VIII. tof. (1878.) F Ö L D T A N I K Ö Z L Ö N Y . 1- 2 . fjein. febr.) szám.

ÉRTEKEZÉSEK.
Petrographiai s geológiai tanulmányok Selmecz környékéről.
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Honunk egyik legnevezetesebb vidékének vulkáni képleteit ki,sér
tem meg az ásvány-associatióra alapított trachyt-osztályozásom szelle
mében tárgyalni. *) A kőzetanyagot a petrographiai tanulmányozásra
legnagyobbrészt magam gyűjtöttem s ugyanannak geológiai körülmé
nyeiről 1877. nyarán, néhány héti ott tartózkodás alatt, adatokat sze
reztem.
Selmecz bányászati és geológiai irodalma jelentékeny, de kőzettani
tekintetben sok nem történt; s különösen az újabb módszerek segítségé
vel kivitt terjedelmesebb és az előjövési viszonyokkal öszhangzásban
tartott tanulmány merőben hiányzik. Selmecz geológiai szerkezete bonyo
lódott s ezt nagyrészt a kőzetek eredeti állapotának sokfele elváltozása
is okozza. Legczélszerűbbnek tartom ennélfogva a nehéz feladat némi
megoldását úgy kisérteni meg, hogy előre a legfeltűnőbb, de kétségte
len eredményt nyújtó viszonyokat bocsássam.
Megkezdem a felületen észlelhető áttörésekkel (1); következtetem
azután nagyobb területen a Rhyolith s egy ponton a Trachyt képződé
sének körülményeit (II); s utoljára veszem elő azon nagyszerű szelvényt,
melyet a Il-ik József altárna nyugoti és keleti feltárásai nyújtanak (III).
*) Ezt vázlatosabban a m. tud. Akadémia ülésében 1877. június 11. ismertettem
meg „Irányelvek a Trachyt osztályozásra nézve a felvétel alkalmával“ ; egész terve
zetében megállapítva előadtam Bécsben 1877. sept. 28., a német geológiai társaság
ott tartott vándorgyűlésén „Ueber die Chronologie, Classification und Benennung der
Trachyte von Ungarn.“
F öld tan i K özlön y. V III. évf.
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I. Közét feltörés régibb kőzeten.
1. Bazalt áttörés Biotittrachyton Kisiblyén. Selmecz érdekesebb pont
jai közé helyezte ezen áttörést valamint csaknem minden régibb geology
ngy Pettko is, *) és mint ilyet a magyar Földtani Társulat vándorgyű
lése alkalmával 1871-ben a helyszínén bemutatott. Ezen kétségtelen ér
telmű és könnyen megtekinthető feltörés méltán megérdemli, hogy leg
először azzal foglalkozzam.
Miféle Trachyt az, melyen a Bazalt áttör?- A kisiblyei hegy Trachytjának alapanyaga zöldes, ennélfogva egészben véve Zöldkő trachyt.
Az associatióból szabad szemel kivehető a Biotit, az Amphiból és az
ikerrovátkos üvegfényű Földpát, tehát a helyszinén azt Biotit-AmpliibolTrachytnak mondhatjuk. A plagioklast a lángkisérletben Andesinnak
ismervén fel, a Trachyttypus rendszeres neve lesz:
Biotit- Amphibol- Ándesin- Trachyt, Zöldkő állapotban s ebből áll
a kisiblyei hegy és környéke. A Bazalt a hegy ENy. oldalán telér alak
ban tör . fel, de úgy, hogy közbe a Trachytból táblák vannak beéke
lődve. Ilyen helyen a Trachyt erősen m állott; maga a Bazalt is gyakran
el van változva az érülés határán. A hegy más oldalán egy vízmosásban
a bazalttelér kiékülését és kanyargós alakját vizsgáltam, de itt mind a
két kőzet erősen szétment, a Trachytdarából gyűjtöttem (1743 30/7 1877.)
