
A «YELLOWSTONE NATIONAL PARK» NEHÁNY KŐZETE ÉS ŐJ LEÍRÁSA. 4 8 1

A ’’YELLOW STONE NATIONAL PAKK“ N E H Á N Y  KŐZETE ÉS
Ú J L E ÍR Á SA

D i\  Szabó JózsEF-től.

Bármennyire óhajtottam is Éjszak-Amerikának e páratlan vidékét 
személyesen megtekinteni, nem igen juthattam hozzá, mert 1882-ben még 
igen nehezen lehetett hozzáférni. Midőn a Pacifik-vasiiton Utahban Ogden 
mormon városba értem, igen is gondoltam arra, hogy innét éjszaknak 
tartva, egy szárnyvonallal (Utah et Northern Division) átszelném Idaho-t 
és Montana territórium Virginia City végállomásáig menve (450 a. mfld.), 
onnét a Wyoming territórium ÉNy sarkán lévő Yellowstone-Parkba végre 
is eljuthatnék. Igen, de a vasút ott megszűnik, 18 óráig szekéren vagy 
lóháton kellene folytatni a még közel 1 0 0  angol mértföldnyi útat, vezetővel 
és élelmi szerekkel ellátva, a mit egy-egy társaság, mely ezen czélból szer
vezkedik, igen jól megtehet, de egyes embernek bajosabb és költségesebb 
feladat. Társas kirándulások a keletről s különösen Chicagoról egy nyáron 
át 4-—5-ször rendeztetnek. 1881 nyarán vagy 3000-en látták Amerikának e 
páratlan vidékét s bízvást elmondhatni, hogy a látogatók évről évre sza
porodnak.

Jelenleg már két vendéglő áll a park területén, valamint a kormány 
is gondoskodik utakról a park minden irányában.

1883-ban Arthur az Egyesült-Államok elnöke szintén meglátogatta 
és ilyenkor a nemzet parkja ismét élénkebben felelevenített megemlékezés 
tárgya szokott lenni magában Amerikában is.

Hogy én újból szóba hozom itt. a hol már többször tettem róla emlí
tést, először azzal indokolom: hogy most kőzetek birtokában vagyok, 
melyek keltejét petrograüai meghatározás tárgyává teliettem; másodszor, 
mert egy új leírás rövid ismertetését közölhetem, melyben több új adat, 
vagy a régieknek helyreigazítása foglaltatik.

Egy évvel későbben mint én (tehát 1883-ban) H opp E erencz úr, ki 
már többször járt Amerikában, ezen alkalommal világ-körutat tévén, 
Japánból áthajózott az Egyesült-Államokba és a Pacifik-Államoknak előbb 
még nem látott nevezetességei között a «Yellowstone National Park»-ba is 
betekintett. A nehézség és költségesség, miként tőle tudom, egy év alatt 
alig változott.

Engedélyt kapván a parkba menetelre, az egyes gájzirokat megtekin
tette, nehánynak működését látta, és mi több, példányokat is szedett azok 
környékéről, gondosan feljegyezvén, hogy honnét valók

A beverő szabad darabokat gyűjteni nincs tiltva, de igen is tiltva
Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. o j
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vau a szálban levő gájzir kőzet-alakulatból leütni. Ezt csak különös enge
dély mellett lehetne tenni a felügyelő jelenlétében.

Yan Szerencsem a Hopp F erencz úr által hozott példányokból a főb
beket bemutatni. Azok legnagyobbrészt valami gájzirból valók, de egy-kettő 
hévforrásból, sőt egyik iszapforrásból eredt.* Mindannyian kovasavhidrá- 
tok, melyek kiszáradva vagy megkeményednek, úgy hogy többé alig vál
toznak, vagy pedig apróbb darabokra esnek s szétporlódnak.

A szilárdak közé tartozik a nagyobb rész: Grotto, Riverside, Hell 
Half-Acker, Upper Geysir Basin stb.

