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(Arczképpel.)

Azon férfiú, ki a negyvenes években legjobban ismerte hazai bányá
szatunk állapotját, ki egyszersmind legjobban ismerte hazánk ásványokban 
való gazdagságát, Z ipser E ndre, a magyar orvosok és természetvizsgálók 
1847 augusztus 11-— 17-ikéig herczeg E szterházy Pál elnöklete alatt Sop
ronban tartott VIII-ik vándorgyűlésén remek és megható szavakkal ecse
telte hazánk természeti szépségeit, de teljes hanyatlásnak induló bányá
szatát is. Ezt új életre ébreszteni, új virágzásnak indítani, hazafiui köte
lességnek tekintette, mert javára van a munkás nép anyagi és szellemi 
jólétére, javára hazánk nemzetgazdasági állapotjára. Csak idealista élhet 
ilyen szavakkal, mint a minőkkel Z ipser «Javaslatok földismei bányász
egyesület alapítására Magyarországon» czímű előadásában élt és valóban 
az ajánlott módozat is az idealistára vall. Az egész országra kiterjedő 
bányászegyesület megalapítását indítványozta, mely egyesületnek legalább 
600 tagból kellett állani, kik évi 5  pengő forintnyi díjjal az egyesület évi 
jövedelmét legalább 3000 pengő forintig biztosították volna, mely összeget 
egészen a hazában végzendő bányászati kutatásokra kívánta fordítani. 
Szeme előtt lebegtek az osztrák tartományokban, nevezetesen Tirolban, 
Vorarlbergben és Felső-Ausztriában akkor már működő geologia-bányá- 
szati egyesületek (talán a bécsi cs. kir. bányászati muzeum is, melyet 
azonban nem említ), mert az alakulandó magyar egyesületnek két állandó 
hivatalnoka bejárta volna az egész országot és a 8— 10 ölnyi mélységre 
hatoló földfuróval a hegységek kőzeteit megvizsgálták volna; de Z ipser 
sejthette azt is, hogy ama két hivatalnok buzgólkodását nem fogja mindig 
a kívánt siker jutalmazni, mert előadásának végszavaiban még azt is 
mondja: «egyébiránt, ha a javaslatba hozott egyesület gazdag bányászati 
termények felfedezése tekintetében fényes eredményekre nem jutna is, 
legalább hasznavehető földismei térképekre tennénk szert, a mi hasonló
képen nem volna megvetendő nyereség.»**

* Fölolvastatott az 1895 februárius hó 6-án tartott közgyűlésen.
** A történeti hűség kedvéért megemlítem itt még azt is, hogy a vándorgyűlés 

második napján, augusztus 12-én a föld-, vegy- és gyógyszertani szakosztály első 
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2 Di STAUB M. :

Z ip s e b  in d ítv á n y á t a  v á n d o rg y ű lé s  m é g  azn a p  ta rtott k ö zg y ű lésé n  

n a g y  le lk e sed é sse l e lfo g a d ta , az a lá írá st a z o n n a l m e g n y ito ttá k , d e  a re m é lt  

3000 p en g ő  forin t so h a , de so h a  se m  fo ly t be  ; ső t a Z ip s e b  a já n lo tta  e g y e 

sü let m é g  m a i a la k já b a n  se m  m in d e d d ig  n e m  m u ta th a to tt  ki 3000 p en g ő  

fo r in tn y i jö v e d e lm e t  eg y e se g y ed ü l ta g ja in a k  b efizetett é vd íja i u tá n !

Az első aláíró a vándorgyűlés elnöke, herczeg E s z t e b h á z y  P á l  volt 
400 pengő forinttal, mert a mint ezt a közgyűlés jegyzőkönyvének XXI-ik 
pontja megörökítette, «a föméltóságú elnök minden közhaszonnal kecseg
tető vállalatnak örömmel nyújtván segédkezet, szívesen hajlott ily létre
hozandó és czélszerűleg alakuló társulatot pártfogása alá fogadni. »

A vándorgyűlés számos tagja annak befejezte után otthona felé indult; 
nemsokára hazánk politikai ege elhomályosodott, a felhők rémületesen 
elsötétedtek és a belőlök szikrázó villámok vérrel áztatták hazánk földjét!

Z ip s e b  E n d b e  bányászegyesülete nem jött létre; de még a vándor
gyűlés jelentése is, mely e nevezetes mozgalmat számunkra megörökítette, 
csak 1863-ban látott napvilágot, éveken át nem akadt alkalom, hogy a 
magas pártfogó nagylelkű ajánlatát igénybe vehették volna. Midőn megint 
csend lett a hazában, olyan csend, melyben még a poéta és a tudós tollá
nak perczegése is fölkelthette a gyanút, midőn még csirájában is akartak 
megfojtani mindent, a mi hazánk nemzeti kulturéletét fölébresztette volna, 
egynéhány derék hazafi hozzáfogott Z ip s e b  indítványának megvalósításá
hoz és végre, a hatalmasak különös kedvezése folytán, 1850 julius havában 
tarthatta «a magyarhoni földtani társulat» K u b in y i  Á g oston  elnöklete alatt 
első  közgyűlését. Szervezete egészen elütött Z ip s e b  eredeti eszméjétől; a 
két 8— lOölnyi mélységig hatoló fúróval kiránduló bányász helyett K ovács 

G y u l a  szaktársam és a társulat valóságos első titkára K u b in y i  F e b e n c z  tár
saságában elindult a Hegyaljára, hogy ott a szép és gazdag fosszil flórát 
gyűjtsék. A bő anyaggal hazatérő, de majdnem minden segédeszközt nél
külöző K ovács G y u l a  bámulatos módon megküzdött a nehézségekkel és 
megírta Erdőbénye és Tálya szép flóráját, rajzolta a hozzávaló képeket; de 
minden valószínűség szerint a becses munka K ovács hátrahagyott kéziratai 
közé került volna, ha nem segít a magas pártfogó első ízben befizetett 
pártfogó díja. Erről hálával emlékezik meg maga K o vác s , társulatunk első 
és általa szerkesztett, de csak 1856-ban megjelent «A magyarhoni földtani

ülésén, H aubr, akkor még a zsenge cs. kir. bányászati muzeum assistense, ma pedig 
a es. kir. természetrajzi udvari muzeum intendánsa és társulatunk tiszteleti tagja, 
bemutatta az osztrák birodalomnak H aidingek V ilmos vezetése alatt 184ß-ban készült 
«geognostikai» térképét és előadását azon remény kijelentésével fejezte be, hogy az 
alakulandó magyar egyesület törekvése «a földisme (geognosia) és bányásztudomány
nak új rugót adni, hazánkban e tudományokban új időszakot fog nyitani stb.» Fáj
dalom, egy félszázadnak kellett elvonulnia, míg mi is bemutathatjuk Magyarországnak 
első, magyar geológusok készítette geológiai térképét.
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HERCZEG ESZTERHÁZY MIKLÓS. 3

társulat munkálatai. I. füzet» czímű kiadványának előszavában, mondván 
azt, hogy a társulat «mint tagjai évi járandóságára alapított magánegylet
nek, működései csak szerények lehetnek és legfeljebb belbecsök által érde
kesek és még ezen kiadás is lehetetlenné vált volna, ha ezt magas párt
fogójának, herczeg E sz t e k h á z y  P á l  ő nagyméltósága fényes bőkezűsége 
lehetővé nem teszi.»

Ez időtől kezdve a pártfogó díja a társulat egyedüli jelentékenyebb 
biztos jövedelmi forrása volt; ezt még 1871-ben a befizetett tagdíjak ösz- 
szege csak 339 forinttal haladta meg és még ma is, midőn vagyonilag meg
erősödtünk, midőn alaptőkénk jövedelme meghaladja az 500 forintot, 
midőn az ország részéről is részesülünk anyagi segélyben, még most is 
magas pártfogóink járulékát a nélkülözhetlen segédforrásaink közé számít
hatjuk. Szerencsés Véletlen volt, hogy Z ip se r  indítványát ama főúr jelen
létében tette, ki hazánk legrégibb és leghíresebb családjának egyik sarja 
volt. Ez ama herczeg E sz t e r h á z y  P á l  volt, kit egész Európa kiváló esze, 
nemes és szeretetreméltó volta, bőkezűsége miatt megszeretett és kit poli
tikai missioi érdekében kifejtett iiazar fényűzése miatt megbámult. 0  mág
násaink között az egyedüli, ki zsenge társulatunknak lehetővé tette nem
csak a létezését, de jobb jövőjét is biztosította. Társulatunk legnagyobb 
fájdalmára meghalt 1865 május 21-én Begensburgban. K u b in y i  F e r e n o z  a 
boldogultról írt nekrológban a következő szavakra fakadt: «a közfájdalom 
fogta el a társulat minden tagjának keblét, hogy azt, a ki egyedül képes 
volt számos gazdagjaink között a társulatnak mind tudományos, mind a 
hazai ipar érdekében messzeható czélját belátni, nem tisztelheti többé 
pártfogójának.» De a nemes tulajdonok, melyek az E s z t e r h á z y  családot 
olymagasra vitték, mely család bosszú és régi történetében —  hiszen a nép 
hiedelme egészen NniROD-ig viszi föl a család törzsfáját és nevét A ttila  

egyik maradékától, E sz t e r á z  vitéztől származtatja —  egy homályos pont 
sincs, fiúról fiúra szálltak át.*'

Herczeg E s z t e r h á z y  PÁL-t édes hitvese, M á r ia  T e r é z ia , T h u r n  T a x is  

K á r o l y  S á n d o r  herczeg leánya, 1816 julius 25-én Begensburgban ajándé
kozta meg M ik l ó s  nevű fiával. A nemesség minden tulajdonával biró szü
lők szeretetétől és a jólét minden nemétől környezve fölnevelkedett a szende 
természetű fiúgyermek. Az ő lelkében, úgy látszik, nem szunnyadozott más 
ambitio, mint családjának hagyományos, fényes és jó hírnevét ápolni és 
hazája javára fölhasználni. Beállott katonának, de e pályán nem várta be 
a katona dicsőségét nyújtó alkalmat, hanem visszavonult az ősök fészkébe,

* A család eredetét különben történetileg is ősinek mondják. Salamon fiai, 
Péter és I llyés 1238-ban osztozkodtak volna meg. Péter a Szerházy, I llyés pedig 
az Illyésházy családágnak lön törzse. Sopronmegye főispánsága a XVII-ik század óta 
van az EszTERHÁzY-ék kezében. Az első volt galanthai E szterházy M iklós (1625—45), 
a mi elhunyt pártfogónk pedig a tizenegyedik volt.
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4 D! STAUB M. : HERCZEG ESZTERHÁZY MIKLÓS.

hogy lady S a r a h  V il l ie r s , az Earls of Jersey házából származó nemes neje 
oldala mellett P á l  A n t a l  (született 1843-ban), A la jo s  G y ö r g y , S a r a h  Z só f ia  és 
M ik l ó s  nevű gyermekei körében boldog és csendes családi életet folytasson. 
Mindazok, kik oly szerencsések voltak, ö vele érintkezhetni, magasztalják 
jó lelkét, nemes szivét. Áldott jó lelkét egészen föltárja nekünk ama levél, 
melyet édes atyja halála után, midőn társulatunk vezetői a pártfogó állás 
elfogadására fölkérték, Kubinyi Ferenczhez intézett.

«Valamint jól esett fájdalomtelt szivemnek felejtbetlen édes 
atyám gyászos halála következtében a tisztelt társulat részvétnyilat
kozatát vehetni, úgy büszkeségemül szolgál belőle azon magasztos 
tudatot meríthetni, miszerint a boldogultnak minden szép és jó és 
nemes iránti lelkesültsége hazám fiainál méltányos elismerésre talál. »

«Atyám nyomdokait követni ott, hol a közjó hí, reám nézve 
csak előnyös lehet, s azért kétszeresen megbecsülve érzem magamat 
a tisztelt társulat felhívása által, miszerint dicsőült atyám után a 
magyar földtani társulat védnökségét elvállaljam.»

«E felhívást —  atyám iránti kegyelet kifolyásának tekintve —  
köszönettel elfogadom.»

«Elvállalom a védnöki tisztet és a vele járó eddig fenállott köte
lezettséget, mig azt viselnem körülményeim engedik, ígérve tehet
ségem szerinti közreműködést s kikérve Önöknek irántami jóvoltát, 
ki illető tisztelettel vagyok

a tisztelt társulat lekötelezettje 
Herczeg E s z t e r h á z y  M ik l ó s . »

Atyja halála után boldogult pártfogónk kilépett eddigi visszavonult- 
ságából, mert átvevén a majorátust, vele a nyilvánosság iránti kötelezett
ségeket is átvette. Folytatta fokozódott mértékben a jótékonyságot, folytatta 
a tudomány és művészet támogatását ; folytatta az ősei iránti kegyelet gya
korlását, minek egyik legfényesebb bizonyítékát azon alkalommal szolgál
tatta, midőn 200-ados évfordulóján annak, hogy egyik nagy őse, P á l  gróf 
nádor 1687-ben a római birodalom herczegévé lett, a fraknói vár páratla
nul álló késői renaissance kápolnáját S to rn o  mesteri kezével bőkezűséggel 
renováltatta.

Az 1893-iki év utolsó hetében aggodalommal vettük hírét magas 
pártfogónk megbetegedésének. Az akkor Bécsben járványként föllépő 
influenza megtámadta az ő szervezetét is, mely előre haladott kora miatt 
ellentállásra már nem volt képes és így több heti szenvedés után, 1894 
januárius 28-án bevégződött világraszóló nagy tettekben ugyan nem gazdag, 
de a hazafiság, a jótékonyság és nemesszívüség terén dúsan szerzett babé
rokkal ékesített életét.

Áldott legyen emléke !
Dr. S ta u b  M ó r ic z .
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GEOLÓGIAI ÚTI VÁZLATOK ÉSZAK-AMERIKÁBÓL.

Dr. F elix J.-től (Lipcsében).*

(Ehhez az I. tábla.)

Ha a New-York Central and Hudson Biver Bailroad-dal elhagyjuk 
New-Yorkot, Spuyton Duyyil Creeknél elérjük a Hudson Biver keleti 
partját, a melynek közvetlen közelében vezet a Boehesterbe menő vasút 
egészen Albanyig. Spuyton Duyvilnél kezdődik a szép kilátás a szemközt 
felmagasló, a Hudson nyugati partját mintegy 20 angol mérföldnyi (32 
km) távolságban kisérő, úgynevezett Palisadokra. Ezek egy hosszant el
nyúló basalt hegyhátnak keleti, kopár és meredek oldalát képezik, nevüket 
a kőzet durván oszlopos elválásának köszönik. A hegyhát 0,8— 3,2 km 
széles ; a nyugati többnyire lankás lejtőket termékeny föld borítja, csak 
kevés helyen lehet itt is meredekségeket észlelni. Ezek a sziklák a Hudson 
mentén egész 150 m magasak, legnagyobb magasságukat, 259 m a tenger 
szintje felett, Haverstrawnál, a High Torn nevű csúcsban érik el. Lábuk
nál egy, az elmállás utján keletkezett törmeléksáncz kiséri azokat. A fekvő
jüket képező általuk áttört kőzet trias-korú vöröses homokkő.**

Bochesterben W ard úrnak egy nagy és a megtekintésre igen érdemes, 
természettudományi üzlettelepe van. a hol mindennemű, a mineralogia, 
petrographia, geológia, palæontologia és —  last not least —  a zoologia kö
rébe tartozó tárgynak a gyűjtésével, praeparálásával és eladásával foglal
koznak. A raktárállomány többnyire rendkívül gazdag s az általam már 
korábban leírt,*** a kansasi krétából való, szép Protosphyræna maradvá
nyokat is itt szereztem.

A geológusra nézve Bochester, az innen könnyen elérhető Niagara 
vízeséstől eltekintve, még különösen érdekes a Genesee Biver 3 vízesésé
nek szempontjából, melyeket a folyó a város kerületén belül képez. Kitűnő 
példát nyújtanak ezek arra, hogy az egymás fölött települő rétegek külön
böző szilárdsága mint képes egy eredetileg egységes vízesést több részre 
fölbontani. A felső rész, ha lágy, könnyen elpusztítható rétegeken át zuhan

* Bemutatva az 1894 deczember 5-én tartott szakűlésen.
**  Bővebbet : H all, Mather, E mmons and V anüxem : Geology of New-York 

T. I. p. 278. Albany 1843.
*** Beiträge zur Kenntniss der Gattung Protosphyræna Leidy. Zeitsclir. d. deutsch 

geol. Ges. 1890. p. 278. Tab. XII—XIV.
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le, természetesen gyorsabban fog hátrálni, mint a vízesésnek egy másik 
szilárd, ellentálló rétegeken keresztül lezuhanó része. Valószínűleg a Ge
nesee is eredetileg csak egyetlen egy vízesést alkotott. Az általa feltárt 
rétegek a medina-homokkő csoportjához, a clinton- és niagara-csoporthoz 
tartoznak, a melyek közül az utolsó a leglágyabb. Ezért ebben haladt a 
folyó leginkább visszafelé délnek és lágy paláiban a mintegy 30 m magas 
«Upper Fall»-t képezi. Ezt legjobban az új Platt Street hídról tekinthetjük 
át, a melyhez a Power szállótól a Moinstr. State Str. és Blatt Str.-en át 
érhetünk el. A clinton-csoport kerületén belül, az előbbitől északra a 8 m 
magas «Middle Fall» van, míg végre a 26 m magas «Lower Fall» a medina- 
homokkövön zuhan le, mely utóbbi egészen a vízesés magasságáig nyú
lik fel.*

Rochester után Ogdensburgot, azután Claytont látogattam meg s az 
utóbbi helyről az érdekes Lake of the Thousand Islands-on és a St. Lawrence 
Kivernek, ennek a méltóságteljes folyamnak sellőin keresztül Montrealba 
utaztam. Itt mindenütt, de különösen a Thousand Islands-okon átutazva, 
észrevenni, hogy az egykori gletcserek területén tartózkodunk. Sehol sem 
látni érdes sziklacsoportozatokat, sőt inkább ezek körvonalai mindenütt le 
vannak gömbölyítve, s felületeik gyakran lecsiszolva.

Montrealban a Canadian Pacific Railway nagyszerű transcontinen- 
tális útirányához érkeztünk el. Én ezt elsőbben is Ottawáig vettem igénybe. 
Ez a pitoresk fekvésű város ott terül el, a hol a Rideau River a tekintélyes 
Ottawa Riverrel egyesül ; a város nagyobbik része magasan a folyó felett fek
szik, s pompás kilátást nyújt ennek hosszú, széles völgyére. Általában véve ez 
egyúttal a határt is képezi a bal parton s tovább északra is nagy kiterjedés
ben elnyúló laurentián és a jobb partot képező cambro-silur-rétegek között. 
A geológusra a legfőbb vonzerővel Ottawában természetesen a Geological 
and Natural History Survey of Canada érdekes gyűjteményei bírnak. 
Magától értetődik, hogy az E oz oo n  canadense-1 a leggyönyörűbb sorozatok 
képviselik; azonban mellesleg említem, hogy még ezek sem győzhettek 
meg ezen képletek szerves eredetéről.

Ottawától kezdve az előbb említett vasút eleinte csaknem kizárólago
san laurentian- és huron-korú területen vezet át. Yad, többnyire erdőborí
totta vidék ez, melynek a gnájszdomboktól környezett nagyszámú, szép, 
tiszta vizű tó különös bájt kölcsönöz. Heron Baynál a Lake Superior észak
keleti partját érjük el, melyen a vasút azután mintegy 97 km (60 mérföld) 
hosszaságban vezet végig. Ezen az útvonalon mély sziklabevágások, alag
utak és viaductok váltakoznak egymással s gyakran gyönyörű kilátás 
nyílik a tóra, melynek északi partja a hegyoldalak meredeksége, a mély 
öblök s az eléjük települő kisebb és nagyobb, többnyire cambriumi réte

* Bővebben lásd: H all etc.: Geology of New-York. T. IV. p. 381.
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gekből álló sziklaszigetek által oly pittoresk jelleget nyer. A bevágásokban 
gyakran gránitokat, elvétve dioritot is vehetünk észre, míg a Nepigon és 
Black Baynál cambriumi rétegeken hatolunk át. A vasút Fort Williamnál 
elhagyván a tavat, ismét vad, erdős, hegyes, a laurentian és huronian 
rétegeitől alkotott vidéken vezet keresztül, mely végre —  54 órányi távol
ban Ottawától — a lapos pfrairiebe megy át. Ezzel karöltve jár a talaj ösz- 
szetételének megváltozása, a mennyiben a gnájsz eltűnik és a vasút 
palæozôi területen vezet. További két órai út után Winnepeg, jelentékeny 
kereskedelmi várost érjük el s e mellett még csak 213 m-nyire vagyunk a 
tenger szintje felett. Eleinte a vidék még sík marad, később itt-ott egyes 
dombcsoportok magaslanak kisebb-nagyobb távolságban a vasúttól, a 
melyek azután, noha eleinte észrevétlenül, a Bocky Mountains keleti lába 
felé folyton emelkednek. Portage La Prairie (243,8 m) és Brandon (350,5 m) 
nagy állomások között, körülbelül a fele úton, a vasút krétakorú területre 
jut és ezen marad, a míg a Rocky Mountainsbe lép : helyenkint, mint 
Reginától (571,5 m) nyugatra és Calgarytől (1033 m) keletre oly képződmé
nyeken vezet át, melyeket a laramie-csoporthoz számítanak. A mi a Regi
nától nyugatra elterülő laramie-területen való áthatolást illeti, még em
lítésre méltó, hogy a vasút a fentnevezett állomástól (561,5 m) Moosejaw 
állomásig (525, 5 m) először 46 méterrel ereszkedik alá, s azután lassan- 
kint emelkedve, egy depression kanyarog át, a melyben több nagy tó, 
az Old Wives Lakes, fekszik. Ezeknek lefolyásuk nincs s ezért sósak. 
A legészakibbhoz Chlaplinnél, egy fa nélkül szűkölködő vidék közepette, 
érünk el. Kissé nyugatra Swift Current állomástól, a mely a hasonnevű 
folyó mellett már 731,5 m magasságban fekszik, a vasút elhagyja a lara- 
mie-területet és ismét krétakorú rétegek felett vezet elé* A vasúttól kevéssel 
délre a részben erdőborította Cypress Hills magaslanak ki, a melyek ma
gasabb nyugati részeikben 1158 m-ig emelkednek. Legnagyobb részt 
miocæn-rétegekbôl állnak. Innét a vasút a tekintélyes South-Saskatchevan 
River völgyébe ereszkedik le, a melyen Medicine Hat állomásnál (655,3 m) 
keresztül haladunk. Túl a folyón a vasút egy magas, a prairie képét nyújtó 
plateaura emelkedik fel, a mely lépcsőzetesen emelkedve egészen a Rocky 
Mountains keleti lábáig nyúlik el, s melyet legnagyobbrészt a laramie- 
formatio rétegei alkotnak, a melyek észak felé még nagyobb kiterjedést 
nyernek. Délre a vasúttól helyenkint a nagy Bow Rivert pillantjuk meg, a 
melynek völgyét követi a vasút, mikor a Rocky Mountainst keresztezi. 
Nemsokára ezek is feltűnnek a nyugati látóhatáron, kék hegyláncz alak-

* Minthogy ez a kifejezési mód azt a benyomást tehetné, mintha a laramie 
és kréta systéma egymással szembe volnának állítva, csak azt jegyzem meg, hogy 
ezzel természetesen nem akartam azt mondani, hogy az északamerikai lamarie-kép- 
ződmény egy része nem tartozhatik még a kréta-formatiohoz.
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jában, melyből egyes magas, hóborította csúcsok emelkednek ki. Az első 
állomás, a melyről tiszta időben észrevehetjük a hegységet, Langevin ; itt
241,4 km távolban vagyunk attól. A prairieken való hosszú utazás után 
kétszeresen imponáló teljes látképében azonban csak Gleichen állomáson 
(883,9 m) túl gyönyörködhetünk. Langdonnál a vasút a Bow Kiver völ
gyébe lép, a melyet most hosszabb ideig követ. Calgarynál (1032 m), a 
mely egy magaslatoktól környezett plateaun fekvő nagy város, elérjük a 
Kocky Mountains első előhegyeit, az úgynevezett Foot-Hills-t. A leg- 
keletiebbek még a laramie-formatio rétegeiből állnak, a nyugatiak a tulaj- 
donképeni krétáéiból. Mindakettő, eltekintve az erosio létrehozta hasadé- 
koktól, kerekded formákat mutat. Kan anas kis állomásnál (1249,6 m) a 
vasút keresztezi a hasonnevű folyót, kevéssel a Bow Kiverrel való egyesü
lése felett, a mely a közelben a Kananas kis vízeséseket alkotja, melyek 
zúgása a vasúton hallható s most egy keskeny, «the Gap»-nak nevezett* 
sziklakapun át, 1280 méternyi magasságban a tenger felett, a vasút a tulaj- 
donképeni Kocky Mountainsbe lép át.

Ha délkeleti British Columbiában azt a hosszanti völgyet veszszük 
nyugati határul, a melyben a Columbia Kiver ered s azután E-Ny irány
ban folyik rajta keresztül és a melybe a Columbia forrástavától délre a 
Koten ay Kiver lép be s a mely azután DD-K irányt vesz fel, úgy a Rocky 
Mountains az említett vidéken körülbelül 88,5 km szélességgel bír. Typikus 
ránczhegység mely keletkezését egy nyugatról jövő nyomásnak köszöni.** 
Különösen szabályosan van felépítve a legkeletibb harmad.

Itt bizonyos számú egymásra következő görbületet a hosszirányokkal 
párhuzamosan haladó vetődési hasadékok kisérik s ezáltal igen szabályos, 
lépcsőzetes rétegtelepülés jött létre. Az így keletkezett összes hegylánczok 
kelet felé meredek falakkal, nyugat felé szelidebb lejtőkkel bírnak. Helyen- 
kint megtörtént, hogy az előbb említett folyamattal egyidejűleg régibb 
rétegek rátolódtak a fiatalabbakra. így például a «Gap S. Fork»-nak neve
zett helyen, a Ghost Kiver mellett, a cambrium és devon a kréta felett 
nyugszik. Az egyes hegylánczok és csúcsok alakja igen változatos. Ez első 
sorban onnan van, hogy a hegység különböző részeit különböző mértékben 
érte a gyűrődés, másodsorban pedig azért, mivel a kőzetek szerkezete el
térő. Világos, hogy az olyan hegyláncznál, a mely igen meredeken 
feltorlódott rétegcsoportból áll, mint például a Sawback Range, s melynek 
felületén ennélfogva több kőzet-réteg feje bukkan napfényre, a kőzetek 
különféle keménysége mellett az erosio következtében több éles gerincznek

* A «Gap» szó helyi locális kifejezés s tulajdonkópen azt a helyet jelenti, a hol 
egy kissé jelentékenyebb völgy a hegységből kilép.

** H. ö. Me. Connell : Kép. on. the geolog. structure of a portion of the Rocky 
Mountains. Geol. and Nat. Hist. Survey of Canada. Annual Rep. 1886 T. D.
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illetve több csucssornak kell létrejönnie; míg az olyan hegylánczoknál, 
melyek mint a Eocky Mountains keleti részeiben levők, kelet felé meredek, 
nyugat felé szelidebb lejtősödést tárnak elénk, amelynek a hajlásszöge egy
úttal a legfelsőbb kőzetfekvet dőlését is adja, csak egy keskeny gerincz 
fog kiképződni, mely az erosio folytán csak egy csúcssorozatra esketik szét. 
Ezt a viszonyt látjuk például annál a hegyláncznál, a melyhez a Cascade 
Mountains és a Twin Peak Mt. tartoznak. Egy harmadik hegyalakkal a 
meszes és dolomitos kőzetekből álló csúcsoknál találkozunk, ka azoknak 
a fekveteit csak kevéssé érintette a gyűrődés.

Ebben az esetben vár vagy kastély alakú hegyek képződtek ki, lapos 
ormokkal és köröskörül meredek falakkal, melyek néha a tiroli dolomitok 
alkotta formákra emlékeztetnek. A mi a tulajdonképeni begylánczot alkotó 
kőzetek korát illeti, ezek mindannyian palæozoi korúak, csak a völgyekben 
és a hegyoldalak legalsó részeiben találni a hegység legkeletibb harmadá
ban, a kréta-formatiohoz tartozó rétegeket. Az előbbiek a cambri, silur, 
devon és carbon formatio között oszlanak meg, de a határ közöttük még 
nincs mindenütt biztosan felismerve. Ezen palæozoi képződmények legfel
sőbb rétegcsoportját Me. C o n n e l  Banff Series-nek nevezi és négy emeletre 
osztja : Upper Banff shales, Upper Banff limestone, Lower Banff shales, 
Lower Banff limestone. A kövületeket illetőleg azt mondja: (1. c. p. 19) 
«The fossils of the Banff limestone show both devonian and carboniferous 
forms». Sajnos, hogy a felsorolt formákra vonatkozólag hiányzanak az 
adatok, vájjon az Upper vagy a Lover Banff limestoneból származnak-e? 
Ezek között fekszenek a Lower Banff shales, a melyekben bizonyos 
számi! C lym en iá t találtak (Me. C o n n e l  1. c. p. 18), e szerint ez utóbbiakat 
felső-devonnak kellene tartanunk; a felette fekvő Upper Banff limestonet, 
mely helyenkint tömegesen tartalmaz crinoicla- szártagokat, valószínűleg 
a szénmészhez, az alatta fekvő Lower Banff limestonet pedig a középső de
vonhoz kell számítanunk. A két mészkő-complexus különböző korából 
Mc. CoNNEL-nek a kövületekre vonatkozó fent idézett adatai is megma
gyarázhatók ; egy részük a szénmészből származik, másik részük a devon
ból. Az Upper Banff shales egyebek között A vicu lop ecten -1 tartalmaznak, 
a mi szintén megegyeznék azok carbon korával. A Mc C o n n e l  által a Banff 
Seriesben devonnak jelzett «Intermediate Limestone»-t talán alsó devon
nak kell vennünk. A Banff Series teljes vastagsága körülbelül 1554 m, az 
Intermediate limestonneé körülbelül 457 m. Az utóbbi alatt egy M c]C onnp,l  

által «Halysites beds» névvel jelölt rétegcsoport van H a ly sites catenularia- 
val, mely bizonyára a felső silurhoz tartozik s alatta a Graptolithic shales. 
Utóbbiak érdekes graptolithes faunát tartalmaznak, a melyben külö
nösen a D id ym o g ra p tu s , G lo sso g raptus, C ryp tog ra p tu s, D iplogra p tu s  és 
C lim aco g r  aptus nemek vannak képviselve. Az utóbbi rétegek a Beaverfoot 
Bangeben 457 m maximális vastagságot érnek el. Mc C o n n e l  az ő « Cambro
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Silurian »-ja felső emeletenek tekinti azokat; településük és faunájuk követ
keztében alsó-silurnak tekinthetők. Alattuk Mc C o n n e l  Castle Mountains 
groupja foglal helyet. Atnézetes tábláján (1. c. p. 15) két emeletre osztja 
azokat, noha megjegyzi, hogy W h it e a v e s  az ebből a csoportból gyűjtött 
kövületek között három elkülönített színtáját különböztethetett meg. 
A legfelsőbb rétegek t. i. R a p h istom a  ro tu lifo rm is-t és egy A sa p h u s  fajt 
tartalmaznak ; ezért bizonyára az alsó silurhoz kell számítanunk. Egy kö
zépső színtáj az O lenoides és D o r y p y g e  nem által van megjelölve, egy alsó 
a P a ra d oxid es  nem fellépte által. A cambrium legmélyebb tagjának 
Mc C o n n e l  a Bow Eiver Seriest tekinti. Ez egyáltalán a legrégibb réteget 
képviseli a Kocky Mountains a Canadian Pacific Railway által átszelt te
rületén : a Vermilion hágón O lenellus G ilb erti-t találtak benne. Úgy látszik 
tehát, hogy ennek a hegységnek a területén is ki lehet mutatni a cambrium- 
nak három részre való oszlását : u. m. felső cambrium. O leon id es- és 
D o r y p y g e -v e  1, középső cambrium P a r a d o x id e s -sei és alsó cambrium 
O len ellu s-sál.

A canadai Bocky Mountains üledékes rétegeire nézve tehát a követ
kező táblázatot kapnék :

Formatio Helyi elnevezés A. kőzet mineműsége Kövületek

Kréta
Kootanie ]

csoport
és Benton I

Sötét palák, helyen - 
kint homokkövek 
és conglomerátok 
meg széntelepek

O xytom a m ucronata  
T rigon ia  interm edia  
T n g on oa rca  tum ida  
Scaphites ventricosus

Carbon

Upper Banff shales

Meszes palák és ho
mokkövek, locali- 
san tisztátalan 
mészkövek

A viculopecten
L in gu la

Upper Banff lime
stone

Zöld gyakran dolo
mitos mészkövek, 
melyek hely enkint 
kovásak

C rinoida  szártagok

felső Lower Banff shales
Meszes palák és 

palás rneszek Clym enia  sp.

Devon középső
Lower Banff lime

stone
Kékes compact 

mészkövek A tryp a  reticu laris

alsó Intermediate lime
stone

Dolomitok és ho
mokkövek Korallok
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Formatio Helyi elnevezés A kőzet mineműsége Kövületek

felső Halysites beds
Szürkés dolomitok 

és quarcitok
H alysites catenularía

Silur
alsó

Graptolitic shales Sötét palák

D idym ofi raptus aff. 
m odus

G lossograptus ciliatus
Gryptograptus tr ico r 

n is
Dyptlograptus angu

sti f a l i  us
C linacoy raptus co d a 

nts

A Castle Mountain 
csoport legfelsőbb 
fekve tei

Mészkövek, melyek 
néha dolomitosok

R haphistom a rotuli- 
fo rra is  

Asaphus sp.

felső
A Castle Mountain 

csoport középső 
rétegei

Mészkövek D orypyg e
Olendides, B atliyurus

Cambrinm középső
A Castle Mountain 

csoport alsó réte
gei

Dolomitok és palás 
mészkövek

P aradoxides

alsó Bow River csoport
Agyagpalák, quar- 

eitok és conglo- 
merátok

O lm d lu s G ilberti

Az eruptiv kőzetek közül D a w s o n  * a Beaverfood River egyik mellék
folyója mellől egy nephelinsyenitet említ fel, mely kék sodalitii ereket tar
talmaz. A mint feljebb említettem, a vasút a Rocky Mountainsbe a Bow 
River Gapjében lép át, 1280 m magasságban. Nemsokára balra a vasúttól 
a Three Sisters-t pillantjuk meg, egy impozáns, a tiroli dolomitokkal 
összehasonlítható hármas csúcsú hegycsoportot.

Nehány mértf.-nyire Canmore állomás (1289 m) mögött a vasút elhagyja 
a Bow River völgyét és a Cascade Riverében emelkedik felfelé. Kevéssel 
ezután elérjük a Cascade Mountains keleti lábánál fekvő Anthracite állomást 
(1326 m), a hol több bányában fejtik a kréta-formatióba tartozó anthracit 
telepeket. A legközelebbi állomás Banff (1372 m), a mely a Rocky Mountains 
keleti részében tett kirándulásoknál kiválóan alkalmas állomás hely.

* G. D awson : On the Canadian Rocky Mountains, with special reference to 
that part of the range between the forthy-ninth parallel and the head-waters of the 
Red Deer River, p. 11. Read before Sect. C. British Assoc. Birmingham Meeting 1886.
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Meglehetős széles völgyben fekszik, a melyről hajlandó vagyok fel
tételezni, hogy beszakadás ntján keletkezett. Ezért a közvetlenül Banfftól 
keletre kiemelkedő hegyláncz ketté van repesztve s az így keletkezett héza
got oldalt határoló hegycsúcsok, a Cascade Mountains (3010 m) északon és 
a Twin Peak Mountains délen, nemcsak keleten látjuk a gyűrődésüknél ke
letkezett meredekséget, hanem az előbbi délen, az utóbbi északon 
hasonló meredek, szakadékos sziklafalakat tüntet fel. Ennek következté
ben különösen a Cascade Mountains élesen bemetszett déli oldalán oly 
világosan észlelhetjük rétegeinek gyűrődését és töréseit, hogy ebben a te
kintetben csak az északi svájczi Alpok híres gyürődési profiljaival hason
líthatjuk össze (Lásd az I. tábl.). A CascadeíMountains és a Twin Peak között 
lesülyedt hegytömegnek csak egy kis része emelkedik ki legfelsőbb részével 
a völgy kavicsaiból saz úgynevezett Tunnel Mountainst alkotja, mely nyu
gat felé szintén meglehetősen szelíden, a többi oldalain ellenben mere
deken lejtősödik s így egész megjelenésében ismétlése a Monte Brionenak 
a Garda tónál. A Tunnel Mountains szürkés, egész feketés lueszekből áll. 
melyekben helyenkint gyakran észlelhetünk fehér mészpáttá átalakult 
korallátmetszeteket s a melyek egész jellegükben bizonyos sziléziai carbon- 
meszekre emlékeztetnek. Igen elterjedtek Banff környékén kavicsok, a 
melyeknek glaciális eredetére a bennük található gyönyörűen lecsiszolt és 
megkarczolt hömpölyök utalnak. A lejtőket borító hatalmas kavicsokban, 
melyek a Bow River északi partját mintegy 3A órányira kisérik Banfftól 
lefelé, egy helyen a földpyramisokhoz hasonló, erosioszülte szép, oszlopo
kat találunk kiképződve, melyek a vidéken «Hudoros» név alatt ismeretesek. 
A talajnak a gyűrődés és hasadék képződés által okozott meglazulásával 
valószínűleg közvetlen kapcsolatban áll a meleg, kéntartalmú forrásoknak 
fellépte is Banff környékén ; e források a Sulphur Mountains keleti lejtőjé
nek különböző magasságában erednek és gyógyczélokra használtatnak. 
A legmagasabb forrás 213 méternyire van a Bow River felett.