leginkább azért, hogy abban kvarczot keressek, de azt a mechanikai
elválasztásnál nem találtam, tehát nem Kvarcztrachyt. Biotit is kivehető
a darában, sőt még jó Földpátok sem hiányzanak, s ezek a lángkisér
letben jelleges Andesinkéut viselkedtek. A Bazaltból ezen vízmosásban
nehéz ép példányokat találni, de annyiból meg igen nevezetesek,
hogy bennök ugyanezen Biotit-Amphibol-Trachytból kisebb-nagyobb
zárványok fordulnak elő A jó példányok a Bazaltból a hegy meredek
ENy. oldalán kaphatók, hol a telér vastagsága tetemes és távolabb az
érintkezés határától a Bazalt épsége kifogástalan. A hegy ezen oldalán
nevezetes az is, hogy a Bazalttól éjszaknak és délnek is a Trachyt jól
fel van tárva és így annak typusa ott is meghatározható. A Bazalttól
éjszakra (175) a Trachyt zöldes ritkás öregszemű. Makroskoposau jól
kivehető a Biotit erősen fénylő fekete, gyakran liexagonos pikkelyekben,
az Amphibol barnás fekete fénytelen hosszúkás oszlopokban, és a jó
nagy Földpátok, melyeknek még gyakran némi üvegfényük és ikerrovátkosságuk van. A lángkisérletben az Andesin tulajdonságait jól mu
tatják. Kvarczot nem észleltem.
*) Földtani Közlöny 1871. VIII. 52. A 178-ik lapon röviden ír is róla.
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A bazaltkitörés ellenkező vagy déli oldalán a Trachyt (176) sű
rűbb ; az alapanyag- színe vörhenyes-szürke, ebből az erősen fénylő fekete
Biotitpikkelyek elég ritkán vannak kiválva. A Földpát olykor 5—6
mm. hosszú, némelyik még fénylik, üveges s ikkerovátkosságot jól mutat.
A lángban Andesin, de Labradoréhoz hajolva. Makroskoposan néha Kvarcz
is látszik; a vékony csiszolaton Ampliibolromokat lehet érdekesen ki
venni; a kristályok között nagyok is vannak, de mind pusztuló félben.
Olykor csak a körvonala van meg, másszor még az anyag része is jól
mutatja egy nicollal az elsötétedést, valamint a sajátságos hasadási
rhombos területeket. Kvarcz apró szemekben is gyéren látható a mikroskop alatt, de azért a kőzetet már lehet Kvarcztrachytnak mondani.
Még egy nevezetes és egyszerű nagyítóval felfedezhető elegyrész ezen
Trachytban a Gránát. A kőzet törlapjain vettem észre, még feltűnőbb
az az ő veres színével, ha a darab egy oldalon csiszolva van. A Grá
nátban néha földpát van kiválva, úgy mint ezt a Karancs hegyi Gránáttrachytban sokszor észleltem, ilyenkor az alak határozatlan gömb, s
annak határán belül van polysynthetes földpát kiválva és csak az ezek
közti hézag még piros gránát. Azonban ez oly gyér, hogy a Trachytnak
sem jellemzésére sem osztályozására még nem foly be, és így ez is csak
Biotit- Amphibol- Andesin- Kvarcz- Trachyt, de mindenesetre hozzátéve
gyéren apró piros Gránáttal.
Még további pontról keletnek is van Trachytom a Riegel hegyről
Kohlbach felé, jóval íolebb, mint a Bazalt kitörése; a typus ugyanaz, a földpátok között Andesin és Labradorit viselkedésitek jönnek elő. A Trachyt
azonban itt sem normál. Alapanyaga fellazúlt, vereses, abból fényes fekete
Biotit elég gyakran, kevéssé fénylő Amphiból gyéren, de annál több Földpát
van kiválva. Az ikerrovátkosság néha jól kivehető, valamint az is, hogy
üveges. Ezen üvegessége daczára néha az ujjak közt szétmorzsolható,
az igy kapott homokszemek azonban fényesek szögletesek, és a lángkisérletre alkalmasak. Olykor fehér kaolinos burok vonja be az egyes
kristályokat.
