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Társulati ügyek.
Szakgyülés 1872. évi február hó 14-én.

Tárgyak: 1 . Hantken Miksa bemutatja a) a m. kir. 
földtani intézet 1871-iki évkönyvét, b) a Herbich Ferencz 
által beküldött kőzeteket, c) Poroszország földtani tér
képeit.

2 . Adler Károly. A  kalinkai kénbányákról. (Lásd 
az értekezések közötti.

dlantken Miksa igazgató a) a  vezetése alatt álló
m. kir. földtani intézetnek első. 1861-ról szóló, évkönyvét 
bemutatván a társulatnak, röviden közié annak tartalmát 
(a „Földtani K ö z lö n y  X I . számában megjelent a tartalom- 
jegyzék), előadta azután az intézet keletkezését s fönál- 
lása óta tanúsított működését, a mint az az évkönyvnek 
előszavában részletesen van leirva, melyet is általános 
érdekénél fogva egész terjedelmében fölveszünk.

Ezen előszó következőképen hangzik.
„„G orove István, földművelés-, ipar- és kereskedelmi 

minister ur ő excellentiája, 1868. évi julius havában egy 
külön működő m agyar földtani osztályt méltóztatott fel
állítani, melynek czélja volt, hogy addig is, m ig egy  ön
álló m. kir. földtani intézet szervezése iránt történnék 
végleges elhatározás, a bécsi cs. földtani intézet részéről 
közreműködés végett átengedett, M agyarországba kikül
dendő két földtani osztálylyal együtt, eszközölné az or-

4



42

szagban a megállapított terv szerint a földtani felvétele
ket. — A  m agyar földtani osztály, melynek ideiglenes veze
tése alólirottra bízatott, működését augusztus hó közepén 
kezdette meg, s földtani fölvételeit Buda és Tata vidékén 
végezte, mig a bécsi földtani intézet részéről kiküldött 
két osztály a Kárpátokban folytatta a már régebben 
megkezdett felvételeket.

A  m agyar földtani osztály működésében alólirotton 
kívül részt vettek : Dr. Hofman K áro ly  műegyetemi 
tanár. W inkler Benő és Boeckh János m. kir. pénzügy- 
miniszteri tisztjelöltek, és Koch Antal egyetemi tanár
segéd.

i86g-ben a m agyar földtani osztály egyik  része 
M agyarországban az előbbi évben felvett területtel hatá
ros vidéken, a Vértes- és Bakonyhegységben, másika E r
délyben a Zsilvölgyben végezte a földtani felvételeket, 
mig a bécsi földtani intézet osztályai a Kárpátokban 
íolytatták vizsgálataikat. A  nagyméltóságú közoktatás- 
ügyi miniszter részéről földtani kiképeztetésök végett 
kiküldött tanárjelöltek. Themák Ede és R ib ár István a 
Bakonyban és Vértesben működő geológok mellé rendel
tettek.

O cs. és apostoli k irá ly  Felsége 1869 junius hó 18- 
án kelt legm agasabb elhatározásával eg y  m agyar föld
tani intézet felállítását legkegyelm esebben megengedvén, 
és annak igazgatójává szeptember 8-án kelt legfelsőbb 
elhatározásával alólirottat legkegyelm esebben kinevezni 
méltóztatván, ugyanazon év végén az intézet szervezke
dése megtörtént, és a n. m. foldmivelés ipar- és keres
kedelmi ministerium által Dr. Hofman K á ro ly  főgeo- 
lóggá, W inkler Benő és Boeckh János segéd-geológokká, 
Palkovits G yörgy  Írnokká, R óth  T.ajos és Gaál Dénes 
gyakornokokká neveztettek ki.

A  m agyar kir. földtani intézet felállítása következ
teben megszűnvén a bécsi cs. birodalmi földtani intézet
nek sok éven át M agyarországban folytatott s teljes elis
merést kiérdemlő sikerdús működése, 1870-től kezdve 
a hazai intézet egym aga végzi az ország földtani fö l
vételét.

1870-ben W inkler Benő és Boeckh János a melléjök 
rendelt két gyakornokkal a Vértesben és Bakonyban 
folytatólag. Hofman K áro ly  fógeolog pedig N agybánya 
vidékét vették fel földtanilag. Herbich Ferencz, az érdélyi 
országos muzeum ásványtani osztályának őre, a Székelyföld 
egy részének felvételével bízatott meg. Dr. P á va y  Elek,
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ki a nagy méltóságú földmivelés, ipar- és kereskedelmi 
minisztérium részéről már r868 végén és 1869 elején volt 
megbízva a toroczkói és kolozsvári vidék földtani viszo
nyainak felvételével, behivatott az intézethez, hogy a 
két évben gyűjtött földtani anyagot az ide vonatkozó és 
az intézet könyvtárában meglevő szakkönyvek felhaszná
lása mellett feldolgozza. — A  nagyméltóságú közoktatási 
minisztérium részéről földtani kiképeztetésök végett k i
küldött tanárjelöltek, Sajóhegyi és R ib ár a Vértesben és 
Bakonyban folytatott felvételekben vettek részt.

A  m agyar földtani osztály 1868 és 1869-ik, és a m. 
kir. földtani intézet által az 1870-ik év nyári időszaká
ban földtanilag felvétetett M agyarországban m integy 180, 
Erdélyben vagy  70 négyszög mértföld,

A  felvételeknél a cs. törzskari eredeti felvételnek 
fényképezett lapjai szolgáltak alapúi, m elyeknek mértéke 
1 ; 28.000. Csak a székelyföld felvételénél kellett Erdély- 
ország átalános térképét használni, minthogy még akkor 
nagyobb mértékű térképei nem voltak.

A z 1868-ban, 1869-ben a m agyar földtani osztály, 
— és 1870-ben a m agyar kir. földtani intézet által föld
tanilag felvett terület a  törzskari eredeti felvételnek követ
kező lapjain foglaltatik.

Év

Pilis-, Vértes- és Bakony- 
hegység

Nagybánya
vidéke Zsilvölgy

A z e r e d e t i  f e l v é t e l  l a p j a i
osztály rovat osztály r ovat osztály rovat

1868 49 29, 30, 31, 32, 33. 34
---------- 1---

50 29, 30, 3 l ,  32, 33, 34
51 -  31 , 32. 33. 34

1869 51 29, 30, — ------------ 3 22
52 26, 27, 2-i 4 22, 23
54 26, 27, 28 5 22, 23, 24

1870 52 29, 30, 31 46 50, 51, 52ki 52 29, 30, 31 47 50, 51, 52
1 » 54 29, 30, 31í 55 26, 27, 28
! " 56 26, 27, 28

li -
57 26, 27

A  felvételek alkalm ával gyűjtött földtani tárgyak 
es adatok tudományos földolgozása a lefolyt két év téli 
időszakában megtörténvén, oly módon eszközöltetik, hogy 
a Duna jobb partján elterülő Közép-m agyarországi hegy
ségnek. melynek felvétele befejeztetett, bizonyos h ely
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rajzi önállósággal biró egyes részei, mint a budai, pilisi, 
gerecsei, vértesi, bakonyi, velenczei hegységek  és a kö- 
zöttök elterülő területek, külön-küiön leiratnak — úgy 
hogy az egyes részek földtani viszonyainak megismerte
tése alapján, későbben az egész hegység egyöntetű föld
tani leirása megtörténhessék. Ugyanazon eljárás alkal- 
maztatik M agyarország többi részeinek földtani felvéte
lénél is.