Miután a vasút Banffot elhagyta, ismét eléri a Bowt, körülfogja a 
Vermilion tavakat s átszeli a hegyes csúcsokkal koronázott Vermilion 
Lakét és Sawbach Rangét. Később a váralakú Castle Mountains tűnik 
szembe 1500 méter magas meredek sziklafalaival. Ennek alján fekszik 
Castle Mountains állomás 1393 m magasban. Majd délre a vasúttól 
a pvramis-alakú Pilot Mountainst pillantjuk meg. Laggannál (1503 m) 
a vasút elhagyja a Bowt és a hegység gerinezéhez közeledve egy mellék
völgyet követ. Laggan állomástól nehány magas és pittoresk fekvésű 
tavat, az úgynevezett «Lakes in the Clauds»-okát, látogathatunk meg. 
Steffen állomásnál a vasút 1614 méterrel eléri legmagasabb pontját s 
egyúttal átlépi a continens vízválasztóját. Most, természetesen mindig a 
legnagyszerűbb vidék közepette, gyors leszállás következik. Ennél a 
legnagyobb technikai nehézségekkel kellett megküzdeni, a mi könnyen
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megérthető, ha meggondoljuk, hogy a Bow Biver Gapja, a melyben a vasút 
a Bocky Mountains keleti szegélyét átlépi 1280 m, ellenben Golden, a hol 
eléri a Columbia Bivert, csak 777 m magasságban fekszik. A Stephentől 
nyugatra fekvő Hector állomásnál (1582 in) elhagyjuk a szép Wapta Lakét 
s ezután a Wapta vagy Kicking Horse Biver mély szakadékát keresztez
zük. Balra a Castle Mountains csoport (1. f.) rétegeiből felépült Mt. Steffen 
(2438 m) dómalakú csúcsa emelkedik s túl a völgyön néha a Cathedral 
Mountains csúcsai tűnnek fel mellette. A Mt. Steffenen a vasúttól egy 
nagy glecser látható, mely jelenleg 244 méternyi vastagságot ér el. Közel az 
említett hegy lábához fekszik Field állomás (1234 m), melynél a Mt. 
Steffen Housenak nevezett kis szálló a búvárnak szintén jó szállást nyújt. 
A szállótól a völgynek lefelé tekintve balra az Ottertail Mountains 
magas csúcsait s jobbra a Van Horne Banget látjuk. Az utóbbiban a két 
legjobban kimagasló csúcs a Mt. Deville és a Mt. King, a melyek a Castle 
Mountains csoport rétegeiből állanak. Fielden túl a folyton meredeken le
ereszkedő vasút egy pompás kilátást nyújtó magas hídon keresztezi az. 
Ottertail Bivert és ezután a Wapta vagy Kicking Horse Biver völgyéhez 
bocsátkozik le, melynek hosszú völgyét az Ottertail és Van Horne Bange 
választja el. Nemsokára elérjük Leanchoil állomást (1088 m), a melynek 
közelében a délről jövő Beaverfoot Biver a Wapta Biverbe ömlik s később 
a vonal a Wapta nagyszerű Lower Canonját használja, a melyben ez áttöri 
a Beaverfoot Banget, hogy ezen keresztül a Columbia Biver völgyébe érjen. 
Ezt Goldennél (777 m) érjük el, hol a Wapta is egyesül az itt észak felé 
folyó Columbiával. Túl a völgyön, a mely itt, mint fent említettem, a Bocky 
Mountains nyugati határát képezi, a Selkirk Bange hóborította hegy ormai 
emelkednek, ez a legközelebbi hegyvonulat, a melyet nyugat felé utaz- 
tunkban keresztül szelünk. Előbb azonban a vasút a Columbia Kiver 
mentén vezet a völgynek lefelé, s csak miután elhagyta Donald állomást 
(771 m), megy át rajta s ezzel a nevezett hegység előlánczaiba lép.

A Selkirk Bange egy vonulatát képezi a hatalmas Gold Mountains 
hegyrendszernek, a mely a Bocky Mountainstöl nyugatra nagyobbára 
EENy-i irányban húzódik British Columbia egy nagy részén keresztül. 
Ennek a rendszernek három legjelentékenyebb lánczolata a Purcell 
Bange, a Selkirk B. és a Columbia B. A Purcell Bange körülbelül ott 
kezdődik, a hol a Kootenay Biver eredetileg DDK-i irányú futása után 
hirtelen kanyarodik ENy-ra, hogy keresztül folyjon a Kootenay Lake-en. 
A Kootenay völgy felső része egyfelől a határt alkotja a tulajdonképeni 
Bocky Mountains és a Purcell Bange között, míg másfelől az ED-i irány
ban hosszant elnyúló Kootenay Lakétól Ny-ra vonul végig. A Purcell 
Bange csaknem kizárólagosan palseozói képletekből áll. A következő lán- 
czolat a Selkirk Bange. Ez a Kootenay Lake nyugati partjától egészen a 
Columbia Biverig nyúlik fel E-ra, a mely hirtelen kanyarulata után, mely-
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Ível eredetileg EÉNy-nak irányított futását délire változtatja, az óriási, a 
Kootenay Lakehez hasonlóan E-ról D-i irányban bosszant elnyúló Arrow 
Lake keleti partjával egyetemben a Selkirks nyugati határát is képezi. 
Az említett tó nyugati partja, továbbá a D-nek áramló Columbia River 
völgye egyúttal keleti határát képezik a Gold Mountains egy harmadik, 
nevezetes lánczának, az úgynevezett Columbia Eangenek. A Canadian 
Pacific Railway keresztül szeli a Selkirk Rangét és Columbia Rangét, ezt a 
két, részben glecserekkel és hómezőkkel borított hegvlánczot, a melyek 
csúcsképződéseik szépsége és sceneriáik nagyszerűsége tekintetében veteked
nek a mi Alpeseinkkel.

Geológiai tekintetben * a Columbia Range és a Selkirk Range igen 
lényegesen különböznek a Purcell Range és a Rocky Mountainstől, a meny
nyiben összetételükben nagyobb mértékben vesz részt a laurentian- és a 
huron-formatio. Ámbár a felsőbb réteg-complexusok az említett hegyvonu
latokban valószínűleg a cambriumhoz tartoznak, azért még bennük sem 
találtak kövületeket. Tektonikai tekintetben a Selkirks a meredeken össze
szorított ránczok egész sorozatát tárja elénk.

Mint fent említettem, a vasút előlánczaikat a Columbia River keresz
tezése után Donaldon (771 m) túl éri el s tüstént meredeken emel
kedik felfelé s egy szűk, szakadékszerű völgyön át erőszakolja ki a be
lépést a hegységbe, mely völgy némely kanyarulatnál pompás visszapil
lantást enged a Rocky Mountainsre. A szakadék végén fekszik Beaver 
Mouth állomás. Ettől nem messzire a vasút hirtelen DDNy-ra kanyaro
dik és a «Gate of the Beaver River»-nek nevezett szoroson keresztül a 
tulajdonképeni Selkirksbe lép. A vasút folyton emelkedik s ezért a Beaver 
Rivert rövid idő múlva mélyen maga alatt hagyja s Six-Mile Creek (883,9 m) 
és Bear Creek (106,7 m) állomások mellett elhaladva, az 1883-ban B o g e k s

A. B. őrnagy által felfedezett Rogers-hágóra kapaszkodik fel, miközben 
könnyű fahídakon haladt át a hegység lejtőibe mélyen bevésett szakadékok 
felett.

Oldalt hatalmas hegycsúcsok határolják, jobbról a Hermit Mountains, 
balról a Mt. Mac Donald és Sir Donald nagyszerű karcsú pyramisai emelked
nek. A hágó tulajdonképeni teteje (1311 m) rövid távolságra fekszik Rogers 
Pass állomás (1303 m) mögött. Túl a hágón a vasút a Illicilliwaet River szin
tén sűrű erdővel borított völgyébe bocsátkozik alá s gyorsan eléri a «nagy 
glecser»-rel szemben a búvárra nézve kitűnő fekvésű Glacier House állomást 
(1256m)Odább Illiciliwaet állomásnál (1095 m) ezüstbányák találhatók. 
Revelstoknál (449,6 m) ismételve elérkezünk az itt DDK felé folyó Columbia 
Riverhez. A nevezett folyam völgye egyúttal a határt alkotja a Selkirks

* V. ö. G. D a w so n : Note on the geological Structure of the Selkirk Range. — 
Bull. Geol. Soc. of America. Vol II. p. 165. Rochester 1891.
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és a legközelebbi hegyláncz, a néha szűk értelemben vett Gold Rangénak 
nevezett Columbia Range között, mely szintén a laurentian és huronian 
kőzeteiből áll s melynek csúcsait részben szintén glecserek födik, mint a 
DNy-ra kimagasló Mt. Begbie is. Miután a Columbia Riveren mintegy 
800 m hosszú hídon haladt át a vasút, az Eagle hágó mély bevágásán ke
resztül a Columbia Rangebe lép. A legmagasabb pont, melyet Summit 
Lakenél (609,6 m) érünk el, csak 160 méternyire fekszik a Columbia River 
felett. A Rocky Mountains-szel és a Selkirk Range-el összehasonlítva, en
nek a hegyláncznak a keresztezésénél a vasút építése elé nem gördültek 
valami különös nehézségek.

Nyugati felében az Eagle River völgye a számos öbölre osztott nagy 
Shuswap Lakehez vezet, melynek délnyugati ágyából ered a Thompson 
River, melyet most a vasút is követ. E pontnál a Gold Mountains nyugati 
lábához is elérkeztünk, a hol a vidék már cultiváltabb lesz. Innét egész 
Vancouverig a talaj összetétele igen változatos : palæozoi, krétakorú és 
tertiser rétegek váltakoznak egymással. Kamloops állomás (457,2 m) köze
lében történik a Thompson River északi és déli ágának egyesülése, 
melynek közelében a folyó kiszélesedik és Kamloops Lake-t képezi, mely
nek déli partján a vasút több mint 32 km hosszban vezet végig. Savona’s 
Ferrynél elérjük a tó végét. A hegyek közelebb lépnek egymáshoz s egy 
sor canonon haladunk át, melyeken keresztül végre az E-ról jövő Frazer 
River völgyébe jutunk. Ezep a vonalon többször van alkalmunk arra, hogy 
a folyó lejtőin földpyramisokkoz hasonló erosioszülte képződményeket 
megfigyelhetünk. A Thompson Rivernek a Fazer Riverrel való egyesülése 
Lytton állomáshoz közel (205,7 m) történik. Lytton és Hope állomás 
között ismét egy sor rendkívül pittoresk canon következik, melynek általá
nos iránya ED-i. Hope-on túl a folyó és a vasút hirtelen Ny-nak kanya
rodik és 3 Va órai utazás után az utóbbi helytől elérkeztünk Vancouverbe. 
Az utóbbi útvonalon néha tiszta időben megpillantjuk D-en, a Cascade 
Rangehez tartozó Mt. Baker (3261 m) tűzhányót, mely közvetlenül British 
Columbia és az Egyesült-Államok Washington állomásának határán fekszik.

Vancouvertől a gőzhajóval a Georgia-úton keresztül Victoriába, Van
couver Islandra utaztam. Victoria közvetlen környéke, eltekintve egy 
eruptív gabbro áttörésétől, gneiszekből áll. Ez a gabbro a kikötő mellett, 
Douglas Street és az Outer Wharft között található. Feketés kőzet alak
jában jelentkezik, melynek főtömegét plagioklas és diallag alkotják. 
A földpátok, mint a mikroszkóp alatt láthatni, gyakran sűrűn telve vannak 
hosszú, hegyes tűkkel, a melyek a fő hasadási irányok szerint helyezkedtek, 
ezek majd átlátszatlanok s feketék, majd barnásak és áttetszők. Járuléko
san található mágnes- és titánvas, valamint elvétve olivin. A hasadék 
oldalain szerpentinhez hasonló képződmények fészkelték be magukat. Ettől 
a gabbrotól kissé keletre finom szemcséjű, igen sötét színű amphibolgnájsz
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kerül napfényre. Mint járulékos alkotórész epidot és itt-ott aktinolith ősz- 
lopoeskák fordulnak elő. Az utóbbi kőzettől délre a Castlewoodnak nevezett 
házcsoportnál világos gnájsz található, mely sok kékes fehér quarzból, föld- 
pátból és egy sárgásbarna ásványból áll. Csiszolatban a mikroszkóp alatt az 
utóbbi epidotnak mutatkozik s oly mennyiségben fordul elő, hogy a kőzetet 
legjobban epidotgnájsz névvel jelölhetjük ; ez azonban kevesebb plagioklast 
tartalmaz, minta mindjárt említendő chloritos gnájsz. Ha ugyanis az epidot- 
gnájsztől a sziget keleti része felé fordulunk, a gnájsz egy további válfajára 
akadunk. Szürkés vagy vöröses, meglehetősen finoman kristályos kőzetek 
ezek, melyek itt a Georgiai-út partját képezik. A mikroszkóp alatt ezek a 
gnájszok meglehetősen chloritosoknak mutatkoznak és quarz-, Orthoklas, 
sok plagioklas-, csillám-, chlorit- és mágnesvasból állanak. Az említett 
gnájszok felett agyagos anyag fekszik, melyet mint az egykori eljegesedés 
fenékmorænàjânak tekinthetünk. A gnájszsziklák felülete helyenkint a 
leggyönyörűbben van lecsiszolva és párhuzamos karczolásokkal borítva. 
Az itteni látogatásom évében (1893) a legszebb helylyel éppen szemközt 
egy a sziklás partra kivetett gőzösnek valószínűleg el nem vihető roncsa 
hevert.

Victoriától délnek fordulva, kereszteztem a San Juan Fuca útat és a 
gazdagon tagolt Puget Soundon keresztül Tacomaba utaztam, mely festőién 
fekszik lépcsőzetesen emelkedő parton, a Puget Sound DK-i ágának, a 
Commencement Baynak a jDNy-i végén. Ezen tengeröböl fölé maximum
ban csaknem 130 m-re emelkedő magaslatoknak alsó rétegei valószínűleg 
harmadkoriak, a felsőbbek pedig diluviálisok. Az uttóbbiak agyagból, 
murvából és kavicsokból állanak, melyek részint mint fenékmoræna, ré
szint a jégtakaró eltűntével az olvadás írtján keletkezett vizekből rakodtak le. 
Ezeket a kavicsokat, melyekbe helyenkint homok-és agyag-íekvetek vannak 
beékelve, tovább K felé a gyönyörű őserdővel borított Cascade Eange 
lábáig követhetjük. Legnagyobb részt eruptiv anyagokból állnak s úgy 
látszik, hogy ezek között a diabasos és rhyolithos kőzetek játszszák a fősze
repet. 10 darab hömpöly között, a melyek a Lake Park nevű kis helység 
mellett, Tacomától keletre levő felsőbb kavicsokból valók s melyek gyűjtésénél 
különösen arra ügyeltem, hogy lehetőleg üde, el nem mállott példányokat 
szedjek fel. 4 darab diabast, illetve diabasporphyritot és 5 rhyolithot talál
tam. Egy darabnál az erős, csak a csiszolatban jól feltűnő elmállás követ
keztében kétségben voltam, vájjon az utolsó kőzetcsoporthoz tartozik-e? 
Egy diabas szintén epidotisáltnak mutatkozott. Egy diabasporphyrit igen 
hasonlónak mutatkozott egy kőzethez, melyet később 1,6 km nyugatra 
Kautz Eorktól szálban állva találtam. A rhyolithok gyakran szép, már 
makroszkoposan is előtűnő fluidális szerkezetet mutatnak. Ezenkívül a höm- 
pölyök között andesitek, egyes gránitok, palæzôi meszek stb. találhatók.
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A MOUNT TACOMA A CASCADE HEGYSÉGBEN.

Plummer F. J. vázlata alapján rajzolták Felix J. és E pzold F.
1. Diabas. — 2. Diabasporphyrit. — 3. Diabas. — 4. Szarufénylegránit.

Földtani Közlöny XXV. kot. 1895. (17) 2



18 Dl FELIX JÁNOS :

Tacomai látogatásom főczélja a hasonnevű vág}' Ht. Kainier-nek is 
nevezett vulkán megmászása volt. Ez a Washington állam Pierce County- 
jának DK részében fekvő Mt. Tacoma, bizonyára Észak-Amerika legnagy
szerűbb vulkán-kúpja. A Coast Survey háromszögelése szerint csúcsa
4440 m  (14444') m a g a s . P l u m m e r  s z e r in t*  csú csrészle téb en  b á ro m  o rm o t/
lehet megkülönböztetni : ENy-on a Lyberti Capet, D-en a Peac Successt 
és DK-en a Crater Peaket. Az említett búvár, barometrikus és bypsome- 
trikus mérései szerint a Crater Peak a legmagasabb csúcs és pedig 4572 m 
(15000'), a Peak Success magassága 4481 metert (14700') tesz ki és a 
Liberty Cape magassága 4450 m (14600'). A hegy távolsága Tacoma 
várostól 71 km. Bázisának átmérője 32 km és tömege egy durva becslés 
szerint többet tesz ki 800 km:3-nél, a mi elegendő arra, hogy az egész 
Erie Lake-et kitöltse. A Crater Peak DK-i oldalán fekszik a nagyobb, úgy
nevezett East Crater, mely 335 m átmérővel és 30 m mélységgel bir 
ugyanennek a csúcsnak a nyugati oldalán található a kisebb nyugati kráter 
229 méternyi átmérővel és 21 m mélységgel. Csúcsáról minden oldal felé 
szigorúan sugarasan elrendezve, hatalmas glecserek ágaznak szét. Néhány 
között még más kisebb jég- és hómező található. Egészben véve 12 nagyobb 
és 5 kisebb glecsert említenek a Mt. Tacomaról. Ez valószínűleg egymagá
ban álló viszony volna a földön. Hogy vájjon mind a 17 jégmezőt «glecser- 
nek» nevezhetjük-e aszó szorosabb értelmében, azt egyelőre még nem lehet 
eldönteni. Az örökös hó határa a hegynek É-i és Ny-i oldalán körülbelül 
1980 méternyire van a tenger szintje felett. Az összes glecserekből eredő 
folyók nyugat felé folynak, s a Puget Soundba vagy a Columbia Riverbe öm- 
lenek. «A hóval koronázott csúcs képe a Puget Soundból elragadó s ha egy 
német botanikus, kinek az 1888. évben alkalma volt a Tacomat a Cas
cade hegység egy keletibb fekvésű csúcsáról megcsodálhatni, azt mondja, 
hogy sem Svájczban, sem Tirolban nem látott soha a Mt. Tacoma impo
náló nagyszerűségével összehasonlítható hegyet, úgy csak hozzájárulhatok 
lelkesült dicséretéhez.» (Z it t e l .)

Ámbár a bekövetkezett esős idő abbeli szándékomat, hogy a hegyet 
megmászszam, meghiúsította, mégis sikerült a Nisquallv glecsert elér
nem; az ezen utón tett geológiai észleleteim mindazonáltal nem lesz
nek minden érdeknélküliek, különösen ha P l u m m e r  úrnak azon állítása 
bebizonyul, hogy az említett pontot német geológus még nem látogatta 
meg. Nagy örömömre Colonel F r e d e r ic  G. P l u m m e r  állami mérnök 
késznek nyilatkozott arra, hogy engem ezen az úton elkísérjen, a 
melynek aránylag gyors és szerencsés keresztülvitelét nem kis mértékben 
az ő széles ismereteinek köszönöm, melyek egyaránt a tekintetbe jövő összes 
viszonyokra és a területre kiterjednek. Lehetetlen ezért ezt az alkalmat

* F red. (>. Plummer : Guide book to Mount Tacoma. Tacoma, 1893.
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elmulasztanom a nélkül, liogy neki még egyszer legszivélyesebben köszö
netét ne mondanék azért, hogy oly szeretetreméltó kísérőm volt,

Legelőször a Jefferson Avenue Electric Cart és azután egy Steam 
Cart vettünk igénybe, hogy elérkezzünk a Lake Parkba. Innét postakocsi 
vezet Eatonvillebe, mely az első nap végczélja. A vidék Lake Parkig s még 
nehány órányira tovább DK felé, többnyire a prairie jellegével bír. A talaj 
a fent említett homokokból és kavicsokból áll, melyet helyenkint vékony, 
egész 46 cm vastag humuszréteg borít. Ennek az útvonalnak átlagos ten
gerfölötti magassága körülbelül 90 m. Csak miután a Muck Creeket keresz
teztük s a Tacomatól 29 km távolságra lévő Benson’s Hillt elértük, lesz 
a terület erdősebb s később a vasút a legpompásabb őserdőbe lép, a mely
ben egyáltalában szakadatlanul meg is marad egészen a vulkán erdő ha
táráig. Az említett helytől 4— 8 kilométerrel tovább elhagyjuk a Benson’s 
Post officet és Hunterville telepet, majd Cedar Grovet a Tamvax Creek 
mellett, mely utóbbi a hasonnevű tó kifolyása (41,8 km Tacomatól, 198 mé
ternyire a tenger szintje felett). Miután a Tanwax Hill magaslatát elhagy
tuk, az út a Clear vagy Hemlock Lake nyugati oldalán vezet végig. Ez egy 
mély fekvésű, meglehetős meredek parttaL4?örnyékezett vízmedencze 
176 acres-nyi felülettel, 262 m magasságban. Itt aprószemű kristályos amphi- 
bolpalából álló tömzsöket találni. A zöld kőzetben számos kicsiny, piros 
gránát fordul elő s valahol a kőzetben valószínűleg szálban áll, minthogy 
a darabok épenséggel nem tesznek oly benyomást, mintha messziről 
hozattak volna. Tacomatól 50 kilométernyire a vasút körülbelül 61 méter
rel lejebb száll az Ohop Canonba és keresztül megy a hasonnevű Creeken, 
mely az 500 acres-nyi kiterjedésű Ohop Lake kifolyása. 1,6 km-rel odább 
fekszik az Eatonville nevű telep. Még egy csodás jelenségről akarnék megem
lékezni, mely közvetlenül az őserdőbe való belépésünk után tárúl az utazó 
elé. Ugyanis hét hatalmas, vén fenyő mellett haladunk el, melyek oly szi
gorúan egyenes vonal mentén nőttek, mintha emberi kéz ültette volna 
azokat zsinórmérték szerint. Minthogy az utóbbi eset nem tételezhető fel, 
a dolog eleinte kissé rejtélyesnek tíint fel előttem ; miután azonban a 
következő nap folyamán az őserdővel jobban megismerkedtem, egyszerű 
magyarázat kínálkozott erre a feltűnő jelenségre. Az erdő itt részben óriási 
Douglas fenyőkből (P seu d otsu ga  D ouglasi) áll, melyek mellett még a Tsuga 
fenyő (T su g a  M ertensiana) és az Oregon-cedrus (T h u ja  gigantea) fordulnak 
elő. Különösen az először említett conifera törzsei roppant méreteik és 
sugáregyenes növésük által tűnnek ki. Átmérőjük gyakran 1— 2 m, magas
ságuk 50— 80 m, de 3 m vastag és vagy 90 m magas példányokat is talál
hatni.* A földön gyakran találhatunk ilyen kidült, félig elkorhadt törzsóriá-

* Hogy Washington ezen őserdői mily gyönyörű törzsekből állnak, az legjobban 
kitűnik abból a tényből, hogy belőlük oly szálfákat szállítanak, melyek négyzet
alakú keresztmetszet mellett 1 meter oldalhoszszal bírnak s 35 m hosszúak.
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sokat, a melyeken jelenleg egy új, a legkülönbözőbb növényekből álló, 
generatio telepedett le : gombák és zuzmók, páfrányok és lycopodiaceák, e 
mellett azonban gyakran conifera törzsöcskék is. Ha már most a régi törzs 
az elkorhadás következtében mindinkább összeesik, akkor az utóbbiak végre 
a földre kerülnek s ekkor természetesen a körülményekhez képest zsinór- 
egyenességű sort fognak kepezni. Ezen az úton lehet megmagyarázni a 
legkülönbözőbb idegen gyökérzárványok előfordulását is a fákban, a melye
ket C o e d  a gyakran élő, C o n w e n t z  és én elkovásodott darabokban is talál
tunk. Hogy ebben az esetben csak parasita orchideákra gondoljunk) mint 
azt C o b d a  teszi, arra a legkisebb ok sem forog fenn.

Eatonvilleböl legelőször a Mashell Kiver Canonját látogattam meg, 
mely EK-i irányban körülbelül 335 m tengerfölötti magasságban Tacomatól 
mintegy 33 km DK-re fekszik.

Ennek meredek, sokszor majdnem merőleges s egymástól belyenkint 
csak mintegy 15 lábnyira elálló sziklafalai egész 15 m magasak és egy 
porphyros szürkés zöld kőzetből állnak, melyről a mikroszkopos vizsgálat 
alkalmával kitűnt, hogy diabasporphyrit. 9,7 kilométerrel DK-re Eaton- 
villetől ellenben sötét, üvegfényü trachytszurokkő található. Csiszolatban 
világos barnának látszó üveges alapanyagát részint szabálytaiSnul, részint 
concentrikusan lefutó a contractio szülte hasadások járják át. Telve 
van nagyszámú pálczika-alakú mikrolittal, a melyek közül a kisebbek ren
desen csinos, csillagszerű halmazokká egyesülnek ; különösen a nagyobbak 
a végeiken gyakran ketté oszlanak vagy ki vannak csipkézve. Kiváló álla
potban vannak orthoklas és plagioklas kristályok, járulékosan mágnesvas 
fordul elő. Valószínűleg ezzel a trachytszurokkővel áll kapcsolatban a 
rhyolithok előfordulása a Lake Park kavicsaiban.

Eatonvilletől DK-re az út keresztezi a pisztrángokban gazdag Mashell 
Kivert s a Maschell Mountain kezd felemelkedni. Tacomától 54,7 km-re 
Méta telephez jutunk. További 4,8 km után fölérünk a hegyre, a honnan 
az út most a Succotash Valleybe ereszkedik le s nemsokára —  6G km-nyire 
Tacomától —  a Nisqually Kiver mellett fekvő Elbe telephez érünk el. Köz
vetlenül ennél a házcsoportnál egy fekete hypersthenandesit áll szálban, 
mely 20— 30 m vastag oszlopokban van elválva. Különösen a folyó partján 
vannak ezek jól feltárva és oly szabályosan kiképződve, hogy először azt 
bazaltnak hiszi az ember. A. kőzet alapanyaga a mikroszkóp alatt igen 
üvegesnek bizonyul, ügy látszik, hogy az andesitek oszlopos elválása a 
Mt. Tacoma területén egyáltalán nem ritka. Magán a vulkánon is, t. i. a 
South Glacier alsó részének bal (déli és délkeleti) széle felett találhatók 
sziklafalak, melyeknek kőzete szabályos, függélyes oszlopokban van elválva. 
Ezt a helyet ugyan nem kerestem fel személyesen, de mivel sehol sem 
akadtam bazaltoshömpölyökre, valószínűleg ez a sziklafal is valami andesit- 
ből áll. Az említett Nisqually Kiver kavicsai között a sötét, andesites kőze-
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teken kívül még gránitos külsejüeket is észrevehetünk, melyeknek hazájával 
később fogunk megismerkedni. Némely andesit darabot egy kékes chalcedon 
erei járják át. Ezenkívül az elbei vendéglőstől nehány, szintén a környéken 
talált hömpölyt kaptam, a melyek kövesült fának bizonyultak, még egy 
ilyenféle darabot kaptam visszatértemkor az eatonvillei vendéglőstől is.

Ezen fák eredetét illetőleg két eshetőség áll fenn ; származhatnak el
pusztult kréta-korú rétegekből, a melyek Tacomától keletre igen elterjedtek. 
Ez az eredet annál valószínűbb, mert az említett krétakorú lerakodásokban 
hatalmas homokkövektől kísért, kitűnő szurok- és barnaszén telepek találha
tók. Mélyebb bevágásokban, mint például a South Prairie Creek- (198 m) 
és a Wilkeson Creekben (244 m) Wilkesonnál napfényre bukkannak s ez 
utóbbi helyen, valamint Carbonadonál élénken bányászszák is. Valószínűleg 
körülbelül egykorúak azokkal a kőszénrétegekkel, melyekkel Anthracitnál 
a canadai Pioeky Mountainsben ismerkedtünk meg. Azonban azt az eshető
séget sem szabad visszautasítanunk, hogy azok a fák egykor vulkáni tu
fákba voltak beágyazva.

Elbetől kezdve az út, a Nisqualy River termékeny, noha még csak 
helyenkint művelt völgyét követve, egyenesen keleti irányt vesz fel. 
77,2 km-re Tacomatól a kis ashfordfszálloda és 1,6 km-rel tovább a nagy 
Palisade Farm mellett haladunk el. További 4,8 km után az út keresztezi 
a Cloat Creeket és nemsokára reá Tahoma Forkot, a Nisqually River egyik 
nagyobb mellékfolyóját, a mely a pompás Tahoma Glacier lefolyásából 
ered. 1,6— 2,4 km-rel tovább sűrű, szürkés zöld, rendkívül szilárd kőzetre 
akadunk, mely mikroszkóp alatt diabasnak bizonyult. Mintegy 800 méterrel 
odébb nyugatra egy porphyros kiképződésű kőzet lép fel. A feketés ibolya
színű alapanyagban fénylő földpátokat és homályos, szürkés zöld részleteket 
vehetni észre. A mikroszkóp alatt valami diabasporphyritnak ismerjük fel. 
Körülbelül 1,6 km után áthaladunk a Kautz Forkon, mely a Kautz glecser 
megolvadása által keletkezik. Ezt A. V. K a u t z  generális tiszteletére nevezték 
így, a ki az 1857. évben először mászta meg a Mt. Tacomát. Jóllehet nem 
biztos, vájjon elérte-e a legmagasabb csúcsot, mert az idő azon a napon 
oly ködös volt, hogy e felől nem lehetett bizonyosságot szerezni. A Nisqually 
glecser elérésére annak az expeditionale az áthatatlan őserdő következtében 
-akkor 6 napra volt szüksége. A 13-ik napon az expeditio ismét visszatért, 
de a kiállott fáradalmak következtében olyan kimerült állapotban, hogy a 
legtöbb résztvevő csak több hónapi betegség után épült ismét föl.*

A Kautz Fork görgetegei kizárólag andesitből állnak, gránitok telje
sen hiányoznak közöttük. Mintegy 4 km-rel tovább az útvonal, mely mindig

*  V .Z ittel : Vulcane und Gletscher im nordamerikanischen Westen. —  Zeitschr. 
d. deutsch, u. österr. Alpenvereins. Jahrg. 1890. Bd. XXI. p. 13.
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körülbelül párhuzamosan fut a Nisqually Riverrel, hirtelen EK-re kanya
rodik s további 3,2 km után elérkezünk Longmire’s Springbe, mely közvet
lenül a hegy alján 823 m magasban fekszik. Csak az út utolsó részén tűnik 
szemünkbe a vulkán hó- és jégborította csúcsa, mely a sötét őserdő felett 
nagyszerű látványt nyújt. A tulajdonos után L o n g m ir e ’s Springnek nevezett 
hely csodálatos egy darabja a földnek. Itt egész kis területen mintegy húsz, 
legkülönbözőbb nemű és legkülönbözőbb hőmérsékletű ásványos forrás 
van. Először is itt van egy erős savanyúvíz, mely igen kellemes, üdítő italt 
szolgáltat, nehány lépéssel odább langyos források bugyognak, melyek kevés 
kénhydrogént tartalmaznak, mellettük egy másik, a melyről azt beszélik, 
hogy gőzei belehelve, megszüntetik a főfájást ; ismét alig egynéhány tuczat 
lépéssel tovább két meleg forrás található, melyek fürdés czéljából be van. 
nak kerítve. Ezek 30° C. hőmérsékletükkel a legmelegebbek ezen a terüle
ten. Nem messze tőlük egy 26° C. meleg forrás bugyog elő, mely erős lera
kodásokat képez. Ennek vegyelemzése, melyet M a r in e r  G. A. végzett a 
következő eredményre vezetett.

Egy literben 3,515262 gramm oldott alkotórész találtatott :

Kovasav_ __ _ ... __  0,080410
Calciumcarbonat __ ... 1,077200
Magnesiumcarbonat     0,617780
Vasoxyd és agyagföld _ 0,060500
Natriumsulfát ... — ... 0,090251
Chlornatrium ... ... ... 1,463600
Chlorkalium_ _ _ — nyoma
Natriumcarbonat __ ... 0,063195
Natriumsilicat ... ... — 0,062326
Kénhy drogén ... ... ..._____ nyoma

3,515262

Ezen tartalom szerint a forrást «földes konyhasósforrás »-nak nevez- 
hetnők. Feltűnő a nagy calcium- és magnesiumcarbonat tartalom és a sza 

bad szén sav  hiánya. Kétség fér a natriumsilicatra vonatkozó adathoz, mely 
sem nem mutatható ki, sem nem szokásos.

Az említtettektől kissé távolabbra nehány száz méterrel E-ra, végre 
egy hideg, erősen vastartalmú forrás található, mely kiváló tisztaságú és 
kitűnő ízű. De ezt a távolságot is mintegy áthidalja az a régi, mintegy 
8 lábnyi magas kovakúp, mely kétségtelenül egy elapadt forrás lerakodási 
terméke. Meg vagyok győződve, hogy ez a, köröskörül a leggyönyörűbb ős
erdőtől határolt hely, nagy jövővel bír, hacsak egyszer megjavították majd 
a hozzá vezető utakat.

(22)
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Közvetlenül D-re a kis Spring Hoteltől egy diabas szálban áll ; a mik
roszkóp alatt ophitos olivindiabasnak bizonyult. A kőzet földpátokban igen 
gazdag, az olivinek többnyire erősen el vannak változva. Távolabb, közvet
lenül a Nisqually River partján szintén találhatók diabasos kőzetek. Egyik
nek nagy a hasonlatossága azzal a diabassal, melyet a Tahoma Forktól 
keletre találtam. A Mt. Tacoma környékén a diabasnak e számos áttörésé
ből megmagyarázható e kőzet görgetegeinek gyakorisága Tacomatól keletre 
levő kavicsokban.

Mint már feljebb említettem, a bekövetkezett esős idő megakadályo
zott a hegy megmászásában; csak a Nisqually glecser tájékáig hatolhattam 
előre, a melyből a Nisqually River egy jégbarlangon át áramlik ki. Még lo
von is alig lehetett a folyón átkelni, mert ez a hó és jég olvadása következ
tében és az esőtől erősen megdagadva, fejnagyságú andesittömzsöket is 
hengergetett magával. A glecsertől jobbra és balra a látogatónak már mesz- 
sziről szemébe tűnnek fehér sziklarészletek, melyek éles ellentétben állnak 
a vulkán sötét andesit tömegeivel : világos gránitból állnak ezek, mely kü
lönben is a Casbade Range bázisát képezi. E kőzet leginkább hasonlít 
ahhoz, a melyet Springsből a Colorado River Grand Canonjában tett 
első látogatásom alkalmával a Springs Canon alsó részében, nem igen 
meszszire a Grand Canonba való betorkolása előtt találtam.

A Sierra Nevada gránitja és az európai tonalit szintén hasonlítanak a 
tacoma-gránithoz, a mennyiben összetéteEÓfben tetemes mennyiségű pla- 
gioklas és amphibol vesz részt. A quarzok néha sok folyadékzárványt tar
talmaznak, a melyekben elvétve koczkaalakú kristályok találhatók, melyeket 
konyhasónaklehettartanunk. Ezekben a gránitsziklákban egyúttal a Nisqually 
River gránitos hömpölyeinek eredetére is ráakadtunk. A mi a tulajdonképeni 
vulkán kőzeteit illeti, csupán hypersthenandesitekettaláltam. Többnyire sötét 
színűek, de gyakran át vannak járva vörös schlierektől és ilyenkor nagyon 
emlékeztetnek némely mexikói andesitre, különösen a L enk-tői és tőlem 
a Serrania de Tepeyacból és a Penon de los Bánosról leirt kőzetekre.* 
Túlnyomóan vitrophyros kiképződésüek és az üveges alapanyag közönsé
gesen mikrolitosan van elüvegtelenedve. Többnyire jelentéktelen mennyi
ségben, járulékosan amphibol található, de ez teljesen hiányozhatik is 
mint például nehány a nagy kráter szélét alkotó világos szürke és szürkés 
fekete sziklatömegben. Hasonló válfajok a Mount Tacoma ÉNy-i részében 
is találhatók ; legalább O e b b e k e  a  Z iTTEL-től az említett helyen gyűjtött 
kőzetekről azt mondja, hogy majd egy olivintartalmú augit- (hyperstben-) 
andesithez, majd egy typikus ampbibol-andesithez közelednek jobban.**

A Tacomaba való visszatérésre ugyanezt az űtat választottam.

