalák viszik a főszerepet. A második negyedben a 
rétegek mindinkább meredek déli, majd függőleges, azután pedig ellenkező, 
azaz éjszaki dőlésében a legyezőszerkezet jellemére ismerünk. Itt a eh lórit- és 
amphibolynciszek területe. Lainics klastromtól délre a rétegek átlag még 
mindig E-felé dőlnek, de rendesen gyengébb hajlással, a kőzet pedig, habár 
még mindig jelentékeny amphibol-tartalommal, mégis inkább a gneiszok
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kristádyos szemest* természetét mutatja. Ejszaki dőlést találunk azonban 
mindvégig a szurdokban, azaz Bnmbesti helységig, hol is a palahegység déli 
tövéhez laza harmadkon rétegek simulnak. Ha tehát a Szurduk átmetszeté- 
nek utolsó darabjában a negyedil.• hullám szel renget keressük, annak legfölebb 
éjszaki szárnyát leljük fel, míg a deli ellenkező hajlású szárny vagy lesiilye- 
dés vagy egyszerűen elmosás által eltűnt.

Ellenben a fentemlített legyezöszerkezetben szabad a Páring hullám 
belsejét feltáró szelvényt látnunk, és midőn azt tapasztaljuk, hogy alig 
14000 mj  távolságban a rétegek a Zsily partján vagy 4Ö0 tengerfeletti 
magasságban függőlegesen állnak, mígaíüőSO mj magas Mundrán csaknem 
vízszintesen feküsznek , e két adat összefoglalása a legyezőszerkezetnek 
szabályszerű kiegészítésében ennek a hullámnál,• legalább 2000 mj magas
ságát tünteti fel. Eszerint a legmagasabb hegyemelkedésnek a legintensi- 
vebb gyűrődés felel meg itt is, valamint az oltvölgyi szelvényben is, csak
hogy ott amaz erősen összenyomott legyezőszerkezet a második hullámé, 
itt pedig a harmadiké vagy annak helyettesseé.

A legelső antiklinál hullám, melyet a Zsilszurdok éjszaki részében 
láttunk, csak alárendelt és nem messze terjedő vonásnak tekintendő.

A Szurdok vonalától nyugatra az eddig még meglehetős párhuzamos
ságban követett hullámvonulat természete megváltozik. Az Oltvölgyi első 
hullámot csak Bezsinárig követtük ; a második megtartván egyenes K—Ny 
csapását, aStrigy partján elenyészik; a harmadik, melynek NyDNy csapás
iránya a Páring hegységben már teljes kifejezést nyer, a Zsily jobb partjától 
kezdve újra mint vízválasztó gerincz (egyszersmind mint országos határ) 
Strázsa hegység neve alatt ama csapásirányban folytatódik, míg a negyedik 
(gneisz) vonulat már minden orographiai jelentőség nélkül csupán a pala
hegység déli szegélyeként jelentkezik és a mindinkább felkapó másodkor- 
beli mészhegyek alatt eltűnik.

De abba a szögletbe, mely a második és a harmadik vonulatok eltérő 
csapása által keletkezik, itt egy új réteghullám ékelődik be Ny. felől: a 
Piety ezát hegység ez, mely az ő gránitgneiszből álló közép tömegéből egy 
hosszú hegyágat bocsát KÉK felé (Pealu Babi) és így a Zsilyteknő kereté
nek éjszaki részét, tehát a Strázsa hegység ellenpárját képezi. Mind e két 
hegyláncz egy-egy szabályos antiklinál boltot látszik képezni, melynek 
szerkezetében főleg a félig kristályos palafajok szerepelnek, és ép oly 
szabályos és a külidomnak megfelelő az oláh Zsilynek synklinal völgye, 
melyben az oligoczén rétegek szabályszerű behajlása bizonyítja, hogy a 
redőképződes bizonyára a harmadkor második felébe esik.

Figyelemre méltó a Rctyezát hegységnek szerkezete. Közepén, hol a 
legmagasabb csúcsok sorakoznak egymás midié, a csillámgneisz egészen 
gránitszovetüvé válik, palássága és rétegessége eltűnik és egy valóságos 
DNy—EK irányban kinyújtott tojásalaku középponti tömeget képez,
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mely az Alpok némely gránitos tömzseire vagy a Magas-Tátrára emlékez
tet. Éjszak felé fokozatos átmenet vezet a rendes palás gneisz területére, 
melyet azután a hegység, tövén a pliy Ilitek (agyagcsillám- és chloritpalák 
sth.) keskeny K—Ny irányú vonulata övez.

A rétegdőlés itt átlag éjszaki. A főgerinoz keleti folytatásán pedig 
ugyancsak azon phylliteknek szélesebb s többszörös övét találjuk, mely 
délnyugati csapással a központi tömeg keleti, majd déli oldalához csatla
kozik, itt azután a Strázsa hegységről átcsapó phyllitvonulattal egyesülvén, 
tisztán nyugati, majd fokozatosan éj.-nyugoti csapásba megy át s így a 
gránitgneisz területét egészen körülfogja és még messze az általam be nem 
járt krassó-szórénymegyei havasvidékre terjed. Azonban a Strázsa hegység 
rétegsorának csak egy része hajlik át ily módon ENy felé, másik fele ellen
kezőleg mindinkább délnyugati irányba csap at, úgy hogy a Cserna folyá
sát párhuzamosan követve a Dunáig terjedő hegyláncz görbülését idézi elő. 
E rétegelágazásnak sarkpontja az oláh Zsily es a Cserna forrásterületére 
esik, körülbelül a Deal a Boultii videkere, kissé délkeletre azon mélyen 
bevágott hegygerincztől mely a két víz forrásai között a Ketyezát tömegé
hez tartozó lratárgerinczre vezet. Másodkori mészkövek, melyek a Cserna 
völgyében íellmzódó szirtsort képeznek, ama vízválasztó nyergen is csajmak 
át és a Zsilypatak felső részebe húzódnak. A rétegcsapás ama nevezetes 
elágazása által képzett szögben a Piatra Godeanu területén ismét gránit
szövetű kőzeteket találunk.

Az általam bejárt területnek tektonikai fő vonásai a mondottak szerint 
röviden ekként fejezhetők ki: A déli határhegység hegyképző réteghullá
mai, melyeket az Olt keresztszelvénye még erősen egymáshoz nyomva 
tüntet fel, nyugat felé lassan szétterjednek, helyüket újak foglalják el, a 
nyugatfele nyíló szétágazás több ízben ismétlődik és így a kezdetben kelet
ről nyugatra húzódó lánczok egyfelől DNv fele kanyarodván a Duna szo
rosaihoz érnek, melyeken tül a szerb hegységben lelik folytatásukat, más
felől több ágban a krassószörenyi hegyek es a PojanaKuszka palatömegei
hez csatlakoznak.

Mindezen elágazásokat tovább nyugatra nyomozni és ama csatlako
zásokat kideríteni fölötte érdekes és fontos föladat lenne, melyet azonban 
a nyár rövidsége miatt nem oldhattam meg.
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A K HAK AT AU VULKÁNNAK ISSEIK EVI KI TŐKÉSÉ.
L óuzy L ajos-íó L

(Térképpel. I. tábla.)

Az elmúlt évben a Föld melyeben rejtőzködő erőknek két nevezetes 
és borzalmas nyilvánulását értük meg: az ischia-i földrengést és a Szunda 
csatornabeli vulkánnak a Krakatau-nak kitörését.

Alig kezdtek az ischia-i vésznek körülményei az olvasó közönség 
előtt az első rémhírek után tisztább világba jönni, midőn a távíró egy 
újabb katasztrófa hírét hozta meg, mely ép egy hóval az ischiai rémnap 
után augusztus iG és J7-en Jáva nyugati partvidékeit dúlta fel.

A hírlapok tudósításai hyperbolikus vonásokban ecsetelték a pusztítá
sokat, azt terjesztve világgá, hogy Jávának egész éjszaki partja elpusztult, 
a hollandiak virágzó ültevényei tönkre mentek, nagy kiterjedésű területek 
sülyedtek a tenger alá, a Szunda csatornában új szigetek emelkedtek ki és 
a tengerszoros feneke tökéletesen megváltozott. Az első hírek arról is szól
tak, hogy a Krakatauval egyidejűleg augusztus dG—27-ikén 1G vulkán 
szórta Jávára tüzes hamuját. Az első sürgönyök 80,000—J00,000-re tették 
az elveszett emberek számát.

Mindezek a hírek magáról Jáváról terjedtek szét es így szavahihetők
nek tetszettek. A 18 óráig tartó koromsötét ej réraületes behatása alatt 
azok is, akiknek szemük előtt magasodnak a szüntelen füstölgő vulkánok és 
a kik csaknem mindennap megingani érzik lábaik alatt a földet, túlbecsül
tek és nagyobb kiterjedésűnek tekintették a kitörés pusztításait. Maguk a 
kormányközegek is azt hitték, hogy a Szunda tengerszoros fenekviszonyai 
és partjai teljesen megváltoztak és hivatalosan intették vigyázatra a hajós
népet, melynek — Ausztrália és Délafrika felé — a szoros egy sűrűn járt 
útját képezi, minthogy vélekedééök szerint a tengerészeti térképek nem 
voltak többé megbízhatók.

Előre bocsáthatjuk, hogy a tényleges pusztítások a fentebbi félelme
ket nem igazolták. A vész csupán a Szunda szoros partvidékeire szorít
kozott : de az, a mi itt végbe ment, olyan nyilatkozata volt az abyssodynami- 
kus tényezőknek, melyhez hasonlót emberemlékezet aligha jegyzett fel 
eddigelé. Mióta L yell és követői a H umboldt és L eopold von Buch által 
felállított kataklysmák elvét az általunk jobban megérthető lassú átalakulá- *

* Ítészben előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1888 deczenl- 
ber 5-ikén. De azóta számos újabb adattal bővíttetett.

Köldtani Közlöny. XIV. köt. 1884. -
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sok tanával a Föld történetének tanításából csaknem kiszorították, kévés 
oly esemény ment végbe, mely ezt vitássá tehette volna. A Krakatau mult 
évi kitörése mintha igazolná a geológia ama nagymestereinek nézeteit, kik 
a «Föld belső erőinek nyilatkozásait felületének alakításában.» talán kissé 
túlbecsülték.

Kevés vulkáni kitörésről van együtt annyi adat, mint erről. A mi 
hozzáférhető volt, azokat annál bensőbb örömmel terjesztjük itt Köz
lönyünk barátai elé, mivel a leglényegesebbeket hazánkfiának H egedűs 
•Jenő  urnák köszönhetjük, ki a Krakatau katasztrófája alatt Jávának nyu
gati partjain időzött. Mint a németalföldi indiai topograpliiai intézet egyik 
főtisztviselője háromszögelési munkálatokat végezve, szemtanúja volt a 
kitörésnek és annak a dagályhullámnak, mely a Szúrnia szoros épen nem 
sűrű partlakosaiból körülbelül 40,000-et elragadott.*

Olvasóink emlékezni fognak arra, hogy a decz. 5-ki szakülésnek egyik 
tárgya épen H egedűs ú r jelentése volt a Szúrnia szoros augusztus 26 27-i 
borzalmasságairól.

A Krakatau** egy 822 ml  magas vulkáni sziget, mely Jáva és Szumatra 
között a Szunda csatorna közepén foglal helyet s épen a hajózás útjában 
áll; ezért a Szumatra és Jáva közt járó hajók éjszakra, a Szunda szigetrajt 
elhagyó vagy délről abba igyekező hajók pedig délre kerülik el a szigetet.

A Szunda csatorna partszéleit Szumátra déli végének három előfoka : 
a Tandjung Blimbing Vlakke-hoek (olv. húk), a T. Tikusz és a T. Tuva 
(Varkenshoek)*** és az ezek közé eső Szemangka és Kampóiig öblök teszik 
csipkéssé; míg Jáva nyugati partja elég egyenletes, csupán a csatorna déli 
bejárójánál van három kevéssé kinyúló kap a hydrographiai elnevezés 
szerint Jávának 1., 2., és 3. pontja (Java’s 1-, 2-, 3-, 4-de Punt) melyek 
közt a Möwen-baai, a Welkomst-baai és a 3. ponttól éjszakra a Peper-baai 
öblök ismerhetők fel.

A csatorna délnyugat felé a Szumatrai Ylakke hoek és Jáva 1. pontja 
között (mind a két csúcson egy-egy világító torony emelkedik) 110 77',, 
szélesen tátong, ejszaki nyílása ellenben Anjer-nél csak 20 77/,,, széles. 
A déli nyitásban Jáva J. pontjánál a Prinsen sziget egyedül emelke
dik ki a tenger síkjából; a szűk éjszaki benyílón a tulajdonkepeni Szunda 
szorosban több sziget teszi veszélyessé a hajózást, ezek közt a Pulo Szungian 
( vagy Dwars in den weg) épen a szoros kellő közepét foglalja e l; Szumatra

188.'! nov. 1-ig 32,635 embernek elveszte lön bejentve, ezeknek eltemettetése 
a hollandi korm ánynak körülbelől 60,000 írtjába került. N ature 20. köt. 244 1.

J u n o h u h n  szerint Pulo líeknta, v ag y  más helyen Krakatoa. Környékének 
geographiai leírását M e t z g e b  E. közleménye után adjuk. (Globus XLIY. kötet 
15. szám 322 1.)

*** A nevek írásában a hollandi elnevezéseknél az eredeti Írásmódot használ
juk, a maláji neveknél ellenben.a magyar kiejtést alkalmazzuk.



partjához közel a Lampong öböl nyílásához a 4:26 mj  magas Szebuku és a 
859'w/-nyi Szebeszi szigetek emelkednek, ugyan ennek az öbölnek számos 
többi szigeteit és a Varkens-hoek előcsúcsot kisérő szigetek fölsorolását 
bízvást mellőzhetjük.

A Krakatau sziget a csatorna tágulatának mintegy közepén foglal 
helyett. Geográfiái helyzete az . 1868—69-ki trianguláczio szerint a 105° 
26' Greenvvichtöl számított kel. hossz, és a 6° 8 déli szél. Ejszaki végén két 
kicsiny sziget, a Yerlaten és a Lang eisland, simulnak hozzá. Legmagasabb 
pontja a 822w/-nyi Perbuatan nevű régi kráter. A katasztrófa előtt a 
sziget hossza é. d. irányban 8 '3%,, szélessége k. ny. irányban 5 7f/HI volt. 
A sziget hirtelen emelkedik ki a tenger fenekéről; déli és nyugati irányban 
tőle már 2—8 távolságban a tengerfenék 100 mj  alá sülyed és éjszak
ról is 50 méternél melyebb tenger veszi körül a szigetet, noha a mellékelt 
térképvázlat szerint (1. I. tábla) * a Szebeszi felé a tengerfenék kisebb mély
ségekkel függ össze Szumatra partjaival.

Ebből a körülményből J unghuhn azt következtette, miszerint bárha 
Szumatra es Jáva szemközti partjai hasonló alkotásuak, a két sziget nem 
ugyanazon hegyrendszerhez tartozik: továbbá, hogy a Krakatau a Jávái 
vulkánsornak nyugati megnyújtásába esvén a Jávái vulkánokhoz számí
tandó. Ennek alapján ő nagy munkájában a Krakataut a jávai tűzhányók 
legelsőjeként írja le.**

Metzger idézett közleménye szerint Szumatra három előfokát egy- 
egy hegyláncz képezi, melyeket beljebb haránt gerinczek kötnek össze, az 
öblök szélét azonban kiterjedt és sűrű erdőkkel borított mocsáros lapályok 
foglalják el. A hegységek vulkáni eredetűek, Schneider*** azonban a Lam- 
pongi öböl hátteréből tertiär rétegeket és barnaszén telepeket is említ.

Újabban Aerbeck és F ennema tett közzé nehány geológiai adatot a 
Szunda szoros szigeteiről, f Konstatálván azt miszerint a szoros szigetei 
nagyobbrészt eruptiv anyagból valók, e szerzők feljegyzik azt, hogy a 
szumatrai Varkens-hoek (Disznó fok) mellett sorakozó szigetecskék körűi 
három, valamint Anjer közelében a jávai parton a kicsiny «Brabands- 
hoedjer (Brabanti sipka) sziklasziget palakőzetekből, jobbára kovapalá
ból, áll. Szumatra mellett a rétegek dőlése DNy. a Jávai partnál EK. 
A csapás tehát világosan Szumátra hegységeinek ENy. — DK-i vonulatá-

E vázlat dr. D o r n s e if fe n  J. 1 : 950,000 m értékű térképe nyom án készült (Java 
en Madura. Amsterdam, 1877.) A kitörés okozta változások a Geogr. Mitth. 18S3. 
XII. füzetében közlött térképről m ásoltattak.

** J u n g h uh n  F r . Java seine Gestalt Pflanzendecke und Innere Bauart. In ’s 
Deutsche übertragen von H asskarl J. K. Leipzig, 1854. 2. köt. 2. és 3. lap.

*** Dr. S c h n e id e r  Geolog. Übersicht über den holländiscli-ostiudischen Archi
pel. Jahrb. d. k. k. Geol. ßeichsanst. 26. köt. (113. 1.) V. tábla.

f Neues Jahrbuch' für Min. 1882. Beilage Band II. 193. 1.

A KRAKATAU VU LK ÁN K I T Ö R É S E .  1 9
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val egyezik. Ugyan azok a kovapalák előfordulnak magán Szumatrán 
az 134\ n>xj  magas Radja-Bassza vulkántól éjszakra és Telok-Betong 
közelében is.

Jáva partjai, mikent ezt velünk Hegedűs úr szóbeli szives közlései 
megismertették, hegyesek; a partvonal közepetáján nem távol a tenger
szegélytől az 1775 ™/-nyi Karaiig és J 345 '"/-nyi Puloszári ikercsúcsok emel
kednek; éjszak felé egész a Szt Miklós fokig nyúlik tőlük egy számos 
kiágazással biró hegygerincz, délkeletnek pedig összefüggő magaslatok 
kötik össze őket a Kendang hegylánczczal melynek kulmináló csúcsa Ban
tam és a Préang határán az 1320 mj  magas Halimun. Ez a hegység nyuga
ton mintegy 600 m] magas csúcsokban végződik a Welkomst-baai felett. 
A Kendang hegységnek egyik kiágazása délnyugatnak tart és azon 7—8 7i7mi 
széles földszorulaton éri végét, melynek alacsony lapálya a Prinsen sziget
nek nyúló hegyes félszigetet köti össze az anyaszigettel; még ezt a fél
szigetet is egy 470 mj  magas tető a Pajung hegy koronázza.

D k . Schneider-nek idézett közleménye szerint * Jáva nyugati és d. 
nyugati partját harmadkori rétegek foglalják e l; a Kendang hegység keleti 
folytatásában emelkednek a meg gőzölgő Nyugat-Jávái vulkánok : a Szalak. 
Pangerango, Gedó, távolabb keletre a Tangkuban-prau stb.

Politikai felosztásra rézve Szumátra partjain Lampong kerület, Jáván 
pedig Bantam residensség szögellik a Szunda csatorna vizével. Amannak 
főhelyei: Telok-Betong és Ketimbang városok. A legutolsó kormányzó
sági Almanach szerint Lampong területe 475 □ geogr. mfid., melyen 
70 európai, 409 ázsiai idegen és 128,939 benszülött képezte a lakosságot.

Bantam partszélén Jáván Merak, Anjer, Tyeringen Passzuran az 
említésre méltó helyek, melyek közűi Anjer volt a legkiválóbb, a Szumat- 
rát Jávával egybekötő tengeralatti távíró kábel Telok-Betong felé innét 
indul ki. Bantam-nak lakosságát 350 európai, 1490 ázsiai idegen és 565,438 
benszülött képezik.**

A Szunda csatornán a hajózás könnyebbségere négy világító torony 
szolgált; egy a Szumatra délkeleti csúcsán a Ylakke hoek-on; három 
Jáván: az «Ersde Punt «-on a «Vierde Punt«-on és Anjer előtt.

A Krakatau az elmúlt év közepéig az aljától csúcsáig sűrű erdőségek
kel borított sziget volt, mely mintegy kétszáz év óta nem mutatta vulkáni 
természetet. Leopold von Buch a Kanári szigetek űzikai viszonyait tár
gyaló leírásában*** (1825) felemlíti Vogel P. bányamester (Ostindische 
Reisebeschreibung, Altenburg 1704) elbeszélését, ki 1681 február 1-jén 
bámulattal vette észre, hogy az addig egészen zöld és fákkal kiesen diszlő 
sziget teljesen elégve és pusztán állt szemei előtt, sőt több helyen tüzes

* I. h. V. tábla.
** Metzger i. li.

"*** L eopold  von B u c h 's Gesammelte Schriften 3. köt. Berlin, 1877. ööö. 1.



darabokat okádott. A hajóskapitány ekkor tudatta vele, hogy a sziget már 
1680 májusában nagy dörgés es csattogás közben egy nagy földrengés 
után, melynek hatását még a tengeren lévő hajók is megérezték, meghasadt. 
Bögtön a rázkódás után elterjedt fojtó kénszagot vettek észre; a sziget 
felől horzsakő lepte el a tengert, melyből a matrózok vedreikkel ökölnyi- 
nél is nagyobb darabokat merítettek.

Egészen a jelen század második féléig nem találunk semmit a sziget 
geológiai történetéről följegyezve. Es csakugyan úgy látszik hogy az 
1680-ki kitörés után csakhamar teljes nyugalom állt be, mivel 1869-ben 
midőn a sziget fölvétele folyt, azt egészen csúcsáig sűrű ős erdővel benőve 
találták. Ugyan ekkor a sziget ejszaki oldalán több hőforrást fedeztek fel, 
ami különben legkevésbbé sem feltűnő jelenség egy efféle vulkáni szigeten.

Nagy meglepetést okozott ennélfogva Jáván, midőn híre jött, hogy 
ama detonácziókkal kisért rázkódásoknak és tompa hörgő hangoknak, 
melyeket Batáviában és Buitenzorgban már május 20-án észrevették, 
a 150 ^4, távolságban levő Krakatau kitörése volt az okozója, az a hegy, 
melynek vulkános természetére már régóta senki sem gondolt. Újabb ada
tok szerint a kitörések május 21-en vették kezdetüket.

Egy hajó, mely május 22-én esti 8 órakor vitorlázott el a sziget 
éjszaki partja alatt, azt jelenti, hogy a sziget alsó részéből dóm alakú gőz- 
tömeg szállt fel, sötétszürke füsttel vegyest: ennek alján a tünemény kelet
kezésekor 10—15 gyorsan egymásra következő tűznyaláb, ágyulövéseket 
utánzó detonácziók kíséretében lövelt elő, melyek kissé megívszkettettek a 
hajót. A felszálló füsttömegbe a magasban szüntelenül villámok csapkod
tak. A mágnestű nyugvásban maradt. A hajó nem volt távolabb a kitörés 
színhelyétől 3 Tí^-nél s a tűzhely melegét az arczon és kezeken jól lehetett 
érezni, valamint a mocsárgáz erős szagát is, mely onnan felől áramlott. 
7 teng. mf. (1 I Uj,,) távolságra jutva a szigettől mintegy V2 óráig sűrűn hul
lott a fedélzetre valami feketés szürke homok. 10 t. mérföldre ( I 8 774,) a 
hajó úszó horzsakövet ért, mely beláthatatlan távolságig terjedt; 30 t. mér- 
földnyire (55 774,) a hajó egy második ilyen horzsakő mezőbe került, mely 
olyan vastag volt, hogy egy veder megmerült benne, a nélkül hogy egy 
cseppnyi víz is jutott volna bele. A hajó 10 és fél mérföld (mintegy 20 /Kjm) 
óránkénti sebességgel szelve át a tenger felszínét boritó horzsakövet, nem 
szórta orrával a vizet, és oly zörejt hallatott, mintha könnyű jég közt 
haladt volna.

Nem sokára ezután Batáviából egy társaság látogatta meg a kitörés 
színhelyét; éjszakfelől közeledve a sziget felé, Dóré ónjára méltó látvány 
tárult a látogatók elé. Az elpusztított szigetről óriási füstoszlop gomolygott 
a fellegekig; a Verlaten sziget délszaki erdőmezében pompázott, míg a 
Lang sziget tökéletesen leperzselve állt, a lombja fosztott fák, meghajolva, 
hasadozva és megcsavarva csonkán meredeztek ki a színtelen talajból,
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ugyanazon neutrális szürke színbe burkolva a mit a horzsakő-por mutatott. 
Megpörkölve azonban a fák nem valának. A két sziget közt a tőlük csak 
keskeny csatorna által elválasztott Krakatau magas csúcsa teljes zöldjében 
emelkedett ki, a működésnek legkisebb jelét sem mutatva.

Előterében azonban mindenütt a-pusztulás képe látszott, elborítva 
vagy jobban mondva eltemetve lévén a horzsakő-por által, mely ba a 
nap reá sütött, sárgás szürke színt öltött; sűrű gőztömegek sustorogtak fel 
a gyönge lejtésű kopasz buczkák mögül, melyek a sziget alján végig vonul
tak. A hófehér vagy szürke gőz és füsttömegek egymásba csavarodva, majd 
mind jobban táguló körökbe terjedve ki egy óriási karfiolfőhöz voltak 
hasonlíthatók, mely a szemlélő előtt hihetetlen gyorsasággal növekedett.

A gőztömegek borzalmat gerjesztő erővel lövehettek függélyesen föl
felé, azok közepén a légnyomás roppant nagy lehetett. Időről időre óriási 
kürtőfélék lettek láthatók, melyek kifelé irányulva, a gomolvgó füstöt 
mintegy kiszívták. I)e a füstoszlop nagyjában eredeti alakját megtartotta 
nehány ezer láb magasságig, mígnem keletfelé hajlott és ködfelhővé fosz
lott szét, melyből a hamu fekete vonalakban hullott alá. Időnként a dübör
gés hangosabbá vált és sűrűbb füst nagyobb tömegekben törtetett elő. 
Kevéssel ezután észrevették, hogy a füstoszloptól nyugatra, hol az ég ép 
oly fényes és derűit volt, mint a mennyire sötét és fenyegető az ellenkező 
oldalon, fekete pontok jelentek meg, — ezek nagy térfogatú de könnyű 
horzsakő-darabok voltak, melyek a fölfelé áramló légmozgás által tartva 
szállingóztak a légben.

Partra lépve bokáig sülyedtek a látogatók a hamuba, ezert nagy elő- 
vigyázattal haladtak előre. A mint lassan fölfelé hágtak, a talaj és a lég 
mindinkább melegebb, a fák közt a pusztítás is szembetűnőbb lön és a 
horzsakődarabok sűrűbben hevertek a földön. Mintegy 200 lábnyi magas
ságig jutva a tenger színe fölé egy katlan szélére értek, melynek átmérője 
700 nj  -nyi lehetett; valószínűleg egy előbbi kráter volt ez. Innét meg
pillantották éjszak kelet felé a május 21-ki kitörés helyét, melynek legna
gyobb átmérője mintegy 100—llO ^ -n y i volt. Itt a gőz, és füst és a 
horzsakő-por tömegek mellett kénes mélyedéseket láttak, melyekből az 
iszap óriás buborékokban forrt; másutt kénforrások és kisebb füstoszlopok 
törtek elő. Irtózatos volt a zaj : egy puskalövés ropogása úgy elveszett 
abban, miként egy bonbon pattantyúé valamely zsúfolt ebédlő terem 
zsivajában. Nehányan a társaságból kis távolságra bementek a kráterbe, sőt 
egy-két ember a kráter izzó aljára is lemerészkedett, horzsakő darabokat, 
lávát, egy fekete üvegfélét* — és kéndarabokat hozva fel onnan a látoga
tás emlékéül.

* Talán obsidiánt, mely eddigeló csupán a Kelet-Jávái Bromo vulkánról ism ere
tes a Keletázsiai szigetvilágból.
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Mire. visszaérkeztek a hajóra, bealkonyodott, ekkor végtelenül szép és 
nagyszerű volt a látvány. A nagy füstoszlop még elég jól látszott, csupán 
első részé vált izzó veres tömeggé, melyből szüntelen sárga lángnyelvek 
csapkodtak elő. Időnként tinóm szikrák iramodtak ki a felhőből vagy veres 
izzó kövek Írtak le tüzes vonalakat a légben, míg éles szögletben vissza 
nem hullottak a földre, hol ezer darabbá pattantak szét.

Junius és julius hó folyamán az új kráter működésé változó erővel 
folyton tartott. A Ketimbang-i ellenőr erős detonácziókról tett jelentést; a 
Merapi vulkán Szumatra közepén működésbe jött es Jáva vulkánjairól is 
ilyet jelentettek.* A Merapi vulkánról (100° 28' Gr. k., 0° 20' d. sz. a.) 
a Szumátra ny.-i partján lévő Pandang-ból jelentették : hogy irányából 
augusztus 27-én is reggeli 8 óra 30 p.kor egy erős explozió volt hallható, 
melyre vastag füstfellegek emelkedtek föl a hegyből: ö perez múlva 
ismétlődött ez : 10 óra öO perezkor tompa morgás hallatszott; egy második 
füstoszlop kelet felé hamuesőt szórt; a moraj II órakor érte el tetőpontját.

Mintegy I 2 nappal az augusztusi nagy kitörést megelőzőleg hivatalos 
küldöttség járt az új kráternél, melyet H egedűs úr közlése szerint 
400 w/-nyi magasságban ért el. Ez a küldöttség konstatálta, hogy az erup- 
tió kúp falai a folytonos kitörések folytán oly lazává lőnek, miszerint leg
rövidebb idő alatt beomlásuk múlhatatlan; arra a nézetre jutott ennek 
kapcsában a bizottság, hogy az összeomlás folytán a kráter környékén szét
terülendő hamu és horzsakő legalább is két deczimeter vastag lesz.

A jávai hivatalos lap (Java Courant) mely az aug. 2Ö-ki keletindiai 
postával érkezett, azt irta, hogy ekkor a Krakatau-n két kráter létezett 
egymástól 3 távolságban, mindkettő folytonos működésben. A nyugati 
kráter, a Perbuatan máj. 20 óta tevékeny, a keleti kráter a Daman hegy 
lábánál később nyílt meg; a Perbuatan-csúcs körvonalai megváltoztak, a 
tengerszegély is a megnövekedés folytán más alakott vett fel.**

Igen érdekes leírást adott az augusztusi nagy kitörésről a Charles 
Bal kapitánya W alson W. T., ki talán a legközelebb álló szemtanúja volt 
az augusztus 20/27. rémes tüneményeknek magában a Szunda csatornában. 
Érdemes, hogy e tengerésznek; egyszerű keresetlen szavakban nyújtott leírá
sát, a mint az a hajó-jegyzőkönyv adatait majdnem hozzáadás nélkül közli, 
csaknem szószerinti fordításban ide iktassuk: «Augusztus 22-én esti 7 óra
kor mintegy 1000 -nyíre voltunk a Krakatau-tól ettől délre (a 105° Gr. 
k. h. és 15° 30' cl. sz. alatt), midőn a tenger keletfelől tejfehérségű lett és 
ez egy óráig tartva, mindenfelé kiterjedt. Az égen bárányfelhők lebegtek, de 
elég csillag ragyogott, KEK felől egy élénk fehérségű köd, vagy ezüstös fény

Metzger i. h. és Nature 2!). köt. 3G. 31. lap.
Nature 20. köt. 240. 1. H e g e d ű s  úr megbízhatóbb értesülései u tá n  ez téves 

hír,, a • Perbuatan csak a nagy kitörés után jö tt ismét működésbe.
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tűnt fel. Ugyanez esti 9—10 óra közt ismétlődött, midőn a felhőket is egy 
vereses fény szegélyezte, hozzá az egész égen egy külön fény mutatkozott, 
olyan mint mikor a hajnalpir mutatkozik gyengén. Mindez aug. 21-én 
estve is látható volt. 25-én éjjel a Jáva fok felé tartva, a szárazföldet sűrű 
sötét fellegekkel láttuk boritva, felette erősen villámlott.

2C>-án reggel 9 óra tájban vitorlázott el a hajónk a Princess-sziget 
mellett; ekkor a szélirány J)Ny.-i volt záporokkal; délben a szél NyDNy.- 
nak fordult az idő kiderült, úgy hogy a Krakatau ÉK.-en feltűnt, de csak 
egy kis része látszott meg a víz felett míg, míg nagyobb részét a sűrű fekete 
felhők elborítták. 2 óra 30 perczkor délután a Krakatau irányában moz
galmat vettünk észre, felhők vagy ehhez hasonlók torlódtak fel nagy sebes
séggel ebben az irányban, 3 óra 30 perczkor felettünk es a sziget felett 
egy sajátszerű dörejt hallottunk, mintha egy erős sortüzeléstől, vagy a 
nehéz tüzérség másodperczenkénti ágyúzásától eredett volna, 4 óra 
15 perczkor a Krakatau tőlünk EEK.-i irányban állt 10 t. mérföldnyi 
(18 Jé',,) távolságban, ugyanazt észleltük ekkor rajta, a mit 2 óra 30 perczkor, 
csakhogy most jóval hevesebbnek és ijesztőbbnek. Úgy tűnt fel az nekünk 
mint egy szembejövő eső és egy tengeri szélverés hamuszínű borulata (gale). 
E miatt a vitorlákat azzonal megrövidítettük. Öt órakor az üvöltő lárma 
még folyvás tartott, sőt erősbödött; a szél mérséklődött ekkor márDPny. 
felől; sötétség borította el az égboltot és horzsakő-zápor hullott reánk, 
ebben jókora még egészen forró darabok valának, úgy hogy a fedélzet 
ablaktábláit be kellett takarnunk, míg lábainkra csizmáinkat huztuk és 
fejünket a viharsapkákkal védtük. 0 óra körül a nagy kövek hullása meg
szűnt, de apraja folytonosan esett szemeinknek nagy kellemetlenségére 
és nagyon hamar négy hüvelyknyi vastagon borította el a födélzetet, 
miközben áthatlan sötétség fedte el az eget és a tengert. Megtartottuk 
hajónk irányát, míg nem a 4-ik pont világát véltük felismerhetni, ekkor 
szélnek (DNy.-nak) fordítottuk a hajót, mivel csak nagyon csekély távol
ságra láttunk és nem tudhattuk, mi történik a szorosban ama rémítő 
éjszakán. A vakító hamu- és kőeső egész ejen át megtartott, a nagy sötétség 
köröttünk és felettünk, sem oszladozott csak a különböző eredetű villámlás 
szüntelen villanásától szakíttattott meg. Mindez a Krakatau folytonos 
explozióinak morajával helyzetünket nagyon rémületessé tévé. Éjjeli 
I 1 órakor a beállott erős délnyugati szél közben 11 mérföld távolságban a 
szigetet már jobban kivehettük; tüzes nyalábok látszottak közte és az 
égboltozat közt fel és alászállani, mialatt a sziget délnyugati végén foly
tonosan fehér tűzgomolyok gördültek elő. A szél, bárha heves volt, forrón 
es fojtón lüjt, kénes bűzt és szénszagot hozva, a reánk hulló darabok 
némelyike vassalakhoz volt hasonló; a mérőón 30 fonálnyi (50 m' ) tenger
fenékről egészen melegen jött fel.

Éjféltől hajnali 4 óráig (27-én) a szél erős, de egyenetlen DDNy-i és
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NyDNy.-i irányú maradt, az áthatlan sötétség folyvást tartott, a Krakatau 
lármája kevésbbé folytonos, és inkább exploziók csattanásaiból állott, az ég 
egyik pillanatban iszonyú feketeségű, a következőben merő tűzláng, az 
árboczcsúcsokon és a vitorlarudak végein Szt. Ilona tüze imbolyog és egy 
sajátszerű vereses láng jő a felhőkből, látszólag megérintve az árboczok és 
vitorlarudak végeit*. Hat órakor reggel kiveliettük Jáva partjait, mire azon
nal kifeszítettük a vitorlákat, 8 órakor elhaladtunk a negyedik pont vilá
gító tornya mellett, lionnét jeladásainkra válasz nem érkezett. Nyolcz óra 
HO perczkor felvont névjelvényeinkkel Anjernél vitorláztunk el oly közel, 
hogy házait megkülönböztethettük de nem vehettünk eszre a városban 
semmi mozgást** valamint az egész csatornában sehol nem láttunk, sem a 
parton sem pedig a tengeren semmi olyast, a mi emberek jelenlétére mu
tatott volna.

Tíz óra I 5 perczkor a tenger üvegsima volt, az idő kiderül, hamu és 
zsarát nem hull többé, a szél pedig könnyű I )Iv-ről. I I óra 1 ö perczkor a 
Krakatau irányában, mely most már 60 7/'„-nól távolabbra esett, egy ré
mítő explozió hallatszott. Egy hullámot láttunk egyenesen a Button (Bra- 
bands-Hoedje) sziget felé rohanni, mely átgördült a déli részén és az éjszaki 
és keleti oldalon a sziget félmagasságáig emelkedett. Ezt kétszer láttuk is
métlődni, de a kormányos már előttünk is látta egyszer. Ugyanaz a hullám 
Jáva partjaira is egyenesen rágördült. Egyidejűleg az ég gyorsan elborult: 
I)DNy. felől erős szél kerekedett fel: 1 1 ó. HO p.-kor oly sötétség vett körül 
bennünket, hogy szinte markolni lehetett; egyúttal iszap, homok és még nem 
tudom minek aláömlése vette kezdetét. EEK. felé óránkénti 7 mf. (mintegy 
11 ö ,„ ) sebességgel haladtunk, kifüggesztve az oldallámpákat, két embert 
állítva őrnek előre, míg a két másod tiszt jobbra és balra ügyelt, egy ember 
pedig folyton a sarat mosta le a mágnestű dobozának üvegéről. Éjszak és 
ENy. felé, mielőtt az égelborult volna, még két hajót láttunk magunk előtt; 
ez nem kevésbbé növelte helyzetünk aggodalmát. Délben oly sűrű volt a 
sötétség, hogy utunkat tapogatva kelle keresnünk a fedélzeten és a hajó 
farán egymással szólva sem láttuk meg egymást. Ez az irtózatos helyzet az 
iszaphullással együtt eltartott I óra 30 perczig, miközben a vulkán lármája 
és a villámlás néha félemletes vala. Két óra tájban megláttunk egyetmást 
az árboczokon, az iszapzápor is megszűnt. Öt óra felé éjszak és EEK.-re meg
látszott ismét a horizont. De éjfélig az égbolt sötéten és fenyegetően neheze
dett reánk, hébe-hóba egy kevés homok is hullott és a vulkán morgása 
is még tisztán volt hallható, noha ekkor már teljes 60—70 mérföldnyire

“ Ezek elekromos jelenségek valának, a föld és a lóg elektromosságának 
tenytüneménynyel kísért kiegyenlődései.

Anjer lakói ekkor — miként azonnal látni fogjuk — m ár valamennyien el
pusztultak volt.
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(110—J -0 7t‘m) estünk, tőle távol. Általában oly sötétséget minőt átéltünk 
ebben a szokatlan időben-(nappal), kevesen képzelhetnek el és sokan talán 
el sem hiszik, hogy így volt. A hajó, peremétől a vízvonalig, úgy nézett ki, 
mintha czementtel lett volna bekérgezve, vitorlámrlak, vitorlák, kötélzet és 
minden iszonyú állapotban ; de hála istennek senki sem sérült meg és a 
hajónak sem esett baja. De mi történhetett Anjer-rel, Merak-kal és -Jáva 
partjainak többi falvaival ?<>

Még két hajó volt közel a katasztrófa középpontjához aug. 26—28-án. 
Az egyik egy amerikai vitorlás a Bcrbica, mely augusztus 26-ka es 28. közt 
a Szunda csatorna déli bejárójánál a Adakke hoek és Jáva l-ső pontja kö
zött tévelygett. Kapitánya L ogan egy hollandi újságban a következő följegy
zéseket irta le :

Délutáni két órakor az égboltozat elsötétedik és 4-ig fenyegetővé lesz,
6 órakor estve dörgés és villámlás, nyomban hamu hull, egészen sötét lesz 
s a tenger mozgása is ekkor veszi kezdetét.

Éjjel a hamueső erősbödik s horzsakő-darabok is hullanak. A villamos 
jelenségek mindinkább fokozódtak; tűzgolyók csaptak a fedélzetre,iszonyú 
üvöltés hangzott szüntelen, a kormánykerék rézfogói megmelegedtek, a ka
pitány, kormányos és több matróz elektromos ütéseket éreznek. Nehogy a 
hajó belseje tüzet fogjon, a nyílásokat vitorlákkal borítják be, a kormány
kereket megkötik, az egész legénységet lerendelik a hajótestbe, a fedélzeten 
csak a kapitány és a fedélmester maradnak őrszemekül.

Ejfélután 2 órakor (27-én) az egész hajószemélyzet lelapátolja a fedél
zetről a ráhullott 3 lábnyi magas hamuréteget.

Alásnap délelőtt 1 I órakor erős DK-i szól kerekedik, délután 3 órakor 
egy 6 m' (20') magas hullám oly erősen lódította meg a hajót, hogyacliro- 
nometerek megálltak. Dörgés, hamuhullás, tovább tart, az aneroid mutatója 
711 és 762 vlJm közt (28 és 30") ide-oda szökik. Hat órakor estve a zaj le- 
csendesül; a hajó körül horzsakő úszik. Éjféltájban a villámlás is mindig 
távolabbra marad. De a hajót ismét 20 cfm (8") vastagon födi a hamu. 
Egészben mintegy 41,000 7vjw (40 tonna) hullott a hajóra. Ekkor pillantot
tuk meg Jáva I-ső pontjának világát, azonnal vitorlát feszítettünk, de az 
úszó horzsakő miatt csak lassan haladtunk előre. A Princess szigeten 
45—61 cjm (18—24") vastag horzsakő-padok valának láthatók. Délután 
(28-án) a Krakatau mellett vitorláztunk el, a mennyire ki lehetett venni, a 
sziget két rés által három részre volt osztva. A tenger felszínét horzsakő és 
úszó emberi hullák borították.

A másik hajó a Goucemeur Laudon gőzös Anjer-ből aug. 26-án 
délután 3 órakor átment Telok-Betong-ba, ott maradt másnap reggeli
7 óráig s akkor a város elpusztulása után, vissza igyekezett Anjerbe — fel-

26 LÓCZY LAJOS.

” Nature 29. köt. 140—141 lap.



2 7

tételezve a tengeralatti távírókábel elromlását — hogy a veszélyt hírül 
vigye; de mielőtt kiért volna a Lampong öbölből, beállt a sötétség, úgy 
hogy a gőzös nem folytathatta útját és mindkét horgonyát kivetve, augusztus 
28-áig veszteglett, teljes gőzt táplálva 80 távolban a kitörés színhelyé
től. A hajónak egyik utazója közölte a Laudon éleményeit :

Telok-Betong-ban 26-án esti 7 órakor magasan járt a tenger, úgy hogy 
a csolnakok többé nem közlekedhettek.

Másnap reggelig szép idő; 7 órakor egy roppant hullám közeledett, 
teljes gőzzel fordulva neki horgonyaink ellenében kiállottuk azt. A parton 
azonban a hullám mindent elpusztított, kivéve a magasabban álló rezidens 
palotát, az erődöt és a kaszárnyákat; a Brrouc gőzös, mely éjjel a partra 
dobatott, ekkor több kilométernyire meg beljebb került a szárazra. Még 
három gyorsan egymásra következő hullám gördült rá a városra, melynek 
területe rövid időre háborgó tengerré változott.

Mielőtt kiértünk volna a Lampong öbölből, egészen besötétedett. Dél
előtt 10 órakor már oly sötét volt, hogy a hajó fedélzetén a tárgyak kör
vonalait és az alakokat nem lehetett kivenni. Tizennyolcz óráig maradt 
helyben a hajó. Ez alatt a lehulló iszap 50 magasan borította el a fedél
zetet, az iránytű igen nyugtalan volt, a barométer rendkívül magasan állott 
a lélegzés akadozott, nehányan a hajón rosszul lettek és elálmosodtak. 
Később a tenger háborogni kezdett, a szél egyre növekedett, végre szélvész- 
szé fajúit.

Majd ismételve magas hullámok csaptak át a hajón s az majdnem 
felborult. A villám többször leütött a Laudon-ra, végig futott a vezetéken, 
aztán a fedélzetet átugorva, csapott be a tengerbe, irtózatos csattanások kí
séretében. A hajó környéke ilyenkor vakító fényben úszott. A mindent be
borító szürke sáron ez a fényár kísérteties látványt nyújtott. Az árboczokon 
és vitorlarudakon Szt.-Elm tüze játszott. 28-án hajnali i  órakor gyenge 
holdvilág tűnt fel a láthatáron. Az egész idő alatt detonácziók nem valának 
hallhatók.* Pulotigá-nál a horzsakő elzárta az öbölnek bejáratát. Pulotiga, 
Szebeszi szigetek és a szárazföld között a horzsakő sziklákhoz hasonló 
alakokat mutatva, hidat képezett. Ez okból a gőzös a Lagundi szorosba 
fordult és a Krakatau-t dél felől kerülte meg ; ekkor látták, hogy a sziget 
nagy része eltűnt, egy meredek kráterfal látszott füstölgő hasadékokkal, 
— mintha a csúcs ketté volna szelve.

A tengerből a Krakatau és a Szebeszi között több alacsony szikla
sziget meredezett elő, melyeken még a vulkáni erők működésben voltak. 
Nyolcz különböző helyről — sötét pontokról — emelkedett fel füst; a 
koválygó füstoszlopok a magasban egybe olvadtak. Vájjon erupczióktól

* Azok lárm ája hihetőleg a menydörgés zajában veszett el vagy azzal í'öl- 
cseréltetett.
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származtak-e ezek vagy csak víztölcsérek valának, az nem látszott elég 
világosan.*

H egedűs Jenő úr, a ki 16 év óta a németalföldi kormány tisztviselője, 
Jáva nyugati partjának felvételével volt megbízva és épen a háromszögelési 
munkálatokat volt befejezendő, midőn a Krakatau nagy kitörése bekövetke
zett. Augusztus 26-án a Welkomst-baai-ban tanyázott, midőn a kitörés elő
jelei mutatkoztak, melyekre kezdettől fogva már csak azért is figyelmet 
fordított, mivel a háromszögelési operácziókboz szükséges tiszta levegőt jó 
eleve meg kellett lesnie. A következő észleléseket H egedűs úr szóbeli közlé
seiből állítottuk össze.

A Welkomst-baai partján mintegy 60—70 A'/m távolságra a Kraka- 
tau-tól délre augusztus 26-án reggel, miként a megelőző napokon, még 
az ilyenkor uralkodó DK.-i musszon lengett. A trópusokon tudvalevőleg 
a széljárás igen szabályos szokott lenni, az uralkodó szélirány ott napokig 
sőt hetekig változatlanul megtart. Az egyenlítőtől délre ezenkívül a mi nya
runk idején tart a tél szaka, melyet ott csupán a tartós szárazság jellemez. 
Nagyon meglepő volt tehát, midőn déli 11 óra felé a szél egyszerre megfor
dult nyugati zivatarrá s hozzá alacsony járású terhes felhők érkeztek, sőt 
a mi ebben az évszakban nagy ritkaság, erős zápor hullott. Délutáni H óra
kor ismét a délkeleti szél kerekedett felül, mialatt E. és ENy.-i irányban 
sűrű fellegek tornyosodtak; 5 órakor kémény ágyúzáshoz hasonló detoná- 
cziók hallatszottak, nap leáldoztakor a levegő sárgásveres színt öltött és 
telve volt elektromossággal. Majd a rendkívüli légmozgást és zivatart a 
légben és a tengerben egy sajátszerű nyugalom és simaság váltotta fel, 
melynek vésztjósló csendje aggodalmas várakozással töltötte el a kedélyt.

A tengernek ez a halálos simasága megtartott esti 7 óráig, mikor a 
víz egy dagályhullámmal emelkedni kezdett és átlépte a partvonalat, 
vagyis a rendes dagály legmagasabb nívóját. A hullám a partról ismét 
visszagördült, de csakhamar újra a partra ömlött: az érkező és távozó hul
lámok mindinkább növekedve negyedóránként következtek egymásra. 8 óra 
tájban már a vízhez közel eső házakat a hullámok elsodorták, a horgonyai
kon nyugvó hajókat pedig magukkal ragadva a szárazra helyezték, hol azok, 
midőn a hullámok visszasikamlottak, ezer darabra törtek szót. Ez a hullám
zás a 60—70 lii.w távolra eső Welkomst-baai-ban sokkal erősebb volt, mint a 
Krakatau-hoz közelebb Anjer-nél. Kevéssel az első hullám beérkezése előtt 
finom homok hullott. A jövő-menő hullámok, a hamuhullás és az elektro
mos jelenségek az egész éjszakán át tartottak. 27-én reggeli 6 órakor a 
hullámok rövidebb időközökben és magasabban érkeztek; Jáva partján 
Anjer és Tyeringen városokat elárasztották, jobbára fából és bambuszból 
való házaikat romba döntve. A lakosság a partmelléki kampong-okból
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(falvakból) a párhuzamosán elnyúló 10—15 mí magas emelkedésekre futott, 
a hullámok visszavonulásakor azonban sokan vissza meg visszatértek 
tűzhelyeikhez javaikat megmentendők és ez igyekezetben igen sokan vesz
tek el. Anjerben az el nem menekülő európaiak már reggel 0 órakor a 
vízbe haltak, az első magasabb hullám ellepte házaikat és szobáikban ful- 
lasztá meg a meg ágyban pihenőket. Csodálatos módon menekültek meg 
némelyek; így különösen a rezidens (legmagasabb tartományi tisztviselő) 
neje, kit két gyermekével karjain futás közben ért utói a hullám, ez fel
kapta őt és egy magasabb pontra veté, honnét a ritka lélekjelenléttel biró 
hölgy el nem áléivá futott tovább biztos helyre, mielőtt egy következő hullám 
érkezhetett volna. Egy másik európai, lovon vágtatva menekült a közeledő 
hullámhegy elől és sikerült versenyt futva azzal kellő magasra futni előle. 
Tyeringenben a hullámok ekkor még nem voltak oly magasak, mindazon
által a város nag}r része, bárha emberáldozatok nélkül, már 37-en reggel 
elpusztult. A mindig fokozódó hullámgördiilések, detonácziók es villámlá
sok reggel 8-kor hirtelen lecsendesedtek, 6 óra fele azonban rögtön egymás 
után három iszonyú erős csattanás hallatszott, melynek hangja túlterjedt a 
hollandiak keletindaibirtokain. Mangkasszár-ban (Czelebesen) és Atyej-ben 
(Szumatra ENy-i csúcsán) — mindkettő körülbelül 150(> Vm távolságban a 
Krakatau-tól — a hollandi csapatfőnökök az ellenség lövéseinek hitték a 
detonácziókat. Mangkasszár-ból egy hadi hajó indult ki, Atyej-ben pedig a 
tábornok egesz csapatával kivonult az erősségből az ellenség támadását 
gyanítva. Egy franczia brigg Szumatrától keletre több mint 1600 távol
ságra a kitörés színhelyétől hallotta a detonácziókat 37-ón déli II óráig es 
meglepetve észlelte, hogy a dörgéseket villámlás nem előzte meg.* Nehány 
perczczel a nagy csattanások után a Welkomst-baai-ban sötétedni kezdett 
és egy negyed óra múltán kevessel 0 után oly áthatlan sötétség lett hogy 
még a házak és fák körvonalait sem volt lehetséges megkülönböztetni, sőt 
még a szem láttávolába tartott kezet sem látta az ember. Már előbb világos 
volt, hogy a hullámok a Krakatau-tól indulnak ki és a távolságnak megfe- 
lelőlegV2 óra múlva az egyes erupcziók után érték el Anjer-t és egy egész 
óra után a Welkomst-baai-t. Ott, a hol a hullám valamely öbölbe jutott, 
magasabban lepte el a partokat mint a nyílt partvonalokon így Anjer- és 
Tyeringen-ben a víz nem hágott oly magasra, mint a Welkomst-baai-ban 
és a Lampong-baai-ban, vagy pedig a Szent-Miklós, foknál, hol maga a 
csatorna szorulata okozott torlódást.

A nagy kitörésre következő dagályhullám mintegy 34 mj  -nyi magas
ságot ért el a Welkomst-baai-ban, miként erről H egedűs közvetlen közelében 
azon helynek, hová kísérőivel menekült, utólag meggyőződött. Ez a leg-
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magasabb hullám okozta a legnagyobb pusztítást a városokban és lako
saikban. Anjer, Tyeringen, Merak a Jávái parton neliány perez alatt 
tökéletesen elpusztult, nem is említve azt a számos kisebb-nagyobb Jávái 
helységet, mely a partot szegélyezte. Anjer-ben egy épület sem maradt 
meg, még a vár is nehéz kőbástyaival és épületeivel elsöpörtetett. A vész 
után oda érkező kormányközegek helyét homokkal találták takarva. A vilá
gító torony szintén elpusztult. Tyeringen-ben a benszülött főnök (regens) 
egész 58 tagból álló családjával elveszett; az európai másod rezidens szin
tén két gyermekével és még 4 európaival a hullámok martaléka lett.

Merakban, a Szt.-Miklós előfok nyugati oldalán az épülőfélben lévő 
batáviai kikötő számára a kormány egy nagy kőbányát nyitott, melyből két 
mozdony szállította a hajókhoz az anyagot. A bánya egész személyzete 
elveszett, csupán egy európai munkás menekült el, a kit ugyancsak a 
hullám emelt egy magasabb partra. A szerkocsikat vontató két mozdony, 
melyek mindegyike legalább 20—22,000 % súlyú lehetett, állóhelyéről 
200—300 mj -nyíre löketett tova a hullám által és tökéletesen hasznavehet- 
lenné vált; még a sínek is úgy összecsavarodtak mint a gyaluforgács a 
hullám minden képzelmet felülmúló ereje által.

Szumatráról, a hol kevesebb a lakosság, nem jelentettek ily borzal
masságokat ; de ott is Lampong kerület főhelye Telok-Betong a rezidens 
magasan fekvő házának, a kaszárnyák és az erődnek kivételével egészen 
elpusztult, egy kormányzósági gőzös mintegy 5 Kj,, -nyíre a szárazra vettetett.

Ott, hol Jáva délnyugati részén a Panjung hegy peninzuláját a sziget
tel egy 6—7 Xĵ  szeles alacsony földszoros összeköti, a hullám a Welkomst- 
baai-ból átgördült a Dél-Jávai tengerbe letarolva azt a sűrű rengeteget, 
mely a földszorost takarta. Ezen át menekült H egedűs a falvak maga köré 
gyűjtött népével. A besötétedés azonban reggeli 9 kor megakasztá előre 
haladásában, még lámpák segítségével sem voltak képesek tovább jutni, 
ezért a földszoros egy szikladomborodásán várták be a 18 óráig tartó 
éjnapnak végét. A detonácziók lármájában is jól hallatszott az őket minden
felől körűlzajló hullámok üvöltése s a fák recsegése. Másnap reggel (28-án) 
látta csak H egedűs a menedékhely veszélyes voltát; az ár teljesen körül
vette volt őket és a szikladomb csak 2—3 w/-rel volt magasabb a víznél. 
Hogy mily iszonyú volt a hullámhegy rohamának az ereje, bizonyították a 
kicsavart és derékban ketté tört Varingin-fák (Ficus bénjamina, Lin.), me
lyek törzseit a léggyökerek egyesülése gyakran 5—6 mj  átmérőjűvé vasta- 
gítja. A hullám ereje oly nagy volt, hogy még a parttól 10—11 X'm-nyíre 
is falvakat döntött romba. Mindazok, kik 27-én reggel az első fenyegetőbb 
hullámok elől Anjer, Tyeringen és a Welkomst-baai vidékén a parttal pár
huzamosan futó 10— lö ^ -n y i magaslatokra menekültek, a sötét falként 
előrenyomuló 9 órai hullám következtében menthetlenül odavesztek. A ben- 
szülöttek közt az emberveszteséget a hivatalos becslések Jáván és Szumat-



rán 40,000-re teszik; a partokon lakó 20—20 európai közűi csak 2—I! 
menekült meg. Mas szóval a partok; közvetlen lakossága egészen oda
veszett. A benszülötteknek szívós ragaszkodása a szülőházhoz és az 
együgyű fatalizmus nagyban okozta, hogy a menekültek száma oly 
-csekély. Igen sok kampongban, melyen H egedűs úr átvonult, a benlakókat 
semmi rábeszéléssel sem volt képes rábírni, hogy tűzhelyeiket elhagyva 
hozzá csatlakozzanak vagy csak beljebb a szigetre magasabb helyekre 
meneküljenek.

A magas dagályhullám oly nagy tömeg vizet öntött a szárazra, hogy 
másnap, 28-án, a folyók mind meg voltak áradva és Jáva déli partján, hol 
H egedűs hajnalhasadtával gyors menetben sietett valamely biztos lakó
helyre, egy kisebb folyón átkelvén annak ragadó árjában majdnem oda
veszett. Rémítő képeket hag}’ott maga után ez az özönvíz a imrtokon: a 
mélyedéseket tócsák foglalták el s azokban százával hevertek a holttetemek, 
a melyeken a tengerből ott rekedt czápák és krokodilusok bő lakmározást 
csaptak. De ennél is iszonyatosabb volt a vészt túlélő benszülötteknek min
den kegyelet nélküli magaviseleté: a megfultak eltakarítására senki sem 
gondolt, ellenben mohó kapzsisággal tulajdonították el a tetemek ékszereit 
és használható ruházatát.

Bárha a legnagyobb pusztítást a főkitörésre rákövetkező dagályhul
lám okozta még délelőtt (27-én), a helyzet rémületessége azután sem 
szűnt meg. Nyomban a 9 órai hármas borzasztó detonáczió után hamu és 
horzsakőhomok kezdett permetezni és mindinkább erősebbé lön : a lehulló 
szemek borsószem nagyságúak valának, a hol H egedűs volt; déltájban egy 
terhes esőfelhő bocsátkozott le és még a magasban sárrá gyúrta a kitö
rés hamuját, homokját, úgy hogy az mint valóságos iszapeső zuhogott alá. 
Az iszap terhe alatt a fák és ágak sűrűn szakadoztak le s az így keletkező 
recsegés nem kevéssé fokozta az iszonyatos nappali sötétség borzalmát. 
Még Batáviában is olyan sötétség állt be, hogy déli 11 és 2 óra közt meg 
kellett a lámpákat gyújtani. A hőmérséklet ez alatt nagyon leszállott; 
H egedűs szerint legalább 10° C-szal a rendes alá, úgy hogy este felé mind
nyájan dideregtek.

A detonácziók kevesebb érélylyel bár és hosszabbodó időközökben, 
de még egész nap és egész éjjel ismétlődtek; ellenben a tenger hullám
zása mindinkább csökkent; reggelid órakor az ég tisztulni kezdett és mire 
28-án reggel megvirradt, minden lecsendesült és H egedűs úr a tenger 
parthomokján 22 nyi útat téve, folytonos félelem közt egy újra 
emelkedő hullám miatt, csodálkozva tapasztalta, hogy a normális árapály 
még a szokottnál is kisebb mérvű volt.

H egedűs úr az egész idő alatt legkisebb földrázkódást sem érzett; 
csupán Jáváról érkeztek olyan egyes pontokról földrengési hírek, melyek
nek összekötő vonala a Kendang hegység megnyujtott tengelyebe esik és
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a Krakatau felé irányúi. E vonalon oly erősek voltak a rázkódások, hogy 
miattuk házak omlottak ke.

A partokról H egedűs úr följegyzésein kívül csak nagyon kevés meg
bízható adat jutott el Európába ; mert azok, a kik följegyezhettek volna a 
tünemén3reket, elvesztek; vagy a kétségbeesés kísérte menekülés közben 
nem voltak képesek a megfigyelésekre.

Anjer-ből egy szemtanú a következőket hozta tudomásra: 26-án esti 
6 órakor már egészen besötétedett; 27-én reggeli 6 órakor jött az első hul
lám. Egyik megmenekült így beszéli el szabadulását: reggeli 5 ó. 15 p.-kor 
már kimentem, többekkel beszélgetve láttam meg a távolból közeledő sötét 
hullámot, mire azonnal futásnak eredtem. A víztömeg versenyt futott ve
lem. Végre kimerültem és elbuktam, szerencsémre egy magasabb helyen, 
hová a hullám föl nem ért. Láttam, a mint a lapos part házai elpusztultak. 
Egy másvalaki ekkép beszéli el az eseményt: Indiai szokás szerint már 
korán a parton sétáltam, onnét hazaérkezve hallom a vészkiáltást: «.Jön 
a víz !«Körülnézve, látom a magas hullámot, mely elől már nem menekül
hetek, a másik pillanatban fölkap s én egy fában kapaszkodva menekülök 
meg. Ezután meg nehány hullámot látok beérkezni, melyek Anjer-t a hul
lámos tenger színhelyűévé varázsolják: csak a háztetők és a fák koronái 
látszottak ki belőle. Egy harmadik egyén ágyastól dobatott a hullám által 
egy elég magas helyre. Mindenki megegyez abban, hogy 9-kor reggel be
sötétedett és villámlás, hamu, iszapeső kíséretében a sötétség eltartott 
másnap reggelig. A hullám magassága az elbeszélések szerint 10 nj  -nyi 
lehetett.

Merak-ból H egedűs úr értesüléseihez meg a következőket fűzhetjük : 
26-án este 7 és fél nyolczkor heves detonácziók és rezgések voltak érezhe
tők, dé ezek nem földrengéstől eredtek. A hullámok elsöprik a klímái tele
pet. Éjjel tüzes jelenségek a Krakatau irányában és földrengési lökések.

Másnap reggel az európai tisztek még mind házaikban voltak, midőn 
az első hullám megérkezett; de nem rettenve meg tőle, nem menekültek 
magasabb helyre, ez alkalommal vesztökre, mivel a következő roppant 
hullám 9 órakor egynek kivételével mindnyájukat megölte. A bányák fel
ügyelő mérnöke Mc Coll 1-1 w/-nyíre (135 láb) becsülte a hullám ma
gasságát.*

Szumátra partjairól a következő hírek érkeztek :
Telok-Betong-ban 26-án esti 6-kor gyenge liomok-eső, egy félórával 

később a tenger tükörsima, a kinyúló farakodó (Pier) végén a tenger egy 
méterrel alacsonyabb annál, egy pillanat alatt azonban egy méterrel önti 
el azt, úgy hogy a rajta álló embereknek vízben kellett gázolni a partig.

* A mennyiben Anjer-nól a dagályhullám csak 10 mj  v o lt, kétség tér ahhoz, 
hogy a tőle nem oly messze eső Merak-nál a víz négyszeres magasságot ért volna el.



3 3

Másnap reggel 6 óra 20 perczkor egy szemtanú a kaszárnyákból, melyek 
magaslatokon állnak, Kankang faluba ment, midőn egy fekete hullám köze
ledett; azonnal a kaszárnyák felé iramodott követve a falubeliektől; a ha
lomra érkezve látta miként pusztul el több helység. A víz 1—2 méterrel 
maradt a 25 méternyi magas Talang halom alatt, tehát 22—24 méter 
lehetett.

Ketimbang-ban az ellenőr 26-án 7 órakor este erős hullámzást ész
lelt, több prau unaláji hajó) a szárazra került. Másnap forró hamu és 11 óra 
30 percztől ökölnyi kövek hullottak. A Szemangka-öbölben Binuangan 
helységnél 27-én 6 órakor reggel a víz színtája alászállott, a különben víz 
alá rejtett sziklák láthatókká lettek; de nem soká magas hullám érkezik, 
visszasikamlik, ismét beérkezik es nagy károkat okoz; nem sokára ez
után besötetedett, iszap és hamu esett késő estig és csak másnap reggel 
derűit fel.