A szétmorzsolódók közé : Hot Spring, Mud Geysir, Upper Geysir 
Basin. Ez a tulajdonság azonban nem állandó, mert sokszor van eset reá, 
hogy ugyanazon gájzir lerakodása anyagában van szilárd is, morzsolódó is.

H opp úr nem mulasztotta el a Yellowstone-park területéről az ural
kodó kőzetek két példányát is magával hozni. Ezek érdekes riolitok, Yan 
kettő : az egyik szurokkőporfir, a másik réteges riolit-láva. Ezeknek rész
letesebb megismertetését érdekesnek találom közölni.

Mind a kettőben jól felismerhető a quarcz és ketíele földpát, melyből 
az igen ép üveges Orthoklas a perthit sorozatból, míg a másik egy natron- 
mószplagioklas, de kissé elváltozva és így megközelítőleg az andesin-labra- 
dorit sorozatnak felel meg a lángkisérlet szerint.

Ebből tehát annyit lehet kivenni, hogy a trachyt-eruptio legrégibb 
tagja van ott, de riolitos módosulatban, mi által a fiatalabb eruptioi basi- 
sos trachitok jelenlétére is lehet következtetni, a melyek eruptiojának bevé- 
geztével, a vulkáni hatás mostani végstadiuma állott be.

A Yellowstone National Park új leírása a dr. E. Y. HAYDEN-féle 
kiadványokban jelent meg, a melyről rövid ismertetést hoz egy amerikai 
szaklap, melynek külön lenyomatát H ayden úr szives volt megküldeni.** 
Ismeretes, hogy az 1867—1878. évi időközt felkarolva, a H ayden vezetése 
alatt álló geológiai felvételi intézet 12 évi jelentést tett közzé a kutatási 
eredményekről és a világhírű Colorado Atlas-on kívül egy egész hosszú 
sora jelent meg a részletes dolgozatoknak, különösen a palteontologia kö
réből.*** Ezen kutatások azon roppant (több mint 150,000 angol négy-
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* Nevezetesen a következő pontokról kaptam  tőle példányokat: 1. H ot spring, 
Upper Geyser Basin. 2. Splendid Geyser. 3. Grotto Geyser. 4. Hell Half-Acker Gey
ser. 5. Giant Geyser. 6. Riverside Geyser. 7. Castle Geyser. 8. Fountain Gey sei-. 9. She
ridan Geysei-. 10. Mud-Geyser. 11. Upper Geyser Basin. 12. Sulphur Mountain.

** American Naturalist, December 1883. Recent Literature. H ayden’s Tweift 
Annual Report of the U. S. Geographical and Geological Survey of the Territories of 
Wyoming and Idaho.

*** A 8-adrétben megjelent Annál Reportokon kívül vannak 4-to monográfiák, 
vagy 6 kötet bulletin 8-vo, és még egy nyomtatványsorozat «Miscalleneous publica
tions» czímmel. Amerika jelesebb szakembereinek egész serege volt igénybe véve a 
feldolgozásnál.
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szögmértföldnyi) területre vonatkoznak, a mely a Mississippi folyótól nyu
gatra és a Sierra Nevada hegyláncztól keletre esik.

Szabadjon hinnem, hogy valamint az eddigi Report-okat megkül- 
dötte, úgy ez utolsó sem marad el. A szó valódi értelmében utolsó, a meny
nyiben 1879-ben (jun. 30.) az Egyesült Államok congressusa azt határozta, 
hogy az addig fennállott három külön geológiai felvételi intézet megszűn
jék és helyettük egy egységes intézet szerveztessék ezen név alatt «United 
States Geological Survey». Ez csakugyan működik is P owell vezetése 
alatt, és a munkálatok vezetésében az a fordulat állott be, hogy évenként 
közlik az eredményeket a térképekben is, nem pedig bevárva több évet egy 
terjedelmes atlasz készítésére.

Az előbbi három felvételi testület geologjai egyesültek, de a három 
igazgatóból kettő kimaradt: H ayden és King, míg a harmadiknak sikerült 
a mostani alakban a vezetés élére állani.