*  F elix u . Lenk : Beitr. z. Geol. u. Palaeontol. der. Rep. Mexico I. p. 96.
Oebbeke : Über das Gestein vom Tacoma Berg, Washington Territory.
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Ha a gyönyörű hegyet mindig Mount Tacom a  es n em  Mount R a in er  
névvel jelöltem, ez —  a mit nem akarok említés nélkül hagyni —  mindig 
teljesen szándékosan történt. Az utóbbi név az én nézetem szerint nem 
bír jogosultsággal; csak el kell képzelnünk, hogy miképen keletkezett. 
1792 május havában Vancouver angol kapitány a Fuca útba érkezett 
és a Discovery Bayban horgonyt vetett. Itt egyidöre elhagyta tataro
zásra szoruló hajóját és egy kis hajón kikutatta a mai Puget Soundot és 
Admiralty Inlet. Mikor ezzel a kis flottillával a Port To wn sand Bayban 
horgonyzott, a Mt. Bakertől D-re magas, hóborította hegyet pillantott meg 
s ezt barátjáról Eainier admirálisról elnevezte, a nélkül, hogy a körüllakó 
indiánusoknál, a kikkel különben, úgy látszik, a legnagyobb megvetéssel 
bánt, kérdezősködött volna annak neve felől. Ha már most meggondoljuk, 
hogy ő nem volt sem az első fehér, a ki ezt a hegyet megpillantotta, mert 
a spanyolok már két évvel előbb 1790-ben jöttek ezekre a területekre 
s hogy a legkevésbbé sem kutatta ki, hanem csupán körülbelül 80 km 
távolságból látta, úgy az ilyen elnevezést bajosan fogjuk jogosultnak tart
hatni, minthogy a hegy már bírt egy éppen oly jóhangzásu, mint jellemző 
névvel (Tacoma =  nagy hó). Eainier maga egyáltalában nem látta a 
hegyet.*

Hogy Tacomától Californiába érjünk, először is a Northern Pacific
E. E. Pacific Divisionját használjuk egész Portlandig. Jyelet felé tekintve, 
többször nyerünk szép pillantást a Cascade Eange óriási vulkánjaira. 
Eleinte a Mt. Tacoma helylyel-közzel még látható. Claquato állomáson túl 
a vasút a Cowlitz Biver völgyébe lép, mely az éppen említett hegy hasonló 
nevű glecseréből ered. Nemsokára láthatóvá lesz a Mt. Adams és később a 
Mt. Helens. Calamánál a vonat egy nagy gőzkompon átmegy a hatalmas 
Columbia Biveren, annak balpartján Oregon államba lép s rövid idő 
múlva Portlandba érkezik. A Mt. Adamst eddig még nem mászták meg és 
a Mt. Helenst is csak egyszer és pedig 1892 augusztus havában Plummer 
állami mérnök Tacomaból. Minthogy fölépítéséről eddig semmi biztos nem 
volt ismeretes, a megmászásról szóló jelentés tudtommal eddig csak egy új
ságban ** jelenvén meg, s ezért nehezen kapható kézhez, talán szívesen vett 
dolog lesz, ha belőle nehány adatot ide iktatok.

A hegy legrégibb ismeretes kitörése, Plummer kutatásai szerint, az 
1831— 32. évekbe esik. 1831 augusztus havában a vulkán környékén rend-

Neues Jalirb. f. Min. 1885. I. p. 222. v. ö. A. H ague and J. P. I ddings: Notes on 
the volcanoes of Northern California, Oregon and Washington Territory. Am. Journ. 
of Science 1883. Vol. XXVI. p. 222.

*  J. W ickeksha m : I s it Mt. Tacoma or Rainier ? — Proceed, of the Tacoma 
Acad. of. Science. Tacoma Wash. 1893. february.

**  New-York Sun. 1893 nov. 19.



kívül homályos nap volt ; csaknem oly sötét volt, mint éjjel, eltekintve vala
mely gyönge, vöröses, komor fénytől. Egész nap gyertyákat kellett égetni. 
A levegő telve volt finom hamuval, mely az illető jelentésben fehér faha
muval van összehasonlítva. A levegő különben teljesen csendes volt, szint
úgy nem éreztek földrengéseket s nem hallottak földalatti morajt sem. 
Mikor az ég ismét kiderült, látni lehetett, hogy a hegynek különben tiszta 
fehér hóteteje a hamueső által barnára van festve. Más jelentések szerint 
lávaömlés is történt, a mi azonban nem biztos. Hosszabb, ámbár többször 
megszakított működési időszak az 1843. évvel kezdődik és tart egész 
1854-ig. Ebben az időszakban a hegy következő években volt tevékeny: 
1842-ben (két hónapig), 1843- és 1844-ben (összesen 3 hónapon felül), 
1846-, 1853-, 1854-ben (70 napig, februárius 1-től április 10-ig). Az 1843-ik 
év októberében a Mt. Helens csiícsát hirtelen sötét füstfelleg borította el, 
mely folyton növekedett, és sűrű tömegekben sötétítette el délkelet felé az 
eget. Miután az első, legsűrűbb tömegek kissé elhúzódtak, a vidék külön
böző pontjairól világosan lehetett látni, hogy a hegy északi oldalán, kevés
sel a csúcs alatt, eruptio történik. A szél ezalatt ENy-ról fújt és 30— 50 mér- 
földnvire DK-i irányban hamú és porból álló eső hullott és oly bőven 
borította el a talajt, hogy nagy mennyiségeket gyüjtliettek belőle. 1843 no
vember 33-án a Helens a Dalles és a Columbia Eiver környékét egész 
50 mérföldnyi távolságraj borította el hamuesővel s folytonos tevékenység
ben maradt 1844 februárius 16-ig. Sűrű füsttömegek emelkedtek fel óriási 
oszlopokban a kráterből s részben úgy világítottak éjjel, mint a tűz. Ez bi
zonyára az a kitörés, a melyet már v. H u m b o l d t *  ** megemlít; csakhogy ö 
mint dátumot, 1743 november 33-át említi. HuMBOLDT-nak tehát teljesen 
igaza van, ha Ivosmosának idézett, az 1858. évben megjelent kötetében a 
Mt. Helenst a tevékeny vulkánok közé sorolja s azt a megjegyzést teszi, 
hogy a csúcsán levő kráter folytonosan füstölög. Ezenfelül, mint Z it t e l  

megjegyzi,* a hegy közelében, a Cispus folyónál, kidőlt fákat találtak, 1— 3 
lábnyi vastag vulkáni hamuréteggel borítva s E m m o n s  geológus a távcsővel 
egy hatalmas, a hegyoldalak erdőtakaróját mérföldnyi távolságra félbesza- 
szakító lávaáramot figyelhetett meg.

A megmászásnál Pl u m m e r  kiindulási pontul Little Eals helységet vá
lasztotta, mely a Northern Pacific E. E. mellett a Cowlitz Eiver közelében 
fekszik. Hogy mily fárasztó Washington vulkánjainak a felkeresése (kivéve 
most Tacomát), legjobban kitűnik abból a tényből, hogy PLUMMER-nek a 
hegy lábáig négyszer kellett pihenőt tartania, továbbá kétszer magán a 
hegyen, és még kétszer a Little Fallsbe való visszatértekor ; a Mt. Tacoma
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* H u m b o ld t : Kosmos IV. p. 441.
* *  Z ittel 1. o. p. 12.
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megmászásánál jelenleg csak egy bivouak szükséges. Little Falls után elő
ször Toledo mellett haladtak el s erre a Cowlitz River völgyét keresztezték, 
a második napon a Green River és a North Foutle Riverét s ezután körül
belül KDK-i irányban a Main Toutle Rivernek, mely a Helens északi ol
dalán levő glecserekből ered, a leggyönyörűbb őserdővel borított völgyét 
követték. A negyedik napon számos vulkáni bombát találtak s elérkeztek a 
vulkán tulajdonképeni lábához, a melynek jég- és hóborította csúcsát 
azonban csak a következő reggelen pillantották meg, a mikor a völgy 
kemény két órai emelkedés után hirtelen D-nek fordult. Most csaknem déli 
irányban egy teknőben másztak felfelé, mely egykori glecsermedenczének 
bizonyult. Többször kellett régi morénákon áthaladniok, s délfelé (az 5-ilc 
napon) elérkeztek az erdők felső határához. További emelkedés után a 
csúcs alatt két typikus krátert, s azoknak környékén a legvadabb vulkáni 
tevékenység nyomait fedezték fel. «It appeared as though the north side 
of the mountain had been literally blown off and the débris scattered all 
over the country.» A nagyobbik kráterre való felmászás eleinte ezektől 
nyugatra fekvő meredek, jeges lejtőkön történt; miután ezek nagy hasa- 
dékok következtében járhatatlanokká váltak, ismét csak repedéses szikla
hátakon lehetett előre jutni. Végre azonban ezek oly meredekek és repede
zettek lettek, hogy a merész mászók visszakérni kényszerültek, s csak a 
következő napon, miután még inkább jobban a hegy nyugati oldala felé 
fordultak, sikerült nekik nagy nehézségek és sokféle veszedelem (jégolda
lak, kőzápor) között a csúcsra feljutni.

Ezen az irton P l u m m e r  a glecserek egyikén sajátságos, diagonális 
morénát fedezett fel; t. i. egy törmelékszalagot, mely rézsút (és pedig 
DK-ről ENy-ra) a glecser egyik szélétől a másikig húzódott. Ez a kis gle- 
cser repedések nélküli volt, hajlása 20 fokot tett ki. A moréna mintegy 
300 lábnyi hosszú és 5 láb magas, alapján pedig 20 láb széles volt. Petro- 
graphiai tekintetben kőzetanyaga nem különbözött a nagyszámú többi meg
figyelt oldal- és végmorénától, de az egyes görgetegek jobban le voltak 
koptatva, és legömbölyítve, azonfelül sokkal kisebbek és egymáshoz hason
lóbbak voltak nagyság tekintetében, mint a többi moréna törmelékei és 
görgetegei. Az említett tulajdonságoknál fogva ez a képződmény a többitől 
teljesen elütő jelleggel birt. Felső végével egy régibb oldalmorénához ért. 
Ezen leirás nyomán RussEL-lel * együtt feltehetjük, hogy ez a sajátságos 
görgetegszalagot valami jégtunnelben, egy intraglaciális vízfolyás rakta 
le, s hogy azon régi glecser vastagságának megfogytával annak felüle
tére került.

Később körülbelül 600 acres-nyi kiterjedésű területen haladtak át, a

* V. ö. G. C. B ussel jegyzetét F eed. G. Plummer: A diagonal maraine 
cziinii czikkéhez Amer. Geologist. Yol. XII. No. 4. 1893 oet. p. 232.
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mely vastagon volt borítva vulkáni bombával ; valamivel felette egy, a 
mélybe lenyúló hasadékot találtak, melyből gőzök szálltak fel. A bombák 
különböző nagyságúak voltak, a legtöbb szét volt törve s szeleik vágtak, 
mint az üveg, magának a térségnek a határai feltűnően élesek voltak. 
Ennek közelében egy igen hosszú, több száz láb mély hasadékot fedeztek fel, 
melynek meredek falai jó betekintést nyújtottak a hegy szerkezetébe. Több 
régi lávaáramot, hamu- és görgetegréteget mutattak. A hasadék felett ha
talmas glecser nyúlt el, melyet föképen a csúcsra való eljutásra használ
tak fel.

A Mt. Helens csúcsa tájáról eredő két kőzetpróba, melyet nekem 
P l u m m e r  megvizsgálás végett átadott, amphiboltartalmú hypersthenandesit- 
nek bizonyult. Alapanyaguk bőven tartalmaz üveget, részben mikro- 
litosan van elüvegtelenedve. A plagioklasok gyakran gyönyörű zónás szer
kezetűek és sokszor üvegzárványokat tartalmaznak, a melyek a kristályok 
közepe táján összehalmozódnak. Az amphibolok az ismeretes fekete szegély- 
lyel bírnak, mely egyes szemcsékre bomolhatik szét.

Portlandban véget ér a Northern Pacific E. E. és California irányában 
utazva, a Southern Pacific E. E.-ra megyünk át. Keleti irányban Portland- 
tól, 20 mérföldnyire délre a Columbia Érvértől a Mt. Hood fehér tetejét 
pillantjuk meg, mely valószínűleg a Cascade Eange legmagasabb csúcsa 
(5334 m). A kőzeteiről Kuoos-nak * köszönünk érdekes adatokat. Ezek sze
rint részint ampbibol-, részint olivintartalmú augitandesitek. A vasút 
eleinte abban a hatalmas hosszvölgyben marad, a melyben a Willamette 
Elver folyik ; ez a völgy a Cascade és Coast Eange között húzódik el. Hely- 
lyel-közzel keleten láthatóvá lesz az előbbi hegyláncz gyönyörű vulkánjai
nak egyike; Eugene City körül a Three Sisters (2590 m), később a Mt. 
Scott (2170 m). A vidék ezalatt hegyessé vált, a mennyiben Eugene Citytől 
délre, a hol a vasút elhagyja a Willamette Eiver völgyét, a két fentemlített 
hegyláncz egymáshoz közeledik s ezenfelül még körülbelül KNy-i csapással 
bíró hegyvonulatok ékelődnek közéjük. A legjelentékenyebb közöttük a 
Siskyou Eange, melynek csúcsai egész 2332 m.-nyíre emelkednek fel. A vasút 
emelkedni kezd. Ashland (580 m) környékén gyönyörű kilátás nyílik a Mt. 
Pitire (2974 m). Most nagy kanyarulatokban, gyorsan emelkedik az út fel a 
Siskyou Eange hágójának a magaslatára. A vasút mellett többször találni 
basalt áttöréseket. Ezen kőzetek egyike, a melynek gyűjtésére Steinmann 
állomás előtt volt alkalmam, a mikroszkóp alatt üvegben dús földpátbazaltnak 
bizonyult. A barnás üvegbásis részben globulitosan volt elüvegtelenedve.

* J. H. Kloos : Geognost. Beobachtungen am Columbia-Flusse. — Mineralog u. 
petrogr. Mittheil. I. 1878 p. 389. — P. Jannasch u . J. H. K loos : Mittheilungen über 
die krystallin. Gesteine des Columbia-Flusses in Nordamerika und die darin enthal
tenen Feldspathe. —  Ebenda III. 1880. p. 97.
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A plagioklasok kiképződési módjukban nagyon emlékeztettek az andesi- 
tekben levőkre; igen tekintélyes méreteket értek el, gyakran sokszorosan 
voltak ikrekké összenőve és számos üvegzárványt tartalmaztak, mely 
utóbbiak nem ritkán zónás elrendeződésben voltak. Az augitok szintén 
gyakran tartalmaztak üvegzárványokat, a bőven előforduló olivinek rész
ben el voltak változva.

A Siskyou Range hágójának magaslatára a hasonnevű állomásnál 
1258 m tengerfölötti magasságban érkezünk el. Közvetlenül K-re a vasúttól 
a Pilot Rock (1960 m) emelkedik fel, s a magaslatról a Mount Shasta első 
szép látképét nyerjük. Rögtön ezután elhagyjuk Oregon államot, s most 
Californiában vagyunk. Hornbrooknál (656 m) áthaladunk a Klamath Ri- 
veren s egyik mellékfolyójának, a Shasta Rivernek völgyébe fordulunk be. 
A hasonnevű hegyet a vasút félköralakú ívben veszi körül s ennélfogva ezt 
a nagyszerű, kettőscsúcsú vulkánt csaknem minden oldalról meglátjuk. 
A föcsúcson (4400 m) csak nehány fumarola van, ellenben a kisebb, tőle 
ENy-ra fekvő mellékcsúcs (3930 m) egy nagy, 1200 m széles és 750 m mély 
krátert visel. Sisson állomástól kell a hegy megmászására kiindulnunk; a 
csúcsra fel nem juthattam. A rossz időben, a mely a Cascade hegységben a 
Mt. Tacomán tett látogatásom alatt uralkodott, a Shastán is oly nagy 
mennyiségű friss hó esett, hogy a felmászás az ég felé meredő csúcsra 
keresztülvihetetlen volt. Meg kellett elégednem azzal, hogy körülbelül 
3000 m magasságot értem el s már ekkor is mély, puha, friss hóba jutot
tam, melybe folyton beszakadtunk. Az összes kőzetpróbák, melyeket ezen a 
kiránduláson gyűjtöttem, amphibol-andesitnek bizonyultak.

Sissontól a vasút most meredeken vezet le a Sacramento River eleinte 
keskeny, később a Sierra Nevada és a Coast Range lánczolatait egymástól 
messze elválasztó völgyébe, a melyben meg is marad a Csendes óceán part
jaihoz való elérkezésig, miközben 18-szor halad át az említett sok kanya
rulatot képező folyón. Chestnut állomásnál (15 mérföldnyire Sissontól) 
pillantjuk meg utoljára a Mt. Shasta hóval borított kúpját, lő1,2 órai utazás 
után Sissontól elérkeztünk San Franciscoija. Innét felkerestem a híres 
Yosemite Valleyt, mely egy gyönyörű szép, az erosio által kissé kitágított 
hasadékvölgy. Az ezt környező hegyek plagioklasban és amphibolban dús 
gránitja, mint ez fent is említve volt, hasonlít ahhoz, a melyet a Nisqually 
glecseren mint a Mt. Tacoma alapját észleltem. Gyakran sötétszínű am- 
phibol összetömörülések találhatók, melyek átmetszetben többnyire göm
bölyűén vannak határolva, úgy hogy a különben mindig világos kőzet 
helyenkint nagyon is hasonlít a déltiroli tonalithoz.

Egy másik kirándulás Calistoga úgynevezett kövült erdejébe vezetett, 
Itt egy zöldes rhyolithtufa nagyszámú elkovásodott fatörzset zár körül, 
melyek gyakran igen tekintélyes méreteket érnek el. Egészben véve ca. 100 
példány ismeretes, melyek mintegy 10 hektárnyi területen vannak szét-
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szórva, s melyeket részint az erosio, részint az. emberi tevékenység tárt fel; 
ezenfelül a kőzetbe is vannak temetve egyes példányok. A legnagyobb 
törzs, mely ismeretes, 22 m hosszú és 3,4 méternyi átmérővel bír ; C o n 

w e n t z  * szerint legalább 1000 éves kort képvisel. A legtöbb törzs többszö
rösen van a harántirányban eltörve, a széttört darabok azonban rendesen 
oly sorrendben fekszenek, hogy összetartozások rögtön meglátszik. Kérget 
ellenben, úgymint M a e s c h , sohasem találtam.

Az e helyről gyűjtött anyag között, melyet C o n w e n t z  vizsgált meg, 
csak egy faj volt képviselve, melyet C u p ressin oxylon  ta x o d io id e s-n ek  ne
vezett. Az azon a vidéken még most is tenyésző kaliforniai mocsárcyprushoz 
(T a x o d iu m  sem p erviren s L a m b .) állt legközelebb. Nekem egy Q uercus tör
zsének töredékét is sikerült találnom, a melynek szerkezetéről más alka
lommal majd részletesebben irok.

A BELGA, [VOIRE-GRÁNIT SÍRKŐRŐL.

D r. H ollós LÁSüxó-tól.**

Nem régiben felszólítottak, hogy a kecskeméti izraelita temetőben két, 
egvenkint 300 írtért felállított, «belga gránit» néven vásárolt sírkőről mondjam 
meg, valóban gránitból vannak-e készítve. Mindkét sírkő egyforma, feketés szürke, 
világos, gömbölyded szemekkel pettyegetett, késsel könnyen karczolható, sósavval 
megcseppentve élénken pezseg. így aztán, daezára annak, hogy az eladó ügy
nöke párizsi meg bécsi tudósokra hivatkozott, kik a követ gránitnak nevezik, 
kénytelen voltam kijelenteni, hogy a vizsgált sírkövek nem gránitból, hanem már
ványból vannak készítve.

Időközben az ivoire gránitnak a czég litografált czédulájával ellátott 
sírkő mintájából is szereztem s így most közelebbről megvizsgálhattam «a világ
szerte gránit néven szereplő» anyag «összetételét.»

Kalapácsosai eldarabolva, kellemetlen, bitumenes szagot terjeszt. Rendkívül 
könnyen csiszolható, miközben szintén érezzük bitumenes szagát. A szürkés anyag
ban szabad szemmel is világosabb, gömbölyded szemek észlelhetők, melyek a 
mikroszkopi csiszolatban rendszerint telve vannak két irányban haladó, párhuza
mos hasadási vonalkákkal, úgy, hogy csupa rhomb lapocskákat mutatnak. Két 
csiszolatot néztem nikolokkal, de földpátot, vagy quarzot nem találhattam 
oennök.

Egy 1,0945 gr súlyú darabkának fajsúlya, a piknométerrel meghatározva, 
correctioval 2,635 gr (a calcité 2,71 gr).

Hígított, hideg sósavban élénk pezsgés közben széndioxyd s kellemetlen

* C onw entz : Über ein tertiäres Vorkommen cypressenartiger Hölzer bei Cali
stoga in Californien. — Neues Jahrb. f. Min. 1878. p. 800. Tab. XIII. XIV.

** Bemutatva az 1894 deczember 5-én tartott szakülésen.
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szagú más gázuem eltávozása után, csekély, feketés maradék hátrahagyása mellett 
oldódik. Ezen feketés maradék súlya egy 10,217 gr súlyú darabból 0,123 gr, 
a mi 100-ra számítva 1,203 gr. Izzítás után 0,015 gr-ot veszített s így 100 s. r.- 
ben van 1,057 s. r. sósavban oldhatatlan és kiizzított maradék.

Egy 1,290 gr súlyú darabból a nyert Calciumcarbonat 1,1987 gr, vagyis 
100 s. részben 92,92 s. r.

Egy másik, 0,728.9 gr súlyú darabkának elemzése 
a következő'eredményeket adta : ... ......... .
I. A sósavban oldhatatlan, feketés maradék

súlya izzítás után= ... ... ... ... _
II. A sósavval készült oldatból ammonium 

chlorid és ammonium hydroxyddal leválasz
tott csapadék izzítás után —

III. A calciumoxalat kihevítése által előállt
calciumcarbonát= ... . . . ___

IY. A calciumoxalatról leszűrt oldatból a phos- 
phorsavas ammonmagnesium, átalakítva 
magnesiumpyrophosphattá 0,0300 gr és 
átszámítva earbonatra= ... ... ... ...

összesen ... ...
A veszteség részben a széndioxyddal együtt elszálló, kellemetlen szagú gáz 

nem ignorálásából, részben az I. és II. alatt levő anyagoknak izzitása, illetőleg át 
nem számításából eredhet. Hogy itt a Calciumcarbonat 90,031%, mig a másik 
darabból 92,92%, azt a szemek egyenlőtlen eloszlásának rovom fel.

Nem régóta vannak ezek a belga, ivoire (elefántcsont) gránit sírkövek for
galomban s az idevaló sírkőkereskedők nem is ismerték ezt az árut. A közönség 
kapva kap azon, hogy egy, mintegy 500 frt értékű gránit sírkövet 300 írtért vehet, 
mégpedig «belga gránitéból és örömmel megy a «jó vásáréba. Pedig amint 
szakértő állítja, egy ilyen márvány sírkő mintegy 110 írtra becsülhető csak.

A czégnek levele szerint «a szállított anyag tényleg gránit és világszerte 
ezen néven szerepel is». A közölt elemzés adatai után azonban, azt hiszem, fölös
leges még csak említenem is, hogy összetételére nézve nem más, mint 
márvány.

Kecskemét.

0,7283 gr-ban 100 s. r.-ben

0,00703 0,965 «

0,01353 « 1,857 «

0,6557 « 90,031

0,02724 « 3,740 «
0,7035 gr-ban 96,593 s. r.

GYÉMÁNT AZ GRÁLBAN.

Az első gyémántot az Uraiban 1829-ik évben találták. A  találást K o k s c h a - 
r o w  szerint azon tudományos expeditionak lehet köszönni, melyet H u m b o l d t  
S á n d o r  báró 1829-ik évben az Ural és Altai hegységbe vezetett. A  báró meg volt 
győződve, hogy az Uraiban gyémánt található és utazása előtt azt mondta a czár- 
nénak, A l e x a n d r a  FEODOROWNÁ-nak, hogy orosz gyémántok nélkül nem tér vissza.

Az expeditio az Uraiban az arany és platinának termő helyeit kereste föl s 
arról győződött meg, hogy a brazíliai s az uráli termőhelyek közt felette nagy 
geológiai hasonlóság van. Ez ösztönözte G u s t a v  RosE-t, hogy a  különböző á s v á -
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nyok mikroszkopos vizsgálataihoz nagy bnzgósággal és sok reménynyel fogott 
hozzá s azokat tanulmány tárgyává tette.

Minden remény daczára azonban nem volt képes a gyémántnak a nyo
mát sem fölfedezni. Bisserszk környékén a gyémántnak tényleges találása 
P o lye  gróf és SiiiDT-nek köszönhető 1829 Julius 5-én. A nevezett gróf az akkori 
pénzügyminiszterhez gróf K ankrin-Iioz a gyémánt találására vonatkozó levelé
ben a következőket mondja : «Julius 5-én érkeztem az ásatásokhoz S m i d t  úrral, s  
ugyanazon nap tömérdek kavics és vasfény (pyrit?) közt fedeztem föl az első 
gyémántot. A gyémántot egy kalinkabeli 14 éves Popó Pál nevű fiú találta; két 
nappal később a második és ezután a harmadik gyémánt találtatott.»

A következő évben (1830) már 26 gyémántot találtak, melyek 145/s karátot 
nyomtak.

A Bányászati Lapok 1858-ik számában közölve volt teljes registere azon 
gyémántoknak, a melyek 1830-tól 1858-ig a kresztovozdvizsenszkij aranybánya
telepekben találtattak. A nevezett helyeken összesen 131 gyémántot találtak, 
melyeknek súlya 60 karátot tett ki. Az Ural más helyein is találtak gyémántot, 
de mindaddig oly ritka volt a találás és mennyisége oly kevésnek tekinthető, hogy 
némelyek egyáltalán kétségbe vonják, hogy az Uraiban a gyémánt előfordulna.

P y l a e w  u t á n  : L e g e z  a  V i k t o r .

IRODALOM.

(1.) Gonda Béla : A z A l-d u n a i  V askapu  és az ottani többi zuhatag sza 

b á lyozása . (Földrajzi Közlemények 1892. évi V— VI. füzete.)
Szerző a rendelkezésére állott anyagot 14 fejezetben közli. Az első fejezet 

az Al-Duna leírását tartalmazza, a második az Al-Duna geológiai viszonyainak 
vázlatos ismertetésével foglalkozik, a harmadik a hajózást az Al-Dunán tárgyalja, 
a negyedik a római munkálatokról szól az Al-Dunán, az ötödik fejezetben szerző 
az Al-Dunán történt első rendszeres műszaki felvételekről nyújt rövid áttekintést, 
a hatodik fejezetben gróf S z é c h e n y i  I s t v á n  működését az al-dunai közlekedés 
érdekében, a hetedikben pedig W e x  és Mac-Alpin terveit méltatja, a 8— 11. feje
zetekben a nemzetközi bizottság munkálatait, a berlini nemzetközi congressus 
határozatát az al-dunai zuhatagok hajózhatóvá tétele érdekében, a magyar kor
mány által behívott külföldi szakértők véleményeit és javaslatait, az újabb felvéte
leket és tervezéseket, valamint a szabályozási tervek megállapítását közli, a tizen
kettedik fejezetben a szabályozási munkálatok végleges tervei megbeszélésére tér 
át, a tizenharmadikban a szabályozási munkálatok megindítására történt intézke
désekről és a munkák vállalatba adásáról és azok ünnepélyes megkezdéséről szól, 
az utolsó (14.) fejezetben végre a szabályozási munkálatok végrehajtását ismerteti.

A második fejezetben vázlatosan közölt geológiai viszonyokat a meglevő 
adatok nyomán Dr. S c h a f a r z i k  F e r e n c z  állította össze. A munkához öt rajzlap 
van mellékelve, melyek elsején O-Moldovától Sibbig (Szerbia) a Duna mindkét 
partjának geológiai alkotása van feltüntetve, a számos csinos fénynyomatú kép a 
szöveg között K l ö s z  G y ö r g y , budapesti fényképész műintézetéből került ki. B. L.
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(2.) Czirbtjsz Géza: A  D u n a  ivei. (Természettud. Füzetek, XVI. köt., 
46— 48. 1. Temesvár, 1892.)

Irodalmi adatok nyomán összeállított rövid közlemény, a melyből kiemel
jük, hogy S ü e s s - N e u m a y r  szerint az újabb geológiai korban két újabb beszaka
dást lehet oonstatálni, ú. m. az Adriai tengernek máig tartó lesülyedését és az 
aegei tengernek lassú lemélyedését. Sok jel arra mutat, hogy a Földközi-tenger az 
európai continensek roskadozó területe.

«A gördülékeny víz leghamarább érzi meg a talaj hajlásúnak legkisebb mó
dosulását. így tehát a Duna szintén megérzi a talajnak lassú D és Ny felé való 
billenését. Azért húzódik a Délre eső felföldek alá, azért szorúl le az alföldek 
széleire, szóval azért képezi folyásában azokat az ívkarajokat, melyek medrét 
guirlandszerüen kiformálták volt. » R. L.

(3.) Szádeczky Gyula: A  M a g a »-T á tra  gránitjáról. (Természettud. 
Közlöny, XXIV. köt. pótfüzet, 184— 188. 1.)

Szerző Tátrafüredről a Lomniczi-csúcsra tett kirándulás alkalmával a neve
zetesebb pontokról kőzetpéldányokat gyűjtött. A gyűjtött anyagon eszközölt 
mikroszkopos és lángkisérleti vizsgálatai alapján részletesebben ismerteti azon 
ásványok sorozatát, a. melyek a Magas-Tátra gránitjának alkotásában részt vesz
nek, mi mellett rámutat azon nagyfokú mechanikai és chemiai átalakulásokra, 
melyeket az eredeti ásványok szenvedtek.

Ezen a Tátra-gránitot alkotó ásványok, mennyiségük szerint csoportosítva, 
a következőképen sorakoznak : quarz, Orthoklas, oligoklas, biotit, muskovit, 
apatit, magnetit, ilmenit, zirkon, sphen, hæmatit. Az utólagosan képződött ásvá
nyok közül leggyakoriabb a kaolin, utána következik a pennin, epidot, egyes zöld 
erekben a delessit, zoisit, végül loxoklas, leukoxen és calcit. R. L.

TÁRSULATI ÜGYEK.
A M A G Y A R H O N I F Ö L D T A N I TÁR SU LAT 1895  FEBR U ÁR IU S  

6 - á n  t a r t o t t  t i s z t ú j í t ó  k ö z g y ű l é s e .

Jelen voltak: B ö c k h  J á n o s  elnöklete alatt: H a l a v á t s  G y u l a , dr. I l o s v a y  
L a j o s ,  dr. P e t h ő  G y u l a , P e t r i k  L a j o s , T .  R o t h  L a j o s , dr. S c h a f a r z i k  F e e e n o z , 
dr. S c h m i d t  S á n d o r , S .  S e m s e y  A n d o r , dr. S z o n t a g h  T a m á s  választmányi tagok ; 
A d d a  K á l m á n , dr. B r a u n  G y u l a , dr. C h y z e r  K o r n é l ,  dr. E r ő s  L a j o s , dr. F i a l o v s z k y  
L a j o s ,  dr. F r a n z e n a u  Á g o s t o n , F r a n c é  R e z s ő , G e s e l l  S á n d o r , P .  I n k e y  B é l a , 
K a u f f m a n n  K a m i l l o , dr. K o c h  A n t a l , L o c z k a  J ó z s e f , dr. L ő r e n t h e y  I m r e , M a r t i n y  
I s t v á n ,  M e l c z e r  G u s z t á v , N a g y  L á s z l ó , dr. P o s e w i t z  T i v a d a r , R y b á r  I s t v á n ,  
dr. S z á d e c z k y  G y u l a , dr. S z t e r é n y i  H u g ó , T r e i t z  P é t e r , V á l y a  M i k l ó s , V e r e s s  
J ó z s e f ,  Z s i g m o n d y  Á r p á d  rendes tagok; dr. S t a u b  M ó r i c z  és dr. Z i m á n y i  K á r o l y  a 
társulat titkárai. Vendégek : dr. E n t z  G é z a  műegyetemi tanár, dr. S z a b ó  D é n e s  
egyet, tanár (Kolozsvár).

1. Elnök a következő beszéddel nyitotta meg a közgju'ilést :

Tisztelt közgyűlés !
Mint a vándorló, ki bár biztos léptekkel halad előre, időrikint meg

áll, hogy, habár csak még oly röviden, visszapillantson a már megtett 
útra és örvendvén az addig elért sikernek, azután fokozottabb erővel siet 
ismét czélja felé : úgy vannak akár a magán életben, akár társulatok
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működésében időpontok, melyekben megtörténik a visszapillantás a múltra 
és boldog az, ki ilyenkor csak szép és örvendetesre tekinthet. Társulatunk 
életében a közgyűlés jelez oly egy időpontot.

Éppen egy éve annak, hogy összegyűltünk volt megtartani az 1893-ik 
évi közgyűlésünket.

Mélyen tisztelt, immár megboldogult elnökünk az utolsó közgyű 
lésünkön egy, a Magyarhoni Földtani Társulatot mélyen szomorító és sújtó, 
esetről szólott, mert hisz mindegyikünk igen jól tudta, hogy midőn 1894 
január 28-án Bécsben G a l a n t h a i  H e e c z e g  E s z t e e h á z y  M i k l ó s ,  Edelstet- 
ten herczegi grófja elhunyt, mi benne társulatunknak jótevőjét, csaknem 
három decenniumon át nemesszivű pártfogóját veszítettük.

Bizalommal fordultunk azonban, mint nemes ügyet szolgálók, az 
elhunyt fia, G a l a n t h a i  H e e c z e g  E s z t e e h á z y  P á l  0  Főméltóságához, a kit 
elnökünk indítványa értelmében társulatunk pártfogására fel is kértünk. 
Bízván abban, hogy G a l a n t h a i  H e e c z e g  E s z t e e h á z y  P á l  0  Főméltósága azt a 
fonalat, melyet öregatyja, egyszersmind névbeli elődje, boldog emlékezetű 
E s z t e e h á z y  P á l  herczeg 1847-ben Sopronban kezdeményezett és jelenlegi 
pártfogónk dicsőült apja: E s z t e e h á z y  M i k l ó s  herczeg 1865 óta folytatott, 
mindaddig, mig a halál kezéből ki nem ragadta, bizonyára nem fogja vég
kép elejteni.

Hogy hitünk és reményünk alapos volt, azt a következmények mutat
ták, mert a Magyarhoni Földtani Társulat ama szerencsés helyzetben van, 
hogy G a l a n t h a i  H e e c z e g  E s z t e e h á z y  Pál 0 Főméltóságának e közgyűlés 
alkalmával már mint nemesszivű és mondható, hagyományos pártfogójának 
hódolhat.

A választmány megbízásából még a tavaszszal tisztelgett vezetésem 
mellett egy kisebb, dr. S t a u b  M ó e i c z  első titkárunk és t e l e g d i  B ó t h  L a j o s  
választmányi tagból álló küldöttség pártfogónknál Budapesten ; megköszön
vén neki társulatunk nevében kegyességét, a herczeg 0  Főméltósága ben
nünket biztosítani méltóztatott, hogy társulatunk működését továbbra is 
figyelemmel fogja kisérni és ez alkalommal Közlönyünknek neki átnyújtott 
díszkötésű példányát kegyesen fogadni méltóztatott.

Midőn H e e c z e g  E s z t e e h á z y  Pál 0 Főméltóságának kegyes elhatáro
zásáról, melylyel társulatunk pártfogását magára vállalta, mint reánk igen 
fontos és örvendetes eseményről e helyt is hálásan megemlékezni köteles
ségnek tartom, sajnálattal kell kijelentenem, hogy, mint a közmondás sze
rint, a derűre a ború következik, úgy társulatunkat és a magyar geológiát 
is csakhamar egy rendkívül súlyos csapás érte.

Már ama körülmény, hogy e közgyűlés alkalmával nem ama, mind
nyájunk által szeretett és mélyen tisztelt férfit láthatjuk társulatunk elnöki 
székében, a ki erre köztünk legméltóbb volt, megadja e rövid szavaim szo
morú értelmét, s z e n t m i k l ó s i  dr. S z a b ó  J ó z s e f , 1883. évi januárius hó 24. óta
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társulatunk elnöke, nincs többé, örök álomra szenderült 1894. évi 
április 10-én.

Ott őrködött ő még annak idején társulatunk bölcsőjénél; oldala 
mellett állott, midőn ez első lépéseit tette s midőn megizmosodva lm 
és kitartó barátra volt szüksége, megtalálta ezt ismét régi őrangyalában, a 
ki mint alelnök továbbra is kalauzolta biztos utakon. Azért társulatunk 
1883-ban, midőn a megürült elnöki szék betöltése felett döntött, nem is 
késett bizalmával ismét azon férfi felé fordulni, a ki a Magyarhoni Földtani 
Társulat szent ügyét már addig is oly igaz odaadással szolgálta s őt, 
dr. Szabó JózsEF-et, választotta szeretett elnökének.

Nem is csalódtunk személyében. Társulatunkért dobogott szive, élete 
végéig; mindig hű barátja és meleg ápolójavolt ügyünknek, tudományos 
és sokoldalú működésével csakis tiszteletet és fényt árasztott társulatunkra.

Megnyugvással állhatunk meg azonban bármikor néma hantja előtt, 
mert igazabb szeretettel, tisztelettel és hálával, mint a magyar geologok 
világa, bizonyára nem környezte őt családján kivül senki életében.

Nem kivánok itt boldogult elnökünkről tovább szólani, kimondani 
mindazt, a mivel szivem telt, hisz már itt időzik körünkben egykori tanít
ványai egyike, a ki szeretett mestere iránt meghozza nevünkben is a kegye
let végső adóját. Áldott legyen mindörökké dr. S z a b ó  J ó z s e f  egykori 
elnökünk emléke !