Nem sokára a katasztrófa hírének vétele után egy nagy hadihajó a 
l'rins Hendrik rendeltetett a csatornába az abba lépő hajók biztosságára. 
Ez először is a Vlakke-hoek fokra ment (Szumatra DK.-i előfoka), de a 
horzsakő miatt emberei nem juthattak a partra. Csak szeptember 3-án 
sikerült ez egy másik hajónak mely meglátogatva az itt levő világító tornyot, 
ennek 5 európai és 14 benszülöttböl álló személyzetéből 10 benszülött 
halva, 3 európai és 4 benszülött nehezen megsebesülve találtatott. A torony 
nagyon meg volt rongálva, a melléképületek egeszen elpusztultak.

A Prins Hendrik szerint a Krakatau éjszaki része eltűnt, az újon ke
letkezett szigetekről Calmeyer és Steers a hadihajó tisztjei után elnevezve 
folyvást füst emelkedett fel és időről-időre fénytünemények villantak fel. 
A hajó tisztjei szeptember 16-án a Szemangka öbölben akartak kiszállani; 
találtak is egy helyet, a hol nem volt horzsakő, de itt a hullámtörés hiúsí
totta meg a kísérletet; másnap egy csolnak megmerült a horzsakőben, 
mely a hajó körül 1'5 mf (5 láb) vastag volt, úgy hogy állni lehetett rajta 
és a hajó alig volt képes megfordulni közte; a kondenzátor is explodált 
úgy, hogy a hajó horgonyt vetett. A tengert, a meddig a szem ellátott, 
horzsakő födte. A Lampong-öbölben szept. 14-én még 4*2w/ (14 láb) vas
tagságban úszott a horzsakő. A Szebeszi szigetet tetőtől-talpig elfedte a 
hamu, rajta mindenki elveszett.*

A horzsakő azonban nem csupán a Szunda csatornában úszott. Szept. 
9-én Gipsy franczia bárka 4° 5' I). szél. és 79° 46' K. hossz, alatt tehát 
mintegy 2780 X/^-nyire a Krakatau-tól egész nap horzsakőben haladt.**

A KRAKATAU VULKÁN KITÖRÉSE.

N ature 29. köt. 240 és köv. oldatok.
*v A horzsakő (vagy tajtkő, talán helyesebben habkő) ugyan azon alkatrészek

ből áll, m int az obszidián és ettől csak likacsos, szivacsos szövegénél fogva különbö
zik. Mindkettő a trachytos kőzeteknek üveges módosulata. Fajsúlya is azonos azéval,

3Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884.
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A katasztrófa által okozott károkról és átalakulásokról a tengerfené
ken es a partokon a hivatalos adatok meg nem jelentek meg. De tíz ed
digiek után is bizonyos az, hogy számbavehető változások a Szunda csa
tornában nem történtek. A csatorna keleti része Jáva és a Krakatau közt 
épen nem változott meg. A partvonal sehol nem változtatta niveauját sem 
Jáván, sem Szumatrán es a tengerfenék nem vet a hajózás elé semmiféle 
akadályt; úgy hogy talaj-emelkedésről vagy sülyedésről nem lehet szó. 
A Krakatau éjszaki felének megsemmisülése és a két új szigetnek kelet
kezése csupán a vulkáni tevékenységnek beszakadással kísért exploziv és 
feltöltő nyilatkozatának tulajdonítható. Igen valószínű, hogy a tenger fe
nekén a szumatrai Yarkens-hoek-tól a Krakatau-ig nyúló domborulaton 
számos kürtő nyílt meg, ezeknek lehet a legtöbb biztossággal tulajdonítani 
azt a temérdek horzsakövet, mely nemcsak a Lampongöböl éjszaki be
járatát torlaszolta el, hanem Szumatra partjain is mindenütt nagy tömeg
ben halmozódott össze. Alig tételezhető fel, hogy e temérdek horzsakövet 
mind a Krakatau krátere szórta volna ki. és nem tengeralatti kitörések 
terméke volt.

A új szigetek helyzete a kiadja Kassza vulkán és a Krakatau közt. 
együtt azon körülménynyel, hogy a nagy kitöréssel és a szigetek keletke
zesével egyidőben a kiadja Bassza és a Krakatau régi kráterei is újra meg
nyíltak és azóta hamut öntenek, azt bizonyítják, miszerint a Krakatau ki
törésénél az abyssodinamikus erők EEK-i irányú hasadók mentén nyi
latkoztak. Nyilvánvaló lesz ennek következtében az, hogy a Krakatau nem 
csak politikailag tartozik Szumatrához, hanem geologiailag is. A Verbeek 
fennidezett közleményéhez csatolt térképecskén megjelölt* haránt hasadék 
tehát szépen igazoltatik a legutóbbi események által.

A Krakatau éjszaki felének eltűnése beszakadásnak eredmenye. Isme
retes, hogy május :20-án egy új kráter nyílt meg, mely 3 hónapon keresztül 
kisebb-nagyobb erővel folyvást szórta a hamut, lapillit és horzsakövet : arra 
is van adat, hogy keletkezésétől egészen augusztus közepéig tetemesen fel
halmozódott körülötte a vulkáni anyag. A vulkán mélyében ennek követ
keztében üregek támadtak, ezek beomlásának lehet legtöbb valószínűseg
gel tulajdonítani a sziget egyrészének elmerülését.** A pontos fenékmérések

hogy mindazonáltal olyan nagy az úszó képessége, azt a benne lévő sok, léggel telt 
üreg okozza. Csak ezeknek vízzel való megtelődése után sülved alá fenékre a horzsakó.

* Jahrbuch f. Min. 1882. Beilage II. IV. tábla 2. ábra.
A felm erült új szigetek a Calrueyer és Steers szigetek területe 2,üli 

és 4-26 □'/%,. A «Geographische Mittheilungen» decz. füzetében 29. köt. 461—462 1. 
egy rövid jegyzet van a térképben mellékelve, mely a Szunda-csatornabeli változá
sokat megjelöli; abban planimetrikus, számítás alapján az eltűnt Krakatau rész 
23 "25 □'Ni,, ahozzátapadt rész 1*42 QK/in -nak van adva, úgy hogy az előbb 32-5 □'7%,,-nyi 
.sziget területe most csak 10-66 Q 7bjm.
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fogják eldönteni, vájjon egy beomlott vulkán romjai rejtőznek-e az eltűnt 
terület helyén. Az eddig megejtett vizsgálatok is úgy szólnak mintha a 
Krakatau eltűnt részének helyén a tenger alatt egy vízzel telt kráter 
volna; a mélységek hirtelen változnak s némely helyen ott hol előbb 
szárazföld volt 360 w'-nél még nem értek feneket.*

Nevezetes és különösen kiemelendő, hogy a Krakatau rémi tó ex illú
zióit nem elűzte meij és nem kísérte földrengés. Megbízhatóbb tudósítások 
egyedül Merakról adják hírül a földrengés jelenségét. Hegedűs úr hang
súlyozza, hogy a Welkomst-öbölbeu legkisebb nyomát sem érezte a föld- 
rázkódásoknak. Ez a negativ adat nagy becset nyer a hullámok keletke
zésének megítélésénél. Hogy pedig a tudósítások ezen értelme megbízható, 
arra nézve elég megemlítenünk, miszerint Jáván a földrengések minden
naposak s így ott minden európainak bő alkalma van a földrengésnek 
mindenféle módozatával és fokozataival megismerkedni. Hogy ha a 
katasztrófa földrengéssel járt volna, ügy fel sem tételezhető, hogy a parton 
levő európaiak azt biztosan fel ne ismerjék.

A dagályhullámok keletkezésére nezve, melyek különösen Jáva part
ját pusztították el. ezért csak egy magyarázat lehetséges: azok nem voltak 
földrengési hullámok, hanem az exploziók es talán még a beszakadások 
okozta víztolulások. A hírek világosan előtüntetik, hogy a tenger emelke
dése 26-án este gyengén kezdődött és legnagyobb fokát 27-én reggeli 9 óra 
tájban érte el, midőn a Krakatau-nak H egedűs által megfigyelt három irtó
zatos exploziójára ugyanannyi hullámhegy erte a partokat. H egedűs úr 
véleménye az, hogy epen a lökések eme gyors egymásutánja okozta a hul
lámok magasra emelkedését; az egyik hullám tolta a másikat s a parton 
aztán a szilárd akadálynak visszhatása következtében hallatlan magasra 
torlódott a kétfelöl- nyomott víztömeg és miként egy meredek fal rohant a 
partra, a nagy tömeg és sebesség eleven erejével mindent letarolva, a mi 
elérhetett. H egedűs úr időjegyzései szerint számítva : a hullámok haladásá
nak gyorsasága másodperczenként mintegy 20 méternyi lehetett. Ennek a 
gyorsaságnak lehet tulajdonítani, hogy a Szunda-szorosban lévő hajók 
közül csupán a Laudon, mely közvetlenül Telok-Betong előtt horgonyzott, 
érezte meg a dagályhullámokat. A parttól távolabb vitorlázó hajók az 
anyag tehetetlensége folytán a hullám előrehaladásának nagy sebessége 
miatt meg sem ingottak; vagy talán a sík tengeren hullámok sem keletkez
tek, hanem miként az ütközésnél a meglódított golyósornak csupán a leg
utolsója, itt is a parttal érintkező víz nyilvánította a vele közlött lökés ere
jét. Csak is ezen esetek feltételezése mellett lehet megérteni azt, hogy a 
Charles Bal vitorlás látta ugyan a hullámok rácsapódását a «B rab an ti sip
kára» Anjer közelében, de maga nem érezte meg.

Ausland 1*84. N. 3. 57 1.
3 *
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Nevezetes még a barométernek tetemes ingadozása és az. hogy aug. 
36-án alkonyatkor a Szumatrai parton a hullámzás símán és egy vízsülye- 
déssel — negativ hullámmal — kezdődött és a legnagyobb hullámok az 
apály idejére estek. (Jáva partjain a rendes árapály különbsége igen cse
kély, csak nehány lábra terjed.)

A kitörést kizáró meteorológiai jelenségekhez nem szükséges jegyze
teket fűznünk, azok minden kitörésnek rendes mellékjelenségei, miként 
tankönyveinkből is tudjuk. A sárhullásról azonban szemünk előtt lebeghet 
azon alternativa, vájjon a Krakatau kráterje lökte-e azt ki, avagy a légbe]i 
vegyült össze az erupczió száraz meleg hamuja a kitörés vízgőzéből konden
zált záporral. Felfogásunk szerint minden valószínűség ez utóbbi eshetőség 
mellett szól. A Laudon és a Berbice fedélzetére lehullott iszap rémítő nagy 
mennyisége azonban egyszerre kitűnő magyarázattal szolgál a Jávái strató- 
vulkánokban és hazai trachithegységeinkben előforduló szürke, egynemű 
és igen finom agyagos tufa, trassz vagy erdélyi helyi nevén a opal la« ke
letkezési módjára nézve.

Ez tudomásunk szerint az első eset, melyben a levegőben keletkező 
iszap rakódott le a kitörés színhelye körül: az eddigi fölfogás szerint a 
záporok vize már a lehullott hamut gyúrta sárrá és öntötte alá távolibb 
vidékekre. Hogy a tufának, trassznak, palának nagy egyneműségére a Kra
katau iszapesője jobb magyarázatot ad, az bővebb fejtegetésre nem szorul.

A katasztrófa, mint említők, a Szunda-csatornából nem lépett ki. 
A Bantam-öbölben a Szt. Miklós előfok keleti felén a hullám nem volt ma
gasabb 1*8—3-0 mj -nél, nehány házat, mely a parthoz közel állt, ledöntött 
a víz, több prau-t (maláji tengerjáró hajót) szintén a partra vetett és nehány 
ember is elveszett; de mindez a csatornabeli szerencsétlen városok sorsával 
szembe sem állítható. Batáviában a 3 órai elsötótedést és akikötő hajóinak 
megrázását kivéve egyéb baj nem történt. A detonácziók meg Ceylon-ban 
és Szaigon-ban is hallhatók valának, az elsötétedés pedig Szingapúr
ban és Centrál-Jáván is gyenge hamuhullással egész Szurekartá-ig bekö
vetkezett.

Egy franczia brigg a Brani 1° -9' és 3° 59' d. szélesség és
89° 56'—89° 50' K. hossz, alatt, légvonalban mintegy 1670 7ijm távolság
ban a Krakatau-tól 37-én éjféltől déli 11 óráig és ismét 38-án igen finom, 
nagyon fehér homok hullását vette észre, mely elhomályosította a levegőt. 
Lehetséges azonban, hogy ez a Szumatrai Merapiról való volt.'

Sokkal nagyobb hatásköre volt a dagályhullámnak. Kiterjedt az az 
egész indiai oczeánra, sőt állítólag még az atlanti oczeánban is érezhető 
volt az általa okozott rendellenesség az ár-apályban. Darwin G. H. hírei

* A K rakatau ham ujának mivoltára nézve utaljuk az olvasót a jelen tüzet 
irodalm i rovatára.



szerint* Aden-ben, Kurassi-ban és Bombej-ban észleltetett. Kalkuttá-nál a 
Hugli folyón félutig a tenger és a város között augusztus 27-én rendkívüli 
hullámtorlódás volt.

Port Blair-ben (Adarnan szigetek) és Negapapam-ban (India DK-i csú
csán) a bullám oly zajjal jött, mintha hajó adott volna vészjeleket.

Dél-Afrikában Port Elisabeth-nél az aug. db. és 30. közt (déltőidéiig) 
feljegyzett árapály-diagram világosan mutatja, hogy aug. 27-én d. u. 4 óráig 
az árapály hullámai egészen rendesek voltak. Esti 8 órakor azonban rend
kívüli ingadozás állt be körülbelül egy órai visszatéréssel (periódussal) : 
0 órakor estve a hullámok 1*5 m1 (5') magasra emelkedtek, ezután fokozato
san csökkent a hullámvetés. Figyelembe véve azt, hogy ezen helynek távol
sága a Krakatau-tól egy könnyen elvégezhető számítás alapján mintegy 
8860 Aj,, és hogy a Port Elisabeth órája 5 ó. ISp. 30 mp.-el áll hátrább 
mint a Krakatau mil, s hogy az aug. 27-ki nagy erupczió mintegy reggel 8 óra 
45 perczkor volt, tehát az általa okozott hullám I 7 óra 30 perez 30 mp. 
alatt jutott el Dél-Afrika partjaira: a hullám haladásának gyorsaságát 
másodperczenként 140'kj w -ra számíthatjuk ki.

Mauriczius szigeten augusztus 27-én délutáni két órakor a tenger hir
telen 1*2— P5 mJ-rel (4—5') alászáHt; de egy óra múlva visszatért normá
lis állására.

Bodriguez szigetén 27-én déli 1 óra 30 perczkor oly zavargó volt a 
tenger mint a fazékban forró víz. Hirtelen állt be e tünemény és rögtön 
szűnt meg. Egy óra múlva a belső kikötőben jelentkezett újra a háborgás, 
midőn a víz hirtelen P80 m/-re (5' 11") szökött, a hajókat a szárazra ve
tette és gyors visszavonulásakor ott hagyta. A víz iszapos volt és kevésbbé 
sós mint rendesen.

Mióta ez a rendkívüli dolog történt, az ég éjszak-nyugat felé estenként 
egész 7 óra 15 perczig egy nagyon sajátságos szokatlan élénk biborveres 
színt öltött.

Béunion szigeten is 1*5 volt az emelkedés, ugyanazon időben 
mint a közelfekvő felemlített szigeteken.

Mauriczius szigetén a barométer is nagy rendellenességeket tünte
tett fel aug. 27-én; e helyen rendszerint 9 h. 30 m. reggel éri el maxi
mumát és délutáni 3 h. 30 m.-kor minimumát. Ekkor azonban délben 
ingadozni kezdett és I óra 10 perczkor állt legalantabb.

St. Brandon szigeteken (Admirant) a 6° 1). szélesség alatt aug. 27-én 
délutáni 3 órakor a tenger ép az apály idején egyszerre 6 mj - rel (20') emel
kedett a legmagasabb vízvonal fölé. Erre a víz gyorsan apadt, hogy PV-kint 
ismételve emelkedjék, így tartott ez 10 pereznyi, majd hosszabb időközök
ben, de mindig nagyobb magassági különbségekkel egész esti 7 óráig. Ezt

Nature 28. köt. í»2G. 1.
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az időpontot véve a legnagyobb hullámok beérkezésének, a fentebbi számí
tás mód szerint a hullám sebességéül 131 mj -1 nyerünk.

St. Brandon szigetén napnyugtakor a nyugati láthatár sajátszerű füs
tös tekintetű volt. 38-án délután ugyan azon dagályjelenségek ismétlődtek, 
de gyengébben. Hajnalodáskor KKÉ-tól KDK-ig különös bíbor színe
zés volt az égen és a nap úgy kelt fel mint a sextáns veres üvegén keresz
tül látszik.

A Szejcsellesz szigetekre 37-én délután 4 órakor rohant be a dagály, 
esti ö órakor a nap tiszta és tündöklő volt, alkonyaikor fényes derengés 
árasztotta el az eget, fél 7-ig mindig élénkebb lett az, egy negyed óra alatt 
eltűnt. Másnap reggel 7 órakor a teli holdhoz volt hasonló és 70° maga
san látszott állani 30° helyett a horizont felett.*

Az adatok, melyek arra szolgálhatnak, hogy a Krakatau kitörését, 
annak mellékjelenségeit és átalakító hatását megítéljük, még távolról 
nincsennek mind együtt. Az eddigiek után jó hiszemmel remélhetjük, 
hogy e katasztrófa, minő csak hosszú századok után szokott ismétlődni, 
kellőképen meg fog mérlegeltetni minden oldalról és a vulkanológia 
számára minden eddigi eseményeknél jobb példát fog szolgáltatni.

" Nature 28 k. 6gí>—í>27. 29 k. 32—33 1.

A TEIíAIES-KKX KÉPZŐD ESI FELTÉTELEIRŐL.
K ísérle tekkel egybekapcsolt előadás

a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén, 1883 deezember ö-ikén, a kir. József 
műegyetem általános ehemiai előadó termében.

Dr. IIosvay L ajos-tói.

Az a hatalmas ehemiai erő, mely a kén és különféle femek és fémoxy- 
dok között különösen magas hőmérsékletnél uralkodik, nagyon valószínűvé 
teszi, hogy a termés-kén földünknek nem azon korából való, melyben izzó 
gömb lehetett, hanem a sutiatok bomlási terményeiből állott elő.

A sutiatok bomlása folytán két terménynyel találkozunk, melyek a 
termés-kén képződésére befolynak: — ezek a kénhydrogen és kéndioxyd.

Ha stílfátok magas hőmérsékletnél organikus anyagokkal találkoznak, 
sultidokká redukálódnak. Ezek közönséges hőmérsékletnél savhydratokkal 
vagy haloidsavakkal, -— kellő magas hőmérsékletnél hydrogen vagy hydro
gen tartalmú vegyületek — tehát vízgőz befolyására is kénhvdrogent fej
lesztenek.
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Némely főleg neliez fém-sulfátok elég magas hőmérsékletnél kéndioxi
dot adnak bomlási terményül. Hogy a vulkánok láváját létesítő magas 
hőmérsékletnek jut-e szerep akkor, midőn vulkánok exhalatiojában ken- 
dioxyd fordul elő, — vagy a sulfidokból, a kénhydrogenből a levegő oxigén
jének rovására nem is nagy mélységben keletkezik-e a kéndioxyd, olyan 
kérdés, melyet definitiv eldönteni nem lehet. Képződhetik mindkét módon ; 
a két nézet egymással ellenmondásban nincs.

Annyi bizonyos, hogy régibb és újabb működésű vulkánok gázainak 
vizsgálata kiderítette, hogy a vulkánok gázaiban ha nem is mindig de gyak
ran fordul elő kéndioxyd és legtöbbször kenhydrogen; és az is bizonyos, 
hogy friss kitörésü vulkánoknál a kéndioxyd az eddigi megfigyelések szerint 
nem hiányzott, míg a folytonosan működőknél mondhatjuk minden eset
ben csak kenhydrogenről van szó.

A kénhydrogen akár szabadon akár vízben oldva érintkezzek huzamo
sabb ideig levegővel, részben oxydálodik: hydrogenje vízzé alakul, a 
kén leválik. Kénhydrogen exhalatióval bíró vulkánok közelében, továbbá 
kénhydrogen tartalmú vizeknél talált tetemes kénből azt következtették, 
hogy a termés-kén forrása a kénliydrogén. — Ezen föltevés ellen semmit 
sem szólhatunk, a tényék meggyőzőn bizonyítanak.

De ha a kénhydrogen és kéndioxyd képződési feltételei a vulkánoknál 
adva vannak, mi történik e testekkel, minő chemiai átalakuláson mennek 
át, hogy egyidejűleg a két gáz nem igen kerül napvilágra?

A felelet következő. A kénhydrogent erős redukáló anyagnak ismer
jük; hydrogenje némely oxygen tartalmú vegyiiletek oxygénje rovására 
is könnyen változik vízzé. E tulajdonságánál fogva a kéndioxyd oxygénjét 
is elvonja, és ennek az lesz következménye, hogy mind az egyik mind 
a másik vegyiiletben foglalt kén leválik.

Ez az átalakulás végbe megy magas hőmérsékletnél, könnyen végbe 
megy vízgőz jelenlétében; tehát olyan feltételek mellett, minők a vulkánok
nál nem hiányoznak. De legyen meg csak egyik feltétel, a vízgőz, ez is 
elég, mert ha a két gáz nedvesen közönséges hőmérsékletnél találkozik, a 
kén leválik. Es miután a ként nem is találják soha nagy mélységben, hol a 
hőmérséklet emelkedettebb lehet és lehetett, nagyon calószínü, hogy a kén 
közönséges fagy a közönségest new jelentékenyen meghaladó hőmérsékletnél 
keletkezik.

A kén leválását kénliydrogénnek és kéndioxydnak egymásra hatása 
alkalmával a következő kísérlet igazolja. Egy 6-—8 literes száraz lombikba, 
mely három nyílással bír, egyik nyíláson kénhydrogent, másikon kéndioxy- 
dot bocsátók be. A harmadik nyíláson az átalakulásban részt nem vevő 
gázokat vezetem el.

Ha jói szárított gázokat bocsátók be, körülbelül 3/i óra múlva észlel
hetünk csekély kén-leválást, ezután a kén mennyisége gyorsan szaporo

3í>
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dik. Ez a körülmény összefüggésben áll a keletkező víz mennyiségével: 
minél nedvesebb lesz az edény fala és az edényben foglalt gáz, annál 
nagyobb mértékben válik le a kén. — Míg ha nedvesen vagy csak gyapottal 
szárítva bocsátom be őket, nehány perez alatt a lombik fala gazdag kén
réteggel vonódik be. Bizonyos, hogy közönséges hőmérsékletnél bizonyos 
mennyiségű víz jelenlétében pentathionsav is képződik, de ha kénhydro- 
gen fölöslegben hat, a pentathionsavból is ként választ le.

Ha ennél az átalakulásnál egyszerűség okáért azt teszszük fel, hogy 
csak víz képződik és a kén leválik, úgy egy térfogat kéndioxyd és két 
térfogat kénhydrogén vesznek részt az átalakulásban; miből könnyen 
megérthető, hogy ha a kráterekben találkozó gázok között kéndioxyd van 
fölöslegben, akkor kéndioxyd távozik el változatlanul, ellenkező esetben 
kénhydrogén.

Azonban nemcsak ennek a körülménynek tulajdonítható, hogy eruptio 
alkalmával főleg kéndioxydot találnak, hanem annak is, hogy az uralkodó 
elég magas hőmérsékletnél sulfidok és kénhydrogén oxydatiója folytán is 
keletkezik kéndioxyd.

A lombik falára lerakodó kén sárga szendisulfidban oldható és oldha
tatlan részből áll, és mikroskoppal vizsgálva rhombos kristályok töredékeit 
fedezhetjük fel benne. Ha meggondoljuk azt, hogy a termés-kén kristá- 
lyodva a rhombos rendszer kristály alakjában fordul elő, az említett észlele
tet még figyelemre méltóbbnak tarthatjuk. Igaz ugyan, hogy a kén bár
minő módosulata állás vagy bizonyos esetekben mechanikai hatás követ
keztében rhombos kenné alakul, de tudván azt, hogy a kénhydrogenből 
különösen sok víz jelenlétében leváló kén színe nagyon eltér a termés-kén 
színétől, míg a kénhydrogenből és kéndioxydból az egymásrahatás alkalmá
val leváló kéné megegyez, föltelietjük, hogy ereactio hozzájárul a természe
tes kristályodott kén közvetlen képződéséhez.

Nehány kísérlet eredményét kell még íelemlítnem, melyeknek fontos
ságot tulajdonítottam annak eldöntésében, hogy a természetes kénkristá
lyok milyen hőmérsékleti viszonyok között képződhetnek.

Miként ismeretes, a széndisulfidból levált kén a természetes kén
kristályok alakjával bir. S chützenberger észlelte legelőbb, hogy a széndi
sulfidból levált rhombos kén kellő óvatossággal 111°—-lr!0° között meg
olvasztva, a lehűlésnél ismét rhombos ként szolgáltat. Ismételvén ezt a 
kísérletet, azt igaznak találtam; sőt nem csak 90-ig szánhattam le a meg
olvadt kén hőmérsékletével, miként S chützenberger Írja — hanem 86 -5°-ig  
és csak ekkor kezdődött a ken megszilárdulása. De tapasztaltam azt is, 
hogy ha a megolvadt kén —-  egyébként ugyanazon elővigyázat mellett — 
az olvadási ponton nehány fokkal tulhevitve huzamosabb ideig állott, már 
egyhajlásu oszlopokban kristályodott. Egyhajlásu oszlopokat kaptam, ha 
kénvirágot, kénrudat, kéntejet, egyhajlásu ként, és termés — nem kristá-
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lyos — girgenti ként olvasztottam meg. Az eredményen nem változtatott, 
ha a különféle ként megolvasztás előtt széndisnlfiddal megnedvesítettem.

Ezekből a tényekből következtethetjük, hogy a természetes leéli kristá
lyok 1 2 0 °  hőmérsékletén túl nem lehettek, és ha olvadt állapotból vették fe l  a 
rhovibos kristály alakot, az a hőmérséklet az olvadási pontot 111  -t — 
legfőlehb egy-két tokkal es akkor is csak nagyon riadd időre haladhatta meg ; 
mert ellenkező esetben ha a belső ids részecskék vhombos alkotóisuaknak néz
nek is ki, a külső alaknak egyhaj Iá s úriak kellene lenni, azaz a paramorphis- 
ninsnak a természetes kénkritályoknái is valami nyomat kellene találni.

Nincs okunk tehát kételkedni abban, hogy akár kénhydrogen, akár 
kénhydrogen és kéndioxyd voltak a ken forrásai, közönséges hőnél vált le 
a kén, míg a kristályodás a mennyiben közvetlen oldószerről nem szólha
tunk, inkább ugyan ezen hőmérsékletnél vegbe menő sublimationak mint 
hő okozta halmaz állapot változásnak tulajdonítható.

Merész speculatio nélkül nem mondhatjuk, hogy a természetes ken- 
kristályok oldatból válnak le. Igaz ugyan, hogy a széntartalmu testeknek 
időben meg kellett előzni a sulfidok képződését és földünk életében nem 
hiányoznak a feltételek, melyek mellett a széndisulfid képződését magya
rázni lehetne, de nem támogathatunk tényekkel olyan föltevést, mely a 
természetes rhombos kénkristályok oldószeréül széndisulfidet tartana.

Kitünően oldja a kent a petroleum is, és 100° alatt készített petroleu- 
mos oldatból ugyan olyan kénkristályokat kapunk, mint a szóndisultid- 
ból. De bár feltűnő, hogy a kén bitumenes márga társaságában fordul elő, 
mely bitumen a petróleummal összefüggésben áll, nem ismerek még 
adatot, mely eldönthetné, hogy petroleum a természetes kén oldószere 
lett volna.

A természetes kén harmadik forrásául tekinthetjük a szénoxysulfidot 
is. Az ebből leváló kén nem nagy mennyiségre tehető. Továbbá az a körül
mény, hogy a szénoxysulfid víz hatására széndioxydra és kénhydrogenre 
bomlik, bizonyossá teszi, hogy mindenütt, hol szénoxysulfid van, a kén
leválás már a kénhydrogen oxydatiojának következménye.
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A N E M Z E T K Ö Z I G E O L Ó G IA I C O N G R R SSI'S  IU Z O T T SÁ G A IN Á K  
Z Ű IS R 'H I T A N Á C SK O Z Á SA I 1883 N Y A K Á N .

Dr. Szajkó J ózsef-tői.

A nemzetközi geológiai congressus, miként a szakkörökben ismere
tes, három évenként gyűl össze. Második gyülekezése Bolognában volt 
1881-ben, a midőn a harmadik congressus helyéül 1884-re Berlint válasz
tották. Azonban üdvösnek találták, hogy a bizottságok találkozzanak idő
közben is és fejleszszék az ügyet a congressus idejéig. Találkozásul 1882-re 
az a hely volt kitűzve, a hol a francziaországi geológiai társulat fogja tar
tani vándorgyűlését, 1883-ra pedig, a hol a svájczi fog összegyülekezni.

1882-ben a Pireneekben Foix városban voltak a franczia geologok, 
oda hívták meg a nemzetközi geológiai congressus nomenclaturai és tér
kép-bizottságát is, hol a jelenvoltak a szept. 17—21. tartott ülésekben 
mind a két irányban több kérdést megvitattak, a nélkül azonban, hogy 
azok között valamelyik definitiv határozatra emelkedett volna. Capellini 
mint a bolognai congressus elnöke jelen volt, és a szokott erélylyel és 
ügyességgel vezetett ülések jegyzőkönyveit a megpendített eszmék részle
tezésével szerkesztetvén, azokat kinyomatta «Compte-rendu des séances 
de la Commission internationale de nomenclature geologique de l’Europe 
tenues a Foix (France) 1882» czim alatt, s a résztvevőknek megküldötte. 
Utólag én is jutottam példányokhoz, melyekből lesz szerencsém a magyar
országi bizottság tagjai számára szolgálni.

Engem amerikai ittam hátráltatott abban, hogy a Foixban tartott 
tanácskozniányban részt vegyek, bécsi collegáim közül se vett részt senki 
személyesen, hanem csak megbízás által.

Annyit azonban mondhatni, hogy a Foixban tartott tanácskozmány 
az ügy fejlesztésére jó hatással volt, mint erről egy év múlva meggyőződ
hettünk.

1883 nyarán (augusztus 7—10.) Zürichbe lett meghíva a két nemzet
közi geológiai bizottság, mint azon helyre, hova a svájczi geológiai társa
ság tervezte az évi vándorgyűlését. Itt szép számmal jelentek meg úgy a 
nemzetközi bizottság tagjai, mint a svájczi, sőt más országbeli geologok, 
úgy hogy a zürichi találkozás egészben véve szintén sikeresnek mondható; 
de másrészt arról is meg lehetett győződni, hogy két heterogén feladatú 
gyűlést egyszerre tartani nem előnyös. A svájczi geológiai társulat ülései
nek programmja érdekes volt: voltak nyilvános általános érdekű előadá
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sok és szorosan szakközlemények. Már az udvariasság megkívánta, hogy 
az ünnepélyes előadásokban mi is részt vegyünk testületileg, de többen 
felette érdeklődvén egyik-másik szakelőadás iránt, abban is megjelentek, 
mi által a mi saját tanácskozmányaink ideje szenvedett oly rövidségét, 
hogy azt az esti órákban kellett pótolni, mi által egyszersmind fárasztók, 
mondhatnám kimerítők lettek. Capellini-voI együtt néhány tag ott ma
radt még a gyűlés befejezése után, csakhogy mindent rendbe hozzanak, 
mi Berlin előtt rendezést kíván, míg többen, s azok között magam is, a 
geológiai társulat részére az ülés berekesztése után rendezett nagyobb 
mérvű geológiai kiránduláshoz csatlakoztunk, hogy H eim tanár vezetése 
mellett több olyan viszonyát láthassuk a hegyképződés alpin természeté
nek, melyre nézve Svájcz világra szóló példákat szolgáltat.

A zürichi határozatok szintén közzé vannak már téve Bolognából 
<1 Compte-rendu des séances de la Commission internationale de nomen
clature géologique et du comité de la carte géologique de l ’Europe tenues 
a Zurich 1883», miből példányokat az érdeklődőkre nézve rendelkezé
semre bocsátottak.

A zürichi tanácskozmányok menetéről lesz szerencsém a legfonto
sabb tárgyakat fölemlíteni:

Foixban hozott határozatnál fogva az elnök Capellini egy körlevelet 
szerkesztett, mely olyan kérdéseket foglalt magában, melyekre czélszerü 
volt az egyes országok bizottságainak figyelmét felhívni, hogy megoldatván 
Európa geológiai térképe, kivitelére szolgálhassanak. Ezen körlevelekre vá
lasz érkezett nemcsak több bizottságtól, hanem még egyesektől is, a me
lyek felolvastattak, s mint megannyi szavazat igen vagy nem értelemmel 
az egyes kérdésekre nézve tekintetbe jöttek.

Az első kérdés volt, hogy a Ganít az alsó vagy a felső krétába olvasz- 
tassék-e be?

Hébert mondja, hogy e kérdés a íranczia bizottság kebelében igen 
elágazó véleményre szolgáltatott alkalmat. Omaga is megváltoztatta előbbi 
nézetét és ma részletes tanulmány alapján elismeri, hogy a fauna az alsó 
Cenomanhoz fűzi, a melylyel bizonyos számú faj közös. Stratigraphiai 
tekintetben pedig áll, hogy a gault különféle emeleteken nyugodhatik, de 
csaknem mindig a cenoman fedi.

Európa térképét illetőleg sajnos, hogy a krétában 3 osztályt beve
zetni nem lehet, mert ekkor a cenoman a gaulttal egyesítve, alkalmasan 
képezhetné a középső emeletet: míg ellenkezőleg a cenomant a turonnal 
egyesíteni nem lehet.

Dewalqiíe megjegyzi, hogy ha három szakasz kivihető, a belga bi
zottság Hébert nézeten volna.

Hughes ellenben azt mondja, hogy az angol bizottság az alsó kretá-
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hoz hajlandó számítani a gaultot, mert Angliában nem könnyű mindig 
látni, hogy a palffiontologiai rokonság nagyobb-e a felső vagy az alsó ho 
mokkővel. A felsőben gyakran van ugyan eleg számmal gault kövület, de 
nem lehetetlen, hogy ezek a gaulttól bemosattak.

Mayer'emlékeztet, hogy a paleontologiai momentum mellett, nemely 
általános geogeniai viszonyról sem kell megfeledkezni, s ez az, hogy a 
gault alatt két faciest lehet megkülönböztetni nagy területen: egy éjszakit 
és egy alpint, míg a gaulttól kezdve fenn egész Európában, sőt Afrikában 
is csak egy facies van.

A vita úgy végződött, hogy ha a térképén több mint két emelet a 
kréta-systemában nem volna kiválasztható, a gault az alsó krétához veendő; 
azon országban azonbam a hol a gault élesen van kiemelve, a határ saját 
módon valami vonal által lesz jelezendő.

A Flyxch került szóba, eoczén-e vagy oligoczén ? A beküldött szavaza
tok nagy része oda ment ki, hogy Európa térképéről el kellene tűnni a 
íiysch szónak, mi el lett fogadva, a nélkül azonban, hogy a részletes ta
nulmányozásnál feláldoztatnék, sőt itt mint facies-képződmény fontosságra 
vergődik. Svájczban legtöbbször eoczónnek tartatik, de egyebütt ismeretes, 
hogy otykor oligoczén, máskor krétakori.

A íiysch az Alpokra nézve csaknem ugyanaz, a mi a Kárpátokra 
nézve a kárpáthomokkő, ez is petrograíiai fogalom, de stratigrafiai tekin
tetben lehet kréta eoczén oligoczén.

A rhrti systema önálló legyen-e vagy pedig csatolandó a liaszhoz vagy 
triászhoz.

Hébert szerint újabb palíeontológiai adatok a mellett szólanak, hogy 
a liaszhoz csatolandó, a franczia bizottság ide veszi.

A bécsi geologok, Neumayer és Mojsisovics az önállóság mellett szó
lanak fel azon szempontból, mert az Alpokban éles határ választja el a 
Hastól: az Ariéul« contorta zónában vannak a korálok, megalodusok s 
paleozoi nemek, ú. m. Athyris, Myophoria stb., míg fölötte tisztán Has 
jellemű rétegek következnek.

Más országokban ellenkező észleletek hozatván napfényre, e kérdés 
olyannak találtatott, melyet határozottan eldönteni a tudomány jelen 
állása szerint nem lehet, félig-meddig tehát az ment határozatba, hogy 
Európa térképén a rheti ne legyen általában mint külön systema kivá
lasztva, de nyoma mégis meg legyen azon országokban, hol azt a helyi 
geologok külön kiválasztják. A térkép-bizottság feladata lesz a kérdést 
gyakorlatilag úgy megoldani a liasz vagy triász területén, hogy az ezekkel 
össze ne tévesztessék.

Nonieiiclator palroutologicus kérdése. N e u m a y r , bécsi paleontolog, 
megkérte Zittel bizottsági tagot, hogy az ő nevében tegyen Foixban indít
ványt, hogy a fajok nomenclaturája érdekében egy index paleontologieus
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volna készítendő, mely a nemzetközi geológiai bizottság agise alatt közzé
téve épen azon a polc-zon állana, mint Európa geológiai térképe a geoló
giai nomenclatura és a képződmények-színezésére nézve.

Ezen indítvány egyhangúlag elfogadtatott, és Neumayr tanár felke- 
retni batároztatott. hogy készítse el tervezetét a zürichi gyűlésig, s azt ott 
terjeszsze elő minden részletével.

Megtörtént. Neumayr német és franczia nyelven szerkesztette a No- 
menclatur paleontologicus .tervezetét, az latinul volna Írandó. Kitenne 
14—15 kötetet. Kedvező körülmények között az első kötet d— ?> év múlva 
megjelenhetne, az egész nagyszabású munka 8— 10 év alatt készülhetne 
el. A Zürichben jelen volt tagok a tervezetet egyhangúlag elfogadták és 
kivitel végett Berlinben a congressusnak ajánlani fogják, hol azután szé
lesebb körben megbeszelve, a kivitel eszközlése végett tán majd bizottság 
is fog kineveztetni.

Nem hagyhatom ügyeimen kívül, hogy midőn a munkatársak szóba 
hozattak, míg Németországból, már csupa hírére egy ilyen vállalatnak, a 
•szaktudósok egész légiója felajánlotta közreműködését, addig Francziaor- 
szágból az illető képviselők alig tudtak két egyént említeni, Angliából is 
csak valamivel többet, kiknek támogatására egy ilyen nemzetközi feladat 
megoldásánál számítani lehetne 1

Revue Internationale de Geobxjie. Blanford jelenti, hogy a British 
Association egy sectiója ötét megbízta annak előterjesztésével, vájjon nem 
volna-e czélszerű a Geological Recordot átváltoztatni a geológiai congres- 
susok hivatalos orgánumává. Capellini megjegyzi, hogy D e Gregorio ha
sonló tervet nyújtott be, ennél fogva azt tartja, hogy legjobb lesz, ha egy 
bizottság neveztetik ki azon feladattal, hogy készítsen egy tervet egy Revue 
international de Géologie megvalósítására, és azt Berlinben terjeszsze elő. 
E bizottság tagjai: Blanford, De Gregorio, Fontannes, Neumayr.

EURÓPA GEOLÓGIAI TÉRKÉPE.

Hauchecorne a berlini bányásziskola és a geológiai intézet igazgatója 
mint az egyik megbízott az Európa geologiafxtérképének kivitelében, sze
mélyesen nem jelent meg, hanem Berlinből küldve írásban tett jelentést 
a vállalat jelen állásáról a következő 4 pontban:

I. A térképezési munka haladása. Egy kiosztott «tableau d’assem- 
blage de la carte géologique de l’Europe» négyféle színnel mutatja, hogy 
a 40 lapból melyek azok, a melyeknél a metszés be van fejezve, melyiknél 
van folyamatban, melyiknél csak a rajz befejezve vagy csak még munká
ban, végre melyik része Európának az, melynek rajza még meg sincs 
kezdve. Az ilyen lapok fehérre vannak hagyva. Nyugatról indult meg a 
munka, s befejezve van eddig Anglia, Spanyolország, Portugálba s Fra-n- 
cziaország nyugoti 2/s-da ; a metszés .folyamatban van Olaszországnál és
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Svédhonnál, míg Németország valamint monarchiánk ENy fele csak rajz
ban van, a DK fele Magyarországnak pedig csak munkába van veve.

Magyarországra nézve van szerencsém jelenteni, hogy azon térké
pét, melyet a magyarhoni Földtani intézet kebelében Hatsek topográfiái 
térkepe alapján átdolgoztak oly értelemben, hogy arra reá jöjjenek olyan 
helynevek, melyek bányászati vagy általában geológiai tekintetben fonto
sak, Beyrich úrnak átadtam Kiepert úr számára, kinek desideratumai 
között egy újabb térkép a Tiszavidékre nézve különösen csakugyan helyet 
foglalt.

Kis-Azsia es Syria újabb felvételei angolok által eszközöltettek, ezek
nek a megszerzésére a bizottság angol tagjai határoztalak felkéretni.

A A munka további meneti’. A mint egy lap elkészül, az illető ország 
képviselőjének átadatik. Azoknak teendője kettő: először topográfiái átné
zés, hogy valami hely nem maradhat-e ki vagy más geológiai érdekű ne 
jőjjön-e be; másodszor fő fontosságú feladat a geológiai határokat beraj
zolni s a képződményeket befesteni.

Ezen előzetes munkák fognának azután Berlinben a vállalat tovább 
fejlődésére alapot szolgáltatni.

Mához egy évre a metszés teljesen elkészül.
Ö. A színkulcsot illetőiétf csak ideiglenesen van egy táblázat kiállítva, 

leginkább a németországi színkulcs szerint, de az csak majd Berlinben lesz 
véglegesen megállapítva.

4. Europa orszátjcrinak részvételét illetőleg azon megjegyzést teszi a 
berlini térkép-bizottság, hogy csak Spanyolország maradt el, minek foly
tán határozatba ment, hogy az ügyet a spanyol kormánynál Berlinben a 
követség útján szorgalmazzák.

Ebből tehát látni való, hogy Magyarország 1884 tavaszszal kaphatja 
meg a megillető lapot (DY), hogy ott a topográfiái és a geológiai munkát 
teljesíthesse.

A topográfiáit illetőleg megelőzőleg teljesítettük azt, a mi kívántatik. 
Lehet azonban, hogy a mit mint beveendőt kijelöltünk, Kiepert soknak 
találja, így tehát a revíziónál nemcsak arra kell majd ügyelni, hogy az 
orthografia helyes legyen, de arra is, hogy a kevesbbé fontos nevek ne 
foglalják el az inkább fontosak helyét. A geológiai színezés most már a 
délkeleti Kárpátokat illetőleg is meg fog történhetni, minthogy azon föl
vételek, melyek a magyar kormány segítségével Erdély és Bománia terü
letén három magyar geolog által két nyáron át eszközöltettek, be lettek 
fejezve oly eredménynyel, hogy Inkey, Herbich és Primics urak részéről 
az eredmény a tél folytán szövegben és térképben rendelkezésünkre fog 
állani. E részben tehát Európa térképén egészen új adatok is szemlélhetők 
lesznek.

1884-ben Berlinben lesz a nemzetközi geológiai congressus ülése, e
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nemben a 3-dik. Annak lesz fentartva döntőbb határozatokat hozni az 
európai geológiai térkép dolgában, különösen a színkulcsot illetőleg. En
nek megállapitása biztosabban csak úgy történhetik, ha előbb az egyes 
országok beküldik az anyagot, összeállítván a geológiai viszonyokat úgy a 
mint legjobbnak találják saját helyi viszonyaik szerint, abból aztán egy
öntetű egészet fog a térkép-bizottság készíteni. A végmegállapodás tehát 
meg messze van, most csak a fejlődésről lehet szó. mi azonban a tudo
mány érdekében indult meg, es azon jótékony befolyás, mely a nemzet
közi congressusokból a tudomány egyéb ágaira is háramlik, a geológiánál 
sincs eredmény nélkül, erről napról-napra több szakember győződik meg, 
és már Zürichben is láttuk, hogy részt vettek olyanok is. kik meg a bo
lognai congressus idejében határozottan ellene voltak.

Magában az irodalomban is meglátszik már a hatása. A bolognai 
congressus (J 881.) óta három geológiai kézi könyv jelent meg, egyik az 
enyém, s erről csak annyit jegyzek meg, hogy nekem, mint a congressus 
tagjának, ki a határozatok hozatalára a legszűkebb körökben is befolytam, 
természetesen kötelességem volt, mindent befogadni a geológia rendszeres 
kezelésébe, s annak gyakorlati kivihetőségéről és előnyéről meggyő
ződtem.

A másik kettő nem volt tagja a congressusnak. Ezek egyike D e  L ap- 
parent mindazonáltal nagyrészt követi a határozatokat. Egy-ket esetben a 
franczia nomenclatura részleteit is fölveszi ugyan, de egészben véve he
lyesli és elfogadja a bolognai megállapításokat.

A másik szerző Geikie a Textbook of Geologyban említést tesz ugyan 
a nemzetközi geológiai congressusról, de ő azok közé tartozik, kik az an
gol bizottságokban is oda nyilatkoztak, hogy congressusok a tudomány 
fejlesztéséhen nem használhatnak semmit. Elleneben, vagy mondhatni 
pártja ellenében az angol geologok jelentékeny része és a tudomány jeles 
képviselői ellenkező nézetnek hódolnak, és nemcsak hogy megjelennek 
ezeken a congressusokon, hanem élénk tevékenységet is fejtenek ki ott és 
hazájukban.

Amerika geologjai között szintén vannak, kik hozzájárulnak ezen 
congressus munkálkodásához, noha az őket csak tágabb értelemben érde
kelheti, miután csak Európa térképe van egyelőre czélűl kitűzve.

Hátra van meg a berlini III-dik congressusra nézve az eddigi pro- 
spectust megismertetni.

Zürich után Stuttgartba mentünk különös meghívásra, de meg 
azért is, hogy 1884-ben a nemzetközi geológiai congressus Németországba 
jővén, a német geológiai társulat vándorgyűlésének nézetét és határozatát 
megtudjuk. E határozatok között nevezetes először az, hogy jövő évre a 
nemet geologok vándorgyűlése mint ilyen megtartatni nem fog. E helyett
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lesz Berlinben a nemzetközi geológiai congressus, a mely csak szorosan 
az ő kérdéseivel fog foglalkozni. Nevezetes másodszor az. hogy Berlin ve
zető férfiai elkövetnek mindent, hogy a helyi nagy torlódásnak elejét ve
gyék, úgy mint erre már Bolognában is szükség volt, és hogy a congressus 
tartama több mint tán 3 napra ne terjedjen. Az idő valószínűleg szeptem
ber utolsó hete.

Hogy tudományos kiállítások tekintetében Berlin igen érdekesnek 
ígérkezik, azt előre is föl lehet tenni.
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A MAGYARORSZÁGI FÖLDRENGÉSEKRŐL 1888-ban .
A magyarhoni földtani társu lat földrengési bizottsága által gyűjtött adatok alapján

összeállította

T)r. SchafARZiK Ferencz.

Utólagosan é rk eze tt:
1 8 8 2 . deczember 2 0 . este 9h 47'-kor Veszprémben egy oldallökés 

éreztetett, melyre egy rövid ideig tartó rezgés következett. E tüneményt 
dörgésszerű moraj előzte meg. A rengés iránya DE-i volt és állítólag 
Székes-Fehérvárott is észleltetett. (Peeger József gymn. tanár.)

1883-ban.
1883. Janiulr 24-én reggeli 7 óra 58 perczkor egész Herczegovinában egy m. 

perczig tarto tt f. r. volt (Egyetértés.)

1 8 8 3 . február 2-án  reggel Verseczen két Összhangzó adat szerint 
4h 50'-kor (budapesti idő) eg}̂  meglehetős erős, pillanatnyi ideig tartó lökés 
volt érezhető, melyre egy 10—12 m. perczig tartó rezgés következett. 
A lökést csekélyebb ideig tartott recsegés előzte meg. Irányát az egyik 
tudósítónk ED-inek, a másik EK—DNy-inak állítja. A lökés elég erős volt 
arra, hogy egyes embereket földszinti lakásukban álmukból felébreszszen, 
könnyebb tárgyakat, ablakokat és ajtókat megrezegtessen. Ez alatt az eg 
be volt borulva és gyenge déli szél járt. Távirati jelentések szerint hason
lót észleltek A ninán , Orsován és Baziáson, míg Temesvárott, Oraviczán, 
Fehértemplomon és Moldován állítólag nem éreztek semmit. (Waldherr 
József, tanár és Bittinger Ödön.)

Plgyanezen földrengésről azonban bírunk Húsz Samu bányafőmernök 
úrtól egy jelentést, a mely szerint az 2-án reggel 5h l'-kor Oraeiczán is 
éreztetett. Az óra, a melyen a földrengés beálltának ideje észleltetett, a buda
pesti időhez hasonlítva ,15'-czel siet, mit levonva 4h 46' marad, úgyhogy a 
külömbség ezen és a verseczi idő között 4'-et tenne ki, mi tekintve a két 
hely közel egymáshoz való fekvését (ca. 34 'Vf7n) kissé soknak tetszik. 
Az észlelés itt is földszinti szobában történt ; a lökés elég erős és jól erez
hető volt és a rákövetkező rezgés csak 2 m. perczig tartott. A lökéssel egy-
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idejüleg dorombolás is hallatszott, mely úgy vette ki magát, mintha a 
kövezeten nagy üres hordókat hempergettek volna. Lámpák és edények csö
römpölésén kívül nagyobb hatása nem volt. Igen szépen egyezik a f. r. iránya 
az előbbi észleletekkel, a mennyiben azt Hrsz úr szintén É—D-inek találta. 
A dörömbölés szintén E-felől hallatszott jönni és gyorsan D-felé távozni.

Ezen földrengés intensitása a 4. foknak felelne meg. *
1888. február 1. este 8h ii'-kor Zágrábban 4 másodperczig tartó 

heves f. r. volt, mennydörgésszerű földalatti moraj kíséretében A földren
gés EK-ről jött és DNy-felé tartott. — A színházban e f. r. alkalmával 
valóságos panique támadt. Károk nem constatáltattak. (Hírlapi tud.)

Lgyanezen f. rengésről Sarlay János zágrábi vasúti hivatalnoknak a 
bizottsághoz beküldött jelentéséből a következőket veszszük ki. A í. r. 7h 
ö()1/2 ,-kor (budapesti idő) következett be és egy k. b. 1 — H m.p.-ig tartott 
hullámzó lökésből állott, mely Ny—K-i irányú volt. A lökést megelőző erős 
moraj egy nagy csattanással végződött. Sarlay úr, ki a földrengéskor a 
színházban volt. írja, hogy csakis az egyik színész leleményes megjegyzése 
bírta a nagyon megijedt közönségét maradásra. Az időjárást illetőleg meg
jegyzi, hogy az idő átalában tavaszi volt. A rengést megelőző két napon 
reggel ködös, délután borús és este esős időjárás volt, febr. 4-én pedig reg
gel borús volt az idő egészen délelőtti 11 óráig, a mikor kiderült; délután 
szokatlan meleg, éjjel pedig újra eső.

A hírlapok szerint a rákövetkező ejjel 1 órakor egy nem kevésbbe 
heves lökéssel ismétlődött a földrengés.

A földrengések intenzitását számokkal fejezzük ki. azon fokozat szerint, m e
lyet az olasz és a svájezi földrengósi bizottságok két év előtt együttesen dolgoztak ki 
s melyet a közlemények egyöntetűsége kedvéért a többi, akkor még csak keletkező 
félben lévő földi’engési bizottságoknak is elfogadásra ajánlottak.

E fokozat a következő:
1. Mikroseismikus mozgás, melyet egy vagy több hasonló szerkezettel biró 

Seismorgraph jelez, a mely azonban sokkal csekélyebb, sem hogy a különböző szerke
zetű seismograpliokat megmozgatni képes lenne. Konstatálva egy gyakorlott észlelő által.

2. Lökés, különböző nemű seismograpliok által feljegyezve és csak néhány 
nyugvó helyzetben lévő észlelő által érezve.

3. Rázkódás, m elyet több nyugvó helyzetben lévő ember észlel és a mely elég 
erős arra, hogy a tartam át vagy pedig az irányát-m egité Illessük.

4. Rázkódás, melyet még a munkával elfoglalt emberek is észrevesznek; 
mozgatható tárgyak, ablakok, ajtók megrezzenése, a padlózat és a gerendázat recse
gése jellemzik az intensitás ezen fokát.

5. Erősebb rázkódás, melyet m ár mindenki megfigyel; ilyen alkalommal még a 
nagyobb bútorok és ágyak is megmozgattatnak, és egyes házi csengők is megszólalnak.

6. Az alvók álmukból felriadnak, m indenütt megszólalnak a házi csengők, 
ingaszerű mozgásba jönnek a függő lám pák és a csillárok, az órák megállanak, a fák 
és a bokrok pedig láthatólag inognak. Egyes emberek ijedten rohannak ki az utczára.

7. Mozgatható tárgyak feldőlnek, a mennyezetről és a falakról leválnak a 
vakolatnak egyes darabjai, a templomok harangjai megkondnlnak. A rém ület általá
nos, de az épületek még nem szenvednek sérüléseket.

8. A kémények ledőlnek és a falak megrepedeznek.
9. Egyes épületek teljesen vagy legalább részben elpusztulnak.

10. A szerencsétlenség eléri tetőpontját, minden rom ba dűl; földcsuszamlások, a 
föld meghasadása és hegyomlások is fordulnak elő ilyenkor.

F ö ld tan i Közlöny. XIV. l.öt. 1 SSt.
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1 8 8 3 . február 1 0  iki kelettel vettük Bony]iádról a következő soro
kat : Egy hét óta majdnem naponta észlelhetők itt gyengébb f. rengések. 
Tegnap este 10h 30' és 1 lh 55'-kor gyengébb, ma reggel 2h 15'-kor pedig 
erősebb lökéseket vettem észre. Nagyobb földrengésünk volt utoljára múlt 
év november 24-én lh 5'-kor d. u., a mely nagy morajjal volt egybekötve. 
(E f. rengésről megemlékeztem tavalyi jelentésemben Vollstuben (Ofalu 
Bonyhád mellett) és Kapfinoer (Apáthi, Mórágy m.) jelentései alapján.) 
A legnagyobb f. rengést azonban 1881 junius 22-én 10h 10' este és 23-án 
3h 35'-kor reggel észleltem, mely borzasztó moraj által volt kisérve. Egy 
gyengébb rengés 1880 november 20-án 7h 55'-kor reggel volt. Az utolsó 
10 év alatt minden évben van földrengésünk, s az irányt mindig 1)—E-iuak 
találtam. F bey  Béla, kir. posta- és távirdafőnök.

Mindenesetre figyelemre méltók ezen gyakori földrengések Bonyliád 
vidékén, mely a Pécsvári mesozoos szigethegység és a mórágyi, nagyobb
részt Lösz által takart Granitbegység E-i szélén fekszik, s úgy látszik, hogy 
itt egy újabb földrengési területtel van dolgunk.

1 8 8 3 . február 21-én Zengyen reggel 6h 52'-kor (helyi idő -— 6h 39' 
budapesti idő) egy 2—3 m. p-ig tartó moraj nélküli rezgő mozgást észleltek 
úgy a házakban, mint a szabadban. Iránya DNv—EK-i és erőssége a 2-dik 
fokozatnak megfelelő vala. Ugyané földrengést állítólag erősebben észlel
ték Kriripui-ban is, egy Zenggtől EK-i irányban vagy 2 órányira fekvő köz
ségben. (Mihailovic Victor, gyinn. tanár.)

1 8 8 3 . márczius 27., 2 8 . és 29-én egész sorát a csekélyebb lökések
nek érezték Miskolczon. A tünemény 27-én este k. b. 3U 10 órakor vette 
kezdetét egy alulról fölfelé ható ütésszerű lökéssel, melyet kevéssel egy
2—3 m. p.-ig tartó földalatti tompa moraj előzött meg, mely úgy vette ki 
magát, mintha nagy távolságban zengett volna az ég. Ezen lökés nem 
maradt azonban egyedül, csakhamar következtek erre csaknem 1 4 órai idő
közökben a gyengébb lökések, a melyeknek száma másnap reggelig 14, más 
tudósítók szerint azonban 18-ra is tehető. Közbe-közbe egy erősebb s 
morajjal egybekapcsolt lökés fokozta az úgy is nagy izgatottságban lévő 
lakosság félelmét. Az egyes erősebb lökésekre sokan futottak ki rémültén 
az utczára, hol csoportokat képezve beszélték el egymásnak a történteket. 
A nagyobb lökések az elsőn kívül még a következők voltak: b a 11-kor 
este, 1 a 12-kor, fa l-kor éjjel és 3,4 4-kor (28-án) reggel. Hogy mennyire 
térnek el az adatok az egyes lökések száma, erőssége és bekövetkezésük 
idejére nézve, kitűnik a mellékelt táblázatból, a melyen az erősebbeknek 
tartott lökések egy vagy két felkiáltójellel (!) vannak kitüntetve. Mi az időt 
illeti, csak két tudósításban találtuk felemlítve azon óra, a melylyel az 
észlelések tétettek és a vasúti (távirdai) óra járása közti külömbséget. 
Mennyivel összhangzóbbak lettek volna az időre vonatkozó adatok, ba a 
megfigyelők ezt el nem mulasztják!
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Ezentúl nevezetesebb mozgás nem lett feljegyezve, ámbár állították 
egyesek, bogy a rengés még a következő napokon is ismétlődött volna.

Igen megegyezők azonban az adatok a lökések tartamára nézve, 
valamennyi tudósító nagyon rövideknek állítja, s e tekintetben I V 2 , Ü, M 
és maximumban 5—ß m. perez közt változnak az adatok, átalánosságban 
pedig az tűnik ki, bogy az erősebb lökések valamivel tovább tartottak, míg 
a gyengébbek csaknem pillanatszerüek voltak. A főbb mozgásokat a legtöb
ben tisztán csak lökéseknek mondják (alulról, egy esetben oldalról) es 
kevesebben vannak, kik közvetlenül a lökés után rövid hullámzást is érez
tek. A kisebb seismikus mozgások természetéről, a melyek az erősebb löké
sek között sűrűn követték egymást, azt jegyzi meg az egyik levelezőnk, 
hogy tinóm rezgés alakjában nyilvánultak.

A moraj a lökések erősségével állott egyenes arányban, s mindig 
megelőzte 1—2 m. perczczel a mozgást, ha erősebb volt, tompa ágyudörgés- 
hez vagy mennydörgéshez, ha pedig gyengébb volt, akkor süvöltéshez, 
sustorgáshoz, recsegéshez hasonlított.

A lökések irányára nézve az adatok megint eltérők, a mennyiben részint 
D —E-i, részint T)X—ENy-i vagy pedig DNy—EK-inek állítják. Leghitele
sebbnek látszik azonban ez utóbbi, a mennyiben inga-megíigyeléseken 
alapul. Dr. Reisz József úr, a ki az első lökések után azonnal hazasie
tett, tudományosan ügyelte meg a 10 óra után bekövetkezett lökéseket. 
() ugyanis egy a plafondba bevert szögre egy hosszabb zsineg segítségével 
eg}T alul hegybe végződő óndarabot erősített meg, mely alá egy szénporral 
behintett fehér lap írópapirt terített ki, oly módon, hogy az óndarabnak a. 
hegye éppen beleért a szénporba. Az éjfél előtt megügyelt lökések azon
ban oly gyengék valának, hogy a szénporba hagyott nyomok semmiféle 
következtetest meg nem engedtek. Éjfél után 1 J2h :28'-kor azonban egy 
olyan intensiv lökés következett be, hogy az ügyesen improvizált inga 
- w/«t-nyi kilengést tett es a szénporban egy DNy—EK-i iránynyal biró 
vonalat hagyott hátra. (Emeleten vagy földszint ?)

A seismikus lökések hatása nem volt igen nagy, s voltakepen csak az 
éjfél utáni lökésnek tulajdoníthatók azon csekély károk, a melyeket részint 
levelezőink, részint'a miskolezi lapok feljegyeztek. A Dorsodmegyei Lapok 
szerint a telegrafsodronyok szakadtak volna meg, továbbá azon kissé túlzott
nak látszó hírt is hozták, hogy az éjjeli földrengés alkalmával a gőzmalom- 
épületeben egy kisebb munkásház omlott volna össze. — Kétes azért, mert 
nem emlékzik meg ezen esetről egyik levelezőnk sem. Ealrepedes csak két 
helyen állott be. Sokkal élénkebb volt azonban e földrengés hatása a szaba
don álló, vagy függő könnyebb tárgyakra és ezen rovat alatt nem egy érdekes 
adat birtokába jutott a bizottság. Dr. Reisz József úr lakásán lehullott az 
éjjeli lökés következtében egy fali állványra elhelyezett gipszalak ; az evan
gélikus pap lakában megállóit egy közel ED-i falon függő finom ingaóra, a
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harántfalakon felfüggesztett képek pedig ferde helyzetbe jutottak, mit még jól 
lehet visszavezetni a lökések diagonalis mozgására (I)Nv—EK); bajosabban 
azonban*a következő adatot, a mely szerint egy tűzhely felső lapján álló 
kávés csésze Ny-i irányban mozdíttatott volna el. Sok helyen megingattat- 
tak a ruhaszekrények, éjjeli szekrények, s mozogtak a lámpák; a falakon 
függő konyhaedények erősen csörömpöltek. Ablaküvegtáblák megrepedtek, 
porczellánneműek összetörtek. Zsitkowszky órásnál egy fali óra ajtócskája 
kinyilott stb. stb. Mind ezen esetek legnagyobb része az éjfél utáni lökés 
alkalmával következtek be, úgy hogy nagy valószínűséggel következtethet
jük, hogy ez az egész cyclusban a legerősebb volt. Csak azt kell e helyen 
sajnálattal kiemelnem, hogy éppen a könnyen megmozgatható tárgyak 
eltolatása, egy-két esetet kivéve, nem lett azon minutiosus pontossággal 
megfigyelve, hogy abból a mozgás irányára lehetett volna következtetése
ket vonni; a függő petróleumlámpák lengésének irányát péld. senki sem 
figyelte meg.

A í .  r. hatását az emberekre d r .  ü k i s z  azon érzéssel hasonlítja össze, a 
mely előáll, ha a működő villanytelep két conductorát veszszük a kezünkbe.
A színházban elájult a í. r. hatása következtében egy asszony. Az éjjeli 
lökések pedig oly erősek voltak, hogy az alvóknak nagyobb részét felébresz
tették. Az állatokra szintén megfélemlítő hatással volt.

Az időjárást illetőleg megjegyzi Horváth S. tanár úr, hogy a földren
gést megelőzött három napon át nagy hideg és északi szél volt, mely havat 
hozott, utána eső következett és a zord téli napot 27-kén reggeli 9 órakor 
a legenyhébb tavaszi meleg nap váltotta fel; az esti égboltozat be volt 
borulva, mely azonban Bajay A. tanár úr szerint később a 4-dik lökéskor 
ismét kiderült és az idő szép holdvilágos éjszakává változott át. A legsuly- 
mérő Beisz szerint :27-én 10 órakor este 740-0 mutatott, éjfél fele 
azonban 1 — lAa ’"/„-re 1 emelkedett.