A  földtani térképeket illetőleg a törzskari eredeti 
felvétel fentebb kimutatott lapjai földtanilag szinezve 
vannak, s az évkönyvhez csatolt kisebb mértékű térké
peken kívül, még Buda és T ata vidékének földtani tér
képei is megjelentek.

Pesten, 1871 november havában.
Hantken Miksa. 

a m. kir. földtani intézet igazgatója.“ “

Ezután röviden előadta azon elveket, m elyek szerint 
ö Esztergom vidéke harmadkori képleteinek osztályozá
sában eljárt s kiemelte, hogy a m agyarországi harm ad
kori képletek párhuzamosítását más területek hasonló 
képleteivel későbbi időre, a  midőn azok lehetőleg telje
sen át lesznek tanulmányozva, hagyja fel.

Szabó Jó z sef  a  földtani társulat nevében örömmel 
üdvözli a m. kir. földtani intézet évkönyvének m egjele
nését, m ely mind kiállításra, mind belbecsre nézve a kül
föld hason czélu munkái mellett méltó helyet foglal el s 
tudományos haladásunknak igen fontos jeléül tekinti azt.

Hantken Miksa ezután bemutatásának második pont
jára  tér át.

b) Herbich Ferencz, a kolozsvári muzeum ásványtani 
osztályának őre, a m. kir. földtani intézet részéről múlt 
évben Erdély délkeleti részének földtani fölvételével meg- 
bizatott.

E felvétel alkalm ával gyűjtött kőzeteket bátor vagyok 
most bemutatni.

A  felvett területen előfordulnak: újabb és régibb 
eruptiv kőzetek, úgymint bazalt, gabbro, m elaphyr sat. 
és üledékes kőzetek a trias-tói a harmadkori . képződ
ményekig.

A z alsó trias-bői az úgynevezett werfeni pala van 
képviselve Myacites fassaensis és különösen sok Naticeila 
costata kövületekkel.
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Az alsó Has igen nevezetes és fontos rétegek által 
van képviselve, t. i. kőszéntelepeket tartalmazó képződ
mény által, melyet a bécsi geológok általában a gresteni 
rétegek névvel jelölnek. Herbich elöleges jelentése sze
rint e képződmény U jhely (Neustadt) mellett fordul elő 
s eddigelé nem ismerték. Többszörös felhőszakadások 
okozta árvizek föltárták ezen, Herbich közlése szerint 
bányászati tekintetben sokat ígérő, széntelepeket tartal
mazó képződményt. E  képződmény egyszersmind paläon- 
thologiai tekintetben is igen nevezetes és fontos, a meny
nyiben igen jól megtartott puhány- és növénymaradvá
nyokban bővelkedik. A  növények mind a Cycadeák c sa 
ládjába valók, u. m. Zamites és Pteropliyllum. A  puhá- 
nyok közül kiemelendők : Pholadomya, Cardinia, M ytilus, 
Pecten, Pinna.

A z alsó dogper kivált a Bucses hegyen, Brassó 
közelében, van jól kifejlődve, s vörös tömött mészkőből 
áll, telve igen jól megtartott kövületekkel.

A  krétából van neocom márga Ammonites Asterianus- 
sal, tökéletesen a lábatlani előj óve ttel megegyező; to
vábbá caprotina-mészkő egészen a bakonyiakhoz hasonló ; 
végre a felső krétából márga igen szép Inoceramus Crip- 
si-ve 1.

A  harmadkori képződmények a cerithium képlet által 
vannak képviselve a Tapes gregaria-x&\; végre a con- 
geria képlet is ki van fejlődve.

c) Végül bemutatja Poroszországnak eddigelé meg
jelent földtani térképeit, melyek 'mind kivitelben, mind a 
mérték nagyságában fölülmúlják minden más országok 
eddig kiadott földtani térképeit. A lapul szolgálnak ugyanis 
igen pontos rétegtérképek, a mértek pedig i : 25,000 azaz 
1 "=347*27 öl. Kiem elte ezúttal, hogy Poroszországban 
nem állami földtani intézet végzi a fölvételeket, hanem 
hogy egyes szakférfiak és tanárok vállalkoznak bizonyos, 
nem nagy területnek, átvizsgálására és fölvételére s hogy 
ebben sincsenek bizonyos időhöz k ö tv e ; ennek termé
szetes következménye, hogy az egész országnak fölvé
tele lassan történik, de egyszersmind igen részletes és 
pontos.

3. Az első titkár bejelentő a belépett uj tagokat,
u. m .: Adler Károly bánya- és kohómérnök Pesten.
Dobay Miklós orvostudor Budán,
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Értekezések.
4  k a l in k a i  k é n b á iiy iiió l.
Adler Károly bányamérnöktől.

(Fölolvastatott a társulat f. é. február 14-én tartott szakgyüiéséu).
A  kalinkai bányatelep fekszik felső M agyarország

ban, Zólyommegyében, a N agy-Szalatnai kerületben, 
Véghles helységtől és ennek régi várától délfelé a völgy 
hosszában m integy 3/ 4-ed mértföldnyi távolságra , és 
ugyan annyi távolságra a mostani ország úttól, v ag y  a 
mostani vasútvonaltól, fekszik K alinka helysége. Kalin- 
kától ismét délfelé, mintegy negyed órányira, fekszik a 
kalinkai kénbányatelep, egész a n agy Liszeczi hegynek 
tövében. Ezen hegy majdnem magánosán áll, és az 
egész vidéken uralkodik. A  régibb időben ezen hegy 
nevezetes volt, és a mint a kiásott régi urnákból és 
vázákból gyanítható, a barbárok bronczidejében temetőül 
szolgált.

Ezen Liszeczi hegy, bár némi tekinteteknél fogva 
magán állónak tekinthető, mind a mellett azon föhegyet 
képezi, melynek nyúlványai öt felé ágaznak, és ugyan 
annyi völgyet képeznek, melyek közül a kalinkai völgy 
a leghoszabb és legszélesebb.