Azt hiszem, leginkább szellemében cselekszem, habár még oly 
röviden megemlékezem e helyről ez alkalommal arról, a mivel 0  élete 
utolsó éveiben oly szeretettel foglalkozott: értem Európa nemzetközi 
geológiai térképének ügyét, mert biztos vagyok, ha helyettem 0 foglalhatná 
el most e széket, hivatott ajkairól e tárgyról bő informatiot nyernénk.

Úgymint rendszerint a geológiai congressusok idejében az európai 
nemzetközi geológiai térkép ügyének állásáról, melynek kiadását még 
1881-ben a bolognai nemzetközi geológiai congressus elhatározta, biztosabb 
hírre tehetünk szert, úgy meghozta ezt a múlt évben Zürichben lefolyt 
geológiai congressus is.

E kétségkívül nagy és bonyolódott természetű munka kiadása, úgy 
látszik, immár gyorsabban folyik, mert a már nehány évvel ezelőtt 
látható volt mintapéldányt, az AI. IL, BI. IL, CIY. és DIV. lapok vég
leges kiadása követte s ezekneknek 50— 50 példánya kormányunk rendel
kezésére immár Budapestre is megérkezett, de mikénti felosztásuk felől 
eddig tudomásom nincsen.

Nem kételkedem azonban, hogy e nagy műnek legalább egy példánya a 
m. kir. földtani intézetbe, de egyéb nagy könytárainkba is fog jutni, s így a 
közel jövőben bárki által behatóbban lesz szemlélhető, addig is azonban 
kijelenthetem, hogy a technikai kivitel valóban mintaszerű.

Bennünket a DIY. jelű lap a többinél fokozottabb mérvben érdekel-
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hét, már csak azért is, mert déli részében feltünteti a Kárpátok vonulatának 
hatalmas flyseh területét a Tátra északi végnyujtányaival együtt. De még 
inkább leköti figyelmünket az utóbb említett lappal dél felé kapcsolatos 
DV. jelű lap, mely immár kifestett alakban revízió végett Budapesten van 
és a Sz.-István korona országai területét csaknem teljességben felöleli, a 
mennyiben még csak a Keleti-Kárpátok legvégső keleti szegélye esik a 
kelet felé következő szomszéd lapra.

Mondhatom, hogy a DY. revíziója a térképbizottságunk részéről 
immár szintén befejezést nyert, s így legközelebb ismét Berlinbe vissza
küldhető, hogy a végleges munka alá kerüljön s így van reményünk, hogy 
nem túlhosszú idő leteltével már ennek is birtokában leszünk.

A zürichi nemzetközi geológiai congressus, mely az 1892-ben 
Washingtonban megtartott V-ik geológiai congressus elhatározása alapján 
1894. augusztus 29-én nyittatott meg, bő alkalmat szolgáltatott a részt
vevőknek tapasztalataik öregbítésére és a mint tudom, tagtársaink közül is 
egyik másiknak volt alkalma a zürichi találkozásban részt venni. Felemlí
tésre méltónak tartom, hogy a zürichi nemzetközi geológiai congressus 
egyebek mellett a tervezett 3 osztályon kívül Posepnyi Febencz indítvá
nyára az alkalm azott geológiának  is nyitott egyet;

A következő, tehát VII-ik, az 1897-ik évre tervezett internationalis 
geológiai congressus helyéül Oroszország választatott és ez alkalommal 
kirándulások terveztetnek az Uraiba és a Kaukázusba.

Közelebb hozzánk, t. i. Bécsben, az elmúlt év szeptember 24-től 
30-ig a német természetvizsgálók és orvosok társulata tartotta LXVI-ik 
összejövetelét ; azon ősrégi társulat, melyet az ismert phytopalaeontologus 
Caspar Sternberg gróf Prágából és Okén tanár Jénából, 1822 szeptember 
18-án Lipcsében megalakítottak.* E gyűlés természettudományi-orvosi 
kiállítással volt egybekötve s itt is bő alkalom nyílt a jelenlevőknek az 
egymással való érintkezésre, újabb ismeretségek megkötésére.

Ha itt különösen külföldi szaktársaink múlt évi, hozzánk közelebb 
eső összejövetelük góczpontjával állunk szemben, bennünket még közelebb
ről érintő ily egybegyűlésekkel hazánkban is találkozunk. így mindjárt 
reá utalhatok a Magyar Orvosok és Természetvizsgálóknak 1894julius
2— 6-ika közt Pécsett megtartott XXVII. vándorgyűlésére. Ez immár a máso- 
dika volt a Pécsett megtartott ebbeli gyűléseknek, melyeknek elseje 1845-re 
esett, melyen, mint tudjuk, most elhunyt elnökünk először tűnt fel, de nem 
volt már megadva neki a lehetőség, e gyűlésen is, mint rendszerint részt 
venni.

Nem akarok túlhosszú lenni e jelentésemmel, de nem mellőzhetem 
hallgatag a magyar bányászati és kohászati egyesületnek ugyancsak

* Naturwissenschaftliche Wochenschrift IX. Bd. 1894. Nr. 44. p. 535.
(35) 3*



36 TÁRSULATI ÜGYEK.

1894-ben, augusztus 5— 7-éig Nagybánya sz. kir. bányavárosában megtartott 
első  nagy gyűlését, hisz hozzánk oly közel álló férfiak szövetkezetének gyű
lésével van itt dolgunk, első gyümölcsével ama sorakozásnak, melyhez 
Magyarország bányászai és kohászai 1892-ben hozzáfogtak, megalkotván a 
M a g y a r  B á n yá sza ti és K oh á sza ti E gyesü letet. Csakis igaz rokonszenvvel 
kisértük összejövetelüket és lépéseiket, mely hogy a magyar bányászat jobb 
jövője kiindulási pontja legyen, azt teljes szívből óhajtja a magyar geologok 
bizonyára összesége, nekik igaz barátságban «Jó S zeren csét! » kívánván.

Azonban legyen szabad röviden még egy ügyről szólanom.
Midőn a bolognai nemzetközi geológiai congressus 1881-iki ama 

határozata következtében, melyben a fentebb tárgyalt európai geológiai 
térkép keletkezése gyökeredzik, társulatunk megalakította amaz 5 tagú 
albizottságot, mely az európai geológiai térképnél való felhasználásra 
elkészítette Magyarország geológiai térképét, ennek elkészültével színnyo
matban való sokszorosítását is kezdte fontolóra venni; mondhatom, ha 
nem is minden akadály nélkül és a térképnek időközben módosított topo
gráfiái alapja folytán, nemkülönben a petrografiai részletnek a korábbitól 
eltérő álláspont követelte újabb átdolgozására felkérésemre ismételten és 
önzetlenül vállalkozott szak- és munkatársaim, egyszersmind tagtársaink, 
csakis kitartó munkálkodásának köszönhető, hogy végre mégis oda jutot
tunk, hogy immár előttünk fekszik színnyomatban a Magyar korona orszá
gait felölelő geológiai térkép, az első a maga nemében, melyet hazai erők 
állítottak, össze, s melyben az újabb kutatásoknak hazai erők elérte ered
ményei lépten nyomon találhatók.

Midőn e geológiai térkép próbalenyomatát, melyen némi revizio 
még megejtendő, az itt ott mutatkozó, elkerülhetetlen nyomdai hibák 
kiküszöbölése végett, bemutatni szerencsém van, ezt majdan kegyes jó 
indulatu elbírálásra ajánlom.

Ha gondolatban elé varázsolom a geológiai térképek ama sorozatát, 
melyek 1797 óta TowNSON-nal kezdve, 1806-ban STASzic-en, 1822-ben 
BETJDANT-on át s így tovább a legújabb időkig, hazánk egész, vagy legalább 
tetemesebb részeire vonatkozólag megjelentek, akkor, őszintén mondva, 
nem tagadhatom a haladást, melyet ez újabb térkép, a már megjelentek
kel szemben mutat; am i különben természetes, minthogy a régebben 
megjelentekkel szemben magában foglalhatta, a kutatások nem szünetelő 
folyamatában elért amaz újabb eredményeket is, melyek térképünk időbeli 
elődjeinek rendelkezésére még nem állottak, a mint hisz időközben a fel
vételi térképek topográfiái részleteikben is haladással találkozunk.

Midőn azonban így az elért eredménynek őszintén örvendhetünk s ez 
a régivel szemben tisztán mutatja a haladást, működésünkben tehát 
netaláni tespedésről, s így a visszafelé való fejlődés első jeléről, szó sem. 
lehet, nincs okunk elcsüggedni azon, ha, —  mint már többször hallottuk —
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tagjaink száma némi csökkenést mutat fel, mert a hol a munkában való 
haladás oly tiszta jeleivel találkozunk, mint társulatunk körében, ott meg
lehet, hogy számban apadunk, de munkaerőben bizonyára nem, s a mely 
társulat G a l a n t h a i  H e r c z e g  E s z t e r h á z y  Pál 0  Eőméltósága pártfogói keze 
védnöksége alatt áll, s  a mely társulat oldala mellett egy s e m s e i  S e m s e y  
A n d o r  őrködik, az bátran tekinthet a jövő elé.

Azért forduljunk mi is, mint a vándorló, eddig megtett utunkra vetett 
rövid visszapillantás után ismét kitűzött czélunk felé és kövessük bátran 
továbbra is az eddig helyesnek bizonyult irányt.

2. Az elnök bemutatta az 1894-ik évi közgyűlés hitelesített jegyzőkönyvét 
és az idei közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri Kauffmann Kamillo és 
Y e r e s s  J ó zse f  tagtárs urakat.

3. Az elnök felkérésére dr. S tau b  M óricz  első titkár előterjeszti a lefolyt évre 
vonatkozó titkári jelentését.

Tiszteit Közgyűlés !
Különös kitüntetésnek tekintem, hogy e helyen most már kilenczedik 

ízben tehetek társulatunk kifejtett tevékenységéről és belső életében előfor
duló eseményekről összefoglaló jelentést. A mindennapi beszédben társula
tunkat «kis társulatnak» mondják, mert hiszen sem tagjaink száma, sem 
vagyonunk nem világra szólók ; sőt, nem tagadhatni, mindkettőben a közélet 
most átalakuló viszonyai és egyéb mostoha körülmények következtében 
némi hanyatlás is tapasztalható ; mindazonáltal társulatunk erkölcsi tekin
télye, erkölcsi súlya egy csöppet sem csökkent; sőt jó lélekkel mondhatom, 
mindinkább emelkedőben van. Szaküléseinken tudományunk különböző 
ágaira vonatkozó sok érdekes dolgozat került vonzó egymásutánban 
előadásra; így a lefolyt 1894-iki évben hat szakülésünkön 16 előadó —  
dr. T r a x l e r  L á s z l ó  (Munkács), P. In k e y  B é l a , dr. F r a n z e n a u  Á g o s t o n , 
dr. S z a b ó  J ó z s e f , H a l a v á t s  G y u l a ,  dr. S z o n t a g h  T a m á s ,  dr. Z i m á n y i  K á r o l y , 
dr. B r a u n  G y u l a , K a l e c s i n s z k y  S á n d o r ,  dr. S z á d e c z k y  G y u l a , F r a n c é  
B e z s ő , dr. B i t t ó  B é l a , dr. S c h m i d t  S á n d o r ,  dr. F e l i x  J á n o s  (Lipcse), 
dr. H o l l ó s  L á s z l ó  (Kecskemét) és csekélységem -— 22 előadást tartott.

Közlönyünk terjedelme ez évben szokatlanul növekedett : 27 ív hat 
táblával és a szöveg közé nyomott ábrákkal, a közlönyön kívül a m. kir. 
földtani intézet kiadványaiban is rendkívül becses dolgozatokat kaptunk ; 
ugyanis a kir. intézet évi jelentését 1893-ról (192 lap); dr. K o c h  A n t a l  
terjedelmes «Az erdélyrészi medencze harmadkori képződményei» czímű 
tanulmányát (356 1. 4 táblával), mely becses munkában egyesítette mind
azon megfigyeléseket, melyeket a Királyhágón túl hosszú egyetemi tanár
kodása folyama alatt tett ; vettük igen tisztelt alelnőkünk, B ö k h  J á n o s  sok 
fáradság és veszély árán, mert cholera-járvány látogatta vidéken szerzett tanul-
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mányát «Adatok az Iza völgye felső szakasza geológiai viszonyainak ismereté
hez, különös tekintettel az ottani petroleumtartalmú lerakódásokra» (79 1. 
1 táblával), mely tanulmány hazai petroleumkutatásunkra nézve alapvető 
továbbá F u c h s  T i v a d a r  « Harmadkori kövületek Krapina és Badoboj kör
nyékének széntartalmú mioczén-képződményeiből és az ú. n. aquitaniai 
emelet helyzetéről» czímű tanulmányát is (15 1.), melyben kimutatja, hogy 
aquitaniai elnevezést csupán a legmélyebb mioczén-rétegekre, t. i. a molti, 
loibendorfi és korodi rétegek horizontjára szabad alkalmazni ; ellenben a 
magyarhoni pectunculus-homokkőre nem , minthogy ez egészen oligocen- 
korú és tökéletesen megegyezik a felső oligocen typusával ; ugyanis a 
casseli felső oligocen homokokkal és a bajorországi felső cyrenás márgák 
faunájával. Vettük végre I n k e y  B é l a  « A  debreczeni m. kir. gazdasági tan- 
ntézet földje» czímti értekezését (20 1. egy táblával), mely a szerző egyik 
újabb agronom-geologiai tanulmánya. Eltekintve a fölsorolt közlemények 
már említett kiváló tudományos becséről, csak arra akarom a tisztelt köz
gyűlést figyelmeztetni, hogy szerény évdíjunkért a lefolyt évben 58 ívre ter
jedő és számos táblával illustrait kiadványokat kaptunk.

Egy az évek folytán nekem sok aggodalmat okozott vállalatunk 
szerencsés sikeréről van szerencsém ma jelentést tehetni. Midőn érdemdús 
elődöm, dr. P e t h ő  G y u l a  kilencz évvel ezelőtt, 1886-ban titkári jelentésé
ben azzal a hírrel örvendeztethette meg a közgyűlést, hogy most magyar 
geológusok készítik Magyarország első teljes geológiai térképét abból a 
czélból, hogy az a nemzetközi geológiai congressus ægise alatt kiadandó 
Európa geológiai térképébe illesztessék, azon kívánságának adott kife
jezést : milyen szép lenne, ha e térképet társulatunk mint a magyar 
geológiai kutatások legrégibb testületé, a művelt magyar közönség számára 
itthon is kiadhatná. De a kívánság megvalósításához anyagi erőnk fogyaté
kos volta miatt kevés reményt fűzött ; azonban én búcsúzó titkártársam 
e kívánságát örökség gyanánt vettem át és kötelességemmé tettem azt végre 
is hajtani. Hivataloskodásom első évében még nem tehettem semmit; 
vagyoni mérlegünk akkor úgy állott, hogy magam is kényszerítve voltam a 
közgyűlésen vakmerőségnek mondani azt, támogatás nélkül a térkép kiadá
sára gondolni. Végre 1887-ben elnyertük az országos segélyt és ha ezt első 
sorban közlönyünk, különösen ennek idegen nyelvű részének kibővítésére 
kellett fölhasználnunk, mégis visszatértünk ismét kedvenez eszménkre és a 
választmány 1887 május 4-én tartott ülésében elhatározta, hogy az orszá
gos segélyből megtakarítandó részével a térkép kiadására szükséges összeget 
megszerezzük. Fájdalom, a viszonyok nem engedték meg, hogy a megtaka
rítás még ez évben sikerült volna. Midőn ezt a tisztelt közgyűlésnek 1888 
februárius 1-én bejelenteném kellett, egyszersmind bemutathattam S. Sem - 
s e y  A n d o k  úr, tiszteleti tagunk hozzám intézett levelét, melyben a térkép 
költségeinek fedezésére 500 forintot ajánlott föl. E levél hatása alatt a köz-
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gyűlés egyhangúlag elfogadta indítványomat, mely szerint a közgyűlés 
1888-ik évi költségvetésébe is vegyen föl 500 forintot. Ennek folytán a 
térkép ügyében kiküldött bizottság hozzáfoghatott működéséhez ; Posner 
Károly Lajos és fia műintézetével megkötöttük a szerződést ; a térkép mérete 
megállapíttatott (1: 1.000.000) és rajta a lehető tökéletes hydrographiai 
közlekedési hálózatokon kívül a geológiai képletek 43 színnel legyenek 
kijelölve. Az 1888. évi deczember hó 6-án tartott választmányi ülésen oly 
szerencsés voltam a m. kir. földtani intézet igen tisztelt igazgatóságának 
átiratát bemutathatni, melyben arról értesíti a társulatot, hogy a m. kir. 
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter úr O nagyméltósága 
Magyarország geológiai térképének kiadási költségeihez 500 forinttal járul 
azon föltétel alatt, hogy a térképen kifejezés adassék annak, hogy annak 
kiadása a m. kir. földtani intézet közreműködésével történt, továbbá hogy 
a térképből 100 példány díjtalanúl a kir. intézet rendelkezésére bocsáttas- 
sék. Ez alkalommal bemutathattam egyszersmind a Posner-féle műintézet
ben készült térkép topographiai alapjának első levonatát és abban az édes 
reményben ringattam magamat, hogy az 1889-ben tartandó közgyűlésen 
már bemutathatom a végkép elkészült térképet. Fájdalom, a sors máskép 
intézte a dolgot ; de végre sok viszontagság után első sorban a m. kir földtani 
intézet kitűnő tiszviselő karának és dr. K o c h  A n t a l  tagtársunknak köszön
hetjük, hogy ime a kész térképet most kitehetem közszemlére. Engedjék 
meg, hogy a mai alkalommal is köszönetét mondhassak a tisztelt tagtár
saknak és ismételten S .  S e m s e y  A n d o r  tiszteleti tagnak és szíveskedjék ez 
iránti indítványomat is elfogadni, miszerint a közgyűlés e köszönetnyilvá
nításhoz járulván, erről az illető tagtárs urakat a mai közgyűlésről szóló 
jegyzőkönyvből veendő kivonattal értesítsem.

Ámbár selmeczbányai fiókegyesületünk is megfogyott tagjainak számá
ban, ámbár társulati tevékenységében — bizonyosan az említett okból —  sem 
mutat nagyobb elevenséget, mindazonáltal 1894 februarius 24-én tartott 
közgyűlésén oly nevezetes határozatot hozott, melyről a legnagyobb öröm
mel vettünk tudomást. Minthogy Körmöczbánya geológiai térképének 
kiadását a. m. kir. földtani intézet vállalta magára, a fiókegyesület azon 
lesz, hogy Aranyidka, Urvölgy— O-hegy és Magurka bányaterülete geolo- 
giailag fölvétessék és a fölvételeket föltüntető térképek a fiókegyesület költ
ségén készíttessenek el.

Különös örömünkre szolgálhat nekünk az, hogy éppen társulatunk 
legbuzgóbb tagjai a társulat keretén kívül is serény munkát végeznek és 
mind itthon, mind a külföldön az elismerés fényes jeleit veszik. Gróf 
S z é c h e n y i  B é l a  «ázsiai utjának tudományos eredményei» czimű munkájá
nak első kötetét, melyben L .  L ó c z y  L a j o s  tagtárs a bejárt vidék geológiai 
viszonyait leírja, hold. elnökünk már 1890 márczius hó 5-én tartott szak
ülésünkön részesítette a kellő méltatásban ; a külföld azonban csak a múlt
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évben, midőn német fordításban megjelent, ismerkedett meg e becses 
művel és a berlini földrajzi társaság kitüntette azt a Bitter-éremmel. Talán 
ezen éremnél még nagyobb kitüntetés van azon indokolásban foglalva, 
melyet az érem odaítélése alkalmával nyilvánítottak. «Az expeditio nemes 
gondolkozásé vezetőjén kívül első sorban L .L óczy L ajos urat illeti az érdem, 
hogy kimagasló munkájával ezt az expeditiot az új kor tudományos expeditioi 
közül magas rangra emelte. » Dr. K och A ntal tagtársunk tudományos mun
kálkodását a m. tud. akadémia a rendes tagsággal tüntette ki ; H alaváts 
G yula tagtársunk «a Duna és Tisza közti vidék geológiája» czímü tanul
mányával a Bozsay-díjat elnyerte ; végre T. B oth L ajos tagtársunk a m. 
kir. földtani intézetnél hosszú éveken át szerzett érdemeit 0  Felsége a 
főbányatanácsosi czímmel és jelleggel jutalmazta meg. Nagy örömmel vet
tünk továbbá tudomást arról, hogy társulatunk legbuzgóbb tagjainak egyike, 
dr. Schmidt Sándor került a műegyetem ásvány- földtani tanszékére, 
melyen előde dr. Krenner József annyi jeles tanítványt nevelt, a mint ezt 
ezentúl a tud. egyetem ásványtani tanszékén folytatni fogja.

Fájdalmas szívvel kell megemlékeznem azon súlyos veszteségről is, 
melyet nekünk a kérlelhetlen halál okozott. Mindjárt az év elején vettük 
nemes pártfogónk, Galanthai H erczeg E szteeházy M iklós halálának hírét. 
Mély megilletődéssel vettük ezt tudomásul és éppen a mai közgyűlésen 
akarunk az alkalommal élni, hogy a boldogult főiír iránt a hála és kegyelet 
adóját lerójuk. Talán a mi érdemünk is, de még inkább hazánk ,ezen kima
gasló családja ősi erényének kifolyása, hogy a boldogult pártfogó fia, 
H erczeg E szterházy Pál mintegy édes atyja végrendeleti akaratának 
tekinti azt, hogy most mint harmadik vállalja magára társulatunk védnök
ségét a vele járó kötelezettséggel együtt.

Nagy aggodalommal értesültünk márczius végén szeretett és tisztelt ein ö- 
künk, dr. Szabó József súlyos megbetegedéséről. Aggodalmunkat rövid egy
néhány nap múlva a legnagyobb megilletődés váltotta föl, mert április 10-én 
véget ért azon munkás élet, mely társulatunk történetében egész korszakot 
alkot. Még februárius 15-én írta meg jelenlétemben ama levelet, melyben 
hg. E szterházy Pál ő kegyelmességét arra kérte, tegyen eleget a választ
mány kérésének és fogadja el társulatunkban a pártfogó díszes helyét. 
A herczeg kegyes és igenlő válasza már nem találta életben ! Márczius 7-én 
tartotta utolsó előadását, mely mintegy bevezetője lett volna egy hosszabb, 
a dunai trachyt-csoportra vonatkozó tanulmánysorozatnak ; számos és bő 
tapasztalata, melyeket a fiatal hévvel bejárt hegyek közt gyűjtött most a 
sír titka. 0 vele kidőlt azon lelkes csoport utolsó sarja, mely társulatunk 
bölcsője mellett állott és azon tudós, ki hazánkban elsőnek hirdette tudo
mányunkat a haza édes nyelvén. Legrégibb, legbuzgóbb tanítványainak 
egyike lesz ma fájdalmunk és kegyeletünk tolmácsa.

Az év folyamán elhunyt még a hazai bányászat mezején számos érde-
(40)



TÁRSULATI ÜGYEK. 41

met szerzett tagtársunk : Probstner A rthur ; továbbá Greguss János tag
társunk, kinek nevét körünkben ritkán hallottuk, de a kinek úgy mint 
nekem, azon szerencse jutott, hogy e derék férfiúhoz az őszinte barátság 
köteléke fűzze, az tudja, hogy benne a geológia és társulatunk meleg 
barátja veszett el ; de a veszteséget még jobban fogja érezni a székelyföldi 
bányásznép, mert a mit Greguss a köpeczi szénbányából tett, az a csodá
latossal határos. Végül örökítő tagjaink sora is megritkult dr. H e r i c h  

KÁBOLY-lyal. 0  nem volt szaktársunk, őt a véletlen, a hivatali buzgalom 
hozta a mi körünkbe. Az akkori földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
minisztériumban osztálytanácsosi minőségben működvén, ügykörébe a m. 
kir. földtani intézet is esett. A tudományosan képzett jogász, ki egyetemün
kön is mint docens díszes helyet elfoglalt, azon tudománynyal is akart 
megismerkedni, melyen a m. földtani intézet működése alapszik. Ez okból 
sietett a mi körünkbe, hogy itt tanuljon. Szak- és választmányi üléseink 
buzgó látogatója lett, de fájdalom, csak rövid időre, mert a kegyetlen sors 
fátyolt vetett kimagasló eszére, melyet uralni végre már nem volt képes. 
Áldott legyen megboldogult tagtársaink emléke !

Társulatunk kötelékébe a lefolyt év végén 350 tag tartozott, kik közül 
281 rendes tag.

Engedje meg a tisztelt közgyűlés, hogy az eddigi szokáshoz híven 
ismét tolmácsa legyek azon köszönetnek, melylyel magas pártfogónknak, a 
m. tud. akadémiának és a m. kir. földtani intézet igazgatójának tartozunk 
és ezzel bevégzem jelentésemet. A tisztelt közgyűlés ma ismét azon jogá
val fog élni, hogy kijelölje azon tagtársainkat, kiket társulatunk ügyeinek 
vezetésére a leghivatottabbaknak tekint. Cselekedjenek bölcs belátásuk 
szerint !

4. Az első titkár mint pénztáros bemutatja az 1894-ik évi közgyűlés által 
kiküldött pénztárvizsgáló bizottság jelentését, melyet a közgyűlés tudomásul vesz 
és a pénztárosnak a felmentést megadja. Ezzel kapcsolatosan az első titkár kér 
a közgyűlést, hogy fogadja el a választmány amaz ajánlatát, a mely szerint a 
pénztári jelentésben a «Tartalékalap 1891-ről» név alatt szereplő összeg az alap
tőkéhez csatoltassék.

A  közgyűlés a választmány ez indítványát megjegyzés nélkül elfogadja.
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PÉNZTÁRI JELENTÉS
a magyarhoni földtani társulat 1894-ik évi pénztári forgalmáról, pénztárának és vágyó-

nának állásáról az 1894-ik év deczember hó 31-én.

I .  F o r g ó  t ő k e .

a) B evétel:

Előirányzat Tényleges bevétel'
1894-re 1894-ben

1. Pénztári áthozat lS93-ról . . .  . . . 564 frt 96 kr. 564 frt 96 kr
2. Herezeg E szterházy Pál pártfogói 

adománya 1894-re . . .  . . .  . . . 420 « —  « 420 « —  «
3. Országos segély . . .  . . .  . . .  . . . 1000 « —  « 1000 « —  «
4. Alaptőke kamatja . . .  . . .  .... 503 « —  « 518 « —  «
5. Forgó tőke takarékpénztári kamatja 25 « —  » 12 « 63 «
6. Tagdíj hátralékok . . .  . . .  . . .  . . . 30 « —  « 83 « —  >r
7. Taerdíiak 1894-re 1 f 1139 frt 56 kr.)
8. Tagdíjak 1895-re . . .  ___ ___ __^-200  « <( | r 1100 « 56 « 

20 « — « J
9. Selmeczbánvai fiókegyesület járu

léka 1894-re . . .  . . .  . . .  . . . 72 « —  « 72 « —  «
10. Előfizetések 1894-re __  . . .  . . .
11. Előfizetések 1895-re __  __  . . .

200 « —  «
160 frt 50 kr. )
45 « 50 « J 206 “ —  «

12. Oklevéldíjak . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 20 « —  « 4  « —  «
13. Eladott kiadványok __  . . .  __ 20 « —  « 36 « —  «
14. Megtérült postaköltség . . .  . . . 8 « —  « 6 « 25 «
15. Az alaptőke javára . . .  __  . . .  . . . —  « —  « 25 « —  «

Összesen 4062 frt 96 kr. 4107 frt 40 kr.

1. Földtani Közlöny ___ ...
2. M. kir. Földtani Intézet

különlenyomata ... .
3. Tisztviselők tiszteletdíja
4. írnok jutalomdíja ... .
5. Szolgák jutalomdíja... ...
6. Postaköltségek ... ... .
7. Irodai és vegyes költségek
8. Eendkívüli kiadások ... .
9. Alaptőke javára ... ...

b) K ia d á s :

Évi Jelentésének

Előirányzat
1894-re

Tényleges kiadás 
1894-ben

2200 frt — kr. 2002 frt 81 kr.

200 «  —  

700 « —
25 « —

180
200
120
37

4-00
96

2 «  —  

700 « — 
25 « — 

175 « 90 
164 « 54 
87 « 86 
82 « — 

455 « —
Összesen 4062 frt 96 kr, 
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II. Alaptőke.

Értékpapír

1. Az 1893. évi áthozat _ _11.950 frt — kr.
2. Az 1893. évi forgó tőke bevételi

többletéből, törlesztések és
egyéb bevételek ... ... ... — « — «

Összesen __11.950 frt — kr.
Ebből levonván kötelezvény után

járó részletfizetést ... ... — « — «
marad összesen : 11.950 frt — kr.

Készpénz Kötelezvény

57 frt 22 kr. 576 frt — kr.

456 « 06 « —  « —  «

513 frt 28 kr. 576 frt —  kr.

— « — « 25 « — «
513 frt 28 kr. 551 frt — kr-

III. A  társulat vagyona 1894 végén :

Értékpapírokban _ . 
Kötelezvényekben 
Alaptőke készpénze 
Tartalékalap 1891-ről 
Térképalap . . .  . . .
A  forgó tőke maradéka

. . .  . . .  . . .  11.950 frt —  kr.
551 « —  « 

. . .  . . .  . . .  513 « 28 «
420 « —  « 

. . .  . . .  . . .  1.563 « 83 «
.  . . .  . . .  412 « 29

Összesen 1 5 . Jj.10  frt JfO kr.

Kelt Budapesten, 1894 deczember hó 31-én.

Dr. S t a u b  M ó r i c z  s . k .  
első titkár mint pénztáros.

Átvizsgáltuk és az egyes tételeket az okmányokkal megegyezőknek találtuk.

Budapesten, 1895 januárius hó 6-án.

D r .  I l o s v a y  L a j o s  s. k . D r .  S z o n t a g h  T a m á s  s . k .

P e t r i k  L a j o s  s . k .

mint a közgyűlés részéről kiküldött pénztárvizsgálók.

5. Az első titkár előterjeszti az 1895-ik évi pénztári előirányzatot, a melyet 
a közgyűlés észrevétel nélkül elfogadott.
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Pénztári előirányzat 1895-re.

a) Bevételek :

1. Pénztári áthozat 1894-ről . . .  __  . . .  . . .  . . .
2. H g. E szterházy Pál pártfogói adománya 1895-re
3. Országos segély...   . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .
4. Alaptőke kamatja . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
5. Forgó tőke kamatja . . .  . . .  . . .  . . .  ___ _ .. . . .
6. Hátralékos tagdíjak . . .    . . .    . . .  . . .
7. Tagdíjak 1895-re __ . . .  ... . . .  . . .  . . .  ___
8. Selmeczbányai fiókegyesület járuléka 1895-re . . .
9. Előfizetők . . .  . . .  . . .  . . .  ___ —_ . . .  . . .  . . .

10. Eladott kiadványok . . .  __  __  . . .  __  . . .
11. Vegyesek . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Összesen . . .

b) Kiadások:

1. Földtani K özlön y. . .  __  . . .  . . .    . . .  . . .  . .
2. A  m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentésének külön

lenyomata . . .  . . .  __  __  . . .  . . .  __  __
3. Tisztviselők tiszteletdíja . . .  . . .    . . .  . . .  . .
4. írnok jutalomdíja . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .
5. Szolgák jutalomdíja . . .  ... . . .  . . .  . . .. __
6. Postaköltségek . . .  . . .  __  . . .  . . .  ___ . . .  ___
7. Irodai és vegyes költségek ... . . .  . . .  . . .  . . .
8. Eendkivüli kiadások . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Összesen . .

412 frt 29 kr.
420 « — « 

1000 « —  « 

524 « — « 
15 « — « 
50 « — «

1100 « — « 
63 « — « 

200 «  —  « 

20 «  —  «  

10 « —  « 

3814 frt 29 kr.

2200 frt— kr.

400 « — « 
700 « — « 
25 « — « 

180 « — « 
200 « —  « 

100 « — « 
9 « 29 « 

3814 frt 29 kr.
Kelt Budapesten, 1895 februárius hó 6-án.

D r. Staub M ó r ic z  s. k.
első titkár.

6. Az elnök az idei 1895-ik évi pénztárvizsgálatra felkéri dr. I losvay L ajos, 
Peteik L ajos és dr. Szontagh Tamás tagtárs urakat.

7. Az első titkár előadja dr. Szontagh Tamás vál. tag indítványát a társulat 
boldogult elnöke dr. Szabó József emlékének megörökítésére vonatkozólag. Az 
e czélból a választmány részéről kiküldött bizottság a választmánynak azt ajánlja, 
miszerint a pénzgyűjtés megindíttassék, melynek befejezése után a választ
mány a befolyt összeg nagyságához képest a közelebbi részletes módozatokra 
nézve javaslatot fog tenni.

A közgyűlés a választmány ez ajánlatát elfogadta.
8. Dr. Szontagh Tamás vál. tag indítványt adott be, a melyben dr. Fraas 

EBERHARD-ot, tanárt és museumi őrt Stuttgartban, tekintettel kitűnő szaktudo
mányi munkásságára és a m. kir. földtani intézetnek tudományos gyűjtemények 
ajándékozása által szerzett érdemeire, levelező tagságra ajánlja.

A közgyűlés az indítványt elfogadja.
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9. Dr. Staub Móricz első titkár megtartja megemlékezését a társulat elhunyt 
pártfogója, galanthai lierczeg E szterházy Miklós fölött.

10. Dr. Koch Antal a társulatnak a múlt évben elhunyt elnöke dr. Szabó 
József fölött megtartja emlékbeszédét.

Elnök a meleghangú megemlékezését az előadónak megköszöni.
11. Az elnök Böckh János a saját és a tisztikar nevében köszönetét mond a 

választmány tagjainak bizalmukért és odaadó munkásságukért. A  választások 
megkezdése előtt korelnöknek felkéri Kaufemann Kamillo örök. tag urat, a szava
zatszedő bizottság tagjainak pedig Veress József, dr. Erős L ajos és H alaváts 
Gyula tagtárs urakat, körjegyzőnek pedig Adda Kálmán r. tag urat.

A  választások tartamára az ülés szünetel.
12. A  szavazások megtörténte után a korelnök Kauffmann Kamillo kihirdeti 

a szavazatok eredményét. E  szerint az 1895/6— 7/8-iki trienniumra a tisztikar név
sora a következő :

Elnök : Böckh János.
Alelnök : dr. Krennbr József Sándor.

Első titkár : dr. Staub Móricz.
Másod titkár : dr. Zimányi Károly.
Pénztáros : dr. Staub Móricz.

A  választmány tagjai :

H alaváts Gyula 
dr. Ilosvay Lajos 
P. Inkey Béla 
Kalecsinszky Sándor 
L. L óczy L ajos 
dr. Pethő Gyula

Petrik L ajos 
T. Both L ajos
dr. ScHAFARZIK EeRENCZ
dr. Schmidt Sándor 
S. Semsey Andor 
dr. Szontagh Tamás.

12. Az elnök köszönetét mondván saját és a megválasztott tisztikar nevé
ben, berekeszti a közgyűlést.

Kelt Budapesten, 1895 februárius hó 6-án.

Jegyezte : dr. Zimányi Károly, s. k. 
m. titkár.

I. SZAKÜ LÉS 1895 JAN U ÁR IU S 9-ÉN.

Elnök : Böckh János.

Rendes tagságra ajánlja dr. Schafarzik P e r e n c z  vál. tag a «F a rin a » rész
vénytársaságot Budapesten.

Az előadások sorát megkezdi :
1. B író L ajos, a ki «B iharm egyei ú j barlangokról» értekezett. Az előadó a 

lefolyt év őszén a Bihar hegység barlangjai főképen entomologiai gyűjtések 
végett meglátogatta, s ez alkalommal Fericsel környékén és a « József-Főherczeg» 
barlang közelében egy nagyobb és még több kisebb barlangra bukkant, a melyek 
eddig részben egészen ismeretlenek voltak, részben csak létezésükről tudott a
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lakosság. A legnagyobb barlang a «Piatra-Lunga» völgyében van, egyes részeiben 
szép cseppkő képződésekkel és belsejében egy patakkal.

2. Dr. Szontagh Tamás a múlt évi tanulmány útja alkalmával, dr. Fraas 
Eberhard stuttgarti tanár által a m. kir. Földtani Intézetnek ajándékozta 
palaeontologiai gyűjteményt mutatta be. A szép collectio több mint 150 darabot 

foglal magában a sváb jura, trias, lias és maim mész- és homokköveiből és már- 
gáiból.

3. Dr. Traxler L ászló (Munkács) a Édesvízi szivacs spikulák Brazíliából• 
czírnű értekezésében, melyet dr. Staub M. e. titkár bemutatott, leírja azon szivacs- 
spikulákat, melyeket egy minden valószínűség szerint San Paolo környékéről 
(Brazíliából) származó kovaföldben talált. Ezek amphidiskusok, kétféle parenchym- 
és kétféle skeletspikulák. Az amphidiskusok közül olyanokat is talált, melyek
nek korongjain 6— 10, mélyen bevágott és horogszerűleg visszahajlott csipkéik 
vannak, a milyenek egyetlen egy ismert édesvízi szivacsnak nincsenek. A meg
vizsgált spikulák szerint a brazíliai kovaföldből a következő fajokat állapíthatta 
meg, u. m. Tabella spinata Cart ., mely még ma is az Amazon folyóban él; 
M eyenia plumosa Cart. var. Palmeri Potts jelenleg Kelet-Indiában és Mexi- 
coban élő szivacs és végre az amphidiskusai csipkés korongjai és tüskés skelet- 
spikulái által föltűnő és új fajnak tekinthető Tubella Thumii n . sp., mely 
valószínűleg szintén a most élő fajok közé tartozik. A mondottak szerint a san 
paoloi kovafóld alluvialis képződménynek tekintendő.