* Ezen új berendezés czélszerű és szükséges, a mennyiben annak kuta
tási területe egyszersmind a Paciük-államok nagyszerű bányászatának 
helye is, és abba nemcsak a territóriumok, hanem már két állam is esik 
(Colorado, California), a melyeket külön kezelni nem volna előnyös.*

Az intézet fővezetése és főgyüjtemén}7ei Washingtonban vannak egy 
új múzeumban, mely a Smithson-intézet múzeuma mellett áll. Ide jönnek 
a felvételi kőzet- és kövületpéldányok. Azonban van két fiókja: az egyik 
Colorado fővárosában, Denverben, E mons vezetése mellett, a másik San 
Franciscóban, melynek élén legújabban B ecker geológ áll, kitől a Com
stock Lode geológiai tanulmányozása jelent meg 1882-ben. Ezek a gyűjtött 
példányok másodjait küldik Washingtonba, az elsőket a fiókintézetben 
tartják.

A H ayden-féle bezáró report két részből á ll: az első paleontológiái 
és részben geológiai leírásokat tartalmaz H olmes gyönyörű panorámái raj
zaival, a második ellenben egy önálló vastag kötet 500 lappal kizárólag a 
Yellowstone-Parknak és gájzirjainak van szentelve. Yan benne több hatá
sos chromolitografia, nagyobb számú kitűnő fametszet, melyek közül négy 
gájzir kép (Hot Spring, Giant, Old Faithful, Union) mellekelve is van. Tar
talmaz továbbá H olmes jelleges panorámái képeiből, több térképet Gan- 
NETT-től, s a térképek atlaszában a park nagy geológiai térképe sem

* Ezen új berendezésnél az igazgatónak nem szabad önmaga jó szántából osz
togatni a köteteket, sőt az előbbeni gyakorlattal homlokegyenest álló megszorítást 
léptetnek életbe, a mennyiben csak a szerzők rendelkezhetnek a saját értekezéseik
ről, ezeket megküldhetik a szaktársaknak, de a külön lenyomatot saját költségükre 
nyomatják. Lehet, hogy azon méltatlanság folyhatott be ezen határozatba, hogy a 
megküldött kötetek itt Európában a megküldés után rövid időn már antiquariusi 
úton szerezhetők voltak. Én magam is vettem F R i E D L Á N D E R - t ő l  egy kötetet, melybe 
N a u m a n n  neve volt beírva.

3 1 *
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hiányzik. A Yellowstone-Park geológiáját H olmes írta : megismerteti a Y'el- 
lowstone-völgy szerkezetét, annak mellékfolyóit és a környező hegycsopor
tokat; ezekből a két legkiválóbb a Yellowstone és a Washburn láncz vul
káni conglomerátból áll, valamint általában a park nagyobb részének 
kőzete riolit.

A kötet nagyobb részét azonban a hévforrások és gájzirok foglalják 
le P eale tollából. Leírván a parkot e tekintetben, szól a hévforrásokról és 
gájzirokról általában, megemlítvén különösen azokat Izland, New-Zeeland, 
valamint az államok egyéb részeiből, nemkülönben Mexikó, Central-Ame- 
rika, Nyugot-India és Dél-Amerikából, sőt összehasonlító anyag gyanánt 
igénybe veszi Európa, Azorok, Afrika, Indiai Óceán, Kis-Ázsia, Ázsia, Japán, 
Formosa, Malaysia, Ausztrália és Polynesia ide vágó tárgyait.

Összefoglalva értekezik azután a thermohidrológiáról, nevezetesen a 
hévvizek chemiai alkatáról, képződési módjáról és lerakataikról; berekeszti 
a gájzirképződés elméletének megbeszélésével, mit a tárgy teljes bibliográ
fiája rekeszt be. Dr. P eale több mint 2000 hévforrást és 71 gájzirt állít 
össze táblázatosán.