A  Liszeczi hegy és annak lánezolata mind andesit- 
trachyt, mind a mellet különös, hogy a felső hegy lánczo- 
latában. egyes óriási gránit sziklákat lehet találni, ellen
ben az alsóbb domborodott hegy lánezolata, mely a 
síkságba m egy által, trachytbrecciákból áll. Ezen utóbbi 
kalinkai völgy vidéknek 3/4 része be van horpadva és úgy 
tűnik fel, mintha hajdani időben kráter gyanánt szolgált 
volna,

Ezen völgy területének hossza mintegy fooo-, átmé
rője pedig mintegy 2000 ölet tészen.

Az egész vidéken több savanyú ásványforrás, föloldott 
vassal, szabad szénsavval és széns. nátronnal, bugyog fel. A  
völgynek egy' része vulkáni kitörésekre mutat, különösen 
a hol a tajtkö összetorlódott formákban jön elő.

A  kalinkai kéntelep azon egyszerű esemény* által 
találtatott fel, hogy egy  ottani lakos maga tanymján ku
tat ásott, és pár öl mélységben nagy menyiségü, igen 
szép tiszta világos sárga szinü, átlátszó termés kénre 
talált, minek híre Selmeczbányára futamodván, az akkori 
kamaragróf, Schweitczer Gábor kiterjesztő reá figyelmét.
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s a kincstár részére bánvahatóságilag elfoglaltatta, és 
azonnal munkába is vétette.

'Az első tárna, mely éjszakról dél irányában nyitta
tott, Gábor tárnának neveztetett el. A  tárna megnyitása 
után mintegy 5—6 ölnyi hosszaságban már is a kénte- 
lepre jutottak, mely egész 54. ölnyi hosszúságban szaka
datlanul tartott, m ig ezen távolságon túl a Liszeczi 
hegy nyugoti részében, andesittrachyt jött. Itt a tárna 
éjszak kelet felé folytattatott, a merre 4— 5 láb vastag
ságú kénfémre, kénkovandra találtunk, melynek kéntar
talma 45—69°/0 volt, és közel 22 öl hoszuságig tartott.

Ezen idő alatt, egy  22 öl m élységű aknát ástunk 
és több tárnával láttuk el, ezen kívül számos szabadku
tatást is miveltünk , melyeknek legtávolabbi aknája, 
K lokocs helységéhez közel , mintegy '/2 mértföldnyi 
meszeségben feküdt.

Később én az egész kalinkai bánya művelést, a 
geológiai, mineralogiai és topographiai leírással együtt, 
továbbá a kén előjövetelét minden alakban és minden 
ásványnak, különösen a Haueritnak, előjövetelét írásba 
foglaltam, ezeket térképekkel és hat rajzzal ellátva, a 
bécsi császári geológiai intézet akkori elnökének, Hai 
dinger V. lovagnak átküldöttem, egyszersmint a m agyar 
nemzeti Múzeumot a talált legszebb Hauerit példánynyal 
és más ott talált ásványokkal megajándékoztam.

A  kénbányában a tiszta szép sárga szinü termés 
kén dúsgazdagon jön elő, és pedig kisebb nagyobb 
mészerekben sublirnálva , némely helyütt porhanyos, lyu
kacsos gömbölyű Quarczban. Utóbbi néha tömött állapot
ban jön elő, néha kisebb nagy ob gömbölyű alakokban, 
úgy hogy egy gömbölyű szirtre akadánk. melynek át
mérője 12 ölet m eghaladt, s ezen érez fajtának 6 — 2O °/0-  
ja kéntartalmú volt. Ezen kéntartalmú érczekkel telt 
Quarczok kiégetésök után spongya formán néztek ki.

Előjött a kénanyag rétegekben, néha pedig ag yag  
golyókban , és mindenféle nagyságban. A z egész 
bányatelep vulkáni kitörési rétegekbe van beásva, 
mely egészen agyagos hamúnak m inőségével bir. Ezen 
talaj keresztül van szőve kisebb nagyobb mész- és 
gypsz erekkel, s ezen hálózatban jönnek elő mindazon 
fennebb említett kénérczek és Hauerit jegeczek. E g y  része 
a kénnek előjött egészen tisztán, némelykor dúsgazda
gon. de nagyobb része szegényebb volt tartalmában, úgy 
hogy nagv mennyiségek feldolgozása mellett, nem hiszem.
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hogy a 6°/0-tet egyre másra felülhaladta volna, mind a 
mellett igen jó haszonnal fizette ki magát.

Eleintén a nyert ként finomítottuk, de később csak 
is form ákba öntöttük, melyek hosszas négyszög alakúak 
voltak és súlyuk '/t mázsa volt.

Habár szorosan nem is tartozik ide, föl kell mégis 
említenem, hogy a selmeczi beszüntető rendelet idejében, 
a kalinkai kénbányászat a legnagyobb virágzásban 
volt, bár nem sok hevérrel, mind öszve is körülbelül 
20 emberrel, dolgoztunk. k ik  alig  láthatták el a kohá
szatot, de még is naponkint mintegy 350 mázsa kénér- 
czet dolgoztunk fel.

A  nyert kén a legfinomabb minöségühöz tarto
zik, némely részek egészen vegytani tiszták voltak. A  
nyerés módja egyike a legkönyebbeknek, ugyan is, a kén- 
ércz vas csövekbe rakatott, tüzelés által a kén elpárol
gott és a hidegebb részeknél kamarákban lerakódott. 
Finomításul a kén a katlanokból átdestiláltatott. Eleintén 
formákba öntetett az úgynevezett rudas kénbe, később 
a hogy feljebb mondám, hoszas négyszögü formába, 
m elyek egyenként 25 fontot nyomtak.

A z austriai korm ánynak nem volt czélja az ország 
kebelében kéntelepeket mivelni, bár az m agát dúsan kifi
zette volna. Az éreztelep igen dúsgazdag és mértföld- 
nyire elhúzódik. De M agyarország utalva volna a kénkő 
termelésre, ha nem is kén, de a kénsav nyerése végett, 
m ely a mai industrialis világban igen n agy szerepet 
játszik, mert a kénsavnak a legtöbb fémekhez n agy rokon
sága lévén, annak nagyban termelése által éreznek és 
nyernek mind azon ipar ágak  lendületet, melveknél a 
kénsav szükséges.

A  kalinkai nyert érczekből pedig azonnal igen 
könnyű módon lehetne a legtisztább, minden mireny és 
más elemek nélküli kénsavat nyerni, és nagybani terme
lése. mihez eddigi tapasztalásaim  feljogosítanak, magát 
haszonnal fizetné ki. Ú g y  hiszem tehát, hogy a kalinkai 
kénbánya m egnyitását minden jó hazafi örömmel 
fogadná és iidvözlené.

Legyen még szabad nézetemet előhoznom, hogyan 
és mihez lehetne kénsavunkat legnagyobb eredménnjml 
és haszonnal értékesíteni.

1848 évi tajovai réz ezüst kohászati főnökségem
alatt.