Az 1895 januárius 9-én tartott választmányi ülésen az elnök üdvözli 
dr. Schmidt Sándor vál. tagot, a m. kir. József-műegyetemhez a mineralogia és 
geológia ny. rendes tanárává történt kinevezése alkalmából. A folyó ügyek 
elvégzése után az e. titkár bemutatja a selmeczbányai fiókegyesület 1894. évzárszám
adását és az 1895. évi költségvetést. A választmány a «Senckenbergisches Museum 
in Frankfurt a. M.»-tói kért csereviszony megkötését elfogadja. A titkár előadja 
a választmány által kiküldött bizottság véleményét az elhunyt elnök dr. Szabó 
József emlékének mikénti megörökítését illetőleg; a választmány az indítványt 
elfogadta és ilyen értelemben fogja a közgyűlés elé terjeszteni.

A titkár bemutatta a lefolyt évi közgyűlés részéről kiküldött pénztár vizs
gáló bizottság jelentését 1894-ről, s ezzel kapcsolatban kéri a választmányt, hogy 
a 492 frtnyi tartalékalap az alaptőkéhez csatoltassék ; a jelentés tudomásul szolgál 
és az e. titkár ajánlatát a választmány elfogadja. Ezen kívül előterjeszti az e. 
titkár az 1895. évi költségelőirányzatot, a melynek egyes tételeit a választmány 
helyben hagyta.

Dr. Schafarzik F eRencz, mint a földrengési bizottság előadója, bemutatja a 
pénztárvizsgáló bizottság jelentését a múlt évről, a mit a választmány tudomá
sul vett.

Dr. Szontagh Tamás írásban indokolt indítványt adott be, a melyben 
ajánlja, hogy dr. Fraas Eberhard tanár és múzeumi őr Stuttgartban, az idei 
közgyűlésen a társulat levelező tagjává választassák.

Végül bemutatta az e. titkár az általa kidolgozott szabályzatot a pénztári 
kezelést és a pénztárvizsgálatát illetőleg ; a választmány ezt általánosságban és 
néhány módosítás után részleteiben is elfogadta.

(46)



A TÁRSULAT TISZTVISELŐI, 47

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
tisztviselői,

választattak az 1892 febraárius 3-án tartott közgyűlésen az 1892— 1894 trienniumra.

FUNCTIONÂBE DER UNGAR. GEOLOG. GESELLSCHAFT,

gewählt in der am 3 . Februar 1 8 9 2  abgehaltenen Generalversammlung 
für das Triennium 1 8 9 2 — 1 8 9 4 .

(t) Elnök (Präsident) : Dr. szentmiklósi S z a b ó  J ó z s e f , kir. tanácsos s több bel- és 
külföldi rend lovagkeresztese, a z  edinburgi és bolognai tud. egyetem tiszt, 
tudora, a budapesti m. kir. tud. egyetemen a z  ásvány- és földtan ny. r. tanára ; 
a magyar tudom, akadémia igazgató tagja és III-ik (matliematikai és termé
szettudományi) osztályának titkára ; számos bel- és külföldi tudományos társu
lat tiszteleti, külső, rendes és levelező tagja, stb. (Meghalt 1894 ápril 10-én.)

Alelnök (Viceprasident) : B ö c k h  J á n o s , m .  k i r .  m i n .  o s z t á l y t a n á c s o s ,  a  m .  k i r .  
f ö l d t a n i  i n t é z e t  i g a z g a t ó j a ,  a  m .  t u d .  a k a d é m i a  l e v e l e z ő  t a g j a  ; a  b é c s i  cs. 
k i r .  f ö l d t a n i  i n t é z e t  l e v e l e z ő j e ,  stb.

Titkárok (Secretäre) : Első t i t k á r  dr. S t a u b  M ó r i c z , am. kir. középisk. tanárképző 
főgymnasiumában tanár stb. ; másodtitkár dr. Z i m á n y l  K á r o l y  gymnasiumi 
tanár.

Pénztáros (Cassier) :  d r .  S t a u b  M ó r i c z .

Választmányi tagok : (Mitglieder des Ausschusses.)

H a l a y á t s  G y u l a  
d r .  I l o s v a y  L a j o s  
K a l e c s i n s z k y  S á n d o r  
d r .  K b e n n e r  J ó z s e f  S á n d o r  
L. L ó c z y  L a j o s  
d r .  P e t h ő  G y u l a

P e t r i k  L a j o s  
T. B o t h  L a j o s  
d r .  S cH A F A R Z IK  F e R E N C Z  
d r .  S c h m i d t  S á n d o r  
S. S b h s e y  A n d o r  
d r .  S z o n t a g h  T a m á s .

A földrengési bizottság tagjai: (Mitglieder der Erdbeben-Commission.)

Elnök (Präsident) : (f) Dr. szentmiklósi S z a b ó  J ó z s e f .
Előadó (Referent) : Dr. S c h a f a r z i k  F e r e n c z .

Tagok (Mitglieder) : K a l e c s i n s z k y  S á n d o r , L .  L ó c z y  L a j o s , d r .  S z o n t a g h  T a m á s ,
V á l y a  M i k l ó s .

Az erdélyrészi előadó : (Referent für die siebenbürgischen Landestheile.)
Dr. K o c h  A n t a l ,
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK
NÉVSORA

az 189J-ik évben.

VERZEICHNIS

DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT
im Jahre 189J.

Jegyzet. A  lakóhely után következő szám a tag választási évét jelenti. A  hol 
két szám fordul elő, ott az első (zárójel közötti) jelenti a rendes taggá választás 
évét, a második pedig a tiszteleti, pártoló, örökítő vagy levelező taggá választás idejét.

Pártfogó. (Protektor.)

( f )  Galanthai herczeg E sterházy Miklós, Edelstetten herczegi grófja, Fralmó 
örökös ura, az Aranygyapjas Rend Vitéze, a Magyar királyi Szent-István rend 
középkeresztese, a Hannoverai Guelpli-rend kardos nagykeresztjének birto
kosa, a császári orosz Szent-Anna-rend commandeurje, cs. kir. kamarás, 
Sopronmegye örökös főispánja, cs. és kir. őrnagy sz. k. — Becsben, 1865. 
(Meghalt 1894 j anuárins 28-án.)

i Galanthai herczeg E sterházy Pál, Edelstetten grófja, Sopronmegye örökös 
főispánja, cs. és kir. belső titkos tanácsos.

Tiszteleti tagok. (Ehren-Mitglieder.)

Beyrich E., a berlini egyetemen a palæontologia tanára, Európa geológiai térképe 
ügyének egyik igazgatója stb. Berlin 1886.

Blanford W. T., a londoni Royal Society tagja s a londoni geológiai társulat titkára, 
London 1886.

Capellini Giovanni, a bolognai egyetemen a geológia tanára, a nemzetközi geológiai 
congressus és a R. Comitato geologico elnöke, Bologna 1886. 

s Dana James, Dwight, a Yale-College-on a mineralogia és geológia tanára, New- 
Hawen, Connecticut államban, 1886.

Daubrée A., az Institut tagja s a természetrajzi múzeumon a geológia tanára, 
Paris 1886.

Ettingshausen Constantin báró, cs. kir. kormánytanácsos, egyetemi tanár, 
Graz 1883.
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Hall James, állami geológus s az állami természetrajzi múzeum igazgatója, tanár 
Albanvban, New-York államban 1886.

Hauer Ferencz, lovag, cs. kir. udvari tanácsos, a cs. k. természetrajzi udvari 
múzeum intendánsa, Bées 1867.

í.i Prestwich J., az oxfordi egyetemen a geológia tanára, a londoni Koyal Society 
tagja s a londoni geológiai társulat alelnöke, London 1886.

Richthofen Ferdinand báró, egyetemi tanár, Lipcse 1883.
Semsei Semsey Andor, földbirtokos, am. nemz. múzeum ásványtári osztályának tiszt, 

fő-ó're, a m. tud. akadémia és a kir. m. természettudományi társulat tiszteleti 
tagja, Budapest 1876.

Stäche Guidó, cs. k. főbányatanácsos és a cs. k. geológiai intézet igazgatója, 
Bécs 1872.

Suess Ede, a bécsi tudomány-egyetemen a geológia tanára s az osztrák Reichsrath 
tagja stb., Bécs 1886.

is Zittel Károly Alfréd, a müncheni egyetemen a geológia és palæontologia tanára, 
München 1883.

Levelező tagok. (Correspondirende Mitglieder.)

Beszédes Kálmán, Konstantinápoly 1874.
Buda Ádám, földbirtokos, Reá (1866) 1885.
Conwentz Hugó, prof. dr., a nyugatporosz tartományi múzeum igazgatója, Danzig 

1892.
Felix János, dr., a palæontologia tanára, Lipcse 1888.

2o Hazslini Hazslinszky Frigyes, collegiumi igazgató, a m. tud. akadémia rend. tagja, 
Eperjes 1888.

Korniss Emil gróf, Budapest 1880.
Majláth Béla, Budapest 1873.
Müller Károly, Villány 1875.
Roccatagliata Péter, dr. Nápoly 1885.

25 Splény Béla, báró, ny. min. tanácsos, Budapest 1888.
Stevenson John, a newyorki egyetemen a geológia tanára, New-York 1892.
Széllé Zsigmond, Dunaföldvár 1882.

Pártoló tagok. (Unterstützende Mitglieder.)

Andrássy Dénes gróf, bányabirtokos. Demo 1885.
Budapest fő- és székvárosa 1881.

3o Első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat, Budapest és Pécs 1873.
Eszakmagyarországi egyesített kőszénbánya és iparvállalat részvény-társaság, 

Budapest 1885.
Kempelen Imre, földbirtokos, Moha 1886.
Kőszénbánya és téglagyár részv.-társulat, Budapest 1872.
Nagyági m. kir. és magántársulati aranybányamű-vállalat, Nagyág 1883. 

s5 Osztrák magyar államvasuttársaság, Budapest és Bécs 1885.
Földtani Közlöny, XXV. köt. 1895. 4
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Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület, Budapest 1883. 
Ilimamurány-Salgó-Tarjáni vasmű-részvény-társaság, Salgó-Taiján 1885. 
Schwarez Gyula, dr., m. tud. egyetemi ny. r. tanár, Budapest 1864. 
Szentmiklósi Dr. Szabó József, ( J j .  elnökség) Budapest (1850) 1886.

*o Szlávy József koronaőr, Budapest 1883.

Örökítő tagok. (Gründende Mitglieder.)

Balla Pál, ügyvéd, Újvidék 1883.
Beszterczebánya szab. kir. város tanácsa, Beszterczebánva 1885.
Bezerédy Pál, földbirtokos, Budapest 1884.
Dávid Vilmos, mérnök, Budapest (1866) 1884.

«  Mágócsy-Dietz Sándor, dr., áll. reáliskolai rendes és tud. egyet, magántanár, 
Budapest (1877) 1885.

Esztergomi Főká̂ talan, Esztergom 1886.
Fischer Samu, dr., gyógyszertár-tulajdonos, Budapest 1888.
(f) Herich Károly, dr., nyug. m. kir. miniszteri osztálytanácsos, Budapest 1886. 

(Meghalt 1894 szeptember 1.)
Ilosvay Lajos, dr., műegyetemi tanár, Budapest (1883) 1885. 

so InkeyBéla, m. kir. főgeologus, Budapest (1875) 1886.
Kaufmann Kamilló, m. kir. bányakapitány (1866) 1890.
Kállay Béni, közös pénzügyminiszter, Becs 1859.
Koch Antal, dr., egyetemi tanár, Kolozsvár (1866) 1884.
Kuncz Adolf, dr., csornai praelatus, Csorna (1880) 1886.

55 Lőrenthey Imre, dr. egyet, tanársegéd, Budapest (1885) 1893.
M. kir. kath. főgymnasium (Balla Pál alapítványa), Újvidék 1883.
Pethő Gyula, dr., m. k. főgeologus, Budapest (1873) 1886.
Bapoport Arnót (porodai), dr., bányabirtokos, Bécs 1891.
Salgó-Taijáni kó'szénbánya-részvény-társaság, Budapest 1872. 

eo Schafarzik Ferencz, dr., m. kir. osztálygeologus. mtíegyet. magántanár, Budapest 
(1875) 1884.

Staub Móricz, dr., m. kir. középiskolai tanárképző intézeti tanár, (1868) 1887. 
Fülöp, Szász - Coburg - Gothai herczeg vasgyárai, Pohorella 1885.
Szontagh Tamás, dr., m. kir. osztálygeologus (1879) 1887.
Tengerészeti hatóság, Magyar királyi, Fiume 1876.

65 Zimányi Károly, dr., gymnasiumi tanár (1885) 1893.
Zsigmondy Béla, mérnök, Budapest (1871) 1875.

Kendes tagok. (Ordentliche Mitglieder.)

a) Budapesti rendes tagok.

Adda Kálmán, m. kir. segédgeologus 1887.
Almásy Andor (szentannai), m. kir. központi főerdó'mester 1888.
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Báthory Nándor, főreáliskolai igazgató 1875. 
vő Bedő Albert (kálnoki), országos főerdőmester, miniszteri tanácsos 1888.

Belházy János, m. kir. miniszt. osztálytanácsos 1867.
Benes Gyula, bányaigazgató 1867.
Berdenich Győző, magánmérnök 1892.
Borecz Antal, felsőbb áll. leányiskolái igazgató 1866.

75 Böckh János, m. k. osztálytanácsos, a m. k. földtani intézet igazgatója 1868.
Braun Gyula, dr., magánzó 1885.
Bruimann Vilmos, m. k. főbányatanácsos és ny. bányakapitány 1870. 
Burcliard-Bélaváry Konrád, főkonzul, a főrendiház tagja 1885.
Chyzer Kornél, dr., m. kir. miniszteri tanácsos 1879. 

ao Dulácska Géza, dr., székes fővárosi főorvos 1882.
Duma György, főgymnasiumi tanár 1872.
Eötvös Loránd báró, dr., egyetemi tanár, a m. tud. akadémia elnöke, főrendiházi 

tag 1867.
Erős Lajos, dr., egyetemi tanársegéd 1885.
Farkas Bobért, m. kir. hivataltiszt 1876.

«s Fábry Gyula, dr., kir. ítélőtáblái biró 1886.
Fialó wsky Lajos, dr., kir. főgymnasiumi tanár 1887.
Fillinger Károly, polg. fiúiskolái igazgató 1871.
Francé Bezső, műegyet. tanársegéd 1893.
Franzenau Ágoston, dr., nemzeti múzeumi őr 1877.

«. Frivaldszkv János, kir. tanácsos, nemz. múzeumi igazgató-őr 1853.
Gerenday Béla, márványműgyáros 1888.
Gesell Sándor, m. kir. főbányatanácsos, bányafőgeologus 1871.
Ghyczy Géza, kir. tanácsos, a kereskedelmi akadémia igazgatója 1868. 
Grænzenstein Béla, m. k. miniszteri tanácsos 1872. 

ar. Guelder Győző, m. kir. bányabiztos 1878.
Halaváts Gyula, m. kir. osztálygeologus 1874.
Hasenfeld Manó, dr., egyetemi magántanár 1866.
Hoitsy Pál, dr., országgyűlési képviselő 1885.
Hüttl Ernő, egyetemi hallgató 1890. 

loo Iszlay József, dr., fogorvos 1880.
Jankó János, dr., nemzeti múzeum segedőr 1888.
Jurányi Lajos, dr., egyetemi tanár 1879.
Kail Béla, m. kir. bánya-főmérnök 1876.
Kalecsinszky Sándor, a m. kir. földtani intézet vegyésze 1882. 

ío5 Karlovszky Géza, a «Gyógyszerészeti Közlöny» szerkesztője 1892.
Kilián Frigyes, m. kir. egyetemi könyvárus 1880.
Klein Gyula, műegyetemi tanár 1873.
Koller Gyula, dr., orvos 1885.
Kossuch János, üveg-és fayence-gyáros 1880. 

no König Heinrik, dr., orvos 1890.
Krenner József Sándor, dr., tudomány egyetemi ny. r. tanár és nemz. múzeumi 

tiszt, igazgató őr 1864.
Láng Sándor, mérnök 1885.
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Legeza Viktor, polgári iskolai tanár 1874.
Lendl Adolf, dr., műegyetemi magántanár 1887. 

ne Lengyel Béla, dr., egyetemi ny. r. tanár 1892.
Liedermann József, nyug. urad. építész-fó'mérnök 1875.
Loczka József, nemzeti múzeumi őr 1883.
Lóczy Lajos (Lóczi), egyetemi ny. r. tanár 1874.
Lukács László, m. kir. pénzügyi miniszter 1882.

120 Maderspach Livius, bányatársulat igazgató 1893.
Mártiny István, m. kir. bányatiszt, 1 883.
Melczer Gusztáv, tanár 1889.
Molnár Nándor, dr., gyógyszertár-tulajdonos 1877.
Muraközy Károly, dr., m. kir. cultur-vegyész és műegyetemi magántanár 1886. 

iss Nagy Dezső, műegyetemi tanár 1884.
Nagy László, állami tanitónő-képezdei tanár 1880.
Ney Ede és társa, kőfaragóműhely- és kőbányatulajdonosok 1890.
Nuricsán József, dr., m. kir. cultur-vegyész 1891.
Paszlavszky József, m. kir. főreáliskolai tanár 1873. 

iso Petrik Lajos, m. kir. ipar-középiskolai tanár 1887.
Pfiszter Károly, m. kir. pénzügyi tanácsos 1869.
Posewitz Tivadar, dr., m. kir. segédgeologus 1877.
Preuszner József, háztulajdonos 1867.
(f) Probstner Arthur, országgyűlési képviselő 1879. (Megh. 1894. május.) 

iso Both Lajos (Telegdi), m. kir. főbányatanácsos és főgeologus, 1870.
Bybár István, állami tanitónő-képezdei tanár 1871.
Saxlehner Kálmán, magánzó, 1891.
Schenek István, dr., m. kir. főbányatanácsos, nyug. bányaakadémiai tanár 1871 
Schmidt Sándor, dr., műegyetemi ny. r. tanár, 1876. 

uo Schulek Vilmos, dr., egyetemi tanár 1875.
Schuller Alajos, műegyetemi tanár 1874.
Siehmon Adolf, mérnök 1874.
Szathmáry Béla, m. kir. pénzügyi min. osztálytanácsos 1869.
Szádeczky Gyula, dr., főgymnasiumi rendes és egyetemi magántanár 1883.

145 Szontagh Pál (Gömöri), földbirtokos és gyártulajdonos 1885.
Sztancsek Zoltán, magánzó Budapest 1891.
Szterényi Hugó, dr., kir. főgymnasiumi tanár 1883.
Téry Ödön V., dr.. m. kir. közegészségügyi felügyelő 1878.
Thirring Gusztáv, dr., a szék- és főváros statiszt. hiv. aligazgatója 1883. 

iso Tirseher Géza, magy. kir. bányakapitány 1886.
Treitz Péter, agronom geológus 1891.
Válya Miklós, polgári iskolai igazgató 1876.
Vángel Jenő, dr., egyetemi tanársegéd és magántanár 1887.
Vécsey József, báró 1868. 

iss Wagner Jenő, dr., vegyész 1885.
Wallenfeld Károly, bányabirtokos 1885.
Wartha Vincze, dr., műegyetemi tanár 1868.
Wein János, fővárosi vízvezetéki igazgató 1867.
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Wettstein Antal, curiai biró 1866. 
iso Winkler Lajos, dr., egyet. tanársegéd 1892.

Zenovitz Gusztáv, m. kir. főfémjelző és fémbeváltó-hivatali pénzbecsőr 1885. 
Zsigmondy Árpád, bányaművezető 1883.

b) Vidéki rendes tagok.

Abt Antal, dr., egyetemi nv. r. tanár, Kolozsvár 1867.
Alexy György, m. kir. kohótiszt, Zalathna 1889. 

les Andreics János, bányamérnök, Salgó-Tarján 1890.
Ágh Timót, dr., cist.-r. főgynmasiumi tanár, Pécs 1885.
Baczoni Albert, főreáliskolai tanár, Kassa 1874.
Bene Géza, bányafőnök, Besicza 1885.
Bertalan Alajos, kegyesrendi urad. pénztáros, Mernye 1886. 

no Beutel Engelbert, nagyolvasztó és öntöde vezető Nadrág 1893.
Bibel János, mfiépitész, Oravicza 1886.
Bothár Dániel, lyceumi tanár, Pozsony 1866.
Bothár Samu, dr., városi orvos, Beszterczebánya 1885.
Bradofka Frigyes, m. kir. bányatiszt, Nagybánya 1890. 

us Brelich János, főmérnök, Leányvár, 1891.
Búza János, collegiumi tanár, Sárospatak 1872.
Csató -János, kir. tanácsos. Alsó-Fehérm. alispánja, Nagy-Enved 1867.
Derzsi K. Ferencz, tanár, Szentes 1879.
Dérer Mihály, m. kir. vaskohó-mérnök, Zólyom-Brezó 1874. 

iso Dologh János, kir. bányatanácsos, Zalathna 1883.
Ebergényi Kálmán, kir. bányatiszt, Verespatak 1891.
Eichel Jjipót, bányatiszt, Anina 1883.
Eisele Gusztáv, bányagyakornok, Vashegy 1885.
Franzl Ernő, bányagondnok. Nadrág 1893. 

iss Fritz Pál, m. kir. bányanagy, Piónaszék 1885.
Fucskó József, bányatiszt, Anina, 1893.
Gallik Géza, dr., gyógyszerész, Kassa 1878.
Gallik Oszvald, benedek-rendi tanár, Pannonhalma 1887.
Gerber Frigyes, bányaigazgató, Salgó-Tarján 1890. 

wo Gerő Nándor, bányamérnök, Salgó-Tarján 1883.
Gianoni Adolf, állam vasúti felügyelő, Miskolcz 1878.
Glanzer Gyula, bányamérnök, Baranya-Szabolcs 1874.
Glos Arthur, fürdőigazgató, Csíz 1890.
Gombossy János, m. kir. miniszteri tanácsos, nyug. kincstári jogügyi igazgató, 

Beszterczebánya 1872.
195 Gothárd Jenő, földbirtokos, Serény 1880.

Gólián Károly, m. kir. bánya- és kohóhivatali főnök, Kapnikbánya 1876.
(J) Greguss János, bányaigazgató, Köpecz 1872. (Meghalt 1894. máj. 25.) 
Gschwandtner Albert, m. kir. főbányatanácsos és főbányahivatali főnök, Akna- 

Szlatina 1889.
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Gyürky Gyula (Gyürki), társulati bányamérnök, Ózd 1885.
■mo Halmay Albin, bányafőnök, Bánszállás 1884.

Hesky János, bányaigazgató, Zalathna 1885.
Héjjas Imre, dr., főgymn. tanár, Csurgó 1893.
Hikl József, gymnásiumi tanár, Nagybánya 1876.
Hoffmann Richárd, bányamérnök, Salgó-Tarján 1883.

206 Holletschek Károly, bányagondnok, Nemtibánya 1885.
Hollósy Jusztinián, dr., dömölki apát, Kis-Czell 1869.
Horváth Zoltán, főgymnasiumi tanár, Nagy-Szombat 1892.
Hudoba Gusztáv, m. kir. pénzügyi tanácsos, Nagybánya 1871.
Huffner Tivadar, m. kir. főbányatanácsos és bányaigazgató, Nagyág 1871. 

sw Jahn Vilmos, id., uradalmi igazgató, Temesvár 1885.
Jahn Vilmos, ifj., vasgyárigazgató Nadrág 1893.
Jelinek Ernő, bányaigazgató, Ózd 1885.
Joós István, m. kir. bányatiszt, Diósgyőr 1881.
Joós Lajos, m. kir. bányatiszt, Felső-Bánya 1883.

216 Junker Gusztáv, ev. gymnásiumi tanár, Beszterczebánya 1887.
Kamenár József, kir. bányamérnöksegéd, Bartos Lehotka 1887.
Kanka Károly, dr., kir. tanácsos, főorvos, Pozsony 1851.
Keller Emil, gyógyszerész, Vág-Ujhely 1864.
Klekner László, bányatiszt, Bettlér, 1893.

220 Koch Ferencz, dr., egyetemi magántanár, Kolozsvár 1875.
Kocsis János, dr., kir. főgymnasiumi tanár, Kaposvár 1883.
Kondor Sándor, m. kir. bányatiszt, Rézbánya 1883.
Korber Imre, főgymn. tanár, Csik-Somlyó, 1891.
Kovács Dömjén, cisterc. rendi főgymnásiumi tanár, Eger 1885.

226 Kremnitzky Amandus, m. kir. sóbányahivatali főnök, Vizakna 1887.
Kremnitzky Jakab, bányatiszt, Felsőbánya 1876.
Krémer György, m. kir. bányahivatali főnök, Torda 1885.
Kuncz Péter, nyug. miniszt. osztálytanácsos, Pomáz 1868.
Leithner Antal, báró, nyug. min. tanácsos, Kis-Garam 1884.

230 Lux József, bányatiszt, Kotterbach 1888.
Matyasovszky Jakab (mátyásfalvi), nyug. m. kir. osztálvgeologus, Pécs 1872. 
Márkus Károly, bányamérnök, Sajókaza 1889.
Mártonfi Lajos, dr., gymnásiumi tanár, Szamos-Ujvár 1880.
Mészáros Gyula, m. kir. főmérnök és fémbeváltó-hivatali főnök, Verespatak 1881, 

236 Miháldy István, esperes-plébános, Bakonv-Szt-László 1872.
Mohácsi Pál, szt. benedek-rendi tanár, Pápa 1892.
Munkácsy Pál, dr., orvos, Nagy-Bocskó 1887.
Müller Sándor, mérnök, Farkasfalva-Badin 1890.
Nemes Felix, dr., főgym. tanár, Aszód 1886.

2*0 Nyirő Béla, m. kir. fő bányahivatali pénztáros, Sóvár, 1886.
Nyulassy Antal, szt. benedekrendi lelkész, Tárkány 1869.
Oelberg Gusztáv L., m. kir. bányakapitány, Zalatlma 1867.
Okolicsányi Béla, m. kir. főbányahivatali fogalmazó, Akna-Szlatina 1875.
Orosz Endre, tanító Kécsa 1893.
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245 Örvény Iván, fó'gymnasiumi tanár, Zenta 1892.
Pantocsek József, dr., kerületi orvos, Tavarnok 1885.
Parragh Gedeon, tanár, Kecskemét 1873.
Pálfy Mór, tanárjelölt, Kolozsvár 1894.
Pálffy Sándor, köz- és váltóügyvéd, Arad 1878. 

ásó Pelachy Ferencz, kir. bányatiszt, Magurka 1887.
Petrovits András, bányamérnök, Felső-Meczenszéf 1884.
Péter János, reáliskolai tanár, Pécs 1875.
Plank József, rétmester, Véghles, 1891.
Plichta Soma, dr., Nógrád megye tiszt, főorvosa, országos egészségügyi tanácsos, 

Losoncz 1883.
255 Poor János, kegyesrendi áldozó pap és tanár, Nagy-Kanizsa 1886.

Priviczky Ede, m. kir. főarany választó, Körmöczbánya 1880.
Profanter János, dr., kir. bányamű-orvos, Akna-Sugatag 1885.
Pnmner Eóbert, kir. bányagyakornok, Nagyág 1883.
Eeicli Henrik, bányaművezető az osztr.-magy. áll. vasúttársaságnál, Anina 1890. 

260 Eeitzner Miksa, m. kir. bányatanácsos, Körmöczbánya 1874.
Eichter Géza, m. kir. segédmérnök, Körmöczbánya 1888.
Eiegel Vilmos, üzemvezető, Anina 1890.
Eombauer Emil, kir. főreáliskolai igazgató, Brassó 1886.
Euffiny Jenő, bányamérnök, Dobsina 1872.

265 Buzitska Béla, tanárjelölt, Kolozsvár 1888.
Scherffel Lajos, gyártelepi tanító, Ózd 1892.
Schmidt Géza, kir. bányatiszt, Nagyág 1885.
Schmidt László, m. kir. főbányahivatali segédfőnök, Akna-Szlatina 1890.
Schneider Gusztáv, vaskohó-igazgató, Dobsina 1872.

270 Siegl József, műépítész és téglavető-tulajdonos, Fehértemplom 1886.
Siegmeth Károly, m. kir. áll. vasúti felügyelő, Debreczen 1879.
Singer Bálint, társ. bányamérnök, Tokod, 1891.
Starna Sándor, bányaigazgató, Vörösvágás 1885.
Steinhausz Gyula, bányaigazgató, Szomolnok-Hutta 1871.

275 Süssner Ferencz, m. kir. bányatanácsos, bányahivatali főnök, Felsőbánya 1869.. 
Szellemy László, m. kir. bányatiszt, Kapnikbánya, 1889.
Szlovikofszky Emil, m. kir. bányafőnök, Járdánháza 1890.
Tallatschek Ferencz, bányaigazgató, Petrozsény 1883.
Teschler György, állami főreáliskolai tanár, Körmöczbánya 1875.

280 Téglás Gábor, állami reáliskolai igazgató, Déva 1872.
Themák Ede, reálisk. tanár, Temesvár 1869.
Torma Zsófia úrhölgy, Szászváros 1867.
Traxler László, dr., gyógyszerész, Munkács 1889.
Tribus Antal, m. kir. bányamérnök, Petrozsény 1886.

285 Ifj. Veress József, m. kir. bányagyakornok, Felsőbánya 1885.
Vélics Antal, dr., magánzó, Szarvaskeve 1890.
Wagner Vilmos, m. kir. főbányatanácsos, m. kir. hivatali főnök, Eónicz-Bre- 

zova 1881.
Wallenfeld Mihály, magánzó, Duna-Bogdán 1885.
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c) A selineczbányai fiókegyesület tagjai.

Akadémiai általános társaság, Selmeczbánya 1876.
290 Baumertli Károly, m. kir. zúzómű-felügyelő, Selmeczbánya 1887.

Breznyik János, kir. tanácsos, evang. lyceumi igazgató, Selmeczbánya 1876. 
Broszmann Jenő, m. k. gépfelügyelő, Szélakna 1878.
Cseh Lajos (szt-katolnai), m. kir. bányageologus, Selmeczbánya 1871.
Farbakv István, m. kir. főbányatanácsos., nyug. bányaakadémiai igazgató, ország

gyűlési képviselő, Selmeczbánya 1871.
295 Fox Károly, kir. gépfelügyelő, Szélakna 1888.

Gretzmacher Gyula, kir. bányatanácsos, bányászakad. tanár, Selmeczbánya 1871. 
Hlavacsek Kornél, bányatiszt Selmeczbánya, 1883.
Hültl József, m. kir. min. tanácsos, bányaigazgató, Selmeczbánya 1878. 
Kachelman Farkas, m. kir. miniszteri titkár, Selmeczbánya 1885.

300 Iíj. Kachelmann Károly, gépgyáros, Vihnye 1871.
Litschauer Lajos, kir. bányásziskolai tanár, Selmeczbányán 1886.
Mákáve Miklós, kir. bányatiszt, Szélakna 1891.
Péch Antal, m. kir. min. tanácsos, nyug. m. kir. bányaigazgató, Selmeczbánya 1867. 
Schelle Bobért, m. kir. vegyelemző, Selmeczbánya 1876. 

sós Schwartz Ottó, dr., bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1871.
Selmeczbánya város tanácsa 1875.
Svehla Gyula, m. kir. zuzómű-felügyelő, Selmeczbánya 1880.
Tirscher József, m. kir. bányamérnök, Szélakna 1876.
Veress József, m. kir. bányatanácsos és bányaügyi előadó, Selmeczbánya 1867. 

sio Wagner József, társulati kohófőnök, Selmeczbánya 1881.
Winkler Benő,m. kir. bányatanácsos, bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1867.

d) A rendes tagok jogaival biró intézetek és egyesületek.

Állami főreáliskola, Arad 1880.
Drenkovai kőszénbányaművek igazgatósága, Berzászka 1885. 
Eggenberger-féle könyvkereskedés, Budapest 1872. 

sis O-Kaszinó, Eger 1876.
Esztergom város tanácsa 1873.
Állami gymnasium, Fehértemplom 1880.
Nagy gymnasium könyvtára, Gyulafehérvár 1881.
Felsőmagyarországi bánya-polgárság, Igló 1866. 

sac M. kir. áll. főreáltanoda, Kassa 1890.
Reform, főiskola, Kecskemét 1873.
Polgári iskola, Miskolcz 1883.
Reform, főgymnasium, Miskolcz 1880.
Vasipar-társulat igazgatósága, Nadrág 1882.

325 Községi iskolai könyvtár, Nagy-Várad 1893.
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Főmonostori könyvtár, Pannonhalma 1891.
Brassói bánya- és kohó-részvény egyleti vasmű gondnoksága 1884.
Kuun-reform. collegium, Szászváros 1875.
Premontrei főgymnasium, Szombathely 1880.

830 M. kir. állami főgymnasium, Zombor 1885.

e) Magyarországon kívül lakó tagok.

Déchy Mór, birtokos, Odessa 1875.
Defrance Károly, bányavállalati főigazgató, Antwerpen 1873.
(t) Ehrenlechner B. -János, bánya- és üveggyári gondnok. München 1885. 

(Meghalt 1894.)
Fuchs Tivadar, cs. és kir. terror, udv. múzeumi igazgató, Becs 1879.

335 Hotmann Rafael, bányabirtokos és bánya-vezérigazgató, Bécs 1867.
Hörnes Rudolf, dr., egyetemi tanár, Grácz 1884.
Maass Bemard, a Dunagőzhaj. társaság kőszénbányáinak vezérigazgatója, Bécs 1882. 
Mednyánszky Dénes báró, Bécs 1851.
Noth Gyula, bányaigazgató, Barwinek (Galiezia) 1885.

310 Posepny Ferencz, cs. kir. bányatanácsos és bányászakad. tanár, Bécs 1871. 
Sckröckenstein Ferencz, bányafőgondnok, Branieisl (Csehország) 1867.
Seligmann Gusztáv, magánzó, Coblenz 1893.
Özv. Tóth Ágostonná (felső-szopori) Grácz 1890.
Uhlig Victor, dr., műegyetemi tanár, Prága 1891.

345 Vichmann Arthúr, dr., egyetemi tanár, Utrecht 1884.
Zlatarski George N., geológus és bányafőnök, Sofia 1891.
Zujovic J. M., főiskolai tanár, Belgrad 1886.

íj Levelezők. (Correspondenten.)

Brunner Antal, állami útmester, Keszthely 1888.
Iiovách Károly, polgármester, Zalaegerszeg 1888.

350 Lunácsek József, néptanító, Felső-Esztergálv 1888.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
c s e r e v i s z o n y o s a i r i a k  k i m u t a t á s a

az 1894-ik évben.

Magyaror szár/.
1. Budapest, Magyar Földrajzi Társaság.
2. «. Természetrajzi Füzetek.
3. « Magyar Turista Egyesület.
4. « Ungarische Montan-industrie-Zeitung.
5. « Köztelek.
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fi. Nagy-Szeben, Siebenbürg. Verein für Naturwissenschaften.
7. Pozsony, Természettudományi és Orvosi Egylet.
8. Temesvár, Délmagyarországi Természettudományi Társulat.
9. Zágráb, Societas historico-naturalis Croatica.

Ausztria.
10. Becs, Allgemeine Oesterreichische Chemiker- und Techniker-Zeitung.
11. « K. k. Geographische Gesellschaft.
12. « K. k. Geologische Beichsanstalt.
13. Bées, K. k. Naturhistorisches Hofmuseum.
14. Bées, K. k. Zoologisch-botanische Gesellschaft.
15. Brünn, Naturforschender Verein.
16. G'raz, Montan-Zeitung für Oesterreich-XJngarn und die Balkanländer.
17. Laibach, Krainischer Musealverein.
18. Prága, Lotos.
19. Reichenberg, Verein der Naturfreunde.
20. Szerajevo, Bosnvák és herczegovinai országos múzeum.

Német o rszág.
21. Berlin, Gesellschaft naturforschender Freunde.
22. « Naturae Novitates.
23. Danzig, Naturforschende Gesellschaft.
24. Dresden, Naturwissenschaftliche Gesellschaft «Isis».
25. Elberfeld und Barmen, Naturwissenschaftlicher Verein.
26. Giessen, Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
27. Greifswald, Geographische Gesellschaft.
28. Görlitz, Naturforschende Gesellschaft.
29. Halle a/S., Verein für Erdkunde.
30. Königsberg, Physikalisch-ökonomische Gesellschaft.
31. Magdeburg, Naturwissenschaftlicher Verein.
32. Regensburg, Naturwissenschaftlicher Verein.
33. Wiesbaden, Nassauischer Verein für Naturkunde.

Olaszország.
34. Padova, La Nuova Notarisia.
35. Palermo, Collegio degli Ingegneri et Architetti.
36. Roma, Beale Comitato Geologico d'Italia.
37. « Bassegna della Scienze Geologiche in Italia.

Francziaország.