Ez a munka úgy tekinthető, mint azon világhírű vidék monográfiája, 
mely egyszersmind a geológiai általános felvétel eredményét is tartalmazza.

A jövőnek lesz fentartva, hogy a szakemberek, valamint a sokkal 
nehezebben hozzáférhető és távol sem oly változatos és tanulságos Izlandra 
is ellátogattak, a közlekedés tökéletesbülésével évről évre könnyebben jut
hatván oda, majd a részletes kutatásokkal is meg fogják lepni a világot.

Ezen alkalomból nem tartom feleslegesnek a tárgyhoz általánosabb 
szempontból hozzá szólani, de aztán kissé a részletekbe is jobban bele 
bocsátkozni.

A Rocky Mountains magas hegyláncza egészben és a Pacifik-parton 
húzódó alacsonyabb hegység csak megszakadva gránit, valamint egyéb, 
ezen régi kristályos kőzetet kisérni szokott kőzetek, míg a közöttök. lévő 
nagy terület a Sierra Nevada liegylánczczal nagyrészt fiatal harmadkori 
vulkáni kőzetekből (trachyt, bazalt, leucit kőzet stb.) áll.

A trachytok előfordulása a földgömbön általán véve kétféle, vagy 
egyes feltörésekben mutatkozik, izolált kúpokat képezve, mint nálunk 
Biharmegye keleti hegységében, a Duna jobb parti megyékben (Fehér, 
Tolna, Baranya stb.), vagy a Rajnán, Angliában, az Egyesült-Államok 
keleti felében, hol AVadsworth szerint nem egy eruptiv kőzetnél minden 
oda mutat, hogy trachit, noha a régi sedimentek során üti fel magát; de 
vannak vidékek, hol a trachitkitörések anyaga nagy területeket foglal el. 
Európában Magyarország e tekintetben a tömegesen fellépő trachitnak 
legkiválóbb vidéke, s innét kis megszakadással átcsap Kis-Ázsiába, s Kau- 
kázia főhegylánczának irányában betart Perzsiáig s tán a Himalaya magas 
hegységéig. Ejszak-Amerika említett vidéke, a Pacifik-államokban egyike
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a legnagyobb terjedelmű trachifcvidékeknek a földgömbön. A normál kikép
ződésen kívül a zöldkő és riolitmódosulatok is szokatlan dimensiókban és 
felette jellemző sajátságokban fordulnak elő.

Kalifornia geográfiájában szó van egy Üveghegyről, mi obsidián, 
(fekete is, vörös is), mely egész hegytömeget képez, (van szerencsém innét 
példányokat mutatni be), nem pedig csak egyes réteget vagy szferoid ásvá
nyokat, mint Tokaj-Hegyalján vagy Milo szigeten. Epen így van a Yellow
stone Park trachitfensíkján is Üveghegy, fekete obsidiánból, melyen egy 
szekérútat vetvén keresztül, a bevágást úgy eszközölték, mint az üvegter
mészet magával hozta, t. i. előbb tüzet csináltak a kellő területen, s miután 
az obsidián áthevült, jéghideg vizet bocsátottak reá, ez által összevissza 
repedezett s nem volt bajos az útra szükséges vágányt bemélyíteni. Ugyan
csak az Üveghegynek az anyagából az indiánok, emlékezetet meghaladó 
idők óta, készítenek nyílhegyeket stb. N orris, a park felügyelője, egy fel
olvasásában említi, hogy a Yellowstone Parkban a Beaver (hód) tó környé
kén oszlopokat és számtalan szabálytalan tömegeket képez az obsidián, 
melyek magassága több 1 0 0  láb, és a szikla aljából forró víz bugygyan fel. 
Ez azonban nem az egyedüli hely, mert a Grand Canon keleti meredek 
partja valamint a Gibbon folyóé is vagy 1 mértfoldnyire több száz láb ma
gasságban erősen fénylő fekete, sárga vagy tarka és szalagos vulkáni üveg
ből áll.