Mi ezen földrengés elterjedését illeti, úgy Apostol es Hucskó főtiszte- . 
lendő urak jelentéseiből kitűnik, hogy Szirmán és Görömbölyön csak olyan 
erősen érezték e földrengést, mint magában a városban, mind a három helyről 
14—18 lökést említenek, úgy hogy bízvást feltehetjük, hogy e három pont 
a legerősebben megrázott területre esik, itt az intensitás 5 lehetett. Az erre 
következő övbe, a hol a földrengés sokkal gyengébben éreztetett, esnek Kis- 
Tokaj és valószínűleg Felső- és Alsó-Zsolcza is. Sokkal jobban van jelle- 
mezve a harmadik, legkülső öv, a hol a f. rengést egyáltalában nem észlel
ték. Ezen helyek Csanálos, Vida L. es Vitányi M. főtisztelendő urak adatai 
nyomán; Szerencs, TernyéiP. takarékpénztári igazgató úr, Nyék, Ernőd és 
Csátit pedig a «Borsodmegyei Lapok» szerint. Hogy milyen ezen területek 
alakja E és Ny-felé, azt nem tudom, minthogy levelezésem ezen irányban 
eredménytelenül maradt, ha annak dac-zára is a kevés rendelkezésemre 
álló adatokat egy bár csonka grafikus vázlatba foglaltam össze,azt azon
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oknál fogva tettem, minthogy még most is reményiem, hogy fognak Miskolcz 
környékén a seismologia iránt érdeklődők találkozni, a kik utólagosan 
a miskolczi földrengésről nyújtott hiányos képet kifogják egészíteni. Annyi

s?

ab =  a Biikkliegység ÉK-i szélén lévő 
törési vonal.

I  =  az erősebben | megrázott te rü 
l i  =  a kisebb mérvben j let határa.

azonban már most is bizonyos, hogy ez esetben egy localis, kisebb kiterje
désű földrengéssel van dolgunk.

Ha Miskolcz környékének geológiai térképét szemléljük, látjuk, hogy 
maga a város a Szinvavölgy torkolatában, részint annak mélyében, részint 
pedig a völgy oldalait kepező fiatal harmadkori homok, homokkő, és 
trachyttufa rétegein nyugszik; hasonlókéban fekszik Görömböly, Miskolcz- 
tól D-re, míg Szirma, Iíis-Tokaj és Felső-Zsolcza a Sajó széles alluviumjába 
esnek. A legjobban megrázódott terület egészben veve pedig a mesozoos 
és részben palseozoos kepletek képezte Bükkhegyseg EK-i tövében fekszik, 
azon a vidék geológiai alkotásában magát eláruló DK—ENy — vetődési 
vonaltól EK-re, a mely a felszínen a Bükk régi, főleg kőszén korszaki! 
homokköveinek és Juramészeinek hirtelen megszakadása által van jelezve 
az előtte fekvő harmadkori dombvidék felé. Ezen vonal kezdődik Göröm- 
bölytől N}r-ra a Tapolcza pusztánál, innét folytatódik ENy-ra Diós-Győr 
déli végét érintve Tardonáig, sőt nagyobb megszakítással egészen az Epponi 
Feketehegyig.

Tekintve azon körülményt, hogy nem csak a külföldön, hanem 
hazánkban is sikerűit már nem egy ízben a földrengéseknek geológiai 
rupturvonalakkal való szoros összefüggését kimutatni, közel fekszik azon 
gondolat, hogy ez alkalommal is az általam említett vetődésen egy újab
ban bekövetkezett mozgás okozta a Miskolcz és környékén márczius 27., 
28. és 29-én érzett localis földindulást.

Miskolczon e században volt még 1829 és 1834-ben erősebb, 1868-ban 
pedig csekélyebb földrengés. Az erre vonatkozó adatok röviden a kö
vetkezők :



1829. jú l iu s  1-jén. 8 1 * órakor este erős f. r. volt, mely azonban csak a Hegy- 
alján és Szatm ár vármegyében dühöngött annyira, hogy a házak falai erősen meg
repedtek, sőt egyes épületek is bedőltek. Miskolczon a felaggatott tárgyak erős moz
gásba jöttek és a házak tetői erősen recsegtek, tetemes kár azonban sehol sem 
történt.

1821. október lo-rn  reggel 7 - i óra előtt «kemény földindulás rázkódtatta meg 
a várost, mely igen sok házat m egrepesztett, tűzfalat ledöntött, s majd minden 
templomot és kivált az avasi (mindszenti) ó-templomot tetemesen megrongálta. 
A rém ülés nagy volt s mindenki kiszaladt az utczára. A tem plom ban az épen akkor 
tarto tt isteni tiszteletet félbeszakították. A görögök tornya annyira lógott, hogy leom
lása kicsinyben m últ. A föld gyomrából pedig nagy niorgás hallatszott. M ásutt 
vök torony és templom is om lott össze.« (Szűcs S ámckl közlése a liorsodinegyei 
Lapokban.)

lSfiS-ban pedig gyenge földindulást érezték Miskolczon (m ikori).

1 8 8 3 . április hó 18-án d. u. 6h '.iO'-kor Mező-Petri szathmármegyei 
községben (N.-Károlytól DNy-i irányban vagy I 1 '£/m-nyi távolságban) jelen
téktelen földrengés volt, mely a könnyebb tárgyakat megmozgatta. (Egyet
értés és Ma j ó s  Karója' nagy-károlyi ügyvéd.)

1 8 8 3 . október 10-én d. e. 10h 41'-kor (a vasúti óra szerint) Csáktor
nyán észleltek egy gyenge DPNy—EEK-i irányban elvonuló és egy másod
percéig tartó mozgást, melyet csak néhányan vettek észre a képezdei épület 
Il-ik emeletén (a régi Zrínyi-várban), a városban pedig csak két ember érezte. 
A mozgás az ablakokat gyengén megrezzentette és a függő lámpát kissé 
mozgásba hozta. Ezt írja a földrengési tünemények megfigyelésében 
gyakorlott levelezőnk Csepreghy Endre úr, képezdei tanár ugyanott. Ugyan
ezt közölték velünk Valló Vilmos, és Jeney Gusztáv urak is.

Másnap hire jött, hogy közel ugyanazon időben l()h 2:>'-kor Zágráb, 
Oroslavje és Krapina  vidékén földrengés volt érezhető. Nyilvánvaló te h á t ,  
hogy a C sák to rn y á i és z á g rá b i adatok egy és ugyanazon seismikus tüne
m é n y re  vonatkoznak.

1 8 8 3 . október 33-én éjjel l l h 1 M'-kor Zágrábban mintegy 3—4 in. 
perczig tartó f. r. volt, melyet földalatti dörgés és szélvészszerű süvöltés 
kisért. A f. r. erős lökésekkel végződött, melyek az ablakokat megcsöröm- 
pöltették és a falakat megreszkettették. A f. r. kárt nem okozott. 26-án 
reggel k. b. 4h 30'-kor újólag gyenge lökés volt érezhető. (Hírlapi tudósítás.)

1 8 8 3 . november 11-én d. u. öh 29-5'-kor Krasso-Lngoson egy kis föld
mozgás csörgette meg a poharakat és konyhaedényeket.; kepeket vagy 
más függő tárgyakat azonban nem hozott mozgásba. E zajtalan tünemény 
Ny—K-i irányú volt. A d. e. szép időt ö óra után borús és szeles váltotta 
fel, Va 6 kor erős szél fújt (7°—8°), mely azonban csakhamar elállott. 
A barometer 851 ?%,-ről 746-ra sülyedt, de 10— I 1 óra körűi ismét vissza
ment előbbi állásába. (Bencsik János gymn. tanár.)

1 8 8 3 . <kezember 1-jén d. u. 211 30'-kor Mocsolgáson (u. p. Alsó 
Abrány, 24 77^-re Miskolczt-ól D-re) kocsizörejjel összehasonlítható zúgás
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által Insert s néhány másodperczig tartott csekélyebb f. r. volt. Iránya 
Ny—K-inek figyeltetett meg (Peodánovics János, k. főerdész.)

1 8 8 3 . deczcmber 12-én reggel 3h 14'-kor Zágrábban egy meglehetős 
erős Ny—K-i lökés, melyet földalatti moraj kisért. (Hírlapi tud.)

1 8 8 3 . deczember 20-án  estei)11 J3'-kor egy erősebb lökést éreztek 
Zágrábban, melyet nem csak Horvátországban, hanem részben meg dél
nyugati megyéinkben is észleltek. Zágrábtól E-felé indulva feljegyezhetjük 
a rendelkezésünkre álló adatot Kapronczára vonatkozólag. Itt 20-án este 
9h 30'-kor egy hullámszerű lökést figyeltek meg, EK—DNy-i iránnyal 
(talán ellenkezőleg), mely erős moraj által volt kisérve és l 1, 2 m. p.-ig tar
tott. lb -kor éjjel egy második gyengébb lökés és 41* 25'-kor reggel egy 
harmadik erősebb lökés jelenkezett. Kárt azonban egyik sem okozott. 
Csáktornyáin ugyanezen lökést 9h 25'-kor (a távirdai óra szerint) részint a 
városban egy földszinti szobában ülve, részint pedig az említett régi 
Zrinyivár II. emeletén ágyban fekve észlelték. Valló Y. úr jó megfigyelése
ken alapuló jelentéséből kiveszszük, hogy egy földszinti lakásban aK—Ny-i 
irányban levő ajtó és szekrények rezegtek, az északdéli irányú ablakok 
azonban nem, a függő lámpa pedig nem jött ingásba; — a két első tüne
ményből nagyon helyesen következtet D—E-i irányra, a Zrinyivár II. emele
tén azonban a mozgás sokkal erősebb jelekben nyilvánult, ott minden 
ablak, még á 1)—E-iak is, és minden bútor, ágy stb. megrezzent; a padlás 
gerendái recsegtek, és a függő lámpa olyan ugráló mozgásba jött, mintha 
felülről megrántották volna. E subtilis megfigyelések ezen esetben is csak 
azt bizonyítják, hogy a f. r. hatása magasabb fekvésű helyeken nagyold) 
szokott lenni. Ezen mozgást — melyet moraj nem kisért — az okt. 10-ikit 
gyengén hullámzóhoz hasonlítva inkább lökésszerűnek mondja, a lökés 
pedig mintha alulról következett volna be.

Kot tori-hói jelentették a napi lapok, hogy ott decz. 20-án 9h 22'-kor 
Ny—K-i (?) és 3—4 m. perczig tartó földindulást észleltek, melyet erős 
földalatti zugás előzött meg. Kgyanezt a rengést éreztek Zákányban, Alsó- 
Domborun és Csurgón is. Utóbbi helyről Írja Bárány Gy. úr, hogy a mozgás, 
mely reszkető volt, este 9h 7'-kor (budapesti idő szerint) következett be. 
iránya 1)—E-i. Moraj nem kisérte a mozgást. Időjárás rendes, szélcsend, 
barometer-állás (aneroid) 767 változatlan maradt. — Barcsról jelentik, 
hogy DE-i volt a mozgás és erős földalatti moraj által kisérve. Ugyanezt 
jelzik Légrádrál is. Zalaegerszegen pedig moraj már nem volt hallható, itt 
különben is már olyan gyenge volt a mozgás, hogy azt inkább csak az 
emeletes házakban érezték. Bekövetkezésének ideje 9h 15'. A tünemény 
gyenge voltát jellemzi az is, bogy a legtöbben nem vették észre.

A megrázott terület legkeletibb pontja Pá s, hol a lökést 9h 20'-kor 
érezték, de itt is csak kevesen. A tünemény tulajdonképen egy kettős lökés 
volt 1 2 m. pereznyi időközzel, a második lökés valamivel erősebb volt; a
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lökéseket sajátságos gyenge földalatti zúgás kisérte — es az egész tüne
mény csak 2 m. perczig tartott, más megfigyelők szerint a tünemény egészen 
nesztelen volt, a lökés irányára nézve eltérők a nézetek, míg azt Kéiíy 
Vidor gymn. tanár úr K—Ny-inak határozta meg, addig dr. Gkreczk Péter 
tanár úr I)—E-inak ismerte fel, miből csak azt olvashatjuk ki, hogy a moz
gás Pécsett már egészen gyenge és elmosódott jellegű lehetett.

Ugyanezen földrengésre vonatkozólag negativ adatok is érkeztek be, 
még pedig Ne met-Bolyról (Visnovszky Antal), l ’asasról (Straka Ferencz), 
I (irallifóról (Bornsoheou ft.) és Tnpolczáróil (Kedl (1.), utólagosan pedig 
még Trinitiisról (Czeh G.), Pécsről a ( 'ni on iából (Vizer F.) és Szászról r~ 
ról (Schwartz A.).

Mind ezen adatokból kitűnik, hogy a szóban lévő zágrábi földrengés 
területének legszélsőbb pontjai Pécs és Zalaegerszeg, míg ellenben a föld
alatti moraj kb. csak a Dráváig hatott el; a Dráván túl ez csak két ponton
t. i. Kottoriban és Barcson volt hallható, a többi magyarországi helyeken 
pedig nesztelen volt ezen seismikus tünemény.

1Hs 3. Decznubor iíl-m  éjjel Z iy c sr-ben (Bofcaiiiílmn) észleltek egy 3 iu.. p.-ig 
tártéi léK—PXy-i földrengést. Közelebbi adatok hiányoznak. (Hirlapi tnd.i

A MAGYAIIOKSZÁti l  FÖLDEENGKSKKRŐL.

Ha a felsoroltakat röviden még egyszer áttekintjük, lehetetlen, hogy 
észre ne vegyük, hogy eme második jelentésünk a földrengésekre vonat
kozó részletes megfigyeléseket már jóval nagyobb számban tartalmazza, 
mint a tavalyi, — mi azt bizonyítja, hogy a közönség figyelme és ér
deklődése a geológia ezen legújabb ága iránt nőttön nő. Ezen az alapon 
— a mívelt közönség közreműködésével — ezentúl már mi is képesek 
leszünk a tudománynak jól használható adatokkal szolgálni! — Fogadják 
tehát mindazon urak és lapszerkesztőségek, kik a múlt évben szíves tudó
sításaikkal támogattak, a bizottság őszinte köszönetét és engedjék reményle
nünk, hog}r hasonló esetekben a jövőben sem fogják becses észleleteiket 
tőlünk megvonni.

Jelenleg már csaknem egész Közép-Európa be van hálózva figyelő 
állomásokkal, a melyeken az észlelések vagy seismographokkal, vagy pedig a 
legtöbb helyen — úgy mint eddig minálunk is — pusztán csak az érzékekkel 
történnek. Legkifejlettebbek a földrengési bizottságok Olaszországban és 
Svájczban a Central-Alpok területen, hol a földrengések a mindennapi 
tüneményekhez tartoznak. Ez utóbbihoz csatlakoznak E-felöl a délnémetor- 
szági, K-felűl pedig az ausztriai, a magyarországi és végre a horvátországi 
megfigyelési területek.

A mi megfigyelési területünket az Alpoktól K-re eső elszórtan fellépő 
szigethegységek, a Kárpátok egész hegyláncza le egészen Erdély DK-i
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csúcsáig, továbbá az erdély-románországi határ- és a bánsági hegység kepe
zik. Ezen hegységekben létező, de aránylag csak ritkán földrengések alakjá
ban nyilvánuló örökös mozgást, mely a hegykepződéssel, a geológia ezen 
fontos problémájával áll szoros összefüggésben, tüzetesen megfigyelni, — a 
mi feladatunk!
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RÖVID KÖZLEMÉNYEK.
— Jégre (lök képződést:. Érdekes kis megfigyelésre volt ma alkalmam. 

Lakásom közelében van egy tócsa, melynek jegén korcsolyázni szoktam. 
A múlt heti langyos időjárás folytán a jégtükör tegnapelőtt még egy pár 
centiméternyi vízréteggel volt borítva, mely azonban a tegnapi éjszakán 
megfagyott. Ez a felső jégburok tegnap reggel még nem volt elég erős, hogy 
engem elbírt volna; de ez éjjel ismét 4 foknyi hideg lévén, ma reggel újra 
megpróbáltam, lehet-e már korcsolyázni. Ekkor láttam, hogy a felső jég
réteg a tócsa szélein ugyan már teljesen összeforrt az alsó jéggel, de a kö
zepe fele, hol a vízburok valamivel mélyebb lehetett, a jégréteg sajátságos 
módon fel volt törve, illetőleg hosszú alacsony redőkké feltorlaszolva, me
lyekben a mai földtani elméletek értelmében oldalnyomás által keletkezett 
hegységek apró mintaképeit láttam, természetesen csak ama folyamat első 
stádiumában levőkét. Feltűnő volt a redők párhuzamossága és a tócsa 
partjaihoz való viszonya.

A redők képződése könnyen magyarázható abból, hogy a vékony jég
réteget épen a déli órákban a nap sugarai érték s erősen kitágították, úgy 
hogy, mivel külső széle az alsó, ki nem táguló jéghez oda volt fagyva, 
ránczalakban volt kénytelen kitérni. Ekkor, a nap egy sűrű fasor mögé 
kerülvén, az új alakulás hirtelen megdermedt.

Az egész jelenség talán csak azért érdemel figyelmet, mert egy új 
módot nyújt, a hegylánczképző redőzést kísérletileg utánozni és a külső 
viszonyoknak, u. m. a víztükör alakjának, az ellentálló jógrögök elhelyezé
sének stb. módosítása által a redők vonulását tanulmányozni.

Szt.-Lőrincz, 1884. jan. :22-én. . I nkey  Béla.

u
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Dr. Karl Hofmann : Geologisches. Gutachten aber den M ontan-Besitz der 
Krapinaer Bergbau-Unternehmung Agram 1 8 8 3 . 8°. (1 geol. térkép
pel és profilokkal).

E jeles kis monograpliiát, ínintliogy specziális czélra és külön megbízásra ké
szült és csak német nyelven jelent meg, kissé bővebben ismertetjük.

J o s ip o v ic h  I m re  képviselő úr kérésére és a m. kir. földtani intézet igazgató
ságának felszólítása folytán Dr. H o fm a n n  K áro ly  m. kir. főgeológus megvizsgálta a 
krapinai szénterületet, mely bányahatóságilag T r a u n e r  E d e  velenozei kereskedőnek 
engedménveztetett; Miután az átkutatás főczélja a kőszén mennyiségének becslése 
volt, Dr. H o f m a n n , kinek csak egy kis mérető átnézetes és ily részletes kérdés eldön
tésére alkalmatlan geológiai térkép állott rendelkezésére, kénytelen volt a szobán 
forgó vidéket újból és nagyobb méretben (1 : 25000) felvenni. A munkához csatolt 
térkép és a profilok Dr. H o fm a n n  úr eredeti felvételei alapján készültek.

Az átkutatott terület Horváth ország '/aifónánal; nevezett részében Kmpiua 
helység táján a nyugot-keleti csapással bíró Ivancsica hegység déli szélén és középső 
részében fekszik. E hegység magvát triaszkori lueszek és dolomitok képezik, melyeket 
széntelepeket tartalmazó harmadkori rétegek szegélyeznek. Már P a u l  kimutatta volt, 
hogy e homokos és agyagos és széntelepeket tartalmazó, harmadkori rétegek két 
különböző emelethez tartoznak, még pedig a felső oligoezén Sotzka rétegekhez (aqui- 
tani emelet. Cerith. num/aritcu-einn és Cerith. jdicatnmmal) és az alsó mediterran 
emelethez vagyis az u. n. Horni rétegekhez. E fölött következnek hatalmasan kifej
lődve aLajtameszek (felső mediterrán) azután jól rétegzett szármáit márgák, melyek
ben Radoboj helység táján két kéntelep és ezek között a rovar és növénylenyoma- 
tairól világhírű márga foglaltatik; végre még tovább délre következnek a Congeria- 
rétegek szintes településsel, a melyek a hegység elődombjait a Száva völgyi' felé 
képezik. Minél jobban közelítjük meg az alapi) egységet, annál meredek ebbek a réte
gek, de dűlésök általában D-i vagy DXy-i.

Egész hasonló módon de ellenkező dőléssel találjuk meg e rétegsorozatot az 
Ivancsica hegység E-i lejtőjén is a Dráva völgye felé.

Ezek e hegység geológiai viszonyai általánosságban. A következő fejezetekben 
szerző csakis a széntelepeket tartalmazó Sotzka és Horni rétegekkel foglalkozik.

A krapinai bányavállalat telkei 4-21 bányatelek mértéket, összesen 11) millió 
négysz.-méternyi területtel foglalnak magukba, mely terület a szenet tartalmazó 
harmadkori rétegek kibúvásait csapása irányában vagy lOVa kilométerre fedi; azon
kívül biztosítva van a terület még jó messzire a rétegek dőlése irányában is 800-nál 
több szabadalmas kutatás által. Az egész területet egy déli és egy északi megyébe 
(Revier) lehet osztani, amaz a Horni, emez pedig a Sotzkai rétegeket illetőleg szén
telepeket foglalván magába.

A déli megyében a radoboj i széntelepcsoport az, melyet a nevezett helységtől 
vagy 12 kilométerre Ny-ra lehet a csapás irányában követni, a melyből vagy íWa ki
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lométer u krapinai bányavállalat területére esik. A radoboji széntelepek közel 
fekszenek a Lajtamészkő alatt é - geológiai koruk egy állandóan fedőjüket képző 
kékes tálvag által van jellemezve, melyben nagy mennyiségben sósvízi kövületek 
fordulnak elő; ezek között különösen gyakori az Arca dilurii, Lmk ; Cardium n. sp. 
Rúd. Hőbn. (aff. C'i lhmlUjalimnn, Lmk.), Corbula sp., továbbá TnriteUa turns, 
Bast., Pin trot ama inter rwptd, Bast., PI. Jominctti, Desm., stb. Radobojnál már 
régebbi időben bárom széntelep lett konstatálva, melyek közül azonban csak a kö
zépső bír nagyobb vastagsággal. A jelenleg is még fenálló Lipjetárna a középső telep 
csapásának irányában K-re vagy 200 méter bosszúságban van hajtva, s ebben látni, 
bogy e főtelep egy (H)5—O'2 méter vastag agyagköz által két padra van osztva, 
melyeknek vastagsága együtt L4—L7 r"j. A telepek 50° alatt dűlnek ])-re, a szén 
pedig tiszta és összeálló.

A Radobojtól Xv.-ra vagy 3 kilométernyi távolságba eső Strabinjenél ugyan
ezen viszonyok között vannak e telepek feltárva. A főtelep itt is két padra van osztva, 
azonkívül észlelhető a fedőtelep 12 7"/ függélyes távolságban 0'25 "'/ vastagsággal 
valamint a fekűtelep is 15 'nij távolságban a főtele]) alatt 0*5 mf vastagsággal.-— 
A felső telepet itt is a kövületdús tálvag fedi, a bárom tele]) közti kőzetek pedig 
többé-kevésbbé agyagos lágy homokkövekből állanak.

Két kilométerrel még tovább Ny-ra Krapina községnél a főtele]> két padja 
már 2- í mí vastag, mi, tekintve, hogy a krapinai Hedvigtárna jóval mélyebben fekszik 
a radobojinál, arra engedne következtetni, hogy a széntelep vastagsága a nagyobb 
mélységgel szintén növekedik.

Ivrapina közelében a kőszéntelepeknek még egy másik mélyebb, de határo
zottan még a borai rétegekhez tartozó csoportja van feltárva Snniorec-nél. Összesen 
bárom telep észlelhető itt, a melyeknek kőszene igen szép és növelésre méltó. 
A legfelső tele]) vastagsága 1 4- , a középsőé 1 ‘mj , í[,/ alsóé L1 — b i

Míg ezen mélyebb csoport folytatása a 700 ‘"f-re Ny-ra fekvő Ferencz tárná
ban meg van, addig a radoboj-krapinai felső telepcsoport folytatását csak nagyobb 
távolságban a brezovica-i nyereg alatt találjuk meg, a hol a feltárt telep szintén két 
padra van osztva.

Innét Ny-ra a borai rétegek a mindinkább szélesebb övben fellépő Lajta- 
mész által boríttatnak, s csak itt-ott bukkanhatnak kedvező körülmények folytán 
ismét napfényre. Egy ilyen hely Putkovec, hol a borai rétegek és széntelepek az 
erózió működése által jutottak a felszínre. Putkoveetól délre ii Jánostárnában 
í egymáshoz közel fekvő tele]) van feltárva, melyek 40—4-5° alatt dűlnek DXy.-felé. 
A fentebb említett kövületek itt is megvannak a telepek fedőjében. Az itt feltárt 
négy tele]) közül csak a legalsó felel meg a radoboji főtelepnek, s nevezetes az. 
hogy itt úgy ezen főtele]), mint pedig a fedőtelepek vastagsága tetemesen nagyobb, 
mint Radobojnál. A fedőben az 1. =  Od) az alatta lévő 2. = 1 ™/. a harmadik 
3. .= 1-5 mj, a főtele]), mely itt is két pádból áll, í. =  B7—2'2 ®y. Ennek fekvőjében 
előfordul a felszínen észlelt kibúvások alapján még egy ötödik is, a fekűtelep, mely
nek feltárására egy keresztvágatot nyitottak. Itt Putkovecen tehát a radoboji 
gyenge fedőtelep helyett nem kevesebb mint három, egymáshoz közel fekvő és 
növelésre méltó széntelep fordul elő.

Putkovectől nem egészen 2 /̂„, -re, nyugotrá, egy mélyen bevájt völgyben, 
Plemenscsinánál ismét előfordulnak a széntelepek, mégpedig az itt constatálható és

(it)
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az alaphegység törszélének meghosszabbítását képező vetődési sík közelében. Meg
jegyzendő azonban, hogy itt a vetődésen kívül még horizontális irányban is szen
vedett a tömeg eltolást, minek következtében az északi részt a délire mintegy 
rátolva látjuk. A kőszéntelepek, melyek még a déli szárnyhoz tartoznak, az északi 
szárny ezen nyomása következteben nagyon is felegyenesedtek, sőt részben (az 
alsóid KI k) túlhajlókká is váltak.. A Plemensosinai tárna által összesen ti telep 
van' feltárva, melyek közül az Ö felső a radoboj-krapinaiaknak, az ezektől na
gyobb távolságban levő hatodik pedig a sumoveci mélyebb telepeknek felel meg. 
A tárna szájánál előforduló kék tályagban itt is nagy mennyiségben találhatók az 
isméid kövületek, a hatodik tele]» alsó tisztátalan palás részében pedig egy rosszul 
megtartott Cyroia (vagy C. semistriata, Desh.. vagy C. Brogviarti). Az itt feltárt 
széntelepek vastagsága fölülről lefelé a következő: la — <)• ló, körülbelül i  -rel 
lejébb lb =  I mj , 2 =  M "f, 3 =  l ,Ö'mf; a már túlbajló negyedik, a főtele}) két pád
ból áll l = 2™j, a mely a radoboji főtelepnek felel meg. Az ötödik Ói7"/ távolságban 
mutatkozik a főtelep alatt s csak vastag, anyaga azonban szintén igen jó és
tiszta. Sokkal mélyebben fekszik a hatodik telep, 78™/-re az ötödik alatt, \vf vastag 
agyagköz által két padra osztva, a melyek közül a felső EÖ, az alsó pedig 2níj vas
tag. Ezen hatodik telep már nem felel meg a radoboj-krapinai telepcsoportnak, 
hanem a mélyebben fekvő sumovecinek. A vetődéstől É-ra eső szárnyban szintén 
előfordulnak egyes helyeken széntelepek, milyen pl. Druzsinec gazdáé Putkovec 
mellett: ezen széntelep a legnagyobb ezen a vidéken ismert, t. i. 8*7-nyi vastag
sággal bír, de izolált fekvésénél s rossz feltárásánál fogva igen bajos volna azon 
viszonyt kideríteni, a melyben a radoboj-krapinai csoporthoz áll.

Ezeken kívül van még tovább Ny-rá Pregradanál egy pont, a hol a szén 
constatáltatott, a mely a hányáson található kövületek alapján szintén a radoboj- 
krapinai kőszéntelepcsoportnak felelne meg.

Az északi megye széntartalmú rétegei, a Sotzka-rétegek nem lépnek fel olyan 
folytonossággal, mint ezt a déli megye horni rétegeinél láttuk, minek oka abban 
rejlik, hogy az alaphegység tulajdonképen nem c.gg összefüggő gerinczet, hanem 
több egymással párhuzamosan menő hegyhátat képez, melyek közé a sotzkai réte
gek mintegy beszorítva vannak. Az alaphegység vetődései ezeket is érintették, mi 
által még a felszínen összefüggőnek látszó sotzkai rétegek is több s különböző 
dőlési viszonyokkal bíró darabra vannak mintegy hajítva. A bennök előforduló 
szén még kitttnőbb az előbbinél, de a telepek sokkal gyengébbek és szabálytala
nabbak lévén, nem bírnak oly nagy műipari jelentőséggel, mint amazok.

Mindenesetre legfontosabb ezen csoportban a legfelső telep, mely a Csombo- 
licsek nevű házcsoportnál (Putkovectől E.-ra), továbbá Hrebicsek gazdánál 2 ^ - r e  
Ny-ra és végre még \'K/m-rel tovább Ny-ra a már gr. Pálfty-féle területen a Hlev- 
nica és Lupinják között lejövő úton van feltárva. Ezen tele]) bárom padra van 
osztva, melyek együttvéve 2 *7 vastagságúak és körülbelül (»5° alatt dűlnek 
DDNy-ra. — 80mf-ve az említett szénkibuvás alatt, a Hlevnica és Lupinják között 
lejövő úton előfordul egy agyagpad, mely tele van brackvizi kövületekkel; Cerith. 
viaryaritaceum, Brocch. Cer. plimtiim, P>rug. igen gyakoriak, továbbá Ostrea, sp. 
Mytilnx Haidivyeri, Horn., (kmgeria Bmrrii-i, Brongt,, sp. Cyreva, sp. (vagy 
O/r. se mi striata vagy ('. Brogniarti), Card. n. sp. (aff. C. Burdigaliautn), Arca 
dilurii, E m k . ( 'orbvla sp. stb. E fauna nagyon rokon ugyan a. horni rétegekével.
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de P aul tanulmányai szerint ezen a vidéken a Cerith. martjaritaceum és a Cerith. 
pU eatum  tömeges fellépése az aquitani emeletre jellemző szokott lenni.

Ezen széntelep alatt előfordul legalább is még 7 gyengébb telep, melyek 
különböző pontokon vagy kis kutatási tárnákkal vagy pedig csak futó árkokkal 
vannak feltárva. Ezen csoporttól E.-ra egy vetődés által elválasztott részletében a 
sotzkai emeletnek fel van tárva a Gmeinics nevű házcsoportnál egy másik 60° alatt 
E-ra dűlő széntelep, mely azonban nem mutat egyforma vastagságot, hanem már a 
csak 15 */-nyi bosszú tárnában is 0‘1 és l’OO '"l között ingadozik. A szén ugyan 
kitűnő, de valószínűleg mechanikai nyomás következtében át van hatva számos 
tinóm repedéstől, minek következtében nagyon morzsás. Nem messze EK.-re ezen 
teleptől egy jelenleg már járhatatlan szabadkutatási tárna által állítólag egy 
3 lábnvi telepet kutattak fel, mely az előbb említettel egy és ugyanazon övbe esik. 
Ezen kis öv meghosszabbításában úgy Ny.-ra, mind pedig K.-re, már régebben egy- 
egy ()-5'"i/ vastag telepet constatáltak.

Az északi megye keleti részében, részint kutatási bányamíveletek, részint 
kibúvások által ismét nagyobb kiterjedésben constaíálható egy 2 padra osztott 
körülbelül három lábnvi vastag telep, mely a Zsutnica patak jobb partján veszi 
kezdetét és innét a völgyet keresztezve s átínenve a bal partjára, ennek baloldalán 
biztosan követhető K.-i irányban vagy 2 ^ -re .

Mindezekből kitetszik, hogy az északi megye sotzkai széntelepei sokkal 
nagyobb zavarodásokat mutatnak, mint a déli megyééi; de valószínűnek látszik, 
hogy az alaphegységtől nagyobb távolságban a település is rendesebb lesz. E tekin
tetben hiányoznak még a tapasztalatok, a mennyiben a meglévő feltárásokkal még 
sehol se hatoltak le nagyobb mélységre.

Ezek után szerző azon nézetének ad kifejezést, hogy az e vidéki széntelepek 
s különösen a déli telepek közül a főtelep kiaknázása hosszú időre nagyobb 
mérvű bányászatnak fogja alapját képezni. A bányászatilag nyerhető szén mennyi
sége igen nagy, de hogy a nem-szakembereket e tekintetben is megnyugtassa, 
minimo calculo 83.000,(XJO métermázsát említ, mely különböző pontokon könnyű 
szerrel fejthető.

A mi pedig a szén minőségét illeti, úgy az a jóminőségű barnaszenekhez tar
tozik. K a l e c s in sz k y  S á n d o r , aim. k ir .  földtani intézet vegyésze által végrehajtott 
elemzések alapján ezen szenek sokkal jobbak a közel fekvő sagori, trifaili és hrast- 
nififp barnaszeneknél. A légszáraz szenek elemzései a második és harmadik tizedes 
elhagyásával és eorrecturával a következő eredményeket tűntetik fel:

(i 2

C H N 0 Hamu
Hygr.
Víz S Calor.

Pleinenscsina 
Nagy tárna IV. telep 62-5 4-7 1 ’5 18M 5-0 8-0 6-7 5624

Strahinje
XX. tárna, középső telep 57*7 4M. 1-0 20 • 5 4-3 120 40 5040

Sumorec
Emilia, felső telep ... 61’0 í-7 1M 200 3-8 9-2 41 5414

Zsutina völgy 
bal lejtő, kis akna ... 67'3 í-s 1-1 16(i 4 3 5-9 4-2 6166
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Álljanak itt még összehasonlításul a következők:

63

Sotjor _ 47-4 5-7 330 IH) 30
Trifail ... 5()-7 5-3 35-2 7-9 0-9
I Irastnuifi — ... 180 5-7 3(i-4 6'9 30

K a l e c s in sz k y  n r  elemzéseiből kitűnik, liogv az északi megye szene össze
tételre nézve leginkább megközelíti a fekete szeneket. Légmentes térben izzítva, 
csak gyengén összeálló kokszot ad, mely nagy olvasztói vegyfolyámokra nem 
alkalmas ugyan, de közönséges fűtési ezélokra még mindig elég jó, mi, tekintve 
azon körülményt, hogy e szén világító gáz előállítására is használható, éltekét 
csakis fokozni képes. Kc h a f a r z ik  F e r e n c z .

A  M O C S I M E T E O R I T E K R Ő L .

Irodalom :

Dr. Koch Antal : Jelentés az 1882. febr. 3-iki mocsi meteorkőhullásról 
Kolosvári orvos-természettud. Értesítő 1882 II. Term, szak 1. füzet, 
p. 89, egy táblával.

------ Bericht über den am 3. Febr. 1. J. stattgefundenen Meteorsteinfall v.
Mocs in Siebenbürgen. Sitzungsb. d. kais. Akad. der Wissenschaften 
in Wien, LXXXY, 1882 I. p. 116.

-------Pótjelentés a f. év febr. 3-iki mocsi meteorkőhullásról. Kolosvári
orvos-természett. Értesitő 1882. II. Term, szak 2. füzet, p. 137.

-------Ergänzender Bericht über den Meteorsteinfall bei Mocs in Sieben
bürgen am 3. Febr. 1882. Tschermak’s Min. und petr. Mitth. Y. 
Band, 3. Heft. p. 234.

Koch Ferencz: Az 1882 február 3-án hullott «mocsi» meteorkőnek meny
nyileges vegyelemzése. Kolosvári orv.-természetű Értesítő 1882. II. 
Term, szak 3. füzet, p. 185.

Dr. Szabó József : A mocsi meteorkőhullásról. A magy. tud. Akad. Értesí
tője. XYI. évf. 2. sz. p. 48.

Ér. v. Hauer : Meteorsteinfall bei Klausenburg. Verhandl. d. k. k. Geol.
K. A. 1882. Nro 5. p. 77.

E. Albert Bielz : Der Meteorsteinfall von Mocs in der Mezőség Sieben
bürgens. Verb, und Mitth. des siebenbürgischen Vereines f. Naturw. 
in Hermannstadt, XXXII. Jahrgang p. 126.

Dr. Arstides Brezina : Feber die Stellung der Mocser Meteoriten im Sys
tem. Verh. der k. k. geol. B. A. 1882 Nro 5, p. 78.

E luard D öll  : lieber die Form und Oberfläche der Meteoritsteine von Mocs 
und eine merkwürdige Fallzone, in welche dieser Fall gehört. Verh. 
d. k. k. geol. B. A. 1882. Nro 9. p. 159.
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Eduard Doll : Die Meteorsteine von Mocs. Bemerkungen über die rundli
chen Vertiefungen, die Gestalt und Rotation der Meteoriten und eine 
Fallzone derselben. Mit 4 Lichtdrucktafeln. Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 
1883. XXXII. Band, p. 431.

G. Tschermak : Leber die Meteoriten von Mocs. (Mit 3 Tafeln.) Sitzungsb.
d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien. LXXXV. 1883. I. p. 195.

Dr. Aristides Brezina: Bericht über neue oder wenig bekannte Meteoriten. 
13. Mocs, Koloser Gespannschaft, Siebenbürgen. Sitzungsber. der 
d. kais. Akad. der Wiss. in Wien LXXXV. 1883. I. p. 335.

D r . K och  A n t a l  egyetemi tanár jelentése szerint igen sokan tanúi voltak 
Kolozsvár lakói közül egy fényes meteor megjelenésének, mely 1882. február 3-án 
d. u. kevéssel 4- óra előtt k. b. ÉNy—-DK-i irányban röppent tova. E tanúk egyező 
vallomásai szerint szürkés-fehér fényes füstszalag jelezte útját az égen, de csak 
némelyek, kik azonnal észrevették, láttak a füstszalag élén ibolvas-sárgás lánggömböt 
is, mely előljárván, gyorsan eltűnt, míg a füstszalag jó ideig látható maradt. Körül
belül 3 perezre reá EK-i irányból hosszas dörgés volt hallható, mely helyenként 
még az ablakokat is megreszketteté.

Másnap híre jött, hogy Mons*, O-Oyeres és (Jtjulati'l ke vidékén meteorkŐ- 
hullás volt s csakugyan hozott is egy gyulatelkei birtokos egv darab meteoritet 
Kolozsvárra. Február 3-ika egy kiválóan csendes, szép derült na]) volt, úgy hogy e 
tüneményt nem csak Erdély egész nyugati és északi részében, hanem még Magyar- 
ország keleti megyéiben is látták a felhőtlen égen mindenütt, s a legtöbb helyen 
úgy tetszett, mintha a meteor közelben esett volna le. A hírlapi és a magántudósí
tások egybevetéséből kitűnt, hogy a meteor pályája ÉNy—DK-i volt, s hogy először 
is Terbej fölött Hontmegyében tűnt fel a láthatáron. A meteorkő elpattanása által 
okozott dörgést és az ezt megelőző suhogást az esés helyén és ahhoz közel tisztán 
kiveliették, míg nagyobb távolokban csak a pattanás s végre még az sem volt hall
ható, úgy hogy a tüneményt csendes lefolyásúnak írták le. A meteorkő lehullása 
után hátramaradt kis fehér felhőt azonban a tiszta kék égen még a legtávolibb vidé
keken is megfigyelték. így jelentették Terbejről (Hontmegyében), hogy itt délután 
Va4 órakor ÉNy-ról DK-i irányban lebegő mintegy 60 %, átmérőjű és mintegy 
10 v'j hosszú uszálytól követett és vakító fényt terjesztő tűzgömb volt látható, mely 
vagy 600 lépés távolban a földre leereszkedett s ott nesz nélkül kialudt, több másod- 
perczig szemlélhető füstöt hagyva maga után. Marutarox-Szi(/eteti és Xa<iy-Sz<'b<ui- 
bm szintén igen tisztán látták e tüneményt, de nesztelennek mondják. Az esés 
helyének közelebbi környékén és különösen attól DK-re Mnroardsdrhel// és Bexztrr- 
cze vidékén a tüneményt minden phásisában jól észlelhették. A később összeállított 
adatok alapján pedig kitűnt, hogy e nevezetes és ritka tünemény egy oly ellipticus 
területről volt látható, melynek hosszabb átmérője 607, kisebbiké 4-15 Lw volt. 
(jifulat elken, hol a meteorkő elpattant, hosszú karnyi vastagságú és szikrázó láng
ként látták közeledni, midőn egyszerre csak egy fehér füstszerű felhő váltotta fel és 
egyidejűleg dörgésszerű hangtünemény volt hallható, mit nyomban a lehulló kövek 
suhogása követett. Ezt különösen jól az erdőben lehetett kivenni, a hol a kövek 
esésük alatt a fák ágaihoz ütődtek.

6 4
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Koch, Herbich és Prjmics urak harmadnapra kisiettek az esés színhelyére s 
több napi fáradozásukat csakugyan fényes Eredmény koronázta, a mennyiben részint 
keresés, részint vétel és ajándékozás útján nem kevesebbet mint 102 követ 121 da
rabban és körülbelül 50 kfo súlyban szereztek meg az erdélyi múzeum számára.

A terület, a melyen belül a meteorkövek lehullottak, körülbelül 15 liosz- 
szú és átlag 3 'Kjm széles, felületi nagysága 45 □?%,. s feltűnő módon nyúlik el 
ENy—DK-i irányban, a melybe a meteorit útja is esik. Dr. Koch azon vélemény
ben van, hogy az esés után felgyújtott kisebb darabok csak tizedrészét képeznék az 
egész esésnek s bogy a lehullott darabok számát kereken 2000-re, súlyukat pedig 
körülbelül 245 k{g -ra lehetne tenni, mely föltevését csakugyan igazolják a pótjelen
tésében foglalt adatok.

•Junius 1-jén írt pótjelentésében kiemeli Koch, bogy ezen időig már 911 da
rabról van biztos tudomása 174,115-30 9j súlvlyal s a hullott kövek összes számát 
3000-re és súlyát 300 -ra becsüli.

A mi a leesett darabok eloszlását illeti, az feltűnően szabályosnak mondható, 
a mennyiben a terület ENv-i végén legsűrűbben estek ugyan, de egyúttal a leg
apróbbak ; DK felé pedig mindinkább nagyobbakká válnak a darabok, de jóval 
ritkábbak lesznek, míg végre az esési terület DK-i szélén a legkevesebb, de egyszers
mind a legnagyobb darabok hullottak.

A kövek ezen feltünőleg szabályosan történt elhintése magyarázatát abban 
leli, hogy a kisebb darabok a világűrben birt sebességüket a levegő ellentállása és a 
föld vonzódása következtében leghamarabb, a nagyobb darabok ellenben nagyobb 
tömegűkhez arányosan csak később veszítvén azt el, súlyuk szerint rendezkedve 
élték a földet. A végletek e tekintetben az apró néhány grammnyi darabkák Gyula- 
telkénél és az esés legnagyobb 35'70 k]g -nyi darabja Mocs mellett (Mocstól DK-re 
1300 mj távolságra), a közbeeső helyekről a darabok Mocs felé nagyobb, Gyulatelke 
felé pedig kisebb súlyúak. Ezt legjobban világítják meg azon számadatok, melyeket 
Koch pótjelentéséből átveszünk:
1. Gyulatelke, Visa és Marosbáza közt leesett körülbelül 600 db 24,000 9j súlyban.
2. Báré, V.-Kamarás és Palatka • « « « 300 « 70,000 9j «
3. Oláh-Gvéres, Keszű és Mocs « « « 10 « 44,000 9j «
4. Mocson túl « 1 « 35,700 9j «

Ezen utóbbi darab kissé meg van sértve, eredeti súlya K och  becslése szerint 
lehetett vagy 38,534 9j. A nagy darab, valamint ezen kívül még 50 kisebb darab, 
melyek a kül önböző esési helyekről valók, az erdélyi múzeum birtokában vannak, 
míg a többi részint vétel, részint pedig csere vagy ajándékozás útján Európa egyéb 
gyűjteményeibe, részben pedig egyes magánzók kezeibe jutott. Ezek között egyike 
a legszebb daraboknak a British Museum-é, súlya 8500 9j (esett O-Gyéres és Mocs 
között), továbbá a budapesti magyar nemzeti múzeumé 8370 9) (O-Gyéresről), egy 
8150 9f (Palatkai erdő), és egy 6060 9j (O-Gyéres) súlyú darab, mind a kettő Benke 
Ferencz kolozsvári kereskedőé. Egy csaknem sértetlen 5600 9j súlyú darab (O-Gyé
resről) vétel útján a bécsi cs. kir. udvari ásványtárba került. Ezen legnagyobb kö
veken kívül van még néhány 3—2 siílvú, sok 2—1 % súlyú és végre legtöbb 
van az 1 % -on alóliakból, a legkisebb talált kő súlya ellenben 0'95 9j.

Az esés helyére nézve megjegyzi Döll, hogy Mocs egy olyan zónában fek-
Eölötani Közlöny XIV. köt. 1884. 5
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szik, melyre az összes ismert meteorkőhullások 4%-ja esik. Ezen zóna, mely E—D-i 
hosszkiterjedéssel bir, Larissa városánál veszi kezdetét Albániában és fölnvúlik 
egészen a rigai tengeröböl előtt fekvő Oesel szigetéig. Az ezen zónába eső meteorkő- 
Imllások a keleti hosszúság szerint rendezve, a következők :

1877. október 13-án 19° 34' kel. hosszúság alatt. 
1868. junius 30-án 21° 12' « « «
1857. ápril 15-én 21° 17' « « «
1875. mártius 31-én 21° 18' « * *
1858. május 19-én 21° 35' « « «
1815-ben 21° 40' «
1815. május 13-án 22° 2' « « «
1827. junius 7-én 22° 24' « « «
1866. junius 9-én 22° 30' « « *
1874. május 20-án 22° 52' « « «
1827. október 5-én 23° 10' « « «
1857. október 10-én 23° 15' « « «
1818. junius hóban 23° 34' « « «
1882. február 3-án 24° 2' « « «
1852. október 13-án 24° 17' « « «
1852. szept. 1-én 24° 19' « « «

Ezen összeállításból kitűnik, hogy az említett zóna 4° 51' széles. Ezen terület 
nemcsak az esések gyakorisága áltál, hanem a hullott darabok sokasága é s összes 
súlya által is nevezetes; Knyahinya-, Pultusk-, Soko-Banja- és Mocsnál valóságos 
kőzápor hullott alá.

A kövek alakja változó, van prisma, ék, pyramis, ritkábban koczka vagy paizs- 
alakú is. A prisma és pyramisszerű alakok gyakoriságából T sc h e r m a k  a kőzet pris- 
matikus elválásra való hajlamára köyetkeztet. D ö l l  pedig minden előforduló alakot 
az ötszögű prismából akarja levezetni, hasonlóan S c h r e ib  ERS-hez, ki a Tabor, 
L ’Aigle és jEichstädti meteorkövek alakjait egy «eltorzult egyenetlen négyoldalú, 
alacsony csonka gúlára» vezette vissza. Fejtegetvén ezen többé-kev.ésbbé szabályos 
prismatikus elválás okát, nem tarthatja magában az anyagban rejlő hasadási hajlam 
eredményének, minthogy az említett alakok tekintet nélkül az anyagra, úgy az 
Asideriteknél, mint pedig a Holosideriteknél egyaránt észlelhetők. így tehát csakis 
kívülről ható erőkben kereshetjük az elválás okát és ezek vagy olyan ismeretlen 
erők, a melyek légkörünkön kívül idézték elő a meteorit széttörését, vagy pedig 
olyanok, melyek légkörünkön belül hatottak rá, a minő a lég ellenállásából szár
mazó óriási nyomás, melyet, maga után légüres teret hagyva, a planetárikus sebes
séggel haladó kő legyőzni kénytelen, vagy pedig a minő a centrifugális erő, a mely 
a nemcsak előre haladó, hanem egyszersmind forgásban levő meteoritban okvetle
nül támad. A mocsi köveknél a szétpattanás oka a legnagyobb valószínűséggel a 
levegő roppant ellentállásában és a rotátióban keresendő.

A lapok minősége keletkezésűk ideje szerint különböző. Azon lapok, a melyek 
már megvoltak, mielőtt a kövek még légkörünkbe értek volna, egyenesek vagy csak 
kevéssé hajlottak, amazok pedig, melyek athmosphaeránk felsőbb régióiban történt
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J. Soko-Banja esett.... ...
2. Pultusk x
3. Kaba « ___
4. Zsadány * ..........
5. Kakowa « ... ... ...
6‘. Léndrtó találtatott ...
7. Oesel (Kannáé) esett... ...
8. Larissa «
9. Knyahinga « ... ...

10. Widdin «
11. Bialystock « ... ...
12. Oh aha «
13. Seres «
14. Aloes *
15. Borkút « ... ....
16. Alezö- Madaras *
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szétpattanás által keletkeztek, egyenetlenek és durván szennyezettek, míg végre 
azok. melyek már közel a föld felületéhez képződtek, szintén egyenetlenek, de távol
iéi sem oly teljesen bekérgezve, mint az előbbi két esetben, hanem inkább csak 
megfüstölteknek látszanak.

H a id in g e r  azon körülmények alapos tanulmányozása által, melyek között a 
zágrábi meteorkő esett, azon eredményre jutott, bog}' «a meteorkőuek a tömeg 
egyenlőtlen eloszlása által forgó mozgásba kell jönnie, mely folyton gyorsabbodik. 
mialatt az egyenes vonalban való előrehaladás sebessége csökken». A Qnenggouhi 
és a Gorukpuri meteorkövek szétpattanása, valamint azon tény, hogy a knyahmyai 
0 V2 mázsás kő, a mint a rétre hullott, a gyepet az általa okozott gödör szélén fel
hányta úgy mint azt egy magát befuródó testnél tapasztaljuk, és végre bent a gö
dörben két részre pattant szét, szintén bizonyítanak a forgó mozgás mellett. De 
csak a (ioalparai meteorkőnél sikerült Haidingernek a kő felületén a rotatió nyo
mait biztosan felismerni, olyan jeleket, a melyek nemcsak ezen, hanem minden 
következő esetben hivatva vannak a rotátió biztos ismejelei gyanánt szolgálni — 
olyan biztos ismejelekül, a minők pl. a szintén általa először lend salakszegélyek 
(Schmelzsäume) a darabok mell és hát szerinti őrien tátiójára nézve.

Ezen jelek többé-kevésbbé kerek mélyedések alakjában mutatkoznak a kövek 
mellső oldalán, előidézve az erősen eomprimált levegőnek a kő felületére irányúit 
hatása által. Hogy minő nagynak képzelte H a i d in g e r  a eomprimált levegő ellent- 
állását, mutatja ezen kifejezése; »hatása csaknem olyan, mint egy szilárd testé». 
A levegő az óriási sebességgel haladó meteorkő által helyéből kiszoríttatván, a kő 
szélein sikamlik le, miáltal egyrészt a kő forgását okozza és folyton fokozza, más
részt pedig maga is örvényszerű mozgásba jön. Úgy látszik azonban, hogy ritkán 
vannak együtt mindazon feltételek, a melyek között e mélyedések létrejöhetnek, 
mert H a id in g e r  csak kisebb számú meteorköveknél volt képes a rotátiónak ezen 
biztos nyomait kimutatni. így mai napig még egészen ismeretlenek ezen nyomok 
(vagy talán csak még nem írattak le) a pultuski és knyahinyai köveken. A mocsi 
meteorköveknél is, melyek közül igen sok bír orientátióval, csak kivételesen fordul
nak elő e mélyedések. Szerző részletesen ír le egy '.)() 9j súlyú lapos darabot, mely
nek mellső oldalán a leolvadásnak erős nyomait s azonkívül a központból kisugárzó 
barázdákat lehet látni, melyek a szélek felé mindinkább mélyebbek lesznek : hátulsó 
lapja törlap s a bekérgezés rajta nem oly tökéletes, mint a mellsőn és az oldallapo
kon ; a hátlap szélein pedig egy jól kivehető salakszegélyt látunk. A szóban lévő 
meteorkő hátlapjához kölesnagyságú bekérgezett ineteorrészecskék tapadnak, me
lyeket könnyen lehet az anyakőről lefejteni, anélkül, hogy kérgét megsértenők.

Hasonló tüneményt ír le vöm  Rath egy jmltuaki meteorkőnél, melynek hát
lapjára 30—4-0 kisebb darabka volt odatapadva, melyek repülés közben s bizo
nyára akkor tapadtak a nagyobb kőliez, midőn ennek gyorsasága csökkenő félben 
volt. H a id in g e r  egy a tanner ni kőnél hasonlót észlelt.

Tekintetbe véve, hogy ézen (mocsi) meteorkő oly kitűnő orientátióval bír, 
feltehetjük, liogv irányát egész pályafutása alatt nem változtatta meg, s hogy for
gási tengelye az egész idő alatt ugyanaz maradt. A mellső lapok, melyek legjobban 
voltak kitéve a súrlódásnak, erősebb zománczczal húzódtak be, a mely még a hátsó 
lap szélein is kissé túlhajlik. A hátsó lap ellenben kisebb, de azért mindig oly nagy 
súrlódásnak volt kitéve, hogy gyönge s vékonyabb zománczczal húzódhatott be,
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a melyre azután a kisebb meteorrészecskék tapadhattak. A meteorkő mellső lapjai 
oly fekvéssel bírnak, hogy a róluk óriási sebességgel lesikamló lég a követ csakis az 
óramutató járásával ellenkező forgásba hozhatta; a folyton nagyobbodó súrlódás 
okozta azután a sugarak irányában lefutó barázdákat, a mennyiben az erőn légár 
a megolvadt anyagot a kőről a szó legszorosabb értelmében a szélek felé lefújta. 
Hogy a kő forgása csakugyan balról jobbra történt, azt bizonyítja a csatornák alakja 
is, a mennyiben a csatornának meredekebb fala szintén balra esik.

Az előbbiekben leírt meteorkő a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. Azon 
jól orientált meteoritek sorában, a melyeknél a rotatiót is ki lehetett mutatni, a, 
lent mocsi meteorkő még csak az ötödik; alakját, valamint forgásának irányát 
tekintve, legjobban hasonlít a kn'ihenberpi meteorkőhez.

ASO^H-ig mély gödröcskéket Tschermak repedésekre hajlandó vissza
vezetni, melyeket az izzó és gyors forgásban lévő légáramlat kiszélesített. Doll pe
dig a meteoriteken általában észlelhető benyomásokat hat csoportra osztja, melyek 
közül az első három a meteorvasakra vonatkozik, és melyek részint egyes jelen volt 
silicatok leválása, részint pedig a Troilit vagy a Graphit kimálása, vagy pedig végre 
a. vasnak erősen kristályos szövete által idéztetnek elő. Utóbbi esetre különösen 
a braunaui liexaederes hasadáséi vastömeg szolgáltatja a legjobb példát. A negyedik 
csoportba állítja mindazon mélyedéseket, melyek a levegő fúró hatása következté
ben jöttek létre, és a melyekre H a id in g e e  figyelmeztette először a tudományos 
világot a goalparai meteorkő leírása alkalmával. Ezen categoriába tartozók kimu
tathatók a rnócsi köveken is. Az ötödik csoportba tartoznak a Bbezina által először 
a Dhurmsala-i kövön észlelt gödröcskék, melyek vas- és Troilit-szemek kiolvadása 
által keletkeztek, és melyek ezen anyagok olvadási terményeivel vagy ki vannak 
bélelve, vagy pedig csak olvadt vasszemeket vagy vasszálakat tartalmaznak, a me
lyekre már Tschermak is figyelmeztetett. Végre megkülönböztet Döll még olyan 
mélyedéseket is, melyeket először a mocsi darabokon észlelt, és a melyek egészen 
2 m{m átmérőjű kerek- vagy ovális szélű és be nem kérgezett gödröcskék. Ezen 
gödrök nem annyira ütés vagy idegen testek behatásának tulajdoníthatók — mint
hogy a zuzódásnak legkisebb nyoma sem látszik — hanem inkább hőbeli különbsé
gek okozta kipattanásoknak látszanak.

A sértetlen darabok mindig be vannak kérgezve s a kéreg vastagsága a dara
bok nagyságától egészen független. A kéreg vastagsága Ys—7s , mi megfelel a
kövek földes, laza szerkezetű belsejének, és jóval fölülmúlja e tekintetben pl. a sok
kal szilárdabb knvahinvai esés darabjait, a melyeknek kérge egészen vékony. Tscheii- 
m ax  háromféle minőségű kérget észlelt : 1. fénytelen vagy salakos feketét; 2. barna 
fénytelent; 3. barna egész rézvörös gyengén fénylőt; utóbbi csak jól orientált kö
vek hátlapján észlelhető. A kis kövek rendesen olyan kinézésűek, mintha firnisszel 
volnának bemázolva. A fekete kéreg számtalan apró táblácskákra van széthasadozva 
olv módon, mint azt agyagedények mázán szoktuk látni; minél vastagabb a kéreg, 
annál jobban látható ez. Brezina, ki e kéreg alkotásával behatóbban foglalkozott, 
vékony csiszolatokban górcső alatt a legtöbb esetben 3, ritkán 1, néha pedig 4 réteget 
észlelt, a melyek közül az első (vagy egyedüli) és harmadik (belülről kifelé olvasva) 
fekete átlátszatlan, többnyire nem fényes és troilitnélküli, a középső réteg ellenben 
átlátszó, olivindús és a még el nem változott alapanyaghoz hasonló, a negyedik 
igen vékony réteg pedig víztiszta vagy csak kissé sárgás, isotrop.
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Igen gyakran láthatók a mocsi köveken is azon ismert vagy paralell vagy 
össze-vissza kuszáit tinóm sötét erek, melyek azonban egyes példányokban valósá
gos kis telérekké is kivastagodnak, a melyeknek legnagyobb vastagsága egy esetben 
19 Tschermak összehasonlítja ezeket a verespataki tracliyttufa finom, érczes 
ereivel: de voltaképén csak halmazai a meteoritekben fellépni szokott összes ásvá
nyos elegyrészeknek, a melyek közé egy félig üveges fekete anyag ékelődik be. 
A bennök található ásvánvlemezkék és a troilitszemek elrendezése emlékeztet vul
káni üveges kőzetek fiuidálszövetére. Ezen erecskék és telérkék eredetére nézve 
Tschermak és Brezina különböző nézetben látszanak lenni. Míg ugyanis előbbi 
azon véleményben van, hogy az erecskék a meteoritok ezen tufaszeríí anyagában 
még akkor keletkeztek, mikor az még eredeti fekhelyén volt, a hol ismételve volt 
kitéve a szétzuzatásnak és összetöretésnek, s hogy az ilv módon meglazult kőzetet 
izzó gázok és gőzök járták át, melyek a laza tufatömeget részben megolvasztották 
és a repedéseket mintegy injiciálva újból kitöltötték, addig Brezina azon nézetének 
ad kifejezést, hogy ezen erek a hőnek a repedésekbe való behatásának az eredmé
nyei, s hogy minőségileg teljesen megegyeznek a külső kéreggel, mi csak atlimos- 
phaeránkon belül, tehát repülés közben történhetett. Ezen erek nem tekintendők 
megolvadt anyagok infiltrátiójának, hanem inkább különösen a finomszemű alap
anyagból történt kiválásának a vasszernek és vasoxydóknak; a nagyobb krystálvok 
pedig csaknem változatlanul maradtak. A silicatok úgy a külső kéregben, mint pedig 
az erekben csak kis mértékben olvadtak meg valóban. A kövek könnyen repednek 
meg ezen erek mentében és ilyenkor fémfényű kiválásokban gazdag részletek tűnnek 
elő pánczélként, a mely olykor csuszamlasi lapokhoz hasonlít.

Egyes kövek, különösen a paizs- és harangalakú a k, jól vannak orientálva. 
Az orientátió Brezina szerint csakis a darabok alakjától és ebből kifolyólag a tehe
tetlenség főirányának fekvésétől függ. Ha valamely kőnél ezen feltételek kedve
zők és lapjainak helyzete repülés közben nem változik meg, akkor nagy fokban 
fogja mutatni az orientátió jeleit, ha ellenben bármily oknál fogva is elrepedne, 
vagy csak egy kisebb darab is pattanna le róla, azon esetben megváltozik súlypont
jának a fekvése, a kő lapjai más helyzetbe jutnak, a fris törési lapok zománczczal 
húzódnak be, mi, ha több ízben ismétlődik, oda vezet, hogy a kő köröskörül egy
forma sötét, csaknem fekete lapok által vétetik körül, és teljesen «nem orientálva“ 
jut le hozzánk.

A kő legnagyobb felülete rendesen a mellső; kérge barna, fénytelen és jelle
mezve van a rajta észlelhető sugaras elrendezéssel bíró hosszúkás árkok, salakcsí
kok és vasfonalak által. A hátsó lap világosabb színű szokott lenni ; a rajta lévő 
gödröcskék sekélyek és csak kivételesen láthatók itt vasfonalak is. A mellső és hátsó 
lapok határán pedig gyűlik meg a habos salak, az orientátió felismerésére e ki
tűnő ismejel.

A gyulatelkei és mócsi kövek azon Chondritekhoz tartoznak, melyeket 
Tscherjiak mint fehér, szétmorzsolható anyagúnkat és világosabb gömböeskéket 
tartalmazókat foglalt össze egy alcsoportba és melyek aránylag vastag kéreggel bír
nak (Typus Mauerkirchen, Gr. Bose, Lucéite Meunier). Brezina oda nyilatkozik, 
hogy e csoportban a mócsi meteoritek legközelebbi rokonai a Fnttekpore (Eatte- 
plmr) mellett Kelet-Indiában 1 november hó 30-án naplemente után nagy 
számban esett kövek.
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Tschermak, ki górcső alatt megvizsgálta a mocsi Chondriteket, ;i következő 
ásvány elegyrészeket mutatta ki bennök : halvány sárgás-zöld Olivin, vil. zöld In ist a - 
tit és Bronzit, mind a három üveg, lég és opak ásványszemek zárványaival, a Bron- 
cit azonkívül fekete tűket is tartalmaz. Van továbbá benne Diopsid, Plagioklas, 
Pas, Pi/rrhotin, Chromités egy fekete kagylós törésű közelebbről meg nem hatá
rozható ásvány. A Plagioklas gömbölyded szemei, melyek barna üvegzárványokat 
tartalmaznak, polarizált fényben tisztán mutatják az ikerlemezes szerkezetet. 
E földpát extinctiója az egyik esetben 6°, egy másikban pedig 0°, s Tschermak 
benne egy az Anorthithoz közelálló Calciumplagioldást gyanít. Apró szemcsék 
nagyobb számban vannak ugyan a csiszolatokban, de egészben véve mennvisége 
mégis csak alárendelt. Ez egyszersmind első eset arra, hogy az oly régóta nyomo
zott Plagioklast meteoritben határozottan észlelték ; az első, de még kétes nyomot 
Tschermak a Lodrani meteoritben látta már 1870-ben. — A Vas szabálytalan 
kiseb b-nagy óbb, egész 8 mjm nagyságú szemeket képez, a melyeken itt-ott a hexaede- 
res hasadást megfigyelte; a levegőn állva, csakhamar sárgás-barna foltok környe
zik e szemeket, mit kevés Chlorvas jelenlétére szoktak visszavezetni, jelen esetben 
azonban nem sikerült a Chlort kimutatni. Koch szerint a meteorit áll 9G’N rész 
Silicatásvány okból, Pb Nikelvas, és 0'7 Pyrrhotinból. A Silicatok tömöttsége (Koch 
szerint) =  3-24-9, az egész meteorité pedig =  3.677.