38. Paris, Annuaire Géologique Universel.
39. « Feuille des Jeunes Naturalistes.

Belgium.
40. Brüssel, Société Bojrale Malacologique de Belgique.
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Angolország.
41. New-Castle-upon-Tyne, Institute of Mining and Mechanical Engineers.

Oroszország.
42. Kiew, Gesellschaft der Naturforscher.
43. Moszkva, Société Impériale des Naturalistes.
44. Set. Pétervár, Comité Géologique de la Russie.
45. « Société des Naturalistes. Section de Géologie et de Minéralogie.

Dominion of Canada.
46. Ottawa, Commission Géologique et d’Histoire naturelle du Canada.

Eszakamerikai Eg g esült- Államok.
47. Madison, Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters.
48. Minnesota, Geological and Natural History Survey.
49. N ew -York, American Museum of Natural History.
50. Philadelphia, The Wagner Free Institute of Science.
51. Rochester N . Y ., The Geological Society of Amerika.
52. San Francisco, Academy of Sciences.
53. Scranton, Pa, The Colliery Engineer.
54. Topeka, Kansas Academy of Science.
55. Washington, Smithsonian Institution.
56. « United States Geological Survey.
57. « United States Departement of Agriculture.

Mexico.
58. M exico, Sociedad Cientitica «Antonio Alzate »

Australia.
59. Melbourne, Geological Society of Australasia.
60. New South Wales, Australian Museum.
61. Sydney, Geological Survey.

A  m. kir. Földtani Intézet utján még a következő bel- és külföldi társulatok 
kapják a «Földtani Közlönyt.))

62. Amsterdam, Academie Royale des Sciences.
63. Basel, Naturforschende Gesellschaft.
64. Berlin, Kgl. Preuss. Akademie d. Wissenschaften.
65. « Kgl. Preuss. geol. Landesanstalt und Bergakademie.
66. « Deutsche Geologische Gesellschaft.
67. « Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein.
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68. B ern, Naturforschende Gesellschaft.
69. « Schweizerische Gesellschaft f. d. ges. Naturwissenschaften.
70. Bologna, Accademia déllé Scienze deli’ Istituto di Bologna.
71. Bonn, Natur historischer Verein f. d. Bheinlande und Westfalen.
72. Bordeaux, Société des Sciences Physiques et Naturelles.
73. Boston, Society of Natural History.
74. B m xelles, Commission Géologiques de Belgique.
75. « Société Belge de Géographie.
76. « Musée Royal d’histoire naturelle.
77. « Société belge de Géologie, de Paléontologie et d’Hydrologie.
78. « Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts.
79. Btidapest, Meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi Intézet.
80. « Mérnök- és építész Egyesület.
81. « Kir. m. Természettudományi Társulat.
82. « Országos Statisztikai Hivatal.
83. « M. tud. Akadémia.
84. B uenos-Ayres, Direction general de Estadistiea La Plata.
85. Caen, Société Linnéenne de Normandie.
86. Calcutta, Geological Survey of India.
87. Christiania, L’Université Royal de Norvège.
88. « Recherches géologiques en Norvège.
89. Darmstadt, Verein für Naturkunde u. mittelrhein. geolog. Verein.
90. Dorpat, Naturforschende Gesellschaft.
91. Dublin, Royal Géological Society of Ireland.
92. Firenze, R. Istituto di Studii superiori pratici e di perfezionamento.
93. Frankfurt a. M „  Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft.
94. Frankfurt a. O., Naturwissenschaftlicher Verein.
95. Freiburg i. B ., Naturforschende Gesellschaft.
96. Göttingen, Kgl. Gesellschaft d. Wissenschaften.
97. Graz, Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.
98. H alle a. d. Saale, Kais. Leop. Carol. Akademie d. Naturforscher.
99. « Naturforschende Gesellschaft.

100. Heidelberg, Grossh. Badische Geol. Landesanstalt.
101. Helsingfors, Administration des mines en Finlande.
102. « Société de Geographie de Finlande.
103. Innsbruck, Ferdinandeum.
104. Kassel, Verein für Naturkunde.
105. Klagenfurt, Berg- und Hüttenmännischer Verein für Kärnthen.
106. Kiel, Naturwissenschaft! Verein für Schleswig-Holstein.
107. Krakau, Akademie der Wissenschaften.
108. Lausanne, Société Vaudoise des Sciences Naturelles.
109. Leipzig, Naturforschende Gesellschaft.
110. « Verein für Erdkunde.
111. Liege, Société Géologique de Belgique.
112. Lisbonne, Section des Travaux Géologiques.
113. London, Royal Society.
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11 4. London , Geological Society.
115. Milano, Società Italiana di Scienze Naturale.
116. « Ileale Istituto Lombardo di Scienza e Lettere.
117. München, Kgl. Baíerisches Staatsmuseum.
118. « Kgl. Baierische Akademie der Wissenschaften.
119. « Kgl. Baierisches Oberbergamt.
120. Napoli, R. Accademia delle Scienza Phisiche e Matematiche.
121. Neuchâtel, Société des Sciences Naturelles.
122. N ew -York, Academy of Sciences.
123. Osnabrück, Naturwissenschaftlicher Verein.
124. Padua, Società Veneto-trentina di Scienze Naturale.
125. Palermo, Accademia Palermitana di Scienza Lettere et Arte.
126. Pans, Academie des Sciences. Institut National de France.
127. « Société Géologique de France.
128. « Ecole des Mines.
129. « Club alpin français.
130. Pisa, Società toscana di Scienza Naturale.
131. Prag, Kgl. Böhmische Gesellschaft der Wissenchaften.
132. Riga, Naturforscher-Verein.
133. R io  de Janeiro, Commission Géologique du Brésil.
134. Rom a, Reale Academia dei Lincei.
135. « Società Géologique Italienne.
136. Rostock, Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.
137. St.-Louis, Academy of Sciences.
138. Santiago, Deutscher Wissenschaftlicher Verein.
139. S t-P étersbourg, Académie Imperiale des Sciences de Russie.
140. Selmeczbánya, Kir. Bányászakadémia.
141. Stockholm, Académie Royale Suédoise des Sciences.
142. « Geologiska Föreningen.
143. « Bureau géologique de Suède.
144. Strassburg, Commission für die geologische Landesuntersuchung von Eisass- 

Lothringen.
145. Stuttgart, Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg.
146. Tokio, Seismological Society of -Japan.
147. « University of Tokio.
148. « Imperial Geological Office of Japan.
149. Trondhjem, Société Royale des Sciences de Norvège.
150. Torino, Reale Academia della Scienze di Torino.
151. Venezia, Reale Istituto Veneto di Scienze.
152. Washington, United States Geological Survey.
153. Wien, Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse.
154. « K. K. Militär-Geographisches Institut.
155. « Lehrkanzel für Mineralogie und Geologie der technischen Hochschule.
156. « K. K. Technisches und Administratives Militär-Comité.
157. « Section für Naturkunde des österreichischen Touristenclubs.
158. « Kais. Akademie der Wissenschaften.
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159. Würzburg, Physikalisch-medicinische Gesellschaft.
160. Zágráb, Jugoslovenska akadémia.
161. Zürich, Eidgenössisches Polytechnicum.
162. « Naturforschende Gesellschaft.

Budapesten. 1894- deczember hó 31-én.

Dr. S t a u b  M ó r ic z  s . k. 
első titkár.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT

alapítványi tőkéje az 1 894-ik  évben.

1850.
1851. 
1856. 
1858. 
1860. 
1864. 
1S67.
1872.

1873.

1876.

1877. 
1879. 
1881 
1883.

1884.

(t) Gróf Andrássy György ... ._................
(I) Báró Podmaniczky -János _ ... __ ...
(f) Báró Sina Simon . ... .... ... ... ...
(f) Ittebei Kis Miklós ... ... ... ... .
(t) Prudniki Hantken Miksa, Budapesten ... ...
Dr. Schwarz Gyula, Székes-Fehérvárott__ __
(f) Dräsche Henrik lovag Becsben ... ... ...
Pesti kőszénybánya- és téglagyár-társulat ... ...
Salgótarjáni kőszénbánya-társulat ... ... __ ...
Az első cs. és kir. szab. Dunagőzhajózási Társulat, Buda
pest és Pécs ... __ ... .... ... ... ... ...
Kállay Benjamin, Bécsben ... ... .... ... __ ...
(f) Bónay Jáczint, Pozsonyban ... ... ... __
M. kir. tengerészeti hatóság, Fiumében ... ...
(f) Gróf Erdődi Sándor ... ... ... ... ... ....
Gróf Karácsonyi Guido Kudolf-alapít.ványából ... .. .
Budapest székes fővárosa_ ... ... ... __ __
Okányi Szlávy József, Budapesten ... ... ... ...
és 1885. A pesti hazai első Takarékpénztár-Egyesület 
A nagyági m. kir. és magántársulati arany bányamű-
vállalat ... ... ... ... ... ... __ __ __
Balla Pál, Újvidéken ... ... ... ...   ... ..
Balla Pál alapítványa az újvidéki magv. kir. főgym-
názium nevére ... ... ... __  ... ... __  ...
Bezerédy Pál, Budapesten   ... ...   —  
(I) Modrovits Gergely ... ... . . ... __  ...
(t) Zsigmondy Vilmos, Budapesten ... __ ... ...
Dr. Koch Antal, Kolozsvárott ... ... ... ... ...
(f) Dr. Both Samu, Lőcsén ... ...  ................. ...
Dj, Schafarzik Ferencz, Budapesten ... __ __
( !) Dr. Szabó József, Budapesten... ... __ __ __
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« 100 «
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1884. Dr. Ilosvay Lajos, Budapesten __ ... ... ... ... állampapírban 100frt
1885. Zsigmondy Béla, Budapesten ... _ _ ... ... __ « 100 «
— David Vilmos, Budapesten __ ... ... ... ... « 100«
— (t)Gróf Andrássv Manó, Budapesten ... ... ... __készpénzben 200 «
— (t) Húsz Samu, Budapesten ... __ ... ... _ « 100 «
— (f) Felső-Szopori Tóth Ágoston, Gráczban ... __ állampapírban 100«
— (t) Klein Lipót, Budapesten ... ... ... ... ... készpénzben 100 «
— Gróf Andrássy Dénes, Demon ... ... ... ... ...készpénzben 200 »
— Észak-Magyarországi egyesített kőszénbánya- és ipar-

vállalat-részvénytársulat, Budapesten __ __ __ « 200 «
— Bimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvénytársaság, Sal

gótarjánban ... ... ... ... ... ...     ... « 200 «
— Fülöp, szász-coburg-góthai lierczeg ő Fensége vasgyára,

Pohorellán ... ... ... .. ... ... ... __ __ « 100 «
— Beszterczebánva sz. kir. városa ... __     ... « 100 «
— (f) Gróf Csáky László. Budapesten ... ... ... ... « 200 «
— Osztrák-magyar szabadalmazott Államvasút-Társaság,

Budapest és Bécs . .. ... ... ... ... ___  __ ... « 200 «
— Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Budapesten ... __ ... kötelezvényben 100 «
— Dr. Petihő Gyula, Budapesten ... ... __  ...   « 100 «
— Kempelen Imre, Mohán ... ... __  __ ... __ készpénzben 200 «

1886. Dr. Kunoz Adolf, prépost Csorna ... ... ... ... « 100«
— (t) Dr. Herich Károly, Budapesten ...       « 100 «
— Esztergomi főkáptalan ... ... ... ... __ ... ... « 100 «
— P. Inkey Béla, Budapesten ... ... ... ... __  « 100«

1887. Dr. Staub Móricz, Budapesten ... ... ... ... ... « 100 «
— Dr. Szontagli Tamás. Budapesten   ...   ... « 100 «

1888. Dr. Fischer Samu, Budapesten __  ... __  __ __ « 115 «
1890. Kauffmann Kamilló Budapesten ... ... ... ... « 100«
1891. Porodai dr. Bapoport Arnót, Becsben ... ... ... « 100 «
1892. Ozv. dr. Hofmann Károlyné bold, férje dr. Hofmann

Károly emlékére .. ... . .. ... ... ... ... ... « 100 «
1893. Dr. Lőrén they Imre, Budapesten ... ... __ ... kötelezvényben 100 «
— Dr. Zimányi Károly, Budapesten_ __ __ ... készpénzben 100 «
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KÖNYVJEGYZÉK.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
SZÁMÁRA 1894, ÉV FOLYAMÁN BEÉRKEZETT CSEREPÉLDÁNYOK ÉS AJÁNDÉKKÖNYVEK

JEGYZÉKE.*

I. Cserepéldányok.

Abhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XY. Heft 6. Bd. VI. zweite 
Hälfte. Text und Atlas. Wien, 1893— 1894.

Account of the Strata of the Northumberland and Durham. S—T. — New-Castle- 
Upon-T.yne. 1894.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. IX. Nr. 1—4.— Wien, 1894. 
Annuaire Géologique Universelle. Tome IX. Fase. 2—4. Tome X. Fase. 1. — 

Paris, 1893— 1894.
Atti dei Collegio degli Ingegnerii e degli Architetti in Palermo. Ann. 1894 Gennaio 

— Aprile. — Palermo, 1894.
Berichte des naturwissenschaftlichen Vereines zu Regensburg. IY. Heft für die 

Jahre 1892—1893. Regensburg, 1894.
Bericht — XI. und XII. — der meteorologischen Commission des naturforschenden 

Vereines in Brünn. Brünn, 1893— 1894.
Bericht über die Senckenbergische Gesellschaft in Frankfurt a. Main. Jahrg.

1891, 1892. 1893, 1894. - - Frankfurt a. M. 1891— 1894.
BoUetino R. Comitato Geologico d’Italia. Ann. 1893. Nr. 4. Ann. 1894. Nr. 1— 3. 

Roma, 1893—1894.
Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Ann. 1893. Nr. 4. 

1894. Nr. 1 -3 . — Moscou, 1894.
Bulletin of the Geological Society of Amerika. Vol. IV. Vol. V. — Rochester, 

1893— 1894.
Bulletin of the America Museum of Natural History. Vol. V. — New-York, 1893. 
Bulletin-Geological and Natural History Survey of Minnesota. Nr. X. —- Minnea

polis, 1894.
Bulletins du Comité Géologique. Tome XII. Nr. 3—7. Supplément au TomeXH.— 

St.-Pétersbourg, 1893—1894.
Cartes accompagnant le rapport annuel. (Nouv. Sér.) Vol. V. — Ottawa, 1893. 
Chemiker- und Techniker-Zeitung, — Allgemeine österreichische. Jahrgang XII. 

Wien, 1894.
Értesítője, A magyar turista egyesület budapesti osztályának. II. évf. 1 — 12. sz. — 

Budapest, 1894.
Feier des 150jährigen Stiftungsfestes der naturforschenden Gesellschaft zu Danzig. 

(Különlenyomat.)
Feuille de Jeunes Naturalistes. Ann. XXIV. Sér. III. Nr. 280—288. Ann. XXV. 

Sér. III. Nr. 289—290. — Paris, 1894.
Festschrift zur Feier des 25jährigen Stiftungstages des Naturwissenschaftlichen 

Vereins zu Magdeburg. — Magdeburg, 1894.
Földrajzi Közlemények. XXII. köt. — Budapest, 1894.
Glasnik. Vol. VI. Fase. 1—3. — Serajevo, 1894.
Glasnik, Hrvatskoga Narovoslovnoga Druztva. God. IV. Broj 6. God. V. Broj, 

1—6. God. VI. Broj. 1 -6 . God. VII. Broj 1—6. — Zagreb, 1889— 1893.

* B művek az 1876. évi közgyűlés határozata értelmében a m. kir. földtani 
intézet könyvtárának adatnak át.
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Jahrbuch der k. k. geolog. Eeichsanstalt. Bd. XLI. Heft 4. Bd. XLIII. Heft
3—4. Bd. XLIV. Heft 1—2. — Wien, 1891, 1893, 1894.

Izvestja, Let. III. See. 1—6. — Ljubljani, 1893.
Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde. Jahrg. XLVII.— Wies

baden, 1894.
Jahresbericht und Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereines in Magde

burg. Jahrg. 1893. — Magdeburg, 1894.
Köztelek. IV. évf. Budapest, 1894.
La Nuova Notarisia. Ann. 1894. Ser. V. Gennaio-Aprile. — Padova, 1894. 
Mémoires du Comité Géologique. Vol. IV. Nr. 3. — St.-Pétersbourg, 1894. 
Memorias y Bevista de la Sociedad Scientifica «Antonio Alzate». Vol. VII. 

Nr. 3—12. — Mexico. 1894.
Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien. Bd. XXXVII. 

Heft 1 — 12.— Wien, 1894.
Mittheilungen des Musealvereins für Krain. Jahrg. VI. Abth. 1—2. — Lai

bach, 1893.
Mittheilungen des Vereins der Naturfreunde in Beichenberg. Jahrg. XXV. — 

Beichenberg, 1894.
Montan-Industrie-Zeitung, Ungarische. Jahrg. X. — Budapest, 1894. 
Montan-Zeitung für Oesterreich-Uugarn und die Balkanländer. Jahrg. I. 

Graz, 1894.
Naturae Novitates. Jahrg. XV. Nr. 24. und Begister für 1893. Jahrg. XVI. 

Nr. 1—24. — Berlin, 1894.
Bapport Annuel (Nouv. Sér.). Vol. V. Part. 1—2.— Ottawa, 1893.
Beport of the trustees - Australian Museum — fort the year 1893. — Sid

ney, 1894.
Beport — Annual - of the Board of Begents of the Smithsonian Institution etc.

to july, 1891 ; to juli, 1892. — Washington, 1893.
Beport — Annual — of the Board of Begents of the Smithsonian Institution etc. 

- Beport of U. S. the National Museum ; for the years ending june 30. 1891. 
and 1892. — Washington, 1893.

Beport — Ninth Annual - of the Bureau of Ethnology, 1887— 1888.— Was
hington, 1892.

Beport — Thent Annual of the Bureau of Ethnology 1888—1889. — Washing
ton, 1893. j

Beport...Annual of the Council and Accounts of the North of England Insti
tute of Mining and Mechanical Engineers. For the year 1893—1894.— New- 
Castle-Upon-Tvne, 1893.

Beport of the Proceedings of the Flameless Explosives Commitee. Part. I. — 
New-Castle-Upon-Tyne, 1894.

Beport — Twenty-first Annual — of the Geological and Natural History Survey of 
Minnesota, for the year 1892. — Minneapolis, 1893.

Schriften der naturfor. Gesellschaft in Danzig. Neue Folge, Bd. VIII. Heft 3—4. 
— Danzig, 1894.

Sitzungsberichte u. Abhandlungen d. naturwiss. Gesellschaft «Isis» in Dresden.
Jahrg. 1893. Heft 1—2. — Dresden, 1894.

Smithsonian Contributions to Knowledge. Nr. 884. — Washington, 1893. 
Smithsonian Institution, Bureau of Ethnology. — J. C. Pilling : Bibliography of 

the Wakashan Languages. — J. G. Pollard : The Pamunkey Indians of Virginie. 
C. Thomas: The Maya Year.

Természetrajzi Füzetek XVI. köt. 3—4. füzet. XVII. köt. 1—2 füzet. - 
Budapest. 1894.

Természettudományi Füzetek XVIII. köt. — Temesvár, 1894.
Transactions of the North of England Institute of Mining and Mechanical Engi

neers. Vol. XLII. Part, 5. Vol. XLIII. Part. 2—6. Vol. XLIV. Part. 1. —
New-Castle-Upon-Tyne, 1893—1894.
Földtani Közlöny, XXV. köt. 1895. (65) 5
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Transactions of the Wisconsin Academy. Yol. IX. Part. 1—2.— Madison, 1893.
Turisták Lapja, V. évf. 7—8 szám. — Budapest, 1894.
Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt 1893. Nr. 15—18. 1894. Nr. — 

1—31. — Wien, 1893—1894.
Verhandlungen der k. k. zool.-botan. Gesellschaft in Wien. Bd. XLIV. Quart. 

1—4. — Wien, 1894.
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GEOLOGISCHE REISESKIZZEN AUS NORDAMERIKA.
Von

J. F e l ix  (Leipzig).1
(Mit Tafel I .)

Verlässt man New-York mit dem New-York Central and Hudson 
River Railroad, so erreicht man bei Spuyton Duvvil Creek das Ostufer des 
Hudson River, an welchen die uns nach Rochester führende Balm nun bis 
Albany unmittelbar entlang führt. Bei Spuyton Duyvil beginnt der schöne 
Blick auf die gegenüber aufragenden, das Westufer des Hudson ca. 20 engl. 
Meilen (32 km) wreit begleitenden sog. Palisaden. "Diese sind der östliche, 
kahle Steilabsturz eines langgestreckten Basalt-Rückens, und verdanken 
ihren Namen der grobsäulenförmigen Absonderung des Gesteines. Die 
Breite des Rückens beträgt 0,8— 3,2 km, gegen Westen besitzt er meist 
sanfte Abhänge, welche mit fruchtbarem Boden bedeckt sind ; nur an weni
gen Stellen sind auch dort Steilränder zu beobachten. Diese Felsen zeigen 
am Hudson eine Höhe bis zu 150 m, ihre grösste Höhe überhaupt erreichen 
sie in dem High-Torn genannten Gipfel bei Haverstraw mit 259 m ü. d.M. 
An ihrem Fuss sind sie von einem durch die Verwitterung entstandenen 
Schuttwrall begleitet. Das unterliegende durchbrochene Gestein ist ein 
röthlicher Sandstein von triassischem Alter.2 3 *

In Rochester befindet sicli das grosse, äusserst besuchenswerthe, 
naturwissenschaftliche Etablissement des Herrn W ard . E s befasst sich mit 
dem Sammeln, Präpariren und Verkaufen aller Objecte aus dem Gebiet 
der Mineralogie, Petrographie, Geologie, Palæontologie und —• last not 
least —  der Zoologie. Die Lagerbestände sind meist von ausserordentlicher 
Reichhaltigkeit, auch die schönen von mir früher beschriebenen P r o to -  

s p h y r a e n a -Reste8 aus der Kreide von Kansas hatte ich hier erworben. Für 
den Geologen ist Rochester, abgesehen von dem von hier aus leicht zu

1 Vorgelegt in der am 5. December 1894 abgehaltenen Vortragssitzung,
2 Näheres darüber vergl. H all , M ather , E mmons and V anuxem , Geology o f  

New-York P. I. p. 278 fî. Albany 1843.
3 Beiträge zur Kenntniss der Gattung Protospliyræna L e i d y . — Zeitschrift d.

deutschen geol. Ges. 1890, p. 278, Taf. XII—XIV.
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erreichenden Niagarafall noch besonders interessant durch die drei Fälle 
des Genesee River, welche dieser innerhalb des Stadtbezirkes bildet. Sie 
sind ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie die verschiedene Härte über- 
einanderlagernder Schichten einen ursprünglich einheitlichen Wasserfall 
in mehrere Theilfälle auflösen kann. Es wird ja natürlich der obere Theil, 
wenn er an weichen, leicht zerstörbaren Lagen herunterstürzt, rascher 
zurückweichen, als ein über harte, widerstandsfähige Schichten stürzender 
Falltheil. Auch der Genesee bildete ursprünglich wohl nur einen einzigen 
Fall. Die durch diesen aufgeschlossenen Schichten gehören der Gruppe des 
Medinasandsteines, der Clinton- und Niagara-Gruppe an, von welchen die 
letzte die weichste ist. In dieser ist daher der Fluss am weitesten —  nach 
Süden —- zurückgeschritten und bildet in den weichen Schiefern derselben 
den ca. 30 m hohen «Upper Fall». Ueber diesen hat man den besten 
Ueberblick von der neuen Platt-Street-Brücke, welche man von Power’s 
Hotel durch die Mainstr., State Str. und Platt Str. erreicht. Im Bereich 
der Clinton-Group findet sich nördlich von dem ersteren der 8 m hohe 
Middle-Fall, während schliesslich der 26 m hohe Lower-Fall an dem Me
dinasandstein herabstürzt, welch’ letzterer bis zur Höhe des Falles aufragt.*

Von Rochester besuchte ich Ogdensburg, dann Clayton und fuhr von 
letzterem Ort durch den interessanten Lake of the Thousand Islands und 
durch die Rapids des St. Lawrence River diesen majestätischen Strom 
hinunter nach Montreal. Auf allen diesen Touren, besonders auch auf der 
Fahrt durch die Thousand Islands bemerkt man, dass man sich in dem 
Gebiete der ehemaligen Vereisung befindet. Nirgends sieht man schroffe 
Felspartieen, überall sind die Contouren derselben vielmehr gerundet, die 
Oberflächen oft geglättet.

In Montreal erreicht man die grandiose transcontinentale Route des 
Canadian Pacific Railway. Ich benutzte denselben zunächst bis Ottawa. 
Diese Stadt liegt pittoresk an der Vereinigung des Rideau River mit dem 
ansehnlichen Ottawa River, und zwar liegt der grössere Theil der Stadt 
hoch über dem Flusse, und bietet eine prächtige Aussicht über das lange 
weite Thal desselben. Im Allgemeinen bildet dieses zugleich auch die 
Grenze zwischen den am linken Ufer und weiterhin sich in enormer Aus
dehnung nach Norden erstreckenden Laurentian und den das rechte Ufer 
bildenden cambro-silurischen Schichten. Der Hauptanziehungspunkt 
Ottawa’s für den Geologen bildet natürlich die Geological and Natural 
History Survey of Canada mit ihren interessanten Sammlungen. Selbstver
ständlich ist das E o z o o n  canadense in den herrlichsten Suiten vertreten ; 
jedoch vermochten —  beiläufig bemerkt —  auch diese nicht, mich von der 
organischen Natur jener Gebilde zu überzeugen.

* Näheres darüber vergl. H a l l  etc., Geology of New-York. P. IV. p. 381.
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Von Ottawa führt die vorhin genannte Bahn zunächst fast aus
schliesslich durch laurentisches und huronisches Terrain. Es ist eine wilde, 
meist waldbedeckte Gegend, welcher die grosse Zahl schöner, klarer, von 
gerundeten Gneisshügeln umgebenen Seen einen eigenthiimlichen Beiz 
verleiht. Bei Heron Bay erreicht man das Nordostufer des Lake Superior, 
welchem dann die Bahn gegen 97 km (60 Meil.) entlang führt. Auf dieser 
Strecke wechseln tiefe Felseinschnitte, Tunnel und Viaducte miteinander 
ab und oft hat man prächtige Ausblicke auf den See, dessen Nordufer die 
Steilheit der Wandungen, die tiefen Buchten und vorgelagerten kleineren 
und grösseren, meist aus cambrischen Schichten bestehenden Felsinseln 
ein so pittoreskes Gepräge aufdrücken. In den Einschnitten bemerkt man 
oft Granite, vereinzelt auch Diorit und an der Nepigon und Black Bay 
durchschneidet man cambrische Schichten. Bei Fort William verlässt die 
Bahn den See, führt wieder durch eine wilde, bergig-waldige, von Schich
ten des Laurentian und des Huronian gebildete Gegend, welche schliess
lich — von Ottawa nach 54stündiger Fahrt —  in flache Prairie übergeht. 
Damit ist zugleich ein Wechsel in der Zusammensetzung des Bodens ver
bunden, indem der Gneiss verschwindet und die Bahn über palæozoisehes 
Terrain führt. Nach weiteren 2 Stunden erreicht man die bedeutende Han
delsstadt Winnepeg, und befindet sich erst 213 m ü. d. M. Die Gegend 
bleibt zunächst noch flach, später erheben sich hin und wieder Hügel
gruppen in grösserer oder geringerer Entfernung von der Bahn, welche 
nun stetig, wenn auch zunächst noch unmerklich gegen den Ostfuss der 
Bocky Mountains ansteigt. Ungefähr in der Mitte zwischen den grossen 
Stationen Portage La Prairie (243,8 m) und Brandon (350,5 m) betritt 
die Bahn cretaceisches Terrain, in dem sie bis zum Eintritt in die Bocky 
Mountains verbleibt; strecken weis, wie westlich von Begina (571,5 m) und 
östlich von Calgary (1033 m) führt sie über Bildungen, die der Laramie- 
gruppe zugerechnet werden. Bezüglich des Passirens des sich westlich von 
Regina ausdehnenden Laramieterrains ist noch erwähnenswerth, dass die 
Bahn sich von der genannten Station aus (571,5 m) zunächst 46 m bis zur 
Station Moosejaw (525,5 m) senkt und sich dann, langsam ansteigend, 
durch eine Depression hindurchwindet, in welcher mehrere grosse Seen, 
die Old Wives Lakes liegen. Dieselben haben keinen Abfluss und sind 
daher salzig. Den nördlichsten derselben erreicht man in baumloser 
Gegend bei Chaplin. Ein wenig westlich der Station Swift Current, welche 
an einem Flusse gleichen Namens bereits 731,5 m hoch liegt, verlässt die 
Bahn das Laramieterrain und führt wieder über cretaceische Schichten.*

* Da diese Ausdrucksweise vielleicht den Eindruck einer Gegenüberstellung 
von «Laramie»- und «Kreide»-Schichten erweckt, so möchte ich noch bemerken, 
dass damit natürlich nicht gesagt sein soll, dass nicht ein Theil der nordamerikani
schen Laramiebildüngen noch zur Kreideformation gehören können.
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Bald erheben sich südlich der Balm die z. Th. waldbedeckten Cypress 
Hills, welche in ihrer höheren westlichen Partie eine Höhe von 1158 m 
erreichen. Sie bestehen zum grössten Theil aus miocänen Schichten. Von 
hier senkt sich die Bahn zu dem Thal des ansehnlichen South-Saskatche- 
van Biver, welchen man bei der Station Medicine Hat (655,3 m) über
schreitet. Jenseits des Flusses ersteigt die Bahn ein hohes, den Anblick 
einer Prairie gewährendes Plateau, welches sich nun, stufenweis anstei
gend, bis zu dem Ostfuss der Bocky Mountains erstreckt und zu einem 
grossen Theil von Schichten der Laramieformation. welche nach Norden zu 
eine noch bedeutendere Ausdehnung gewinnen, zusammengesetzt wird. 
Südlich der Bahn erblickt man stellenweis den grossen Bow Biver, dessen 
Thal die Bahn bei Kreuzung der Bocky Mountains folgt. Bald erscheinen 
diese selbst als eine blaue Kette am westlichen Horizonte, aus der sich ein
zelne hohe, schneebedeckte Gipfel hervorheben. Die erste Station, von 
welcher aus man sie bei klarem Wetter erblicken kann, ist Langevin ; man 
befindet sich hier 241,4 km von ihnen entfernt. Ihren vollen, nach der 
langen Prairiefahrt doppelt imponirend wirkenden Anblick geniesst man 
jedoch erst jenseits der Station Gleichen (883,9 m). Bei Langdon betritt 
die Bahn das Thal des Bow Biver, welchem sie nun für längere Zeit folgt. 
Bei der grossen auf einem von Anhöhen umgürteten Plateau gelegenen 
Stadt Calgary (1032 m) erreicht man die ersten Vorhügel, die sog. Foot
hills der Bocky Mountains. Die östlichen derselben bestehen noch aus 
Schichten der Laramieformation, die westlichen aus solchen der eigentli
chen Kreide. Beide zeigen, abgesehen von den Erosionsschluchten, gerun
dete Formen. Bei der Station Kananaskis (1249,6 m) kreuzt die Bahn den 
gleichnamigen Fluss ein wenig oberhalb seiner Vereinigung mit dem Bow 
Biver, welcher in der Nähe die Kananaskis-Fälle bildet, deren Gebrause 
man an der Eisenbahn hören kann, und nun tritt die Bahn durch ein 
enges «the Gap» genanntes Felsenthor* in einer Meereshöhe von 1280 m 
in die eigentlichen Bocky Mountains ein.

Nimmt man als West-Grenze derselben im südöstlichen British 
Columbia jenes Längenthal, in welchem der Columbia Biver entspringt 
und es dann in nnw. Bichtung durchfliesst und in welches südlich des 
Columbiaquellsees der Kootenay Biver eintritt und dann eine ssö. Bichtung 
einschlägt, so besitzen die Bocky Mountains in der angegebenen Gegend 
eine ungefähre Breite von etwa 88,5 km. Sie stellen ein typisches Falten
gebirge dar, welches seine Entstehung einem von Westen her kommenden 
Druck verdankt.** Besonders regelmässig ist das östlichste Drittel gebaut.

Das Wort «Gap» ist ein Localausdruck und bezeichnet eigentlich jeden Punkt, 
an welchem irgend ein etwas bederitenderes Thal aus dem Gebirge tritt.

** Vergl. Me C onnel, Rep. on the geolog. structure of a p ortion  of the Rocky 
Mountains. —■ Geol. and Nat. Hist. Survey of Canada. Annual Rep. 1886. P. D.
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Hier sind eine Anzahl aufeinander folgender Falten von ihrer Längsrich
tung parallel laufenden Verwerfungsspalten begleitet und es hat sich 
dadurch ein sehr regelmässiger, treppenförmiger Schichtenbau gebildet. 
Die dadurch entstandenen Bergketten haben sämmtlich nach Osten einen 
steilen Absturz, nach Westen ein sanfteres Gehänge. Stellenweis hat bei 
dem oben erwähnten Process gleichzeitig eine Ueberschiebung der älteren 
Schichten über die jüngeren stattgefunden; so liegt z. B. an der «Gap S. 
Fork» genannten Stelle, am Ghost Biver, Cambrium und Devon über der 
Kreide. Die Form der einzelnen Ketten und Gipfel ist eine sehr mannig
faltige. In erster Linie rührt dies daher, dass verschiedene Theile des Ge
birges in verschiedenem Grade von der Faltung betroffen wurden, in 
zweiter von der verschiedenen Gesteinsbeschaffenheit. Es ist klar, dass wenn 
eine Bergkette, wie z. B. die Sawback Bange, aus einem sehr steil aufgerich
teten Schichtencomplex besteht, auf ihrer Oberfläche also die Schichten
köpfe m eh rerer  Gesteinslagen zu Tage treten, bei einer verschiedenen Härte 
der letzteren in Folge der Erosion m eh rere  scharfe Grate bez. m eh rere  
Beihen von Gipfeln entstehen müssen, während bei Bergketten, welche wie 
die im östlichen Theile der Bocky Mountains nach Osten einen Steilabfall, 
nach Westen eine sanftere Böschung zeigen, deren Neigungswinkel gleich
zeitig das Einfallen der obersten Gesteinslage darstellt, sich nur ein  schar
fer Grat, der durch Erosion in eine Beihe von Gipfeln zerfallen kann, aus
bildet. Dieses Verhältniss sehen wir z. B. an jener Kette, welcher der Cas
cade Mountain und der Twin Peak Mt. angehören. Eine dritte Bergform 
tritt uns bei aus kalkigen und dolomitischen Gesteinen bestehenden 
Gipfeln entgegen, wenn deren Lagen nur wenig von der Faltung betroffen 
wurden. In diesem Fall haben sich bürg- oder castellförmige Berge mit 
flachen Gipfeln und ringsum steilen Wänden ausgebildet, welche manch
mal an Formen aus den tyroler Dolomiten erinnern. Was das Alter der die 
eigentliche Bergkette bildenden Gesteine anlangt, so sind dieselben sämmt
lich palæozoiscli, nur in den Thälern und den untersten Partieen der 
Gehänge trifft man im östlichsten Drittel des Gebirges Schichten der 
Kreide-Formation. Die ersteren vertheilen sich auf die cambrische, silu- 
rische, devonische und carbonische Formation, doch sind die Grenzen 
zwischen denselben noch nicht überall mit Sicherheit erkannt. Die oberste 
Schichtengruppe dieser palæozoischen Bildungen bezeichnet Mo C o n n e l  

als die Banff Series und theilt sie in vier Stufen : Upper Banff shales, 
Upper Banff limestone, Lower Banff shales, Lower Banff limestone. Bezüg
lich der Versteinerungen giebt er an (1. c. p. 19) : «The fossils of the Banff 
limestone show both devonian and carboniferous forms». Leider fehlt bez. 
der aufgeführten Formen die Angaben, ob sie aus dem Upper oder Lower 
Banff limestone stammen. Zwischen diesen liegen die Lower Banff shales, 
in welchen eine Anzahl C lym en ien  gefunden wurden (Me Connel 1. c.p. 18);
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darnach würden diese letzteren als Ober-Devon anzusprechen sein, der 
darüber liegende Upper Banff limestone, stellenweis massenhaft Crinoiden- 
stielglieder enthaltend, wahrscheinlich als Kohlenkalk, der darunter 
liegende Lower Banff limestone als Mittel-Devon. In Folge dieses verschie
denen Alters der beiden Kalkstein complexe würden sich auch die oben 
cit. Angaben Mc Connel's bez. der Versteinerungen erklären, die einen 
stammen aus dem Kohlenkalk, die anderen aus dem Devon. Die Upper 
Banff shales enthalten u. a. Aviculopecten, was ebenfalls im Einklang mit 
einem carbonischen Alter derselben stehen würde. Der von Mc Connel 
unter der Banff Series als devonisch angegebene «Intermediate Limestone» 
ist vielleicht als Unter-Devon aufzufassen. Die Totalmächtigkeit der Banff 
Series beträgt ca. 1554 m, die des Intermediate limestone ca. 457 m. 
Unter letzterem liegt eine von Mc Connel als «Halysites beds» bezeichnete 
Schichtengruppe, mit Halysites catenularia, welche wohl dem Ober-Silur 
angehört und darunter die Graptolithic shales. Letztere enthalten eine 
interessante Graptolithen-Fauna, in welcher namentlich die Gattungen 
Didymograptus, Glossograptus, Cryptograptus, Diplograptus und Clima- 
cograptus vertreten sind. In der Beaverfoot Bange erreichen sie als Maxi
mum gegen 457 m Mächtigkeit. Mc Connel betrachtet sie als die obere 
Stufe seines «Cambro-Silurian». Nach ihrer Lagerung und Fauna dürften 
sie als Unter-Silur anzusehen sein. Unter ihnen liegt die Castle-Mountain 
Group Mc Connel’s. Er theilt dieselbe in seiner Uebersichtstabelle (1. c. p. 
15) in zwei Stufen, obwohl er angiebt, dass Whiteaves unter den aus dieser 
Gruppe gesammelten Versteinerungen drei distincte Horizonte unterschei
den konnte. Die obersten Schichten führen nämlich Rhaphistoma rotuli- 
for mis und eine Asaphus-Art. Sie sind daher wohl noch dem Unter-Silur 
zuzurechnen. Ein mittlerer Horizont ist durch Arten der Gattung Olenoi- 
des und Dorypyge  angedeutet, ein unterer durch das Auftreten der Gattung 
Paradoxides. Als das tiefste Glied des Cambrian betrachtet Mc Connel die 
Bow Biver Series. Diese stellt in dem von der Canadian Pacific Bailway 
durchschnittenen Gebiete der Bocky Mountains überhaupt die älteste 
Schicht dar. Am Vermilion Pass wurde Olenellus Gilberti in ihr gefunden. 
Es scheint sich also auch im Gebiete dieses Gebirges eine Dreitheilung des 
Cambrium nachweisen zu lassen : Ein Ober-Cambrium mit Olenoides und 
Dorypyge,  ein Mittel-Cambrium mit Paradoxides  und ein Unter-Cambrium 
mit Olenellus. Man würde also folgende Tabelle für die sedimentären 
Schichten der canadischen Bocky Mountains erhalten :
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Formation Localbezeiclmung Gesteins-
besehaffenheit Versteinerungen

Kreide
Kootanie u.|

i Group. 
Benton |

Dunkle Schiefer, lo
cal Sandsteine und 
Conglomerate und 
Kohlenflötze.