A Yellowstone Park hossza vagy G5 a. mértföld, szélessége vagy 55, 
Wyoming territorum ENy. sarkában van, de úgy hogy határos Montana és 
kisrészt Idaho territóriumokkal is.

Területe vagy 3575 □ a. mfld (2-288'000 acre), tehát oly nagy, hogy 
ha egyik végére a keleti kis államokból a két legkisebbet: Delaware és má
sik végére Ehode Island ot bele tennők, még maradna be nem fogott köz a 
két állam között, melynek szelessége 3 és hosszúsága 65 mértföld volna.

Itt pazarolt a természet annyi szépséget és nevezetességet, hogy a 
felvevő geologok egyike Dr. H ayden a kirándulásból őszszel visszatérvén, 
indítványt tett, hogy azon terület vétessék ki az eladásra vagy településre 
szánt földekből és választassák ki mint Nemzeti Park a nép élvezetére. 
Mind a két ház egyhangúlag elfogadta 1872 (martius 1), miként ezt akkor 
a lapok a világ minden iránya felé kürtölték.

Fekvésével mintegy a koronáját képezi a kontinensnek, az Atlanti és 
a Csendes tenger vízválasztójának vonala rajta kanyarog keresztül.

E tetemes magasságban csak két évszak van : tél és tavasz, amaz 
jelentékenyen hosszabb. Még julius és augusztusban is virág van mind a 
mezőn, mind az erdőben épngy, mint lenn tavaszkor. A Washburne hegy 
mellett vezető úton az egyik oldalon bokrétát lehet kötni, a másikon hó- 
lapdával játszani.

Júniustól októberig élvezhető a táj, de még ezen időszakban sem szó-
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katlan az éjjeli fagy. A Park legalacsonyabb völgye is több mint 6000 láb 
a tenger felett, de más völgyek 7— 8  ezer láb magasságban vannak.

Hatalmas lávaömlések ismerhetők fel, a vulkánok már mind kialud
tak, nem a jelenben, hanem már a geológiai aligmultban. Az egész meg
tartási állapot oda mutat, hogy a trachit-eruptio ciclusa E.-Amerikában 
valamivel fiatalabb, mint Magyarországban. A vulkáni működés utó
stádiuma van ott, de határtalanul erélyesebb az mint nálunk, holott egv- 
kori gajzirokra s az azok által feljuttatott kovasavra a Tokaj-Hegyalja, a 
Mátra és Körmöcz vidéke sincsenek hatalmas bizonyíték nélkül.

A Yellowstone Park legkiválóbb vonását az ide s tova elszóródva 
találtató gajzirmedenczék képezik. Ezekben van számos iszap forrás, sok 
ezer hévforrás a legkülömbözőbb hőfokkal egész a forró vízig, és a legvál
tozóbb mérettel egész olyan víztükörig, melynek átmérője a 1 0 0  métert is 
meghaladja, és melynek olykor egy leírhatatlan szépségű kráter öbléből 
a forró víz egész pataka ömlik k i; azonban mindezeknél bámulatosabb a 
világ legnagyobbszerű gajzirjainak szokatlan száma; a nagyszerűséget a 
lövellés gyakorisága, a kilövelt víz tömege és a felszökő sugár magassága 
képezik, valamint azon csatornák, kürtők vagy medenczék gyönyörűen 
alakult és néha még színpompában is ragyogó karimái, melyek azon anyag
ból képződnek, mely a forró és nagy nyomású vízben felolvadva volt és fel
érve a nyomás megszűntével meg a hőfok alászálltával szilárd állapotban 
válik ki.

A Yellowstone Parkban több gajzir van mint a Földgömbön mind 
összevéve. A kilövelt víz oszlopa a gajzircsatorna szájának méretével ará
nyos, van néhány hüvelyk átmérőjű, de ettől kezdve aztán egész 2 0  lábig 
nagyobbodó nyílást is találni. A magasság is változó 10 vagy 15 lábtól fel 
250—275 lábig. A vízkilökést állandóan egy neme a földrengésnek követi, 
s a mellett erős égdörgéshez hasonló, félelmes földalatti moraj hallható. 
A kilökött forró víz fölött roppant mennyiségű párafelhő fejlődik, mely a 
vízoszlopon túl sok százszoros magasságban tornyosodik fel.