A Chondrák nagysága eléri néha a 12 mfm is, szövetre nézve részben szem
csések, ha Olivinhöl állanak, rostosak és fehérek, ha Enstatit, szürkések vagy bar
násak, ha Bronzit képezi anyagukat. Néha azonban mind a három ásvány alkotja 
őket, és ilyenkor kevés Nickelvasat is zárnak magukba. A Chondrák átmetszetei a 
kövek felületén mint kerek, fényes vagy fénytelen foltok tűnnek fel, melyek Tscher
mak szerint a mocsi meteoritekre nagyon jellemzők. Azon körülmény, hogy a mocsi 
úgy mint a Tieschitzi meteoritek Bronzitchondrái gyakran egy összefüggő átlátszó 
kéreggel vannak körülvéve és sokszor kerek benyomásokat is mutatnak, Tscher- 
MAK-ot arra indította, hogy régebbi nézetével, mely szerint a chondrák a meteorit- 
részecskék egymáshoz való súrlódás végeredményei lennének, szakítson és Sorry 
theoriájához csatlakozzék, a ki ugyanis a Chondrák alakját a plasticus állapotból 
vezeti le, azokat megmerevedett lávacseppeknek tartván, míg a chondrák közötti 
törmelékes kötőszer, az alapanyag ezentúl is csak vulkáni dctrítusnak tekintendő.

Tschermak-Sorby szerint azon laza tufa, a melynek részei miliozzánk meteo
ritek alakjában eljutottak, földünk vulkáni eruptióihoz hasonló kitörések által kép
ződhetett ugyan, de egy oly magas temperatura mellett, a melynél az Olivin és 
Bronzit magnesiasilicátjai még liigfolyó állapotban léteztek és így az eruptió által 
millió meg millió csöppé szétfrecscsentetliettek. E csöppek lehullás közben meg
merevedvén vagy megtartva gömbalakjukat, vagy pedig porrá szétpattanva jutottak 
ismét az égi test felületére vissza, ott a meteoritikus tufát képezvén. Ezen alkalom
mal a sokkal könnyebben olvadó Vas és Pyrrhotin még nvulós állapotban estek 
a tufa egyéb silikátánvagjai közé, miáltal csöppalakjukat elvesztve és a többi elegy
részekhez odasimulva szabálytalan szemek alakját öltötték fel. Ezen nézethez csat
lakozót Cohen is a zsadánvi meteorit leírásánál.

Végre álljon itt még a mocsi meteoritnak Koch Eerencz által véghezvitt che- 
miai elemzése. Az elemzéshez szükségelt anyag hat nagyobb meteoritből vétetett. 
Az eredmények a következők:
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Fe ... 7.9286 %
Mn _ _ .. 0.5688 %
Ni ... ... 1.3824%
Co ... ... nyom
FeO ... ... 20.8553 7«
MnO .. 1.1239 7o
AisOs ... ... nyom
CraOs ... nyom
MgO _ . 15.9457 7o
CaO __ .... 2.7841 7«
KaO 0.2012 7«
NaaO... ... 1.1986 7o
LiaO ... ... nyom
8 . . .  . . .  2.6091 7o
P .  . . .  . . .  0 .4 1 4 9  7o
Izzít. veszt. (C?) 0 .1 9 2 5  7°
Cr-vas 1.5560  7o
SiOa 42.7424 7»

" 9 9 .5045
HCl-ban oldható =  5 2 .3 0  7a.

Ebből kitűnik, hogy a Nikelvas mennyisége 9 .88  7o, a Pyrrhotin-é pedig, 
ha az összes S-t FvSs-nak számítjuk 6.63 7o; tehát sokkal több. mint a mennyire 
azt Koch A. a makroscoposan látható szemek alapján becsülte. S c h a f a r z ik  F.

Koch A .: Vivianit jegeczeknel új lelethelye. (Kolosvári orvos-természettud. 
Értesítő 1883. VIII. évf. 2. fűz.)

Mák és borsónagyságú Vivianit-gömböcskék fordulnak elő zöldesszürke csil- 
lámos agyagban a «Kulcs» nevű sziklaszorosban Nyirmező és Toroczkó-Szt-Györgv 
között. Az anyag a sziklaszorost alkotó mesozói mészkőre van települve. Tóth Mike 
meglátván ezen anyagot a kolozsvári gyűjteményben, közli lelőhelyét «Magyarország 
ásványai» czímű munkájában.

Egy másik lelőhelye a vivianitszemeknek a Felső-Marsa völgye Felek (Freck) 
vidékén, hol Dr. H e r b ic h  Ferenoz csillámos, homokos, valószínűleg mediterrán 
agyagban gyűjtötte.

Végre leír szerző két állítólag Verespatakról származó jól kiképződött sötét 
zöld pleochroistikus vivianit krvstályt 20és30mjm hosszúsággal, melyeken a következő 
lapokat észlelte: +P, -p^Poo, ooP, c c ío o  és ccScc, A krystálylapok üvegfénvüek, 
jól tükrözők, csupán a kitűnő hasadási lap, oo íoc, gyöngyfényű. A kristályok az 
uralkodó véglapok miatt kurta-vastag táblások, a félpyramis és féldoma által ferdén 
levágott végűek.— Már A k n er  is említett leveles vivianitot Verespatakról, de ilyen 
szépen kifejlődött jegeczeket mindeddig nem találtak s valóban sajnálnunk kell, 
hogy előfordulásáról biztosabb adataink nincsenek. Kérve ajánljuk ennélfogva oda
való bányászainknak e vivianit kristályoknak a telérekenvaló nyomozását, s könnyebb 
tájékozás miatt megemlítjük még itt, hogy K och  A. úr a kisebbik jegecz aljához

= 9.8798 7o fémes rész

=  89.6247 7o nem fémes rész
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«sárgásfehér lm-sadási lapoktól fénylő, sósavval erősen pezsgő szemcsés mészpátot»r 
a nagyobbikön pedig a mészpáton alúl «fehér, sósavval nem pezsgő, kaolinossá mál- 
lott telérkőzetet, gyéren behintett parányi pyritszemcsékkel» észlelt.

ScHARARZIK F.

P ri.viics György: Ásványtani közlemények Erdélyből. Kolosvári orvos-ter- 
mészettud. Értesítő. 1883. I. füzet, p. 35.

1. Szabad Orihoklas-földpátoh a Muntyele-mare gránitjából.-A Kis-Szamos 
forrásvidéki kristályos központi magját muscovit-biotit-gránitok képezi, melyekben 
az orthoklas gyakran óriási dimensiókkal bír. Hossza egészen 4—5 % , szélessége 
pedig 2—3 % . A gránit, mely csillámban igen dús, könnyen esik szét darává, és 
elekor szabadulnak ki a nagy orthoklas-kristályok is.

Egy kiváló lelőhelye ez utóbbiaknak a Muntvele-inare gerincze. A kristályok 
lapjai igen érdesek, habitusuk a oP és a ooít-o lapok túluralkodása miatt négyszögei 
oszlopalakú; ezen lapokon kívül még a ooP és a —■ "2í?o van rajtok kifejlődve. 
Az egyszerű egyének mellett karlsbadi ikrek is fordulnak elő, továbbá szabálytalan 
összenövések és átnövések. Górcső alatt nem nyújtanak egyöntetű képet, hanem 
tele vannak zárványokkal; első sorban megemlítendők a szabálytalan orthoklas-sze- 
mek, alárendelten plagioklasok, továbbá mállott Biotithalmazok, és ritka esetekben 
staurolith és Turmalin kristálykák.

2. Staurolith, Alsó- és Felső-Sebes vidékéről. Jóllehet, hogy a staurolith mik- 
roskopikus kristálykákban a fogarasi hegységben sehol sem hiányzik, mégis csak 
legnagyobb számban és legjobban kifejlődve a két Sebes feletti hegység quarezdús 
biotit csillámpalájában fordul elő bennőve. Itt a staurolith kristályok 4—5 % hosz- 
szúságot és 2—3 %, szélességet érnek el, s az anyakőzet elmállása után szabadon 
hevernek a felületen. A kissé kopott külsejű krvstálvok rendes összalaklata ocP, 
oopoo, és oP, a mely lapokhoz kivételes esetekben még a Poo is járul. Górcső alatt 
dichroismusa erős, halvány-jáczintpiros és zöldessárga. Zárványokban igen gazdag. 
előfordul benne gránát, turmalin, quarcz, rutil, clilorit, magnetit és titanvas.

3. Kyanit a fogarasi hegységben. A kyanit előfordul a fogarasi hegység csil
lámpaláiban mint járulékos ásvány különösen az A.-Sebes és F.-Sebes faluk feletti 
hegység északi lejtőjén a közepe táján, továbbá a fogarasi hegység déli lejtőjén 
(Romániában) a Muntye-Csokán és a M.-Skorisouru táján. A hosszú krystályok 
vagy száras szövetű halmazok részint gneisz, részint pedig csillámpalában fordulnak 
elő. A kyanit előfordulását a fogarasi hegységben már régóta ismerjük, de ismere 
tünk csakis a quarczhömpölyökben található zárványokra vonatkozott, melyeknek 
eredeti fekvőhelyeit azonban még mai napig sem ismerjük; szerző valószínűnek 
tartja, hogy ezen quarczitok a kyanittartalmú csillámpalák övében, azokban fészkes 
kiválásokat képezve, fordulnak elő. Jól kiképződött krystályok nem találhatók. Gór
cső alatt az ikerképződés nyomát mutatják. Zárványokban igen gazdagok, előfordul 
bennök rutil, turmalin és biotit.

4. Tremolith a fogarasi hegységben. Ezen ásvány termőhelye a fogarasi hegy
ség csillámpaláiba betelepült krystályos mészvonulatokban keresendő. A F.-Sebest 
lelőhely már régóta ismeretes, szerző ezenkivül még két új helyről ismerteti ezen 
ásványt: Romániában a Bői a mica patak forrásvidéki mészkövekből és a liiu maré
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patak tájáról Pörumbák (Erdély) felett. Míg a két első lelőhelyen a treinolith vagy 
egyes szálakban, vagy pedig sugaras rostos halmazokban fordul elő és rendesen az 
anyakőzetével megegyező színnel bír, addig Porumbák felett a tremolith anyakőzete 
quarczit, melyben vagy egymaga vagy rutil társaságában van kiképződve ; ezen 
quarczitoknak eredeti fekhelye azonban szintén ismeretlen.

Úgy a mészkő, mint pedig a quarczban található treinolith oszlopok majd
nem mindig hallásokat, görbüléseket és széf-szaggatásokat mutatnak, a mi utólagos 
tömegmozgásokra vezethető vissza. S c h a f a r z ik  F.

E d . D ő l d : E ine neue und einige seltene Pseudo nwrphosen von neuen F u n d 
orten. (Verhandlungen der k. k. geolog. Reichanstalt 18S3.)

Markasit Sphalerit után. A szalonnakőhez hasonló schönfeldi (Schlaggen- 
Avald in. Csehországban) Nakritban letört Quarczkrvstálvok mellett találtattak még 
bennőve szép Kasserit, Apátit és vasfekete Sphaleritkrystályok. Utóbbiból igen 
gyakran fordulnak elő nagyobb koczkák 2—3 %, éllioszszal, melyeknek csúcsai
~ és— által vannak tompítva. Ezen jegeczek arról is nevezetesek, hogy zink-
kéreg mellett még vaskéneget is tartalmaznak, s ez utóbbi vegyidet az, mely a 
Markasit képződésére szolgáltatta az anyagot. Apró Markasit - pyramisok halmaza 
képezi most az anyagát az egykori Sphalerithexaedereknek, melyeknek felülete 
elég sík, belseje azonban gyakran odvas.

Cinnabarit Tetraedrit után. A Szlanai talkos csillámpalában lapos Quarcz- 
lencsék fordulnak elő, melyekben Barnapátot, Barytot és higanyban dús Tetraéd- 
riteket találunk, egyéb kisérői ezen ásványoknak világos-vörös Cinnabarit, Pyrit 
és Chalkopyrit és kivételes esetekben termés-higany és Amalgam. Egy ilyen Quarcz- 
telér darabon észlelte szerző, hogy a tetraéderekben kifejlődött Tetraedritek karcza 
skarlátveres, egyes részei pedig górcső alatt tömött Cochenille-veres Cinnabaritból 
állóknak bizonvúltak. Szerző ezen esetet az eltolás által létrejött álalakokhoz 
sorolja.

Pyrit Markasit után. Szerző egy telérdarabon észlelte a Markasit ismert 
kristályait (ooP, Poc) finoman szemcsés Pvritté átváltozva, mely a felületen apró 
ötszögtizenkettőspk alakjait tüntette fel. Ezen pseudomorphosáknak alapját képezik 
Pyrrhotin-kristályok halmazai, melyek szintén Pvritté vannak átváltozva ; elő
fordulnak továbbá ezen a darabon még Dolomitpseudomorpliosák Calcit után 
is (V2 R) és ezen utóbbiak egyikén ül egy darabka azon gyengén viola Fluoritból, 
melyet Kennoott ismertetett először Kapnikbányáról; ennélfogva szerző bizo
nyosnak tartja, hogy e darab a leírt pseudomorphosákkal Kapuikról származik.

Mi az elváltozás módját illeti, szerző azon nézetének ad kifejezést, hogy 
jelen esetben a Pyrit a Markasit anyagából képződött átkrystályodás által. (Ennél
fogva paramorpliosának tartja.)

Sphalerit Galenit és Baryt után. Egy Nagyágról származó Quarcz-Andesit 
darabon, mely egy vékony Quarczkéreggel van bevonva, csinos kis Bournonit- 
krystálykák ülnek, ooPoo, ooP, oP ossz alaki attak Köztük szőllőded vörössárga, 
egész sárgásbarna Sphalerithalmazok és ugyanezen ásványból álló rhoffibdodeka- 
éderek és rhombos táblák fordulnak elő, melyeknek belseje üres és a melyek belső
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felületükön vékonyan Pyrittel vannak bekérgezve. Ezen rhombdodekaereket és 
táblaszerű alakokat, szerző, tekintettel a magyar telérképződménvekre, a Galenit, 
illetőleg a Boriit pseudomorphosáinak tekinti. E két ásvány között a successiót 
nem sikerűit megállapítania, de igen is a Spbalerit és Bournonitra nézve, minthogy 
határozottan észlelhette, hogy aBournonit kristályai a Sphaleritpseudomorphosákon 
ülnek. Ezek szerint első ásvány, melyezenatelérdarabon kiképződésre jutott, aQuarcz, 
erre következett a Baryt és a Galenit, azután a Sphalerit, melynek burkai alatt az 
előbbi kettő ismét eltávolodott, s csak később, de még a Sphalerit képződése ide
jében rakodtak le a Bournonit-jegeczek. Vájjon az említett Pvrit-hártyácska a 
Galenitek és Barytok incrustátióját mintegy bevezette-e, avagy csak utólagosan 
a már üres Sphaleritpseudomorphosákban képződött, arra a szerző biztos támpontot 
nem talált, de valószínűbbnek tartja e két lehetőség közül az elsőt.

Érdekes, hogy ezen különben is ritka pseudoinorpliosák a leírt darabon 
együtt fordulnak elő, és kiemelendő még azon körülmény is, hogy a Barytpseudo- 
morphosa által a Barytnak egy sokkal régibb és előbb létezett generatiója van 
kimutatva, mint az, mely Nagyágon még jelenleg is található és mely H öfer szerint 
a legfiatalabb telérásványoklioz tartozik. P e t e r s  szintén kimondotta azt, hogy a 
magyar traeliyt-érczteléreken egy a mostaninál régibb Barvtgeneratió is létezett, 
melynek nyomait azonban még csak a pseudomorphosákban látjuk megörökítve.

Ezeken kívül megismertet szerző még Quarcz és Haematitpseudomorphosá- 
l:at Gránát után Karinthidbdl és Szalonnal:ápscudomorphosálat (Juarez és Dolo
mit után (teherről a IIr/rg-hegységben. S c h a f a r z ik  F.

A. Cathrein : Ueber Sanssurit. (Groth’s Zeitschrift für Krystallographie und 
Mineralogie. 1882. III. Heft). Mit 4 Holzschnitten.

«Sanssurit» névvel jelölt Th. S a u s s u r e  atyja tiszteletére egy tömött, fehéres 
ásványt, melvet utóbbi «Jade»-nek nevezett volt el. Utána számosán foglalkoztak 
ezen ásványnyal és míg egyesek önálló ásvány-fajnak tekintették, addig a legtöbb 
búvár elemzések alapján változó labradorit majd anorthit összetételűnek tartotta és 
képződését másodlagos körülményekre vezették vissza. Legismertebbek az u. n. 
saussurit-gabbróban, de hazai trachytjainkban is elég gyakran találkozunk, különösen 
az andesin-labradorit földpátok rendellenes tömött, ezen tulajdonsága által magát 
már makroskoposan eláruló és saussuritnek mondott féleségével, a mely mikroskop 
alatt bizonyos nemét a granulátiónak engedi felismerni és nem egészen homogén 
anyagból áll, hanem a földpát anyaga közé nagy számú finom mikrolithok és lemez
kék tolódtak. Hogy ezek főbb anyaga földpát, arról a Szabó-féle lángkisérleti mód
szer segítségével referáló is ismételten szerzett meggyőződést, de ezen általános né
zetet szerző tvpusos tiroli saussuriten megejtett vizsgálatai is megerősítik, kinek 
azonban egyszersmind sikerűit a parányi mikrolithok természetét is tüzetesen 
meghatározni.

Szerző szerint a tvpusos saussuritek vékony csiszolatban általában homályosak 
és csak 300-szoros nagyításnál vehető ki jól szerkezetük. Ekkor színtelen, tiszta 
anyagban, mint alapanyagban, egy színtelen majd halavánv zöld, erősen kettős 
fénytörésű ásvány oszlopos mikro! itkjait- és szabálytalan szemecskéit látni beágyalva. 
Utóbbiak physikai tulajdonságai és mikroskopos szögértékei leginkább a zoisit-nak,
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vagyis az epidot rliombos dimorph módosulatának felelnek meg, miről szerző hatá
rozott zoisit preparátumok összehasonlítása által is meggyőződött. A színtelen 
alapanyag parányi, szabálytalan, élénken polározó egyének összeségéből áll és szerző 
több oldalú, úgy vegyi, mint optikai pontos vizsgálatai, annak földpát-, többnyire 
plagioklas (albit, oligoklas), ritkábban orthoklas-természetét derítették ki, mint 
maradványát a részben zoisit által helyettesített eredeti anyagnak. Sokszor igen 
szépen észlelhető fokozatos átmenet, midőn a zoisit mindinkább való szaporodása a 
földpát szövetét megváltoztatja és a saussurites állapothoz közelebb hozza. Szerző 
némely saussuritnél a földpátos anyagban csupán epidot jelenlétét konstatálta, má
soknál ezt zoisittal keverve észlelte, de tekintetbe véve e két ásvány vegyi azonos
ságát biztos megkülönböztetés sokszor nem is lehetséges és mikroskop alatt szerző 
legbiztosabbnak véli erre nézve a pleochroismust. A saussurit képződésnél, a mely 
metamorphismus eredménye, a földpát annyiban szenved változást, amennyiben 
kovasavat és alkáliákat veszt, timföldet, meszet és vizet pedig felvesz, melyekhez 
még meglehetős mennyiségű vas is járul. Képződése hasonló folyamatokkal jár, 
mint a földpát epidotosodása. mely kettő között fokozatos átmenet is tapasztalható. 
A saussurit vegyi összetétele a legtöbb esetben hasonló a 11íész- nátrium-földpátoké- 
hoz, csakhogy kovasavban aránylag szegényebb, mészben ellenben dúsabb; ezen
kívül még tömöttségük is jóval nagyobb amazokénál, megfelelőleg a zoisit nagyobb 
tömöttségének.

Dr. Sztkkényi H.

A. Saubii : A Krakatau vulkán hamujával. ( l 'eher dir K r akutod-Aachen des 
Jahres 1 8 8 3 . Berichte der Naturf. Gesellschaft zu Leipzig Jg. 1883.)

Szerzőnek alkalma volt a lipcsei földtani intézethez beküldett vulkáni hamut, 
melyet a Krakatau 1883 augusztus 26. és 27-én szórt, tüzetesen mind mikroszkóp 
alatt, mind pedig chemiailag megvizsgálni. A hamu fehéres-szürke, laza tinóm 
por, a melyben csak ujjak közt szétdörzsölve vesszük észre a durvább szemeket; az 
iszapolásnál azonban kitűnik, hogy e durvább részek az egésznek k. b. csak egy 
negyedét képezik. Iszapolás után eme durvább részek finomabb homokhoz hason
lítanak, a melyben a szemeknek egyik része szürkés, feketés átlátszatlan, másik 
része víztiszta üveges, részint tömör, részint pedig salakosán felfújt külsejű. Ezen 
utóbbiak képezik a hamuban a legnagyobb szemeket, melyek minden tulajdonsá
gaikról könnyen mint horzsakődarabkák ismerhetők fel ; számos, leggyakrabban 
hosszúra nyújtott orsóalaku légzárványainál fogya szövete rostossá válik. Anyaga 
különben isotrop üveg, melynek egyöntetűsége csak szórványosan előforduló aniso
trop mikrolithok álfák szakíttatik meg. Vannak ezen kivül sötét üvegrészletek is, 
melyek az előbbiekkel ellentétben csak kevés légzárványt tartalmaznak, és ennél
fogva amazoknál tömörebbeknek mondhatók. Górcső alatt keresztalakban össze
nőtt magnetitszemcséket és zöldes mikrolithokat, valószínűleg augitokat tartal
maznak.

A hamuban található ásványos elegyrészeknek egy harmadik nemét képezik 
a kis 1—2'”'/»! átmérőjű víztiszta üvegfényű földpátkristálykák, a melyek között 
igen gyakran fordulnak elő jól kifejlődött egyének is. Habár polvsynthetes ikrek a, 
ritkaságok közé tartoznak, mégis optikai viselkedésük szerint plagioklasoknak lát
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szanak. A legjobban kiképződötteknél a következő alakokat sikerült felismernie r 
U(oP), iV/(ooPoc), 7' (ooT), I\ocjV), x (Poo), fi (2Poo); az M és a 1' lapok uralko
dása miatt többé kevésbbé táblás-oszlopos habitussalbirnak. E földpátok ikrei gyak
ran az albittörvény szerint vannak képezve, de nem hiányoznak más törvénysze
rintiek sem. Mikroszkóp alatt üvegzárványok, olykor a főkristály negativ alakjait 
kitöltve, apatitkristálykák és magnetitszemcsék figyeltettek meg.

Az optikai módszerek segítségével nem sikerült e földpátok természetét 
közelebbről meghatározni, ügy hogy csakis a chemiai út maradt hátra. A 0135 gr- 
anyaggal véghez vitt chemiai analysis a következőket eredményezte :

SiO‘2, a veszteségből kiszámítva . . .  ... ... ... 51.03%
A U h .  vas nyomaival . . .  . . .  . . .  ... ... 28.37 «
Ca() ... _ ... ... ___ ... 10.74- «
Na«!) ... ... ... ... ___ 8-74- «
KaO ... ... ... ... _ . . .  __ 1.11 «

100.0 0 “/ «

a miből labradoritra lehet következtetni.
A földpáton kivid előfordul a hamuban még az augit; dimensiói azonban 

már sokkal csekélyebbek és ritkán ütik meg az 1 1, alakja gyakran jól kivehető
és egészben véve oszlopos. Lapjai a következők: 0 0 P, 0 0 P0 0  és P. A magnetit 
szemek vagy szabad octaederekben, vagy pedig kis kristályhalmazokban fordulnak 
elő a hamuban.

Ugyanezen ásványok alkotják a hamu legfinomabb porát is. Jellemző a 
Krakatau hamujára, hogy ezen ásványos elegyrészek többnyire átlátszó üvegbe 
vannak burkolva, olyanba, a minőből a horzsakő darabkái is állanak.és hogy ezen 
burkok éles hegyes szilánkok körvonalaival birnak. Ezen körülmény azt bizonyltja, 
hogy valamikor összefüggésben voltak az egyes szemek egymással s hogy azon láva, 
a melynek elegyrészeit képezték, tiszta, üveges magmával birt.

Miután egyéb ásványok nem találtattak a hamuban, világosan szólallak ezen 
eredmények a mellett, hogy ez esetben egy augit-tracliyt hamujával van dolgunk. 
E feltevésében megerősítették szerzőt még a következő két analyzis eredményei is. 
Ezeknek egyike (I) vonatkozik a hamu általános összetételére, másika (II) csupán

sak a h a m u b ó l k isz e d e tt ta jtk ő é re .
I. 11.

S i(L  . . .  . . .  . _ . . .  A ,. . . . 0 3 .3 0 % 0 0 .7 3 %
A k ü s 14 52 « . . . . . . 16.59 «
E e 2 ö s, F eO  . ._ __ 5.82  « 4 .08  «
T ÍO 2 . . .  . . .  . . . 1.08 « 0 .5 0  «
CaO . . .  . . .  . .  . . .  . . . 4 .0 0  <« 3.82  «
M gO  . . .  . . .  _. . . . 1 .0 0 «  . . .  . . . 1.50 «

nyomaM nO  . . .  . . . .  . . . . . 0 .23  « . . .  . . .
NaaO . . . .  _ . . . . 5 .1 4  <« J 5 .0 5 %

veszteségből
K 2 O 1.43 « . . .  . . . kiszámítva.
H 2O . . .  . . .  . . .  . . .

Víz által kilúgozható anyagok ; főleg 
Ca és SO;, továbbá nyomai

2.17 « izz- veszt.
CO  ̂ áramban.

2 .13 «

a K és Na-nak 0 .8 2  « 

1 0 0 .1 7 % 1 0 0 .0 0 ° «
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Tekintve a hamu augitban való szegénységét, a calcium legnagyobbrészt a 
labradorit rovására esik, s minthogy ezen- mésztartalomnak a labradoritban csak 
k. b. 3% nátrium felel meg, feltehető, hogy a földiátok között egy nátriumban 
dusabh. tehát az alhitlioz közel álló féleség is foglaltatik. Mindezeket figyelembe 
véve a Krakatau hamuja Santorin némely lávájához hasonlít legjobban még pedig 
azokhoz, a melyeket E o u q u é  labradorit és álhit tartalmú augit trachytoknak 
ismert fel. • •

Az 1883-diki eruptiók által kisért hamu vizheli oldata főleg kénsavas calciu- 
mot tartalmaz; az eruptió alkalmával nagy mennyiségben kiömlött kénessav a 
vizgőz jelenlétében kénsavvá oxidálódott és ily alakban megtámadta a hamu mész- 
silicátjait, ezek calciiunával kénsavas sót alkotván. A szóban lévő vizbeli oldatnak 
készítésénél kitűnt, hogy a hamunak egy része oly rendkívüli finomsággal hír, 
hogy a folyadékot háromszor kellett átszűrni, még pedig két ízben egy kettős, har
madszor pedig egy négyes szűrőpapíron keresztül, de még ekkor is gyengén zava
rosnak mutatkozott a folyadék!

Utólagosan májusi hamu birtokába is jutott, a mely azonban szerző szerint 
az augusztusival minden tekintetben megegyezik.

Áttérve a hamu keletkezésére, mindenek előtt konstatálja, hogy az nem 
annyira a Vesuv és Aetna mikroszkopikus lávacsöppek által jellemzett halmijaihoz 
hasonlít, hanem inkább a Tunalba-é\\oz (Costarieaban) a mennyiben ez is csupa 
éles szögletes részecskékből áll. De azért nem hajlandó szerző L ang  nézetéhez 
csatlakozni, a mely szerint a turialbai hamu már a megszilárdult láva szétzuzatá- 
sából eredt volna, minthogy ezen nézetet nem tartja kielégítőnek a Krakatau rop
pant hamutömegei keletkezésének megmagyarázására. Hanem ő épen ellenkezőleg 
a láváknak hevenfolyó— de a már kivált kristályoktól szemcsés - - állapotát tételezi 
fel, a midőn a gőzexploziók — melyek, miként e füzet előbbi lapjain foglalt leírásból 
kitűnik, igen sűrűn követték egymást — azt hamuvá szétporlasztották. Az így 
keletkezett apró részek, ha kezdetben az olvadás szülte gömbölyű alakokkal bír
tak, is szédítő sebességgel légkörünk magasabb régióiba feldobva oly hirtelen hűltek 
le, hogy a legcsekélyebb mechanikai külbeliatás, a minő a szemeknek egymást való 
érintése is elegendő volt arra, hogy ezen felette rideg lávacsöppecskék újból szám
talan és most természetesen szögletes részecskékre pattanjanak szét.

Ezen nézet kielégítőnek tetszik, megjegyzendő azonban, hogy S a u e r  előtt 
már S o rby  magyarázta ily módon a meteoiitikus tuffok keletkezését; S o rby  ezen 
nézetéhez csatlakoztak később mások is, többi között C o h e n  és T s c h e r m a k , utóbbi 
a mocsi meteoritek tanulmányozása alkalmával, d Lásd jelen füzet 60-ilc lapját.)

V égre m ég  m eg em líth e tjü k , ho g y  a m e teo ro lo g u so k  és p h y sik u so k  le g n a 
gyobb része  e g y e té rtv e  LocKYER-rel a m ú lt évi n o v e m b e r és d eczem b er h ó n a p o k b a n  
a n a p  leáldozása  és felkelése  a lk a lm áv a l lá th a tó  vo lt s z o k a tlan  és r i tk a  szép piros- 
ságo t az é g b o lto za to n  eg y en esen  a  K ra k a ta u  k itö ré se k o r lé g k ö rü n k  legfelsőbb  r é te 
geibe rö p íte t t  leg fin o m ab b  p o rfe lleg ek n ek  tu la jd o n ítja . A leh e tő ség  a r r a  c sak u g y an  
m egvan , m in th o g y  k ísé rle tileg  és ta p a sz ta la ti la g  is he v an  b izo n y ítv a , h o g y  tin ó m  
o sz ta tó  por- vagy  gőzfel]égek a  n a p fé n y  k ü lönböző  rezgésse l b író  su g a ra in a k  á th a la 
dására  kü lö n b ö ző  fo k b an  k ép ezn ek  a k a d á ly t ; n é h a  csak  a  v ö rös su g arak  m e n n e k  á t, 
m ásk o r p ed ig  a n a ra n c s , a zöld  vagy  a kék su g arak . A tü n e m é n y n e k  az in d ia i
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arehipelből kiinduló vándorlása szintén megerősíteni látszik ezen feltevést. — 
E tüneménynyel azonban nem foglalkozhatunk e helyütt bővebben, hanem utalunk 
a Természettudományi Közlönynek 1 8 8 4 . februári füzetében, B a r t o n ie k  Gézá- 
tói «Az ég szokatlan pirossága» czím alatt megjelent, bő tájékozást nyújtó közle
ményre. ScHAFARZIK FERENCZ.

TÁRSULATI ÜGYEK.
JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL.

KÖZGYŰLÉS
1 8 8 4 - d i k  év i  j a n u á r  2 3 - ik á n .

Elnök : Dr. Szabó József.
Jegyző : Dr. Pethő Gyula.
Jelen voltak: Zsigmondy Vilmos, alelnök; Dr. Sehafarzik Ferencz, másod- 

titkár ; Czanyuga József, pénztárnok ; Bruimann Vilmos, Lóczv Lajos, Matyasovszky 
Jakab, Both Lajos, Báró Splény Béla, Dr. Staub Móricz, választmányi tagok; 
Bernátli József, Dr. Dietz Sándor, Farkass Bobért, Gezell Sándor, Guckler Győző, 
Halaváts Gyula, Kecskóczv Ödön, Kossuch János, Legeza Auktor, Aíakay Ágoston, 
Bennert Gyula, Szádeczkv Gyula, Szauer Arnold, Szontagh Tamás, Dr. Szterényi 
Hugó, Válva Miklós rendes tagok és számos vendég.

I. Elnök a Közgyűlést hosszabb beszéddel nyitja meg (1. a jelen füzet első 
czikkét), melynek elmondása után

II. bemutatja a múlt— 1883 évi január 24-ikén tartott — Közgyűlésnek 
Aía k a y  Á g o sto n  és Válya Miklós rendes tagok által hitelesített jegyzőkönyvet, — és

III. a mai Közgyűlés Jegyzőkönyvének hitelesítésére Gezell S á n d o r  és 
Legeza Viktor rendes tagokat nevezi ki.

IV. Pethő Gyula első titkár felolvassa titkári jelentését a társulat mult 
1883-ik évi működéséről a következőképen :

Tisztelt Közgyűlés!
Holnap lesz egy éve, hogy a magyarhoni Földtani Társulat legutóbbi tiszt

újító Közgyűlését tartotta s az ügyek vezetését a jelenlegi választmány és tisztikar 
kezeire bízta. E rövid év oly gyorsan lepergett, hogy szinte meglep bennünket 
rohanása s habozva állunk egy pillanatig: vájjon fordult-e elő ezalatt a társulat
életében olvan neveztesebb mozzanat, a melvről méltó volna részletesebben is' oszamot adni.

Egy rövid év krónikáját röviden össze lehet foglalni; s e rövid foglalatban, 
mai jelentésem folyamán, mégis nehány oly örvendetes mozzanatról emlékezhetem 
meg, a melyek, lia gyökeres átalakulást nem is — hiszen erre a mi társulatunk-, 
nak, hála az érdeklettek éber buzgalmának, nincs is szüksége — de mégis némely 
tekintetben élénkebb lendületet adott ügyeink mozgalmának.

Az esztendő kedvező jelek közt indult meg.
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Nem sokára azután, hogy a múlt január 24-iki Közgyűlés felhatalmazta a 
Választmányt a Földtani Intézettel tervezett szövetség megkötésére, leérkezett a 
nagymélt. földmivelés- ipar- és kereskedelemügyi minisztérium elhatározása, mely 
szerint a szövetség örömmel elfogadtatott s társulatunk részére — tüzetesebben 
körülírt föltételek mellett — 300 frt szöeetseqi quota  utalványoz tato tt. Ennek elő- 
leges megemlítése után —- mert a Közgyűlés folyamán lesz szerencsém erről az 
ügyről még részletesebben is szólani.-r- legyen szabad áttérnem a társulat múlt évi 
működésének s a nevezetesebb eredményeknek megismertetésére.

Szűküléseiken  a múlt januári Közgyűlés óta 13 előadó 15 szerzőtől 20 kisebb- 
uagyobb közleményt terjesztett elő. a melyek legnagyobbrészt önálló kutatások 
és tanulmányok eredményei voltak :

Bebnáth József megismertetett bennünket a Kelenföldön (Buda határában) 
eszközölt újabb földfurások eredményeivel ... _ ... ... .. .  1 előadásban.

Ilosvay Lajos kisérletekkel egybeesőit előadást tartott a termés kén képző
dése feltételeiről. — és bemutatta Toborffy Béla dolgozatát, a ploszkói Rudolf-for- 
rás chemiai elemzésének eredményeit .. ... .. . .. ... ... 2  előadásban.

Inkey Béla értekezett a nagyági qlaueh-képződmén vekről, — bemutatta 
Pkimics György jelentését a fogarasi havasokban és a szomszédos romániai hegység
részben végzett áinézetes földtani felvételekről. — s értekezett az erdély-romániai 
határhegység földtani viszonyairól .. ... ._ . . ... ... ... 3 előadásban.

Kalecsinszky Sándor előterjesztette a rozsnyói vasas ásványvíz mennyiségi 
elemzésének eredményeit — és az alsó - tátrafüredi lápföld chemiai elem
zését ... ... ... . . ... ... ............ ... 2  eh'iaddsban.

Krenner József Sándor számos ásvány- és kristálytani közleményt terjesz
tett elő, kivétel nélkül az értekezés tárgyát képező ásványok bemutatásával. Érte
kezett a rézbányái emplectitről, — a boszniai realgárról és auripigmentről — s 
a dognácskai schweitzeritről; más alkalommal a bottinói (seravezzai) meneghinit- 
ről — s egy nagyági pseudomorph - ásványról-; legutóbb pedig «újabb ásvá
nyok Tiszolczról >> czím alatt egy egész ásványtársaságról. Hat közlemény, 
mindössze ... — ... ... ... ... . . .  ... .. .  ... ... ... 3 előadásban:

Lóczy Lajos egy alkalommal a, keleti Himalájába tett kirándulását vázolta 
geológiai részletekkel illusztrálva ; —- egv más alkalommal pedig a Krakatau vulkán 
1883-ik évi kitöréséről s a jávai katasztropliáról tartott előadást, részben H egedős 
Jenő Jávából érkezett hazánkfiának szóbeli közlései alapján . ... 2  előadásban.

Matyasovszky Jakab a Bucsecsbe tett kirándulásáról s az oláhországi «Skit 
la Jalomnitza» zárdabarlangról ... ... .. .  ... . . .  ... ... ... 1 előadásban.

Pethö Gyula nehány őslénytani adatot terjesztett elő a cserevizi felső kréta
rétegeket illetőleg a kövületek bemutatásával; és megismertette a Felső-Esztergály 
határában talált czápafogakat _ ... ... . . .  .... ... ... ... 2  előadásban.

Roth Lajos az Otocsácz és Eszék hydrographiai viszonyait illető tanulmányait 
terjesztette elő ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .  ... 1 előadásban.

Schmidt Sándor a Fuess-féle, érző emelővel ellátott goniométerről s néhány 
orthoklas-kristályon tett méréseinek eredményeiről; — majd a Jordanit és Mene- 
ghinit isomorpliiájáról értekezett ... . . .  ... ... ... ... __ 2 előadásban.

Staub Móricz megismertette a Felek-liegyből gyűjtött harmadkori növénye-
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két — s a «P im is  pa laeostrobus, E ttin g sh a u sen» fosszil fenyőfa magyarországi 
példányait ... ... ... __ _ ... ... ... ... ... ... ... 2  előadásban.

S zabó  J ó z s e f  értekezett Amerika első nummulitjeiről: —  megismertette és 
bemutatta Selmecz környékének újabb térképeit — s jelentést terjesztett elő a 
nemzetközi geológiai congressus bizottságainak zürichi (1883 nyáron tartott ) tanács
kozásairól ... ... ... ... __ ... ... ... . . .  .. .  . . .  ... 3 előadásban.

S z o n t a g h  T am ás  megismertette Zólyommegye alsó részének kőzeteit petro- 
grapinái tekintetből, s egyszersmind Szliács környékének néhány érdekesebb kőze
tét is bemutatta ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... 1 előadásban.

Ez a névsor és tárgyjegyzék liiven emlékezetünkbe idézi szaküléseinknek 
érdekességét s a bennök előadott tárgyak számos voltát és változatosságát. Köszö
net érette azon tisztelt tagtársainknak, a kik mint régi hű gárda meg nem szűnnek 
a társulat szellemi javán munkálni s köszönet azoknak is, a kik újabban e régi 
gárdához lelkök legjobb meggyőződésével és munkáik sikerével csatlakoztak.

A nyolcé s za k  ülésen kívül a múlt Közgyűlés óta nem kevesebb mint tizenegy 
vá lasztm ányi ülés tartatott, a melyeken legnagyobbrészt a társulat belső és folyó
ügyei képezték a tanácskozások és intézkedések tárgyait a rendes időszakos sorrend
ben ; de fordult néhány olyan ügy is elő, a melyeknek sürgőssége rendkívü li ülések 
tartását követelte. Így a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter úr a múlt 
tavaszszal arra szólította fel a társulatot, küldene ki egy tagot a saját kebeléből az 
1885-ben Budapesten tartandó átalános kiállítás országos főb izo ttságába . E külde
téssel a márczius 20-ikán tartott rendk. választan, ülés G e z e l l  S á n d o r  bányataná
csost és kir. bánya-főgeologust, társulatunk rendes tagját bízta volt meg, a ki a meg
bízatást örömmel el is fogadta.

Egy más alkalommal M a t l k k o v ic s  S á n d o r  államtitkár úr, mint az 1885-ik 
évi átalános kiállítás elnöke, arra liivta fel társulatunkat: küldene ki a saját képvisele
tében t iz  tagot a megalakítandó bányásza ti, kohászati és fö ld ta n i országos szakbizott
ságba. A múlt szeptember 2-i-ikén tartott rendk. választan. ülés erre a missióra, és 
pedig a bányászatra  : Zsigmondy Vilmos, Báró Splényi Béla és Bruimaím Vilmos ; 
a kohászatra : Wartha Vincze, Graenzenstein Béla és Báró Leithner Antal; a fö ld 
ta n ra :  Böckh János, Krenner József Sándor, Lóczy Lajos és Pethő Gyula rendes 
és választmányi tagokai jelölte ki és terjesztette föl. A választmány kijelölése nagy 
tetszéssel fogadtatott s örömmel jelenthetem egyszersmind, hogy a csakhamar meg
alakúit országos szakbizottság elnökét is társulatunk küldöttei sorából választotta meg 
Z s ig m o n d y  V il m o s  társulatunk alelnöke személyében : valamint hogy a szűkebb 
körű (összesen csak 10 tagból álló) végrehajtó bizottságnak hét tagja  szintén a mi 
társulatunk delegátusaiból választatott.

A múlt évben a nagyin, pénzügyi minisztériumhoz ismét egy újabb kérelem
mel fordúlt a társulat a m agyarországi sóskutak és sósforrások ügyében, kérve, 
hogy a még számos helyről elmaradt adatok, valamint a még hiányzó és újabb 
vizsgálatokra vagy ellenőrző kísérletekre szükséges vízpróbák beküldését elrendelni 
méltóztatnék. Kérelmünknek a nagyin, pénzügyi minisztérium azonnal eleget tett, 
elrendelvén a kívánt adatok és vízpróbák beküldését, a ni elvek velők foglalkozó 
tagtársunk, Dr. F is c h e r  S am u  úrnak adatnak ki folytatólagos feldolgozás végett.

Európa geológiai térképének ügyéről és illetőleg a nemzetközi geológiai
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congresses bizottságainak tanácskozásairól Dr. S abó  J ó z s e f  elnök úr a múlt köz- 
gyűh'sen s a legutóbbi szakülésen terjesztett elő részletesebb jelentéseket.

Hálával kell ezúttal megemlékeznünk a magyar tudományos akadémia 
mathematikai és természettudományi állandó bizottságáról, mely a mi földrengés) 
bizottságunk  czéljaira a múlt év folytán ismét 250 frtot utalványozott, úgy hogy a 
bizottságnak jelenleg 400 fit pénzkészlet áll rendelkezésére. A bizottság múlt évi 
működéséről Dr. S c h a f a r z ik  F e r e n c z  másodtitkár, mint a bizottság előadója, a leg
közelebbi szakülésen fogja jelentését előterjeszteni.

E nevezetesebb mozzanatokon kívül a választmány tanácskozásai a társulat 
szervezetének igazgatásával, a következő irányeszmék kijelölésével s a folyó ügyek 
elintézésével foglalkoztak, az eddig megszokott körültekintő gonddal és lnizgósággal. 
E tárgyalások legnagyobb részéről Közlönyünknek «társu la ti ügyek* czímű rovatá
ban adtunk számot.

Áttérek ezek után társulatunk fentartó oszlopainak, tag ja inak  múlt évi vi
szonyára. számuknak emelkedésére és csökkenésére.

A múlt januári közgyűlés alkalmával volt a társulatnak 7 tiszteleti, 4 pártoló,
6 alapító, 6 levelező és 528 rendes tagja.

Sajnos, hogy közülök s éjien legjobbjaink közűi a múlt évben kegyetlen sar- 
czot szedett a halál. Elragadta tőlünk legelőbb Báró P o d m a n ic z k y  JÁNos-t, társulatunk
nak 1851 óta alapító tagját, azután Bányai ííe t t z  F r ig y e s -! , társulatunknak oly 
nagyérdemű tiszteletbeli elnökét: H e e r  O s w a l d  tiszteleti tagot, a nagyhírű és még 
nagyobb érdemű tudóst: F a u s e r  A n t a l  budapesti gyógyszerészt, a magyar ásvány
gyűjtők egyik legérdemesbikét, valamint G ö l t l  E r n ő , S z e g e d y  I s t v á n  és S z il n ic z k y  

J a k ab  tagtársainkat. Legyen áldott emlékezetök ! — —
Gyarapodásunkat illetőleg választottunk a múlt Közgyűlés óta máig mindössze 

53 új rendes tagot (köztük 18 selmeczbányait, a kik a tiókegyesület kötelékébe tar
toznak) ; kiléptek a rendes tagok sorából (s részben mint régi adósok kihagyattak 
a névsorból) összesen 20-an. Ez a veszteség azonban nem egészen valódi, mert e 
kilépők egyikét a múlt Közgyűlés a tiszteleti tagok sorába igtatta, ketten pedig év
közben a pártoló, illetőleg alapító tagok közé léptek át. -— Veszteségeinket leszá
mítva s az új választásokat összeadva van jelenleg társulatunknak :

1 pártfogója; 10 tiszteleti tagja, 6 pártoló tagja, 8 alapító tagja, G levelező 
tagja és 336 rendes tagja.

A tiszteleti tagok száma hárommal, a pártoló tagoké kettővel, az alapító 
tagoké kettővel, a rendes tagoké pedig nvolczczal emelkedett. -— Meg kell azon
ban jegyeznünk, hogy a rendes tagok e létszámában benne foglaltatnak a sel- 
meczi tiókegyesület tagjai is, a kik számra nézve jelenleg 39-en vannak, úgy hogy 
az anyatársulat pénztárába tényleg csak 297 r. tag küldi az évi díjakat.

E 297 tag közűi 272 tagtársi:nk fizette le az 1883-ra eső évi díjat, vagyis va
lamivel több m in t 91 yerczent. -— Ebben a tekintetben a múlt .évi állapothoz képest 
(a midőn a fizetők száma 234, vagyis 80% volt), a viszony 11 perczenttel ja v u lt, s 
ezzel elértük a legrendezettebb tudományos és intellectuális társulatok e tekintet- 
beli viszonyát, de sőt némelyikét 8—10%-tel túl is haladtuk.

És itt nyomban meg kell említenem, hogy míg a megelőző 1882-ik évben, a, 
mint tavalyi jelentésemben sajnálattal emeltem ki, az alapítványok semmivel sem

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884, n
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emelkedtek ; ma, a múlt évben tett és tényleg be is űzetett alapítványok után két 
pártolóral és három alapítóról többet tisztelhetünk tagjaink sorában. Ez alapítók:

Szláyy József, koronaőr ő nagyméltósága Budapestem.- _ 500 írttal.
A nagyági m.kir. én magántársulati aranybányámét-vállalat ...500 «
Bállá Pál, köz- és váltóügyvéd Újvidéken a saját nevére ... 100 <■
Bállá Pál alapítványa az újvidéki m. hír. lath, fögytnnasinm

nevére ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...100 «
A pesti hazai első takarékpénztár adománya_ ... ... ... 50 «

Ez a legutóbbi összeg nem felel ugyan meg az alapszabály szerinti alapítvány
összegnek. de a választmány, abban a reményben, hogy ez a bőkezűségéről ismert s 
minden nemes czélt nagvlelkűleg támogató egyesületnek egyelőre csak első ado
mánya volt, s tekintettel az alaptőke növelésének nagy fontosságára, elhatározta, 
hogy ez is az alapítványok sorába irassék s értéke állampapírban helyeztessék el.

Társulatunk folyóiratáról, a Földtani Közlöny-toí, legyen elég annyit monda
nom, hogy a míg egyrészről a földtani társulattal kötött szövetség — az intézet 
rendszeres évi jelentéseinek belefoglalása —- jótékonyan hatott tartalmára, a nyom
dai intézet megváltoztatása külső megjelenését alakította át —  s mindazok, a kik a 
modern typographia titkaival ismerősek, úgy mondják igen előnyösen. A füzetek 
kiadásával, a múlt évhez képest, mely nem egy tekintetben a, kezdetek éve volt. 
igen előre vagyunk. A Közlöny 10 füzete már három héttel ezelőtt tagtársaink kezé
ben volt, a legutolsó kettős füzet pedig néhány nap múlva elkészül, s még januárban 
szét fog küldetni: míg a jelen évi első, szintén vaskosabb füzet már sajtó alatt van.

A földtani intézet Évkönyveiből a Közlöny 1883-ik évi kötetéhez 7 füzetet 
mellékeltünk (a három utolsó most fog szétküldetni), közel 14ny. ívnyi tartalommal, 
úgy hogy ezekkel együtt tagtársaink 41 nagy 8° nyom. ívnyi kiadvány-sorozatban 
részesültek. 10 tábla műmelléklettel, köztök két geologiailag színezett térképpel.

A selmeczbányai fiákegyesidet 1888 folytán 5 ülést tartott, a melyeken 5 elő
adó 5 értekezést terjesztett elő. — Anyagi viszonyait illetőleg a fiókegy'ésület tag
sági díjakból bevett a múlt év folytán 555 frtot; kiadott összesen 105 írt 70 krt, 
úgy hogy a jelen évi pénztári maradék 155 frt 30 kr. Ehhez hozzáadva a múlt 
év végén megmaradt 485 frt 58 krt, a fiákegi/eniilet jelenlegi pénzkészlete 604 frt 
58 kr.

A választmány múlt szombati ülésén e kedvező eredményt örvendetes tudo
másai vette, s tekintetbe véve, hogy a tiókegvesület a. múlt évben is buzgóan 
folytatta — bár mindeddig még be uem fejezhette — becsesnek Ígérkező munkáját: 
Selmecz vidékének geológiai fii rételét és földtani térképének elkészítését (1. Földtani 
Közlöny. XIII. köt. 1883. évf. a 65—66. lapon), a fiókegyesület föntartását a jelen 
1884-ik évre is melegen ajánlja a Közgyűlésnek.

Ezzel, tisztelt Közgyűlés, elértem jelentésemnek ahhoz a részéhez, a melyben 
a lefolyt ér anyagi eredményeiről kell még röviden megemlékeznem. Sietek hozzá
tenni, hogy ez az eredmény minden tekintetben, sőt reményen felül is, örven
detes volt! — Ha a pénztárnok úr hitelesített kimutatásából kiveszszük azokat 
az adatokat, a melyek a szorosabb értelemben vett forgó tökét s a tiszta alapít - 
rángok számláját illetik (csupán az átmenő s ígv egymást ellensúlyozó tételeket
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hagyva, el), s ezeket egyrészről az 1882-ik évi tényleges bevétellel, másrészről az 
1883-ik évi előirányzattal is összehasonlítjuk, úgy az 1883-ik ér anyagi eredményei 
a következőképen csoportosainak :

Bevétel:
Bevétel Bev. előirányzat Tényleg, bevétel

1882-ben. 1883-ra. 1883-ban.
1. Pénztári maradék ... 221 frt 19 kr. 339 frt 83 kr. 339 frt 83 kr.
2. Eszterházy Miklós lierczeg évi 

adománya ... ... ... 420 _ 420 . —  « 420 « —  «
3. Alapítványok ... ............... . — * --« --  « —— a 650 « — ..
4. Értékpapírok és alapítv. kamat. 238 « 75 « 230 « — <• 300 « 50 «
5. Takarékpénztári kamatok 
5. Évdíjak, oklevéldíjak és hátra

32 « 09 « — « -- * 14 « 55 <

lékok ... ... ... 1341 « 60 « 1470 —  « 1749 .. 32 -
7. Előfizetések és eladott kiadv. 137 . 12 « 150 « —  « 134 « 67 «
8. Földtani Intézet szövetei, quotája — « —  « «  —  * 300 « —  «
9. Rendkívüli bevétel ... ... ... 
0. Tőkenyeremény (kihúzott állam

2 « 97 « — « — « 8 * 25 «

papír után) .. ... ... ... — « — « — • -— « 11 « 46 «
Összeg: 2393 írt 72 kr. 2609 frt 83 kr. 3928 frt 58 kr.

Az 1883-ik évi tényleges bevétel tehát 1318 írttal és 75 krral haladta meg a 
bevételi előirányzatot. Ebből (az alapítványokat és a szövetségi quotát vagyis össze
sen 950 irtot levonva) a szorosan vett forgó telkére 368 frt 75 kr. bevételi többlet 
esik. — Az 1882-ik évi forgó tőke bevételeit az 1883-ik évi ugyancsak forgó tőkei 
bevétel 584 írttal és 86 krral haladta túl.

K i a d ó é :

Kiadás Kiiid. előirányzat Tényleg, kiadás
1882-ben. 1883-ra. 1883-ban.

1. A Földtani Közlöny kiállítására 1089 frt 27 kr. 1640 frt — kr. 1666 frt 13 kr.
2. Igazgatás és ügykezelés költségei 766 <« 74 « 700 « — « 730 « — .
3. Expeditio, posta, iroda és vegyesek 112 « 26 « 200 <« — « 220 « 12 «
4. Kisebb nyomtatványokra ... --  (( — « — « 84- « 88 «
5. Tőkésítésre ... ... ... ... --  « — « 18 « 05 « 713 « 64 «
6. Rendkívüli és különf. kiadásokra 100 « 70 « 30 « — « 80 « 54 «

Összeg : 2068 frt 97 kr. 2588 frt 05 kr. 3495 frt 31 kr.

Az 1883-ik évi tényleges kiadás tehát 907 frt 26 krral haladta meg a kiadási 
előirányzatot. Ebből (az alapítványokra fordított összeget levonva) a szorosan vett 
forgó telkére csak 193 frt 62 kr. kiadási többlet esik. -— Az 1882-ik évi forgó tőke 
kiadásait az 1883-ik évi ugyancsak forgó tőke kiadásai 712 frt 70 krral halad
ták túl.

A rahkli pénztári maradék 1883 régén 433 frt 27 kr.
6 *
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Ezeket a. tételeket azonban legyen szabad egy kissé tüzetesebben is meg
világítanunk.

ad. 1. A <i Földtani Közhitty kiállítás«» czímen kiadott összegben benne fog
laltatnak a múlt Közgyűlésen ismét engedélyezett írói tiszteletdíjak is 193 írttal, 
továbbá az 1882-ik évi Közlöny és Értesítő néhány füzetének számlái, valamint 
azok az összegek is, a melyek a Földtani Intézetnek a szövetségi egyesség élteimé
ben átadott különlenyomatokra és Közlönyökre fordíttattak. Ez az oka, hogy az 
ezen czímen kiadott összeg valamicskével (26 írttal) meghaladja az■ előirányzat-ól, 
holott az 1883-ik évi Közlöny utolsó két füzete, mely épen most van a könyvkötő
nél fűzés végett, még nincsen kifizetve. Az ezzel együtt keletkező kiadási többletet 
a 300 fitos szövetségi quota teljesen fedezi.

ad. 4. A kisebb nyomtat irányokra nem volt semmi sem előirányozva. Az előbbi 
években az efféle tételek más rovatokba soroztattak. A múlt évben hozzá járult a 
czímszalagok nvomatása, a mi azonban több évre való befektetést képezvén, ily 
mérvben többé nem fogja igénybe venni pénztárunkat.

ad. 5. Tőkésítésre 713 fit 64 kr. adatott ki. holott csak 18 fit 05 kr. volt elő
irányozva s az alapítványokból csak 650 fit vetetett be, összesen tehát csak 668 fit 
05 kr. állott rendelkezésünkre. Erre a czélra azért adhattunk ki többet, mert most 
— az előbbi évektől eltérőleg — tőkésítettük a tőkenyereményt is (11 fit 64 kr.), 
a mi egy értékpapír kihúzása által háramlott reánk, valamint visszacsatoltuk az 
alapítványokhoz a papirosok megvétele alkalmával felszámított szelvény-kamatokat, 
a melyek azelőtt a forgó tőkébe olvasztattak és elköltettek. így történt, hogy a 
650 fit alapítványból és ezekből a csekély összegekből a múlt évben 800 fit névleges 
értékű állampapírokat vásároltunk, a mihez, hogy csonka összeg ne maradjon, a 
forgó tőke 27 fit 19 krral járult.

A mi végül a társulat jelenlegi vagyoni állását illeti, az a következő :

. Értékpapírokban van e lh e ly e z v e ... ... 5100 fit
Kötelezvényben (Dr. S c h v a r c z  G y u l a  nál) 300 «

Összesen: 5400 fit.
Ehhez hozzávéve a pénzkészletet ... ... 433 fit 27 kit
1884 január 1-én a társulat vagyona ... 5833 fit 27 kr.

vagyis 89)1 fit 44 krral több mint 1883 január 1-én volt.
Az alaptőke emelkedése a múlt Közgyűléstől fogva 1884 jan. l-éig = 800frt, 

vagyis 17'4 %.
Azt hiszem, tisztelt Közgyűlés, nem csalódom s a tisztelt Közgyűlésnek osz

tatlan nézetével találkozom, a midőn a választmánynak megnvugvó tudomásul 
vétele mellett kimondom azt, hogy az 1883—1885-ik évi trienninm első évének 
máig elért eredményeivel meg lehetünk elégedve !

Néhány más és kiválóbb ügyről a választmány előterjesztései sorában lesz 
szerencsém még részletesebb jelentést tenni.

V. A titkár bemutatja eredetiben C z a n y u g a  J ó z s e f  társulati pénztárnok ki
mutatását a társulat 1883-ik évi számadásairól és pénztárának állásáról. E kimuta
tást a múlt Közgyűlés által kiküldött szám- és pénztárvizsgálók —  M akay  Á goston  

és P f is z t e r  K áro ly  urak — vizsgálták át s azt a következő záradékkal hitelesítet
ték: «Ezen kivonat a megvizsgált .és helyesnek talált számadással megegyezik».
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(Minthogy e kimutatás számadatai és összes eredményei a fentebbi titkári jelentés
ben már benne foglaltatnak a táblázatos kimutatást ezúttal nem közöljük.)

YI. Elnök azt a kérdést intézi a Közgyűléshez : nincs-e a jelenlevő tagtársak
nak valamely észrevételük a felolvasott tiszti jelentésekre *? — és tudomásul veszi-e 
a Közgyűlés a tiszti jelentéseket ?

Észrevételt senki sem tett s a jelenlevő tagtársak közfelkiáltással jelentik, 
hogy a Közgyűlés a tiszti jelentéseket egyhangúlag tudomásul veszi.

VII. Elnök a Közgyűlés javaslatára a jelen 1884-ik évi számadások s a pénz
tár megvizsgálására MaKay Á g o sto n  és P f is z t e r  K áro ly  rendes tagokat nevezi ki.

A választ máiul nevében a titkár a következő ügyeket terjeszti a Közgyű
lés elé :

VIII. A múlt Közgyűlésen megválasztott tiszteleti tagok: S e m se y  A n d o r , 

báró E t t in g s h a u s e n  K o n s t a n t in , báró R ic h t h o f e n  E e r d in a n d  és Z it t e l  K áro ly  

A l f r e d  urak, midőn a megválasztatásukról szóló értesítést - a számukra kiállított 
díszes okleveleket kézhez vették mindannyian az Elnökhöz intézett igen szép leve
lekben fejezték ki köszönetüket. — Tudomáséi vétetik.

IX. A Földtani Intézettel ajánlott szövetség ügyében jelenti a titkár, hogy a 
múlt Közgyűlés felhatalmazása értelmében (1. Földtani Közlöny XIII. köt. 1883. 
ö8—70. 11. a Közgyűlés jegyzőkönyvében) a választmány a szövetséget megkötötte, 
bár egy kevéssé módosított.föltételek mellett, a melyek a következők:

«1. A Földtani intézettel való közösséget INS3 januártól kezdve a «Föld
tani Közhitül_» borítékán is kitüntettük, a mennyiben az eddigi czímbe beleigtattuk 
azt, hogy «egyszersmind a m. hr. földtani intézet hivatalos közlönye.»

«2. A Földtani Közlöny terét megnyitottuk az intézet hivatalos fölvételi 
jelentései számára s ezen kívül minden egyéb az intézet életéből folyó kisebb, köz
érdekű közleménynek, a melyek közlését az intézet igazgatósága czélszerűnek vagy 
szükségesnek találja.

«3. A Földtani Közlönyből rendelkezésére bocsátunk az intézetnek csere
viszonyosai számára minden további megtérítés nélkül, kívánsága szerint 100 vagy 
200 példányt, a jövőre nézve pedig, ha a 20( )-on túl netalán még több példány 
kívántatnék, azokat a nyomdai kiállítási áron bocsátjuk az intézet rendelkezésére.

«4. Minden további kárpótlás nélkül rendelkezésére bocsátunk az intézet
nek évi jelentéseiből, külön czímlappal ellátott különlenyomatok alakjában hétszáz 
(700) magyar és kívánatra százhuszonöt (125), német példányt, a hozzátartozó 
műmellékletekkel együtt. (A szerzők szokásos különlenyomatáit a, társulat ezenkívül 
állíttatja ki.)'*

«5-ör. F szolgálatokéit cserébe a nagyin. Minisztérium a Földtani Intézet 
számlájára, hdrannszáz'(BOO) fórint. szövetségi qvotát engedélyezett a múlt 1883-ik 
évre, nem zárva ki azt a reményt, hogy ha a körülmények megengedik jövőre e 
quota az óhajtott 550 írtra fog fölemelteim.»

Fs így, tisztelt Közgyűlés, létrejött az a szerencsés szövetség, a melyet az 
Elnök úr mai megnyitó beszédében a külföld számára is követésre méltó mintának 
nevezett s a melyről igen találóan mondá, hogy «oly összeházasítás, a melyből 
egyik részre sem háramlik hátrány, hanem ellenkezőleg kölcsönös előny tűnik ki». 
A Földtani Intézet azon az áron, a mennyiért mi szolgáltatjuk számára a felsorolt
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nyomtatványokat, csakugyan távolról sem lenne képes azokat kiállítani, a mi Köz
lönyünk pedig meg lenne fosztva tartalmának egyik legbecsesebb részétől, az évi 
jelentésektől, a melyek híven elénk tüntetik, hogy miként én mennyit haladt egy- 
eyy éren át Magyarország geológiai fölvétele. — Ezek alapján a választmány ajánlja, 
méltóztatnék a tisztelt Közgyűlés a szövetség megkötését tudomásul venni. — Egy
hangúlag tudomásul vétetett.

X. A társulati élet élénkítése s a működésnek intenzivebbé tétele czéljából 
ajánlja a választmány, hogy a jelen 1884-ik évben egy kirándulásokkal egybekap
csolt geológiai vándorgyűlés tartassák, oly helyekre teendők kirándulásokat, a me
lyek részint már föl vannak véve geológiáikig, részint pedig jelenleg képezik a 
kutatások tárgyát. E tervet dr. S zabó  J ó z s e f  társ. elnök pendítette meg a választ
mányban, kiemelvén azt is, hogy legegyszerűbbnek mutatkoznék, ha az érdeklődő 
tagok erre a czélra a magyar orvosok- és természetvizsgálóknak jövő augusztus 
vége felé Temesvárit és Buziáson tartandó XXIII-ik vándorgyűléséhez csatlakozná
nak s az ülések befejezése után indulnának tervezett kirándulásaikra. Elnök úr 
indítványát a választmány tetszéssel fogadta s a kirándulás tervének elkészítésével 
dr. S zabó  J ó z s e f  elnöklete alatt B ö ck h  Já n o s , B oth  L a jo s  és dr. S t a u b  M ó ric z  

választmányi tagokat bízta meg, a kik a legutóbbi vál. ülésen a következőleg kör
vonal ózták tanácskozásaik eredményét:

"A magyar orvosok és természetvizsgálók terveznek ugyan egy társas kirán
dulást Besicza vidékére, de tekintve azt, hogy e vidék geologjaink előtt nem egé
szen ismeretlen s ennélfogva ily rövid idő alatt aligha nyújthatna sok újat; továbbá, 
tekintettel arra, hogy a bánsági hegység déli részének egyéb, geológiai tekintetben 
felette érdekes vidékei nagyobb társaságban a rósz közlekedési, élelmezési és lakás
viszonyok miatt bajosan közelíthetők meg, — legalkalmasabbnak találja a bizottság 
a geológusok társas kirándulására azon vidéket, mely a Temes, Béga és a Bisztra 
között fekszik és melyet a Pojana-Ruszka hegység foglal el. A vidék geológiai 
tekintetben igen érdekes (kréta- és harmadkori lerakódások s eruptiv kőzetek for
dulnak benne elő), a közlekedési és élelmezési viszonyok a lehető legkedvezőbbek 
és főelőnve az, hogy tagtársunk, L óczy  L a jo s  úr részletesen ismeri és szívesen 
ajánlkozott az odarándulók kalauzolására. A bizottság megbeszélvén a kirándulá
sok tervét L óczy úrral, a következő úti rendben állapodott meg:

1 -ső nap. Indulás Temesvárról, Lúgoson át Nadrágra; az utóbbi helyen 
megliálás.

