
szobrászaink a tiszolczi, esetleg a klenóczi nyers anyaggal 
kísérleteket tennének; bizonyára értékitliető lenne ez a hazai 
nyers kincs s talán kiáltaná sok külföldivel a versenyt, 
melyért drága pénzünknek ki kell vándorolni.

Végül fogadják szives köszönetemet, kik kutatásaimnál 
szóval és tettel gyámolitani szívesek voltak nevezetesen 
Dologh János k. kohóhivatali főnök, Sói ez Vilmos k. vas
gyár felügyelő és Bláinzky Vendel bányatiszt urak.

I rodal om.
M ikroskopische P h is io g rap h ie  d e r m assigen G esteine.

(Rosenbusch, Stuttgart 1877.)

Alig egy évtizede, hogy a górcső használata a kőzet
tani kutatásokban szélesebi) elterjedést nyert és máris az uj 
észleleteknek s felfedezéseknek oly menyiségét köszönjük 
ezen hatalmas kutató eszköznek, hogy a nyert eredménynek 
rendezése és kritikai feldolgozása, már gyakorlati szempont
ból is, napról-napra kívánatosabbá vált. Ezen nehéz, de kí
vánatos feladat megoldása képezi a czimben nevezett munka 
czélját s tárgyát, sikerének biztosítását pedig magában a 
szerző nevében látjuk s alig képzeljük, hogy ezen dolgo
zathoz hivatottabb kéz foghatott volna, mint az, mely a kő
zetalkotó ásványok górcsövi viselkedését oly beható szak
ismerettel s oly gondos objectivitással tudta ecsetelni 1). Az 
akkor lerakott széles s biztos alapon nyugszik tehát azon 
épület, melyben a szerző az újkori petrographia által előte
remtett anyagot rendszeres s öszhangzatos egészé egybekap- 
csolá. Az ily vállalat nehézségeit megbecsülheti az, ki az 
újabb kőzettani irodalmat figyelemmel követé. A górcső

') Rosenbusch: Mikrosc. Physiographic der petrogr. wichtigen 
Mineralien ,1875.
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által megnyitott uj kutatási térre hivatott, hívatlan tolako
dott s bármily örvendetesnek lássék az itt kifejtett buzga
lom, másrészt nem tagadható, hogy amint a górcső által fel
tárt jelenségek magyarázatában a személyes felfogásnak s 
önkénynek tágas tér nyílik, a sokfelől rendszer nélkül ösze- 
vett észlelefekben a fogalmak zavara csakhamar mutatko
zott. Ezen zavar megszüntetésére Zirkel, Vogelsang s mások 
sokat tettek, mindazonáltal még távol vagyunk a kívánatos 
rendtől s egyhangúságtól. Mily határozatlanság uralkodik 
még némely alapfogalom, mint p. o. alapanyag és bázis, 
kristallit s kristály körül! Hányféle értelmezésben részesül 
a mikrofelsites bázis természete? mily hiányosak s egyol
dalúak még azon ismertető jelek, melyekkel egymáshoz kö
zel álló ásványokat (augit, amphibol, Orthoklas, plagioklas) 
egymástól megkülönböztethetni vélünk! A szerzőnek tehát 
első feladata volt az általa használt kutatási módszert szi
gorú következetességgel keresztül vinnie, a használatban 
levő kifejezések fogalmát szabatosan körülírni és a lénye
gest a lényegtelentől, a biztosat a bizonytalantól élesen kü
lönválasztani. Ily elvekkel fogott a szerző a tömeges kőzetek 
mikroscopikus szerkezetének leírásához; ezek szerint hasz
nálja fel, magyarázza és helyreigazítja más kutatók ered
ményeit, igy közli saját gazdag tapasztalatait, melyek több
nyire amazok ellenőrzése vagy kipótlására is szolgálnak, 
végre pedig az adatok eme egyöntetű fejtegetéséhez fűzi a 
tömeges kőzeteknek azon csoportosítását, mely belszerkeze- 
tüknek és geológiai állásuknak egyaránt megfelelni látszik.