A földalatti explosiók, 20—70 egy perez alatt, oly hanggal és a föld 
oly rázkódtatásával, mint egy erős tüzérségi csatározás, mutatkoznak a víz- 
oszlop lüktetésében, a mennyiben ez hol egyenesen, hol félre löketik örökké 
változó magasságra és folyvást oszló meg tovább szétágazó sugarakra, míg 
végre hófehér vízporrá esik szét, melynek egy része párát képez, más része 
leesik s a gajzir tüneményében többé tevékeny részt nem vesz.

A gajzirkitörés nem olyan, mint valami szökőkút sugarának játéka. 
Ennél a nyomás egyenlő lévén, körülbelől a sugár magassága is egyenlő s 
azt a szem könnyen megszokja, de a gajzirkitörés kezdettől végig egy fék
telen vad erő fegyelmezetlen működésének nyilvánulása, mely a szemlélőt 
kezdettől végig izgalmas feszültségben tartja, miként erről azok személye
sen meggyőződhetnek, kik az európai kontinens egy eléggé nem méltatott



hasonló látványának a ránki hideg gajzir kilökődésének tüneményét élvez
ték, pedig itt nincs meg a hőség, nincs a nagy nyomás, és ezek hiányában 
nincs felhő, nincs erősebb moraj, sem érezhető földrázkodás.

A Yellowstone Park gajzirjai között a legkiválóbbak egyike az «Old 
Faithful», így nevezve, mert ez már vagy 12 évi észlelés alapján határo
zott időközökben működik. Minden 65 perczben szökik fel a víz a 7 láb ma
gas és 2 láb széles opál kürtőn s a működés 4— 6  perczig tart. A Föld
gömbön nincs mása akár a lövellés gyakoriságát, akár az időköz egyenlő
ségét tekintsük.

A legtöbb nagy gajzir igen rendetlen időközökben dolgozik, napon
kint változván 3—4 órával, sőt néha 2—3 héttel késvén. A víztódulás 
15—20 percztől egész 2—3 óráig, sőt esetleg 9 óráig is eltart.

Azonban az eruptiók közötti időközben sincs teljes nyugalom, mert 
gyakrabban látni, hogy egyik-másik gyönyörű díszítésű kráterből vizgőz száll 
fel oly erővel, mint valami magas nyomású gőzgépből, sőt víz is nyomatik 
fel a kráter kürtőjének tetejéig, vagy azon túl is valamennyire, mig e mel
lett a föld alatt véghez menő erős bugyogásnak hangja vehető ki. Az így 
kiömlő víz néha egy medenczében gyűl meg előbb, és annak kristálytiszta 
tömegén keresztül lehet látni a feneket képező kovasavhidrát vagy ritkáb
ban mészcarbonát rakodmányt, mely aztán a medencze szélein olykor a 
legmeglepőbb alakulatok szépségével bámulatra ragadja a szemlélőt, kinek 
azonban felette kell vigyázni, mert sohase tudja, hogy a megbámult kráter 
kürtőjén a legközelebbi perczben nem tódul-e fel ötét megperzselő forró 
gőz és víz.

A kovasavas vizek lefolyásában a m ostani fák (sokszor álló h elyzet
ben) vagy azok r é sz e i: ágak, levelek, tobozok stb. m egkövesülnek  és m int  
opálosodott kövület felette gyakran találtatnak. H opp úr is hozott egy fen yő
ágat és tobozt, m elyet bem utatni van szerencsém .