O xytoina m ucronata  
T rig on ia  interm edia  
T rigonoarca  tum ida  
Scapii ites ventricosus

Carbon

Upper Banff shales
Kalkige Schiefer u. 

Sandsteine, local 
unreine Kalkst.

A vicu lopecten
L in g u la

Upper Banff lime
stone

Grüne oft dolomiti
sche Kalksteine, 
local kieseiig

Crinoiden-Stiel-
glieder

Ober D. Lower Banff shales
Kalkige Schiefer u. 

schiefrige Kalke C lym eni a  sp.

Devon Mittel D.
Lower Banff lime
stone

Bläuliche compacte 
Kalksteine

A tryp a  reticularis

Unter D.
Intermediate lime

stone
Dolomite u. Sand

steine K ora llen

Ober Sil. Halysites beds. Grauliche Dolomite 
und Quarzite

H a lysites  catenu- 
laria

Silur
Unt. Sil,

Graptolitic shales Dunkle Schiefer

D idym ograptus aff. 
enodus

Glossograptus c ili
atus

O ryptograptus tr i 
cornis

D iplograptus angu- 
stifolius

Clim acograptus coe- 
latus

Oberste Lagen der 
Castle Mountain 
Gruppe

Kalksteine, biswei
len dolomitisch

R haphistom a rotu li- 
fo rm is , Asaphus sp.

Ober C.
Mittlere Lagen der 

Castle Mountain 
Group.

Kalksteine D orypyge. Olenoides, 
B athyurus

Cambrium Mittel C.
Untere Lagen der 

Castle Mountain 
Group.

Dolomite u. schief
rige Kalksteine P aradoxides

Unter C. Bow River Group.
Thonschiefer, 
Quarzite u. Con
glomerate

Olenellus G ilberti
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Von Eruptivgesteinen erwähnt Dawson* an einem Nebenfluss des 
Beaverfoot Hiver einen Nephelinsyenit, welcher Adern von blauem Sodalith 
enthält. Wie oben erwähnt, betritt die Bahn die Bocky Mountains in dem 
Gap des Bow Biver in einer Höhe von 1280 m. Bald erblickt man links der 
Bahn die Three Sisters, eine imposante, den Dolomiten Tyrols vergleich
bare dreigipflige Berggruppe. Einige Meilen hinter der Station Canmore 
(1289 m) verlässt die Bahn für einige Zeit das Thal des Bow Biver und 
steigt in dem des Cascade Biver hinan. Bald ist die am Ostfuss des Cascade 
Mountain gelegene Station Anthracite (1326 m) erreicht, bei welcher 
mehrere Gruben die der Kreide-Formation angeliörigen Anthracitflötze 
abbauen. Die nächste Station ist Banff (1372 m), welche sich vortrefflich 
als Standquartier für Touren in dem östlichen Theil der Bocky Mountains 
eignet. Es liegt in einem ziemlich breiten Thal, von welchem ich anneh
men möchte, dass es durch einen Einbruch entstanden ist. Daher ist in 
der unmittelbar östlich von Banff sich erhebenden Bergkette eine Lücke 
gerissen und die beiden diese Lücke flankirenden Bergspitzen, der Cascade 
Mountain (3010 m) im Norden und der Twin Peak Mountain im Süden 
zeigen nicht nur einen bei ihrer Faltung entstandenen Steilabsturz nach 
Osten, sondern auch der erstere nach Süden, der letztere nach Norden 
ganz schroffe, steile Wände. Besonders beim Cascade Mountain kann man 
in Folge dessen an seiner scharf abgeschnittenen Südseite die Faltungen 
und Knickungen seiner Schichten in einer Schärfe und Klarheit beobach
ten, die sich nur mit derjenigen der berühmten Faltenprofile der nörd
lichen Schweizer Alpen vergleichen lässt (vergl. Tafel L). Von der zwischen 
dem Cascade Mountain und dem Twin Peak versunkenen Gebirgsmasse 
ragt nur ein kleiner Theil mit seiner obersten Partie aus den Thalschottern 
empor und bildet den sog. Tunnel Mountain, welcher gleichfalls nach 
Westen ziemlich sanft, nach allen übrigen Seiten steil abfällt und daher 
in seiner ganzen Erscheinung den Monte Brione am Gardasee wiederholt. 
Der Tunnel Mountain besteht aus grauen bis schwärzlichen Kalken, in 
welchen man stellenweis nicht seltene Durchschnitte von in weissen Kalk- 
spath verwandelten Korallen wahrnimmt und welcher mich in seinem 
ganzen Habitus an gewisse schlesische Kohlenkalke erinnerte. Weit ver
breitet sind in der Umgebung von Banff Schotter, welche sich durch ihre 
Führung von prachtvoll geschliffenen und gekritzten Geschieben als 
glacialen Ursprungs erweisen. In den mächtigen Gehängeschottern, welche 
das nördliche Ufer des Bow Biver etwa 8A St. unterhalb Banff begleiten, 
finden sich an einer Stelle schöne Erdpyramiden ähnliche Erosionspfeiler

* G. D awson , On the Canadian Bocky Mountains, with special reference to that 
part of the range between the forty — ninth parallel and the head —  waters of the 
Bed Deer Biver. p. 11. Bead before Sect, C. British Assoc. Birmingham Meeting 1886.
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ausgebildet, welche in der Gegend unter dem Namen der «Hudows» be
kannt sind. Mit der durch Faltung und Spaltenbildung verursachten 
Lockerung des Terrains steht wohl das Auftreten heisser, schwefelhaltiger 
Quellen bei Banff in directem Zusammenhang. Sie entspringen in verschie
dener Höhe am östlichen Abhang des Sulphur Mountain und werden zu 
Heilzwecken benutzt. Die höchste Quelle befindet sich 213 m über dem 
Bow River.

Nachdem die Balm Banff verlassen hat, erreicht sie wieder den Bow, 
umzieht die Vermilion Lakes und durchschneidet die mit spitzen Gipfeln 
gekrönten Vermilion Lake- und Sawback-Range. Später kommt der burg
förmige Castle Mt. in Sicht mit seinen bis über 1500 m betragenden Steil
abstürzen. An der Basis liegt die Station Castle Mountain in einer Höhe 
von 1393 m. Dann erblickt man südlich der Bahn den pyramidenförmigen 
Pilot Mountain. Bei Laggan (1503 m) verlässt die Bahn den Bow und 
folgt, sich nun dem Kamm des Gebirges nähernd, einem Seitenthal. Lag
gan ist beiläufig bemerkt die Station für den Besuch einiger hoch und pit
toresk gelegener Seen, der sog. «Lakes in the Clauds». Bei der Station 
Steffen erreicht die Bahn mit 1614 m ihren höchsten Punkt und über
schreitet damit die Wasserscheide des Continentes. Nun folgt, natürlich 
immer in grossartiger Gegend, ein rascher Abstieg. Bei diesem waren die 
grössten technischen Schwierigkeiten zu überwinden, wie leicht begreiflich 
erscheint, wenn man bedenkt, dass das Gap des Bow River, in welchem 
die Bahn die Rocky Mountains in ihren Ostrand betritt 1280 m, dagegen 
Golden, wo sie den Columbia River erreicht, nur 777 m hoch gelegen ist. 
Bei der westlich Stephen gelegenen Station Hector (1582 m) passirt man 
den schönen Wapta Lake, und kreuzt dann die tiefe Schlucht des Wapta 
oder Kicking Horse River. Links erhebt sich der domförmige Gipfel des 
aus Schichten der Castle Mountain Group (s. ob.) aufgebauten Mt. Stephen 
(2438 m) über das Thal und gelegentlich erscheinen daneben die Spitzen 
des Cathedral Mountain. Am Mt. Stephen ist von der Bahn aus ein grosser 
Gletscher sichtbar, welcher angeblich 244 m Dicke erreicht. Nahe dem 
Fuss des genannten Berges liegt die Station Field (1234 m), bei welcher 
ein kleines, Mt. Stephen House genanntes Hotel dem Forscher ebenfalls 
ein gutes Standquartier bietet. Blickt man vom Hotel thalabwärts, so sieht 
man links die hohen Gipfel der Ottertail Mountains und rechts die Van 
Horne Range. Die beiden hervorragendsten Gipfel in der letzteren sind 
der Mt. Deville und Mt. King, aus Schichten der Castle Mountain Group 
bestehend. Jenseits Field kreuzt die sich beständig scharf senkende Bahn 
auf hoher, eine prächtige Aussicht bietende Brücke den Ottertail River 
und senkt sich dann zum Wapta oder Kicking Horse River, dessen langes 
Thal die Ottertail und Van Horne Range trennt. Bald darauf erreicht man 
die Station Leanchoil (1088 m), in deren Nähe sich der von Süden kom-
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mende Beaverfoot River in den Wapta River ergiesst und später benutzt 
die Route das grandiose Lower Canon des Wapta, in welchem dieser die 
Beaverfoot Range durchbricht, um durch letztere hindurch in das Thal des 
Columbia River zu gelangen. Dieses erreicht man bei Golden (777 m), wo 
sich auch der Wapta mit dem hier nordwärts strömenden Columbia ver
einigt. Jenseits des Thaies, welches, wie oben bemerkt, hier die Westgrenze 
der Rocky Mountains bildet, erheben sich die schneebedeckten Berghäupter 
der Silkerk Range, des nächsten Gebirgszuges, welchen man auf der Fahrt 
nach West durchschneidet. Zunächst jedoch führt die Bahn am Columbia 
River thalabwärts, überschreitet ihn erst nach Verlassen derStation Donald 
(771 m) und tritt damit in die Vorketten des genannten Gebirges ein.

Die Selkirk Range bildet einen Zug jenes mächtigen als die Gold 
Mountains bezeiclmeten Gebirgssystems, welches sich westlich der Rocky 
Mountains in meist nnw. Richtung durch einen grossen Tlieil von British 
Columbia zieht. Die drei bedeutendsten Ketten dieses Systems sind die 
Purcell Range, die Selkirk R. und die Columbia R. Die Purcell Range be
ginnt etwa dort, wo der Kootenay River nach anfänglich ssö. Lauf eine 
scharfe Biegung nach NW ausführt, um den Kootenay Lake zu durch
strömen. Das obere Kootenay Thal bildet die Grenze zwischen den eigent
lichen Rocky Mountains und der Purcell Range, welche sich andererseits —  
im Westen —  dem in ungefähr NS. Richtung langgestreckten Kootenay 
Lake entlang zieht. Die Purcell Range besteht fast ausschliesslich aus 
palæozoiscben Bildungen. Die nächste Kette ist die Selkirk Range. Sie 
erstreckt sich von dem Westufer des Kootenay Lake nördlich bis zum 
Columbia River, welcher nach seiner scharfen Umbiegung, durch die ei
sernen anfänglich nnw. gerichteten Lauf in einen südlichen ändert, nebst 
dem Ostufer des riesigen, gleich dem Kootenay Lake in NS. Richtung 
langgestreckten Arrow Lake auch die Westgrenze der Selkirks bildet. Das 
Westufer des genannten Sees und weiterhin das Thal des südlich strömen
den Columbia River bilden nun zugleich die Ostgrenze für eine dritte 
bedeutende Kette der Gold Mountains, der sog. Columbia Range. Der 
Canadian Pacific Railway durchschneidet die Selkirk Range und die 
Columbia Range, zwei z. Th. mit Gletschern und Schneefeldern bedeckte, 
an Schönheit der Gipfelbildungen und Grossartigkeit der Scenerien mit 
unseren Alpen wetteifernde Gebirgsketten.

In geologischer Hinsicht * unterscheiden sich die Columbia Range 
und die Selkirk Range sehr wesentlich von der Purcell Range und den 
Rocky Mountains, indem sich an ihrer Zusammensetzung in grösserem 
Masse die laurentische und huronische Formation betheiligt. Die oberen 
Schichtencomplexe in den genannten Gebirgszügen gehören zwar wahr-

* Vergl. G. D aw son , Note on  the geological Structure of the Selkii'k Range. —  
Bull. Geol. Soc. of America Vol. II. p. 165. Rochester 1891.
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scheinlieh dem Cambrium an, doch sind auch in ihnen noch keine Ver
steinerungen gefunden worden. In tektonischer Hinsicht stellen die Sel
kirks eine Folge steil zusammengepresster Falten dar.

Wie oben bemerkt, erreicht die Bahn die Vorketten derselben nach 
Kreuzung des Columbia River jenseits Donald (771 m), steigt sofort scharf 
hinan und erzwingt sich durch ein enges, schluchtartiges, bei manchen 
Biegungen einen prächtigen Rückblick auf die Rocky Mountains gewähren
des Thal den Eintritt in das Gebirge. Am Ende der Schlucht liegt die 
Station Beaver Mouth. Bald nach dieser biegt die Route scharf nach SSW. 
ab und tritt durch den «Gate of the Beaver River» genannten Engpass in 
die eigentlichen Selkirks ein. Beständig steigend, daher den Beaver River 
bald tief unter sich lassend, klimmt die Bahn, zahlreiche in das Berg
gehänge tief eingeschnittene Schluchten auf luftigen Holzbrücken über
schreitend an der Station Six-Mile Creek (883,9 m) und Bear Creek 
(1067 m) vorbei zum Rogers Pass empor, welcher im Jahr 1883 von dem 
Major A. B. Rogees entdeckt wurde. Mächtige Berggipfel, rechts der Her
mit Mountain und links die grandiosen, schlanken Pyramiden des Mt. Mac 
Donald und Sir Donald flankiren ihn. Die eigentliche Passhöhe (1311 m) 
liegt eine kurze Strecke hinter der Station Rogers Pass (1303 m). Jenseits 
des Passes senkt sich die Bahn in das ebenfalls dicht bewaldete Thal des 
Illicilliwæt River hinab und erreicht bald angesichts des «grossen Gletschers» 
die für den Forscher trefflich gelegene Station Glacier,House (1256 m). 
Weiterhin bei der Station Illicilliwæt (1095 m) finden sich Silberminen. 
Bei Revelstoke (449,6 m) erreicht man abermals den hier ssö. strömenden 
Columbia River. Das Thal des genannten Stromes bildet zugleich die 
Grenze zwischen den Selkirks und der nächst westlichen Gebirgskette : der 
Columbia Range (bisweilen Gold Range im engeren Sinne genannt), welche 
ebenfalls aus Gesteinen des Laurentian und Huronian besteht und deren 
Gipfel z. Th. ebenfalls Gletscher tragen, wie der im SW. aufragende Mt. 
Begbie. Nach Ueberschreitung des Columbia River auf einer ca. 800 m 
langen Brücke erfolgt der Eintritt der Bahn in die Columbia Range durch 
den tiefen Einschnitt des Eagle Passes. Der höchste Punkt, welchen m-an 
bei Summit Lake (609,6 m) erreicht, liegt nur 160 m über dem Columbia 
River. Im Vergleich zu den Rocky Mountains und der Selkirk Range boten 
sich daher dem Bahnbau bei Durchkreuzung dieser Kette keine besonderen 
Schwierigkeiten. In der Westhälfte derselben führt uns nun das Thal des 
Eagle River zum grossen, in eine Anzahl Buchten getheilten Shuswap 
Lake, dessen südwestlichem Arm der Thompson River entströmt, welchem 
nun die Bahn folgt. Mit diesem Punkte hat man zugleich den Westfuss der 
Gold Mountains erreicht und die Gegend wird cultivirter. Die Zusammen
setzung des Bodens von hier bis Vancouver ist eine sehr mannigfaltige : 
Palæozoische, cretaceische und tertiære Schichten wechseln mit einander
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ab. In der Nähe der Station Kamloops (457,2 m) erfolgt die Vereinigung 
des North Branch und des South Branch des Thompson River, der sich 
bald darauf zu dem Kamloops Lake erweitert, an dessen Südufer die Bahn 
über 32 km entlang führt. Bei Savona’s Ferry erreicht man das Ende des 
Sees. Die Berge treten näher zusammen und man passirt eine Reihe von 
Canons, durch welche hindurch man schliesslich in das Thal des von Nor
den kommenden Frazer River gelangt. Auf dieser Strecke hat man mehr
fach Gelegenheit, an den Flussgehängen Erdpvramiden-ähnliche Erosions
bildungen zu beobachten. Die Vereinigung des Thompson River mit dem 
Frazer River erfolgt nahe der Station Lvtton (205,7 m). Zwischen dieser 
und der Station Hope folgt abermals eine Serie äusserst pittoresker 
Canons, deren allgemeine Richtung eine nord-südliche ist. Jenseits Hope 
biegen Fluss und Bahn scharf nach West um und nach 3V2 Stunden Fahrt 
von letzterem Ort hat man Vancouver erreicht. Von letzterer Strecke 
erblickt man stellenweis bei klarem Wetter im Süden den zur Cascade 
Range gehörigen Vulcan Mt. Baker (3261 m), welcher unmittelbar an der 
Grenze von British Columbia und dem U. S. Staat Washington gelegen ist.

Von Vancouver fuhr ich mit dem Steamer durch die Georgia-Strasse 
nach Victoria auf Vancouver Island. Die nächste Umgebung von Victoria 
besteht, abgesehen von einem Durchbruch eines eruptiven Gabbro. aus 
Gneissen. Dieser Gabbro findet sich neben dem Hafen zwischen der Douglas 
Street und der Outer Wharft. Er stellt ein schwärzliches Gestein dar, des
sen Hauptmasse aus Plagioklas und Diallag gebildet wird. Die Feldspathe 
erscheinen u. d. M. oft ganz durchspickt mit langen, scharfen, nach den 
Hauptspaltungsrichtungen angeordneten Nädelchen, welche bald undurch
sichtig schwarz, bald bräunlich durchsichtig erscheinen. Accessorisch 
findet sich Magnet- und Titaneisen, sowie spärlicher Olivin. Auf Kluft
flächen haben sich serpentinähnliche Bildungen angesiedelt. Etwas östlich 
von diesem Gabbro steht ein feinkörniger, sehr dunkel gefärbter Horn- 
blendegneiss an. Als accessorische Gemengtheile treten Epidot und Säul- 
chen von Strahlstein auf. Südlich dieses letzteren Gesteines, an der Castle
wood genannten Häuserpartie findet sich ein heller Gneiss, welcher aus 
viel bläulich weissem Quarz, aus Feldspath und einem gelblichbraunem 
Mineral besteht. Im Dünnschliff u. d. M. betrachtet, erweist sich letzteres 
als Epidot und findet sich in solcher Menge, dass man das Gestein am 
besten direct als Epidotgneiss bezeichnet. Er enthält dagegen weniger 
Plagioklas als der gleich zu erwähnende chloritische Gneiss. Wendet man 
sich nämlich von dem Epidotgneiss dem Ostrande der Insel zu, so trifft 
man eine weitere Varietät des Gneisses. Es sind graue oder röthliche, 
ziemlich feinkrystallinische Gesteine, welche hier die Küste der Georgia- 
Strasse bildeu. U. d. M. erweisen sich diese Gneisse ziemlich chloritisirt, 
und bestehen aus Quarz, Orthoklas, reichlichem Plagioklas, Glimmer,.
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Chlorit und Magneteisen. Ueber den genannten Gneissen liegt ein lehmi
ges Material, welches als die Grundmoræne der ehemaligen Vergletsche
rung aufzufassen ist. Die Oberfläche der Gneissfelsen ist stellenweis aufs 
prächtigste geschliffen und mit parallelen Eitzen bedeckt. Der schönsten 
Stelle genau gegenüber befand sich im Jahr meines Besuches (1893) ein 
wahrscheinlich unabbringbares Wrack eines an der felsigen Küste gestran
deten mächtigen Dampfers.

Von Victoria mich südwärts wendend, kreuzte ich die San Juan de 
Fuca Strasse und fuhr durch den reichgegliederten Puget Sound nach. 
Tacoma, welches pittoresk auf terrassenförmig sich erhebenden Ufer am 
sw. Ende der Commencement Bay liegt, des so. Arms des Puget Sound. 
Die unteren Lagen dieser Anhöhen, welche sich im Maximum bis nahe zu 
130 m über den Sund erheben, sind wohl als Tertiær anzusprechen, die 
oberen als Diluvium. Letztere bestehen aus Lehm, Kiesen und Schottern, 
welche theils als Grundmoræne, theils beim Schwinden der Eisbedeckung 
durch die dadurch entstehenden Schmelzwässer abgesetzt wurden. Diese 
Schotter, in denen local Lagen von Sanden und Thonen eingeschaltet 
sind, kann man weithin nach Osten bis an den Fuss der vorläufig noch 
mit herrlichen Urwald bedeckten Cascade Bange verfolgen. Sie bestehen 
zum grossen Theil aus eruptivem Material und unter diesen scheinen 
diabasische und rhyolithische Gesteine die Hauptrolle zu spielen. Unter 
10 Stück Gerollen aus den oberen Schottern bei dem Oertchen Lake Park 
östlich Tacoma, bei deren Aufsammlung ich lediglich darauf sah, anschei
nend noch möglichst frische, unzersetzte Exemplare aufzunehmen, fanden 
sich 4 Stücke Diabase, bez. Diabasporphyrite und 5 Bhyolithe. Bei einem 
Stück blieb mir der starken, erst im Dünnschliff hervortretenden Zer
setzung wegen die Zugehörigkeit zu letzterer Gesteinsgruppe zweifelhaft. 
Auch einer der Diabase zeigte sich epidotisirt. Ein Diabasporphyrit erwies 
sich einem Gestein sehr ähnlich, welches ich später anstehend 1,6 km 
westlich von Kautz Fork kennen lernte (s.p. 85 [17]). Die Bhyolithe zeigen oft 
schöne, bereits makroskopisch hervortretende Fluidalstructur. Ausserdem 
finden sich unter den Gerollen Andesite, vereinzelte Granite, palæozoische 
Kalke etc.

Der Hauptzweck meines Besuches in Tacoma war eine Besteigung 
des gleichnamigen oder M t. R a in ier  genannten Vulcanes. Dieser M L  
Tacorna, in dem sö. Theil der Pierce County des Staates Washington gele
gen, ist wohl der grossartigste Vulcankegel von Nordamerika. Nach der 
Triangulation der Coast Survey ist sein Gipfel 4404 m (14444') hoch. Nach 
Plummer * lassen sich drei Spitzen in der Gipfelpartie unterscheiden, im 
NW. das Liberty Cap, im S. Peak Succès und im SO. Crater Peak. Nach

* Fred. G. Plxjmmer, Guide book to Mount Tacoma. Tacoma 1893.
Földtani Közlöny XXV. köt. 1895, [13] 6
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barometrischen und hypsometrischen Messungen des genannten Forschers 
ist der Crater Peak der höchste Gipfel und misst 15000' (=  4572 m), die 
Höhe des Peak Success beträgt 14700' ( =  4481 m) und diejenige des 
Liberty Cap 14600' ( =  4450 m). Die Entfernung des Berges von der Stadt 
Tacoma beträgt 71 km. Der Durchmesser seiner Basis ist 32 km und seine 
Masse beträgt nach einer rohen Schätzung über 800 cbkm, hinreichend um 
den ganzen Erie Lake auszufüllen.

Man s. auf S. 17 (17) d. ung. Textes.
DER MOUNT TACOMA IM CASCADENGEBIRGE.

Auf Grund einer Skizze von Fred. G. Plummer entworfen von J. Felix und 
F. Etzold.

1. Diabas. —  2. Diabasporphyrit. — 3. Diabas. —  4. Hornblendegranit.

An der SO-Seite des Crater Peak liegt der grössere sog. East 
Crater. Er hat 335 m im Durchmesser und 30 m Tiefe ; an der West
seite derselben Spitze befindet sich der kleinere Westcrater mit 229 m 
Durchmesser und 21 m Tiefe. Von seiner Gipfelpartie strahlen nach 
allen Seiten, streng radial angeordnet, mächtige Gletscher aus. Zwischen 
einigen derselben finden sich noch weitere kleinere Eis- und Schnee
felder. Im ganzen werden am Mt. Tacoma 12 grössere und 5 kleinere 
Gletscher angegeben. Dies würde wohl ein einzig dastehendes Verhältniss 
auf der Erde sein! Ob nun freilich diese 17 Eisfelder säm m tiich  als echte 
« G letscher» im strengsten Sinne des Wortes zu bezeichnen sind, muss 
wohl vorläufig noch dahin gestellt bleiben. Die Grenze des ewigen Schnees 
liegt auf der Nord- und Westseite des Berges etwa 1980 m ü. d. M. Alle in 
den Gletschern entspringenden Flüsse fliessen westwärts und ergiessen 
sich in den Puget Sound oder den Columbia Biver. «Der Anblick des schnee
gekrönten Kegels vom Puget Sound ist überwältigend und wenn ein 
deutscher Botaniker, welcher den Tacoma im Jahr 1888 von einem östlich 
gelegenen Gipfel des Cascadengebirges zu bewundern Gelegenheit hatte, 
erklärt, er habe noch niemals weder in der Schweiz, noch in Tyrol einen 
Berg gesehen, der sich an imponirender Grossartigkeit mit ihm vergleichen 
lasse, so kann ich diesem begeisterten Lobe nur beistimmen.» (Zittel .)

Obgleich mir die Absicht einer Besteigung des Berges leider durch 
einfallendes schlechtes Wetter vereitelt wurde, so gelang es mir doch, den 
Nisqually Gletscher zu erreichen und dürften die auf dieser Boute gemach
ten geologischen Beobachtungen immerhin nicht ohne Interesse sein, 
zumal wenn sich die Angaben des Mr. Plummer in Tacoma bestätigen 
sollten, dass der genannte Punkt noch von keinem deutschen Geologen 
besucht worden ist. Zu meiner grossen Freude erklärte sich der genannte 
Herr Staatsingenieur, Colonel F rederic G. P lummer, bereit, mich auf 
dieser Tour zu begleiten und nicht zum kleinsten Theil verdanke ich die
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rel. schnelle und glückliche Durchführung derselben der ausgedehnten 
Kenntniss desselben bez. jeglicher in Betracht kommender Verhältnisse 
und des Terrains. Es ist mir daher unmöglich, diese Gelegenheit vorüber 
gehen zu lassen, ohne ihm nochmals für seine liebenswürdige Begleitung 
meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Wir benutzten zunächst die Jefferson Avenue Electric Car und dann 
eine Steam Car, um nach Lake Park zu gelangen. Von da führt ein Post
stellwagen nach Eatonville, dem Ziel des ersten Tages. Die Gegend hat bis 
Lake Park und noch einige Stunden weiter südostwärts meist den Charak
ter der Prairie. Der Boden besteht aus den oben erwähnten Sanden und 
Schottern, welche stellenweise von einer dünnen, bis 46 cm mächtigen 
Humusschicht bedeckt werden. Die durchschnittliche Höhe dieser Strecke 
über dem Meer beträgt ca. 90 m. Erst nachdem man den Muck Creek 
gekreuzt und •— 59 km vom Tacoma entfernt —  Benson’s Hill erreicht 
hat, wird das Terrain mehr waldig und später tritt die Boute in den präch
tigsten Urwald ein, in dem sie nun überhaupt ununterbrochen bis zur 
Baumgrenze des Vulcans bleibt. 4,8 km weiter von dem zuletzt genannten 
Punkte passirt man Benson’s Post office und die Ansiedelung Huntersville, 
später Cedar Grove am Tanwax Creek, dem Ausfluss des gleichnamigen 
Sees (41,8 km von Tacoma, 198 m ü. d. M.). Hat man die Höhe des Tan
wax Hill hinter sich, so führt der Weg an der Westseite des Clear oder 
Hemlock Lake entlang. Dieser ist ein tief eingesenktes, von ziemlich steilen 
Ufern umgebenes, rundliches Wasserbecken von 176 acres Oberfläche und 
262 m hoch gelegen. Hier trifft man Blöcke eines fein krystallinischen 
Amphibolitschiefers. Das grüne Gestein führt zahlreiche kleine, rotlie Gra
naten, und dürfte irgendwo in der Nähe anstehen, da die Stücke durchaus 
nicht den Eindruck machen, als ob sie wreit transportirt wären. 50 km von 
Tacoma senkt sich die Boute um ca. 61 m in das Ohop Canon und kreuzt 
den gleichnamigen Creek, den Ausfluss des 500 acres grossen Ohop Lake. 
1,6 km weiter liegt die Ansiedelung Eatonville. Noch einer merkwürdigen 
Erscheinung möchte ich gedenken, die sich kurz nach Betreten des Urwal
des dem Beisenden darbietet. Man passirt nämlich sieben mächtige alte 
Fichten, welche in einer so genauen geraden Linie gewachsen sind, als ob 
sie von Menschenhand nach der Schnur gepflanzt worden wären. Da letz
teres nicht anzunehmen ist, so kam mir anfangs die Sache etwas räthsel- 
haft vor; nachdem ich jedoch im Laufe des folgenden Tages den Urwald 
näher kennen gelernt hatte, bot sich eine einfache Erklärung jener auf
fallenden Erscheinung dar. Der Wald besteht dort z. Th. aus riesigen 
Douglasfichten (P seudotsu ga  D ou gla si), neben denen sich auch Schier
lingstannen (T su g a  M erten siana) und Oregoncedern ( T hu ja  gigantea) 
finden. Besonders die Stämme der erstgenannten Conifere zeichnen sich 
dürch ungeheure Dimensionen und durch ein kerzengerades Wachsthum
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aus. Ihr Durchmesser beträgt oft 1— 2 m, ihre Höhe 60— 80 m, doch trifft 
man auch Exemplare von '3 m Stärke und wohl 90 m Höhe.* Am Boden 
findet man oft solche umgestürzte, halbvermoderte Riesenstämme, auf 
denen sich nun eine neue Generation der verschiedensten Pflanzen angesie
delt hat. Pilze und Flechten, Farnkräuter und Lycopodiaceen, daneben 
aber auch oft Coniferen-Stämmchen. Sinkt nun der alte Stamm durch 
Vermoderung immer mehr in sich zusammen, so gelangen letztere schliess
lich auf den Erdboden und werden dann natürlich unter Umständen eine 
schnurgerade Reihe bilden. Auf die gleiche Weise erklärt sich auch das 
Vorkommen der verschiedenartigsten fremden Wurzeleinschlüsse in Höl
zern, welche oft in lebenden und von Corda, Conwentz und mir auch in 
verkieselten Stücken gefunden worden sind. Mit Corda dabei nur an para- 
sitirende Orchideen zu denken, liegt nicht der geringste Grund vor.

Von Eatonville besuchte ich zunächst das in nö. Richtung in einer 
Meereshöhe von ca. 335 m (gegen 53 km sö. von Tacoma) gelegene Canon 
des Mashell River. Die steilen, oft nahezu senkrechten und stellenweis nur 
ca. 15 Fuss von einander abstehenden Felswände desselben sind bis 15 m 
hoch und bestehen aus einem porphyrischen, graugrünlichen Gestein, 
welches sich bei mikroskopischer Untersuchung als ein Diabasporphyrit 
erwies. 9,7 km sö. von Eatonville findet sich dagegen ein dunkler, glas
glänzender Trachytpechstein. Die glasige, im Schliff hellbraun erschei
nende Grundmasse desselben ist von theils unregelmässig, theils concen- 
trisch verlaufenden Contractionsrissen durchsetzt. Sie ist erfüllt von einer 
Unzahl stäbchenförmiger Mikrolithe, von denen die kleineren gewöhnlich 
zu zierlichen, sternförmigen Aggregaten zusammentreten. Besonders die 
grösseren sind an ihren Enden oft getheilt oder ausgefranzt. Ausgeschieden 
sind Krystalle von Orthoklas und Plagioklas, accessoriscli findet sich 
Magneteisen. In Zusammenhang mit diesem Trachytpechstein steht wohl 
das Vorkommen von Rhyolithen in den Schottern von Lake Park.

Südöstlich von Eatonville kreuzt die Strasse den forellenreichen 
Mashell River und beginnt den Mashell Mountain hinanzusteigen. 54,7 km 
von Tacoma erreicht man die Ansiedelung Meta. Nach weiteren 4,8 km 
gelangt man auf die Berghohe, von welcher nun die Strasse sich in das 
Succotash Valley hinabsenkt und bald —  66 km von Tacoma —  erreicht 
man die am Nisquelly River gelegene Ansiedelung Elbe. Unmittelbar bei 
dieser Häusergruppe steht ein schwarzer Hypersthenandesit an, der in 
20— 30 cm dicke Säulen abgesondert ist. Besonders am Flussufer sind

* Aus was für herrlichen Stämmen diese Urwälder Washington’s bestehen, 
wird auch durch die Thatsache illustrirt, dass aus ihnen Balken geliefert werden, 
welche einen quadratischen Querschnitt von 1 m Seitenlange besitzen und dabei bis 
35 m lang sind!
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dieselben sehr gut entblösst und so regelmässig entwickelt, dass man 
zuerst glaubt, einen Basalt vor sich zu haben. Die Grundmasse des Gestei
nes erweist sich u. d.M. als sehr glasreich. Die säulenförmige Absonderung 
der Andesite scheint überhaupt im Gebiete des Mt. Tacoma nicht selten zu 
sein. Auch am Vulcan selbst, nämlich oberhalb des linken (südlichen und 
südwestlichen) Bandes der unteren Partie des South Glacier finden sich 
Felswände, deren Gestein in regelmässige verticale Säulen abgesondert ist. 
Ich habe zwar die Stelle nicht selbst besucht, aber da ich nirgends basal
tische Gerolle angetroffen habe, so dürfte auch jene Felswand aus einem 
Andesit bestehen. In den Schottern des genannten Nisqually Biver bemerkt 
man ausser den dunkelen, andesitischen Gesteinen auch solche von grani- 
tischem Habitus, deren Heimat wir später kennen lernen werden. Manche 
Andesitstiicke sind von Adern eines bläulichen Calcedones durchzogen. 
Ferner erhielt ich von dem Wirth in Elbe einige ebenfalls in der Um
gegend gefundene Geschiebe, welche sich als versteinertes Holz erwiesen, 
und ein weiteres derartiges Stück bei meiner Bückkehr auch von dem Wirth 
in Eatonville. Betreffs der Herkunft dieser Hölzer existiren zwei Möglich
keiten ; sie können aus zerstörten cretaceischen Schichten stammen, wie 
sie östlich von Tacoma sehr verbreitet sind. Diese Herkunft ist um so 
wahrscheinlicher, als sich in den erwähnten Kreideablagerungen mächtige, 
von Sandsteinen begleitete Flötze von vorzüglichen Pech-und Braunkohlen 
finden. In tieferen Einschnitten z. B. dem South Prairie Creek (198 m. ü. d. 
M.) und dem Wilkeson Creek (244 m) bei Wilkeson stehen sie zu Tage an 
und bei letzterem Orte sowie bei Carbonado findet ein lebhafter Abbau 
derselben statt. Sie sind wohl mit jenen Kohlenschichten ungefähr gleich- 
alterig, welche wir bei Anthracite in den canadischen Bocky Mountains 
kennen gelernt haben. Doch ist auch die Möglichkeit nicht von der Hand 
zu weisen, dass jene Hölzer einst in vulcanischen Tuffen eingebettet 
waren.