A leírás — a mint a munka czime mondja — csak a 
tömeges vagyis megmerevülési (pyrogen) kőzetekre szorítko
zik, de közülök is csak azokat karolja fel, melyek való
sággal geológiai testeknek nevezhetők, tehát a földkéreg alko
tásához szembetűnő módon járulnak; az alárendelt telérekben 
vagy behelyezkedésekben mutatkozó különlegességeket pedig 
nem veszi tekintetbe. Másrészt az eruptiv kőzetek tuffáin



tett górcsővi észleletek az illető helyeken közültetnek, mint 
a melyek a lávák genetikai viszonyaira nézve fontosak.

Azon sajátságos jelenségek, melyek az áttörő s az 
áttört kőzetek érintkezésén oly gyakran mutatkoznak szin
tén érdekes vizsgálatok s magyarázatok tárgyát képezik.

A mi a könyvben követett rendszert illeti, igen ter
mészetes, hogy a feldolgozandó tárgyaknak, tehát a töme
ges kőzeteknek bizonyos systematicus beosztása, már csak 
az áttekinthetőség s tájékozás által is követeltetett. De hogy a 
szerző nemcsak e tekintetből, az egyik vagy a másik beosz
tási elvhez nyúlt, hanem inkább az általa felállított rend
szerrel a természetben rejlő összefüggést és taglalást iparko
dott kifejezni ; ezen törekvést, ha már előre sem tételeztük 
volna fel, következő érdekes szavaiból is kell felismernünk :

„A mily észrevétlen átmenetek léteznek a kőzetek között, 
ásványi öszetételük változása folytán, szintoly fokozatos át
meneteket képez a szövet változása is és úgy hiszem némi 
joggal tehetem fel, hogy minden gondolkozó petrograph ta
pasztalatainak terjedésével, tudományos nézeteinek három 
fejlődési fokán ment keresztül, melyek azáltal nyernek több 
mint személyes érdeket, hogy a tudomány történetében is, 
mint a haladásnak különböző phasisai fordulnak elő. Ezen 
fokok elsejében a kutató az egyszerű systemák lelkes hive, 
a jól jellemzett typusoknak sorát ismeri csak, nem pedig 
a közbeeső fokozatokat; a második stádiumban lépésről- 
lépésre azon meggyőződésre jut, hogy a természet mégsem 
illik egészen ama merev rendszerbe; a szilád alapon nyugvó 
typusok száma gyérül, az átmeneti alakoké mindinkább sza
porodik. Elfordul tehát a merev systemától s magasztos lel
kesedéssel hirdeti a sor folytonosságát, a fejlődés egymás
utánját, az átmeneteknek mindent öszekapcsoló észre vehe- 
tetlenségét. Ezen megkülönböztetés nélkül való általánosság
ban, ezen határozatlan s korlátlan zűrzavarban csak lassan- 
lassan fedez fel bizonyos szilárdabb pontokat: vagy •—



hogy petrogfäphikus kifejezésmóddal éljek — nézeteinek 
alaktalan magmájában jegeczedési központok képződnek, 
melyek közül, a távolsággal némileg arányos sűrűséggel, uj 
meg uj hasonnemü anyag csoportosul. így aztán oly cso
portközök keletkeznek, melyek központjai tisztán jellemzett 
s jól megkülönböztetett helyeket foglalnak eb mig kerületeik 
sokfélekép érintkeznek s egymásba olvadnak. Viszatérünk 
a rendszerhez, mely azonban most már nem bir az első kor
szak merev élességével s életnélküli mozgatlanságával.“

Úgy hiszük, hogy ezen szavak a szerző álláspontját 
elég világosan jellemzik. Lássuk már most hol keresi ő azon 
szilárd központokat, melyek a természetnek megfelelő rend
szer alapjául szolgáljanak. A kőzetek fő- és alosztályozásá
nál eddig tudvalevőleg többféle kid- és belviszonyt vettünk 
tekintetbe, u. m. az általános vegyalkatot, az ásványi ösze- 
tételt, a földtani kort, a szövetet stb. Rosenbusch is vegyes 
kategóriákat állít fel, a fősulyt azonban az alkatrészek mi
nőségére fekteti E szerint a tömeges kőzetek főosztályozá
sára a legkiválóbb ásvány szolgál, u. m. orthoklas, plagiok- 
lasz, nephelin és leucit, végre olivin.