ű-ik nap. Nadrág, Buszkabánya, itt megliálás.
3- ik nap. Buszkabánya, útba ejtve a Bágyes hegyet Tomesre, megliálás.
4— ik nap. Tomes, Lapugy, a melynek közelében Zám vasúti állomás fekszik, 

a hol a társas kirándulás véget ér.
Ajánlja továbbá a bizottság e vidékről az autographozott térképek készíttető

két-, a mihez L óczy úr lesz szíves adatokat szolgáltatni. — A választmány a bizottság 
e jelentését igen kedvezőnek találta s az hnigy megállapított tervet ajánlja a 
Közgyűlésnek bővebb megvitatás és illetőleg elfogadás végett.

A választmány előteljesztését s a kirándulások tervét a Közgyűlés egyhangú
lag elfogadta és elhatározta, hogy erről a magyar orvosok és természetvizsgálók 
Központi Választmánya szíves figyelembe vétel és tájékozódás végett azonnal érte- 
síttessék. (Megtörtént. Szerk.)



XI. A múlt Közgyűlésen előterjesztette volt a titkár, hogy a választmány a 
társulat összes eddigi kiadványairól betű soros tartalom -’mutat* it készíttetett (Földt. 
Közi. XIII. 63.1.). A múlt év folytán azonban — abból a felfogásból indulva ki, 
hogy a létrejött szövetséggel s az Értesítő megszűnésével a Földtani Közlönynek 
mintegy új seriese kezdődött — intézkedett, hogy az 1880-ig terjedő Index 1882 
végéig kiegészíttessék s így a Munkaiatok 5 kötetének, a Földtani Közlöm/ 12 köte
tének és az Értesítő 3 kötetének,. összesen 20 kötetnek a tartalom-mutatóját fog
lalja magában. A pótlék elkészítését H a la v á ts  G t u l a  tagtársunk, az előbbiek 
szerzője, vállalta magára s csakhamar el is készítette. Eddigelé a választmány nem 
talált kellő fedezetet e könyv kiadására, most azonban, midőn a társulati év 430 és 
néhány forint pénztári maradékkal végződött, a mely összegből a múlt évre még 
hátralevő számlák alig fognak 230 írtnál többet igénybe venni, —ajánlja a választ
mány , hogy a tisztán fenmaradó 2 0 0  frt terhére határoztatnék el a bettísoros 
név-, tárgy- és helymutató kinyornatása és pedig úgy, hogy e mű a nyári füzetek 
egyikéhez mellékelve teljesen díjtalanéi küldessék meg a társulat minden rendes 
tagjának. — Egyhangúlag elfogadtatott.

XII. Ezek után előterjeszti a titkár az 1884-d; n i bevételek és kiadások pénz
tári előirányzatát, a melyet a választmány megvitatás és elfogadás végett ajánl a 
közgyűlésnek:
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Pénztári előirányzat 1884-re.

Bevételek :
]. Pénztári maradék 1883 végén . ... ... .... ... ... __ 433 frt 27 kr.
2 . Hérczeg-Esterházy Miklós évi adománya 1884-re ... ... 1 2 0  « — «
3. Földtani Intézet szövetségi quotája 1884-re     300 « — «
4. Alapítványi (értékpapír és kötvényi) kamatokból... ... ... 300 « — «
5. Takarékpénztári kamatokból ... ... ... ...     15 « — «
6 . Evdíjakból és oklevéldíjakból-.. ... ... ... ... ... 1590 « — «
7. Előfizetésekből és eladott kiadványokból ... ... ... ... ... 150 « — «
8 . Az alaptőke visszafizet a forgó tőkének... ... ... ... ... 27 « 1 !) «

Összes bevétel ... 3235 frt 46 kr.

Kiadások :
!. A Földtani Közlöny XIV. (1884.) kötetének kiállítására összesen 1713 írt — kr.
2. A « « XIII. (1883.) « számláira ... ... 230 « — «
3. Titkárok tiszteletdíja ... ... ... ... ... ... ... ... 500 « — «
4. Pénztárnok tiszteletdíja ... ... ... ... ... ... ... ... 1 0 0  « — «
5. Szolgák fizetése és jutalomdíja ... ... ... ... ... ._ 130 «. — «
6 . Expeditio, iroda, posta és egyéb vegyes kiadásokra... ... ... 230 « — «
7. Kisebb nyomtatványokra... ... ... ... ... ...    40 « — «
8 . Rendkívüli kiadásokra.._ ... ... ... ... ... ... ... 30 « —- «
9. Betűsoros mutató kinyomatására ... ... ... ... ... 150 « — «

Összes kiadás 1884 végén ... 3123 frt -— kr.
Az 1884-ik évre előirányzott összes bevételből _ 3235 fiú 4ö krból

levonva az előirányzott összes kiadást ... ... 3123 frt — krt,
Marad bevételi többletül ... 1 1 2  frt 46 kr. ,



társulati ügyek.

A kiadások első tételéhez megjegyzendő, hogy a «Földtani Közlőn// XIV. 
(1884. évi) kötetének kiállítására,» felvett 1713 frtnyi összegben benne foglaltatnak 
a műmellékletekre,fáz írói tiszteletdíjakra és a földtani intézet számára szolgálta
tandó összes nyomtatványokra számított költségek is mintegy 550 írttal. A 9. tétel, 
a betűsoros mutató kinyomatására a mai Közgyűlés határozatából vétetett fel az 
előirányzatba.

A bevételek 6. tételéhez megjegyzendő, hogy 1884-re évdíjakból, hátralékok
ból és oklevéldíjakból-(1590 frt) azért nem vehettünk fel oly nagy összeget mint a 
tavalyi eredmény volt (1749 frt), meri a hátralékok már legnagyobbrészt befolytak 
s ezen a czímen 1884-ben igen csekély bevétel remélhető.

E megjegyzések után az 1884-re szóló pénztári előirányzatot a közgyűlés egy
hangú helyesléssel elfogadja.

XIII. Jelenti a titkár, hogy a legutóbbi választmányi ülés óta a társulatba 
való belépésre jelentkeztek:

B e z e r é d y  Pál, Budapesten, alapító tagul (ajánlja Dr. S zabó J ó z s e f ) 100 írttal; 
rendes tagokul:

N agy D e z s ő , műegyetemi r. tanár Budapesten ; ajánlja D r . P et h ö  G y u l a .
K ecskóczy  Ö d ö n , polgári iskolai r. tanár Budapesten; ajánlja D r . S c h a f a r - 

z i k  F e r e n c z .

Mind a hárman egyhangúlag megválasztattak.
XIY. Elnök felteszi a kérdést, van-e a jelenlevő tisztelt tagtársaknak valamely 

a Közgyűlés hatáskörébe tartozó indítványa ? Egv felszólaló jelentkezett:
IX. P et h ö  G yula  társulati első titkárnak bővebben okadatolt indítványára a 

Közgyűlés I n k e y  B é l a  és S c h m id t  S ándor  uraknak, az ügyek vezetésétől a múlt 
1882-—83 év folytán időközben visszalépett titkároknak, a társulat érdekében közel 
hat éven át kifejtett igen buzgó és fölötte sikeres tevékenységűké rt — élénk tet
széssel egyhangúlag köszönetét szavaz s e határozatnak jegyzőkön yvbe igtatását 
elrendeli.

Több indítvány nem tétetett.
XYI. Elnök: Miután ezzel a mai közgyűlés napirendét — egy pont kivételé

vel — kimerítettük, áldozzunk egy rövid órát a kegyeletnek ! Felhívom D r . S ta u b  
M óricz  tagtársunkat, olvasná fel H e e r  O sw a l d  életét és tudományos működését 
jellemző megemlékezését-.

XVII. D r . S taub  M ó r ic z , a szónoki asztalhoz lépve, felolvassa H e e r  O s w a l d  
fölötti emlékiratát, melyet a közgyűlés éber figyelemmel és osztatlan tetszéssel 
hallgatott meg. — Az emlékbeszéd kivonatát (addig is, míg a jövő füzetben egész 
terjedelmében megjelenhetik) a következőkben adjuk:

H e e r  O sw a ld  született 1 8 09 .  augusztus 31-én Niederutzwyl-ben. Atyja ké
sőbben Matt faluban a papi hivatalt elfogadván, egyedüli tanítója volt fiának, ki 
19 éves korában hagyta el a csendes alpesi falut, hogy Halle egyetemén tlieologiát 
hallgasson. De már gyermekkorától kezdve megkezdette a tenné szettel való foglal
kozást és így az egyetemnek akkor híres tanárai még növelték benne e hajlamát. 
Haliéból atyja tanácsa ellenére Zürichbe ment, hogy ott folytathassa természet- 
tudományi tanulmányait. Ez időben Svájcz politikai viszonyai és ezekkel együtt 
közoktatási állapotai is nevezetes változáson mentek keresztül. H e e r  az újonan 
reformált egyetem kötelékébe mint magántanár lépett be; 1835-ben rendkívüli,
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1852-ben rendes tanár lett; 1 S55-ben pedig az ujonau alapított szövetségi mű- 
egveteipre a növénytan, rendes tanárává nevezték ki.

Hosszú és kínos betegség után, 20 évi szakadatlan munkálkodás által szerezte 
meg azokat az elmúl hatatlan érdemeket, a melyekért szaktársai örök hálával emlí
tik nevét.

Az előadó jellemzi a növényi őslénytan (phvtopaheontologia) álláspontját egé
szen H e e r  föllépéséig. 1855— 1859űg jelent meg a «Flora tertiana Uelretiae» 
czímíí háromkötetes munkája 156 táblával. E munka H e e r -í  egyszerre a liires 
tudósok sorába emelte. Ez időtől fogva mindenünnen fölkeresték és így történt, 
hogy Ausztráliát kivéve minden földrészből írt le fosszil növényeket. 1864-ben 
jelent meg az «Urwelt der Schireiz« czímíí munkája, melyben nemcsak hazájának 
ősvilági képét, hanem egyszersmind az egész szerves élet történetét adta és vele 
tudományos hitvallását is kinyilatkoztatta. Dicsőségének tetőpontját a sarkvidék 
fosszil flóráira vonatkozó munkái által érte el, a melyek összesen hét kötetben 397 
táblával jelentek meg; pedig e munkák nagyobb részét betegen, ágyban fekve 
írta meg.

Az előadó ezután röviden előadja azon nevezetesebb eredményeket, melyeket 
a tudomány H e e r  ősnövénytani kutatásainak köszön. Az a sajátságos jelenség, 
melynél fogva a harmadkori flórákban eleinte az ind-ausztráliai; az alsó mioczén- 
ben az amerikai subtropikus; a felső mioczénben — az amerikai jellem megőrzése 
mellett — a mediterrán és atlantikus typusok az uralkodók; míg végre a negyed- 
korban a forró égöv fajainak végképi eltűnése mellett a különböző vidékeken a mai 
vegetáczió lépett föl, arra enged következtetni, hogy — a különböző korszakok 
flórái egyszersmind kifejezői lévén az akkori éghajlati viszonyoknak — ez utóbbiak 
megváltozásával a flórának is meg kellett változnia; hogy a flórák képe az éghajlati 
viszonyokhoz alkalmazkodó be- és kivándorló növények által alkottatott, és végre, 
hogy a föld felületének más alakzattal kellett bírnia, olyan alakzattal, mely a ván
dorlóknak kijelölte az utakat. Geológiai, palaeontologiai, az élő állat- és növény
világból vett bizonyítékok alapján kimutatta, hogy Nyugot-Európa szigetei és fél
szigetei egymással összeköttetésben voltak és Izland szigetén át közlekedhettek a. 
sark körül létezett nagy kiterjedésű szárazfölddel is. De biztos adataink vannak 
arra nézve is, hogy ez utóbbi Amerikával is összefüggött ép úgy. a mint a Beliring- 
tenger is újabb keletkezésű és így Ázsia is össze volt kötve a mostani új világgal. 
Az Európa harmadkori flórájában előforduló amerikai tropikus fajok azonban azt 
mutatják, hogy Európa még más irányban is össze volt kötve Amerikával, és hogy 
e szárazföld jelenleg a nagy oczeán fenekén van. -—Kutatván a fosszil flórák főtypu- 
sainak éghajlati igényeit, sikerült HEER-nek a különböző geológiai korszakok éghaj
lati sajátságait is kideríteni. Kimutatta, ugyanis, hogy az első korszakok alatt az 
egész föld fölületén egyforma hőmérsék uralkodott, mely évi átlagban 23—25° C-ot 
tehetett. A hőmérsék ezen egyformasága egészen a felső kréta időszakáig tartott: 
etttől kezdve mutatják a növények, hogy a hőmérsék a földirati szélesség szerint a 
sarktól kiindulva dél felé kezdett megváltozni. H e e r  egyszersmind egy másik ne
vezetességet is kiderített, azt ugyanis, hogy már a mioczénkorban sülyedt a 9°-nyi 
isotherma nyűgöt felé. A stratigráfia HEER-nek köszöni az új .Ursiis-emeletet.

Az előadó azután H E E R -n ek  a Darwinismus irányában elfoglalt álláspontját 
jellemezte. Megemlítve D a r w in  tanának a modern kutatás módszerére gyakorolt
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befolyását, kiemeli :i két tudós között levő ellentétet. Mi«? D a r w in  a genetikus 
összefüggésben a szeiwes lényeknek egymásból való lassú, folytonos átalakulását 
látja ; H e e r  ezt tagadja s a transmutatio tana helyébe a Teremtő akaratát teszi. 
Az előadó fölsorolja mindazon az ősnövénytanból meríthető tényeket, melyek D arwin  
ellen szobinak, és a melyek H e e r T  azon állítására késztették, hogy a fajoknak meg
batározott alakjokban való megmaradása sokkal tovább tart, mint ezeknek átválto
zása ; tehát csak bizonyos hosszan tartó, megmérhetetlen hosszú idők után egy
szerre tűnnek föl új alakban, a mit ő a, jellemek <ítr er ód csenek nevezett el. Az elő
adó azonban utal H e e r  munkáiból azon tényekre is, a melyek ismét D a r w in  
hvpothezisei mellett szólnak, és azon mély vallási érzületre, mely a svájczi tudós
ban oly élénken ki volt fejlődve. Tagadja, hogy a Darwinismus kioltaná az aetlii- 
kai műveltséggel bíró természetvizsgálóban a bitet, mert akár D a r w i n , akár 
H e e r  nézetéhez csatlakoznék, a természet tanulmányozása mindig az Istenség 
fölismeréséhez fogja vezetni.

Az elhunyt tudós érdemeit kellően méltányolva, kiemeli hazahui működé
sét is, a mennyiben tudományos tapasztalataival, valahol csak tehette, a köz
életre is hatott. A szerény tudós azonban bokros érdemeinek daczára soha anyagi 
hasznot nem húzott ezekből és megelégedett azon számos erkölcsi kitüntetéssel, 
melyekben hazája és a művelt külföld részesítették. Heer egyebek között két 
egyetem tiszteletbeli doktora, a legtöbb európai tudományos társaságnak s így a 
magyar tudom, akadémiának is külső tagja s számos bel- és külföldi tudományos 
testületek tiszteleti tagja volt. A magyarhoni földtani társulat csaknem 1 2 évvel 
ezelőtt, az 1872. évi közgyűlésen, igtatta tiszteleti tagjai sorába a magyarországi 
ősfiora kutatásában szerzett érdemei elismeréséül.

Meghalt 1883 szeptember 27-én. Emléke fönn fog maradni magasztos mintá
ké]) gyanánt, mert mint a liarczosok sisakján, úgy H e e r  tudós homlokán is tün
dökölnek e buzdító szavak : «Istenért és a hazáéit!»

XVIII. Ezek után az elnök köszönetét mondva az előadónak imént hallott 
emlékbeszédeért, a Közgyűlést befejezettnek nyilvánítja.

I. S Z A K Ü L É S  1 8 8 4  J A N U Á R  2 - I K Á N ,

Elnök : Dr. S zabó .Jó z s e f .

I. Dr. S zabó  J ó z s e f  jelentést tett a nemzetközi geológiai congressus bizott
ságainak tanácskozásáról, mely 1883 augusztusban Zürichben tartatott meg, hol 
némileg előkészületekkel foglalkoztak az 1884-ben megtartandó harmadik nemzet
közi congressusra nézve, melynek helyéül Bolognában (1881-ben, a második 
congressus alkalmával) Berlint választották. A geológiai nomenclatura és Europa 
geológiai térképének albizottságai tanácskoztak és hoztak néhány határozatot oly 
kérdésben, mely a tavaly Foix-ban (franczia Pireneek) tartott összejövetel alkalmá
val tűzetett ki. Egv Komenclator palaeontologicus szintén fel van véve, mint olyan, 
melynek elkészítését Berlinben ajánlani fogják. Berlinben a geológiai congressus 
valószínűleg 1884 septemberben fog megtartatni.
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2. ])v. K r e n n e r  J ó z s e f  S ándor  tiszolczi ú j a b b  ásványokat illetöle.í»* egy erde- 
.kes ásvdniftarmmffot mutatott be. Az előadó a JAliit név alatt Tiszolczról ismere
tes ásványon tett vizsgálatainak eredményeit közölte. Ez az ásvány igen finom, 
kékes, erősen dichroistikus túrmalin tűknek kérgeiből áll, a melyek hófehér apatit- 
|>rizmákat vesznek körűi. Kisérő ásványok Brookit és Anatas, Pyrit és Kvarcz 
mellett. Az anyakőzet nakritszertí ásvány.

3.1)r. S c h m id t  S ándor  a *Jordanit ex Metiet/hinif ixomorphiojóról •> értekezett. 
E két ásvány chemiai alkotásánál fogva annyira analog, hogy isomorophiáját joggal 
lehetett várni. Ezt azonban mindeddig kimutatni nem sikerült, a miben jó része 
volt annak is, hogy mig a Jordanitot igen jó kristályokon határozták meg, addig a 
Meneghinitből csak tökéletlen kristályok voltak ismeretesek. Csak a legújabb idők
ben sikerült dr. K r e n n e r  J ó z s e f  múzeumi őr urnák jó kristályokon kideríteni, hogy 
a Aíeneyhiiiit is rhombox rendszerű, ép úgy mint a -fordanit. Az isomorphia kérdé
sét ezek után behatóbb tanulmány tárgyává tette értekező és sikerült kimutatnia a 
Jordanit és Meneghinit teljes kristálytani analógiáját, úgy hogy e két ásványt, 
mint eleve is következtetni lehetett, valóban ixomorphnak kell tekintenünk.

I. A titkár két új tagot jelent be a szakülésnek:
Báró L e i t h n e r  A n t a l  , miniszteri tanácsost Budapesten ; ajánlja Báró 

S p l é n y  B é l a .

A s c h e r  H. F e r e n c z , bányaigazgatót Sósmezőn; ajánlja M atyasovsz ky  J akab .
Mind a ketten egyhangúlag megválasztattak.

I I . S Z A K Ü L É S  1 8 8 4  F E B R U Á R  6 -I K Á N .

Elnök: Dr. S zabó J ó z s e f .

1. Dr. S zabó J ó z s e f . A Yd latent one-Pork (/ejixirjeinelfi/pnxox<d)b kőzetein 
njabb leimxa. Előadó az értekezés tárgyát képező kőzeteket, melyek az egyetem 
ásvány-földtani gyűjteményének tulajdonai, természetben bemutatta. (Egész terje
delmében meg fog jelenni.!

2. Dr. S ta u b  M ó r ic z  a iH(i(//iarorxzd<ii /(topátokról tartott előadást. Hazánk 
faopáljai már régen ismeretesek; Európa legtöbb ásványtani gyűjteményeiben 
találhatni e megkövesült fákat. Az első, ki ezeknek tanulmányozásával foglalkozott, 
I n g e r  F. tanár volt, ki számos ilyen faopálról kimutathatta a növényi genuszt, 
melyhez tartoztak. Egyes, hazánkra vonatkozó adatokat C o e p p e r t  és E t t in g s h a u s e n  
is szolgáltattak; S c h l e i d e n  és S c h m id  tanárok ismét több ilyen fosszil fát határoz
tak meg. A legújabb időben dr. F e l i x  J ános foglalkozott a magyarhoni faopálokkal. 
Elődeinek adatait részben kiegészítvén, részint kiigazítván, az előadó kérelmére a 
m. kir. földtani intézet gyűjteményében lévő fosszil famaradványokat is tanul
mányozta. Nevezetesen a, hires medgyaszói malomkőbányából három új fajt tudott 
meghatározni, mely azt sejteti, hogy Medgy aszó harmadkori flórája sokkal gazda
gabb volt, mintsem azt eddig tudtuk. A három faj a 7 letal minin priscam, (Jue.rci- 
uiiim Böckhianum és Liquidamharo.rpl<m spéciomm. Vasmegye congeria rétegei
ből 5 fajt, köztük 3 újat, tett ismeretessé. Ezek a Qmrcmium Staiibi. Qu. heJic- 
toA illőiden, Alno.i:i/lon rastmlomm. JBzeken kívül dr. F e l i x  még mindazon fosszil és
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hazánkból származó fadarabokat meg határozta, melyekét a németországi ásvány
tani gyűjteményekben talált. Mindössze 12 fajt, melyek között nem csak több új 
faj. hanem egy egészen új genusz is fordul elő, melyet dr. F e l i x  « Stanbia»-mik. 
egyetlen faját pedig. Staubia eriodendroides-nek nevezett el. Mintám az előadó még 
a faopálok physikai és cliemiai tulajdonságairól is megemlékezett, előadja azon 
régibb és újabb liypothezbeket, melyek a fák elkovásodását megmagyarázzák. Az új 
liypothezis fölállítója dr. K u n t z e  O t t ó , ki az amerikai Yellowstone-Park geysirjei 
körűi azon tapasztalatot tette, hogy áfák csak eredeti állásukban kovásodhatnak el, 
mit a tett kísérletek is megerősítenek.

Dr. S ta u b  M. előadásához a következő eszmecsere fűződött.
Dr. S zabó J ó z s e f  megemlíti, hogy a 21 öl hosszú tarnóczi fánál régebben ki 

lehetett venni, hogy gyökerei félig ki voltak a földből szakítva, koronája táján az 
ágak és gályák össze voltak törve; a három lábnyi átmérőjű törzs táján pedig még 
leveleket is gyűjtött. Minden arra mutat teliéit, hogy ez a fa előbb kidőlt és csak 
azutáni következett be a kövesülés atomról atomra kívülről lefelé, de mielőtt még 
elérhet-e volna a törzs középső részét, ez valami sajátságos, szenes, korliadékszerű 
laza anyaggá korhadt el; s így történt az, hogy ma a törzsnek c akis kerületi részeit 
látjuk petrificálva.

Dr. S taub  M. megjegyzi, hogy azon eset is lehetséges, hogy a tarnóczi fa 
in situ kezdett elkovásodni s csak ezután dőlt el.

Felhozza továbbá dr. S zabó  J ó z s e f , hogy a megy aszói kövült farészek telje
sen épek és kéreggel horítvák, míg a tokaj-hegyaljai fenyőfák belsejükben teljesen 
épek ugyan, de kéreg nélküliek.

Végre Lóczy L. a phvtopalaeontologok ügyeimét egy kevésbbé isillert lelő
helyre hívja fel, Pregotin területére Hunyadmegyében, a hol a fák valószínűleg 
csak az elhalás és kidőlés után kövesedtek meg. Eire mutatnak a kiszáradási tüne
tek, a fa megrepedezése és meghasadása is.

3. Dr. S c h a f a r z ik  F e r e n c z  előterjesztette C s e h  L ajos  bányageolog dolgoza
tát a Helm érzi O-Antal-tárna geológiai viszonyairól. A munkához egy Vihnye 
környékére vonatkozó geológiai térkép, továbbá az ()-Antal-tárna geologíailag színe
zett alaprajza, valamint egy igen tanulságos átmetszet van mellékelve, mely úgy a 
felszínen mint a tárnában észlelt adatokat feltünteti. Az átmetszetből kitűnik, hogy 
a tárna E-ki része dolomitban van, ezután jön a pala és gneisz nagy complexusa, 
mely egészen a Hi eschenstem hegy tömegéig tart, a mely aprószemű szienitből áll. 
A nevezett hegytől délre aplit, a tárna déli végen pedig nagyszemű szienit-trachvfc 
képezi az uralkodó kőzetet. Nagyon érdekes azon körülmény, hogy a tárnában lent 
vagy 10 helyen töri át a felsorolt régibb kőzeteket a biotit-trachyt, a nélkül azon
ban, hogy csak egyetlen egy ponton is a felszínre tudott volna jönni. Az aprószemű 
szyenit-tracliyt szintén képez irruptiókat a nálánál régibb gneiszben.

4. Dr. S c h a f a r z ik  F e r e n c z  jelentést tett a földrengési bizottság 18S3-ik évi 
működéséről. (L. a jelen füzet 48-ik lapján.-)

Dr. S zabó -Jó z s e f  az im é n ti  előadással kapcsolatban m eg jeg y z i, hogy 
dr. H aynald L ajos tábornok-érsek egy Rossi-féle seismógraphot hozat Rómából a 
kalocsai O bserva to rium  számára.

5. Br u im a n n  V il m o s  egy H ofm ann  S ándor  főerdőtanácsos által hozzá bekül
dött sötét színű foltos márványt mulatott be a trencsénmegyei Zliclió, új lelőhely

Íl2
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ről, melv az alapítványi uradalom birtokát képezi. Előadó ígéri egyszersmind,-hogy 
H ofmann urat egy-két mintakoczka beküldésére fogja felszólítani.

I. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S  1 8 8 4  J A N U Á R  2 - I K Á N .

Elnök : Dr. Szabó J ózsef.

A titkár jelenti, hogy Bai.la P ál tagtársunk, a ki a múlt ízben saját nevére 
tett 100 frtos alapítványt, időközben az i i j r id r h  i h í r .  fö g t /m m ix iu r n  javára szintén  
100 frt alapítványt fizetett le. —  Örvendetes tudomásul szolgál s az újvidéki kir. fő- 
gymnasium az alapító tagok sorába jegyeztetik.

Jelenti továbbá a titkár, hogy e 100 írton ismét 5%-os papirjáradekkötvény 
vásároltatott s ezzel az 1883 folytán befizetett alapítványokból már sOO frt névle
ges értékű állampapír vásároltatott. — Örvendetes tudomásul vétetett.

A másodtitkár jelenti, hogy a földrengési bizottság számára a magyar tudom, 
akadémia matliematikai és természettudományi állandó bizottsága újabban ismét 
250 irtot utalványozott, a mely összeg a még készletben levő 150 írttal együtt 
(összesen 400 frt) takarékpénztárba tétetett, addig is míg egy alkalmatos seis
mograph vásárlására vagy egyéb szükségesekre fog fordíttatni.

Ezek után a folyó ügyek terjesztettek elő és intéztettek el s elhatároztatott 
egyszersmind, hogy a január 23-ikán tartandó közgyűlés előkészítése végett január 
lD-ikén rendkívüli választmányi ülés fog tartatni.

Végül Dr. Szabó J ózsef elnök terjesztette elő indítványát a jövő augusztus 
végefelé tartandó geológiai vándorgyűlés ügyében. (L. a Közgyűlés jegyzőkönyvé
nek X-ik pontját, a jelen füzet 86-ik lapján.)

I I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S  1 8 8 4  J A N U Á R  1 9 - I K É N .

Elnök: Dr. Szabó J ózsef.

Számos folyóügy bejelentése és elintézése után la mutatta a titkár a selmeezi 
fiókegyesület tagjainak névsorát és múlt évi számadásait, a melyek a közgyűlés elé 
lesznek terjesztendők. (L. a 82-ik lapon.)

A titkár elszomorodással jelenti, hogy legközelebb Gölte E bnö, győrszentmár- 
toni gyógyszerész tagtársunk elhunytéról értékűit, a mi szomorú tudomásulszolgál.

Dr. Szabó J ózsef részletes jelentést tesz a múlt ülésből a geológiai vándor
gyűlés ügyében kiküldött bizottság tanácskozásairól és ajánlatairól, a. melyek 
örvendetes tudomásul vétettek s a közgyűlés elé terjesztendők. (L. a 86-ik lapon.)

Ezek után a közgyűlés napirendje állapíttatott meg s a titkár az előter
jesztendő ügyeket valamint a múlt évi számadásokat és pénztári összeállítást 
mutatta he.

Végül Zsigmondi Vilmos alelnök indítványt terjesztett elő arra nézve, hogy 
szohttatnának fel a nagyobb bánya- és kohóvállalatok a társulatba pártoló vagy 
alapító tagul való belépésre. — Az indítványt a választmány köztetszéssel fogadta s 
a vállalatokhoz intézendő felhívás megírásával a titkárt bízta meg.
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K IÁLLÍTÁSI (JGYEK.
Az 1885-ik évi budapesti általános kiállítás bányászati, kohászati és fö ld ta n i ( V l- ik )  

szakcsoportját illető közlemények.

— A bejelentések határideje 1884 márczius végéig meghosszabbít- 
tatott. A bányászati, kohászati és földtani szakbizottság, ama körlevelében, mely- 
ívei a határidő meghosszabbítását az érdeklettekkel tudatta, ismételve ráirányozza 
a figyelmet a szétküldött felhívások egyik pontjára, mely világosan kimondja, hogy 
'•a tudományos collectiv kiállítás tárgyai sem térdíjat nem fizetnek, sem a felállí
tásért nem tartoznak semmit megtéríteni». E figyelmeztetésre az adott okot, hogy e 
lényeges pont több jelentkező figyelmét kikerülte s így eme fölötte kedvező körül
ményről nem vett tudomást. — A bizottság arra is kéri a jelentkező kiállítókat, 
hogy a bejelentő íveken a «collectiv» vagy «külön kiállítás» szavak rájegvzése által 
jelölnék meg mily módon óhajtanak a kiállításban részt venni.

Az 1885. évi budapesti általános kiállítás bányászati, kohászati és 
földtani országos szakbizottsága 1883-ik évi működéséről a következő jelentést 
terjesztette az 1 885. évi általános kiállítás országos (fő) bizottságához. "

• A szakbizottság 1883. október 5-én kezdé meg működését, e napon tartván 
meg első (alakuló) ülését, melynek főtárgyát az elnök, alelnök, a jegyzők s a végre
hajtó-bizottsági tagok megválasztása képezte. Ezen kívül tartott a szakbizottság még 
egy teljes ülést okt. 22-én, továbbá három végrehajtó-bizottsági ülést: okt. 8-án 
okt. 15 -én és végül dec. 10-én, tehát összesen 5 ülést, melyeken nagyolibára a szak- 
kiállítás ügyét előkészítő munkálatokra vonatkozó s egyéb elvi kérdések tárgyaltat
tak. Nevezetesen ezen gyűléseken állapíttatott meg a szakbizottság s a helyi bizottsá
gok ügyrendje, az ország bányabirtokosaihoz intézett felhívás és a VI. csoport 
részletes programújának szövege, nem különben határozatba ment, miszerint az. 
ors'z. szakbizottság Magyarország bányászati s kohászati terményeiből, valamint 
építészeti, technikai stb. tekintetben jelentékeny egyéb kőzeteiből egy nagy gyűjte
ményes kiállítást fog rendezni s főként ezen czélból a kir. bányakapitányok elnök
lete alatt az ország egyes vidékein helyi bizottságokat szervezni.

E határozatok értelmében az anyaország területén lévő hat kir. bányakapi
tány, névleg a beszterczebányai, budapesti, nagybányai, oraviczai, szepes-iglói és 
zalathnai bányakapitányok a kellő részletes utasításokkal s a szükséges nyomtatvá
nyokkal elláttatván —- a helyi bizottságok alakítására egyenként felhivattak, kivéve 
a budapestit, aki bizottságot nem szervez, hanem az érintkezést a kiállítókkal maga 
közvetíti. E felszólítás eredménye lön, hogy rövid idő múlva a helyi bizottságok vala- *

* E jelentés jelentéktelenebb részleteit kihagytuk.
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mennyien megalakultak s meg is kezdték működéseiket. A bányakapitányok, illetve 
az elnökletük alatt álló helyi bizottságok feladatává tétetett első sorban a gyűjtemé
nyes kiállítás ügyét előmozdítani, azonkívül a bánvakerületökbe eső összes bánya
vállalatokat a kiállításban való részvételre buzdítani, a bejelentéseket, valamint a 
kollektiv kiállítás tárgyait összegyűjteni s egyáltalában szakkiállításunk érdekeit 
minden irányban képviselni.

Szakcsoportunk ezen testületi közegein kívül azonban a szakbizottság még 
czéliránvosnak látta, egyes, a bányászati s földtani szakmában kiváló férfiakat a 
szakbizottság vidéki közegeinek szerepével felruházni s e czélból négy helyi meg
bízottat választott, úgymint dr. Koch Antal, kolozsvári egyetemi tanárt, Pruqbercfcr 
■József, in. k. bányaigazgatót és De-Adda Sándor, akna-szlatinai fői lánya hivatali 
főnököt, kik felkérettek, hogy kiállításunk érdekeit az illető vidékeken képviseljék.

Az elsorolt intézkedések által biztosítva látszott ugyan azon első sorban 
szemünk előtt lebegő feladat, hogy t. i. a kiállítás czélja s annak részletei iránt a 
bányász és kohász közönség megfelelő előzetes tájékozást nyerjen, mindazáltal a 
kollektiv kiállítás sikerének garancziája tekintetéből a szakbizottság részéről az 
ország nagyobb (szám szerint 47) bányavállalatához, úgy szintén a selmeczi bányász - 
és erdész-akadémiához, a m. k. földtani intézethez s a magyarhoni Földtani Társulat
hoz külön felszólítás is intéztetett. hogy netáni önálló kiállításaikon kívül a gyűjte
ményes tárlat ügyét is bemutatandó tárgyaik mintáinak beküldése által lehetőleg 
támogassák.

Ily módon a bányászati, kohászati és földtani szakkiállítás ügyének útja több 
irányban egyengetve lévén, a szakbizottság bizalommal meid tekinteni a tényekben 
nyilvánulandó kedvező eredmény felé s ebbeli várakozásában nem is csalódott. 
Mert az első bejelentési határidő lejárata előtt s közvetlenül utána majd a helyi s 
egyéb bizottságok utján, majd pedig a felszólított bányai párosoktól közvetlenül’oly 
mennyiségben érkeztek be mindenünnen a bejelentések, hogy tekintve azon körül
ményt, miszerint két bányakapitány a bizottsága székhelyén összegyűjtött iveket 
még be nem küldötte ; tekintve azt, hogy bizonyára fognak akadni többen, a kik a 
határidő meghosszabbítását felhasználva, a részvételre magukat még csak ezután 
határozandják el; tekintve végül azt, hogy az eddigi bejelentések szerint a kiállítók 
által igénybe venni kívánt alapterület (611 '19 □«yj.a VI. csoport tárgyai részére 
előirányzatba vett tért (400 CP”/) jóval túlhaladja : a bányászati szakkiállítás ügyét 
máris oly stádiumban lévőnek tekinthetjük, mely az országos tárlat ezen részének 
sikere iránt a legszebb reményekre jogosíthat. Végül a bejelentések statisztikáját 
illetőleg némi tájékozást nyújtandó, van szerencsénk a t. orsz. bizottságnak tudomá
sára hozni, miszerint 188 i január 25-ig bezárólag az egyéni és társas bányavállala
tok részéről összesen 58 bejelentés érkezett be. melyeknek beküldői közt Fülöp 
Szász-Kóburg-góthai herczeg ő fensége gömöri vasgyárai, a m. k. központi vasmű- 
igazgatóság, Andrássy Dénes gróf demői vasgyára, a m. k. földtani intézet, a 
rima- murán v-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság, a Heinzelmann-féle csiznovizi 
(gömöri) vasgyár, a szab. osztr.-magyar államvasút-társulat. a in. k. államvasutak 
gépgyára s a diósgyőri m. k. vas- és aczélgvár és a különböző kir. bányaigazga
tóságok és más bányahivatalok azok, melyek kiállítandó tárgyaik minősége s 
mennyisége miatt egyaránt különösen kiemelendők. A mi az igénybe venni szándé
kolt teit illeti, az összes eddig óhajtott alapterület <> 1 1 • 10 □"'/ -t teszen, melyből

9 5
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269,48Oy szabadon álló tárgyakra, 34-1 -71 pedig a falak mentén felállítandó 
tárgyakra esik.

Az összes eddig felhasználni kívánt falterület 135'55 C*y-t teszen. Megjegy
zendő ezek után, hogy az említett egész tért a kiállítók fedett csarnokban kívánják 
igénybe venni. A felfedett csarnokban eddigelé csupán 2 □m/-nyi területre történt
előjegyzés.

A szakbizottság m. évi ügyforgalmát illetőleg megemlíthetjük, hogy a bizott
sági iktatóban 1883. deczember végéig 86 beadvány szerepel, melyek összesen 
91 levél, átirat stb. utján intéztettek el.

Záradékul van szerencsénk a t. orsz. bizottságot értesíteni, miként részint a 
rozsny óvidéki 1 lánvab irt okosság felszólalása által indíttatva, részint pedig azon 
tekintet által vezéreltetve, hogy a szepes-iglói bányakerület bányavállalatainak 
nagy száma miatt az előkészítő munkálatok a munkamegosztás alapján sikereseb
ben lesznek eszközölhetek, — a szakbizottság czélirányosnak látta a rozsnyói kir. 
bányabiztos elnöklete alatt Rozsnyón egy új bányászati helyi bizottságot szervezni. 
E végből Zsember/j Ti radar, ottani kir. bányabiztos a bányakapitányokéhez hasonló 
utasításokkal s a megfelelő számú nyomtatványokkal elláttatván, jelenleg kiállításunk 
ügyének az ottani bányavállalatokkal szemben való kellő képviselete szintén biztosí
tottnak látszik.

Ha még az előbbiekkel kapcsolatban felemlítjük, hogy a szakbizottság az 
illető szerkesztőségekhez intézett felszólítás utján gondoskodott arról, hogy a 
bányászat és földtan érdekeit képviselő két hazai szaklapban, jelesül a Bányászati 
és Kohászati Lapokban, valamint a Földtani Közlönyben a szakbizottság összes 
közérdekű kibocsátványai s a reá vonatkozó egyéb közlemények számára külön 
rovat nyittassák : akkor (mivel ez utóbbi két intézkedés már a jelen évre esik), a 
szakbizottságnak egész máig terjedő működéséről meglehetősen teljes képet nyúj
tottunk...

F arkass R óbert s. k. 
bizottsági jegyző.

Z sig m o n d y  V il m o s  s . k.
bizottsági elnök.

A m. kir. Földtani Intézet a kőzet- agyag-, és föld-minták beszerzése 
ügyében a következő felhívást bocsátotta ki és küldötte szét az érdeklett 
vállalatokhoz :

Felhívás a magyar korona területén előforduló, mű- vagy építőipari 
nemkülönben ezekkel kapcsolatos iparágak tekintetében fontos kőzetanyagokat 
nyerő kőbánya- és agvagvájás-tulajdonosok, bérlők- s üzletvezetőkhez, valamint az 
idevágó anyagokat használó mérnöki hivatalokhoz.

A magyar kir. földtani intézet, jól ismerve ama kiváló szerepet, mely az ásvány- 
világ terményeinek a népek életében mindenkor jutott és jutni fog s ama lényeges 
befolyást, melyet ezek a legkülönbözőbb iparágak megalkotására, fejlesztésére vagy 
támogatására gyakorolnak, hivatásához képest már rég felvette programújába s a
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rendelkezésére álló eszközökhöz képest érvényesítette is, miként az általánosabb 
természetű, egyéb czéloknak szolgáló gyűjteményein kívül felállít olyanokat is, 
melyek hazánknak gyakorlati tekintetben figyelmet érdemlő ásványait vagy kőze
teit külön illusztrálni, tehát a gyakorlati geológia czéljait szolgálni hivatrák.

Feleslegesnek tartom azon körök előtt, melyekhez e sorok intézvék, bővebben 
fejtegetni ama elvitázhatlan fontosságot, melylyel az efféle specziális gyűjtemények 
különösen a szakemberre nézve bírnak s mily tanulságosak mindazokra, kiket 
hivatásuk a gyakorlati geológia terére vezet, nem egyszer szolgáltatván a szemlélő
nek a keresett felvilágosítást, útbaigazítást, mi mellett megtorténend az is, hogy 
oly tárgyakra irányoztatik a figyelem, melyek esetleg kiindulási pontját képezik új 
üzleti összeköttetéseknek vagy vállalatoknak.

A gyakorlati geológia gyűjteményeinek bizonyára felette fontos egyike az, 
mely a magyar korona országai területén előforduló, mű- vagy építő-ipari s az ezek
kel kapcsolatos iparágak tekintetében fontos kőzetanyagokat foglalja magában, 
legyenek ezek építőkövek szorosabb vagy tágabb értelemben, szolgáljanak ezek 
bárminemű építkezésekre vagy akár burkolatkőként vagy kavicsolásra, legyenek 
ezek közönséges vagy tűzálló anyagok, czementek, nemkülönben egyéb keramikai 
czélokra szolgáló anyagneműek.

Az ebbeli hazai kőzeteket a lehető legtökéletesebben magában foglaló gyűjte
ménynek minél gyorsabb összeállítása és lajstromozása bizonyára igen kívánatos, s 
habár a magyar kir. földtani intézet a maga részéről elkövet mindent, a mi ez 
irányban czélhoz vezethet, mégis tagadhatatlan, hogy a rendes kerékvágás menté
ben eszközölt begyűjtések által ily gyűjtemény tökéletes alakban csak évek hosszú 
során át állítható össze, holott kívánatos, miként az 1885-ben Budapesten meg
tartandó kiállításon őstermelésünk e fontos ága is lehetőleg teljes gazdagságában 
mu ta ttath assék be.

Ilv tényállás mellett teljes bizalommal fordul a magyar kir. földtani intézet a 
hazai, itt szóba eső, vállalatok tulajdonosai-, bérlői- és vezetőihez valamint, az ide 
vágó anyagokat használó mérnöki hivatalokhoz azon kéréssel, miként a kőbányáik- 
vagy agyagvájásaikban előforduló, illetőleg általuk használt különböző anyagokból 
a magyar kir. földtani intézethez (Budapest, VIII. kerület muzeum-utcza 19. sz.) 
kőzetmintákat beküldeni szíveskedjenek. A gyűjtemény egyöntetűsége szempontjá
ból azonban nélkülözhetetlen kellék, hogy a szilárdabb kőzetek szabatosan 10—10 
centiméter oldalhoszszal bíró koczka-alakra idomíttassanak, s az oldallapok egyike 
a friss törést mutassa, a többi lap pedig durván megmunkálva legyen. Ha a kőzet- 
csiszolásra is alkalmas, az egyik koczkalapnak csiszolása felette kívánatos. Ama 
kőzetekből, melyeknek rétegzési viszonyai 10—10 cmtrnyi koczkáknak a kifaragá
sát nem engedik, egy négyszögdecziméter felület kéretik, lehetőleg 5 centiméter 
vastagsággal. Szabályos alakba egyáltalában nem hozható anyagokból, mint pl. igen 
repedezett, kavicsolásra szánt kőzetekből, továbbá agyagokból sat. mintegy két 
köbdeciméternyi mennyiségnek beküldése kielégítő.

Minden beküldött kőzetmintára nézve a 7. alatt ide csatolt kérdő-ívben 
foglaltakra, ennek rovatai kitöltése utján válasz kéretik.

Minthogy a magyar kir. földtani intézet az építő-ipar kőzetmintáinak be
gyűjtésénél nemcsak az 1 S85-iki budapesti általános kiállítás bányászati, kohászati 
és földtani szakbizottságával, hanem az építő-ipari országos szakbizottsággal is

F ö ld tan i Közlöny. XIV. kőt. 1884. n
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vállvetve jár el. s a beérkező minták kőzettani meghatározását magára vállalta, az 
utóbbi ellenben a szükségesnek mutatkozó szilárdsági s a légbelieknek való ellent- 
állási képesség meghatározását fogja foganatosíttatni, az ez irányban történt meg
állapodások következtében még azon kérés füzetik ide, hogy a szorosabb értelem
ben vett építőkövei* mindegyikébl ni j,T-n »g/ di:ib k)}?ka küldenek b e, melyek
nek egyike a szilái'dsági, másika pedig a fagyellentállási képesség felderítését czélzó 
vizsgálatoknál vétetik alapul, (ezeknél a csiszolt la]» nem szükséges,) a fenmaradó 
két példány ellenben a magyar kir. földtani intézet és a műegyetem megfelelő 
gyűjteményeibe jut.

Egyéb kőzetanyagokból csak a fent kitett mennyiség kéretik.
Budapest, 1884 január havában.

A magyar kir. földtani intézet igazgatósága : 
Böckh János.

- Kérdő-ív a kiállítandó kőzetmintákhoz. A koczka alakjában kiállítandó 
kőzetgyüjtemény egyes példányai szabatosan tiz-tiz centiméter oldalhoszszal bújá
nak és ha a kőzet minősége megengedi, az egyik oldallapjuk csiszolva, egyik lehető
leg a friss törést mutassa, a többi oldallapok pedig durván megmunkálva legyenek. 
Ama kőzetekből, melyeknek rétegzési viszonyai 10—10 centiméternyi koczkáknak 
kifaragását nem engedik, egy négyszög-deciméter felület kéretik, lehetőleg 5 centi
méter vastagsággal. A koczka-alakra nem idomítható egyéb kőzettani anyagokból, 
u. m. tűzmentes vagy közönséges műipari tekintetben fontos agyagok, festőföldek, 
porczelánföld, üveggyártásra szolgáló kova, homok stb.-ből két köbdeciméternyi 
mennyiség küldendő be.

Minden beküldött anyagot illetőleg továbbá válasz kéretik az alanti kérdé
sekbe foglalt tájékozó pontozatokra.

1. A bányatulajdonos vagy bérlő neve és lakása (Ha a kőzetet más küldi be» 
a beküldő neve, foglalkozása és lakása is kiirandó.)

2. A beküldött kőzetnek szokásos megnevezése.
3. A kőzet petrogl’aphiai megnevezése. (E rovatot a földtani intézet fogja 

kitölteni.)
4. A kőzet lelőhelye. (Megye, község, esetleg a bánya és telep megnevezése.)
5. Létezik-e már kőbánya, vagy a lazább anyagokat illetőleg váj ás ?
6. A fejtési pont távolsága a legközelebbi vasúti vagy hajóállomástól (lehető

leg kilométerekben) és vezet-e innen más kocsival járható és milvnemű (ország-, 
megyei vagy vicinális) út a termelőhelyhez, illetőleg bánya vagy vájáshoz ?

7. A kőzetnek netalán már létező kelendőségi területe (t. i. hová szállíttat-ik
főleg).

8. Ha az anyag ismertebb köz- vagy magánépületeknél vagy egyéb ezélokra 
már használtatott volna, kívánatos azoknak megnevezése, felemlítendő továbbá, 
hogy az építkezés mely évben történt.

9. Az építési kő vagy egyáltalában kőzetnek ára köbméterenként a bányában 
(ha szokásos: mint úgynevezett terméskő, mint nyers, mű- vagy burkolati kő).
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10. Vitelbér köbméterenként a legközelebbi országút, hajó- vagy vasúti 
állomáshoz és ennek megnevezése.

11. A rendesen termelt kövek átlagos s a legnagyobb méretű műkövek 
nagysága.

12. A bánya vagy vájás évi átlagos termelése.
13. Ha a kőzetekről elemzés már léteznék, kéretik annak közlése a forrás 

megnevezésével.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ALAPÍTVÁNYI TŐKÉJE
az 1884. évi januári közgyűlésig.

1850. Gróf Andrássy György (f) ..................  ...........  ... _ 105 írt.
1851. Báró Podmaniczky J ános (+) ... ... ... ... 1__ ... 105 «
1856. Báró Sina Simon (f) ... ... ... ... ...     ... 525 «
1858. Ittebei Kiss Miklós (f) ... ... ._ ... ............ ... 105 »>
1860. Prudniki Hantken Miksa, Budapesten ... ... ... ... 105 «
1864. Dr. Schvarcz Gyula, Szekes-Fehérváron kötelezvényben 300 « 
1872. A pesti kőszénbánya- és téglagyár-társulat ...........  ... 300 «
1872. A salgó-tarjáni kőszénbánya-társulat ... ... ... ... 100 «
1873. Az első cs. éskir. szab. dunagőzhajózási társulat, Budapest

és Pécs ... ... ........... ... ........... ... ... ... 200 «
1873. Kállay Benjámin, Becsben ... ........... .................. . 100 «
1876. Rónay J áczint, Pozsonyban... ... ... ... ...   ... 100 «
1876. A hűméi m. kir. tengerészeti hatóság ...................  ... 100 «
1877. Gróf Erdődy Sándor (f) ... ...   ... ...   100 «
1879. Gróf Karácsonyi Guido adománya, beíratva Rudolf-

alapitványnak ... ... ... .................. . ...........  100 «
1881. Budapest főváros ... _ ... ... ... ... ... ... ... 200 »
1883. Okányi Szlávy József koronaőr, Budapesten ... ... 200 «
1883. A pesti hazai első takarékpénztár részvénytársulat ... ... 50 «
1883. A nagyági magy. kir. és magántársulati aranybányamü-

vállalat ... ... — ... ... ... ... — ... — 200 «
1883. Bállá Pál, köz-és váltó-ügyvéd, Újvidéken ... — ... 100 «
1883. Bállá Pál alapítványa az Újvidéki Magyar Kir. Főgym-

nasium nevére .......... . ... ... ... — ............ 100 «
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA
az 1884 jan u á ri közgyűlésig.

Jegyzet. A lakóhely után kővetkező szám a tag választási évét jelenti. — A társulati 
tisztviselők nevei vastagabb betűkkel vannak nyomtatva. — A selmeczi fiókegyesület tagjainak 
neve csillaggal * van megjelölve.

Pártfogó.
Galanthai herczeg Esterházy Miklós, Budapest 18-56.

Alrnásy Móricz gróf, Becs 1850. 
Ettingshausen Constantin háró, Grácz 

1883.
Geringer Károly báró, Becs 1850. 
H auer Ferencz lovag, Becs 1867.

MAGVAS
TUMMAMVOS akadém ia  

KÖNYVTARA

T iszte le ti tagok.
Richthofen Ferdinand báró Bonn, 1883. 
Semsey Andor, Budapest (1876) 1883. 
Stäche Guido, Becs 1872.
Stur Dénes, Becs 1880.
Thun Leo gróf. Becs 18-30.

Zittel Károly Alfréd, München, 1883.

Párto ló  tagok.
Budapest főváros, 1881.
Első cs. kir. szabad, dunagőzliajózási 

társulat, Budapest és Pécs 1873. 
Kőszénbánya- és téglagyár-társulat, 

Bn finnest 1879.

Alapitó tagok.
Bállá Pál, Újvidék 1883.
H antken Miksa prudniki lovag, Buda

pest 1860.
Kállay Béni, Bécs 1859.
Pesti Hazai első takarékpénztár-rész

vény társulat 1883.
Rónay Jáczint, Pozsony 1876.

Levelező tagok.
Beszédes Kálmán, Konstantinápoly 1874. 
dr. Herbicli Ferencz, Kolozsvár 1876. 
Korniss Em il gróf, Budapest 1880.

R endes tagok.

dr. A bt Antal, Kolozsvár 1876. i
Ascher H. Ferencz, Sósmező 1883.

Baczonyi Albert, Kassa 1874.
Balló Mátyás, Budapest 1874.
Báthory Nándor, Budapest 1875.
Belházy -János, Budapest 1867.
Benes Gyula, Kis-Terenne 1867.
Berecz Antal, Budapest 1866.
Berger Henrik, Berszászka 1882.
Bernáth József, Budapest 1864.
Bertalan Miklós, Verespatak 1880.
Biró Lajos, Tasnád 1883.
Bornschegg Keresztély, Szászvár (Vár- 

allja) 1883.
Botliár Dániel, Pozsony 1866.

is B ö c k h  J á n o s  választmányi tag, Buda
pest 1868.

*Breznyik János, Selmecz 1876. 
:;:Broszmann Jenő, Szélakna 1878,
Bruck Ferencz, Újvidék 1874. 
B r u im a n n  V ilm o s, választmányi tag, 

Budapest 1870.
20 Brzorád Rezső, Mogyorós 1867.

Buda Adám, Reá 1867.
Buday József, Bodos 1878.
Burány János, Esztergom 1870.
Búza János, Sárospatak 1872.

25 *Chlavacsek Kornél, Selmecz 1883. 
dr. Chyzer Kornél, S.-A.-Ujliely 1879. 
Csató János, Nagy-Enyed 1867.

Majlatli Béla, Budapest 1873. 
Müller Károly, Villány 1875.
Széllé Zsigmond, Dunaföldvár 1882.

Salgó-Tarjáni kőszénbánya-részvénytái- 
sulat, Budapest 1872.

Magyar kir. tengerészeti hatóság, Fiume 
, 1876.

Újvidéki m. kir. kath. Főgymnasium 
(Bállá Pál alapítványa) 1883.

Nagyági magy. kir. és magán társulati 
aranybányamű-vállalat, Í883. 

dr. Schvarcz Gyula, Budapesten 1861. 
Szlávy József, Budapesten 1883.
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*Cseh Lajos, Selmecz 1871.
Cseh László (Szentkatolnai), Vajda-Hu- 

nyad 1882.
no dr. Cserey Lukács Adolf, Sz.-Fehérvár 18! 

Cserni Béla, Gyulafehérvár 1875. 
Csemyus Andor, Pécs 1872.
C z a n y u g a  József, pénztárnok, Buda

pest 1850.

Dávid Vilmos, Budapest 1806. • ■
35 De-Adda Sándor, Akna-Szlatina 1867. 

Defiance Károly, Antwerpen 1878. 
Derzsi K. Ferencz, Székely-Udvarhely 

1879.
Déchy Mór, Budapest 1875.
dr. Dékány Rafael, Kecskemét 1867.

4o Delhányi Zsigmond. Aranyidka 1883. 
Derer Mihály, Rónicz 1874.
Déry Mihály, Budapest 1871.
Dier Lajos, Turterebes 1876. 
dr. Dietz Sándor, Budapest 1877. 

in Dobay Vilmos, Dobsina 1866.
*Dologk János, Selmecz 1883.
Duka Marcell, Budapest 1883. 
dr. Duka Tivadar, London 1882. 
dr. Dulácska Géza, Budapest 1882.

5o Duma György, Budapest 1872.

Ebergényi Kálmán, \'erespatak 1880. 
Eder János, Csongrád 1883. 
Eggenberger-féle könyvkereskedés Buda 

pest 1872.
Egger Gyula, Budapest 1883.

55 *Eiclil Lipót, Selmecz 1883. 
dr. Eissen Ede, Budapest 1874. 
dr. Eötvös Lóránd báró, Budapest 1867. 
É ber Nándor, Budapest 1868. 
Eszterházy Kálmán gróf, Kolozsvár 1883

go Faith  Mátyás, Budapest 1880.
:::Faller Károly, Selmecz 1883. 
'"Farbaky István, Selmecz 1871. 
dr. Farkas János. Duna-Pentele 1874. 
Farkass Bobért, Budapest 1876. 

is  Fillinger Károly, Budapest 1871. 
dr. Fischer Samu, Budapest 1874. 
Fischer Samu, Nagy-Bánya 1883 
Franzenau Ágoston, Budapest 1877. 
Frivaldszky János, Budapest 1853.

7o dr. Fuchs Tivadar, Bécs 1879.

dr. Gallik Géza, Kassa J878.
':Gecse Benő, Selmecz 1883.
Gerenday Antal. Budapest 1S67.
Gesell János, Budapest 1872.

75 Gezell Sándor, Budapest 1871.
Ghycz.y Géza, Budapest 1868.
Ghyczy Kálmán, Kis-Igmánd 1866. 
Gianone Adolf, Miskolcz 1878.
Gianone Virgil, Pécs 1883. 

ko Gikitscli Szvetozár, Belgrád 1881. 
Glanzer Gyula, Szabolcs 1874.
Glazel Nándor, Pozsony 1883.

Góhán Károly, Nagyág 1876.
Gombossy János, Budapest 1872. 

s5‘ Gothárd Jenő, H erény 1880.
SÍ Gömöry Sándor, Budapest 1868.

Görgey Lajos, Trebusa 1879. 
Gränzenstein Béla, Budapest 1872. 
Greguss János, Barótli (Erdély) 1872. 

so *Gretzmaclier Gyula, Szélakna 1880. 
Guckler Győző, Budapest 1878.

dr. H a  ág Ödön, Budapest 1881. 
H alaváts Gyula, Budapest 1874. 
dr. Hasenfeld Manó, Budapest 1866.

95  Hazslinszky f rigyes, Eperjes 1857. 
Hegedűs Sándor. Budapest 1877. 
H erm ann Gusztáv, Márkusfalva 1879. 
H erricli Károly, Budapest 1862.
Hickl József, Trsztena 1876. 

íoo H nilitska Gyula. Salgótarján 1881. 
dr. Hofmann Alfréd, Orsóvá 1880. 
dr. H o fm a n n  K á ro ly , választmányi 

tag, Budapest 1861.
H ofm ann Rafael, Bécs 1867.
■'''Hoffmann Richárd, Selmecz 1883. 

los dr. Hollósy Jusztinián, Kis-Czell 1869. 
ifj. H orváth Antal, Pécs 1878.
Hradszky Antal, Szepes-Olaszi 1873. 
Hudoba Gusztáv, Nagybánya 1871. 
Huffner Tivadar, Nagybánya 1871. 

no dr. Hunfalvy János, Budapest 1857. 
Húsz Samu, Moravicza 1867.
H iiltl József, Nagyág 1878.

dv. Ilosvay Lajos, Budapest 1883. 
Inkey Béla, Budapest 1874. 

ns Inkey László, Szt -Lőrincz 1877. 
dr. Iszlay József, Budapest 1880.

Jam nitzky  Lipót, Budapest 1877. 
Jendrássik Miksa, Igló 1866.
Je n n y  Gusztáv, Bátor 1873. 

i2ú Joós István, Diósgyőr 1881.
*Joós Lajos, Selmecz 1883.
dr. Jurányi Lajos, Budapest 1879.

*K achelm ann Károly, ifj., Vilinye 1871. 
Kajecsinszky Sándor, Budapest 1882. 

i25 Káöskovics Sándor, Mocsokul 1876.
Kail Béla, Körmöcz 1876.
dr. Kanka Károly, Pozsony 1851.
Kaufmann Kamilló, Zágráb 1866.
Keller Emil, Vág-Ujhely 1864. 

iso dr. Kézmárszky Tivadar, B udapest 1874 
Kilián Frigyes, Budapest I860.
Klein Gyula, Budapest 1873.
Knöpfler Gyula, Nagyág 1873, 
dr. Koch Antal, Kolozsvár 1866.

135 Koch Ferencz, Kolozsvár 1875.
Kocsis János, Budapest 1883.
Kohaut Rezső, Budapest 1883.
Kókán János, Budapest 1873.
^Kondor Sándor, Selmecz 1883.

140 Korizmics László, Budapest 1853.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NI VSORA.



102 A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NKVSORA.

Kossucli János, Budapest 1880.
Kovács Gyula, Nádasd 1876.
Kozocsa Tivadar, Budapest 1874. 
dr. Krászonvi József, Nyir-Bakta 1880. 

i4ó Krecsarevics Márk, Újvidék 1878. 
Kremnitzky Jakab, Yerespatak 1876. 
Kremnitzky Otto, Selmecz 1879. 
dr. K r e n n e r  J ó z s e f  S á n d o r , választ

mányi tag. Budapest 1864.
Krivány János, Arad 1877. 

iso dr. Kubácska Hugó, Körmöcz 1872. 
dr. Kuncz Adolf, Szombathely 1880. 
Kuncz Péter, Budapest 1868.
*Kuutzl Gábor, Selmecz 1880.
Kunz Béla, Budapest 1878.

iss L akner Ambro, Csorna 1S73.
Beding Sándor, Nagybánya 1875. 
Legeza Viktor, Budapest 1874.
Leitlm er Antal báró, Budapest 1883. 
L eutner Károly, Budapest 1867. 

íoo dr. Lészay László, Szászváros 1867. 
Lévay István Lajos, Alsó-Mezenczéf 

1878.
Biedermann József, Munkács 1875. 
MAszkay Gusztáv. Selmecz 1874. 
Lóczka József, Budapest 1883. 

iss L ó c z y  L a jo s , választm ánv tag, Buda
pest 1874.

Lőj ka Hugó, Budapest 1875.
Lukács László, Budapest 1882. 
dr. L u tter Nándor, Budapest 1867.

Mass Bernhárd, Pécs 1882. 
ivó dr. Madarász Gyula, Budapest 1880. 

Madersprach Livius, Miskolcz 1875. 
Makav Ágoston, Budapest 1880. 
dr. Markó László, Miskolcz 1882. 
Markos György, Kassa 1873. 

its ^Martiny István, Selmecz 1883.
M a ty a s o v s z k y  J a k a b , választmányi 

tag, Budapest 1872.
dr. Mácsay István, Zajecsár (Szerbia) 

1867.
Márka Gergely, Anina 1879.
Márkus Ágoston, M.-Sziget 1867. 

iso dr. Mártonfy L ajos/Sam osujvár 1880. 
Meczner Vendel, Budapest 1867. 
Medgyesi Béla, Kolozsvár 1880. 
Mednyánszky Dénes báró, Hakovicz 1851. 
Medveczky . ipád, Budapest 1856. 

iss Mészáros Gyula, Felsőbánya 1881. 
Miháldv István, Bakony-Szeut-László 

1872.
Mikó Béla, Nagybánya 1871.

kolay László, Igló 1875.
Milkovics Zsigmond, Szt.-Mihály 1866. 

loo M olnár Károly, Székely-Udvarhely 1874. 
Molnár Nándor, Budapest 1877. 
Muzsnay Perencz, Verespatak 1883.

dr. Nagy Károly, Abrudbánya 1879. 
Nagy László, Budapest 1880.

195 dr. Nendtvich Károly (Cserkúti), Buda
pest 1850.

Neubauer Perencz, Igló 1872.
*Nickl János Selmecz 1883.
Niki Mihály, Budapest 1872.
Nyulassy Antal, Párkány 1869.

•loo Okolicsányi Béla, Bónaszék 1875.
Ólberg Gusztáv, Abrudbánya 1867.

Parragli Gedeon, Kecskemét 1873. 
Paszlavszky József, Budapest 1873. 
Pálfl'y Sándor, Arad 1878.

