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A fiatal amerikai nemzet az összes tudományok között leginkább a geologia 
terén vált az európai nemzeteknek, különösen az angol és német nemzetnek egyen
rangú versenytársává. Oly férfiak, mint D a n a , H itchcoock, N ew b e r r y , P o w e l l , 

D u tt o n , P u m p e l l y , M arsh , G il b e r t  stb. nemcsak a legnagyobb tekintélynek 
örvendenek európai szaktársaik előtt, hanem vizsgálódásaik által hatalmasan és 
döntőleg működtek közre a tudomány fejlesztésénél s részben oly kérdéseket 
fejtettek meg, melyek megoldása körül mi hiába fáradoztunk. Az amerikai földtani 
felvételi hivatalok szép kiadványaira, melyeket a világ minden könyvtára részére 
nagy bőkezűséggel szétküldenek, már régóta s méltán az irigység egy nemével 
tekintenek Európa tudósai. A földről szóló tudomány gyors felvirágzását Amerika 
a hasznos ásványok ama gazdag lelőhelyeinek köszönheti, melyek az Alleghany és 
Rocky Mountains hegylánczokban fordulnak elő s melyek épúgy mint annak 
idején Német- és Angolországban történt, közvetlen alkalmat és okot szolgáltattak 
a geologia kifejlődésére.

Természetes, hogy a geologia fölvirágzásával együttjárt nagyobb földtani 
gyűjtemények felállítása i s ; mivel pedig nemrégen alkalmunk nyílt azok leg
nagyobb részét személyesen megtekinthetni, ezért itten egy rövid jelentésben 
összefoglaljuk azon általános benyomásokat, melyeket reánk a kérdéses gyűjte
mények gyakoroltak.

Az első gyűjtemény, melylyel közelebbről megismerkedtünk, a netc-yorki 
Columbia-eollege-é volt, egy intézeté, mely szervezetére nézve majd egyetemeink-, 
majd műegyetemeinkre emlékeztet s a freibergivel versenyző legfontosabb bányász
iskolát foglalja magában. Az intézet gyakorlati czéljának megfelelően legszebb és 
leggazdagabb az itteni gyűjteményben az alkalmazott geologia osztálya s bizonyára 
alig létezik a világon gyűjtemény, mely az Uniónak, valamint Mexikónak vas-, 
ólom-, réz- és ezüst-érczeit, nemkülönben építőköveit teljesebben képviselné, mint 
épen a szóbanforgó gyűjtemény. Azonban nem kevésbbé jelentékeny a történeti 
geologia osztálya is, mely főként az amerikai kőszénképletbe enged mély betekin
tést. Fölötte érdekes a new-yorki gneisz-, csillámpala- és gránit-féleségek rendkívül 
tarka gyűjteménye, valamint a kiválóan triász- és harmadkori fosszil halak valóban 
nagyszerűnek nevezhető collectiója. Ezen fölötte tanulságos intézet N ew berry  J. S. 
tanár vezetése alatt áll.

A második geologiai gyűjtemény, melyet több ízben meglátogattunk, a 
bostoni «Institute of technology» gyűjteménye. Ezen az újvilág első polytechnikai 
intézete hasonlókép egy gazdag bányászati osztályt foglal magában. Az ezen 
osztálylyal egybekapcsolt földtani muzeum jelegleg még kis terjedelmű ugyan, 
mindazáltal módszeres berendezése vezetőjének, Crosby tanárnak becsületére válik.

A cambridye-i egyetem nagy őslénytani gyűjteménye — fájdalom — még 
rendezetlen s így róla általános képet nem nyerhettünk.
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A Harvard-egyetem földtani múzeuma New-Haven-ben, melynek M arsh 0. C. 
az igazgatója, szintén paläontologiai kincsei által tűnik ki s a különböző ősemlősök 
csontvázai a búvárnak és laikusnak egyaránt sok bámulni és tanulni valót nyújtanak. 
A földszinten számos kéz foglalkozik egész csonthalmazok rendezésével és össze
állításával, miből arra lehet következtetni, hogy a kérdéses gyűjtemény még erős 
gyarapodásnak néz elé.

A washingtoni nemzeti muzeum földtani osztálya minden tekintetben a 
liasonnemű amerikai gyűjtemények legjelentékenyebbjének Ígérkezik és tartalma 
tekintetében már ma is kétségtelenül a leggazdagabb. Ottlétünkkor ezen gyűjte
ménynek egy jórésze a new-orleansi világkiállításra volt küldve, mi az áttekintést 
nehezíté. Jellege 'általában époly gyakorlati és hasznosító, miként a föntemlített 
new-yorki gyűjteményé. A számtalan gránit és mészkő, melyek által Amerika más 
földrészek felett kitűnik, benne csakis technológiái szempontból van rendezve.

A new-orleansi kiállítási csarnokban alkalom kínálkozott a különböző állami 
geologusok nagyszámú gyűjteményeit tanulmányozhatni. Ezek is túlnyomó rész
ben az alkalmazott geologiát képviselték. Föltűntek köztük: a kaliforniai bánya- 
hivatal (State mining bureau) gyűjteménye aranytalmú kvarczitjaival, antimón- és 
higanyérczeivel, sóival, lignitjeivel stb .: F ormán Ch. kiállítónak 4-68 porfirdarabjá- 
val stb.

Baltimore-ban futólagos pillantást vetettünk a Hopkins-egyetem fiatal gyűj
teményébe, St. Louis-ban pedig a Washington-egyetemnek valamivel öregebb 
gyűjteményébe. Ez utóbbi különösen gazdag s érdekes a Missouri-beli Iron- és 
Ozark-Mountains tárgyai, valamint a coloradói fosszil rovarok tekintetében.
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