Az alosztályozás egyrészt a geológiai korhoz (harmad
kori- és harmadkorelőtti kőzetek), másrészt a másodrangu 
alkatrészhez (u. m. az Orthoklas kőzeteknél a kvarcz, Pla
gioklas kőzeteknél az Angit, Amphibol, Biotit s Diallagit stb.) 
alkalmazkodik. Végre a szövet (gránitos, porphyros és üve
ges) az egyes csoportokon belül alosztályokat képez. Hogy 
ezen vagy bármely más kőzettani beosztás egészen követ
kezetes nem lehet, sőt hogy belértékének csorbulása nélkül 
a taglalás megfordulása is keresztülvihető, ez a dolog ter
mészetéből folyik és a szerzőnek fentidézett szavaival ösze- 
fér. Az elfogadott rendszer megbirálásáról tehát itt nem lehet 
szó, de ha a mai nap legáltalánosabban elfoglalt szempont
ból tekintjük a dolgot, feltűnik, hogy a szerző oly csekély 
figyelemben részesíti a kőzetek cbemiai minőségét, mely sze-
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riut már szokássá vált a savasabb kőzeteket a bázikusab- 
baktól különválasztani. Igaz, bogy ezen ellentét a menyiben 
a kőzetek vegyalkata az elegyrészekétől függ, egészen véve 
a szerző rendszerében is feltűnik, de a részletekben a chemiai 
elv elhanyagolása helyenként feltűnő egybeállításokra vezet. 
A földpát minőségére ellenben igen nagy snly van fektetve, 
de e tekintetben a szerző csak egy- s a háromkajlásu föld
pát közötti különbséget használja fel az osztályozásnál, úgy, 
hogy az orthoklas-kőzetek külön nagy csoportot képeznek. 
A plagioklas elnevezése alatt öszefoglalt egyes földpátfajok 
megkülönböztetésére a szerző concret esetekben a Des Cloi- 
seaux-féle opticai ismertető jeleket használja, de a plagiok- 
las-faj szerint való osztályozást mind elméleti, mind gyakor
lati szempontból elveti; az elsőből azért, mert a Tsckermak- 
féle földpát elmélet szerint a plagioklasfajokban az isomorph 
anyagoknak százalékos ingadozásait még ugyanazon egy 
kőzetben is előfordulónak tartja, gyakorlatilag pedig a pla- 
gioklasfajok pontos meghatározása legtöbb esetben kivihe
tetlennek látszik. A lángkisérleti módszerről, mely ezen mű
tétet oly nagy mértékben elősegíti, nem tesz említést. Egyéb
iránt igen helyesen mutatja ki azt is, hogy az eddigi le
írásokban a földpátok monoklin vagy triklin volta sok 
esetben igen felületes módon, tisztán csak az ikerrovátkosság 
fellépése vagy hiánya szerint lett meghatározva.

Az olivinnak az eddigi szokásnál nagyobb fontosságot 
tulajdonit a szerző, a menyiben némely kőzetcsoportban ne
vezetesen a plagioklas-augitkozetek csoportjában az alosz
tályzást ezen ásvány fellépéséhez köti, ép úgy, mint a 
savasabb kőzeteknél a kvarezhoz. Evvel összefüggőleg az 
olivint mint a basalt lényeges alkatrészét tekinti, miből az 
következik, hogy némely, eddig basaltnak nevezett kőzet 
más osztályokba soroztatik. A harmadkori basaltok régibb 
képviselőire pedig a „kőzettani systematika Ahasverusa“ a 
Melaphyr nevét alkalmazza, melynek ezúttal szabatos értei-
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mezés által biztos állást s létjogot szerezni akar. E szerint 
tehát a Melaphyr „az olivin diabasok porpkyros kiképző
dése“, „régibb (barmadkorelőtti) tömeges kőzet, mely lénye
gileg a plagioklas , augit és olivinnek szabad vasoxydokkal 
és bármely minőségű bázisból váltakozó arányban álló ke
veréke“.