205 Pálffy Samu, Abrudbánya 1867. 
dr. Pántotsek L. Zlatuó 1878.
*Pécli Antal, Selmecz 1867.
Pejacsevics János gróf, Budapest 1877. 
dr. Perényi József, Budapest 1878. 

no dr. P e th ő  G y u la , első titkár, Buda
pest 1873.

Petro’galli József, Beszterczebánya 1876. 
Péter János, Pécs 1875.
Pfiszter Károly, Budapest 1869.
Platzer Perencz, Jászó 1871.

2i5 dr. Pliehta Soma, Jjosoncz 1883. 
Pozsepny Perencz, Pribram  1871. 
dr.Posevltz Tivadar, Bangka sziget 1877. 
Pösner Károly Lajos, Budapest 1866. 
HPöschl Ede, Selmecz 1871.

22o Preuszner József, Budapest 1867.
Prélv István, Budapest 1854. 
dr. Primics György, Kolozsvár 1880. 
Priviczki Ede, Aranyidka 1880. 
Probstner Arthur, Budapest 1879.

225 Prugberger József, Nagybánya 1866. 
::Prunner Bobért, Selmecz 1883.
'■"Puskás József, Selmecz 1879.

Radvánszky Béla báró, Vadna 1880. 
yBákóczy Samu, Selmecz 1883.

230 Biedl Gusztáv, Tapolcza 1883.
*Beitzner Miksa, Selmecz 1874.
Bennert Gyula, Budapest 1875.
Beuter Károly, Stajerlak 1882.
'■"Bichter Gusztáv, Selmecz 1879.

2 35  Bieger János, Sebeshely 1867.
Boch Gyula Kecskemét 1881. 
dr. Bómer Plóris, Nagyvárad I860. 
R o th  L a jo s , Telegdi, választmányi tag, 

Budapest 1870. 
dr. Both Samu, Lőcs j 1874.

24o Bózsa János, Újpest 1880.
dr. Bózsav József, Budapest 1880. 
Buffiny Jenő, Dobsina 1872.
Bybár István, Budapest 1871.

Safcsák Gyula, Dernő 1879.
245 Sajólielyi Frigyes, Budapest 1871. 

dr. Sárkány Miklós, Bakonybél 1869. 
dr. S c h a fa rz ik  F e re n c z ,  m ásodtitkár, 

Budapest 1875.
Schedl Arnulf, Esztergom 1877. 
^Schelle Bobért, Selmecz 1876.
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250 ~dr. Sclienek István, Selmecz 1871. 
Schlachta Lajos, Budapest 1880. 
dr. S c h m id t  S á n d o r , választmányi tag, - 

Budapest 1876.
Schneider Gusztáv, Szomolnok 1872. 2s>o 
*Schréder Rezső, Selmecz 1875.

255 Schröckenstein Ferencz, Becs D67. 
dr. Schulek Vilmos, Budapest 1875. 
Schuller Alajos, Budapest 1874.
Schwarcz Gyula, Moravicza 1881. . 2»r>
*dr. Schwartz Ottó, Sehnecz 1871. 

a«« *Schwehla Gyula, Hodrusbánya 1880. 
Sebesy Alajos, Szombathely 1873. 
[S em sey  A n d o r ,  tiszteleti és választ

mányi tag, Budapest 1876. (1873)] 
Siegmeth Károly, S.-A.-Ujhely 1879. soo 
Siehmon Adolf, Budapest 1874.
S p lé n y i  B é la  b á ró , választmányi tag 

Budapest 1874.
265 dr. S ta u b  M ó ricz , választmányi tag, 

Budapest 1868.
Steinhaus Gyula, Feistricz (Stiria) 1871. sós 
Stepán Miksa, Petrozsény 1872.
Süssner Ferencz, Radna 1869.
di\ Szabó István (Csátlii), Miskolcz 1882.

270 dr. S z a b ó  Jó z se f, elnök, Budapest 1850. 
Szabó Samu, Kolozsvár 1855.
Szádeczky Gyula, Budapest 1883. 310
Szakács István, Kecskemét 1873. 
Szatm áry Béla, Nagybánya 1869.

275 Szauer Arnold, Budapest 1880.
dr. Szelényi Lajos, Tápió-Szele 1866. 
Szentgyögvi Elek, Kolozsvár 1874. 
Szócskay István, Budapest 1874. sis
Szikszay Lajos, Nagyfalu 1878.

28o Szlávik Dániel, Budapest 1866.
Szontagh Andor, Csetnek 1880.
Szontagh Tamás, Budapest 1879. 
dr. Szterényi Hugó, Újpest 1879.

Takács Lajos, Trencsén 1882. 320

«25 Tallatschek Ferencz, Petrozsény 1875. 
(1883).

Teschler György, Körmöcz 1875.
Téglás Gábor, Déva 1872.
*dr. Téry Ödön, Stefultó 1878.
Tliemák Ede, Temesvár 1869.
Thirring Gusztáv, Budapest 1883. 
*Tirscher József, Szólakna 1880.
*Titze József, Szélakna 1880.
Torma Zsófia, Szászváros 1867.
Törzs Kálmán, (hol?) 1883.
Tóth Ágoston, Gmunden 1868. 
dr. Török Aurél, Budapest. 1882. 
eh. Török József, Debreczeu 1859. 
*Tretyák János, Selmecz 1874.

V arga Vilmos, Szászka 1880.
Válya Miklós, Budapest 1876.
Várady Gyula, Oravicza 1881.
Vécsey József báró, Budapest 1868. 
"Teres.-, József, Selmecz 1867.

W aldherr József, Versecz 1880. 
dr. W ágner Dániel, Budapest 1850. 
*Wágner József, Selmecz 1881.
V ágner Vilmos, Budapest 1881. 
dr. W a r t h a  V in c z e , választm ányi tag, 

Budapest 1868.
Wein János, Budapest 1867.
Weisz B em át Ferencz, Budapest 1866. 
Weisz Tádé, Zalatna 1867. 
dr. W eninger László, Budapest 1880. 
W ettstein Antal, Budapest 1866. 
"AVieszner Adolf (bánvaigazgató) Selmecz 

1870.
*Wieszner Adolf (b.-kémlő), Selmecz 

1880.
*Winkler Benő, Selmecz 1867. 
W ittinger János, Budapest 1875.

Zemlinszky Rezső, Salgó-Tarján 1866. 
Zsigmondy Árpád, Resiczabánya 1883. 
Zsigmondy Béla, Budapest 1871. 
Z s ig m o n d y  V ilm o s, alelnök, Buda

pest 1866.

Iskolák, intézetek és egyesületek :

Aradi állami főiskola 1880. sso
Egri Ó-Ivaszinó 1876.
Esztergom város tanácsa 1873.

325 Feliértemplomi állami gymnasium 1880. 
Gyulafehérvári nagy-gymnasium könyv

tára 1881.
Iglói evangélikus főgymnasium könyv

tára 1873. 335
Iglói felsőmagyarországi bánya-polgár

ság 1866. 336
Kecskeméti református főiskola 1873.

Miskolczi polgári iskola 1883.
ÁMiskolczi református főgymnasium 1880. 
Nadrági vasipar-társulat igazgatósága 

1882.
*Selmeczbánya város tanácsa 1875. 
*Bányász és erdész-akadémiai iíjusági 

egyesület, Selmecz 1876.
Szászvárosi református gymnasium 

1875.
Szombathelyi premontrei főgymnasium 

1880.

Ezek szerint a magyarhoni Földtani Társulatnak 1883 január 23-ikán 
van: 1 pártfogója, 10 tiszteleti, 6  pártoló, 8  alapító, 6  levelező és 336 ren
des tagja.
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A magyarhoni földtani társulat számára 1883 folytán beérkezett 
ajándékkönyvek és cserepéldányok jegyzéke. *

— Verzeichniss der Geschenke und Tauschexemplare 1883. —

I. Folyóiratok és tudom , tá rsu la to k  kiadványai.

Annales de la 8ociété malacologique de Belgique XIV. XVI—XVII. Bruxelles, 
1879, 1881—82.

Bollettino del r. comitato geologico d'ltalia, XIII. 9—12; XIV. 1—8, Roma, 
1882—83.

Bulletin des travaux de la société murithienne du Valais 1881—82. XI. fase. 
Neuchatel, 1883.

Correspondenzblatt des zoolog-mineralogischen Vereines in Regensburg XXXVI. 
Regensburg, 1882.

Erdélyi Muzeum. IX. 10. Kolozsvár, 1882.
Értesítő — Orvostermészettud. — VIII. (1.) 1—3; (3.) 3—-4 ; IX. 3.3. Kolozsvár, 

1882—83.
Évkönyv — Trencsénmegyei természettudományi egyleti — V. évfolyam (1882) 

Trenesén, 1883.
Évkönyve — A magyarországi Kárpátegylet —- IX. 4; X. 1—2. Késmárk, 

1882—83.
Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt XXXII. 4 ; XXXIII. 1—3. Wien, 

1882—83.
Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde XXXIII—XXXV, Wiesbaden,

1880—82.
Jahresbericht (I.) der geographischen Gesellschaft zu Greifswald 1882/3. Greifs

wald, 1883.
Közlöny — Földtani XII. 7—12 ; XIII. 1—6, Budapest 1882—83.
Közlönye — Az orsz. középiskolai tanáregyesület — XVI. (1—11 ; XVII. 1—4. 

Budapest 1882—-83.
Mittheilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in Reichenberg, XIV. Reichen

berg 1883.
Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien, XXV. Wien 1882. 
Procés verbaux des séances de la société malacologique de Belgique XI. 41—-26b; 

XII. 1—108 Bruxelles 1882—83.
Report — first Annual — of the Bureau of Ethnology for the Year 1879—80. 

(J. W. Powell, director.) Washington, 1881.

■ E müvek az 1875-ik évi közgyűlés határozata értelmében a m. kir. földtani 
intézet könyvtárába kebeleztettek.
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Report — Annual of the Museum of comporative zoology at Harward college
1881— 82, Cambridge, 1882.

Report of the commissioner of agriculture 1878—80. Washington, 1879—Si. 
Schriften der physik.-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg XXIII; XXIV.i. 

Königsberg 1882—3.
Selmeczi gyógyászati és természettudományi egylet, 1883 márcz. 17-iki közgyűlésé

nek jegyzőkönyve. Selmeczbánya 1883.
Smithsonian Institution. Washington.

Miscellaneous Collections. Vol. 1.1861,11. 1862, — XI.—XXL 1871—-1881.
— Contributions to knowledge. Vol. VII. 1855, VIII. 1856, — X. 1858. — XV. 

1867, — XIX. 1874, — XXII. 1880, — XXIII. 1881.
— Annual Report for the Year 1866 (1872), 1878 (1879), 1X80 (1881.)

List of foreign correspondents of the Smiths. Inst. 1882 January.
Természetrajzi füzetek V.—VI. Budapest, 1882—83.
Természettudományi füzetek I. 6; II. 1, 3; V. 1 ; VI. í; VII. 1—3. Temesvár.

1882— 3.
Transactions of the north of England institute of mining and mechanical engi

neers, XXX.—XXXI; XXXII; XXXIII. 1. & Index vol. I. to XXV. Newcastle 
and Tyne; 1881—83.

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt 1882. 8 18, 1883 1—15.
Wien, 1883.

Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien XXXII, Wien, 1883. 
Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Bräun XX. Brünn, 1882. 
Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgisclien Vereins für Natur- 

wissensch. XXXII. u. XXXIII. Hermannstadt, 1882, 1883.
Wagner free institute of’science, Announcement for the year 1883. Philadel

phia, 1883.

II. Egyes művek.

Államvasutak. — A m. kir. keleti vonalainak ismertetése. Kolozsvár, 1883.
Brauer F. Offenes Schreiben als Antwort auf Herrn Baron Osten-Sackens 

«Critical review» meiner Arbeit über die Notacanthen. Wien 1883.
Chyzer C. Die Ludwigs-Quelle von Czigelka. Budapest, 1883.
D o k o u pil  W., Materialien zu einem Lehrbuche der chemischen Technologie. (IX.

Jahresbericht d. Gewerbeschule zu Bistritz) Ibidem. 1883.
Ettingshausen C. Beiträge zur Kenntniss der Tertiär-Flora Australiens (Sitzgb. d. 

kais.'-Akad. d. W. Bd. 87.) Wien, 1883.
— Die fossile Flora des mähr.-schlesischen Dachschiefers (Sitzgb. d. kais. 

Akad. d. W. 51. Bd.) Wien, 1865.
— Ueber die fossile Flora des Monte Promina in Dalmatien (Sitzgb. d. kais. 

Akad. d. W. Bd. 10.) Wien 1853.
— Ueber die genetische Gliederung der Cap-Flora (Sitzgb. d.kais. Akad. d. W. 

Bd. 71.) Wien, 1875.
— Vorläufige Mittheilungen über phyto-phylogenetische Untersuchungen 

(Sitzgb. d. kais. Akad. d. W. Bd. 80.) Wien, 1879.
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E t t in g s h a u s e n  C. Die urwelflichen Thalloplivten des Kreidegebirges von Aaclien 
und Maestricht (Sitzgb. d. kais. Akad. d. W. Bd. 25.) Wien, 1857.

— Ueber die Blattskelette der Loranthaceen. (Denksch. d. kais. Akad. d. W. 
Bd. 32.) Wien, 1871.

— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora von Parschlug in Steiermark. I. 
(Denkseh. d. kais. Akad. d. W. Bd. 38.) Wien, 1877.

— Beiträge zur Erforschung der Phvlogenie der Pflanzenarten (Denksch. d. 
kais. Akad. d. W. Bd. 38., 43.) Wien, 1877 u. 1880.

— Die genetische Gliederung der Flora Australiens (Denksch. d. kais. Akad. d. 
W. Bd. 34.) Wien, 1875.

— Die fossile Flora von Sagor in Krain I.—II. (Denksch. d. kais. Akad. d. W. 
Bd. 32. 37.) Wien, 1872 u. 1877.

— Ueber die Nervation der Blätter der Papilionaceen (Sitzgb. d. kais. Akad. d. 
W. Bd. 12.) Wien, 1854.
Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin (Denksch. d. kais. Akad. d. 
W. Bd. 52.) Wien, 1866—67.
Die Steinkohlenflora von Badnitz in Böhmen, (aus den Abhandl. d. k. k. 
geol. Beichsanst. II. Bd. III. Ahtli. Nr. 3.) Wien, 1854.

Foith Károly, Emlékirat, intézve a földtan magyarhoni ügybarátaihoz. Kolozs
vár, 1883.

Groddeck A. Abriss der Geognosie des Harzes. 2. kiad. Clausthal, 1883.
Kuntze O. Phytogeogenesis. Leipzig, 1884.
Lacoe B. ])., List of palaeozoic fossil insects of the United States and Canada. 1883. 
Latzina F. Die argentinische Bepublik als Ziel der europäischen Auswanderung. 

Buenos-Ayres, 1883.
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(Vorgetragen in der Faclisitznng der nng. geol. (Gesellschaft am f. April 1883.)

Herr A. D äuser  hat dem National-Museum zwei aus Bosnien stam
mende, Auripigment und Realgar enthaltende Handstüeke geschenkt, welche 
er von Sr. Excellenz dem Herrn Staatsrath Baron B raun erhielt. Beide 
Minerale sind krystallisirt.

Auripigment. Die Auripigmentkrystalle, welche entweder einzeln 
aufgewachsen sind oder zusammenhängende Drusen bilden, zeigen ober- 
iiächlieh eine wachsgelbe, ins honiggelbe neigende Farbe, während an den 
frischen Spaltungsflächen das reine Citronengelb zum Vorschein kommt. 
Sie erlangen eine ziemliche, bis 6  m/m haltende Grösse, und ihre Ausbil
dung ist analog jener von Tajova.

Die Krystalle, bezogen auf die MiuuEit’sche * Aufstellung, ergaben 
nach dem Vertauschen der Achsen a und b folgende Formen, in der Pris
menzone

a =  1 0 0

b =  0 1 0  Spaltungsfläche 
m =  1 1 0  

t =  710 
« =  320 
u =  1 2 0

Das Ende ist durch das Doma
o =  1 0 1

abgeschlossen, an welches sich eine nicht gut gebildete, gekrümmte, matte, 
daher nicht näher bestimmbare Pyramide anlehnt.

' Mineralogy. 1852, p, 176.
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Die Messung ergab folgende Kantenwinkel:

obs. calc.
m« 110 ., 100 = 31° 38' 3 1 ° 38'
oa 101 .. 100 = 4 1 ° 17' 4 1 °  17'
ta 7 1 0 . , 100 = 5° 0' 5° 2'
so 320 . 100 = 22° 26' 22° 19'
ua 120 ., 100 = 51° 8 ' .70° 56'

Diese Wertlie weichen merklich von den MoHs’schen ab, diejenigen 
der Prismenzone stimmen aber besser unter sich überein, als mit den älte
ren Werthen.

Der Krystall, den ich der Messung unterzog, wurde sorgfältig heraus- 
präparirt, damit seine Flächen keine Krümmung erleiden. Dieselben lie
ferten gute Beflexe.

Um die Isomorphie des Auripigmentes mit dem Antimonit ersicht
lich zu machen, schlägt Groth* vor, für das Grundprisma in = 1 1 0  das 
Zeichen 320 zu substituiren, wodurch sich für das neue Grundprisma der 
Werth ergäbe

100 .110 =  42° 44'

Bei Substituirung dieses Grundprismas würden sich obige Formen in 
nachfolgende verändern:

m =  110 wird 320
t —  710 21.20

's =  320 940
u --  120 340

wie ersichtlich werden ihre Zeichen complicirter.
Vergleicht man nun das Grundprisma und das Makrodoma des bos

nischen Auripigmentes und des Antimonites, wobei ich für letzteres Mine
ral die auf erneuten Beobachtungen beruhenden verbesserten Werthe nehme, 
so hätte man für

Auripigment Antimonit
110.110 85° 28' 89° 36'
1.01 . TOI 82° 34' 8 8 ° 32'

was allerdings grosse Differenzen in den Kantenwinkeln ergibt und unsere 
bisherigen Vorstellungen über die Grenzen der Winkelwerthe isomorpher

:: Tabell. Uebers. d. Miner. 1S8A p. 14.
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Substanzen modificirt. Die Axenverhältnisse beider Minerale stellen sieb 
folgendermassen:

Auripigment a :b: c =  0*9240 : 1 :1 *0524 
Antimonit a : b : d =  0-9930 : i : 1*0188

ln der Prismenzone könnten beide Minerale allerdings in grössere 
Uebereinstimmung gebracht werden, wenn man bei dem Auripigment mit 
Rücksicht auf die alten Zeichen Fläche 350 als Grundprisma annimmt, dann 
berechnete sich dieses zu

1 1 0  . 1 1 0  =  91 ° 30'

wodurch die Brachyaxe zur längeren, die Bezeichnung aber noch compli- 
cirter würde.

Realgar. Die Realgar-Key staIle sind von ausgezeichneter Beschaffen
heit, sie bilden meist dicksäulige Individuen bis zu 3—4 ’%l Länge und sind 
entweder morgenroth durchsichtig oder schwarzbraun opak. Ihre Prismen
zone ist öfters schilfartig gestreift, einigemale sieht man mehrere kleine 
Krystalle in paralleler Stellung zu einem grösseren verwachsen. Gewöhnlich 
sind ihre Enden von nur einigen Flächen begrenzt, doch findet man diese 
auch sehr formenreich. Mit einigen Ausnahmen besitzen die Flächen einen 
intensiven Glanz ; Fläche 001 ist immer matt.

In der Aufstellung und Bezeichnung folgte ich M il l e r , mit dem 
Unterschied, dass ich, entsprechend der jetzt üblichen Schreibweise, die 
spitzen winkeligen Octanten als positive nahm , wie dies bereits Herr 
F l e t c h e r * in seinen Mittheilungen über Realgäre verschiedener Fundorte 
durch führte.

Ich beobachtete folgende Gestalten :

Endflächen Prismen Domen Pyramiden
1 0 0  610 0 1 2

0 1 0  210 Oll 434
0 0 1  430 ^  032 111

1 1 0  TOI 121
1 2 0  2 0 1  2 1 2

250 232

im Ganzen 19 Gestalten, von welchen das Prisma 250 und die Pyrami
den 434, 1 2 1  diesem bosnischen Realgare eigenthümlich sind.

Die Fläche 212 ist matt und wurde aus der Zone 0 0 1 .210  und 2 1 2.01 2

* Philosophical Magazine IX. Vol. 1880, p. 189

AURIPIGMENT UND REALGAR AUS BOSNIEN.
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bestimmt, auch die Flächen 01 I und 032 sind glanzlos und es wurde ihre 
Neigung mit dem Mikroskope bestimmt. Gemessen wurde:

ob« calc.
210 ., 210 = 66° 48' 66° 44'
430 ., 100 = 4r» O 0 42' 00 40'
110 ., 010 = 37° 8' 37° 13'
010,. 100 = 1 2° 25' 12° 23'
120 ,, 100 = 69° 33' 69° 12'
250 ., 100 = 73° 34' 73° 23'
012 ,, 012 47° 55' 47° 56'
011 ,. 012 = 3 apprx. 17° 4P
032 ,.012 = 29° apprx. 29° 11'
212 ,. 2T2 = 50° 4' OOiO 2'
111 ,. 212 = 18° 6' 18° 0'
434 ,.010 = 55° 3' 55° 2'
121 ,. 010 = 28° 9' L& 00 c 11'
232 . 010 = 350 35° 33'
101 ,. 100 = 136° 20' 136° 27'

In der Prismenzone bemerkt man gewöhnlich die Flächen 100, 210, 
430, HO und 010.

In dem einfachsten Fall begrenzt das Flächenpaar der Hemipyra- 
mide 212 die Säule; die matte Endfläche 001 tritt als dritte hinzu, und 
sind diese 3 Flächen oft im Gleichgewicht entwickelt, wobei die matte 
001 Fläche die Orientirung erleichtert. Durch Antheilnahme der übrigen 
Formen werden die Krystalle natürlich complicirter.

Diese beiden Arsenminerale haben zum Muttergestein einen grauen 
glimmerigen, etwas zersetzten Phjdlit, sie lagern auf Quarzkry stallen, deren 
Säulenflächen meist matt und stellenweise durch Wiederholung vieler klei
ner Krystall-Elemente wie parquettirt erscheinen, während die Dirhomboe- 
der den gewöhnlichen Glanz besitzen. Der Kealgar ist eine spätere Bil
dung als der Auripigment, er sitzt stellenweise auf letzterem.

Der Fundort dieser Arsensulfide ist Krcsevo in Bosnien.
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ÜBER N E U E R E  KARTENW ERKE DER UM GEBUNG VON
SCHEMNITZ.

Von Dr. J o s e f  S zabó.

(Vorgetragen in der Faclisitzung der ungarischen geologischen Gesellschaft am
7. November 1883.)

Eine der Grundbedingungen für die geologische Aufnahme irgend 
einer Gegend bildet eine gute topographische Karte, dies gilt um so mehr, 
wenn es sich um das Detailstudium einer Gegend handelt, welche hiezu 
in Folge ihres tausendjährigen Bergbaues, aber auch durch ihre compli- 
cirten geologischen Verhältnisse vorzugsweise geeignet ist.

Zu den Gegenden dieser Art kann wohl Schemnitz gerechnet werden, 
welche den Gegenstand des Studiums von so vielen ausgezeichneten For
schern bildete, und eine solch grosse Literatur besitzt, dass dieselbe für 
ähnliche geologische Gegenden in nicht blos einem Falle als Ausgangspunkt 
genommen worden ist.

Bei der Classification der Trachyte Ungarns in fünf grosse Trachyt- 
Gruppen habe ich mich nur zum Theil auf die Schemnitzer Gruppe 
gestützt, weil die tektonischen und petrograpliischen Verhältnisse daselbst 
nicht jene Einfachheit besitzen, welche uns die Donautrachytgruppe, 
die Mätraer oder die Tokaj-Eperjesei1 Gruppe darbietet. Nachdem aber in 
diesen drei Gruppen das Gesetz für die natürliche Eintheilung aufgestellt 
worden war, verlegte ich mich auf die eingehendere Erforschung der geolo
gischen Verhältnisse der Umgebung von Schemnitz schon aus dem Grunde, 
um, trotz der Complication, mit Hilfe der umfangreichen Literatur, der 
grossartigen bergmännischen Aufschlüsse und der bereitwilligsten fach
männischen Assistenz die Classification der Trachytfamile nach dem Prin
cipe der Mineral-Association und der damit innig verbundenen chronolo
gischen Bedeutung durchzuführen.

Von der unmittelbaren Umgebung der Stadt Schemnitz habe ich 
bereits eine detaillirte geologische Karte vorzuzeigen Gelegenheit gehabt, 
welche ich auch in Bologna im Jahre 1881 anlässlich des internationalen 
geologischen Congresses ausstellte, jetzt aber handelt es sich um eine 
bedeutend erweiterte Karte, welche der Schemnitzer geologische Filial - 
Verein durchzuführen und darauf auch die Gangverhältnisse ersichtlich zu 
machen sich zur Aufgabe stellte.

Zu diesem Zwecke sind in Schemnitz im Jahre 188B zwei topogra
phische Karten herausgegeben worden, eine im grösseren Maasstabe in 
6 Blättern, und eine in kleinerem Maasstabe auf einem Blatt.
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Der Maasstab der grösseren ist 1" =  2000 oder 1 : 14400, während 
die kleinere (die 6 Blätter auf ein Blatt reducirt) 1" =  500° oder 1 : 360*000.

Als Grundlage sind die Katastralkarten genommen worden, deren 
Maasstab 1" =  40° oder 1 :2880 ist. Auf dieser sind aber die Terrainver
hältnisse nicht ein gezeichnet. Herr Ministerialrath A. P ech  hat daher 
angeordnet, dass unter der Leitung des damaligen Obermarkscheiders 
Herrn G retzm a c h er , die Höhen durch Isohypsen zum Ausdruck gebracht 
werden sollen, was auch in der That die nächsten drei -Jahre hindurch 
durchgeführt worden ist. Dieselben sind auf den Lithographien der beiden 
Karten so dargestellt, dass auf der grösseren die Distanz je zweier Schich
ten linien 20, auf der kleinen Ö0m/ entspricht.

Das auf der Karte veranschaulichte Terrain beläuft sich in der Natur 
auf etwa 5 b 2 öst. □ Meilen.

Das Territorium der Stadt Schemnitz bildet zwar den Mittelpunkt 
der Karte, nichtsdestoweniger aber findet man darauf die Grenze von etwa 
27 benachbarten Gemeinden, welche grösstentheils dem Honther, zum 
geringeren Theil aber dem Barser Comitate angehören. Gegen Norden bil
det die Grenze der Karte bei Skleno der Berg Bukovetz, welcher schon 
über den Rand hinausfällt; die Ostgrenze kann nahezu durch den Meridian 
von Zsihritö bezeichnet werden. Südlich sehen wir noch auf den Karten 
den grossen und den kleinen Szitna-Berg und hier kann als Grenze der 
Breitengrad von Zsihritö in der SO-Ecke der Karte angegeben werden; 
während im Westen die niederen Trachyt-Ausläufer des gewaltigen 
Ptacsnik gegen den Gran-Fluss die Grenze bilden.

Die Eingebung der Stadt Schemnitz fällt nicht gerade in das Cen
trum der Karte, was darin seine Erklärung findet, dass dieselbe eine berg
männische Karte der Stadt Schemnitz sein soll, und der Bergbau bekann- 
termassen östlich der Stadt blos eine sehr geringe, gegen Westen aber eine 
bedeutende Ausdehnung besitzt; der Bergbau hält zwar im Westen auch 
noch ausserhalb der Grenzen der Karte an, jenes Terrain hingegen, 
welches die Umgebungen von Königsberg, Zsubkö und Kremnitz umfasst, 
dürfte aber wohl auf eine selbständige Darstellung Anspruch machen.

Das Hauptgebirge des Scliemnitzer Bergbau-Terrains bildet die 
Tanäd-Kette als deren Fortsetzung in NNO-Richtung der Paradeisberg und 
noch weiter hin der Soboberg angesehen werden kann. Dieser Gebirgszug 
theilt die ganze Gegend in zwei ungleiche Theile; in einen kleinern öst
lichen, in welchem sich auch die Stadt Schemnitz befindet, und in einen 
grossem westlichen, zu welchem der Hodritscher und Vihnye-er Bergbau 
gehört, und welcher sich bis nahe an die Gran ausdebnt.

In geologischer Beziehung, wie auch in der Erzführung der Gänge 
weichen die beiden Hälften von einander ab. Der Tanäd selbst besteht 
aus Amphibol-Augittrachyt, welcher verschiedene ältere Trachyte so wie
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auch mesozoische Sedimente durchbricht. Das westliche sehr coupirte 
Terrain blieb von der Eruption der basischen Glieder der Trachytfamilie 
verschont, wesshalb die älteren krystallinischen Eruptivgesteine mit 
svenitischem Habitus hier ihren normalen Zustand bewahren, konnten; 
blos an der Grenze, wo dieselben mit den jüngsten Gliedern der Fa
milie, den Augittrachyten in Contact kamen, bildete sich die rhyoliti- 
sche Modification derselben aus. Oestlich vom Tanád-Bücken, gegen Kol- 
bach, smd die Eruptionen von Amphibol- und Augittrachyt so häufig, dass 
die älteren Trachyttypen, bei gleichbleibender Mineralassociation die 
normal-syenitische Structur nicht beizubehalten vermochten; hier ist die 
rliyolitische und Grünstein-Modification vorherrschend.

Erzgänge kommen auf beiden Abhängen des Tanäd vor, dieselben 
sind sowohl unter sich, wie auch im Ganzen genommen, mit dem Erup
tionsrücken des durch Amphibol-Augittrachyt gebildeten Tanäd parallel, 
woraus die grosse Wichtigkeit dieses Gebirges bei Beurtheilung der geolo
gischen Verhältnisse von Schemnitz zu ersehen ist. Alle diese Erzgänge 
sind auf der Karte ersichtlich gemacht, und benannt. Auf der kleinen 
Karte (1"=500°) ist der edle Theil des Ganges blau, der taube gelb 
colorirt.

Die Eruption vom Tanäd hat in der Umgebung von Schemnitz die 
grösste Masse der basischen Trachyte zu Tage gefördert. Nach Beendigung 
dieser Eruption mochten sich grösstentheils durch die Abkühlung und 
Contraction der Trachytmassen jene parallelen Spalten gebildet haben, und 
dadurch zur Concentration der Metalle aus der Region der Erzimprägna
tion, besonders durch die Wirkung der Capillarität in den den Umständen 
am meisten entsprechenden Verbindungen und in der Form krystallinischer 
Mineralien Anlass geboten haben. Auf diese Weise bildeten sich die Erz
gänge, welche heute das Substrat eines ausgedehnten Bergbaues darstellen. 
Die Kegion der Erzimprägnation ist bezeichnet durch die Grünstein-Modi
fication der trachytischen Massen. Derjenige Theil, welcher in Folge der 
Solfataren-Wirkung durch diese Exhalations-Producte durchdrungen 
wurde, in welchen ausser Wasserdampf und Kohlensäure auch Schwefel, 
Arsen und andere Metallverbindungen vertreten waren, bildete anfangs 
einfach die Kegion der Erzinprägnation, ohne dass zu dieser Zeit ein fer
tiger Erzgang existirt hätte. Erzgänge haben sich später allmälig dadurch 
ausgebildet, dass die Verbindungen aus der Impnegnationsregion theils in 
Gasform, grösstentheils aber in wässeriger Lösung in die Spalten gelangten, 
und dort unter günstigen Umständen in Folge der Entweichung des Lö
sungsmittels und durch das Aufhören der Capillarwirkung etwa auf ähn
liche Weise wie wir es im Kleinen bei dem Phänomene der Efflorescenz 
sehen, im Laufe der Zeit, dieses mächtigen und unbeschränkten Factors 
in jener Reihenfolge krystallisirten, wie es uns die paragenetischen Ver-

F öld tan i Közlöny. XIV. köt. 1884. O
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gältnisse der Gangmineralien in so bewunderungswürdiger Weise kund
heben.

Die Imprägnation irgend einer Gesteinsregion geht mit der Periode 
der Solfataren-Wirkung Hand in Hand; so wie aber diese zu Ende ist, 
muss auch das Empordringen der Metallverbindungen aus der Tiefe in 
Gestalt von Exhalationen als beendet angenommen werden, während die 
Bildung des Erzganges, auf Kosten des Metallgehaltes der Imprägnations
region fort anhält. Kommen nun in dieser Begion Elemente der Edelme
talle vor, so sind die Bedingungen für die Entstehung eines Gangadels vor
handen, wenn dagegen nur Elemente der unedlen Metalle vorhanden sind, 
so können natürlich nur diesen entsprechende Mineralien in dem Gange 
zur Ausbildung gelangen.

Es ist bekannt, dass im Allgemeinen die Erzgänge westlich von 
Tanäd silberreicher, östlich aber goldreicher sind.

Die Grünsteinmodification ist das sichtbare Merkmal der Begion der 
Erzimprägnation, und es hat der Bergmann seit jeher grosses Gewicht auf 
diese Bezeichnung gelegt, und von dem nicht grün gefärbten nicht metall- 
führenden sogenannten tauben Gestein streng unterschieden. Nach dem 
heutigen Standpunkt der Petrographie ist es bereits erwiesen, dass ein 
und derselbe Gesteinstypus, selbst ein und derselbe Berg in seiner Masse 
als Grünstein und als Nicht-Grünstein (taubes Gestein, Aphanit etc.) aus
gebildet sein kann. Der Grünstein ist eine später angenommene Modifi
cation eines normalen Zustandes, in welchem (dem normalen) das Gestein 
kein Erz führt, weil es einstens der Solfataren W ir k u n g  nicht ausgesetzt war.

Ausser diesen Karten beziehen sich auf die Darstellung unserer 
Kenntnisse auf dem Gebiete der Geologie der Umgebung von Schemnitz. 
noch drei, jedoch noch nicht vervielfältgte Karten.

Die eine umfasst die nähere Umgebung der Stadt selbst, in dem 
Maasstabe der sechsblätterigen Karte (1 : 14,400). Auf dieser habe 
ich zuerst die vier Trachyttypen ausgeschieden, deren Ausscheidung 
ich mit Hilfe einer eingehenden Makrographie als möglich bezeichnete. Ich 
habe diese Karte (wie schon erwähnt) bereits in Bologna zur Zeit des 
zweiten internationalen geologischen Congresses ausgestellt, und dieselbe 
kann als Schlüssel zur grossen anzufertigenden Karte betrachtet werden.

Die zweite hat Herr Ministerialrath P éch nach meinen Angaben im 
Markscheideramte zu Windschacht anfertigen lassen, um darauf die geolo
gischen Verhältnisse des Joseli-Erbstollens ersichtlich machen zu können. 
Es ist darauf der ganze Erbstollen östlich vom Franz Josef-Schacht ange
fangen bis zum Mundloche am linken Granufer bei Voznitz, sowohl nach 
der Oberflächengestaltung des Gebirges, als auch im Profil eingezeichnet.

Das Profil ist somit ein geologischer Durchschnitt des ganzen Erb- 
stollens, und verglichen mit der Geologie der Oberfläche bietet es manche
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Daten, die zur näheren Kenntniss dieser höchst complicirten Gegend dienen, 
aber auch im Allgemeinen unsere Kenntnisse über die vulkanischen Vor
gänge zu fördern geeignet find. Im Allgemeinen ist ersichtlich, dass der 
Tanád den ganzen Montan district in zwei ungleiche Hälften theilt. Der 
Erbstollen geht unter der niedrigen Einsattlung , des Tanád-Kückens, 
«Nad-Katiit n» benannt, durch, wo die Yerticallinie bis zur Sohle des Erb
stollens 6(58.(i beträgt. Die gauze-Länge des Erbstollens beträgt 16588.-» 
davon fallen mehr als 4 .-> vom Tanädrücken westlich ; — ferner ist noch 
zu bemerken, dass die Linie des Erbstollens fast immer der grössten De
pression an der Oberfläche entspricht, indem sie grösstentheils der Rich
tung des Hodritscher Thaies folgt.

Die Gesteine im Erbstollen setzen nicht immer bis zu der Oberfläche 
hinauf, namentlich ist dies für die mesozoischen Sedimente nicht der Eall; 
dieselben scheinen- einst die Oberfläche der Gegend gebildet zu haben, 
welche aber dann vielfach durch Trachyte und Basalte durchbrochen 
wurden, und zuweilen solche Lavaanhäufungen bildeten, dass im Profile 
oben vulkanische, unten im Erbstollen aber Sediment-Gesteine zu 
finden sind.

Das dritte Kartenwerk ist eine Rundansicht, welche die charakteri
stischen landschaftlichen Elemente der Umgebung von Schemnitz dar
stellt. Es umfasst nördlich den Kalvarienberg, südlich den Szitna, und 
zwischen beiden den mächtigen Tanäd-Rücken und dessen Fortsetzung, den 
so charakteristischen Paradeisberg. Als den für diese Aufnahme am meisten 
geeigneten Punkt habe ich den verlassenen Steinbruch oberhalb Ribnik 
gefunden. Es war dies anfangs eine photographische Aufnahme in sechs 
Blättern, da aber darauf die Details nicht sichtbar waren, so hatte Herr 
Bergrath P öschl , Professor an der Bergakademie, die Freundlichkeit, 
dieselben in die Contouren der Photographie mit freier Hand nach der 
Natur von demselben Standpunkte aus hineinzuzeichnen.

Das Bild wiederholt sich auf demselben Blatte unten als Strich- 
Zeichnung, blos Bergumrisse darstellend, um durch Colorirung die geolo
gischen Bildungen anzugeben, und um Nummern anbringen zu können, 
welche sich auf die Namen der Berge und auffallenderen Gegenstände 
beziehen.

Bei meinen geologischen Aufnahmen war Herr C se h  mein steter 
Begleiter, doch beschäftigte sich derselbe auch sonst seit Jahren mit 
geologischen Aufnahmen sowohl auf der Oberfläche, wie in den Gruben
bauten, so dass bei der Anfertigung der grösseren Karte (in 6 Blättern) 
das Resultat grösstentheils die Frucht seiner Bemühungen sein wird. Im 
Sommer 1888 ist die Aufnahme dadurch bedeutend gefördert worden, dass 
sich an derselben auch Herr G e z e l l  von Seite des ungarischen geologi
schen Instituts betheiligte und somit ist zn hoffen, dass dieses für eine so
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detaillirte Aufnahme bedeutende Gebiet bis zu der Landesausstellung im 
Jahre 1885 wird beendet werden können.

I)ie Aufnahme geschieht auf den Katastral-Karten mit den eingetra
genen Schichtenlinien, die von der Original-Aufnahme copirt wurden. Die 
^Resultate werden dann auf die Karte in 6  Blattern übertragen, von wel
chen bis jetzt nur eines fertig ist. Darauf sind die Gesteinsgrenzen einge
zeichnet, sowie auch die Nummern der gesammelten Gesteinproben. 
Ebenso sind auch die Habitus-Eigenschaft, oh Bhyolith, Grünstein oder 
normal, berücksichtigt worden. Dieses nordwestliche Blatt ist mir gleichfalls 
durch Autopsie bekannt, da ich die Gegend diesen Sommer (1883) mit 
Herrn C s e h  beging. Die Farben für die Trachyte wurden so gewählt, dass 
durch die Verschiedenheit der Töne die verschiedenen Trachyttypen zum 
Ausdrucke gebracht sind, während die habituellen Eigenschaften durch 
Nebenbezeichnungen ersichtlich gemacht wurden.

Es ist für diese Gegend ungemein interessant, dass ein Trachyt den 
andern sehr häufig durchbricht. Die Zusammenstellung dieser Durch
brüche wird für das relative Alter der verschiedenen Typen entscheidende 
Daten liefern.

Belegstücke sind in grosser Zahl gesammelt, welche dann besonders 
in zweifelhaften Fällen, im Laboratorium eingehenderen Studien unter
worfen tverden können.

Vorgelegt in der Fachsitzung der ring. geol. Gesellschaft am 5. 1 iezember 1883.

Die geologischen Uebersichtsaufnahmen, welche ich seit zwei Jahren 
im rumänisch-siebenbürgischen Grenzgebirge ausgeführt habe, schlies- 
sen mit ihrer östlihhen Grenze an die im Sommer 188rl durch Dr. G. 
P rim ics  vollzogene Aufnahme des Eogarasclier Grenzgebirges * an. Den 
Berührungspunkt unserer beiderseitigen Arbeiten bildet der mächtige 
Durchbruch des Oltflusses im Bothenthurmpass, ein von der Natur gebotenes 
Querprofil durch die ganze Gebirgskette, welches wrohl geeignet ist, die

* Seither in den VII. Bande der Verhandlungen der königl. ung. geologischen 
Anstalt veröffentlicht.

GEOTEKTÜNISCHE SKIZZE
DER  W ESTLICH EN H Ä L FT E  DES UNGARISCH-RUM ÄNISCHEN

GRENZGEBIRGES.
VON

B. y . I n k ey .
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geologische Strnctur derselben erkennen zn lassen und die Zusammen
gehörigkeit der an beiden Ufern steil ansteigenden Gebirgsketten zu bewei
sen. Da ich meine Untersuchungen andererseits bis in die Gegend von 
Baja de arama und über die Grenze des vormaligen Banates ausdehnte, so 
umfassen Dr. P r i m i c k ’ und meine Aufnahmen fast das Ganze des Grenz
gebirges, so weit dasselbe fast ausschliesslich aus krystallinischen Schiefern 
besteht.

Während nun die Fogarascher Alpen sich an der Grenze beider 
Länder als ausgesprochenes Kettengebirge mit west-östlichem Streichen 
erheben, lässt das von mir begangene Gebiet eine mannigfachere orogra- 
phische Gliederung zu und wurden die einzelnen mehrminder zusammen
hängenden Theile der Gesammtkette mit besonderen Namen belegt, als da 
sind r Cibiner, Mühlenbacher, Retyezät-, Sträzsa-, Paring-Gebirge, wozu 
noch die ganz auf rumänisches Gebiet fallenden Gebirgszuge südlich vom 
Lotru und von der Cserna zu zählen sind. Allein eine derartige Sonderung 
hat nur die äussere Reliefbildung im Auge, während gerade die tiefeinge
schnittenen, nach Nord oder Süd verlaufenden Querthäler, welche vornehm
lich jener Eintheilung zu Grunde liegen, das unbeirrte West-Ost-Streichen 
der Schichten am klarsten darthun und für die geotektonische Einheit der 
gesammten Gebirge sprechen. Von letzterem Standpunkte aus hat man 
vielmehr in der Richtung von Nord nach Süd fortschreitend ( ine Son
derung in einzelne Schichtenfalten vorzunehmen und dazu bot mir, wie 
gesagt, der Oltdurchbruch den besten Ausgangspunkt. Hier erkannte ich 
denn, dem rechten Oltufer entlang, vier grosse Faltungen, wovon die erste, 
dritte und vierte einfache Anticlinal-Gewölbe darstellen, die zweite aber 
mit svnclinaler und in der Mitte, bei dem Orte Kineni, senkrechter Schich
tenstellung den Querschnitt einer Fächerstructiir erkennen lässt. Es han
delte sich nun zunächst darum, diese Aufschlüsse einerseits mit den von 
Herrn P rimick untersuchten Querprofilen des Fogarascher Gebirges in 
Einklang zu bringen, andererseits den westlichen Verlauf dieser Falten zu 
verfolgen.

Zum Verständniss des Folgenden ist es unerlässlich, einige Bemer
kungen über die petrographische Beschaffenheit der hier in Rede stehenden 
Schichten voranzuschicken.

Wie erwähnt, besteht der von mir begangene Tlieil des Grenzgebirges 
weitaus überwiegend aus hegst allin Ischen Schiefern, deren mannigfaltige 
Arten sich im Grossen und Ganzen in zirei Hauptgruppen sondern lassen. 
Die erste dieser Gruppen umfasst die vollkrgstaUin Ischen Gesteine, vor 
Allem den Glimmergneiss mit seinen mehrfachen Varietäten, wovon die 
eine, als körnig-krystallinischer Granitgneiss ausgebildet, dem Cenlralgneiss 
der Alpen vergleichbar ist; ferner hochkrystallinischen Hornblendegneiss 
und Glimmerschiefer mit oder ohne Granaten. In die zweite Gruppe stelle
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ich die weniger deutlich u > is hey st a lit.si etc n Schiefer, als da sind : gewisse 
undeutliche Gneissvarietäten, Thonglimmerschiefer, Chloritschiefer mit 
untergeordnetem Serpentinschiefer, Hornblendeschiefer (oft auch Feld- 
spath führend), Talk-, Quarzit-, Graphit-, Kalkglimmer-Schiefer und endlich 
auch den körnig-krystallinischen Kalk oder Marmorschiefer.

Welche dieser beiden; Gruppen als älterer, welche als jüngerer 
Schichtencomplex zu betrachten ist, darf ich nach meinen bisherigen Beob
achtungen noch nicht als entschieden annehmen und ist überhaupt die 
Trennung, respective die Zuzählung gewisser Gesteine zu einer oder der 
anderen Gruppe in einzelnen Fällen noch unklar.

Kehren wir nun zu den Aufschlüssen im Oltdurchbruche zurück, so 
finden wir im nördlichen Theile des Bothenthurmpasses, von Boicza bis in 
die Nähe der Landesgrenze, hauptsächlich die Gesteine der zweiten Gruppe 
vertreten, die hier, wie gesagt, ein antiklinales Gewölbe bilden. 1 fiesem 
entspricht auf dem linken Oltufer die plötzlich und mächtig ansteigende 
Hauptkette des Grenzgebirges, die eigentliche Wasser- und Länderscheide 
der Fogaraseher Alpen. Die weitere Verfolgung der Streichrichtung und 
Gesteinsbeschaffenheit führt vom Olt ab aus dem rein ost-westlichen 
Streichen des Fogarasclier Kammes mehr und mehr in die nordwestliche 
Bichtung, und so verliert denn diese erste Antiklinale hier ihren stolzen 
orographischen Charakter und bildet nur mehr die nördliche Abdachung 
und Umsäumung der Cibiner und Mühlenbacher Gebirge. Ich selbst habe 
mich von ihrem Vorhandensein bis in die Gegend SW von Besinar über
zeugt, den weiteren Verlauf deuten die älteren Arbeiten der Wiener Geo
logen an.

Die orographische Bedeutung der Fogarascher Antiklinale geht west- 
sicli vom Olt auf die zweite Hauptfalte  über, deren Schichten wir am Olt- 
Ufer in sgldinaler Falten Stellung zusammengepresst fanden. Ihr gehört der 
lange hohe Gebirgskamm an, der sich von Kineni fast genau nach West 
und nur durch das Bück- und Aufwärts-Fortschreiten der Quellgebiete * 
mehrfach gekrümmt bis an den Streif!uss verfolgen lässt, wo er unter ter
tiären Bildungen versinkt. Die Gesteine dieser Falte gehören fast durch- 
gehends unserer ersten (truppe an, namentlich sind granatenreiche Glim
merschiefer und die charakteristischen Augengneiss.e stark vertreten.

Die dritte grosse Faltung scheint nicht so sehr aus einem einzigen 
Gewölbe zu bestehen, als vielmehr ein System mehrfacher Falten und 
Biegungen darzustellen. Orographiscli kommt sie weder links noch rechts 
vom Olt zu rechter Geltung, da sie beiderseitig nur über die Abhänge und 
Ausläufer der Hauptketten hinwegstreicht. Erst weiter itn Westen, zwischen 
den Flüssen Lotru und Lator it za, treten mehrere ost-westlich streichende

: Namentlich des Mühleubaclies (Sebespata'ko
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Bergrücken auf, in denen ich die Fortsetzung dieser dritten Falte 
erblicke, und diese führen die Gewölblinie der Antiklinale, nachdem sie 
dieselbe durch eine scharfe S-förmige Knickung der Streichrichtung am
M. Turcsim) weiter nach Süden rücken, allmälig über den il/. Papas« und 
Piatra tajata auf den Hauptstock des mächtigen Páriny-Gebirges, dem 
Berge M undra  (i520 M.). Die Streichrichtung zeigt im Ganzen, besonders 
aber im westlicheren Theile eine schwache Ablenkung gegen WSW, Schie
ferarten unserer beiden Gruppen sind in dieser Faltung vertreten, allein 
schon in den Latoritza-Bergen gelangen die halbkrystallinischen Schiefer, 
namentlich Chloritschiefer, zum Febergewicht und werden im eigentlichen 
Päringgebirge fast alleinherrschend.

Kehren wir abermals an das Olt-Profil zurück, so stossen wir nach 
Durchschreitung der eben besprochenen Falte auf einen Complex von 
Conylomerat- und.Sandstnmchichtcn, der an beiden Ufern des Olt und des 
Lotru eine völlig umschlossene Insel von Sedimenten mitten im Gebiete 
der krystallinischen Schiefer bildet. Der Gesteinbeschaffenheit* nach 
gehören diese Schichten dem Karpathen-Sandstein an, zur näheren strati- 
graphisclien Bestimmung fehlen aber die Anhaltspunkte. Das Streichen 
ist im Allgemeinen von SW nach NO gerichtet, das Einfallen synklinal 
gegen den Lotru, so dass das Ganze sich wie eine zwischen die dritte und 
vierte Falte der krystallinischen Schiefer eingeklemmte Mulde ausnimmt. 
A on der Lotrumündung an südwärts durchquert man im landschaftlich 
schönsten Theile des Oltpasses die rirrte Schief erf altany, die sich in diesem 
Aufschlüsse als steil emporgerichtetes Antiklinalyeicölbe, zu erkennen gibt. 
Als Repräsentant dieser Faltung erhebt sich auf dem jenseitigen Ufer der 
steile Aozia-Berg, der mit vielen seiner östlichen Nachbarn, die wie er auf 
den südlichen Ausläufern der Fogarascher Hauptkette stehen, gleichsam 
eine zweite, der Hauptkette parallele und nur durch Erosion zerschnittene 
Bodenwelle darstellt. Westlich vom Olt bildet nun diese Welle auch ihren 
reinen orographischen Ausdruck in Gestalt einer bedeutenden Höhenkette, 
die bis über den M. Palota rein westlich streicht und aus den Gesteinen 
der ersten Schiefergruppe besteht. Von hier aus führt der Gebirgskamm in 
das Gebiet der oben erwähnten dritten Faltung und ihrer halbkrystallini
schen Gesteine über, während die in Bede stehende vierte Falte, ebenso 
wie die dritte, mehr und mehr nach SW neigend, nur mein’die Südabhänge 
des Päringstockcs bildet. Unmittelbar an die steil abfallende Südflanke 
dieses Zuges lehnen sich die flach südwärts verflachenden Schichten des mio- 
ednen \  orlandes an, nur an zwei Stellen treten schmale Züge von älterem, 
wahrscheinlich Rassischen Kalkstein auf, wovon der eine, vom Berge Stogu 
südwestlich bis zum S. Ärnota reichend, zwischen Grundgebirge und

Toll fand darin einige Platten m it Sandstein-Hieroglyphen.

D IE  W E S T L IC H E  H Ä L F T E  D ES U N G .-K U M Ä N . G R E N Z G E B IR G E S .



120 B. V. INKEY.

Miocänablagerung eingeschaltet erscheint, der zweite westlichere aber vom 
Kloster Polovraci aufwärts gegen den M. Balota ganz in das Gebiet des 
Gneisses eintritt. Letzterer Kalkzug wird von einem schmalen Complex 
von Thonschiefern, schwarzgrauem Kalkstein und quarzitischem Sandstein 
unterlagert, eine Bildung, der wir im westlichen Theile meines Aufnahms
gebietes noch häutiger begegnen werden.

Einen dem Olt-Thale ähnlichen Aufschluss bietet die wildromantische, 
erst im letzten Jahre zugänglich gemachte Schlucht, durch welche die 
Wässer der beiden vereinigten Zsilßüssc ihren directen Weg aus der 
hochgelegenen Kohlenmulde in das rumänische Tiefland gefunden 
haben. Sie durchschneidet aber von den bisher verfolgten Falten nur 
die beiden südlichen. Von Norden her dem Wasserlaufe folgend, durch
quert man zunächst ein flaches Antiklinalgewölbe von Graphit-, Thonglim
mer- und Chloritschiefern, wohl nur eine unbedeutende Nebenfalte. Hierauf 
folgen die chlorit- und amphibolführenden Schiefer mit deutlich ausge
sprochener Fächerstellung der Schichten. Es ist dies das blosgelegte Quer
profil des Päringstockes, auf dessen Gipfel wir dieselben Gesteine in fa s t  
horizontaler Lagerung finden, so dass sich durch Combination dieser beiden 
Aufschlüsse die Höhe des Schichtenfächers zu mindestens :2000 M. er
gibt. Weiter südlich, bis an den Ausgang der Schlucht, folgen Gesteine von 
deutlichem krystallinen Charakter, jedoch mit überwiegender Hornblende
führung, als Repräsentanten der südlichsten Kalte. Die Schichtenstellung 
jedoch ist durchgehend nach N geneigt, ergibt also kein vollständiges Ge
wölbe, sondern nur dessen Nordflügel.

Die Zsilschlucht trennt als tief eingerissene Schlucht den Páring - 
stock von dem lang nach WSW hingezogenen Rücken des Strcizsa-Gehirges, 
dessen steiler Nordabfall dem Tliale der walachischen Zsil zugekehrt ist, 
während die Südseite sich stufenweise zum Tieflande der kleinen Walachei 
hinabsenkt. Das Streichen und Fallen der Schichten stimmt im Ganzen 
mit dem äusseren Baue überein und auch die Gesteinsbeschaffenheit lässt 
in diesem Gebirgstheile die Fortsetzung der bisher verfolgten zwei süd
lichen Falten erkennen. Allein bald treten am Südfusse des Gebirges 
mächtige Kalkmassen auf, die, häufig in Verbindung mit dunkelfärbigen 
Thonschiefer- und quarzitartigen Sandsteinschichten auf weite Strecken hin 
den Gneiss überlagern und über Baja de Arama wegstreichend mit den 
Liasbildungen an der Donau in Verbindung zu stehen scheinen. Dem 
Südfusse des Gebirges schliessen sich auch hier jungtertiäre Schichten an, 
die hier unzweifelhaft der politischen Stufe angehören.

Ein wichtiger Knotenpunkt im Bau des Gebirges befindet sich an der 
tief eingesattelten W asserscheide zwischen den Quellen des walachischen 
Zsil und des Csernabaches, der mit auffällig gradlinigem Lauf nach SW 
fiiesst. Genau dieser Richtung entspricht nun das Schichtenstreichen des
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südlichen Theiles der Gebirgsfalten, sowie der den Ufern der Csenni 
mit öfteren Unterbrechungen folgende Zug mesozoischer Kalkklippen. 
Der nördliche Theil der Gebirgsfalte nimmt hingegen ein rein westliches 
und weiterhin (vom triplex confinium an) ein WNW-Streichen an. Es ist 
dies also eine G abelung , die einerseits die Krümmung des Gebirges nach 
Süden bis an die Donaupässe erklärt, andererseits zu dem Hauptstock des 
Banater Gebirges hinüberleitet.

Gleichzeitig bildet aber dieser Punkt die orographische Verbindung 
mit dem mächtigen Gebirgsstock, der — wiewohl sehr unrichtig — seinen 
Namen von dem auffallenden, aber keineswegs höchsten, noch auch im 
Centrum gelegenen Betyezat-G fipfel erhalten hat. Geologisch betrachtet 
tritt das Betyezatgebirge als eine neue stell certretende F alte  in den spitzen 
Winkel ein. der durch das allmälige Auseinandergehen der bisher betrach
teten zwei Faltengruppen, d. h. der beiden nördlichen und der beiden süd
lichen gebildet wird. Der mittelste und höchste Theil des Gebirges besteht 
aus gran itähn lichem  G neiss fast ohne Schichtung und Schieferung, gleich
sam ein C entrabnassic  bildend, um welches sich die mehr schieferartig 
ausgebildeten Gesteine schlingen. Gegen Ost verläuft der Gebirgsrücken, 
immer schmäler und niedriger werdend, bis Petrozsény und bildet somit 
die Nordfianke des westlichen Theiles der Zsilmulde, soAvie die Südtianke 
der Strelbucht. Dieser Theil besteht vorzüglich aus S ch ie fern  der zweiten 
G ruppe, deren Zug sich demnach gegen West in zwei ungleiche Arme 
spaltet, einen schmäleren, der rein westlich streichend, das Gebirge an 
dessen Nordfuss umsäumt, und einen breiteren, der mit WSW-Streichen 
bis an die Quellen der Cser na reicht, um sich dort mit dem früher erwähn
ten Aste der Csernagabelung zu vereinigen und über die Berge S tu n d ,  
Skerisora  u. s. w. als Grenzgebirge in das Gebiet der Banater Berge hin- 
überzuführen. Leider verwehrte mir die Kürze der schönen Jahreszeit 
sowohl hier wie im Südwesten den Verlauf aller dieser Gebirgszüge weiter 
zu verfolgen und ihre Verbindung mit Bekannterem klar zu stellen.



1 2 2 L U D W IG  I.ÓCZY.

ÜBER DIE E IH T H O N  DES KRAKATAE fM JA H R E  1883*
Von

L udw ig  L óczy.

(Mit einer Karte.)

Im verflossenen Jahre kamen uns die Berichte über zwei wahrhaft 
fürchterliche Aeusserungen jener im Schoosse der Erde verborgenen 
geheimnissvollen Kräfte zu, nämlich über das Erdbeben von Ischia und 
über die Eruption des zwischen Java und Sumatra in der Sundastrasse 
gelegenen Vulkans Krakatau.

Kaum dass das lesende Publikum mit den näheren Umständen der 
Katastrophe auf Ischia bekannt wurde, langte auch schon die telegraphi
sche Kunde über ein neues und noch viel furchtbareres Ereigniss ein, 
welches sich gerade einen Monat nach dem Schreckenstage von Ischia, am 
Aß. und A7. August an der Westküste Java’s abspielte.

Die Zeitungen brachten die übertriebensten Berichte, und wussten 
zu erzählen, dass die ganze Nordküste Java’s verwüstet und die blühenden 
Colonien der Holländer zu Grunde gegangen wären, dass ausgedehnte 
Landstriche sich unter den Meeresspiegel gesenkt hätten, dass sich in der 
Sundastrasse neue Inseln gebildet hätten und dass sich die Configuration 
des Meeresbodens daselbst total verändert hätte. Die ersten Nachrichten spra
chen auch über die gleichzeitige Eruption von 16 Vulkanen und über den 
Verlust von 80— 100,000 Menschen.

Alle diese Nachrichten kamen von der Insel -lava selbst und erschie
nen desshalb glaubwürdig. Die Berichterstatter befanden sich eben noch 
unter dem gewaltigen Eindrücke der I 8 Stunden lang andauernden schau
dervollen Nacht; selbst diejenigen, die es auf Java gewohnt sind, fortwäh
rend Bauch und Asche speiende Vulkane sich aufthürmen zu sehen und 
unter deren Füssen beinahe alle Tage der Erdboden mehr oder weniger 
erzittert -— überschätzten die Erscheinung und glaubten, dass die Verwü
stung eine viel grössere gewesen sei. Selbst die Begierungsorgane waren 
der Meinung, dass sich der Meeresgrun d und die Gestalt der Küsten in der 
Sundastrasse verändert hätten, und hielten es für ihre Pflicht die Schiff- 
fahrenden von Amtswegen zur Vorsicht zu ermahnen: die Sundastrasse ist 
nämlich der am meisten benützte Weg nach Australien und nach Süd-

Theilweise vorgetragen in der Fachsitzung der nngar. geol. Gesellschaft am 
•V December 188:.», seither aber durch viele neuere Daten erweitert.
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Afrika und nach der Meinung der Regierung waren die Seekarten von 
derselben nicht mehr verlässlich.

Wir theilen gleich Anfangs mit, dass die gehegten Befürchtungen 
sich blos zum Theil bestätigten, da sich die Verwüstung blos auf die 
Küstenstriche der Sundameerenge beschränktewas aber hier vor sich 
ging, war eine derartige Aeusserung der abyssodynamischen Factoren, 
wie sie die Geschichte seit Menschengedenken nicht aufgezeichnet hat. 
Seit H um boldt’s und L eo po ld  von B uck’s Lehren von den Kataklysmen 
■durch L y e lls  uns weit besser verständliche Anschauungen über die 
allmälilig vor sich gehenden Veränderungen im Leben des Erdballs ver
drängt wurden, ereigneten sich wenig solche Fälle, welche letztere als 
fraglich erscheinen lassen hätten, da kam auf einmal die Eruption des 
Krakatau mit allen ihren fürchterlichen Erscheinungen im Gefolge, als ob 
sie die Ansichten jener Grossmeister der Geologie — welche die verän
dernde Wirkung der inneren Kräfte unseres Erdballs auf seine Oberfläche 
"vielleicht doch etwas überschätzten — gleichsam bekräftigen wollte.

Feber wenig Eruptionen stehen uns so viele Daten zur Verfügung, 
als über diese und wir stellen dieselben mit um so viel grösserer Freude 
übersichtlich zusammen, da wir die wichtigsten den unmittelbaren Mit- 
tlieilungen unser* s gegenwärtig in Budapest verweilenden Landsmannes 
Herrn E ugen  H egedüs verdanken. Herr E ugen H e g e d ü s , der die Stelle 
eines höheren Beamten an der niederländisch-ostindischen topographi
schen Anstalt auf Java bekleidet, war Augenzeuge dieser furchtbaren 
Katastrophe und jener riesigen Fluthwelle, welche von den eben nicht 
sehr dicht bevölkerten Küstenstrichen der Sundameerenge 1-0,000 Men
schen hinwegfegte.

Der Krakatau ist ein 822'"' hoher Inselvulkan mitten in der Sunda
strasse zwischen Java und Sumatra. Während die Südküste Sumatras 
durch die drei Vorgebirge Tainljumj Blinibi)i<], T. Tikus und / ’. Para 
und die dazwischen liegenden zwei Buchten Scmaiic/ka und hamponc) aus
gezackt erscheint, ist die Westküste Java’s so ziemlich gerade, nur an 
deren südlichem Ende finden wir drei Caps, welche als Java’s 1., V., und 

Punkt bezeichnet werden-; zwischen denselben liegt die Moren-Bai, 
die Velkomest-Bai und nördlich des H. Punktes die Prper-Bai. Die Sunda
strasse ist an ihrem südwestlichen Eingänge zwischen den Leuchtthürmen 
auf Sumatra’s Wakke hoek und Java’s I. Punkt MO 7f m breit, während 
der nördliche Ausgang bei An jer sich bis auf 20 V',,, verengt. Am südlichen 
Eingänge befindet sich blos die /VOar.$\s-lnsel, am nördlichen Ende der 
Wasserstrasse dagegen erheben sich mehrere über den Wasserspiegel, 
wodurch die Schifffahrt hier besonders gefährlich ist.

Die Insel Krakatau liegt mitten in der Sundastrasse unter 10Ö° 26' 
őst. L. und 6° 8' südl. B. An ihrem Nordrande befinden sich die klei
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nen Inseln ICrlaten und Lant/ Island. Der höchste Punkt auf der Insel 
Krakatau ist der 822™/ hohe alte Krater Perbuatan. Vor der Katastrophe 
war die Insel in nordsüdlicher Richtung 8Xm lang und in ostwestlicher 
5X/m breit. Die Insel steigt aus dem Meeresboden steil an und schon in 
einer Entfernung von 2 — 8 T jm von der Süd- oder West-Küste befindet sich 
letzterer in einer Tiefe von 100™' unter dem Wasserspiegel, in nördlicher 
Richtung ist die Tiefe des Meeres auch über 50™/, obwohl, wie auch aus 
dem beiliegenden Kärtchen ersichtlich ist, die Insel durch eine Reihe 
von Putiefen gegen Sebest zu mit der Küste Sumatra’s im Zusammenhänge 
steht.