Kohlbachról is van régi anyagom ugyanezen trachyttypusból, az
tehát Selmecztől keletfelé még tovább is terjed.
Miféle Bazalt az, a mely Kisiblyén áttör? A kisiblyei Bazalt egyik
nevezetessége az, hogy sok jó Földpátot tartalmaz. Kékes fekete igen
ép alapanyagából fényes leveles szövetű egészen átlátszó és éppen azért
szintén feketének látszó *) egyénekben van kiválva. Az ikerrovátkosság
gyakran jól kivehető. A kisebb és éles körvonalú plagioklasokon kivűl
A Mert mögötte, mint üvegtábla mögött, a fekete tárgy látszik, innét valóságos
fekete tükröt képez.
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van olykor Földpát, mint zárvány, melyet szabálytalan körvonalánál
fogva mint beolvasztott preexistált ásványt kell tekinteni. Színe egész
ben szennyes szürke, üvegfényü és erősen repedezett. Bizonyos irányban
tekintve kitünően ikerrovátkos. 11a egyes lemezeket hasítunk, ezek víztiszták s igen fénylők, anyaguk általában oly tiszta, mint akár az iz
landi Calcité.
Ezen Földpát a lángkísérletben Oligoklasnak mutatkozik; a Bazalt
tömegéből kifejtett kisebb Földpátokat is, hol Oligoklasnak, hol olyan
Andesinnek találtam, mely Oligoklashoz közel áll.
Végre magát az alapanyagot is hasonló módon vizsgáltam s kap
tam egy fekete könnyen olvadó üveget, melynek lángfestési és olvadási
viszonyai szintén engednek Oligoklas-Andesin jelenlétére következtetni.
Ezen üveggömb egyes részein zöldes nem-olvadó bibircsek (Olivin) ál
lottak ki. A kisiblyei Bazalt Földpátja tehát a legkönnyebb olvadási!
nátrium-plagioklas. Angit ja szintén könnyen olvad, de az alapanyagban
vele együtt előjövő Földpát lángfestési tulajdonságát úgy Nátriumra mind
Káliumra nézve nem másítja meg máskép, mint csökkentés által jelen
létének arányában. Egy másik preexistált ásvány, mintha Amphibol
volna, mely azonban csak nagyobb egyénekben jön elő, melyek néha
egészen szabálytalan körvonalnak, másszor még nagyából a kristály
határai megvannak. Ez is azon sajátos üveges állapotban van, melyben
a Bazaltok ampbibolja megjelenni gyakran szokott. Mikroskopos Amphi
bol nincs ; a mit az Amphibolból beolvasztott a Bazalt, az abból mint
Angit vált k i ; azonban alkalmas példányom mikroskopi vizsgálatra a
nagyzárványokból nincs. *)
Kisiblye a Kálvária hegytől KDK-re esik s a kettő között egy mélyedmény van, egy oly völgy, mely a kozelnikivel összefügg, s melyen Bélabányáról a vasút jön. A Kálváriahegy magasra emelkedő Bazaltja és a
kisiblyei valószínűleg egy és ugyanazon képlet különböző szétágazása,
daczára annak, hogy az olivintartalom a kálváriahegyiben jelentékenyen
nagyobb, mi a nagyobb tömöttségét is okozza; **) de Földpát és Am
phibol szintén láthatók benne, és a lángkisérletben a viselkedés egészen
megegyezett a kisiblyeivel úgy, hogy itt is az Oligoklas-Andesint van
*) A n (1 r i a n is említi, hogy a kisiblyei Bazaltban nagy Amphibol „basalti
sche Hornblende“ jön elő. B e u d a n t is látott „on découvre aussi dans cette roche
quelques petits cristaux noirs, qui paraissent étre de l’amphibol, á en juger par Jeur
cassure longitudinale lamelleuse, trés nette et trés brillante“. Az amygdaloidos Bazalt
ban említ Beudant sugaras Aragonitot, Calcedont és Chabasitot; ez utóbbit mint ritka
ságot Zipser gyűjteményében látta.