6040 mázsa rezet 
5400 ., ólmot
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2500 márka finom ezüstöt, és 
340 „ finom aranyat termeltünk.

Az elmult évi termelés csupán
1600 mázsa rézből állott, ennek folytán 
4430 .. rézzel kevessebbet termelt M agvar-

orszság bánya vidéke, mint 1848-iki évben. A  többi fémek
nek termelése éppen ily  arányú veszteségben van. De 
nem csak az alm agyarországi bánya vidéken, hanem 
egész M agyar- és Erdély honunkban mutatkoznak ily 
szörnyű vesztességek.

Honnan erednek tehát ezen nagy fém készítési 
vesztességek ? hogyan lehetne ezeket enyhíteni v a g y  
orvosolni, és a hiányokat nem csak pótolni, hanem ho
nunkban a fém készítést, minden ágazataiban szaporí
tani. ? Ezen előállítási módok megállapítása fő feladatunk 
volna.

Bányászatunk és kohászatunk minden egyes ágát 
orvosolni nem kis feladat, mivel a baj, mely ezeket 
sújtja, megavúlt régi, és a bánya kohászatra igen nyo
masztó akadályokkal és hiányokkal van öszvekötve; 
mindazonáltal, ha nem is rögtön, de eltökéllett szándék
kal és kitartással, úgy hiszem, hogy némely ágait nem 
csak orvosolni, és a hiányokat pótolni, hanem a fémké- 
szitést tetemesen szaporítani is lehetne.

Nézetem szerint a legrövidebb eljárás ez volna.
Szászországi Freibergben első künlétem alkalm ával 

tett tapasztalatok után. már is a kohászat sokkal több elő
nyökkel birt mert az angol érczolvasztó lángkemenczék 
folytonos sikerrel munkálkodtak már. Ezen olvasztó 
kemenczék tudtommal még sem M agyar-, sem pedig 
Erdélyországban. soha alkalmazásba nem hozattak, csu
pán azon lángkemenczék, melyeket én magam losonczi 
vegytani gyáramban, a freibergi minta szeriiit, építettem 
és m ely olvasztó kemenczék czéljoknak tökéletesen meg 
is feleltek.

A  freibergi érczolvaztó kemenczéknek kürtöibíil 
azonban csak úgy nyoméit és tódult fel a füst, minden 
mérges mireny elemekkel , mint minálunk, azon nagy 
külömbséggel, hogy a Freiberg vidékén elterjedt füst 
egész erdőket elpusztított, és a benn levő vadat kivesz
tette belőle.

Utolsó ottlétem alkalm ával, ezen nagy hiány töké
letesen orvosoltatott, mert minden elpárolgó és a füsttel 
elillanó elemeket most czélirányosan elvezetnek, vegy- 
tanilag jóra fordítanak és ártalmatlanná tesznek, a mireny
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sublimatok, a kénecssav, a reducált zink s antimon-oxydok- 
nak nyeréséből és ezeknek értékesítése által, nem csak 
a folyó regie költségek fedeztetnek, de azon kívül éven- 
kint i o o — 1 2 0 ,0 0 0  d a r a b  tallért is megtakarítanak, még 
azon véghetetlen haszonnal, hogy erdeiket is minden te
kintetben kímélik.

Nálunk a kohászatnál igen kevés újítások történtek, 
a kürtökbül a füsttel elillanó rnirenyek és elemek csak 
úgy rohannak ki és elvesznek, és igy  nem csak hogy 
haszonra nem fordittatnak, de minden tekintetben árta
nak is.

Ezen elhanyagolás által nem csak hogy az állam 
kincse tetemesen csökken, hanem az ott letelepedett nép 
munkájától és keresetmodjától is megfosztati.c.

A  régi elavult kohászati eljárás és kezelés, és az 
ehhez járuló érczbeváltási mód m agával hozza bánya 
kohászati szerencsétlenségünket , és pedig következő 
okoknál fog'va.

A  beváltásnál csupán oly rézfémtartalmu érczeket 
váltanak be és bocsájtanak olvasztás alá, melyek rézfém- 
tartalma a 8 fontot m eghaladja , minden kisebb tar
talmú érczeket, mint nem használhatókat, a halmokra 
vetnek.

Már pedig a kevesebbet tartalmazó rézérczek sok
kal nagyobb mennyiségben jönnek elő, mint a gazdagabb 
tartalmúak, úgy hogy ha egy bánya telep 20— 25,000 
mázsa erezet termel, ebből a lig  lehet 1000 — 2000 mázsa 
8 fontos érczet kiválogatni, ennek folytán a kisebb 2— 7 
fnt.ig tartalmú érczek a zúzdába jutnak, a hol nagyobb részt 
elvesznek. Ehhez a rettenetes érczpazarláshoz még az is 
járul, hogy gazdagabb tartalmú érczeket nem tudunk oly 
nagy mennyiségben előállítani, mint a hogy azt a kőha
zat olvasztani győzné, miáltal az olvasztási költségek, 

nagy részben a termelők kárára, haszontalanul szapo
rodnak.

A  beváltott és olvasztás alá bocsátott rézérczeknél 
még mindég 92 int. tartalom nélküli kőzetet kell olvasz
tani. melyhez ismét annyi keverék járúl, hogy a salak ké
szítését előidézhesse; ennél fogva legalább is 180 fnt. 
kőzetet kell olvasztani , hogy 8 fontos kénes rezet (Leche) 
nyerhessünk, melyből még 5 u/0 engedélyezett vesztesség 
(káló) levonatik.

Természetes tehát, hogy ebben az arányban a fém 
készítése kevés nyerességel, de sokszor veszteséggel jár. 
Nem csuda tehát, hogy ha a m agas m agyar kormány
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azon gondolkozik, hogy az egész rézércz termelést M a
gyar-, és Erdély honunkban meg kellene szüntetni.

Ám de ezen rézércz termelés megszüntetésével hova 
lesznek érczbányáink ? A  rézfém termeléssel szoros kap
csolatban van az ezüst, néha az arany fémnek n yerése : 
szükséges tehát, hogy kohászati iparunkat a külföldieké
hez alkalmazzuk, és ú gy hiszem, hogy minden tekintet
ben czélt is érünk, hogyha

a) mellék productumainkat freibergi módon m eg
nyerhetjük.

b) a tüzelő anyagnak pazarlását megszüntetjük.
c) ha a szegényebb ércztartalmú ásványokat vegytani

úton felhasználjuk és értékesítjük.
d) ha a fémeknek készítését igen nagyban szapo

rítjuk
Mind ezekkel az állam kincsét nem csak teteme

sen gazdagítanék, de a bányavidékén levő munkásoknak 
munkát és életfentartást eszközölhetnénk.