Aus diesem Umstande folgerte J u n gh uh n  trotz der gleichen geologi- 
schen Beschaffenheit der gegenüberliegenden beiden Ufer, dass Sumatra 
und Java zwei verschiedenen Gebirgssystemen angehören; ferner dass der 
Vulkan Krakatau, da derselbe in die Verlängerung der javanischen Vul
kanreihe fällt, noch zu dieser zu zählen wäre. Daher beschreibt ihn auch 
J u n g h u h n * iu seinem grossen Werke über Java als ersten unter den Vul
kanen der Insel.

Letzliin haben V erdeck  und F ennem  a ** einige Daten über die geolo
gische Beschaffenheit der Sundainseln veröffentlicht und hoben besonders 
hervor, dass der grösste Tlieil derselben vulkanischen Ursprungs sei, mit 
Ausnahme dreier Inselchen aus der Gruppe vor dem Cap Varkenshoek der 
Insel Sumatra und dem Felsen-Eiland Brabendshoedje in der Nähe Anjer’s 
an der javanischen Küste, welche zum grössten Theil aus Kieselschiefern 
bestehen. Das Einfallen dieser Schiefer ist in der Nähe der Küste Suma
tra’s ein <S 11 dickes an der Küste Java’s dagegen ein NO-liches, was mit 
dem Streichen der Gebirgszüge Sumatra’s vorzüglich übereinstimmt. Die
selben Schiefer werden ferner auch noch auf dem Festlande Sumatra’s 
nördlich des 1341™/ hohen Vulkans Badja-Bassa  und in der Nähe der 
Stadt Telok-Betont/ gefunden.

Die Küste Java’s ist nach den Aussagen H eg ed ü s’ gebirgig; ungefähr 
in der Mitte der Küstenlinie erheben sich nicht weit vom Strande die Zwil
lingsgipfel Karaiig (1775™/) und Pulosari (1345™/), von welchen nach 
Norden bis zum Cap St.-Nicolaus hin sich ein vielverzweigter Rücken 
erstreckt; nach Süden dagegen werden dieselben durch eine zusammen
hängende Reihe von Erhebungen mit dem Keilt tut) gebirge verbunden, 
dessen höchster Gipfel an der Grenze zwischen Bantam und Preang der 
1920™' hohe Ha líraim ist. Dieses letztere Gebirge endigt im Westen in 
der Nähe der Velkome Bai mit mehreren ca. 600mj  hohen Gipfeln. Einer

: J u n g h u h n  F e . Java, seine Gestalt, Pflanzendecke und innere Bauart. Ins 
Deutsche übertragen von H a s s k a i . l  J. K. Leipzig 1854. 2 Bnd. pag. 2 und 3.

Neues Jahrbuch f. Min., Geol. und Palaeont. 1882. Beilage Bnd. II p. 193.
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der Ausläufer des ÄVmZö/o/gebirgeS zweigt sich nach SA' ab und endet auf 
jener 7—8 VÍ,, breiten niedrigflachen Landzunge, welche die nach Westen 
vorliegende gebirgige Halbinsel mit Java verbindet ; selbst auf dieser Halb
insel befindet sich noch ( ine bedeutendere Bodenerhebung, nämlich der 
470 mf  hohe Berg Pajuiig.

Nach den Mittheilungen Dr. S c h n e id e r ' s* werden die westlichen und 
südwestlichen Gestade Java’s aus tertiären Schichten gebildet; in der 
östlichen Fortsetzung der Kedang-Kette aber erheben sich die auch jetzt 
noch rauchenden Vulkane West-Java’s : Salak , 1'anger ango, (redeh,
weiter östlich Tangkuban-prau u. A.

Die politische Eintheilung betreffend umfasst auf der Insel Sumatra 
die Residentschaft Lamjtoug, auf Java dagegen die Residentschaft Bantam 
die an der Sundastrasse liegenden Gebietsteile. Die Hauptorte der erste- 
ren sind Telok-Betong und Ketimbang. Lampong umfasst nach den neue
sten statistischen Angaben 475 geogr. □ Meilen mit einer Einwohnerschaft 
von 70 Europäern, 409 Asiaten und HS,939 Eingeborenen.

An den Ufern Bantams sind zu erwähnen die Orte Merak, Anjer, 
Tyeringen, Passuran, unter welchen Anjer die hervorragendste Holle 
spielte; unter anderen ging auch das unterseeische Kabel von hier nach 
Telok-Betong. Bantam hatte eine Einwohnerschaft von 350 Europäern, 
1490 Asiaten und 565,438 eingeborenen Insulanern.

Um die Schifffahrt in der Sundastrasse zu erleichtern, waren vier 
Leuchtthürme angebracht und zwar einer auf der südöstlichsten Spitze 
Sumatra's auf dem Cap YJakke hoek; ferner drei auf Java und zwar auf 
dem «Ersten Punkt», dem «Viede Punkt» und einer in der Nähe Aujer’s.

Der Krakatau war bis zur Mitte des verflossenen Jahres vom Eusse 
bis zu seinem Gipfel hinauf dicht bewaldet und verrieth zwei Jahrhun
derte laug durch nichts seinen vulkanischen Ursprung. Leopold von 
Buch** erwähnt bei der Beschreibung der kanarischen Inseln (18^5) die 
Erzählung des Bergmeisters P. V o g e l ’s  (ostindische Reisebeschreibung, 
Altenburg 1704), der am L Februar 1681 zu seinem grossen Erstaunen 
wahrnahm, dass die bis dahin grüne und baumreiche Insel ganz ausge
brannt und öde vor seinen Augen erschien, ja sogar noch an mehreren 
Stellen feurige Steine spie, worauf ihm der Schiff sc apitän mittheilte, dass 
die Insel bereits im Monate Mai 1680 nach einem grossen Erdbeben unter 
lautem Donnern und Krachen entzwei barst. Diese Erschütterung wurde 
sogar von den auf dem Meere befindlichen Schiffen verspürt. Unmittelbar 
nach der Erschütterung verbreitete sich ein erstickender Schwefelgeruch

J >r. S c h n e id e r . Geol. Uebersicht über den holländisch-ostmdischen Archipel. 
Jahrb . d. k. k. geol. li. A 2b. Bnd. p. 1 Id. Tafel V.

IjEOPOLD von Buch s Gesammelte Schriften 3 Bände Berlin 1877. p. 566.
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und von der Insel her bedeckten Biinsteine die Meeresoberfläche, von 
welchen die Matrosen mit ihren Eimern auch über faustgrosse Stücke 
heraus tischten.

Bis zu der Mitte dieses Jahrhunderts Anden wir in der geologischen 
Geschichte dieser Insel nichts aufgezeichnet, und es scheint in der That 
nach dem Ausbruch im Jahre 1680 sehr hald die vollständigste Buhe ein
getreten zu sein, daman im Jahre 1869, als die Insel topographisch auf
genommen wurde, dieselbe bis zum Gipfel hinauf dicht bewaldet fand. 
Bei derselben Gelegenheit entdeckte man an der Nordseite der Insel meh
rere Thermalquellen, was übrigens auf derlei vulkanischen Inseln keine 
aussergewÄhnliche Erscheinung ist.

Gross war daher die Ueberraschung, als die Kunde anlangte, dass 
die von Detonationen begleiteten Erschütterungen und die dumpfen gur
gelnden Töne, welche man in Batavia und in Buitenzorg bereits am
20. Mai vernahm, von einer Eruption des 150X̂ .(I weit entfernten Krakatau 
herkämen, an dessen vulkanischen Ursprung bereits Niemand mehr 
dachte.— Neueren Angaben zufolge begannen die Eruptionen erst am
21. Mai 1883.

Ein Schilf, welches am 22. Mai um 8 Uhr Abends am nördlichen 
Ufer der Insel vorbeifuhr, brachte die Meldung, dass sich aus dem unte
ren Theile derselben donnerartig eine mit Dampf gemengte Rauchwolke 
erhoben hätte; am Grunde dieser Erscheinung schlugen 10—lÖ-mal rasch 
nacheinander Eeuerflammen hervor und zu gleicher Zeit erfolgten starken 
Kanonenschüssen ähnliche Schläge, welche das Schilf etwas erbeben 
machten. Der in die Höhe steigenden Rauchwolke entfuhren fortwährend 
Blitze. Die Magnetnadel verhielt sich ruhig. Das Schiff befand sich blos 
in einer Entfernung von 31%, von der Stelle der Eruption, so das man 
die von dort ausstrahlende Wärme sehr gut an Gesicht und Händen ver
spürte, ebenso konnte man einen sich von dorther verbreitenden Sumpfgas
geruch wahrnehmen. Als sich das Schiff in einer Entfernung von 11W'« 
von der Insel befand, Ael eine halbe Stunde hindurch ein dunkel grüner 
Sand auf das Verdeck, in einer Entfernung von 18'V/,,, dagegen stiess das
selbe auf schwimmenden Bimstein, welcher sieb über eine unabsehbare 
Fläche ausbreitete. In einer Entfernung von Öö7i’/m dagegen war die Bim
steinlage so dick, dass man einen Eimer untertauchen konnte, ohne noch 
einen Tropfen Wasser geschöpft zu haben. Das Schiff, welches sich mit 
einer Geschwindigkeit von 20 U'/( pr. Stunde vorwärts bewegte, verursachte 
beim Durchschneiden der Bimsteinschicht ein solches Geräusch, als ob es 
sich zwischen schwachem Treibeise beünden würde.

Kurz darauf besuchte eine Gesellschaft aus Batavia die Eruptions
stelle, wobei sich den von der nördlichen Seite her Nahenden ein pracht
volles Panorama darbot. Von der zerstörten Insel erhob sich eine Riesen-
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Rauchsäule bis zu den Wolken hinauf; auf der einen Seite prangte Yerla- 
ten-Eiland noch in seinem tropischen Waldschmuck, während auf der 
anderen Seite die Lange Insel total verwüstet dalag ; die des Laubes 
beraubten Bäume waren gebogen, gespalten oder abgebrochen und ragten 
gleichsam als Zeugen der furchtbaren Katastrophe aus dem bimsteinfarbi
gen grauen Boden hervor. Angebrannt waren dieselben aber nicht. In der 
Mitte dieser zwei Inseln erhob sieh der blos durch einen schmalen Canal 
getrennte hohe, bewaldete und lebhaft grüne Gipfel des Krakatau, keine 
Spur von einer Zerstörung zeigend.

Der Vordergrund dagegen bot überall das Bild der Verwüstung, über 
und über mit Bimstein bedeckt, welcher in der Sonne eine gelblich graue 
Farbe spielte. Hinter den flach ansteigenden kahlen Bimsteinhügeln, 
welche sich am Busse der Insel hinzogen, sprühten fortwährend dichte 
Dampfwolken hervor. Die weissen bis grauen Dampf- und Bauchwolken 
breiteten sich in einander verschlingend immer weiter und weiter aus und 
waren schliesslich mit einem Biesen-Karfiol zu vergleichen, der sieh vor 
den Augen der Beobachter mit unglaublicher Raschheit erhob.

Die Dampfmassen wurden mit einer schaudererregenden Gewalt 
senkrecht aufwärts geschleudert und es lässt sich denken, dass der Luft
druckin der Mitte dieser Säule ein ungemein grosser gewesen sein mag. Von 
Zeit zu Zeit entstanden nach den Seiten zu gerichtete Trichter, durch 
welche die qualmenden Bauchmassen aus der Mitte herausquirlten, gleich
sam als ob dieselben herausgesogen würden. Im Ganzen jedoch behielt die 
Säule ihre ursprüngliche Gestalt bis sie eine Höhe von ungefähr 10000' 
erreichte, dann aber neigte sich dieselbe gegen Osten und löste sich in 
Nebelwolken auf, aus welchen die Asche in langen schwarzen Streifen 
niederfiel. Zeitweise wurde das unterirdische Bollen lauter und brach der 
Bauch in dichteren Knäueln hervor. Bald darauf nahm man auf dem 
westlichen heitern blauen Firmament — welches einen sonderbaren Con
trast gegen den finster dräuenden östlichen Gesichtskreis bildete — ein
zelne schwarze Punkte wahr, welche durch eine leichte Bewegung der 
Luft in Schwebe erhalten wurden.

Als die Besucher landeten, sanken sie bis an die Knöchel in die lose 
Asche ein, und je weiter sie vorsichtig Schritt für Schritt aufwärts stiegen, 
desto wärmer wurde der Boden und die Luft, die Verwüstung an den 
Bäumen immer besser sichtbar, und Bimsteine bedeckten immer dichter 
den Boden. In der Höhe von ungefähr 200 PTiss über dem Meeresspiegel 
gelangten sie an den Band eines alten Kraters, dessen Durchmesser bei 
700 mj  betrug; und von hier aus erblickten sie in nordöstlicher Richtung den 
Krater der Eruption vom. 21. Mai, dessen grösseren Durchmesser sie auf 
100—110r'j schätzten. Daselbst erblickten sie neben den Dampf-, Rauch- u. 
Bimsteinmassen Schwefelbecken, in welchen die zähe Masse grosse Blasen
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werfend brodelte ; an einer anderen Stelle brachen Schwefelquellen und 
kleine Rauchsäulen hervor. Ein höllischer Lärm betäubte fast die Sinne ; 
derselbe war so laut, dass sich ein abgefeuerter Flintenschuss in demselben 
so verlor, wie etwa das Krachen eines Bonbons an einer lärmenden Tafel. 
Einige aus der Gesellschaft gingen auch ein kleines Stück in den Krater 
hinein, ja es erkühnten sich sogar 1—2 Männer bis an den glühenden 
Grund desselben hinabzusteigen, von wo sie Bimstein- und Lavastücke 
sowie auch eine Art schwarzen Glases * znm Andenken an ihren Besuch 
mitbrachten.

Als die Besucher der Insel wieder zu ihrem Schilf zurück kamen, 
war bereits die Dämmerung eingetreten und es bot sich ihren Augen ein 
neues ungemein schönes Schauspiel dar. Die grosse Bauchsäule war noch 
deutlich genug zu sehen, blos ihr unterer Theil erschien durch den Wie
derschein der Gluth roth, aus welcher ohne Unterlass gelbe Flammen 
emporzuckten. Von Zeit zu Zeit sprühten Funken aus der Rauchsäule oder 
beschrieben glühende Steine ihre Cirkel in der Luft, bis sie schliesslich 
unter spitzem Winkel wieder auf die Erde zurückfielen, wo sie in tausend 
und aber tausend Stücke zersplitterten.

In den Monaten Juni und Juli dauerte die Thätigkeit des neuen 
Kraters mit verschiedener Stärke fort.

Der Controlor von Ketimbang berichtete über starke Schläge, welche 
man daselbst wahrnahm: der Vulkan Merapi auf der Insel Sumatra 
begann wieder seine Thätigkeit und von den Vulkanen Java’s liegen 
gleiche Berichte vor. Ueber den Vulkan Merapi (100° 28' öst. L. v. Gr.
u. 0° 20' südl. Br.) berichtete man aus Pandang an der Westküste Sumatra's, 
dass man daselbst am 27. August um 8h 30' früh eine starke Explosion 
gehört habe, worauf sich dicke Rauchwolken aus dem Krater erhoben; 
nach einer Zeit von 5 Minuten wiederholte sich dieselbe Erscheinung ; um 
10h 50' hörte man ein dumpfes Rollen und eine zweite Rauchsäule 
streute einen Aschenregen nach Osten; das unterirdische Getöse erreichte 
um l l h seinen Höhepunkt.

Ungefähr 12 Tage vor der grossen August-Eruption des Krakatau 
begab sich eine Commission zu dem neuentstandenen Krater, welchen 
dieselbe in einer Höhe von 400 mj  erreichte. Die Mitglieder der Commis
sion constatirten, dass sich die Wände des neuen Kraters in Folge der 
fortwährenden Eruptionen in einem derart gelockertem Zustande befän
den, dass ein Zusammensturz derselben binnen kürzester Zeit zu erwarten 
sei; zugleich gab die Commission jener ihrer Meinung Ausdruck, dass die 
sich in Folge des Einsturzes des Kraters in der Umgebung desselben aus

* Vielleicht Obsidian, welcher auf der ganzen ustasiatiscben Inselwelt bis jetzt 
blos vom Broino-Vulkan auf Ost-Java bekannt ist.
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breitende Asche und Bimsteine wenigstens eine 2f% dicke Schicht liefern 
würden.

Das Amtsblatt von Java (Java Courant) welches mit der ostindischen 
Bost vom 25. August anlangte, schrieb, dass sich zu dieser Zeit am Kraka
tau zwei Krater in einer Entfernung von 31%, von einander und beide in 
voller Thätigkeit befunden haben. Der westliche Krater Perbuatan ist 
seit 20. Mai thätig, während der östlich gelegene Krater sich erst später 
am Busse des Daman-Berges öffnete. Die Umrisse des Perbuatan-Kraters 
veränderten sich, ebenso die Meeresufer , welche gegen die See zu 
wuchsen.*

Eine sehr interessante Beschreibung der grossen Eruption verdanken 
wir dem Capitän des «Charles Bai» Herrn W. T. W alson, der sich viel
leicht unter allen Beobachtern am nächsten zum Vulkan befand. — Der
selbe beschrieb das furchtbare Naturereigniss vom 2G. und 27. August 
mit folgenden ungesuchten Worten: «Am 22. August 7 Uhr Abends waren 
wir ungefähr 1000X^>( vom Krakatau südlich (105° östl. L. v. Gr. und 
15° 30' südl. Br.) als das Meer ostwärts milchweiss wurde, welche Erschei
nung eine Stunde lang anhielt und sich immer mehr und mehr aus
breitete. Am Firmament schwebten zwar Lämmerwolken, doch blinkten 
deshalb genug Sterne am nächtlichen Himmel: es tauchte bald hierauf 
am ostnordöstlichen Horizont ein weisser silberglänzender Nebel auf. 
Zwischen 9—10h Abend wiederholte sich dasselbe, doch umrandete dies
mal ein röthlicher Schein die Wolken, ausserdem war über den ganzen 
Himmel hin ein besonderer Lichtschein, wie von einer schwachen Morgen- 
röthe, verbreitet. Alle diese Erscheinungen waren auch am 24. August zu 
beobachten. Als wir am 25. Nachts gegen Cap Java steuerten, war das 
Land in dichte dunkle Wolken gehüllt, darüber aber sahen wir ein starkes 
Blitzen.

Am 2 0 .  Früh 9h segelte unser Schiff bei Südwest-Wind mit Strich
regen an der Princess-Insel vorbei; zu Mittag schlug der Wind in eine 
WSW-liche Richtung um, und das Wetter heiterte sich auf, so dass wir den 
Krakatau im Nordosten deutlich sehen konnten; der grössere obere Theil 
desselben war zu dieser Zeit in eine dichte schwarze Wolke eingehüllt. Um 
2h 30' Nachmittag nahmen wir in der Richtung gegen den Krakatau zu 
eine Bewegung wahr, indem sich dort Wolken in grosser Eile übereinander 
aufthürmten, um 3 Uhr 30' vernahmen wir über unseren Häuptern und 
aus der Richtung über der Insel ein eigentümliches Rollen, welches mit

=,: Natúrt! 29. Buti. p. 240. Nach dein zuverlässigeren Angaben Herrn H e g e d ű  s 
beruht diese Mittheilung auf einem Irrtlium ; der Perbuatan fing erst nach der grossen 
Eruption an in Action zu treten.

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. 9
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einem starken Salvenfeuer oder in Zwischenräumen von 30 Sek. abge
gebenen Kanonenschüssen verglichen werden konnte. Um 4h 15' lag der 
Krakatau in NNO-licher Richtung von uns in einer Entfernung von 
10 Seemeilen (18 %!m) nud wh’ konnten zu dieser Zeit dieselben Wahrneh
mungen machen, wie um i h 30', doch jetzt in verstärkterem Maasse. Es 
schien sich uns jetzt ein graues Wetter zu nahen, vor welchem wir die 
Segel einzogen. Um 5 Uhr dauerte der betäubende Lärm wo möglich noch 
stärker fort; das Firmament verfinsterte sich und ein Bimsteinregen fiel 
auf uns nieder. Von den Steinen waren viele der grösseren noch heiss; die
selben fielen so dicht, dass wir die Schitfsfenster verdecken, unsere Füsse 
durch das Anziehen der Stiefel und die Köpfe durch Aufsetzen der Sturm
hauben schützen mussten. Gegen 6 Uhr hörte das Fallen der grösseren 
Steine auf, kleinere fielen uns aber noch beständig ins Gesicht, was äusserst 
unangenehm war und in kurzer Zeit hatte sich am Deck eine 4 Zoll dicke 
Bimsteinschicht gebildet. Unterdessen dauerte die undurchdringliche Fin
sterniss fort und verhüllte sowohl den Himmel als auch die See. Wir hielten 
unseren Cours bei, bis wir endlich das Licht des 4. Punktes zu erblicken 
glaubten, worauf wir unser Schiff gegen den Wind nach SW. lenkten, da wir 
einen nur sehr beschränkten Ausblick hatten und nicht wissen konnten, 
was uns in der kommenden Nacht in der Meerenge noch bevorstehen 
könnte. Der uns fast erblinden machende Aschen- und Steinregen dauerte 
die ganze Nacht hindurch fort; um uns und über uns tiefe Finsterniss, 
welche blos durch das beständige Zücken von Blitzen abwechselnd an ver
schiedenen Stellen erhellt wurde. Alles dies zusammengenommen mit dem 
Getöse der ununterbrochenen Explosionen des Krakatau liess unsere Lage 
furchtbar erscheinen. Um 1 I Uhr Nachts hatten wir einen scharfen SW- 
W7ind und konnten aus einer Entfernung von ! 1 Seemeilen die Insel etwas 
besser beobachten. Feurige Garben stiegen von derselben auf und fielen 
wieder zurück, während an dem südwestlichen Ende der Insel beständig 
weisse, feurige Wolken h er vorgual inten. Obsclion der Wind ziemlich heftig 
blies, war die Luft doch heiss und beinahe erstickend, da sie mit Schwefel
und Kohlengerüchen geschwängert war; die auf das Verdeck niederfal
lenden Steine hatten mitunter ein den Eisenschlacken ähnliches Aussehen. 
Das Senkblei kam von dem 30 Faden (56 mf) tiefen Meeresboden ganz 
warm herauf.

Von Mitternacht an bis 4 Uhr Morgens lilies der Wind heftig, aber 
nicht aus der gleichen Richtung, zwischen SSW und WSW. Die undurch
dringliche Finsterniss dauerte fort, das Getöse des Krakatau war aber 
nicht so continuirlich wie früher, sondern bestand vielmehr aus einzelnen 
Explosionen. Das Firmament war in dem einen Momente stocktinster, in 
dem anderen ein wahres Flammenmeer, an den Mastenspitzen und den 
Enden der Segelstangen flackerten St. Elmsfeuer und es strahlte eine eigen-

1 3 0
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thümlicli rothe Flamme auf die Masten und Segelstangen hernieder. * Fm 
6 Uhr Früh konnten wir die Küste Java’s unterscheiden und spannten 
sofort die Segel auf: um 8 Uhr segelten wir am Leuchtthurme des 4. Punktes 
vorbei, erhielten aber auf unsere Nothsignale keine Antwort. Um 8 Uhr 
JO Minuten fuhren wir mit aufgehisster Flagge an Anjer so nahe vorbei, 
dass wir die Häuser der Stadt deutlich unterscheiden konnten: von einem 
Leben oder sonst einer Bewegung nahmen wir aber weder hier noch an 
anderen Punkten der Küste nicht das Geringste wahr. **'

Um 10 Uhr 15 Minuten glättete sich der Meeresspiegel, das 
Wetter heiterte sich auf, der Aschenregen hörte ebenfalls auf und es 
blies eine leichte Briese aus Süd-Ost. Auf einmal ertönte um I I Uhr 
1 ö Minuten in der Richtung gegen den Krakatau zu, von welchem wir 
uns bereits in einer Entfernung von 60 Kilometer befanden, eine fürch
terliche Explosion. Gleich darauf sahen wir eine Welle schnurstracks 
gegen die Button- (Brabands-Hoedje-) Insel rollen, welche über deren 
südliches Ende hinüberglitt, an der östlichen und nördlichen Seite dagegen 
bis zur halben Höhe der Insel hinaufreichte. Wir sahen dieselbe zweimal, 
doch bemerkte unser Steuermann dieselbe bereits vor uns einmal. Die
selbe W elle zog sich hierauf gegen Java und überffuthete die Kiisten der 
Insel. Gleichzeitig bewölkte sich rasch der Himmel und es erhob sich ein 
starker SSW-Wind. Um 1 I Uhr JO Minuten hüllte uns abermals eine bei
nahe greifbare Finsterniss ein, und zugleich begann ein dichter Schlamm- 
und Aschenregen. Wir bewegten uns in NNO-licher Richtung mit einer 
stündlichen Geschwindigkeit von 7 Meilen (circa 11 77m') vorwärts, bängten 
zu beiden Seiten die Lampen aus, stellten 2 Mann auf das Vorderdeck als 
Wache auf, während die beiden Seconde-Offiziere nach rechts und links 
spähten; ein Mann aber war beständig mit dem Reinigen des Glasdeckels 
der Magnetnadel von Schlamm in Anspruch genommen, ln Nord und Nord
west sahen wir noch vor dem Eintreffen der Finsterniss zwei Schiffe, was 
unsere Besorgniss in nicht geringem Maasse erhöhte. Zu Mittag war die Fin
sterniss eine derartige, dass wir nur mühsam tappend den Weg aufs Deck 
linden konnten, und als wir am Hinterdeck mit einander sprachen, konnten 
wir uns gegenseitig nichpsehen. Diese fatale Lage und der Schlammregen 
dauerte bis 1 Uhr JO Minuten, während dessen das Getöse des Vulkans 
und das Blitzen mitunter wahrhaft schaudererregend waren. Um °2 Uhr 
hellte es sich so weit auf, dass wir einander wieder sehen konnten, auch 
hörte zu dieser Zeit der Schlammregen auf; gegen ö Uhr erschien der Ho-

Ek Waren dies elektrische Erscheinungen, nämlich der von Licliteffecteu 
hegleitete Austausch der atliniosphärischen und terrestrischen Elektricitiit.

** Zu dieser Zeit waren die Einwohner Anjer’s — wie wir später selien 
werden — bereits insgesammt das Opfer der Fluthwelle geworden.
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rizont in Nord- und ONO-licher Richtung wieder vor unseren Augen. Doch 
blieb das Firmament bis Mitternacht dunkel und drohend, zeitweise fiel 
noch etwas Asche auf uns herab und auch das Grollen des Vulkans war 
noch deutlich zu vernehmen, obwohl wir uns damals schon in einer Ent
fernung von 60—70 Meilen (110—120 V/H ) vom Vulkan befanden. Eine 
solche Finsterniss, wie wir sie an diesem Tage erlebten, werden sich We
nige vorstellen können und Viele werden es gar nicht glauben wollen, dass 
dies wirklich so war. Die über Wasser befindlichen Schiffsplanken sahen 
so aus, als ob sie mit Cement angeworfen worden wären; Segelstangen, 
Segel, Tauwerk befand sich alles in einem grässlichen Zustand, doch wurde 
gottlob während der Dauer dieser Katastrophe Niemand verletzt und auch 
unser Fahrzeug kam unversehrt davon. Was mochte aber unterdessen in 
Anjer, Merak und den übrigen Ortschaften auf den Küsten Java’s ge
schehen sein ? *

In der Nähe des Centrums der Katastrophe befanden sich am 26. bis 
28. August noch zwei Schiffe. Das eine war das englische Segelschiff 
Berbice, welches vom 26. bis 28. August am Südeingange der Sundastrasse 
zwischen Vlakke hock und Java’s 1. Punkt herumirrte. Der Capitän des
selben, L ogan, theilte über die durchlebte Katastrophe Folgendes in einer 
holländischen Zeitung m it:

«Nachmittags um 2 Uhr verfinsterte sich der Horizont und wurde bis 
4 Uhr drohend, um 6 Uhr Donner und Blitze und unmittelbar darauf 
Aschenregen, es wurde ganz finster und zu dieser Zeit begann die Bewe
gung des Meeres.

Inder Nacht fiel die Asche dichter, der Steinregen begann und es 
schlugen wahrhaftig glühende Bomben auf das Verdeck. Ein entsetzliches 
Getöse und Heulen dauerte ununterbrochen fort. Die elektrischen Erschei
nungen verstärkten sich fortwährend und der Steuermann und einige Ma
trosen verspürten mehrere elektrische Schläge. Die Speichen des Steuer
rades wurden warm. Damit nicht etwa das Schiff in Brand gerathe, deckten 
wir alle Oeffnungen mit Segelwerk zu. Das Steuerrad wurde festgebunden, 
die Mannschaft in den Schiffsraum hinunterbeordert und es blieb auf Deck 
blos der Capitän und der Deckmeister als Wache zurück.

Um 2 Uhr nach Mitternacht (am 27. August) schaufelte die ganze 
Schiffsmannschaft die in einer Höhe von drei Fuss auf das Deck gefallene 
Aschenschicht weg.

Am nächsten Tag um 11 Uhr Früh erhob sich ein starker SO-Wind, 
Nachmittag um 3 Uhr schleuderte eine 6 mf  hohe Welle das Schiff so stark 
in die Höhe, dass die Chronometer stehen blieben. Das Rollen, der Aschen
regen dauerten fort und der Zeiger des Aneroidlbarometers sprang

* Nature 29. Bnd. p. 140— 141.



zwischen 7 I I und 702 m;m (28 und 30") hin und her. Um 0 I hr Nachmittag 
verminderte sich etwas das Getöse; das Meer war von schwimmendem Bim
stein bedeckt. Gegen Mitternacht zog sich auch das Blitzen in eine immer 
grössere Entfernung, das Schiff aber wurde abermals von einer 20 cfm (8") 
Aschenschicht bedeckt. — Im Ganzen fielen 41,000 ty  (40 Tonnen) auf 
unser Schiff. Um diese Zeit erblickten wir den Leuchtthurm des 1. Punktes 
auf -Java, wir spannten sofort die Segel, kamen aber des schwimmenden 
Bimsteines halber nur mühsam vorwärts. Auf der Princess-Insel waren 
45—61 c(m (IS—24") dicke Bimsteinlagen zu beobachten. Am 28. August 
Nachmittag segelten wir am Krakatau vorbei, und so weit wir ausnehmen 
konnten, war die Insel in drei Tlieile gespalten. Bimsteine und schwim
mende Leichen bedeckten das Meer.

Das andere Schiff, der Dampfer «Gouverneur Laudon» begab sich 
am 20. August Nachmittag 3 Uhr von Anjer hinüber nach Telok-Betong, 
verweilte dort bis nächsten Tag Früh 7 Uhr und trat dann nach der Zer
störung der Stadt die Rückfahrt nach Anjer an, um — da sie die Zer
störung des unterseeischen Kabels annehmen mussten — die Nachricht von 
dem eingetretenen Unglück zu überbringen; bevor aber das Schiff noch 
die Lampong-Bucht verlassen hatte, trat die Finsterniss ein, so dass der 
Dampfer seine beiden Anker auswarf und in zuwartender Stellung bis zum 
Morgen des 28. August in einer Entfernung von 30 77 m vom Eruptions- 
centrum mit vollem Dampf verharrte.

Einer der Reisenden des Laudon berichtet über seine Erlebnisse 
während dieser Zeit Folgendes :

Am 20. August 7 Uhr Abends ging die See bei Telok-Betong so hoch, 
dass die Boote nicht mehr verkehren konnten.

Bis zum nächsten Morgen war das Wetter schön; um 7 Uhr nahte 
sich uns ein Riesenwelle, wir wendeten unser Schiff und dampften mit 
voller Kraft bei ausgeworfenen Anker gegen dieselbe. Nur auf diese 
Weise gelang es, uns auf derselben Stelle zu erh ilten. An der Küste 
dagegen zerstörte die Fluthwelle alles mit Ausnahme des höher ge
legenen Palastes des Residenten, ferner der Festung und der Kaserne; der 
Dampfer Bt’vour, welcher bereits in der Nacht ans Land geschleudert 
wurde, wurde durch diese Fluth mehrere 77̂))( landeinwärts gespült. Ausser 
dieser einen Welle rollten in kurzen Zeitzwischenräumen noch drei andere 
über die Stadt hinweg, welche für kurze Zeit das Bild eines vom Sturme 
gepeitschten Meeres darbot.

Bevor wir aus der Lampong-Bucht herauskamen, trat eine voll
ständige Finsterniss ein. Um J0 Uhr Vormittag war es bereits so finster, 
dass man die Umrisse der auf Deck befindlichen Personen und Gegen
stände nicht mehr wahrnehmen konnte. Das Schiff blieb 18 Stunden lang 
an derselben Stelle und es bedeckte der unterdessen herabgefallene Schlamm
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das Schiff 50 cjm hoch. Die Magnetnadel war äusserst unruhig, der Baro
meter stand sehr hoch, das Athmen war erschwert, manchen der auf dem 
Schilfe Befindlichen wurde übel und es überkam sie der Schlaf. Später fing 
das Meer an unruhig zu werden, der Wind nahm an Stärke fortwährend 
zu, und artete schliesslich in einen Sturm aus. Bald schlugen wieder hohe 
Wellen über das Schiff, welches beinahe umkippte. Der Blitz traf wieder
holt auf den Laudon, lief der Leitung entlang und das Verdeck über
springend schlug er von fürchterlichem Knall begleitet in das Meer. Die 
l mgebung des Schiffes schwamm dann in blendendem Glanze, das sich 
von dem alles bedeckenden grauen Schlamm gespensterhaft abhob. Auf 
den Mastbäumen und Segelstangen glühte St. Elms-Feuer.

Um die vierte Morgenstunde des 28. erschien am Horizont schwaches 
Mondlicht. Die ganze Zeit hindurch waren keine Detonationen zu hören.* 
Bei Pulotv/a hatte der Bimstein den Eingang der Bucht versperrt. Zwischen 
Pulotiga, den Inseln Sebesi und dem Festlande zeigte der Bimstein felsenar
tige Formen, zwischen den beiden Ufern gleichsam einen Uebergangbildend. 
Der Dampfer musste deshalb seinen Weg in dieLagundi-Strasse nehmen und 
umschiffte den Krakatau von der Südseite, und zu dieser Zeit bemerkte 
man, dass ein grosser Theil der Insel verschwunden war, es erschien eine 
steile Kraterwand mit rauchenden Spalten, als wenn die Spitze des Berges 
entzwei geborsten wäre. Aus dem Meere erhoben sich zwischen dem Kra
katau und der Insel Sebesi mehrere niedere Felseninseln, an welchen 
noch die vulkanischen Kräfte in Tliäfigkeit waren. An acht verschiedenen 
Orten, erhoben sich schwarzen Punkten gleich qualmende Rauchsäulen, die 
in der Höhe in einander versehwammen. Ob sie von Eruptionen herrührten, 
oder blos Wasserhosen waren, lie ss sich nicht deutlich unterscheiden. **

Herr E ugen  von H eg ed ű s , der seit 16 Jahren im Dienste der nieder
ländischen Regierung steht, war mit der Aufnahme der westlichen Küste 
von Java betraut und eben im Begriffe seine trigonometrischen Arbeiten 
zu beendigen, als der grosse Ausbruch des Krakatau erfolgte.

Am 2G. August lagerte er in der Welkomst-Bai, als sich die Vorzeichen 
des Ausbruches bemerkbar machten, die er mit um so mehr Aufmerksam
keit verfolgte, nachdem er ja zu seinen trigonometrischen Operationen 
reiner Luft bedurfte. Die im Folgenden niedergelegten Beobachtungen 
verdanken wir der mündlichen Mittheilung des Herrn Hegedűs.

An der Küste der Welkomst Bai in einer beiläufigen Entfernung von 
GO—70 südlich vom Krakatau wehte, wie an den vorhergehenden
Tagen, so auch am Morgen des 26. August der hier herrschende südöstliche

Ih r Sjcliall verlor sich wahrscheinlich im Geräusch des Donners oder wurde 
m it diesem verwechselt.

** Nature, 2!). ]5d. 240 tu
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Mousson. Wie bekannt, pflegt unter den Tropen die Windrichtung sehr 
regelmässig zu sein und so Tage, selbst Wochen lang unverändert zu 
bleiben. Südlich vom A equator ist dort zur Zeit unseres Sommers Winter, 
der sich blos durch seine anhaltende Trockenheit auszeichnet. Es war 
daher gewiss überraschend, als Vormittag um 1 I Uhr der Wind plötzlich in 
einen westlichen Sturm umsclilug, der tief stehende, gewitterschwangere 
Wolken vor sich hertrieb, so dass, was, wie erwähnt, zu dieser Jahreszeit 
eine grosse Seltenheit ist, ein heftiger Platzregen niederging. Um 3 Uhr 
Nachmittag erhob sich wieder ein südöstlicher W ind, während im Norden 
und in nordwestlicher Richtung sich Wolken aufthürmfcen ; um 5 Uhr waren 
heftigem Kanonen-Feuer ähnliche Detonationen zu hören; beim Sonnen
untergang nahm die Luft eine gelbrothe Färbung an und war mit Elektri- 
c-ität geschwängert. Der aussergewöhnlichen Luftbewegung folgte nun eine 
eigentümliche Ruhe und Glätte des Meeres, aber diese Ruhe und Stille 
der Natur versetzte das Gemüth in einen Zustand ängstlicher Spannung.

Diese Todtenruhe des Meeres hielt bis 7 Uhr Abends an, als sich 
dann plötzlich eine Fluthwelle erhob und die Uferlinie, das ist das höchste 
Niveau der regelmässigen Fluth überschritt. Die Welle rollte vom Ufer wieder 
zurück; warf sich aber alsbald wieder aufs Land; die sich heranwälzenden 
und dann zurückziehenden, dabei immer höher und höher anwachsenden 
Wellen folgten i;i Intervallen von einer Viertelstunde auf einander. Unge
fähr um 8 Uhr hatten die Wellen die dem Wasser nahe stehenden Häuser 
weggefegt; die ankernden Schiffe dagegen ans Land geschleudert, wo sie, 
nachdem die Wellen wieder zurückglitten, in tausend Stücke zerbrochen 
liegen blieben. Dieser Wellenschlag des Meeres war in der 60—70 7í7 f ent
fernt liegenden Welkomst-Bai viel stärker, als in dem dem Krakatau näher 
liegenden Anjer. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Welle fiel feiner 
Sand. Der Wellenschlag, der Aschenfall und die elektrischen Erscheinungen 
hielten die ganze Nacht hindurch an. Am Morgen des 27. Juni um 6 Uhr 
trafen die Wellen in kürzeren Zwischenräumen aber in grösserer Mäch
tigkeit ein; an der Küste Java’s wurden die Städte Anjer und Tyeringen 
liberschwemmt und die grösstentheils aus Holz und Bambusrohr erbauten 
Häuser zerstört. Aus dpn Kampongs (Dörfer) des Küstenstriches floh die 
Bevölkerung auf die mit der Küste parallel laufende 10—15 mf hohe Ter
rainwelle: viele versuchten aber beim Zurückweichen der Wellen ihre 
Häuser wieder zu erreichen, um nach Möglichkeit ihr Hab und Gut zu 
retten ; fanden aber dabei meist ihren Tod. In Anjer fielen die sich nicht 
flüchtenden Europäer schon um 6 Uhr dem erbosten Elemente zum Opfer; 
denn schon die erste hohe Welle überfiuthete die Häuser und ertränkte die 
in ihren Betten Ruhenden. Einige entkamen auf wunderbare Weise; so be
sonders die Gattin des Residenten, die mit ihren beiden Kindern im Arm 
während der Flucht von der Welle zwar ereilt, aber von ihr auf einen höher

i : ; 5
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liegenden Punkt gewoifen wurde. Die muthige Frau wusste ihre Situation 
glücklich zu benützen, denn sie eilte noch bevor sie die nachfolgende Welle 
erreichen konnte, auf einen sicheren höherliegenden Punkt. Ein anderer 
Europäer verdankte blos der Schnelligkeit seines Pferdes seine Rettung. 
Bei Tyeringen erreichten damals die AVeilen noch keine solche Höhe, den
noch wurde die Stadt am Morgen des 27. doch ohne Menschenopfer ver
wüstet. Um 8 Uhr hörten die immer mehr und mehr anwachsende Wellen, 
die Detonationen und Blitze plötzlich auf; gegen 9 Uhr aber ertönten 
ebenso plötzlich drei auf einander folgende schauerlich heftige Schläge, 
deren Schall sogar noch über die ostindischen Besitzungen der Holländer 
hinaus hörbar war. In Makassar (Celebes) und in Atyej (an der nordwest
lichen Spitze von Sumatra), beide vom Krakatau in einer beiläufigen 
von 1500 Kilometer, glaubten die holländischen Truppencommandanten 
feindliche Schüsse zu vernehmen. Yon Makassar ging ein Kriegsschiff 
aus, von Atyej dagegen rückte der General mit seiner ganzen Trup
penmacht aus der Festung dem vermeinten Feinde entgegen. Eine 
französische Brigg hörte östlich von Sumatra in einer Entfernung von 
1600 7i)m die Detonationen und die Insassen derselben wunderten sich 
Donner ohne vorhergehenden Blitz vernommen zu haben.

Wenige Minuten nach den heftigen Schallerscheinungen verfinsterte 
sich das Tageslicht und kurz nach neun Uhr trat eine so undurchdring
liche Finsterniss ein, dass selbst die Umrisse der Häuser und Bäume nicht 
zu unterscheiden waren, selbst die eigene vor die Augen gehaltene Hand 
konnte man nicht sehen.

Es war schon früher klar, dass die Wellen vom Krakatau ausgingen 
und der Entfernung entsprechend eine halbe Stunde nach jeder Eruption 
Anjer und erst nach einer weiteren halben Stunde die Welkomst-Bai 
erreichten ; dort, wie überhaupt in jeder Einbuchtung der Küste, über
schritt die Fluthwefle letztere viel höher als an den offenen Küstenlinien; 
wie dies einerseits bei Anjer und Tyeringen, andererseits wieder in der 
Welkoinst- und Lampong-Bai, ebenso beim Cap St. Nikolaus, wo die Enge 
des Canals selbst die Stauung verursachte, zu beobachten war.

Die auf den grossen x\usbruch folgende Fluthwelle erreichte in der 
Welkomst-Bai eine Höhe von beiläufig 24 Meter, wovon sich H eg edű s  aus 
der unmittelbar, n Nähe jenes Ortes, wohin er sich mit seinen Begleitern 
geflüchtet hatte, nachträglich überzeugen konnte. Jene höchste Welle ver
ursachte auch in der Stadt und unter ihren Bewohnern die grösste Ver
wüstung. Ausser den zahlreichen grösseren und kleineren Ortschaften an 
der Küste Java’s wurden Anjer, Tyeringen, Merak in wenigen Minuten 
gänzlich zerstört; in Anjer blieb nicht ein Gebäude übrig, selbst die mas
siven Basteien und Gebäude der Festung wurden hinweggefegt. Die nach 
dem Schwinden der Gefahr dorthin eilenden Regierungsbeamten fanden
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die Stelle mit Sand bedeckt. Der Leuchtthurm Jiel der Zerstörung ebenfalls 
zum Opfer. In Tyeringen kam der eingeborne Regent mit seiner ganzen 
öS Häupter zählenden Familie um ; der europäische Unterresident wurde 
ebenfalls mit seinen beiden Kindern und noch anderen vier Europäern eine 
Reute der Wellen.

In Merak liess die Regierung für die Hafenbauten zu Batavia einen 
grossen Steinbruch eröffnen, aus welchem zwei Lokomotive das Stein
material zu den Schiffen beförderten. Das ganze Personal des Steinbruches 
ging zu Grunde, nur ein europäischer Arbeiter fand dadurch Rettung, dass 
ihn die Welle auf einen höheren Punkt schleuderte. Die beiden Lokomotive, 
von denen jedes wenigstens 20—22,000 Kilogramm Gewicht hatte, wurden 
von ihrem Standorte 200— 300 Meter weit geworfen und in völlig unbrauch
baren Zustand versetzt; selbst die Eisenschienen wurden durch die alle 
Vorstellung uberbietende Kraft der Welle wie Holzspäne verbogen.

Von dem minder bevölkerten Sumatra wurden keine solche Schauer- 
Nachrichten gemeldet. In Telok-Betong, dem Hauptorte des Bezirkes 
Lampong, wurde mit Ausnahme des höher liegenden Residenzgebäudes 
und der Citadelle Alles zerstört; ein Regierungsdampfer wurde beiläufig 
ö Kilometer weit auf die Küste geschleudert.

Dort, wo an der südwestlichen Spitze Java’s die Halbinsel des 
Panjungberges mit der Insel selbst durch eine 0—7 Kilometer breite nie
dere Landenge zusammenhängt, rollte die Welle aus der Welkomst-Bai 
in die südliche Java-See hinüber und mähte die dichte Vegetation, welche 
die Landenge bedeckte, förmlich nieder. — Ueber diese Landenge war 
H eo edü s mit der aus den Dörfern sich ihm anschliessenden Bevölkerung 
geflohen. Die am Morgen um 9 Uhr herrschende Einsterniss verhinderte 
ihn aber im Vorwärtsdringen, selbst mit Lampen konnten sie ihre Situation 
nicht ändern, wesshalb sie auf einer Felsenerhöhung der Erdzunge das Ende 
der 18 Stunden lang dauernden Tagnacht abwarteten. Trotz des Lärmes 
der Detonationen konnten sie das Geräusch der sie umtosenden Wellen 
und das Brechen der Bäume gut ausnehmen. Erst am Morgen des 28. 
erkannte H egedűs die gefährliche Lage seines Zufluchtsortes: die Flutli 
hatte sie vollständig umringt und der Eelsenhügel war nur um 2—3 Meter 
höher als das Wasser. Wie ungeheuer die Kraft des Angriffes der Sturz
welle war, zeigten auch die entwurzelten und entzwei gebrochenen Varingin- 
Bäume (ficus  b en ja m in a , L in .), deren Stämme oft durch den Complex der 
Luftwurzeln einen Durchmesser von 5—6 Meter erreichen. Die Gewalt dér 
Welle war eine derartige, dass selbst in einer Entfernung von 10—1J Kilo
meter von der Küste noch Dörfer zu Schutthaufen verwandelt wurden. 
Alle Diejenigen, die am Morgen des 27. vor den drohenden Wellen in der 
1 mgebung von Anjer, Tyeringen und der Welkomst-Bai auf die mit der 
Küste parallel gehende, 10— 15 Meter hohe Terrain welle flohen, gingen
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in Folge der sich um 0 Uhr einer weissen Mauer gleich vordringenden Welle 
unrettbar zu Grunde. Nach den amtlichen Zählungen beträgt der Men
schenverlust unter den Eingeborenen auf Java und Sumatra 40,000; von 
den an den Küsten lebenden 20—25 Europäern konnten sich nur zwei bis 
drei retten. Mit einem Worte, die unmittelbar an der Küste lebende ganze 
Bevölkerung kam um’s Leben. Das zähe Festhalten an die väterliche 
Hütte und der einfältige Fatalismus der Eingeborenen trug viel dazu bei, 
dass die Zahl der Geretteten eine so geringe ist. In vielen Kampongs, die 
H eg ed ű s  durchzog, war die Bevölkerung durch keine Ueberredungskunst 
dazu zu bewegen, dass sie ihre Hütten verlassen und sich ihm anschliessen 
oder wenigstens auf höhere Punkte der Insel fliehen mögen.

Die grosse Fluthwelle warf eine solch’ colossale Wassermasse auf das 
Land, dass am 28. die Flüsse ganz angeschwollen waren und am südlichen 
Ufer von Java, wohin H eg ed ű s  mit anbrechender Morgendämmerung im 
Eilmarsch an einen sicheren Ort eilte, fand derselbe beim Ueberschreiten 
eines sonst kleinen Flusses beinahe seinen Untergang. J)iese Sündfiuth 
liess schauerliche Spuren auf der Küste zurück. Die Vertiefungen waren 
zu Seen umgewandelt, in denen die Leichen zu Hunderten schwammen, 
an denen die jetzt vom Meere zurückgelassenen Haie und die Krokodile 
ihren Festschmauss hielten. Doch noch schrecklicher als diese Scene war 
das pietätlose Benehmen der die Gefahr überlebenden Eingeborenen ; 
Niemand dachte an die Beerdigung der Ertrunkenen, sondern sie beraub
ten dieselben habgierig ihrer Schmuckgegenstände und ihrer noch brauch
baren Kleider.

Obwohl die dem Hauptausbruche folgende Fluthwelle am Vormittag 
des 27. die grösste Zerstörung verursachte, so hatte das Entsetzliche der 
Situation dennoch noch kein Ende. Unmittelbar nach der fürchterlichen 
dreimaligen Detonation um 9 Uhr trat ein Aschen- und Bimsteinregen ein, 
der immer stärker wurde; die niederfallenden Körner fand H eg edű s 
erbsengross. Zu Mittag liess sich eine schwangere Begenwolke nieder, die 
sich noch in der Höhe mit der Asche und dem Sande, des Vulkans zu 
Schlamm vermengte, so dass sie als wirklicher Schlammregen niederfiel. 
Unter der Last dieses Schlammes brachen die Aeste, ja selbst Stämme der 
Bäume zusammen, und das dadurch verursachte Geprassel erhöhte das 
Schauerliche des entsetzlichen stockfinsteren Tages. Selbst in Batavia trat 
eine solche Finsterniss ein, dass man Vormittag zwischen II und 12 Uhr 
die Lampen anzünden musste. Unterdessen fiel die Temperatur bedeutend, 
nach der Meinung H eg ed ű s  wenigstens um 10° C. unter die normale 
Temperatur, so dass gegen Abend Allen fröstelte.

Die Detonationen wiederholten sich, wenn auch mit geringerer 
Energie und in längeren Zwischenräumen, noch den ganzen Tag und die 
Nacht hindurch; ebenso nahm das Bollen des Meeres immer mehr ab;
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Morgens um M [ hr heiterte sich das Firmament auf und als der Tag (iS.) 
gänzlich anbrach, war es ringsum ruhig.und stille. H e g e d ű s , der am san
digen Meeresufer unter fortwährender Angst vor einer neuen Sturzwelle 
eine Strecke von 52 Kilometer zurücklegte, bemerkte zu seinem Erstaunen, 
dass die Ebbe und Eluth diesmal eine geringere Ausdehnung als die nor
male hafte.

Währt nd der ganzen Zeit verspürte H eg ed ű s  nicht die geringste Erd
erschütterung : bezüglich des Erdbebens kamen nur aus der Pachtung einer 
einzigen Linie von Java Nachrichten, welche Linie in die verlängerte Achse 
des Kendang-Gebirges fällt und gegen den Krakatau zu verläuft. Entlang 
dieser Linie waren die Erschütterungen so heftig, dass sie den Einsturz 
von Häusern verursachten.

Von den Küsten kamen ausser den Aufzeichnungen H eg e d ű s’ nur 
sehr wenige glaubwürdige Nachrichten nach Europa, weil Diejenigen, die 
Beobachtungen hätten machen können, entweder zu Grunde gingen, oder 
während der Flucht aus lauter Augst zur ruhigen Beobachtung unfähig 
waren.

Von An jer berichtete ein Augenzeuge Folgendes: Am 5b. Abends um 
b Uhr war es schon ganz finster; 15 Stunden später, um C> Uhr Morgens 
des 57.. kam die erste Sturzwelle. Ein glücklich Entkommener erzählt 
folgenderweise seine Kettung: Um ö Uhr lö Minuten ging ich ins Freie, 
als ich, mit Mehreren im Gespräche begriffen, die aus der Ferne heran
rollende dunkle Welle bemerkte, worauf ich sogleich die Flucht ergriff. 
Die Wassermasse lief mit mir um die Wette, schliesslich tiel ich erschöpft 
nieder, zu meinem Glücke auf einem höher liegenden Orte, wohin die Welle 
nicht mehr hinauf reichte. Ich sah, wie die Häuser des flachen Ufers zer
trümmert wurden. Ein Zweiter beschrieb, das Ereigniss wieder wie folgt: 
Nach indischer Sitte machte ich schon früh meinen Spaziergang an der 
Küste, von wo ich heimkehrend den Schreckensruf vernehme : «Das Wasser 
kömmt!» Zurückblickend sehe ich die hohe Welle, vor welcher ich nicht 
mehr fliehen konnte ; im nächsten Augenblick ergriff und erhob sie mich, 
doch klammerte ich mich an den Gipfel eines Baumes an und wurde auf 
diese Weise glücklich gerettet! Darnach sah ich noch einige Wellen heran
kommen, welche Anjer zum Schauplatze eines tosenden Meeres umgestal
teten, aus dem nur die Hausdächer und die Kronen der Bäume herausragten. 
Ein, Dritter wurde von der Welle sammt seinem Bette auf einen hoch 
genug gelegenen Ort geworfen. Alle kamen darin überein, dass es um 
ü Uhr Morgens finster wurde und dass diese Finsterniss unter Blitzen, 
Aschen- und Schlammregen Dis zum Morgen des anderen Tages anhielt. 
Die Höhe der Welle konnte nach den Erzählungen 10 Meter betragen 
haben.

\ on Merak können wir die Nachrichten H eg ed ű s’ noch durch Fol-
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gendes ergänzen : Um 7V-2 Uhr Abends des 2G. waren heftige Detonationen 
und Erschütterungen fühlbar, die aber nicht vom Erdbeben herrührten. 
Die Wellen fegten die chinesische Colonie hinweg. Des Nachts bemerkte 
man in der Richtung des Krakatau feurige Erscheinungen und Erdstösse.

Am andern Morgen waren die europäischen Beamten noch sämmtlich 
in ihren Häusern als die erste Welle ankam ; sie schracken aber vor der
selben, diesmal zu ihrem Unglück, nicht zurück, denn die um 9 Uhr fol
gende riesige AVelle tödtete sie alle mit Ausnahme eines Einzigen. Der 
inspicirende Ingenieur, des Steinbruches, Mc. C o l l , schätzt die Höhe 
der Welle auf 41 Meter. *

Von den Küsten Sumatra’s erhielten wir folgende Nachrichten :
In Telok-Betong trat um 6 Uhr Abends des 20. ein schwacher Sand

regen ein; eine halbe Stunde später war das Meer spiegelglatt, am Ende 
der in das Meer hinausragenden Holz-Entrepots (Pier) war das Meer um 
einen Meter niedriger als sonst; plötzlich aber wurde es einen Meter hoch 
überschwemmt, so dass die dort beschäftigt gewesenen Arbeiter im Was
ser watend das Ufer zu erreichen suchten. Des anderen Tages um 6 Uhr 
20 Minuten ging ein Augenzeuge aus den auf den Anhöhen liegenden 
Kasernen in das Dorf Kankang, als sich eine schwarze Welle heranwälzte; 
sogleich floh er mit den Dorfleuten in die Kasernen zurück und auf den 
Hügel gelangend und zurückblickend war er Augenzeuge der Verwüstung 
mehrerer Ortschaften. Das Wasser blieb nur 1—2 Meter unterhalb der 2ö 
Meter hohen Talanghügel, musste daher 22—24 Meter hoch gewesen sém

in Ketimbang beobachtete der Controlor um 7 Uhr Abends des 27. 
ein heftiges Rollen des Meeres, mehrere Prau’s (malayische Schiffe) wurden 
ans Land geworfen. Des anderen Tages beten heisse Asche und um 1 I Uhr 
30 Minuten faustgrosse Steine. Bei der Ortschaft Binuangan in der 
Semangka-Bucht senkte sich am 27. der Wasserspiegel um 0 Uhr Mor
gens, die sonst unter dem Wasser verborgen gewesenen Felsen wurden 
sichtbar; bald aber kam eine hohe Welle an, welche zurückglitt, um aber 
bald wieder zurückzukehren und grossen Schaden anzurichten. Kurz dar
auf wurde es hnster, Schlamm und Asche helen bis zum späten Abend und 
nur am Morgen des nächsten Tages heiterte es sich wieder auf.

Kurze Zeit nach dem Eintreffen der Nachricht von der Katastrophe 
wurde das Kriegsschiff «Prins Hendrik» zur Sicherung der in den Canal 
einlaufenden Schiffe dorthin beordert. Dasselbe begab sich zuerst zum 
südöstlichen Vorcap Sumatra’s, zum Cap Vlakke hoek, aber der Bimstein
massen wegen konnte die Mannschaft nicht ans Ufer gelangen. Erst am

Indem  nach übereinstimmenden Nachrichten die Fluthwelle hei Anjer n u r 
Kl Meter hoch war, ist es zu bezweifeln, dass sie hei dem nicht in allzugrosser 
Entfernung liegenden Merak die vierfache Höhe erreicht haben sollte.
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H. September gelang dies einem zweiten Schiffe. Als sie den dort stehenden 
Lenchtthurm besuchten, fanden sie von dessen aus Ö Europäern und 14 
Eingeborenen bestehenden Personal 10 Eingeborene todt, J Europäer und 
4 Eingeborene aber schwer verwundet. Der Leuchtthurm selbst war stark 
beschädigt, seine Nebengebäude aber gänzlich zerstört.

Nach der Meldung des «Prins Hendrik» verschwand der nördliche 
Theil des Krakatau gänzlich und. von den neu entstandenen nach den 
Offfcieren des Kriegsschiffes Calmeyer und Steers benannten Inseln erhob 
erhob sich Rauch und zeitweise blitzten auch andere Feuererscheinungen 
auf. Die Officiere des Schiffes wollten am lf>. im Semangka-Busen ans 
Land steigen und fanden auch eine Stelle, wo kein Bimstein big, dort aber 
verhinderte die Brandung ihr Vorhaben. Des anderen Tages sank ein Boot 
im Bimstein ein, welcher um das Schiff herum eine Mächtigkeit von bei
läufig Lő Meter hatte, so dass man auf demselben festen Fuss fassen 
konnte. Das Schiff selbst konnte sich darin kaum vorwärts bewegen und 
als obendrein noch der Condensator explodirte, musste es die Anker aus
werfen. So weit das iVuge reichte, sah man das Meer mit Bimstein bedeckt. 
In der Lampong-Bai schwamm der Bimstein noch am I 4. September in 
einer Mächtigkeit von i ’d Metern. Die Insel Sebessi war vom Gipfel bis 
zur Sohle mit Asche bedeckt, die alles Lebende unter sich begrub. *

Der Bimstein schwamm aber nicht blos im Sunda-Canal. Die fran
zösische Barke «Gipsy» steuerte am 9. September unter dem 4° ö' süd
licher Breite und 79" 46' östlicher Länge* daher vom Krakatau in einer 
Entfernung von d780 Kilometern, den ganzen Tag im Bimstein. **

Ueber die durch die Katastrophe verursachten Schäden und Verände
rungen, die der Meeresgrund und die Küsten erlitten, erschienen die ämt- 
lichen Berichte noch nicht. Aber nach dem Bisherigen ist es gewiss, dass 
im Sunda-Canal keine beträchtlichen Aenderungen stattfanden. Der öst
liche Theil des Canals zwischen Java und dem Krakatau veränderte sich 
geradezu gar nicht. Das Niveau der Küstenlinie blieb sowohl in Java wie in 
Sumatra dasselbe wie früher und der Meeresgrund setzt der Schifffahrt 
nirgends ein Hinderniss entgegen, so dass man von Bodenerhebungen oder 
Bodensenkungen nic^t sprechen kann. Der vulkanischen Thätigkeit ist 
blos die Vernichtung der südlichen Hälfte des Krakatau und die Ent
stehung der zwei neuen Inseln zuzuschreiben. Es ist sehr wahrscheinlich,

* Nature, 29. Bd. pag. 240 ff.
** Der Bimstein enthält dieselben Bestandtheile wie der Obsidian und un ter

scheidet sich von demselben nur durch seine poröse, schwammige Structur. Beide 
sind nur die glasigen Modificationen des Trachytes ; auch sein specifisches Oe wicht 
ist dasselbe, dass aber der Bimstein trotzdem auf dem W asser schwimmt, verur
sachen seine zahlreichen m it Luft erfüllten Höhlungen. Sobald sich aber dieselben 
mit W asser anfüllen, sinkt der Bimstein zu Boden.
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dass sich am hügeligen Meeresgründe vom Cap Marken« hoek bis zum 
Krakatau zahlreiche Krater öffneten, welche die ungeheure Menge Bimstein 
auswarfen, welche nicht nur den nördlichen Eingang der Lampong-Bai 
versperrte, sondern sich auch überall an den Küsten Sumatra's in grossen 
Massen anhäufte. Es ist kaum anzunehmen, dass diese Riesenmenge blos 
vom Krater des Krakatau allein herrühre.

Die Lage der neuen Inseln zwischen dem Vulkan Radja Bassza und 
dem Krakatau, ferner der Umstand, dass zur Zeit des grossen Ausbruches 
und der Entstehung der Inseln sich auch die älteren Krater des Radja 
Bassza und des Krakatau öffneten und seither fische werfen, beweisen, 
dass beim Ausbruche des Krakatau die abyssodynamischen Kräfte sich ent
lang einer in nordnordöstlicher Richtung verlaufenden Spalte äusserten. 
Es ist in Folge dessen unbestreitbar, dass der Krakatau nicht nur in poli
tischer, sondern auch in geologischer Hinsicht nicht wie J un gh uh n  meinte 
zu Java sondern zu Sumatra gehört. Die Querspalte, die V erbeck  auf dem 
seiner Publication beigefügten Kärtchen* einzeichnete, ist daher durch die 
jüngsten Ereignisse vollkommen motivirt.

Das Verschwinden der nördlichen Hälfte des Krakatau ist das Resul
tat des Einsturzes. Es ist bekannt, dass sich am dO. Mai ein neuer Krater 
öffnete, der drei Monate hindurch mit einer bald geringeren, bald grösseren 
Kraft fortwährend Asche, Lapilli und Bimstein auswarf; auch diesbezüg
lich sind wir unterrichtet, dass sich seit seiner Entstehung bis Mitte August 
eine ungeheure vulkanische Masse um denselben herum anhäufte. Es 
entstanden demzufolge in der Tiefe des Vulkans Höhlungen, derem Ein
sturze mit der grössten Wahrscheinlichkeit da-- Versinken eines Theiles 
der Insel zuzuschreiben ist.** Genaue Tiefmessuugen werden es ent
scheiden, ob sich an der Stelle des verschwundenen Terrains die Trümmer 
eines eingestürzten Vulkans befinden oder nicht. Es ist bemerkenswert]! und 
besonders hervorzuheben, dass den entsetzlichen Explosionen des Krakatau 
Lein Erdbeben cor waging, sowie auch kein solches dieselben begleitete. 
Verlässliche Nachrichten sprechen blos von einem bei Merak beobach
teten Erdbeben. Herr H eg edű s  betont, dass er in der Welkomst-Bai nicht 
die geringste Spur einer Erderschütterung verspürte. Diese negative Angabe 
gewinnt bei der Beurtheilung der Entstehung der Wellen grossen Werth ;

Jalirb. f. Min. 188:2. Beilage II , T, I \ ’, Fig. 2.
** Der Flächeninhalt der neu entstandenen Inseln Calmeyer und Steers beträgt 

2-96 und 4‘26 Im Decemberheft der «Geographischen M ittheilungen» Bd. 29,
H. 461—462, ist der die Veränderungen im Sunda-Canal darstellenden Landkarte 
eine kleine Notiz beigefügt. In  derselben wird auf Grund planimetrischer Berech
nung der verschwundene Theil des K rakatau auf 23-25 der neu hinzugekom-
niene Theil auf L42 angegeben, so dass der ursprüngliche Flächeninhalt der
Insel von 32*5 CKfm je tz t auf 10-66 D7iyOT herabgesunken ist.
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und dass die diesbezüglichen Mitteilungen volles Vertrauen verdienen, 
beweist schon jener Umstand, dass di,e Erdbeben auf Java eine tägliche 
Erscheinung sind und daher den Europäern hinlänglich Gelegenheit gebo
ten ist, sich mit den verschiedenen Graden und Arten des Erdbebens ver
traut zu machen. Wäre die Katastrophe vom Erdbeben begleitet gewesen, 
so hätten dies die an der Küste lebenden Europäer mit aller Sicherheit 
erkannt.