**) A Kálváriahegyi olivindús Bazalt tömöttsége 3.03, mig Kisiblyéről egy
mandolaköves példány tömöttsége 2.88.
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ok feltenni. *)' Régibb vizsgálataim szerint az ajnácskővidéki és salgó
tarjáni Bazaltokban is, hol Oligoklas, hol Andesin; az erdélyi kiskapusi
ban szintén Andesinnek találtam a Földpátot. Labradoritot eddig, vagy a
még bázisosabb Anorthitot egy Bazaltban sem találtam. Ezzel összhangzásban van azon német petrographok észlelete, kik a vékony csiszolatokat savval étették s azt találták, hogy a Bazaltok Földpátja nem
támadtatik meg.
Kérdés, bogy miből tör fel a Kálváriahegy Bazaltja ? Ennek oly
evidens feltörési körülménye ugyan nincs, de hozzászólni a dologhoz le
het először azért, mert van egy brecciaszerű előjövése, melyben szögle
tes Bazalt törmelék között a hézagot zöldes Trachyféle anyag tölti ki,
s ebben elpusztult Amphibol oszlopok néha még kivehetők ; de másodszor
mert a Kálváriahegy környékén ugyanazon Biotit-Trachyt fordul elő,
mely Kisiblyén van, s ezt nevezetesen lehet látni a Kálváriahegytől
délre azon az úton, mely a városból Kisiblyére vezet (174). Egy elmállott Zöldkő ez, melynek vörhenyes-sztirke alapanyagjából fehéres vagy
sárgás s gyakran zöldes Földpátok válnak ki. Lencsével nézve látunk
Biotit-kexagonokat elég bőven, de már erősen pusztulásnak indúlva.
Tehát Biotit-trachyt. Az Amphibol sokkal jobban elváltozott, de olykor
alakjáról még tudhatjuk, hogy meg volt. A Földpátok között van még
annyira ép, hogy fénnyel bir és ikerrovátkosságot mutat. Lángkisérletben az Labradorit-Andesinként viselkedik, e szerint a typus BiotitAmphibol-Andesin-Trachyt, csakúgy mint Kisiblyén (171).
A vasút mentében a feltárás jobb, és ott is ugyanezen Biotit-trachytot látjuk. Van azonban még egy pont, melyen a Kálváriahegy és a
Kisiblyei hegy közötti környék geológiai szerkezetét jó alkalom van ta
nulmányozni, ez egy tárna a Kálvária hegytől keletre (a mihálytárnai
társaságé), melynek gorczán a Trachytot igen sokféle módosulatban
látni ugyan, de az ásványassociatio alapján meggyőződünk, hogy az
mind csak egyféle typusnak felel meg. Egészben véve a Trachyt Zöldkő,
az elegyrészek nagyszerűitek. Szabad szemmel kivehető a Biotit, némely
darabon igen erősen fénylő fekete, másokon kevéssé fénylő sőt fénytelen
hexagónokban ; kivehető az Amphibol, melynek kristályai olykor feltűnően
nagyok, néha keresztikreket képeznek. Kvarcz nem látszik. A Földpát
hol mállott, hol ép, ez utóbbi ikerrovátkos. A helyszínén tehát annyit
mondhatunk, hogy Biotit-Amphibol-PlagioklastrachyL A lángkisérlettel
kiegészítve lesz Biotit-Amphibol-Andesintrachyt. Gyűjtöttem darát is,
*) Halaváts Gyula úr részletesebben foglalkozik „Selmeczbánya Andesin-Bazaltjaival“ a Földtani Közlönyben (1875. 150. lapon), hol a Kálváriahegyi Bazalt egyik
Földpátja általam történt meghatározás szerint Andesin,
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hogy iszapolás által Kvarczot találjak, de nem találtam, ha volt is, el
pusztult.