Szükséges tehát kohászati iparunkat vegytani mo
dorrá általváltoztatni, erre pedig okvetetlenül szükséges, 
hogy v ag y  Kalinkán, vagy pedig más alkalm as helyen, 
a kénsavnak készítését mentöl elöljb és mennél nagyobb 
mértékben foganatosítsuk.

Irodalom.
Dr. .11, \eumuyr Jurastndien 5 Der peuuinische Klip- 

penzug.
(Jahrb. d. k. b. geol. Reichsaust. 1871 4 Heft 4 ő l—536 S.)
Szerzőnek az 1868-ik érben véghezvitt fölvételek alkalmá

val, mint osztálygeológnak, alkalma vélt az úgynevezett pennini 
szirtvonulat nagy részét bejárni, 1870-ben még nehány kétes pon
tot újra fölkeresni: ezek valamint Dr. Stäche, Höfer j .  és Kreutz 
tanár részletes közleményei nyomán, a magukkal hozott gazdag 
gyűjteménynek s Münchenben a Hohenegger-féle kárpáti gyűjte
mény szirtkövületeinek áttanulmányozása után a szerző igeu érde
kes adatokat állított össze a Kárpátoknak ezen sajátságos képződ
ményeiről, melyeknek igen rövid kivonatát adhatjuk csak.

A munka elején II. pont alatt közölve van a mediterran tithon 
egész irodalmának összeállítása, mely szorosan nem tartozik 
ugyan a tárgyhoz, de örömmel fog fogadtatni mindenki által, ki 
a felső jurával foglalkozik.

Ezután a szirtvonulat geographiai viszonyai (III pont alatt) 
iratnak le. A pennini szirtvonulat egy nyugot-keleti. majd Ny ÉNy
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KDK. felé elhúzódó keskeny övét képez, melynek hossza 14 mért
föld, legnagyobb szélessége alig nagyobb V4 mértföldnél. Legnyngo- 
tibb pontja Galicziában Bogoznak mellett, a magas Tátrától 3 mért- 
fö dre északra van, Szczawnica és Vörösklastrom (Czerwony Klaster) 
közt emelkedik a vonulat legmagasabb pontja, a 3096'-nyi Peniny, 
melynek vad, szaggatott sziklatömegein át a Donajec keskeny 
medrét mosta s ettől neveztetett el az egész szirtvonulat. Itt 
nemsokára egészen átlép a Szepességbe, Lublón át Sáros megyébe 
húzódik, Palocsán átmegy s Szeben fölött Jakabfalunál végződik. 
Ezen szirtvonulat többszörösen van azonban megszakadva s tulaj - 
douképen igen számos — vagy 2000 — egymástól egészen 
független jurarészletből áll. Mivel ezen természetes megszaka
dások s több folyónak áttörése áPal az egész terület tagoltatik, 
ebből következő alcsoportok keletkeznek: 1. A neumarkti cs.,
2. a falstyni cs., 3. a czorstyni cs., 4. a Pennin, cs és 5. a sárosi 
cs. Különösen fontos a kiowl (kijói) (Palocsától DK-re) szírt, 
melyen a legtökéletesebb átmetszet észleltetett.

A hegyrajz-tektonikai részben (IV. pont) kiemeli szerző 
azon fontos tényt, hogy közönségesen minden egyes szírt egy 
tektonikai egyedet képez s semmi összefüggésben nincs a töb
biekkel.

A Pennint kivéve, a szerep, mit orographiai tekintetben 
játszanak, meglehetősen alárendelt, miután az azokat körülbo- 
ritó kőzetek (neocorn és kárpáti homokkő) csaknem kizárólag 
a nagy terület viszonyokat föltételezik s a szirtek azoknak alak
jaihoz simulnak. A szirtképző anyag hajlása és ránczolása elég 
gyakran jön ugyan elé, de nem szabály; majd szép szabályos 
boltozatok és kupolák jönnek elő, majd szabálytalan hullámos 
ráncok. A szirtképző anyag közt a criuoidmész az, melynek 
sziklái kinyúló, merész alakzatai által leginkább föltűnnek.

A juraszirtek közvetlen boritéka neocorn palás agyagból, 
homokkövekből és mészkőből áll, melyeknek rétegzése minde
nütt ellenkezőnek észleltetett.

Gyakran a neocommészkövek is ellenkező rétegzéssel ke
resztültörik a palás agyag és homokkő rétegeit, melyek közt 
eredetileg megegyezőleg voltak letelepülve, de ké-őbb mechani
kailag keresztül nyomattak. Ezen viselkedés elméleti szempont
ból fontos, mivel a szírtképződés ezáltal a neocorn lerakodása 
után esnék.

A kárpáti homokkőterület, melyen a szíriek végig vonul
nak, ezekkel párhuzamosan menő hullámok rendszere gyanánt 
tekintendő s a szirtvonulat csak középvonala egy ilynemű ellen- 
hajló (anticlinal) tetemes nagyságú hullámunk. Sczawnica és 
Javorki között végre 3 vagy négy traohytrészlet is benyomul



53

a szirthegységbe. Kreutz iauár vizsgálata szerint a kőzet sötét
szürke, porphyrdad, amphiboldús Sanidin-Oligoklas-trachyt.

Szerző most az egyes kiválóbb szirtek részletes leírásába 
megy át (V. pont.) miben azonban nem követhetjük : helyette 
az ezekből vont eredményt közöljük csak (VI.—VIII. ponti

A közép és felső jura két különböző kiképződés formában 
lép fel, mint kövületekben szegény szarukő és szarukőmész és mint 
kövületdús mészkő- és márga képződmények, az elsőt magas
kárpáti (hochkarpatische), a másodikat alacsony-kárpáti (subkar- 
patisch.) facies- nek nevezi a szerző.

A kövületdús facies különböző rétegei, más vidékek 
hasonértékü képződményeivel összehasonlítva, a következők:

Alsó dogger Foltosmárga Harpoceras opalmum-mai 
Palás agyagok Harpoc, Murchisonae-val.

Közép dogger Fehér crinoidmész Harpoc. Mayeri Waag. 
cf.-vel

Felső dogger v. 
Klam-rétegek

Vörös crinoidmész Stephanoceras Deslong- 
champsi d'Orb., Oppelia fusca Opp, sat. 
fajrkkal.

Kelloway csoport valószínűleg hiányzik.

Oxford csoport Czorstyni
mészkő

Stankowkai vörös és fekete foltos 
mészkő Aspidoceras Oegir Opp. 
és Perisphinctes transversarius 
fajokkal.

Kimmeridge
csoport

Czorstyni
mészkő

Stankowkai világos vörös mészkő 
Aspidoceras acanthicum Opp-vel 
és Buppelense d’Orb-vel.

Aisó Tithon

Czorstyni
mészkő.
Rogozniki

emelet
Stankotvkai világos veres mészkő.