Für die Entstehung der Flutwellen, die vorzüglich die Küste Java’s 
verwüsteten, ist daher nur eine Erklärung möglich. Dieselben waren keine 
Erdbebenwellen, sondern durch die Explosionen und vielleicht auch durch 
die Einstürze verursachte Wasserstauungen. Die Berichte lassen deutlich 
erkennen, dass das Steigen des Meeres am Abend des 20. schwach begann 
und seinen höchsten Grad den 27. Í) Uhr Morgens erreichte, um jene Zeit, 
als nach den drei von Herrn H egedüs beobachteten entsetzlichen Explo
sionen des Krakatau ebenso viele Wellenberge die Küste trafen. Die 
Meinung des Herrn H eg edű s geht dahin, dass gerade die rasche Aufeinan
derfolge der Stösse die beträchtliche Hebung der Wellen verursachte; 
eine Welle schob die andere und von der festen Küste zurückprallend, 
musste die von zwei Seiten eingezwängte Welle sich zu jener unerhörten 
Höhe aufstauen und so als steile Wand auf die Küste fallen, wo sie in 
Folge ihrer ungeheuren Masse und der ihr innewohnenden Geschwindig
keit Alles niederwarf, was sie nur erreichen konnte. Nach den Zeitangaben 
Herr H eg ed ű s’ betrug die Geschwindigkeit, mit der sich die Wellen vor
wärtsbewegten, beläufig 20 Meter während einer Secunde. Dieser Schnel
ligkeit ist es zuzuschreiben, dass von den in der Sunda-Enge sich befind
lichen Schiften nur der «Laudon», der unmittelbar vor Telok-Betong 
ankerte, die Fluthwellen verspürte. Die weiter von der Küste segelnden 
Schiffe wurden in Folge der Trägheit der Masse und der grossen Geschwin
digkeit der Bewegung der Wellen kaum in Schwankungen versetzt; oder 
wurden vielleicht draussen am Meere überhaupt gar keine Wellen erzeugt, 
sondern gleichwie bei der durch einen Stoss getroffenen Kugelreihe blos 
die allerletzte in Bewegung gesetzt wird, so mag es auch hier mit der die 
Küste berührenden \Wassermasse der Fall gewesen sein. Nur bei der 
Annahme dieses Falles ist es möglich, dass der Segler Charles Bai in der 
Nähe von Anjer sah, wie sich die Wellen auf «Brabants lioedje» warfen, 
den Schlag aber selbst nicht fühlte.

Merkwürdig ist noch die beträchtliche Schwankung des Barometers 
und dass zur Dämmerungszeit des 20. August am Ufer von Sumatra die 
Wellenbewegung glatt und mit einer Wassersenkung — einer negativen 
Welle — begann und dass die grössten Wellen auf die Zeit der Ebbe 
fielen. (An der Küste Java’s ist der Unterschied der normalen Ebbe sehr 
gering, beträgt blos einige Fuss.)

ÜBER DIE ERUPTION DES KKAKATAU. ]
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An die den Ausbruch begleitenden meteorologischen Erscheinun- 
nungen haben wir keine Bemerkungen zu knüpfen, da dieselben normale 
Nebenerscheinungen eiues jeden Ausbruches sind, wie wir dies selbst aus 
den Lehrbüchern wissen. Bezüglich des Schlammregens aber stehen wir vor 
der Alternative anzunehmen, entweder dass der Krater des Krakatau den
selben directe ausgeworfen, oder dass die trockene warme Asche der Erup
tion sich in der Luft mit dem verdichteten Wasserdampf zu Koth ver
mengte. Unserer Auffassung nach besitzt letztere Erklärung die grös
sere Wahrscheinlichkeit. Die ungeheure Menge des auf das Verdeck des 
Laudon und der Berbicc gefallenen Schlammes dient uns aber zugleich 
als ausgezeichnete Erklärung zur EntstehungswTeise des in den Stratovul
kanen -Tavas und unseren vaterländischen Trachytgebü-gen vorkommenden 
grauen, compacten und äusserst feinen thonigen Tuffes, Trasses, welcher in 
Siebenbürgen mit dem localen Namen «Palla» bezeichnet wird?

Unseres Wissens nach ist dies der erste beobachtete Fall, dass sich 
der Schlamm in der Luft bildet; nach der bisherigen Auffassung sollten 
die niedergehenden Platzregen sich erst beim Niederfallen mit der schon 
am Boden liegenden Asche zu Koth vermengen und erst hierauf die ent
fernter liegenden Gegenden überfluthen. Dass für die grosse Einförmigkeit 
des Tuffes, Trasses und Palla’s der Schlammregen des Krakatau eine 
bessere Erklärung gibt, bedarf wohl keiner näheren Auseinandersetzung.

Die Katastrophe erstreckte sich, wie schon erwähnt, nicht über den 
Sunda-Kanal hinaus. In der Bantam-Bai an der östlichen Hälfte des Vor
caps St. Nikolaus war die Welle nicht höher als D8—2‘0 Meter. Einige der 
Küste nahe stehenden Häuser wurden vom Wasser zertrümmert, einige 
Prau’s an die Küste geworfen, so wie auch mehrere Leute getödtet; 
aber alles dies verschwindet im Verhältnisse zu dem schauerlichen Schicksal 
der unglücklichen Städte des Canals. Ausser der drei Stunden währenden 
Finsterniss und der Erschütterung der im Hafen ankernden Schiffe trug 
sich in Batavia nichts besonderes zu. Die Detonationen waren noch in 
Ceylon und Saigon hörbar, die Finsterniss aber selbst in Singapor wahr
nehmbar ; selbst in Central-Java erstreckte sie sich, von schwachen Aschen
regen begleitet, bis Surekarta.

Die französische Brigg B rani bemerkte unter dem 1° ál) und 2° 59' 
südl. Breite und 89° 56'—89° 50' östlicher Länge, vom Krakatau in einer 
Luftlinien-Entfernung von beiläufig 1670 7%,, am 27. von Mitternacht an 
bis zur eilften Stunde des Vormittags und wieder am 28. den Niederfall von 
sehr feinem schneeweissem Sand, welchen die Luft verfinsterte. Es ist aber 
möglich, dass derselbe vom Merapi auf Sumatra herrührte. *

* Ueber das Wesen der Asche des K rakatau vergleiche man Dr. A. S a u er , 
die Krakatau-Aschen des -Jahres 18S3. Bes. Abdr. aus den Ber. der naturf. Ges. 
zu Leipzig. Jahrgang 1883. p. 87.



Die Fluthwelle hatte eine viel grössere Ausdehnung. Sie erstreckte 
sich über den ganzen indischen Ocean, ja selbst im atlantischen Ocean 
soll sich dieselbe in einer abnormen Fluth fühlbar gemacht haben. Nach 
den Berichten G. H. Darwin’s * soll sich am 27. August in Aden, Kuraschi, 
Bombay, und am Flusse Hugh zwischen Kalkutta und dem Meere eine 
aussergewöhnliche Fluth bemerkbar gemacht haben. In Port-Blair (Adaman- 
Inseln) und in Negassadam (an. der südöstlichen Spitze Indiens) soll die 
Welle mit solchem Geräusch angekommen sein, als wenn ein Schiff Noth- 
signale abgegeben hätte.

Das Diagram der Ebbe und Fluth, welches in Port-Elisabeth (Süd- 
Afrika) vom 26.—30. August (von Mittag zu Mittag) aufgezeichnet wurde, 
zeigt, dass die Fluth am 27. August Nachmittag um 4 Uhr vollständig 
normal war. Aber gegen 8 Uhr Abends stellte sich eine aussergewöhnliche 
Schwankung mit einstündiger Periodicität ein, um 0 Uhr Abends erhoben 
sich die Wellen auf 1 '5 Meter (5 Fuss) und wurden dann blos allmälig 
wieder geringer. Wenn wir nun in Betracht ziehen, dass die Entfernung 
dieses Ortes beiläufig 8860 beträgt, und dass die Uhr auf Port-Eisabeth 
um 5 Stunden 18 Minuten 30 Secunden im Vergleich zur Zeit des Kra
katau’s zurückbleibt; ferner dass die grosse Eruption des 27. August bei
läufig um 8 Uhr 45 Minuten Morgens stattfand, daher die durch sie ge
hobene W7elle während 17 Stunden und 34 Minuten an die Küsten Süd- 
Afrikas gelangte, so können wir die Geschwindigkeit der Welle auf 
140'] 6 m' für die Secunde berechnen.

Bei der Insel Mauritius fiel das Meer am 27. August Nachmittags um 
2 Uhr plötzlich um 1*2—D5 w/ ; nach einer Stunde aber kehrte es wieder 
auf seinen vormaligen Stand zurück.

Bei der Insel Rodriguez brodelte das Meer am 27. August Mittags 
1 Uhr 30 Minuten wie kochendes Wasser im Theekessel. Die Erscheinung 
trat plötzlich ein und hörte ebenso plötzlich auf. Nach einer Stunde zeigte 
sich die Störung im inneren Hafen aufs Neue; es hob sich das Wasser 
plötzlich auf 1'8 Meter, warf die Schiffe ari’s Land und liess sie bei sei
nem raschen Rückzuge daselbst liegen. Das Wasser war schlammig und 
weniger salzig wie spnst.

Seitdem sich dieses ausserordentliche Ereigniss zutrug, zeigt das Fir
mament gegen Nordwest allabendlich bis gegen 7 Uhr 15 Minuten eine 
eigenthümliche ungewöhnlich lebhafte purpurrotlie Färbung.

Auf der Insel Réunion betrug die Hebung des Meeres ebenfalls 
D5 mj  und zwar zur selben Zeit, wie auf den erwähnten naheliegenden 
Inseln.

Auf der Insel Mauritius zeigte am 27. August auch das Barometer

* Nature, Bd. 28. p. 62f>.
Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884.

ÜBER DIF ERUPTION DES KRAKATAU.
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eine grosse Abnormität; an jenem Orte erreicht es sein Maximum ge
wöhnlich um 9 Uhr 30 Minuten Morgens, und sein Minimum Nachmittags 
um 3 Uhr 30 Minuten. Diesmal aber begann es schon Mittags zu schwanken 
und stand um 1 Uhr 10 Minuten am tiefsten.

Auf den Inseln St. Brandon (Admirant) unter dem 0° südl. Breite 
erhob sich das Meer am 27. August Nachmittag um 3 Uhr gerade zur Zeit 
der Ebbe plötzlich 'um 6 mj  über die höchste Wasserlinie empor. Bald 
darauf fiel dasselbe wieder rasch, um sich aber von I 5 zu I 5 Minuten wie
derholt zu heben, später wurden die Zwischenräume immer länger, die 
Wellen wurden aber immer grösser und grösser, bis gegen 7 Uhr Abends 
die grössten Fluthwellen ankamen. Dies als die Eintrittszeit der grössten 
Wellen annehmend, würden wir nach obiger Berechnungsweise für die 
Geschwindigkeit der Welle 121 Meter erhalten.

Auf der Insel St. Brandon erschien der westliche Horizont beim Son
nenuntergang eigenthümlich wie in Rauch gehüllt, am Nachmittage des 
28. wiederholten sich dieselben Elutherscheinungen, aber schwächer. Zur 
Morgendämmerung war von OON bis OSO am Himmel eine eigentliümliche 
Purpurfärbung sichtbar und die Sonne stieg so auf, wie sie durch das 
rothe Glas des Sextanten erscheint.

Auf die Seycliellen-Inseln langte die Fluth am 27. August Nachmit
tags 4 Uhr ein ; Abends 5 Uhr war die Sonne klar und glänzend, bei der 
Dämmerung überschüttete ein eigenthümlicher glänzender Farbenschimmer 
den Himmel, der bis halb 7 Uhr immer lebhafter wurde, nach einer Viertel
stunde aber wieder verschwand. Des anderen Tages um 7 Uhr Morgens 
war die Sonne dem Vollmonde ähnlich und schien statt 30° 70° hoch über 
dem Horizont zu stehen. *

Die Daten, welche dazu dienen können, den Ausbruch des Krakatau, 
seine Nebenerscheinungen und seine umgestaltende Kraft zu beurtheilen, 
sind bei weitem noch nicht vollständig gesammelt. Nach dem Bisherigen 
können wü aber hoffen, dass diese Katastrophe, wie sie sich nur in Jahr
hunderten zu ereignen pflegt, nach allen Richtungen hin den Gegenstand 
eingehender Studien bilden und für die Vulkanologie ein alle bisherigen 
übertreffendes Beispiel bieten wird.

* Nature, 28. Bd. S. 626—627. 29. Bd. S. 32—33.
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ÜBER DIE

BED IN G U N G EN  DER BIL D U N G  VON GEDIEG ENEM  SC H W E FE L
Durch Experim ente e r lä u te r te r  V ortrag

gehalten in der Fachsitzung der ung. geol. Gesellschaft am 5. December 1883 im 
Vortragssaale für allgemeine Chemie am Josefs-Polytechnikum.

V o n

Dr. L udwig Ilosyay.

Jene bedeutende Affinität, welche zwischen dem Schwefel.und den 
verschiedenen Metallen und Metalloxyden besonders bei höherer Tempera
tur besteht, lässt es als sehr wahrscheinlich erscheinen, dass der gedie
gene Schwefel nicht aus jener Periode unserer Erde herstamme, als letztere 
noch ein ghihendes Sphaeroid war, sondern in einer viel späteren Zeit aus 
den Zersetzungsproducten der Sulphate hervorgegangen sei.

Bei der Zersetzung der Sulphate begegnen wir zwei Producten, 
welche bei der Bildung des Schwefels in Betracht gezogen werden müs
sen ; diese sind das Schwefelwasserstoffgas und das Schwefeldioxyd.

Wenn Sulphate bei höherer Temperatur mit organischen Stoffen 
Zusammenkommen, so werden dieselben zu Sulphiden reducirt. Diese letz
teren entwickeln bei gewöhnlicher Temperatur mit Säurehydraten oder 
Haloidsäuren, — oder bei einer entsprechend höheren Temperatur durch 
die Einwirkung von Hydrogen oder Hydrogen Verbindungen, daher auch 
durch die des Wasserdampfes, Schwefelwasserstoffgas.

Einige Verbindungen, namentlich die Sulphate der schweren Metalle, 
liefern bei hinreichend hoher Temperatur Schwefeldioxyd als Zersetzungs- 
product. Ob die hohe Temperatur der Laven der Vulkane bei den Schwefel- 
dioxydexhalationen eine Bolle spiele, — oder ob das Schwefeldioxyd aus 
den Sulphiden, resp. aus dem Schwefelwasserstoffgas und dem Oxygen der 
Luft in nicht allzu grossen Tiefen entstehe, — ist eine Frage, welche man 
definitiv nicht erledigen kann. Dasselbe kann eben auf beide Arten ent
stehen, da diese zwei Ansichten durchaus in keinem Widerspruche zu 
einander stehen.

So viel ist gewiss, dass sich in den Gasen von seit längerer oder 
kürzerer Zeit thätiger Vulkanen wenn auch nicht immer, so doch oft 
Schwefeldioxyd, und in den meisten Fällen aber Schwefelwasserstoffgas 
vorfindet; ferner ist es auch durch die bisher gemachten Erfahrungen
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bewiesen, class bei frischen Eruptionen das Schwefeldioxydgas nie gefehlt 
hat, während bei den fortwährend in Action befindlichen Vulkanen blos 
von Schwefelwasserstoff die Rede ist.

Wenn das Schwefeloxygengas — sei es nun frei oder in Wasser gelöst 
— längere Zeit hindurch mit der Luft in Berührung steht, oxydirt es sich 
theilweise, indem das Hydrogen desselben zu Wasser wird, der Schwefel 
sich aber abscheidet. Man hat daher aus den grösseren Schwefelmengen, 
welche sich in der Nähe von thätigen Vulkanen mit Schwefelwasserstoffgas- 
exhalationen, oder in der unmittelbaren Nachbarschaft von schwefel- 
wasserstoffhältigen Wässern befinden, gefolgert, dass als die Quelle des 
gediegenen Schwefels der Schwefelwasserstoff zu betrachten sei, — eine 
Annahme, gegen welche man keine Einwendungen machen kann, da die 
Thatsachen den schlagendsten Beweis dafür liefern.

Wenn aber bei der vulkanischen Thätigkeit die Bedingungen zur 
Bildung von Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxyd gegeben sind, was 
geschieht dann mit diesen Proclucten ? — welchen chemischen Umwand
lungen sind dieselben wohl unterworfen, wenn dieselben gleichzeitig an 
die Erdoberfläche herauf gelangen ?

Die Antwort auf diese Frage ist folgende :
Das Schwefelwasserstoffgas ist bekanntermassen ein starkes Reduc- 

tionsmittel; der Wasserstoff desselben wird sehr leicht auf Kosten des 
Oxygens mancher Sauerstoffverbindungen zu Wasser. Auf Grund dessen 
entzieht es dem Schwefeldioxyd ebenfalls den Sauerstoff, was dann zur 
Folge hat, dass der Schwefel sowohl aus der einen, als auch aus der anderen 
Verbindung frei wird.

Diese Umänderung geht bei hoher Temperatur, bei Anwesenheit von 
Wasserdämpfen, aber auch bei gewöhnlicher sehr leicht vor sich, daher 
unter solchen Verhältnissen, welche bei Vulkanen stets vorhanden sind. 
Wenn aber auch nur die eine Bedingung erfüllt ist und blos der Wasser
dampf vorhanden wäre, so würde dies genügen, dass sich der Schwefel 
abscheide. Und da man den Schwefel nie in grösseren Tiefen antrifft, wo 
die Temperatur eine höhere ist oder gewesen sein mochte, so ist es sehr 
wahrseheinlieh, dass der Schwefel sich hei einer rjewöhnUchen- oder dieselbe 
nicht bedeutend überschreitenden Temperatur bilde.

Die Abscheidung von Schwefel bei der gegenseitigen Einwirkung von 
Schwefelwasserstoffgas und Schwefeldioxyd auf einander wird durch folgen
des Experiment ersichtlich gemacht. Wir führen in einen grossen 6—8 h 
fassenden trockenen und mit drei Oeffnungen versehenen Kolben bei der 
einen Oeffnung Schwefelwasserstoff, bei der anderen Schwefeldioxydgas ein, 
während wir durch die dritte Oeffnung die verbrauchten Gase, welche an 
der l mwandlung nicht mehr Theil nehmen, ausströmen lassen.

Leiten wir die Gase in getrocknetem Zustande in den Kolben hinein,



so bemerken wir erst ungefähr nach Verlauf von 8, 4 Stunden einen schwa
chen Schwefelniederschlag, worauf sich aber derselbe dann rasch vermehrt. 
Dieser Umstand hängt von der Quantität des neu gebildeten Wassers ab: 
je feuchter die Wände des Kolbens und die eingeleiteten Gase werden, in 
um so grösserem Maasse scheidet sich der Schwefel ab. — Wenn wir aber 
die Gase feucht oder blos durch Watte hindurch in den Kolben leiten, so 
bildet sich an den Kolbenwänden bereits nach einigen Minuten eine dicke 
Schwefelkruste. Es ist wahr, dass sich bei gewöhnlicher Temperatur und 
in Gegenwart einer bestimmten Menge Wassers auch Pentathionsäure 
bildet, wenn aber das Seliwefelwasserstoffgas im Ueberschuss vorhan
den ist, dann scheidet sich aus der Pentathionsäure ebenfalls wieder 
Schwefel ab.

Wenn wir bei dieser Umwandlung der Einfachheit halber annehmen, 
dass sich blos Wasser bilde und Schwefel abscheide, so betheiligen sich in 
diesem Falle an der Umwandlung I Volum Schwefeldioxyd und ű Volum 
Schwefelwasserstoffgas, woraus man leicht ersehen kann, dass, wenn un
ter den in den Kratern zusammentreffenden Gasen Schwefeldioxyd im 
Ueberschuss vorhanden ist, blos dieses, im entgegengesetzten Falle aber 
blos Schwefelwasserstoffgas sich entfernen wird.

Man kann es aber nicht blos diesem einen Umstande zuschreiben, 
dass bei Eruptionen vorwiegend Schwefeldioxyd gefunden wird, sondern 
auch jenem, dem zu Folge bei der herrschenden hinreichend hohen Tem
peratur durch Ox}Tdation der Sulphide und des Schwefelwasserstoffes 
ebenfalls Schwefeldioxyd gebildet wird.

Der sich an den Wänden des Kolbens absetzende Schwefel besteht 
aus in gelbem Carbondisulphid löslichen und unlöslichen Theilen, und 
erweist sich unter dem Mikroskope als rhombisch. Wenn wir bedenken, 
dass der natürlich vorkommende gediegene Schwefel ebenfalls rhombisch 
ist, erscheinen die angeführten Wahrnehmungen um so beachtenswerther. 
Es ist zwar nicht zu leugnen, dass sich jede Gattung des Schwefels durch 
langes Stehen, oder in manchen Fällen auch durch mechanische Einwir
kungen in rhombischen Schwefel umsetzt, wenn wir aber in Betracht 
ziehen, dass die Ejirbe des aus Schwefelwasserstoff besonders in Gegenwart 
von viel Wasser abgeschiedenen Schwefels von jener des gediegenen Schwe
fels sehr verschieden ist, — während die Farbe desjenigen Schwefels, 
welcher sich bei der Wechselwirkung von Schwefelwasserstoffgas und 
Schwefeldioxyd gebildet hat, mit derselben übereinstimmt, so können wir 
annehmen, dass diese letztere Reaction bei auch der Bildung des in der 
Natur vorkommenden gediegenen Schwefels eine bedeutende Rolle 
spielt.

Ich kann nicht umhin, an dieser Stelle die Resultate einiger Versuche 
aufzuzählen, welche ich zur Lösung der Frage, unter welchen Tempera
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tursverhältnissen die gediegenen Schwefelkrystalle sicli wohl gebildet haben 
mögen, für wichtig halte.

Bekanntlich scheidet sich der Schwefel aus der Carbondisulphid- 
lösung in rhombischen Krystallen ab. S chützenberger machte zuerst die 
Wahrnehmung, dass der aus Carbondisulphid abgeschiedene, und bei eine 
Temperatur von 111°—120° vorsichtig geschmolzene Schwefel abgekiihlt 
wieder die rhombische Kryst all form annahm. Eine Wiederholung des Ver
suches bestätigte S chützenberger’s Beobachtung; ja essteilte sich sogar 
heraus, dass ich bei der Abkühlung nicht blos bis 90° herabgehen konnte, 
wie dies S chützenberger beschrieb , sondern bis 86*4°, und erst bei dieser 
Temperatur erfolgte die Erstarrung des Schwefels. Monoklinische Krystalle 
erhielt ich, als ich Schwefelblume, Schwefelsfangen, Schwefelmilch, mono
klinischen Schwefel und krystallinischen Schwefel von Girgenti schmolz. 
Das Res altat war dassel be, als ich diese verschiedenen Schwefelarten vor 
dem Schmelzen mit Carbondioxyd benetzte.

Aus diesen Thatsachen kann gefolgert werden, dass die natürlichen 
Schwefel kry stalle hei einer höheren Temperatur als 1 20° nicht entstehen 
konnten, und seihst main dieselben auch aus dem ge schmal zenen Zustande in 
rhombische Krystalle « a  gegangen mären, so hätte jene Temperatur den 
Schmelzpunkt ■— 1 1 1 °  — höchstens um einen oder zwei Grade und auch 
dies nur auf sehr kurze Zeit übersteigen können, da Geh im entgegengesetzten 
Falle monoklinische Krystalle gebildet haben müssten.

Wir haben daher keine Ursache zu bezweifeln, dass, sei nun Schwefel
wasserstoffgas oder Schwefelwasserstoff mit Schwefeldioxyd die Quelle des 
Schwefels gewesen, derselbe sich nicht hei gewöhnlicher Temperatur abge
schieden hätte, während die Kryst illisation -—da von einem unmittelbaren 
Lösungsmittel nicht die Rede sein kann — eher als das Resultat einer bei 
derselben gewöhnlichen Temperatur vor sich gehenden Sublimation, als 
einer bei hoher Temperatur erfolgten Veränderung des Aggregatzustandes 
zu betrachten ist.

Es wäre eine kühne und etwas gewagte Idee, wenn man die natürlichen 
Schwefelkrystalle als aus einer Lösung entstanden betrachten wollte. Es 
ist Zwar gewiss, dass die carbonhältigen Körper der Bildung der Sulphide 
zeitlich vorangingen, und es fehlen in dem Leben unserer Erde die Bedin
gungen ebenfalls nicht, unter welchen man sich die Bildung von Schwefel- 
disulphid erklären könnte, trotz dem wird man aber eine solche Annahme, 
der zu Eolge das Lösungsmittel der natürlichen Schwefelkrystalle Schwefel- 
disulphid gewesen wäre, durch keinerlei Thatsachen bekräftigen können.

Das Petroleum ist zwar ebenfalls ein ausgezeichnetes Lösungsmittel 
für Schwefel, und wir erhalten aus einer bei 100° angefertigten Petroleum
lösung dieselben Krystalle wie aus dem Schwefeldisulphid. Obzwar es 
auffallend ist. dass der Schwefel in der Nähe bituminöser Mergel vorkömmt,
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in welchen das Bitumen einer der Verwandten des Petroleums ist, so ist 
mir doch noch kein einziger Fall bekannt, in welchem das Petroleum als 
natürliches Lösungsmittel des Schwefels erkannt worden wäre.

Als dritte Quelle des Schwefels können wir noch das Carbonoxy- 
sulphid betrachten ; doch ist die Menge des daraus entstehenden Schwefels 
nicht bedeutend. I)a aber das Carbonoxysulphid in Folge der Einwirkung 
von Wasser zu Carbondioxyd und Schwefelwasserstoff zersetzt wird, so ist 
es klar, dass überall, wo sich Carbonoxysulphid befindet, die Abscheidung 
<les Schwefels auch in di« sem Falle blos durch die Oxydation des Schwefel
wasserstoffes möglich ist.

STATISTIK DER ER DREHEN IN EN G A R N  IM JA H R E  1888.
Nach den von der Erdbeben - Commission der urig, geologischen Gesellschaft gesam

m elten Daten

zusammengestellt von

Dr. F ranz S chafarzik.

Nachträglich eingelangt:

1 8 8 2 , am 20 . Dezember, 911 47' Abends, wurde in Veszprim ein 
Seite nstoss mit NS-lieh er Pachtung verspürt, dem ein kurzes Zittern nach
folgte. Dem Stosse ging ein donnerähnliches Rollen voran. Derselbe 
wurde angeblich auch in S/uhhreisseribarg bemerkt. (Gymn.-Prof. .Josef 
P erger.)

Im  Jahre 1883.
1883, am 21. Jänner, 7>‘ 58' F rüh war in der ganzen Herzegovina ein E rd 

beben von der Zeitdauer einer Secunde fühlbar. (Egyetértés.)

1 8 8 3 , am 2. Februar, Früh i-h 50' (Budapestéi- Zeit), ein ziemlich 
heftiger kurzer Stoss in Werschetz, welchem ein 10—12 Sekunden langes 
Zittern folgte. Dem Stoss ging ein kurzes Prasseln voraus; die Richtung 
wurde in dem einen Berichte als N-S-liche, in dem anderen als NO-SW- 
liche angegeben. Der Stoss war stark genug, um die in Parterre-Wohnun
gen Schlafenden aufzuwecken, ferner um leichtere Gegenstände in Bewe
gung zu bringen und Fenster und Thüren erzittern zu lassen. Während 
des Erdbebens war das Firmament bewölkt und ging ein leichter Südwind. 
Telegraphischen Nachrichten zufolge verspürte man dasselbe Erdbeben 
auch in A nina, Orsóra und Bazias, während man in Temesvár, Oravicza, 
Weisskirchen und Moldova davon nichts wahrgenommen haben will. (Prof. 
J osef W aldherr und E il R ittinger.)

Ueber dasselbe Beben langte noch ein Bericht vom Oberberg- 
Ingenieur Herrn Samuel H usz aus Oravicza ein, laut welches dasselbe 
um öh 1' Morgens desselben Tages verspürt wurde. Die Uhr, auf welcher



15í2 D R  F R A N Z  S C H A F A R Z I K .

die Ablesung der Zeit geschah, ging der Budapestéi- um 15' voraus; diese 
Differenz in Abzug gebracht, erhalten wir als wirkliche Zeit des Eintreffens 
4h 46' Budapestéi’ Zeit, so dass sich zwischen den zwei Zeitangaben von 
Oravicza und Werschetz 4' Unterschied ergeben würden, was in Anbetracht 
der geringen Entfernung dieser zwei Orte von einander (ca. 84 /Kfm) etwas 
zu viel erscheint. Die Beobachtung geschah auch in Oravicza in einer 
Parterre-Localität; der Stoss war genug stark und deutlich zu verspüren, 
das nachfolgende Beben dauerte blos i  Secunden. Gleichzeitig mit dem 
Stoss vernahm man auch unterirdisches Rollen; ausser dem Klirren von 
Lampen, Gläsern und Küchengeräthschaften ist nichts weiter anzuführen. 
Herr Husz bezeichnete die Richtung des Stosses ebenfalls als eine N-S- 
liche, ebenso auch schien das Rollen von N zu kommen und sich rasch 
in S-licher Richtung zu entfernen.

Die Intensität dieses Erdbebens entspräche dem 4. Grade.*
1 8 8 3 , am  4. Februar, Abends 811 44' in Agram  ein 4 Secunden 

langes, ziemlich heftiges Erdbeben mit unterirdischem Donner. Richtung- 
NO—SW. Panique im Theater, Schäden keine. (Zeitungs-Nachricht.)

Plerr J ohann S arlay , Eisenbahnbeamter in Agram, schrieb uns über

* Den (trad der In tensität der Erbeben bezeichnen wir m it den N ummern jener 
Skala, welche die italienischen Seismologen im Vereine m it Prof. F o rel  aufgestellt 
haben. Dieselbe wurde auch von der schweizerischen Erdbebencommission ange
nommen. Im  Nachstehenden theilen wir diese Skala unverändert mit.

No. 1. Mikroseismische Bewegung, notirt von einem Seismographen oder von 
mehreren Istrum enten derselben Art, aber nicht im Stande, Seismo
graphen verschiedener Construction in Function zu versetzen. Constatirt 
von einem geübten Beobachter.

» '■2. Stoss, registrirt von Seismographen verschiedenen Systems, constatirt
von einer kleinen Anzahl im Zustande der Buhe befindlicher Beobachter.-

ii 3. Erschütterung, beobachtet von m ehreren Personen in der Buhe ; stark 
genug, dass Dauer oder Bichtung geschätzt werden können.

ii 4. Erschütterung, beobachtet von Personen in T liä tigkeit; Erschütterung 
beweglicher Objecte, der Fenster, Thüren, Krachen der Dielen.

» 5. Erschütterung allgemein von der ganzen Bevölkerung bem erkt; E r
schütterung grösserer Gegenstände, der Möbel, Betten ; Anschlägen ein
zelner Hausglocken.

ii G. Allgemeines Erwachen der Schlafenden ; allgemeines Anschlägen der 
Hausglocken, Schwanken der Kronleuchter, Stillstehen von Uhren, 
sichtbares Schwanken der Bäume und Gesträuche. Einzelne Personen 
verlassen erschreckt die Häuser.

ii 7. Umstürzen von beweglichen Gegenständen, Ablösen von Gypsstücken 
aus der Decke und von den Wänden, Anschlägen von Kirchenglocken, 
allgemeiner Schrecken, noch keine Beschädigung der Bauwerke.

« 8. Herabstürzen von Kaminen, Bisse in den Mauern von Gebäuden.
ii 9. Theilweise oder gänzliche Zerstörung einzelner Gebäude.
» 10. Grosses Unglück, Buinen, Umsturz von Erdschichten, Entstehen von

Spalten in der Erdrinde, Bergstürze.
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dieses Erdbeben Folgendes: Dasselbe erfolgte um 7h 501 .2 ' Abends (Buda
pestéi' Zeit) und bestand aus einem wellenförmigen Stoss von der Dauer 
von 2—b Secunden und W-O-licher Kfehtung. Dem Stosse ging ein Bollen 
voran, welches mit einem lauten Knall endete. Die Witterungsverhältnisse 
betreffend waren die dem Erdbeben vorangehenden zwei Tage des Morgens 
neblig, Nachmittags bewölkt und Abends regnerisch, am 4. Februar Früh 
war trübes Wetter, welches bis 11 Uhr Vormittags anhielt, dann heiterte 
es sich auf und war ungewöhnlich warm; des Nachts abermals Regen.

Zeitungsnachrichten zufolge hat auch Nachts um 1 Uhr ein nicht 
minder starker Stoss stattgefunden.

1 883 , am 10. Februar, 10h HO' und 1 U* Ö.V Abends geringere, den
11. Februar Früh um 2h 15' dagegen eine etwas stärkere Erschütterung in 
Bonyhäd. Im Verlaufe der vorhergehenden Woche waren fast täglich leise 
Erschütterungen zu bemerken. Als stärkeres wird das von unterirdischem 
Bollen begleitete Beben vom 24. November des vergangenen Jahres um 
lh 5' Nachmittags bezeichnet, über welches wir seinerzeit nach den Mit
theilungen der Herren V ollstuben und K apfingek berichtet haben. Das 
stärkste Erdbeben war aber in Bonyhäd am 22. Juni 1 SS 1 um 10h 10' 
Abendsund am 23. um 3h 35' Früh, welches mit lautem Rollen verbunden 
war. Eine schwächere Erschütterung wurde noch am 20. November 1880 
um 7h 55' Früh bemerkt. — Diese, sowie auch die übrigen nicht aufge
zeichneten Erdbeben der letzten zehn Jahre hatten stets eine S-N-liche 
Richtung. (B. F rey, königl. Post- und Telegraplienamts-Leiter.)

Diese häufigen Erdbeben sind in der Gegend von Bonyhäd jedenfalls 
beachtenswerth. Die bezeichnete Gegend liegt nördlich der Pécsvárer 
mesozoischen Insel und des meist von Löss überdeckten Mórágyéi Granit
gebirges und es hat den Anschein, als ob wir es hier mit einem neuen 
Erdbebengebiet zu thun hätten.

1 883 , am 2 3 . Februar, wurde in Zengy um 6h 52' Morgens (Orts
zeit =  6h 39' Budapester Zeit) ein 2—3 Secunden langes geräuschloses 
Zittern sowohl in den Häusern, als auch im Freien beobachtet. Dasseleb 
Beben war angeblich auch in dem benachbarten K rieiput (von Zengg 
N-O-lich) fühlbar, (Gymn.-Prof. Victor Mihailovic.)

1 883 , am 27 ., 28 . und 2 9 . M(irz war eine ganze Serie von Erschüt
terungen in Miskolcz wahrzunehmen. Das Erdbeben begann am 27. bei
läufig um 3 4 J 0 Uhr Abends mit einem vertical aufwärts gerichteten 
Schlage, welchem ein kurzes, blos 2—3 Secunden anhaltendes, entferntem 
Donner ähnliches unterirdisches Rollen vorausging. Bald darauf folgten 
in kürzeren-längeren Pausen bis zum nächsten Morgen nicht weniger als 
14, nach anderen Berichterstattern aber 18 Erschütterungen von verschie
dener Stärke. Aul die einzelnen stärkeren Stösse liefen Viele erschrocken 
auf die Gasse hinaus, wo sie ihre Wahrnehmungen einander mittheilten
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und ängstlich der kommenden Dinge harrten. Die bedeutenderen Stösse 
waren ausser dem ersten noch folgende: um hall Uhr Abends, um Val2 
und Val Uhr Nachts, und (am 28. März) um 3 M Uhr Morgens. Wie weit 
die Angaben der einzelnen Beobachter in Bezug auf die Zahl, Stärke und 
Zeit der Erschütterungen auseinandergehen, ist aus der beistehenden 
Tabelle zu ersehen, auf welcher die als «stärker» angegebenen Stösse mit 
einem, resp. mit zwei Ausrufungszeichen (!) versehen sind. Was die Zeit 
anbelangt, so linden wir blos in zwei Berichten den Gang der Uhren, auf 
welchen die Ablesung geschah, mit jenem der nächsten Eisenbahn- oder 
Telegraphenuhr verglichen.

Ausser den auf beistehender Tabelle angegebenen Erschütterungen 
wurden keine weiteren aufgezeichnet, doch behaupten sensiblere Naturen 
auch noch während den nächsten Tagen leise Vibrationen verspürt zu 
haben.

Dagegen wird die Dauer der einzelnen Stösse und Erschütterungen 
in allen Berichten übereinstimmend als eiue sehr kurze bezeichnet und es 
variiren die diesbezüglichen Angaben von I V2 , 2, 3, bis zum Maximum 
von 5—6 Secunden, im Allgemeinen aber geht hervor, dass die stärkeren 
Erschütterungen etwas länger, die schwächeren aber blos einen Moment 
gedauert haben. Die stärkeren Erschütterungen werden als Stösse, und 
zwar, mit Ausnahme eines einzigen Berichtes, in allen als «vertical von 
unten hinauf» bezeichnet. In diesem einen Berichte werden dieselben als 
seitliche angegeben. Blos ein Theil der Beobachter nahm unmittelbar nach 
den stärkeren Stössen eine kurze wellenförmige Bewegung wahr. Die Natur 
der kleineren seismischen Erschütterungen wird von einem Beobachter als 
leises «Yibriren» bezeichnet.

Das Bollen stand bezüglich der Stärke mit jener der Stösse in einem 
gewissen geraden Verhältnisse, und es ist zu bemerken, dass dasselbe stets 
I—2 Secunden den Stössen voranging; war die Erschütterung stärker, so 
glich dasselbe dumpfem Kanonendonner, bei den schwächeren Erschütte
rungen war es aber eher ein eigenthümliches Prasseln. Brausen oder 
Zischen.

Die Richtung der Stösse wird verschieden angegeben, theils süd
nördlich , oder südost - nordwestlich, oder aber als südwest - nordöst
liche. Die letztere Angabe erscheint unter allen als die wahrscheinlichste, 
da sich dieselbe auf Pendelschwingungen bezieht. Dr. Josef R eisz eilte 
nach den ersten Stössen nach Hause und schickte sich an, die etwa noch 
nachfolgender! Erschütterungen wissenschaftlich zu beobachten. Zu diesem 
Behufe imprcmsirte er einen Pendel, indem er an einen in den Plafond 
des Zimmers (Parterre oder in einem höheren Stockwerke ?) eingeschlagenen 
Nagel mittelst eines Bindfadens ein unten in eine Spitze verlaufendes Ge
wicht anhängte, darunter aber ein mit Kohlenpulver bestaubtes Blatt
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Papier ausbreitete. Pie hierauf beobachteten vormitternächtlichen Erschüt
terungen waren aber so gering, dass die Pendelspitze im Kohlenstaub nur 
sehr undeutliche Spuren zurückliess; um lä h d8' dagegen erfolgte ein in
tensiver Stoss, welcher den Pendel auf ± vjm ausschlagen machte, die im 
Staube gezogene Linie hatte eine südwest-nordöstliche Pachtung.

Pie Wirkung dieses Erdbebens war nicht bedeutend und es verur
sachte blos der nachmitternächtliche Stoss einige ganz geringe Schäden, 
welche theils von unseren Beobachtern, theils aber von den Miskolczer Zei
tungen aufgezeichnet wurden. Pen «Borsodmegyei Lapok» zu Eolge sollen 
einige Prähte der Telegraphenieitung gerissen und ein Arbeiter-Häuschen 
bei der Pampfmühle zusammengestürzt sein; — letztere Angabe erscheint 
etwas zweifelhaft, schon aus dem einfachen Grunde, da keiner unserer 
Beobachter diesen Fall auch nur im Entferntesten erwähnte. — Geringe 
Mauersprünge kamen blos an zwei Häusern vor. Viel lebhafter dagegen 
war die Wirkung des Erdbebens auf die beweglichen und hängenden Ge
genstände und es langten unter dieser Rubrik ziemlich viele Paten ein. In 
der Wohnung des Herrn Pr. R eisz fiel eine Gypsstatuette von einer Wand- 
Console herab; in der Wohnung des evangelischen Pfarrers blieb eine an 
einer nahezu nord-südlichen W and hängende feine Pendeluhr stehen, die 
an den Querwänden befindlichen Bilder dagegen geriethen in Schwan
kungen. Piese Erscheinungen Hessen sich noch gut auf einen die Zimmer 
in diagonaler Richtung treffenden Stoss zurückführen (SW—NO), schwie
riger aber jene Angabe, der zu Folge eine auf einem Herde befindliche 
Kaffeeschale in westlicher Richtung von ihrem innegehabten Platze ver
schoben wurde. An vielen Orten wackelten die Schränke, Nachtkästchen 
und Lampen, und erklirrten die an den Wänden hängenden Küchen- 
geräthsehaften. Fensterscheiben zersprangen und Porzellansachen zer
brachen. Beim Uhrmacher Zsitkowsky ging die Thür einer Wanduhr auf 
u. dergleichen mehr. Alle diese Fälle ereigneten sich grösstentheils während 
des nachmitternächtlichen Stosses, so dass wir mit grosser Wahrschein
lichkeit annehmen können, dass dieser im ganzen Cyclus der Erschütte
rungen der stärkste gewesen ist. Nur ist zu bedauern, dass mit Ausnahme 
von ein bis zwei Fällen die gewiss zahlreich vorgekommenen Verschie
bungen leichter Gegenstände und die Schwingungsrichtung von Hänge
lampen und ähnlichen Pingen nicht genauer beobachtet wurde.

Pas Gefühl, welches das Erdbeben im Menschen hervorrief, verglich 
Pr. R e isz  mit jenem, welches man beim Ergreifen zweier Conductoren 
einer in Thätigkeit befindlichen elektrischen Batterie empfindet. Im Theater 
wurde eine Frau in Eolge des Erdbebens ohnmächtig und die Erschütterungen 
in der Nacht waren stark genug, um die Schlafenden aufzuwecken. Auch die 
Thiere wurden durch das Erdbeben in Furcht versetzt.

Bezüglich der Witterung theilt u n s  Herr Prof. S. H orváth  m it, d ass  e s
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die dem Erdbeben vorangebenden drei Tage hindurch sein- kalt war und 
Nordwind blies, welcher Schnee brachte, hierauf kam Hegen und am 
27. März Früh schlug das Wetter plötzlich zur angenehmen warmen Früh
lingszeit um : Abends trübte sich der Himmel, doch heiterte sich das Wetter 
nach den Angaben des Herrn Prof. A. B ajay nach dem 4. Stoss wieder zu 
einer klaren Mondnacht auf. Dér Barometer zeigte nach den Beobach
tungen B e i s z ’ am 27. März um 1 0  Uhr Abends 746m die Quecksilber
säule hob sich aber gegen Mitternacht um 1—2 m‘m.

Was die Ausdehnung dieses Erdbebens anbelangt, so geht aus den 
Mittheilungen der hochwürdigen Herren A po stol  und H ucskó hervor, dass 
dasselbe in Szirma  und Görömböljf mit derselben Intensität verspürt 
wurde, wie in der Stadt selbst, da hier auch 14—1 8  Erschütterungen ge
zählt wurden, so dass wir mit Hecht annehmen können, dass diese drei 
Orte in das Gebiet der grössten Erschütterung fallen ; hier mag die Inten
sität 5 gewesen sein. In der auf dieses Gebiet folgenden Zone, in der Ort
schaft Kis-Tokaj und wahrscheinlich auch in Felső'- und Ahó-Zsolcza  waren 
die Erschütterungen schon bedeutend schwächer, ausserhalb derselben 
aber schon gar nicht mehr zu verspüren. Von diesem letzteren Gebiete 
langten aus den Ortschaften Csanúlos, Szerencs, Nyék, Emiid  und Csátit, 
negative Nachrichten ein. W ie sich die Form des erschütterten Gebietes 
weiter gegen Norden zu gestaltet, ist mir leider der mangelhaft eingelaufenen 
Berichte wegen nicht bekannt, wenn ich aber auch das Wenige, was uns 
zugekommen ist in der beistehenden Skizze graphisch wiedergebe, thue ich 
dies in der stillen Hoffnung, dass sich vielleicht noch nachträglich in Mis- 
kolcz ein Freund unserer Wissenschaft finden wird, welcher dieselbe zu 
ergänzen bereit wäre. Soviel scheint aber auch heute schon gewiss zu sein, 
dass wir es in diesem Falle mit einem Erdbeben localen Charakters zu 
thun haben.
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ab =  Rupturlinie am NO-lichen Rande 
des Bück-Gebirges.

I =  stärker 1 Grenze d es.... erscliüt-
II — schwächer J terten Gebietes.
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Wenn wir einen Blick auf die geologische Karte der Umgebung von 
Miskolcz werfen, sehen wir, dass die Stadt am Ausgange des Szinvathales 
theils im Thale selbst, theils aber zu beiden Seiten desselben auf den aus 
jungtertiären Sanden, Sandsteinen und Trachyttufen gebildeten Hügeln 
gelegen is t; eine gleiche Lage besitzt südlich von Miskolcz der Ort Göröm- 
böly, während Szirma, Kis-Tokaj, Felső- und Alsó-Zsolcza im breiten Allu
vium der Sajó liegen. Die am meisten erschütterten Ortschaften Miskolcz,. 
Szirma, Csaba, Görömboly und Diósgyőr (?) liegen nordöstlich von dem 
grösstentlieils aus palaeozöischen Formationen (carbonische Sandsteine und 
Jurakalk) gebildeten Bück-Gebirge und zwar in der nächsten Nähe jener 
Rupturlinie, welche die Grenze der älteren Formationen gegen das tertiäre 
Hügelland zu bildet. Diese Linie beginnt westlich von Görömboly bei der 
Tapolcza-Puszta und zieht sich von hier in nordwestlicher Richtung, Diós- 
Győr zur Rechten lassend, bis Tardona, ja mit einer Unterbrechung sogar 
bis zum «Fekete hegy» (Schwarzer Berg) bei Ujipon.

Nach dem heutigen Stande der Erdbebenkunde dürfte es daher nicht 
befremden, wenn wir das Erdbeben von Miskolcz am 11., á8. und (29. mit 
dieser Spalte in Connex bringen und dasselbe einer längs dieser vor sich 
gegangenen Bewegung der Gebirgsmassen zuschreiben. Leider sind die uns- 
vorliegenden Daten zu mangelhaft, um weitere Betrachtungen an dieses 
Erdbeben knüpfen zu können.

In  Miskolcz wurden im Verlaufe dieses Jahrhunderts noch in den Jahren 182h 
und 1834 stärkere, im Jahre 1868 dagegen ein schwächeres Erdbeben verspürt, doch 
scheinen sie alle nicht in loco entstanden, sondern blos hierher fortgepflanzt worden 
zu sein.

1 8 8 3  am 18. A pril Nachmittag um 6h JO' wurde in der Ortschaft 
Mező-Petri (11 7l j m südwestlich von Nagy-Käroly) eine unbedeutende Er
schütterung wahrgenommen, welche leichtere Gegenstände erzittern machte.. 
(Egyetértés, und Advokat K. Majos.)

1 883 , am 10. (Moher, Vormittag um HU 41' (Eisenbahnzeit) war 
in Csakathurn ein schwaches Erdbeben von SSW—NNO-licher Richtung 
von der Dauer einer Secunde. Dasselbe wurde aber nicht allgemein 
bemerkt, sondern blos von einigen Beobachtern im II. Stockwerke der 
gegenwärtigen Lehrerpräparandie (dem einstigen Zrínyi-Castell) und von 
zwei Beobachtern in der Stadt. Die Bewegung machte die Fensterscheiben 
leise erklirren und brachte die Hängelampe etwas in Schwingung. (Prof. 
A. Csepreghy, W. V alló ,und G. J eney.)

Am nächsten Tage kam in der That die Nachricht von einem in 
Agram, Oroslavje und K rapina  um 10h Í23' Vormittags stattgefundenen 
Erdbeben hierher, so dass es evident ist, dass sich die Beobachtungen in 
Csakathurn auf dieselbe Erscheinung beziehen.

1883 , am 25 . October, Nachts l l h 13', ist in Agram  ein 3—4
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Secunden lang anhaltendes Beben, in Verbindung mit unterirdischem 
Bollen und Sausen wahrgenommen worden. Dasselbe endigte mit einem 
starken Stosse, welcher die Häuser erzittern und die Fenster erklirren 
machte. Schaden keiner. Am :26., Morgens ca. 4h 30', neuerdings ein 
schwacher Stoss. (Zeitungsnachricht.)

1 8 8 3 ,  am  1 1 . N ovem ber, Nachmittags um 5h i29*5', ein geräusch
loses unbedeutendes Beben in W-O-licher Richtung in K rassó-1/ugos  
(Banat). (Gymn.-Prof. J. B encsik.)

1 8 8 3 ,  am  1. December, Nachmittags um J1“ 30', eine von Wagen
rollen ähnlichem Geräusch begleitete schwache Bewegung in M oesolyas  
(1. P. Alsö-Abräny, (Pi- Vjm S-lich von Miskolcz). Richtung W-0. (Oberförster 
J ohann P rodanovics.)

1 8 8 3 ,a m  1 2 . December, Früh 3h 14', war in A g ra m  ein ziemlich 
heftiger Stoss mit W-O-licher Richtung mit unterirdischem Geräusch zu 
vernehmen. (Zeitungsnachricht.)

1 8 8 3 ,  am  2 0 .  December, Abends um 9h 13' verspürte man in 
A g ra m  einen stärkeren Erdstoss, welcher nicht nur in ganz Kroatien, son
dern auch in den angrenzenden Comitaten Ungaros verspürt wurde. 
Nördlich und nordöstlich von Agram stehen uns folgende Daten zur Ver
fügung. In K o p re in itz  wurde um 9h 30' Abends ein wellenförmiger Stoss 
verspürt mit-NO-SW-licher Richtung (vielleicht entgegengesetzt), welcher 
von einem lauten Rollen begleitet war; Dauer 11/.a Secunden. Um l h Nachts 
nahm man einen zweiten schwächeren und um 4h 45' Früh einen dritten 
wieder etwas stärkeren Stoss wahr. Schaden keiner. In C saka thuru  wurde 
derselbe Stoss um 9h lö' (Telegraphen-Uhr), im Erdgeschosse eines Hau
ses sitzend, von einem anderen Beobachter im II. Stockwerke der Lehrer- 
Präparandie im Bette liegend bemerkt. In der Parterrewohnung erzitterten 
blos die westöstlich liegenden Fenster, die nordsüdlichen dagegen nicht, 
und die Hängelampe gerieth nicht ins Schwanken ; im II. Stocke der Prä- 
parandie aber war die Wirkung eine stärkere, alle Fenster und Thüren 
erzitterten, die Hängelampe gerieth in eine hüpfende Bewegung, als ob sie 
von oben her angerissen worden wäre; Richtung des Stosses S-N. 
Dieses Beben wird vom Beobachter W. Valló als stossartiges und zwar 
von unten herauf bezeichnet, im Vergleiche zu der wellenförmigen Er
schütterung am 10. October. Diese subtilen Beobachtungen beweisen auch 
in diesem Falle, dass die Wirkung der Erschütterungen an höher gelege
nen Orten eine stärkere zu sein pflegt.

Aus Kot tori meldeten die Zeitungen, dass daselbst am A), December 
9h 22’ Abends ein W-O-liches (?) 3—4 Secunden dauerndes Erdbeben mit 
starkem unterirdischem Geräusch verspürt worden ist. Ueber dasselbe 
Beben gingen uns Nachrichten von Herrn J. B árány aus Csurgó zu . Zeit 
des Eintreffens 9h 7' (Budapester Zeit) (?). Richtung S-N, ohne Geräusch.
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Witterung normal, windstill, Barometer 767, unverändert. Ebenso wurde 
das Erdbeben in Z á k á n y , A lsó -D o m b o rú , L égy  ad  und Barcs verspürt; in 
den beiden letzteren Orten mit Geräusch. Richtung in Barcs S-N. In Z a la -  
E gerszeg  war die Erschütterung geräuschlos und so schwach, dass sie nur 
von Wenigen bemerkt wurde.

In F ü n f  híreken nahmen einige Beobachter die Erschütterung als 
einen leisen Doppelstoss und gleichzeitig ein schwaches Sausen wahr; — 
andere Beobachter bezeichnen die Erschütterung als absolut lautlos. Die 
Angaben über die Richtung gehen auseinander, theils S—N., theils 0 —W. 
(Gymn. Prof. Y. K ér y  und Dr. P e t e r  G e r e c z e .)

Negative Daten über dieses Erdbeben langten ebenfalls ein und zwar 
aus den Orten N ém ,et-B óly  (A. V isnovszky), von Vasas (F ranz S traka), von 
1 á ra llya  (S. B o r n sc h eg g ), von S zá szv á r  (A. S chw artz) , von T r in itá s  
(G. Cz e h ), aus der Colon ie bei Fünfkirchen (F. Y iz e r ) und von T ap o lcza  
(G. R e d l ).

Aus allen diesen Angaben geht hervor, dass das Erdbeben vom 
iO. December ungefähr bis an die Drau von unterirdischem Rollen beglei
tet war, und sich in den südwestlichen Tlieilen Ungarns — mit Ausnahme 
zweier Orte, Bares und Kottori -— lautlos fühlbar machte. Als äusserste 
Punkte des von dieser Erschütterung betroffenen Gebietes in Ungarn können 
die Orte F ü n fk irc h e n  und Zalaegerszeg  bezeichnet werden.

1883 am -21. December Nachts beobachtete man in Z epcse  (Bosnien) ein 3' 
langes NO- -SW-liclies Beben. Nähere Angaben fehlen. (Zeitungs-Nachricht.)

Wenn wir die vorstehenden Daten überblicken, so kann es uns nicht 
entgehen, dass wir heuer in unseren Bericht detaillirtere Angaben über die 
stattgehabten Erdbebenerscheinungen aufnehmen konnten, als im vorigen 
Jahre, ein Zeichen, dass das Interesse des Publikums für diesen neuen 
Zweig der Wissenschaft im erfreulichen Zunehmen begriffen ist. Auf dieser 
Grundlage, mit Hilfe des gebildeten Theiles des Publikums, werden auch 
wir in Zukunft unser Scherflein zur Entwicklung der Erdbebenkunde bei
tragen können. Es sei uns daher gestattet, allen jenen Herren und Redac
tionen, welche das Unternehmen der Erdbeben-Commission im verflosse
nen Jahre unterstützten, für diese ihre Bereitwilligkeit unseren verbind
lichsten Dank auszusprechen und zugleich der Hoffnung Ausdruck zu 
verleihen, dass sie uns auch in Zukunft in ähnlichen Fällen ihre werth
vollen Mittheilungen werden zukommen lassen.
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NYILVÁNOS NYUGTATÓ.
A lapítóvá lett:

tíezerédy Pál, Budapesten, alapitő tag — _ ... ... 100 írttal.
Azon tisztelt tagtársaink tájékoztatására, a kik az évi tagsági dijnak 

megfelelő alaptőkét egyszer-mindenkorra le akarják tenni, ide igtatjuk a 
társulat alapszabályainak két pavagrapliusát, a melyek igy szólanak:

6 . §. Pártoló tagsági oklevelet oly egyéneknek oszt a társulat, a kik 
alaptőkéjét legalább 200 írttal növelik.

7. §. Alapító tag az, a ki az alaptőke gyarapítására egyszerre 100 irtot 
fizet be a társulat pénztárába.

A pártoló és az alapító tagok életfogytig kapják a társulat Közlönyét.:—- 
A pártoló és az alapító tagsági alapítványok tőkeösszegének a társulat 
csupán kamatait költheti el.
Tagsági dijat fizettek 188J/.- évi márczius hó 5-ikéig bezárólag:

1 8 8 1 -  re : Bruck Ferencz, Újvidéken. Összesen 280-an.
1 8 8 2 -  r e :  Medgyesy Béla, Sclilachta Lajos, Szakács István. Összesen 274-en.
1 8 8 3 -  r a :  Dobay Vilmos, Medgyesy Béla, Posepny Ferencz, Sclilachta Lajos, 

dr. Schmidt Sándor, Stépán Miksa, Szakács István, dr. Szterényi Hugó, Waldherr 
József. — Összesen 281-en.

1884  -r e :  Ascher H. Ferencz, Báthory Nándor, Belházy János, Berecz Antal, 
Bernáth József, Bornschegg Keresztély, Bruimann Vilmos, Brzorád Rezső, dr. Chyzer 
Kornél, Czanyuga József, Dávid Vilmos, De-Adda Sándor, Defrance Károly, dr. Dékány 
Ráfael, Dobay Vilmos, dr. Dulácska Géza, Egger Gyula, dr. Báró Eötvös Loránd, 
Éber Nándor, Franzenau Ágoston, Frivaldszky János, dr. Gallik Géza, Gerenday Antal, 
Gesell János, Ghyczy Géza, Ghyczy Kálmán, Gianone Adolf, Gombossy János, 
Graenzenstein Béla, Greguss János, Guckler Győző, dr. Haág Ödön, dr. Hasenfeld 
Manó, Hegedűs Sándor, Hermann Gusztáv, Herrich Károly, dr. Hollósy Jusztinián, 
dr. Hunfálvy János, Hültl József, dr. Ilosvay Lajos, Inkey Béla, Inkey László, 
dr. Iszlay József, Jamniczky Lipót, dr. Jurányi Lajos, Kail Béla, Kalecsinszky Sándor, 
dr. Kanka Károly, Kaufmann Kamilló, dr. Kézmárszky Tivadar, Kilián Frigyes, 
Klein Gyula, dr. Koch Antal, Koch Ferencz, Korizmics László. Kossuch János, 
Kovács Gyula, dr. Krenner József Sándor, dr. Kunc Adolf, Loczka József, Lukács 
László, dr. Lutter Nándor, Makay Ágoston, dr. Mácsay István, Márka Gergely, 
báró Mednyánszky Dénes, Mészáros Gyula, Molnár Nándor, Nagy Dezső, Nagy 
László, Nyulassy Antal, Paszlavszky József, Pálffy Sán lor, dr. Pántotsek L. V., 
Péter János, Pfiszter Károly, dr. Posewitz Tivadar, Posner Károly Lajos, Priviczky 
Ede, Probstner Arthur, Prugberger József, báró Radvánszky Béla, Roch Gyula, 
dr. Rómer Flóris, dr. Róth Samu, dr. Rózsay József, Rybár István, dr. Sárkány 
Miklós, dr. Schafarzik Ferencz, dr. Schulek Vilmos, Schuller Alajos, Semsey Andor, 
Siehmon Adolf, báró Splény Béla, dr. Staub Móricz, dr. Szabó József, Szádeczky



Gyula, <lr. Szelényi Lajos, Szentgyörgyi Elek, Szontagh Tamás, Téglás Gábor, 
dr. Török Aurél, Válya Miklós, dr. Wagner Dániel, Wagner Vilmos, dr. Wartha 
Vincze, Weisz Bernát Ferenez, Weitstem Antal, Zsigmondy Árpád, Zsigmondy Béla, 
Zsigmondy Vilmos. — I s k o lá k ,  in té z e te k  és e g ye sü le te k  : Eggenberger-féle könyv- 
kereskedés, Fehértemplomi áll. gymnasium, Iglói felső-magyarországi bánya-polgárság, 
Miskolczi polgári iskola, Nadrági vasipar-társulat igazgatósága, Selmeczbányai hány. 
és érd. akad. ifj. egyesület, Szászvárosi ref. gymnasium (Kún-tanoda).— Összesen 118-an.

Oklevéldíjat fizetett: Nagy Dezső, műegyetemi tanár Budapesten.

Előfizettek a „Földtani Közlöny“ 1884-ik évi folyamára:
(XIV. kötet. 1—12. füzet).

Akna-Szlatinai m. k. Föbányahivatal (3 példány), Aranyidkai m. k. Kohóhivatal, 
Brezova-róniczi m. k. Vasgyári hivatal, Budapesti Tudom, és műegyetemi olvasókör, 
Érdiószegi Vinczóllérképezde, Felsőbányái m. k. Bánya- és Kohóhivatal, Felsőbányái 
m. kir. Bányásziskola, Kapniki m. kir. Bánya- és Kohóhivatal, Keszthelyi m. kiv. 
Gazdasági tanintézet, Kolozsmonostori Gazdasági tanintézet, Körmöczbányai m. kir. 
Bányahivatal, Marosujvári m. kir. Föbányahivatal, Nagybányai m. kir. Bányaigazga
tóság, Nagyenyedi Bethlen-főtanoda, Oláhláposbányai m. k. Bánya- és Kohóhivatal, 
Eodnai m. k. Bánya- és Kohóhivatal, Selineczi m. kir. Bányaigazgatóság, Szélaknai 
m. kir. Bányahivatal, Szomolnoki m. kir. Bányahivatal, Úrvölgyi m. kir. Bánya
hivatal. — Összesen 22-en.

TÁRSULATI MONDANIVALÓK.
— Vidéki tagtársaink kényelmére a múlt füzethez megczimezett 

"posta i u ta lvá n yo ka t mellékeltünk, hogy a tagsági dijak beküldésének mód
ját lehetőleg megkönnyitsük. Kérjük is t. tagtársainkat, hogy az 1 8 8 4 - ik  
évre szóló tagsági d ija t (mely az alapszabályok 10. §-a értelmében az év 
első negyedében fizetendő) szíveskednének mentői előbb beküldeni. — 
Megjegyezzük egyszersmind, hogy az 5 kros postai utalványnyal való 
beküldés nemcsak a legegyszerűbb és legkényelmesebb, de egyszersmind 
a legolcsóbb módja is a tagsági dij lefizetésének; mert a postai megbízás 
ötször annyiba kerül, ha azt nem veszszük is tekintetbe, hogy a pénzügyi 
igazgatóságok újabban minden ily módon beszedett összeg után külön 
bélyegdijat követelnek. Ez esetben a postai megbízás költsége minden 
'egyes (5 frtos) évi dij után 32 krra emelkednék!

— A  je le n  fü ze th ez  m ellékelve küldjük szét mindazon tagtársaink 
számára, a kik a Földtani Intézet kiadványait német fordításában óhajt
ják bírni, a következő két dolgozatot:

P rim ic s  G eo rg : Die geologischen Verhältnisse der Fogarascher 
Alpen und des benachbarten rumänischen Gebirges. Mit einer geolog. 
colorirten Karte und 5 Profilen. (Mittbeilungen aus dem Jahrbuche der 
kön. ung. Geologischen Anstalt. VI. Band. 9. Heft.)

P osew itz T heodor: Geologische Mittheilungen über Borneo. I. Das 
Kohlenvorkommen in BQrneo. — II. Geolog, Notizen aus Central-Borneo. 
(Mittheilungen ans dem Jahrbuche der kön. ung. Geologischen Anstalt 
VI. Band 10. Heft. Anbei: Titelblatt und Inhaltsverzeichniss.)

A mult füzethez mellékelve küldetett szét:
S ta u b  M o r i tz : Tertiäre Pflanzen von Felek bei Klausenburg. Mit 

einer lithogr. Tafel (Mittheilungen etc. VI. Band. 8. Heft).
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