Von Elbe nimmt die Boute, dem fruchtbaren, wenn auch erst stel
lenweis angebauten Thaïe des Nisqually Biver folgend, eine rein östliche 
Bichtung an. 77,2 km von Tacoma passirt man das kleine Hotel von 
Ashford und 1,6 km weiter die grosse Palisade Farm. Nach weiteren 4,8 km 
kreuzt der Weg den Goat Creek und bald darauf den Tahoma Fork, einen 
der grösseren Zuflüsse des Nisqually Biver, aus dem Abflüsse des prächti
gen Tahoma Glacier seinen Ursprung nehmend. Nach 1,6— 2,4 km trifft 
man auf ein dichtes, graugrünliches, äusserst festes Gestein, welches sich 
u. d. M. als ein Diabas zu erkennen gab. Etwa 800 Meter weiter östlich 
tritt ein porphyrisch ausgebildetes Gestein auf. In einer schwärzlich-violet
ten Grundmasse gewahrt man glänzende Feldspathe und matte, graugrüne 
Partieen. U. d. M. erkennt man einen Diabasporphyrit. Nach etwa 1,6 km 
überschreitet man den Kautz Fork, durch das Abschmelzen des Kautz-
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Gletschers entstehend. Dieser ist zu Ehren des Generals A. Y . K atitz 
genannt, welcher im Jahr 1857 als der Erste den Mt. Tacoma bestieg. 
Allerdings ist es —  beiläufig bemerkt —  nicht sicher, ob er die höchste 
Spitze erreicht hat, denn das Wetter war an jenem Tage so lieblich, dass 
sich darüber keine Sicherheit erlangen liess. Zur Erreichung des Nisqually 
Gletschers wurden bei jener Expedition in Folge der Undurchdringlichkeit 
des Urwaldes damals sechs Tage benöthigt. Am 13. Tage kehrte die Expe
dition wieder zurück, allein in einem durch die überstandenen Strapazen 
derartig erschöpften Zustande, dass die meisten Mitglieder sich erst nach 
mehrmonatlicher Krankheit wieder erholten.*

Die Gerolle des Kautz Fork bestehen ausschliesslich aus Andesit, 
Granite fehlen unter ihnen vollständig. Nach ungefähr 4 km biegt die 
Route, immer ungefähr parallel dem Nisqually Kiver laufend, scharf nach 
NO. um und nach weiteren 3,2 km erreicht man Longmires Spring, direct 
an der Basis des Berges 823 m hoch gelegen. Erst auf der letzten Strecke 
des Weges kommt der schnee- und eisbedeckte Gipfel des Yulcanes in 
Sicht und bietet über dem dunkelgrünen Urwald einen grandiosen Anblick. 
Der nach dem Besitzer als Longmire’s Spring bezeichnete Platz ist ein 
wunderbares Stückchen Erde. In einem ganz kleinem Umkreis finden sich 
hier etwa 20 mineralische Quellen der verschiedensten Art und der ver
schiedensten Temperatur! Da ist zunächst ein starker Säuerling, der ein 
äusserst angenehmes, erfrischendes Getränk liefert, wenige Schritte davon 
entfernt sprudeln lauwarme Quellen, welche etwas Schwefelwasserstoff 
enthalten, neben ihnen ist eine andere, welcher man nachrühmt, dass ihre 
Dämpfe, eingeathmet, Kopfschmerzen vertreiben ; wiederum kaum ein 
paar Dutzend Schritte entfernt, finden sich zwei warme Quellen, die zum 
Baden eingefasst sind. Sie sind mit einer Temperatur von 30 Grad C die 
wärmsten dieses Bezirkes. Nicht weit von ihnen sprudelt eine 26° warme 
Quelle hervor, die starke Absätze bildet. Eine von Herrn G. A. M ariner in 
Chicago 111. vorgenommene Analyse derselben ergab folgendes Resultat. 
In einem Liter fanden sich 3,515262 Gramm gelöste Stoffe:

86

Kieselsäure _ _ _ ___ ... 0,080410
Calciumcarbonat ... ... ... 1,077200
Magnesiumcarbonat ... 0,617780
Eisenoxyd u. Thonerde........... 0,060500
Natriumsulfat 0,090251
Chlornatrinm ... 1,463600
Chlorkalium... ... „ ................. Spuren

* V. Z ittel, Vulcane und Gletscher im nordamerikanischen Westen. —  Zeit
schrift d. deutschen u. österr. Alpenvereins. Jahrg. 1890. Bd. XXI. p. 13.
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Natriumcarbonat _ ... ... 0,063195
Natriumsilicat ... _ ... _ 0,062326
Schwefelwasserstoff... _ ... Spuren

3.515262
Nach diesem Gehalt dürfte die Quelle als eine «erdige Kochsalz

quelle» zu bezeichnen sein. Auffällig ist der hohe Gehalt an Calcium- und 
Magnesium-Carbonat und die Abwesenheit freier K ohlensäure. Anfechtbar 
erscheint die Angabe von Natriumsilicat, welche weder nachweisbar noch 
üblich ist.

Etwas weiter entfernt von den genannten, nämlich ein paar hundert 
Meter nördlich von ihnen, findet sich schliesslich eine kalte, stark eisen
haltige Quelle von ausgezeichneter Reinheit und herrlichem Geschmack, 
doch wird auch diese Entfernung gleichsam überbrückt durch einen alten, 
etwa 8 Fuss hohen Sinterkegel, dem unzweifelhaften Absatzproduct eines 
versiegten Sprudels. Ich bin überzeugt, dass dieser, rings vom herr
lichsten Urwald umgebene Platz eine grosse Zukunft hat, wenn erst ein
mal die Zugänge zu ihm verbessert sein werden.

Unmittelbar südlich des kleinen Spring «Hotels» steht ein Diabas
an. U. d. M. erweist sich derselbe als ein ophitischer Olivindiabas. Das 
Gestein ist sehr feldspathreich, die Olivine sind meist stark zersetzt. Auch 
weiterhin direct am Ufer des Nisqually River finden sich diabasische Ge
steine. Das eine derselben zeigt viel Aehnlichkeit mit jenem Diabas, welchen 
ich östlich von ïahoma Fork angetroffen hatte. Diese rel. zahlreichen 
Durchbrüche von Diabas in der Gegend des Mt. Tacoma lassen die starke 
Betheiligung dieses Gesteines an der Zusammensetzung der früher erwähn
ten Schotter östlich Tacoma erklärlich erscheinen.

Wie schon oben bemerkt, verhinderte mich das eingetretene Regen
wetter an einer Besteigung des Berges ; ich konnte nur bis gegen die Zunge 
des Nisqually Gletschers Vordringen, welchem der Nisqually River aus 
einer Eishöhle entströmt. Selbst zu Pferd war ein Durchschreiten des 
Flusses kaum möglich, indem er durch die warme Luft und den Regen 
stark angeschwollen, bis kopfgrosse Andesitblöcke donnernd mit sich fort
wälzte. Rechts und links von der Gletscherzunge fallen nun dem Besucher 
schon von weitem weisse Felspartieen auf, welche schroff mit den dunklen 
Andesitmassen des Vulcanes contrastiren. Sie bestehen aus einem hellen 
Granit, der ja überhaupt die Basis der Cascade Range bildet. Er ist am 
ähnlichsten demjenigen Granit, welchen ich bei meinem ersten Besuch 
des Grand Canon des Colorado River von Peach Springs aus in dem unteren 
Theil des Peach Springs Canon nicht sehr weit von der Einmündung dessel
ben in das Grand Canon antraf. Auch der Granit der Sierra Nevada und der 
europäische Tonalit sind dem Tacoma Granit ähnlich, indem sich an der 
Zusammensetzung derselben eine beträchtliche Menge von Plagioklas und
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Hornblende betheiligt. Die Quarze enthalten bisweilen reichliche Flüssig
keitseinschlüsse, in denen sich hin und wieder würfelförmige Krystalle 
finden, welche als Kochsalz anzusprechen sein dürften. In jenen Granit
felsen war nun zugleich der Ursprung der granitischen Gerolle des Nis- 
qually Kiver gefunden. Was die Gesteine des eigentlichen Vulcanes anlangt, 
so fand ich lediglich Hypersthenandesite. Sie sind meist von dunkler Farbe, 
doch öfters von rothen Schlieren durchzogen und erinnern dann sehr an 
manche mexicanische Andesite, basonders an die von L enk und mir aus 
der Serrania de Tepeyac und vom Perion de los Banos beschriebenen Ge
steine.*' Meist sind sie vitrophyriscli ausgebildet und die Glasbasis ist 
gewöhnlich mikrolithisch entglast. In meist unbedeutender Menge findet 
sich accessorisch Hornblende, doch kann diese auch vollständig fehlen, wie 
z. B. in einigen den Rand des grossen Krater bildenden hellgrauen und 
grauschwärzlichen Felsmassen. Aehnliche Varietäten finden sich auch an 
der Nordwest-Partie des Mount Tacoma ; wenigstens giebt Oebbeke über 
die an genannter Localität von Herrn Professor v. Z ittel gesammelten Ge
steine an, dass sie sich bald mehr einem olivinführendeu Augit- (Hyper- 
sthen-) Andesit, bald einem typischen Hornblende-Andesit näherten.** 
Zur Rückkehr nach Tacoma benützte ich die gleiche Route.

Wenn ich den herrlichen Peak stets als Mount T acom a  und nicht als 
Mount R a in ier . bezeichnet habe, so geschah dies —  wie ich zu erwähnen 
nicht unterlassen möchte —  mit voller Absicht. Der letztere Name hat 
meiner Ansicht nach keine Berechtigung. Man muss sich nur vergegenwär
tigen, wie er aufgekommen ist. Es war im Mai 1792, als der englische 
Capitain Vancouvek in die Fuca Strasse kam und in der Discovery Bay 
Anker warf. Hier verhess er auf einige Zeit sein reparaturbedürftiges 
Schiff und erforschte mittelst kleiner Boote den heutigen Puget Sound 
und Admiralty Inlet. Als er mit dieser kleinen Flottille in der Port Town- 
sand Bay ankerte, erblickte er südlich des Mt. Baker einen hohen, schnee
bedeckten Berg und benannte ihn nach seinem Freund, Admiral R ainier, 
ohne bei den umwohnenden Indianern, die er überhaupt, wie es scheint 
mit grösster Verachtung behandelte, Erkundigungen über den Namen des
selben einzuziehen. Bedenkt man nun, dass er weder der erste Weisse 
war, welcher den Berg erblickte, denn zwei Jahre vorher —  1790 — waren 
schon die Spanier in diese Gebiete gekommen, noch ihn im geringsten 
erforscht hat, sondern lediglich in einer Entfernung von ca. 80 km gesehen

*  F e l i x  u . L e n k , Beitr. z. Geol. u. Palæontol. der Rep. Mexico. I. p. 96.
* *  O e b b e k e , Ueber das Gestein vom Tacoma Bei’g, Washington Territory. —  

Neues Jalirb. f. Min. 1885. I. p. 222. vergl. auch A. H a g u e  and J. P .  I d d i n g s , 
Notes on the vulcanocs of Northern California, Oregon and Washington Territory. —  
Am. Journ. of Science. Vol. XXVI, p. 222. Sept. 1883.
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hat, so wird man eine solche Namengebung schwerlich für berechtigt hal
ten können, da der Berg bereits einen ebenso wohlklingenden, als bezeich
nenden Namen (Tacoma =  grosser Schnee) besass. R ainier selbst hat 
den Berg überhaupt nicht gesehen.*

Um von Tacoma nach Californien zu gelangen, benutzt man zunächst 
die Pacific Division des Northern Pacific R. R. bis Portland. Oestlich 
blickend hat man mehrfach schöne Blicke auf die Riesen-Vulcane der 
Cascade Range. Zunächst ist der Mt. Tacoma noch ab und zu sichtbar. 
Nach der Station Claquato betritt die Bahn das Thal des Cowlitz River, 
von dem gleichnamigen Gletscher des eben genannten Berges entsprin
gend. Bald wird Mt. Adams und später Mt. Helens sichtbar. Bei Calama 
überschreitet der Zug den mächtigen Columbia River auf einer grossen 
Dampffähre, betritt auf den linken Ufer desselben den Staat Oregon und 
gelangt nach kurzer Zeit nach Portland. Mt. Adams ist bis jetzt noch 
unerstiegen und Mt. Helens erst einmal und zwar von dem genannten 
Staatsingenieur Plummer aus Tacoma im August 1892 erklommen worden. 
Da bis dahin über seinen Bau nichts sicheres bekannt war und der Bericht 
über diese Ersteigung meines Wissens bis jetzt nur in einer Zeitung ** 
erschienen und daher schwer einzusehen ist, so ist1 es vielleicht nicht 
unwillkommen, wenn ich einige Daten aus demselben hier einfüge.

Die älteste bekannte Thätigkeit des Berges fällt nach den Forschun
gen Plummer’s in die Jahre 1831— 32. Im August 1831 hatte man in der 
Umgebung des Vulcanes einen ungewöhnlich dunklen Tag ; es war fast so 
finster als in der Nacht, abgesehen von einem schwachen, roth-düsterem 
Schein. Den ganzen Tag musste man Kerzen brennen. Die Atmosphære 
war mit einer leichten Asche erfüllt, welche in dem betreffenden Bericht 
mit weisser Holzasche verglichen wird. Die Luft war übrigens vollkommen 
ruhig, auch wurden keine Erdstösse verspürt oder unterirdisches Geräusch 
vernommen. Als der Himmel sich wieder geklärt hatte, konnte man sehen, 
dass die sonst rein weisse Schneekuppe des Berges durch den Aschenregen 
braun gefärbt war. Nach anderen Berichten soll auch ein Lavaerguss statt
gefunden haben, doch ist derselbe nicht verbürgt. Eine längere, wenn auch 
öfters unterbrochene Thätigkeitsperiode beginnt mit dem Jahr 1842 und 
dauert bis 1854. In dieser Zeit war der Berg in Thätigkeit in den Jahren 
1842 (2 Monate), 1843 und 1844 (zusammen über 3 Monate), 1846, 1852, 
1854 (70 Tage, vom 1. Februar bis zum 10. April). Im October des Jahres 
1842 wurde der Gipfel des Mt. Helens plötzlich mit einer dicken Rauch
wolke verhüllt, welche sich beständig vergrösserte und in dichten Massen

* J. W i c k e r s h a m , Is it Mt. Tacoma or Rainier ? — Proceed, of the Tacoma 
Acad, of Science Tacoma Wash. Fehr. 1893.

** New-York Sun. 19. Nov. 1893.
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südostwärts den Himmel verdunkelte. Als die ersten dichtesten Massen sich 
etwas verzogen hatten, konnte man deutlich von verschiedenen Punkten 
der Gegend aus sehen, dass eine Eruption an der Nordseite des Berges, ein 
wenig unterhalb des Gipfels stattfand. Der Wind wehte währenddem aus 
Nordwest und 30 bis 50 Meilen weit in sö. Richtung fiel ein Regen von 
Asche und Staub und bedeckte den Boden so reichlich, dass Mengen davon 
gesammelt werden konnten. Am 23. November 1843 schüttete der Helens 
einen Aschenregen über die Gegend der Dalles und den Columbia River 
bis in eine Entfernung von 50 Meilen und verharrte in beständiger Thä- 
tigkeit bis zum 16. Februar 1844. Dichte Massen von Rauch stiegen in 
ungeheuren Säulen aus dem Krater empor und leuchteten des Nachts z. 
Th. wie Feuer. Dies ist jedenfalls derselbe Ausbruch, welchen schon H um
boldt * erwähnt; nur giebt er als Datum den 23. November 1842 an. Es 
ist daher H umboldt in vollem Recht, wenn er im citirten, im Jahre 1858 
erschienenen Bande seines Kosmos den Mt. Helens zu den thätigen Vul- 
canen rechnet und die Bemerkung beifügt, dass er aus dem Gipfelkrater 
beständig rauche. Auch hat man, wie Z ittel ** bemerkt, in der Nähe des 
Berges am Cispus Flusse gefallene Bäume mit einer 1— 2 Fuss dicken 
Schicht vulcanischer Asche bedeckt gefunden und konnte der Geologe 
E mmons mit dem Fernrohr einen mächtigen, die Walddecke der Bergflan
ken meilenweit unterbrechenden Lavastrom beobachten.

Als Ausgangspunkt für seine Besteigung wählte Plummer das Oert- 
chen Little Falls, an dem Northern Pacific R. R. in der Nähe des Cowlitz 
River gelegen. Wie beschwerlich der Besuch der Vulkane Washingtons 
ist (mit Ausnahme jetzt des Tacoma) geht am besten aus der Thatsache 
hervor, dass Plummer bis zum Fuss des Berges viermal campiren musste, 
zweimal sodann auf dem Berge selbst, und noch zweimal auf dem Rück
wege nach Little Falls. (Bei der Besteigung des Mt. Tacoma hat man 
gegenwärtig nur ein Bivouak noting.) Aron Little Falls passirte man 
zunächst Toledo und kreuzte dann das Thal des Cowlitz River, am zweiten 
Tage dasjenige des Green River und des North Toutle River und dann 
folgte man in ungefähr osö. Richtung dem mit herrlichsten Urwald bedeck
ten Thal des Main Toutle River, welcher in den Gletschern an der Nord
seite des Helens entspringt. Am vierten Tage fand man zahlreiche vul- 
canische Bomben, und erreichte den eigentlichen Fuss des Vulcanes, 
dessen eis- und schneebedeckten Gipfel man jedoch erst am anderen Mor
gen. als nach einem harten, zweistündigen Anstieg das Thal scharf nach 
Süden umbog, zu Gesicht bekam. Nun stieg man in nahezu südlicher 
Richtung in einer Mulde empor, welche sich als ein ehemaliges Gletscher-

* H umboldt, Kosmos, IV. p. 441.
** Zittel, 1. o. p. 12.
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bett erwies. Mehrmals hatte man alte Endmoraenen zu überschreiten, und 
gegen Mittag (des 5. Tages) erreichte man die Baumgrenze. Nach weiteren 
Steigen entdeckte man unterhalb des Gipfels zwei typische Krater und 
in deren Umgebung Spuren der wildesten vulkanischen Thätigkeit. «It 
appeared as though the north side of the mountain had been literally 
blown off and the débris scattered all over the country. » Der Aufstieg zu 
dem grösseren der beiden Krater erfolgte zunächst auf steilen Eishängen 
westlich derselben : als diese wegen grosser Spalten ungangbar wurden, 
benutzte man wiederum zerklüftete Felsriffe zum Vorwärtskommen. 
Schliesslich nahmen dieselben jedoch derartig an Steilheit und Brüchigkeit 
zu, dass die kühnen Steiger zur Umkehr gezwungen wurden, und erst am 
folgenden Tage gelang es ihnen, sich noch etwas mehr auf die Westseite 
des Berges wendend, unter grossen Schwierigkeiten und mannigfaltigen 
Gefahren (Eishänge, Steinfall) den Gipfel zu erreichen.

Auf dieser Boute entdeckte Plummer auf einem der Gletscher eine 
eigenthümliche «Diagonal»-Moræne; nämlich einen Schuttstreifen, welcher 
sich in schräger Richtung (und zwar von SO nach NW) von einem Band 
des Gletschers zum andern zog. Dieser kleine Gletscher war spaltenlos, 
seine Neigung betrug 20 Grad. Die Moræne war etwa 300 Fuss lang und 
5 Fuss hoch, an der Basis 20 Fuss breit. In petrographischer Hinsicht war 
ihr Gesteinsmaterial nicht von dem der zahlreichen anderen beobachteten 
Seiten- und Endmoränen verschieden, aber die einzelnen Gerolle waren 
mehr abgerieben, und gerundet, auch waren sie alle von viel kleinerer und 
unter sich mehr gleichförmiger Grösse, als die Bestandteile der anderen 
Moränen. Durch die genannten Eigenschaften zeigte diese Bildung einen 
von jenen gänzlich verschiedenen Habitus. Mit ihrem oberen Ende stiess 
sie an eine alte Seitenmoräne an. Nach dieser Beschreibung kann man mit 
B ussel * annehmen, dass dieser eigenthümliche Geröllstreifen in einem 
Eistunnel durch einen intraglacialen Wasserlauf abgesetzt worden sei und 
bei Verringerung der Mächtigkeit jenes alten Gletschers an die Oberfläche 
desselben gelangte.

Später wurde ein Terrain von ungefähr 600 acres Ausdehnung 
.passirt, welches dick mit vulcanischen Bomben bedeckt war ; eine Strecke 
oberhalb desselben fand sich eine in die Tiefe setzende Spalte, aus welcher 
Dämpfe emporstiegen. Die Bomben waren von allen Grössen, die meisten 
zerbrochen und ihre Bänder schneidend wie Glas, die Grenzen des Feldes 
selbst auffallend scharf. In der Nähe desselben entdeckte man eine unge
heure, mehrere hundert Fuss tiefe Kluft, deren Steilwände einen guten 
Einblick in den Bau des Berges boten. Sie zeigten mehrere alte Lava-

* Vergl. die Note von J. C. Rüssel zu Fred. G. Plummer, A diagonal mo
raine. —  Amer. Geologist, Vol. XII No. 4 Oct. 1893 p. 232.
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ströme, Aschen- und Gerölllagen. Oberhalb der Kluft erstreckte sich ein 
mächtiger Gletscher, welcher dann vorzugsweise zur Erreichung des Gipfels 
benutzt wurde.

Zwei Gesteinsproben von der Gipfelpartie des Mt. Helens, welche mir 
Plummer zur Untersuchung übergab, erwiesen sich als hornblendeführende 
Hypersthenandesite. Ihre Basis enthält reichlich Glas, z. Th. ist sie mikro- 
lithisch entglast. Die Plagioklase zeigen oft prachtvoll zonalen Aufbau, und 
führen vielfach Glaseinschlüsse, die sich gern in der mittleren Partie 
zusammendrängen. Die Hornblenden besitzen den bekannten dicken 
schwarzen Rand, welcher sich in einzelne Körnchen auflösen kann.

In Portland endet der Northern Pacific R. R. und man geht, in der 
Richtung nach Californien reisend, auf den Southern Pacific R. R. über. 
In östlicher Richtung von Portland, 20 Meilen südlich des Columbia River 
erblickt man das weisse Haupt des Mt. Hood, wahrscheinlich die höchste 
Spitze der Cascade Range (5334m).Ueber die Gesteine desselben verdankt 
man Klo o s* interessante Mittheilungen. Nach diesem sind sie theilsHorn
blende, theils Olivinführende Augitandesite.

Die Bahn bleibt zunächst in dem mächtigen, vom Willamette River 
durchströmten Längenthal, welches sich zwischen der Cascade und der 
Coast Range erstreckt. Ab und zu wird im Osten einer der herrlichen 
Vulcane der ersteren Kette sichtbar, in der Gegend von Eugene City die 
Three Sisters (2590 m), später der Mt. Scott (2170 m). Die Gegend ist 
währenddem gebirgig geworden, indem südlich von Eugene City, wo die 
Bahn das Thal des Willamette River verlässt, die beiden oben genannten 
Bergketten näher an einander heran treten, und ausserdem zwischen ihnen 
ungefähr OW streichende Bergzüge sich einschieben. Der bedeutendste 
unter denselben ist die Siskyou Range, deren Gipfel sich bis zu 2332 m 
erheben. Die Bahn beginnt zu steigen. In der Gegend von Ashland (580 m) 
hat man einen prächtigen Blick auf den Mt. Pitt (2974 m). Nun geht es 
in grossen Kehren scharf hinan zur Passhöhe der Siskyou Range. Mehr
fach trifft man neben der Bahn Basaltdurchbrüche. Eines dieser Gesteiue, 
welches ich vor der Haltestelle Steinman zu sammeln Gelegenheit hatte, 
erwies sich u. d. M. als ein glasreicher Feldspathbasalt. Die bräunliche 
Glasbasis war z. Th. globulitiseh entglast. Die Plagioklase erinnerten in 
ihrer ganzen Ausbildungsweise sehr an die in den Andesiten. Sie erreich
ten sehr ansehnliche Dimensionen, waren oft vielfach verzwillingt und 
enthielten zahlreiche Glaseinschlüsse, welch’ letztere nicht selten eine

* J. H. K l o o s , Geognost. Beobachtungen am Columbia-Flusse. —  Mineralog. u. 
petrogr. Mittheil. I. 1878 p. 389. —  P. Ja n n a s c h  u . J. H. K l o o s , Mittheilungen über 
die krystallin. Gesteine des Columbia-Flusses in Nordamerika und die darin enthal
tenen Feldpathe. — Ebenda III. 1880 p. 97.
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zonale Anordnung erkennen Hessen. Auch die Augite enthalten oft Glas
einschlüsse, die reichlich vorhandenen Olivine waren z. Th. zersetzt.

Die Passhöhe der Siskyou Eange erreicht man bei der gleichnamigen 
Station in 1258 m Meereshöhe. Unmittelbar ö. der Bahn erhebt sich der 
Pilot Kock (1960 m) und von der Höhe hat man den ersten schönen 
Anblick des Mount Shasta. Gleich darauf verlässt man den Staat Oregon 
und befindet sich nun in Californien. Bei Hornbrook (656 m) überschreitet 
man den Klamath River und biegt in das Thal eines Nebenflusses dessel
ben, des Shasta River ein. Den gleichnamigen Berg umzieht die Bahn in 
halbkreisförmigen Bogen und bekommt man diesen grandiosen, doppel- 
gipfiigen Vulcan daher fast von allen Seiten zu Gesicht. Auf dem Haupt
gipfel (4400 m) befinden sich nur einige Fumarolen, der niedrigere, nw. 
von ihm liegende Nebengipfel (3930 m) trägt dagegen einen grossen, 1200 m 
breiten und 750 m tiefen Krater. Die Station für den Besuch des Berges 
ist Sisson. Eine Besteigung des Gipfels konnte ich nicht ausführen. Bei 
dem schlechten Wetter, welches im Cascaden-Gebirge während meines 
Besuches des Mt. Tacoma herrschte, war auch auf dem Shasta eine solche 
Menge Neuschnee gefallen, dass ein Anstieg zur luftigen Spitze nicht 
durchführbar war. Ich musste mir genügen lassen, eine Höhe von gegen 
3000 m zu erreichen und kam schon hierbei durch tiefen, weichen Neu
schnee, in welchen man beständig einbrach.. Alle Gesteinsproben, welche 
ich bei dieser Tour sammelte, erwiesen sich als Hornblende-Andesit.

Von Sisson führt die Bahn nun steil hinab in das anfangs enge, später 
die Ketten der Sierra Nevada und der Coast Range weit trennende Thai 
des Sacramento River, in welchem sie, den genannten, vielgewundenen 
Fluss 18-mal überschreitend bis zur Erreichung der Pacifischen Küste 
bleibt. Bei der Station Chestnut (15 Meilen von Sisson) hat man den letz
ten Blick auf den schneebedeckten Kegel des Mt. Shasta. Nach 15Vä-stün- 
diger Fahrt von Sisson hat man San Francisco erreicht. Von hier besuchte 
ich das berühmte Yosemite Valley, ein wunderbar schönes, durch Erosion 
etwas erweitertes Spaltenthal. Der Plagioklas- und Hornblende-reiche 
Granit der es begrenzenden Berge ist, wie oben bemerkt, demjenigen ähn
lich, welchen ich am Nisqually Gletscher als Basis des Mt. Tacoma 
beobachtete. Häufig finden sich im Durchschnitt meist rundlich contourirte 
Anreicherungen von dunkler Hornblende, so dass das im übrigen stets 
helle Gestein stellenweis überaus dem südtyroler Tonalit gleicht.

Ein anderer Ausflug brachte mich in den sog. fossilen Wald von 
Calistoga. Ein grünlicher Rhyolithtuff umschliesst hier eine grosse Anzahl 
von verkieselten Baumstämmen, die oft sehr ansehnliche Dimensionen 
besitzen. Im ganzen sind ca. 100 Exemplare bekannt, welche auf einen 
Flächenraum von etwa 10 Hectare zerstreut sind, und theils durch Erosion, 
theils durch menschliche Thätigkeit blossgelegt wurden. Weitere sind im
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Gestein verborgen. Der grösste bekannte Stamm ist 22 m lang nnd besitzt 
einen Durchmesser von 3,4 m ; er repräsentirt nach Conwentz * ein Alter 
von wenigstens 1000 Jahren. Die meisten Exemplare sind einige Male 
quer durchgebrochen ; die Bruchstücke liegen aber gewöhnlich in einer 
solchen Anordnung, dass sie ohne weiteres als zusammengehörig erschei
nen. Binde habe ich im Gegensatz zu M arsh niemals angetroffen. In dem 
von dieser Localität stammenden Material, welches Conwentz untersuchte, 
war nur eine Art, die er C u p ressin oxylon  ta xodioides nannte, vertreten. 
Sie stand der noch jetzt in derselben Gegend wachsenden californischen 
Sumpfcypresse (T a x o d iu m  sem perviren s L amb.)  am nächsten. Mir gelang 
es, auch ein Stammfragment einer Q u ercu s, deren Struetur bei anderer 
Gelegenheit specieller beschrieben werden soll, aufzufinden.

Tafel-Erklärung.

D er Cascade M ou nta in  bei B a n ff  in  d en  R o ck y  M ountains von  Canada.
Der Steilabsturz der dargestellten Südseite zeigt aufs schönste die Faltung der 

von dem Banff-Limestone (vergl. pag. 73 [5]) gebildeten Schichten. Im Vordergrund 
blickt man in das Thal des Bow Biver, eingeschnitten in die gewaltigen, den Thal- 
boden bedeckenden Schottermassen meist glacialen Ursprungs. Vorn links die oberen 
Partieen von Erdpyramiden, den sog. Hudows (vergl. pag. 77 [9]).

GESELLSOHAFTSBBR ICHTE,

Die am 6. Februar 1895 abgehaltene Generalversammlung eröffnete der 
Vorsitzende Dir. J o h a n n  B ö c k h  mit einer längeren Rede, in welcher er zunächst des 
im Vorjahre mit Tod abgegangenen Protektors der Gesellschaft, Fürst N i k o l a u s  
V. E s z t f .r h á z y , ebenso des Gründers und langjährigen Präsidenten Prof. Dr. J o s e f  v . 
S z a b ó  gedenkt. Er erwähnt ferner die in wissenschaftlicher, wie in technischer 
Hinsicht vorzüglich gelungene erste, aus sechs Blättern bestehende Lieferung der 
auf internationalem Wege edirten geologischen Uebersichtskarte von Europa; der 
verschiedenen im Jahre 1894 abgehaltenen in- und ausländischen wissenschaftli
chen Versammlungen, an denen sich auch die Mitglieder unserer Gesellschaft 
lebhaft betheiligten ; schliesslich legt er den ersten Probefarbenabdruck der von der 
Gesellschaft edirten geologischen Uebersichtskarte der Länder der ungarischen 
Krone vor, deren Ausgabe im laufenden Jahre nunmehr mit Sicherheit zu erwar
ten ist. Der e. Seeräter Dr. M. S t a u b  giebt in seinem Jahresberichte eine gedrängte 
Schilderung der Thätigkeit der Gesellschaft und ihrer Mitglieder im verflossenen 
Jahre ; worauf die Cassarevisoren ihren Bericht vorlegen. Die Einnahmen des Vor
jahres betragen 4107 Gulden 40 kr. ö. W. ; die Ausgaben 3695 Gulden 11 kr. ö. W. ;

*  C o n w e n t z . Ueber ein tertiäres Vorkommen cypressenartiger Hölzer bei 
Calistoga in Californien. — Neues Jakrb. f. Min. 1878 p. 800. XIII. XIV.
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das Stammkapital beträgt 13.014 Gulden 28 kr. ö. W. Die Zahl der Mitglieder 
beträgt 350 ; darunter sind 282 ordentliche Mitglieder.

Die Generalversammlung beschloss ferner behufs Gründung eines das An
denken des Präsidenten Dr. J o s e f  v . S z a b ó  verewigenden Stiftung unter seinen 
Schülern und Freunden eine freiwillige Collecte zu veranstalten; erwählte ferner Prof. 
Dr. E b e b h a r d  F b a a s  in Stuttgart zum correspondirendem Mitgliede der Gesellschaft 
worauf der e. Secretär dem verstorbenen Protector Fürsten N i k o l a u s  v . E s z t e r - 
h á z y  und das gr. M. Dr. A. K o c h  dem Präsidenten J o s e f  v . S z a b ó  einen längeren 
Nachruf widmeten. Zum Schlüsse schritt die Generalversammlung zur Wahl ihres 
Beamtenkörpers und des geschäftsführenden Ausschusses für das Triennium 
1895—1897. Gewählt wurden zum Präsidenten : J o h a n n  B ö c k h , Director der kgl. 
ung. geol. Anstalt ; zum Yicepräsidenten : Dr. J o s e f  A. K r e n n e b . o . ö . Professor 
der Mineralogie und Petrographie an der kgl. Universität Budapest ; zum ersten 
Secretär Prof. Dr. M o r i z  S t a u b  und zum Hiilfssecretär Prof. Dr. K a r l  Z i m á n y i .

I. VORTRAGSSITZUNG A M  9. JÄNNER 1895.

Vorsitzender: J. B ö c k h .

Zur Wahl zum ordentl. Mitgliede wird von Seite des gr. M. Dr. F. S c h a - 
f a e zik  die

Actien Gesellschaft «Farina» in Budapest vorgeschlagen.
Folgende Vorträge gelangten an die Tagesordnung.
1. L. Biró besiiricht die von ihm entdeckten «neuen Höhlen im  Comitate 

Bihar». Der Vortr. besuchte im Herbste des verflossenen Jahres die Höhlen des 
Biharer Comitates vorzüglich behufs Ausführung von entomologischen Sammlun
gen und stiess bei dieser Gelegenheit in der Umgebung von Fericsel in der Nähe 
der «Erzherzog Josefs Höhle» auf eine grössere und noch mehrere kleinere 
Höhlen, welche bis jetzt theils ganz unbekannt waren ; zum Theil wusste von 
ihrer Existenz nur die Bevölkerung der Umgebung. Die grösste liegt im Thaïe 
«Piatra-Luna», die in ihrem Inneren einen Bach beherbergt und in ihren einzel
nen Theilen schöne Tropfsteinbildungen aufweist.

2. Dr. T h . v . S z o n t a g h  legt jene «paläontologische Sam m lung» vor, die er 
bei Gelegenheit seiner vorjährigen Studienreise von Herrn Prof. E. F b a a s  in Stutt
gart als Geschenk für die kgl. ung. geol. Anstalt erhielt. Diese Sammlung umfasst 
mehr als 150 Exemplare aus den Kalk- und Sandgesteinen und Mergeln des Jura, 
der Trias, Lias und des Malms des Schwabenlandes.

3. Dr. L. T r a x l e b  (Munkács) beschreibt in seiner Abhandlung « Spikula 
von Süsswasserschwämmen aus Brasilien» jene Spikula, welche er in Kieselguhr 
der aller Wahrscheinlichkeit nach von San Paolo in Brasilien herstammt, vor
fand. Es sind dieselben Amphidisken, zweierlei Parenchym- und zweierlei Ske- 
lettspikula. Unter den Amphidisken fand er auch solche vor, deren Scheiben
4— 10, tief eingeschnittene und hackenförmig zurüekgebogene Kerbzähne tragen, 
wie sie bei keinem einzigen bekannten Süsswasserschwamme Vorkommen. 
Nach den untersuchten Spikula konnte er aus dem brasilianischen Kieselguhr 
folgende Arten feststellen, u .  zw. Tubella spinata C a r t . ,  welche auch heute im
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Amazonstrom lebt ; M eyenia plumosa Cart . yak. Palmerl P otts ein gegenwärtig 
in Ostindien und Mexiko lebender Schwamm und schliesslich die ihrer oberwähn- 
ten Amphidisken und stacheligen Skelettnadoln wegen auffallende neue Art : 
Tubella Thumii n. sp., welche wahrscheinlich auch zu den recenten Arten gehört. 
Dem Gesagten nach ist die Kieselerde von San Paolo als eine alluviale Bildung zu 
betrachten.

In der am 9. Jänner 1895 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses erledigte 
derselbe vor allem die internen Angelegenheiten der Gesellschaft ; er wird ferner 
auf den Vorschlag des A. M. Dr. Th. v . Szontagh der Generalversammlung die 
Wahl des Prof, und Musealcustoden Dr. E berhard F raas in Stuttgart zum corre- 
spondierenden Mitgliede der Gesellschaft empfehlen und acceptirt den Schrif
tenaustausch mit dem Senckenbergischen Museum in Frankfurt a. M.

Den ersten Artikel des vorliegenden Heftes (S. 1—4. des ung. Textes) bil
det der von Dr. M. Staub verfasste und auf der Generalsammlung vorgetragene 
Nekrolog über den im Vorjahre verstorbenen Protector Fürsten N ikolaus E szter- 
házy v. G alantha. Die Gesellschaft erfreut sich seit ihrem Bestände der gütigen 
Protection der ihrer patriotischen Verdienste ivegen hoch hervorragenden fürst
lichen Familie. Der verstorbene Fürst übernahm das Protectorat der Gesellschaft 
von seinem Vater, Fürsten P aul E szterhäzy im -Jahre 1856.

Auf S. 29 (29 ) bespricht L. H ollós einen in den Friedhöfen von Kecskemét 
sich besonderer Beliebtheit erfreuenden Grabstein, der unter dem Namen «belgi
scher» oder «Ivoire-Granit» zu verhältnissmässig hohem Preise abgeht; aus seiner 
Untersuchung geht aber hervor, dass er nichts anderes, als bituminöser Kalk
stein sei.

Auf S. 47 (47) des ung. Textes befindet sich das Verzeiclmiss der Funktio
näre der Gesellschaft im Jahre 1894 ;

auf Seite 48 (48) das Verzeichniss der Mitglieder der Gesellschaft im 
Jahre 1894 ;

auf S. 57 (57) das Verzeichniss jener gelehrter Gesellschaften des In- und 
Auslandes, mit denen die Gesellschaft im Jahre 1894 im Sehriftenaustausch 
stand ;

auf S. 64 (64) das Verzeichniss jener Pnblicationen, die die Gesellschaft 
im Jahre 1894 am Wege des Schriftenaustausches oder als Geschenk erhielt.
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