Kiowi és palocsai világos szürke mészkő Oppelia 
zonaria Opp., Perisphinctes transitorius Opp. 
és P. microcanthus Opp. fajokkal.
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Sokkal kevesebb támpontokat hasonló összehasonlításokra 
nyújtanak a szarukőrétegek; csak egy szint ezekben tartalmaz 
több meghatározható kövületeket, u. m.

Lytoceras quadrisulcatum d'Orb 
Aptychus punctatus Voltz 

„ Beirichi Opp
„ latus v. Mayer
„ obliquus Quenst.

Terebratula triquetra Park.
melyekből biztosan a titkon emeletre lehet következtetni, a 
Tér. tiquetra Park. és sejtes Aptychok a mélyebb, t. i. a rogoz- 
niki szintre utalnak.

A kövületdús rétegek faunájának tökéletes meghatározása 
után, összehasonlítván azt Középeuropa és a legészakibb Europa 
jura faunájával, azt találja, hogy azok faunájától sok tekintetben 
elüt, különösen a Phylloceras- és Lytoceras- faj oknak uralkodó 
föllépése által s ezen külőmbségeknek okát a tengervíz hőmér- 
sékének különbségében keresi, mely déli-, közép- és legészakibb 
Európában a jurafaunának különböző kiképződését vonta maga 
után.

Az utolsó (IX) fejezetben a szirtképződés elméletét tárgyalja 
a szerző. Fölsorolván az eddigelé fölállíttatott, részben már is 
elavult elméleteket és a tényekkel megcáfolván azokat,, kifejti 
saját nézetét, mely részben Dr. Stachenak, az ungvári szirtvonulat 
leírásában adott nézetével megegyez s melyet a szerző következő 
szavakkal meghatároz : a kárpáti szíriek egy szélig elrepedt bol
tozatnak romjai és maradványai, melyek mint helytálló réteg
tömegeknek darabjai vagy rétegfejei és göröngyei, őket boritó 
fiatalabb kőzetekbe, vagy ezeken keresztül nyomattak. így aztán 
kimagyarázható, hogy a neocommészkövek is hasonló körülmé
nyek közt szirteket képezhetnek. A szirtképződés továbbá 
a kárpáti homokkőnek összehajtásával és ráncolásával 'szorosan 
egybeesik, tehát ugyanazon tényezőnek eredménye. s ennél 
fogva a szirtképződés csak a kárpáti homokkő legifjabb 
rétegeinek, a valószínűleg oligocán Magura-homokkönek lera
kodása után ment végbe.

A pennini szírt vonulatban másodkorí rétegzavarások, minő
ket Stäche az ungvári szirtvonulatban fölvett, nem történhettek 
s igy a Stäche nézete szerint ottan létezett archipelagképződések 
itt nem vehetők fel.

A trachytkitörésnek, mint fiatalabbnak. szerző semmi vagy 
csak igen csekély hatást tulajdonit e tekintetben. Az emelkedést 
és a kárpáti homokkő ránczolt kiképződését igy magyarráza k i : 
A  homokkövek és a szirtvonal ránezrendszerének képződése ok
szerű Összefüggésben van az idősebb Kárpátok egyik legjelenté-
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henyébb emelkedési-korszakával, s ilyen sä,cidaris tömegemelkedés
nek eredménye azon hatalmas oldalnyomás, mely a ráncolást esz
közölte.

Végűi a szirtképződésre fölhoz egy aualogont az Alpokból, 
különösen a Favre E. által leirt [freiburgi Alpok viszonyait, 
melyek elméletét igen szépen támogatják.

K. A.
Dr. Gust. Laube. Die Echinoiden der bsterreichisch- 

ungarisehen oberen Tertiärablagerungeii.
(Abhandlungen d. k. k. geol. Reichs anstatt. B. V. H. 

Nr. 3. 55—74 S. mit 4 litb. Tafeln)
Eddigelé nem létezett e tárgyról más munka, mint Michelin 

„Monographie des Clypeaster fossiles (Mem. Soc. geol. de France 
1 861,)" mely az osztrák harmadkori rétegek Clypeaster fajainak 
is kellő figyelmet szentel. Szerző feladatáúl kitűzte magának 
az eddigelé összegyűjtött anyagot közelebb megvizsgálni s az 
eredményeket ezen munkában teszi le.

Az osztrák - magyar harmadkori rétegeknek echmoida- 
maradványai, csaknem kivétel nélkül a lajta-kédződmények- 
ből valók, oly rakodmányokból tehát, melyekben a tüskön- 
czök, mint partlakó állatok, szükségképen keresendők is. A 
talált 37 fajból 12 sajátos ezen területre nézve, 7 faj közös 
Malta sziget fajaival, Corsicaban 7 és Francziaországb'en 11 azo
nos faj van beiőiök. A fajok legnagyobb száma a Suess tanártól 
úgynevezett fiatalabb mediterrán-emeletben jön elő, s csak igen 
kevés foglaltatik az idősebb lajtameszekben.

A fiatalabb mediterran emeletnek sajátjai :
Cidaris Schwabenaui Lbe.. Psammechinus Serresii Desm 

Psm. monilis Desm.. Psm. mirabilis Nie.. Psm. Duciéi Wright., 
Echinus dux Lbe.. E  hungaricus Lbe., Clypeaster Scillae Dsm., 
Cl. crassicostatus Dsm.. Cl. acuminatus Des., Cl. gibbosus Rss., 
CL pyramidalis Mich., CI. portentosus Desm.. Cl. alticostatus 
Mich, CI. Partschi Mich.. CI. intermedius Mich.. CI Melitensis 
Mich., Echinolampas hämisphäricus, var. Linki Goldf., var. 
Rhodensis Lbe,, E. Lauriüardi Ag.. Conoclypus plagiosornus 
Ag., Pencosmus affinis Lbe., Hemiaster rotundus Lbe., H. 
Kalkskburgensis Lbe., Schizaster Leithanus Lbe., Sch. Par- 
kinsoni Def., Sch. Karr er i Lbe.

A lelhelyek közt következő magyarhoniak vannak : Ritzing, 
Köszegh, Sóskút, Kemencze, Bia (hibásan: Bid).

Egyike a legszebb fajoknak s egyszersmind unicum, az 
Echinus hungaricus nov. sp. Biáról, mely ritka szép megtar
tási állapotja által is föltűnik, s Hantkea M. igazgatónak tulaj
dona.

Az idősebb mediterrán-emeletnek sajátjai:
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Clypeaster laterostris Ag., Ecliinolampas Laurillardi Ag.,
Ecli. angustistellatus Lbe., Brissomorplia Fuclisi Lbe„ 

Eupatagus euglyphus Lbe., Spatangus austriacus Lbe.
Magyarhoni leihely csak Ritzing. K. A.
Jeremjew P. Prof. Mikroseopische DiamanteinschlAsse im 

Xantophyllit der Schischimskischen Berge des Urals (Leonh. 
Neues Jahrb. 1871 VI. H. 589. S.)