A kőzetek ásványi elegyrészei által képezett osztályok 
s csoportokon belül, még szövetük minősége is képez alosz
tályokat. A divatozó három szövetformát, u. m. a szemcsés 
(gránitos), porpkyros és iivegnemii szövetet, a szerző is el
fogadja, de azoknak értelmezésében a górcsővi vizsgálatok 
módositó befolyása mutatkozik. ,,Illő“-e, — úgymond — 
hogy az ,,alapanyag“ fogalma nem ezen anyag valódi ter
mészetétől, hanem a használt opticai eszköz, a nagyitó 
lencse vagy górcső jóságától és az észlelő nagyobb vagy 
kisebb gyakorlottságától tétessék elvben is függővé?“ 
Elvének keresztülvitele azt hozza magával, hogy azon kü
lönbség, melyet Zirkel „alapanyag“ s ,,bázis“ között felál
lított, elenyészik, e két fogalom egybeolvad s már ezentúl a 
petrographiában csak a tömeges kőzetek azon részeire szo
rítkozik, melyekben a tömecsek kristálytani elrendezése 
semmikép sem fedezhető fel; ez tehát a „bázis“, Zirkel 
értelmében, mely lehet üveges vagy felsites. A mely kőze- 
zetek szövetében ezen amorph anyag végkép hiányzik, 
azokét nevezzük szemcsés vagy gránitos szövetnek, ha a 
kristályszemcsék nagysága, tekintet nélkül absolut méreteikre, 
egymástól nem lényegesen eltér; a midőn a gránitos szövet
ben szemcsék keverékéből nagyobb kristályok is kiválnak, 
p o r p h y r s z e r ü  szövetről szólhatunk. A p o r p h y- 
r o s szövet ellenben csak azon kőzeteknek tulajdonítandó, 
melyek amorph alapanyagnak és kristályos szemcséknek 
keverékéből állnak. Ott, a hol a kristályos kiválások pará
nyiságuknál s ritkaságuknál fogva csak igen alárendelten 
szerepelnek vagy talán végkép hiányoznak, üvegszövetről 
szólhatunk.
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Midőn e mondottakban a felfogásnak s az előadásnak 
némely sajátságára figyelmeztettünk, a munka valódi tartalmát 
úgy szólván alig megérintettük. Az olvasó közönségre biz - 
zuk azon gazdag kincs megbecslését, melyet a szerző 
ernyedetlen szorgalma mind saját uj megfigyeléseiből, mind 
a régibb adatok gondos öszeállitásából s kritikai megvilá- 
gitásából mentett s e kötetbe lerakott. Midőn egyrészt az 
előadás világossága, a fogalmak szabatos körülírása és a 
rendszer következetessége e munkát kitűnő tankönyvvé te
szik, másrészt nem sokat mondunk, ha benne a mikrosco- 
pia kőzettan mai állásának kimerítő viszatíikröztetését látjuk, 
s mint ilyet a szaktársak figyelmébe ajánljuk. A mikrosco- 
piai kőzetleirásra vonatkozó irodalomnak gazdag czimjegy- 
zékét, mely a munkához csatoltatott, szives köszönettel fo
gadjuk. I. B.

V e g y e s e k .
F o n t o s  ő s l é n y t a n i  l e l e t .  A szerves ősvilágnak a föld 

rétegeiben rejlő maradványai közül azok^érdemelnek különös figyelmet, 
melyek a most élő állat- vagy növényfajok, családok, sőt osztályok szi
gorú jellegeitől eltérvén, vagyis két vagy több osztály sajátságait 
egybe foglalván, mintegy közvetítő szerepet játszanak a szerves világ
rendszerében. E tekintetben alig idézhetünk nevezetesebb példát mint 
a hires Archaeopterix lithographica Owen nevű madarat, melynek fark
képződése oly világosan utal azon rokonsági viszonyra, mely a mada
rakat a hüllőkkel hozza kapcsolatba. Az Archeopterix első s mind
eddig egyetlen példányát ltí évvel ezelőtt találták a solenhofi kőfejtő
ben s jelenleg a British Museum őrzi. Folyó év nyarán Bajorország
ban Triesdorfban Eichstätt mellett ezen nevezetes állatnak egy másô  
dik példányát fedezték fel s ezen uj lelet annál fontosabbnak tekin
tendő, mivel az első példánynak lényeges hiányát pótolja. Tudjuk 
ugyanis, hogy a londoni példány a madárnak hüllőszerii farkkifejlődé
sét ugyan igen tisztán mutatja, a lábak is elég jól megvannak, ellen
ben a fej hiányzik. Az uj példány nemcsak az öszes alak, a fark, a 
szárnyak, a lábak épségére nézve kitűnőnek mondható, hanem — mi
a fődolog — a nyak, a fej s csőr alkotása is tisztán kivehető.
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