Az a körülmény, hogy egész fenyőerdők elhalnak a forró kovasav- 
víz és a perzselő vízpára hatása következtében, már maga is arra enged 
következtetni, hogy a földalatti vulkáni utóműködés csatornái változnak: 
régi kürtők bedugulnak s újak keletkeznek. Határozottan mondhatni, hogy 
az «Old Faithful» és a «Castle» gajzirok újak, mert a lefolyás táján még 
nem egészen bekérgezett s csak részben kövesedett fenyőfák nagy törzsei 
láthatók. A felső gajzirmedencze két legnagyobb gajzirjáról tudva van, 
hogy 1873 ősze és 1874 tavasza között tört keresztül a mostani helyen, 
míg másutt elhagyott gajzirmedenczék végkép kiszáradva, sőt egy-kettő az 
idő vasfoga által tetemesen meg is rongálva ismeretesek.

Ezek a sceneriák igen szépen kivehetők azon fotográfiák némelyikén, 
melyeket H opp úr magával hozott, s melyeket az ő szívességéből itt mint 
Stereoskop képeket ez alkalommal bemutathatok.

Hogy solfatarák is vannak jelen, azt a nagymérvű kénlerakodás mu
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tatja, melyből egy példányt H opp úr szintén hozott. E páratlan vulkáni 
sceneriának egyéb nevezetességeiről nem szólok, aztfentartom azon esetre, 
ha a jelzett Hayden-íéle 12-ik Beportnak birtokába juthatnék.

AZ EPERJES-TOKAJI HEGYLÁNCZ ÉJSZAKI RÉSZÉNEK  
TRACHYTJAI.

Dr. B oth Samu-tói.

(Kivonatosan előterjesztetett a magyarh. Földtani Társulat szakülésón, 1884 május 28.)

A m. tud. Akadémia mathematikai és természettudományi közlemé
nyeinek XVIII. kötetében már vázoltam volt nagyjában az eperjes-tokaji 
hegyláncznak általam 1881-ben bejárt területét és az ezen utazásom alkal
mával elért főbb eredményeket. Itt az akkor gyűjtött trachytok részletesebb 
leírását közlöm, mely a kőzetek geotektonikai, makroskopiai, mikroskopiai 
és nehány esetben chemiai viszonyaira is kiterjed. A geotektonikai viszo
nyokat a hely szilién, a makroskopiaiakat pedig a gyűjtött kőzetpéldányo
kon tanulmányoztam. A mikroskopiai vizsgálatot mintegy 1:20 vékony csi- 
szolaton eszközöltem; * a chemiai összetételt Budapesten az egyetem 
ásványtani intézetében végzett lángkisérletek, továbbá a BoaiCKY-féle mód
szer és 5 esetben mennyiségi elemzés útján iparkodtam megtudni. A rneny- 
nyiségi elemzéseket Dr. Steiner Antal barátom és kartársam volt szíves 
eszközölni, és ugyancsak ő állította nekem elő a BoRicxY-féle módszer 
alkalmazásánál szükséges silicium-fluor-hydrogént is. Fogadja nyilvánosan 
is őszinte köszönetemet szíves közreműködéséért.

A tömöttséget a hydrostatikai mérleggel határoztam meg. Azé tárgyra 
vonatkozó irodalom fent említett értekezésemben van összeállítva.

A kőzetek leírásánál a földrajzi egymásutánt tartván szem előtt, 
könnyebb áttekintés végett földrajzi tekintetben több alcsoportot fogok 
megkülönböztetni.

AJ A z  Eperjestől északra  eső hegyek trachytja i.

A Sz.-György és Kapi között észak-nyugatról délkelet-keletfelé elhú
zódó hegyvonulat, valamint a nagy-sárosi magányos várdomb orographiai- 
lag véve nem tartoznak ugyan szorosan az eperjes-tokaji hegylánczhoz, de 
minthogy szintén nagyobbára trachytból állanak, azokat is ide sorozom.

* A vékony csiszolatok mind birtokomban m aradtak, valam int a kőzetpéldá- 
nyok egy része is ; a többi példányokat részint a budapesti egyetem ásványtani in té
zetének, részint a Poprádon levő Kárpáti múzeumnak ajándékoztam.