Jeremjew tanár a XantophyTlitnek csiszolatait górcső alatt 
vizsgálván, apró kristály kákát látott benne, miket tulajdonságaik 
után gyémántnak kell tartani. Fényük feltűnő, kristályalzkjuk a 
6-szor négykuszonnégyes, jól kiképezett, de domború lapokkal. 
A kristálykák nagysága 0'05 és 0 5 m. m. között ingadozik. El
oszlásuk az egyes lemezekben szabálytalan, vagy egészen sűrűén, 
vagy szórványosan vannak elhintve, néha egészen hiányzanak. 
Teljes meggyőződésül vegyvizsgálatnak is aláveté az egész ásványt 
s itt a legnagyobb elővigyázatot követé. A Xantophyllitet, hogy 
minden lehető szerves anyagot eltávolitson, porrá zúzva, savban 
jól kifőzé s megszáritva a vörös izzásig hevité. Ezután tiszta 
élenyben égetvén, mindannyiszor szénsavat kapott eredményül. A 
Xant. gyémántartalma oka annak, hogy föloldása, az előtt is, soha 
sem sikerült teljesen. Nevezetes még a gyémánt kristálykák 
szabályos elhelyeződése i s : ugyanis, nemcsak hogy párhuzamos 
tengelyállással birnak, de a szomszédos feles kristályalakok ki is 
egészítik egymást, az egyik a jobb vagy -(-, egy másik a bal. 
vagy — félalak állásában van.

A Xanth. még sok viz- és szénsav-zárványokat is tartalmaz, 
s igy az egész előjövetböl csakis a gyémánt nedves úton való 
kiképződésére lehet következtetni.

Noha ezen górcsői gyémánt főliedezésének a közéletre 
nézve jelentőség nem tulajdonítható, s nincs is ok arra, 
hogy nagyobb gyémántok föllelését lehetne kilátásba tenni: tudó 
mánvos tekintetben mindenesetre igen érdekes és fontos adat.

K. A.

Dr. II Behrens. Vorläufige Xotiz über die miorosco- 
pische Zusammensetzung und Struktur der Grünsteine.

(Leonhard’s Jahrb. 1871 5. H. 460 S.)
Szerző 30 csiszolaton vrzsgálván eddig a zöldköveket azt 

találta, hogy földpátos anyagok képezik bennok a főelegyrészt, 
de hogy némelyekben éppen nem jön elő, vagy nagyon is egyes 
egyénekben, tisztán kiváltott földpát, s találta ezt nemcsak a 
tömött aphanitckban, hanem szemcsés dioritokban is. Ő az alap
anyagot földpátüvegnek (Feldspatnglas) nevezi, mivel ez egészen 
egynemű, színtelen s keresztezett nikolok közt sötét marad.

Némely közeiben az alapanyag részint sötéten marad,
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részint hyalithosan polarizáló s ebben Quarczfoltok, kopott föld- 
pátdarabkák és földpátmikrolithok vannak kiválva. A főldpátnak 
mikrolithos kiképződése igen gyakori. — A földpátok gyakran 
homályosak fehér portól, melyet Kaolinnak vél, s forró sósavval 
annyit sikerült föloldani abból, hogy kereszt, nikólok között 
kitűnnek az ikersávok, de szépek igen ritkák.

Ikersávos földpátok mellett monoklin földpátok is föllépnek, 
sőt helyütt gyakoriak is. Forró sósavban főzve több napi állás 
után sem bontattak fel.

Zárványok nem gyakoriak, s állanak: gázbuborékokból, 
üvegből, Amphibolból, Augitből és Magnetitből.

Nem lényeges elegyrészek gyanánt előjön: Calcit, Quarcz, 
Apatit. A mészpát néha a legépebb kőzetben is megvan, úgy 
hogy nem mindig tartható mállásterménynek. A Quarcz alaktalan 
szemekben lordul elő gyéren.

A zöldkövek második főelegyrésze az uralkodó nézet sze
rint Amphibol vagy Augit, mihez górcső alatt nézve, egy zöld 
anyag járul, mely vagy Amphiból, vagy ezzé és Epidottá átvál
tozott Augit, Chlorit és Delessit.

A zöldkövek Amphibolja a csiszolatokban többnyire zöld, 
sárgászöld — a kékessöldig, de sárgásszürke és bárnás is elő
fordul.

A dicbroismust különböző fokban mutatják, leggyengébben 
a halványzöld változatok, úgy hogy ezeket Tschermak módszere 
szerint Augitnak is lehet tartani; de az Augit semmi esetben 
sem vétethetik Amphibólnak. Csak az kár, hogy Epidot is van 
jelen, mely Kenugott szerint erősen dichroisticus, s hasonlóan a 
Turmalin is.

Az Augit alárendelt, de majd mindegyik kőzetben jelen 
van s küllemére a bazaltos Augittól különbözik. Halvány sárgás 
vagy barnás szinü, zárványokban szegény, ritkán kikristályodott 
s gyakran hegyes szög alatt egymást metsző két hasadékiránnyal, 
úgy hogy néha tökéltelen Diallagnak lehetne tartani. Igen gyak
ran apró rongyocskákra szét van tépedezve.

A kérdéses zöld anyag Zirkel áltel a skót trappokban majd 
Epidotnak, majd Amphibólnak — rostos Uralitnak tartatott, 
Behrens a zöldkövekben az Augitból számlázottnak véli, részben 
zöld üvegnek tartja. K. A.

Vegyesek.
Tervezet, mely szerint a bécsi cs. bir. földt. intézet 

az 1873-iki bécsi világkiállításon résztvenni fog.
Az intézetnek igazgatója Hauer Ferencz lov. a f. é. febr.

5
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6-án tartott ülésen eképen közölte azt. Röviden fölemlítvén azt, 
a mit az intézet ezen tekintetben a múlt párizsi és londoni 
kiállításokon fölmutatott, mulhatlan szükséges föladatnak tartja, 
hogy a jelen, hazai földön rendezendő, kiállításon egyrészt szá
mot adjon az intézet eddigi munkálkodásáról, másrészt lehetőleg 
beható módon előtüntesse az összes birodalon gazdagságát ás
ványi terményekben, s az ezen irányban összegyűjtött ismerete
ket oly nyomtatványok által, melyek a napi érdekek fölött jelen
tőséggel bírnak, a nagy közönség számára hozzáférhetővé tegye.

Ezen föladat megfejtésére következő tárgyak kiállítása 
szándékoltatik.

