5i

azon gondolkozik, h ogy az egész rézércz termelést M a
gyar-, és E rd ély honunkban m eg kellene szüntetni.
Á m de ezen rézércz termelés m egszüntetésével hova
lesznek érczbányáink ? A rézfém termeléssel szoros k ap 
csolatban van az ezüst, néha az aran y fémnek n y e ré se :
szükséges tehát, h ogy kohászati iparunkat a külföldieké
hez alkalm azzuk, és ú g y hiszem, hogy minden tekintet
ben czélt is érünk, hogyha
a) m ellék productumainkat freibergi módon m eg
nyerhetjük.
b) a tüzelő an yagn ak pazarlását m egszüntetjük.
c) ha a szegényebb ércztartalmú ásván yokat vegytan i
úton felhasználjuk és értékesítjük.
d) ha a fémeknek készítését igen nagyban szapo
rítjuk
Mind ezekkel az állam kincsét nem csak teteme
sen gazdagítan ék, de a bányavidékén levő munkásoknak
munkát és életfentartást eszközölhetnénk.
Szü k séges tehát kohászati iparunkat vegytan i mo
dorrá általváltoztatni, erre pedig okvetetlenül szükséges,
h o gy v a g y K alin k án , v a g y pedig más alkalm as helyen,
a kénsavnak készítését mentöl elöljb és mennél nagyobb
mértékben foganatosítsuk.

Irodalom.
Dr. .11, \eumuyr Jurastndien 5 Der peuuinische Klippenzug.
(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. Legnyngotibb pontja Galicziában Bogoznak mellett, a magas Tátrától 3 mértfö 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 körülboritó 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 ellenhajló (anticlinal) tetemes nagyságú hullámunk. Sczawnica és
Javorki között végre 3 vagy négy traohytrészlet is benyomul
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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 (subkarpatisch.) 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
cf.-vel

Felső dogger v.
Klam-rétegek

Harpoc. Mayeri Waag.

Vörös crinoidmész Stephanoceras Deslongchampsi d'Orb., Oppelia fusca Opp, sat.
fajrkkal.

Kelloway csoport valószínűleg hiányzik.

Oxford csoport

Stankowkai vörös és fekete foltos
mészkő Aspidoceras Oegir Opp.
Czorstyni
mészkő
és Perisphinctes transversarius
fajokkal.
Stankowkai világos vörös mészkő
Aspidoceras acanthicum Opp-vel
és
Buppelense d’Orb-vel.

Kimmeridge
csoport

Czorstyni
mészkő

Aisó Tithon

Czorstyni
mészkő.
Rogozniki Stankotvkai világos veres mészkő.
emelet
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 rogozniki 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 hőmérsékének 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 széligelrepedt 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 bsterreichischungarisehen 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 echmoidamaradványai, csaknem kivétel nélkül a lajta-kédződményekből valók, oly rakodmányokból tehát, melyekben a tüskönczök, 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. Parkinsoni 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 mioroscopische 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 földpátdarabkák 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.
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