1. Földtani térképek. 1. Minden eddigelé befejezett földtani 
különtérkép (Specialkarte), 1" =  2000 öl, vagy 1: 144.000 
mértékben. 2. Azon országrészeknek általános földtani térképei, a 
melyekre nézve különtérképek hiányzanak, 1" =  4000 öl vagy 
1“ — 6000 öl mértékben. — 3. A munka alatt levő, Hauer 
igazgató által kidolgozott, az összes birodalom átnézetes földtani 
térképe, 12 lapon, színes kőnyomatban, 1" — 80r'0 öl mérték
ben. — 4. Egy kisebb országterületnek földtani térképe az inté
zet által véghezvitt eredeti fölvételekről, 1" =  400 öl mérték
ben. Ezek betekintésül szolgáljanak a munkálatokba, a mint 
azok a geológok által a szabadban végeztettek. — f>. Az ásvá
nyi szénnek esőjövetelére, termelésére és circulatiójára vonat
kozó térkép 1871-ik évre. Ez Fötterle bányatan. által 1868-ban 
kiadott hasonló térképének uj kiadása gyanánt jelenend meg. —
6 . Az érczelőjövetelek térképe. — 7. Az összes birodalom ásvány
forrásainak térképe.

II. Nyomtatványok. Az eddig megjelent évkönyvek, érteke
zések és tárgyalások egész sora.

III Gyűjtemények. 1. Az ásványország mindennemű hasz
nálható terményei geognostikai-geographiai rendszerben, és pedig 
erezek, szerek és tőzeg, asphalt és petróleum, sók és kén, gra- 
pbyt, építőkövek és födpalák, agyag, porczellánföld sat. mész
kövek, hydrauli mész, czementek, gypszek, alabastrom, ékkövek 
Quarcz, foldpát sat.

2. Az intézet vegymiibelyében Hauer Károly lov. által 
előállított mesterséges krystályok gyűjteménye.

Tulajdonképi s a jövőre nézve is becses befejezést nyerend 
a kiállítás egy munkának mellékelése által, mely az összes biro
dalomban előforduló ásványi anyagok eljövetelének geológiai 
átnézetét tartalmazni fogja, kőrülbelöl azon terv szerint, a mint 
az első párizsi világkiállítás alkalmával megjelent a Hauer F. 
és Fötterle F. által kiállított munka az osztrák birodalom 
bányáiról, de most kiegészíttetni fog az azóta nyert számos uj 
adatok által, és bővíttetni fölvétele által azon használható ásvány



59

anyagoknak, tneryek nem tulajdonképi bányamunkálatok által 
nyeretnek.

Ezen tervnek teljes sikerülése, megjegyzi Hauer, föltéte
lezve van az élénk résztvétel és közreműködés által, melyet az in
tézet minden bánvabirtokos és termelő részéről találni remél.

K. A.

Fuchs T. Félig sósvizi faunák előjüveléről tengeri kép
ződményekben.

Dr. Lorencz tudtomra az első volt, ki „Die physikalischen 
Verhältnisse des Quarnerischen Golfes“ czimü ismeretes munkájá
ban azon sajátságos tüneményekre figyelmeztetett, hogy rothadd 
szerves anyagok az állati életre egészen hasonló befolyással van
nak, mint az édesvíznek hozzákeveredése, úgy hogy a tengernek 
azon helyein, hol nagyobb mennyiségű rothadásnak átment 
szerves anyagok föl vannak halmozva, létre jön egy fauna, mely 
tökéletesen egy félig sósvizi faunának jellegét viseli magán.

Magamnak is a múlt év tavaszán, alkalmam volt, ezen tüne
ményt Messina kikötőjében, habár csak kis mérvben, észlelni, 
ugyanis annak egy helyén, hova mindenféle szemét szóratott be 
a partról , letelepült egy fauna, mely kifejezett félig sósvizi 
jelleggel birt s élénken sannat emeletünk faunájára emlékeztetett. 
Egy lábnyi vastag rétegbe összehalmozva előjött ugyanis: 
Cerithium mediterraneum Deh., és ezek közé elszórva: Buccinum 
neriteum. B  corniculum. Columbella rustica. Col. scripta, Conus 
mediterraneus. Carditim edule. Lucina lactea, csupa oly alakok, 
minők egészen hasonlóan társulva, 'armát emeletünk faunáját 
képezik.

Ezen tünemény földtani tekintetben nagy érdekkel látszik 
bírni. Ha ugyanis azt Képzeljük, hogy egy erős vihar által nagy 
moszattömegek hajtatnak valami csekély öbölbe és ott rothadásba 
átmennek, úgy az fog történni, hogy e helyen átmenőleg egy 
félig sósvizi természetű fauna fog letelepedni s a moszatok töké
letes elrothadása után újra a közönséges tpngeri faunának fog 
helyet engedni. Ennek folytán aztán a tengeri rakódrnányok köze
pette találni fogjuk látszólag félig s'svizi állatalakoknak halmo- 
zatát, a nélkül, hogy a rakódmánynak minőségéből támaszpontot 
nyernénk ezen tüneménynek megmagyarázására, miután a mosza
tok föltűnő nyomok hátrahagyása nélkül, elrothadtak . Hasonló 
tünemény fog ismétlődni ottan, hol nagy menyiségü fa gyűl össze 
a tengeröblökben, itt is az elkorhadó szerves testek félig sós
vizi jellegű faunát fognak kifejleszteni s ezen úton lignittelepek 
képződhetnek látszólag félig sósvizi állatalakokkal oly helyeken, 
melyek az édesvíz hatáskörén egészen kivül esnek.

Ezen észleletek és szemléletek, úgy vélem, igen egyszerű
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magyarázatát adják azon sajátságos tüneménynek, hogy oly 
gyakran tengeri képződmények közepette, észrevehető külső ok 
nélkül, egyszerre félig sósvizi puhányoknak tömeges föllépésére 
akadnak, sőt, hogy ezen eset előáll, a nélkül hogy ez által a többi 
tengeri fauna feltűnő módon érintve válna. Ezen tekintetben 
csak a grandi és niederkreutzstetteni rétegekre, Magyarország
nak tengeri „Pectunculus-homokkövében és homokjában“ a 
Cerithium margaritaceum és plicatum tömeges föllépésére, a 
fornai és piszkei látszólag félig sósvizi faunára és sok egyébre 
emlékeztetek. Hasonlóképen világos, hogy félig sósvizi faunával 
biró lignittelepek föllépése tisztán magukban semmi esetre nem 
nyújtanak bizonyítékot arra, hegy az illető rakódmány édes 
vizek befolyása alatt állott, valamint másrészt megint kimagya
rázható, mért vannak a széntelepek kíséretében kivétel nélkül 
félig sósvizi állatalakok, miután t. i., eltekintve a édessé vált 
vizek valódi behatását, az elkorhadó növényanyagok állatalakok
nak letelepedését már magukban föltételezik.

(Yerhandl, d. k. k. geol. Reichsanst. 1872. Nr. 2.)
K. A.
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