A selmeczi Bazalt tehát ezen az egymáshoz úgy is oly közel álló
két ponton Biotit-Amphibol-Andesintrackytból illetőleg Kvarcz-trachytból
tör ki, és igy fiatalabb mint ez.
2. Augittraehyt áttörése Biotitlcmlrcztrachyton Szitnyán. -— Szitnya
hegy nemcsak Selmecz, hanem az egész Hont-, Bars- és Zólyommegyei
trachytkörnyék legkiemelkedőbb csúcsa (1007-413 méter) *), helyzete
oly kedvező, hogy róla a trachytkörnyék nagy területére csakugyan
domináló kilátás nyílik : egyrészt a Naszált Yácznál nagyon jól kivenni,
keletről a Mátrát, a Karancs hegységet, nyugotról a Zobort Nyitránál.
Geológiai nevezetessége azonban mindeddig nem volt kiemelve, s
ez abban áll, hogy a Szitnya kimagasló szirtje Augittraehyt, mely
Biotitkvarcztrachyton tör keresztül, mi azt minden oldalról környezi
(1. ábra).
Az Augittraehyt a Szitnya meredek E. oldalán látható, a hegynek
egész éjszaki oldala, a mint az előhegyekből kiemelkedik, Augittraehyt,
és erről az északnyugoti oldalon lépcsőkön feljőve legjobban győződ
hetünk meg. Váladéka táblás, a táblák csaknem függőlegesek. A tetőn
az épülettől északnyugatra elég tisztán lehet az Augittraehyt anyagot
kapni arra, hogy az általános diagnosist meglehessük (H>33) ; az épü
let ellenkező oldalán azonban más érdeket nyújt a Szitnya tető. Itt jól
kilehet venni, hogy tömegébe kisebb-nagyobb darabok vannak a Biotit
Amphibol Kvarcztrachytból beolvasztva. Ezen beolvasztott Trachyt vi
lágosabb színű, alapanyaga ritkás, a Biotit és Amphibol megvannak
támadva, de azért felismerhetők ; ellenben a Földpát és olykor a Kvarcz
épen maradtak. A szírt szegélyéről a vendégház felé ütöttem le ilyen
példányokat, s ezekben Tridymitet találtam azon űrökben, melyek a
beolvasztó és beolvasztott Trachyt között képződtek. Ezen űrök falait
a Tridymit hol színtelen, hol sárgás, hol vasvegylilet által külsőleg sötétre
festett krystálycsoportokban vonja be, az egyének száma nagy, de a
nagyság nem jelentékeny. A kristályok legtöbbnyire egyesen, de
olykor a jellemző többszörös ikrekben is fordulnak elő. A Földpátok
között a nagyok Labradorit s néha Andesin, az aprók között találni
Bytownitot, Kvarcz is van elvétve; puszta szemmel alig, egyszerű nagyi*) „Selmecz és környékének magassági viszonyai.“ A szélaknai m. k. bányamér
nöki hivatal magasság-kóták jegyzőkönyve szerint összeállította Gretzmacher Gyula
m. k. bányamérnök 187G. A Szitnya ezen magassága lejtmérési eredmény. A bécsi
katonai térképen 535 bécsi öl vau
1014.627 méter.
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tóval már hamarább, de mikroskop alatt vékony csiszolatban biztosan
reá jöhetünk. Ez épen úgy mint a Labradorit idegen elegyrész, mely
az érintkezés határán jutott az Augittracbytba csak úgy, mint a Kisiblyei
Bazaltba az Amphibol vagy az Andesin, vagy mint a Detuuátai Ba
zaltba kerültek maguk a dipyramisos Kvarczkrystályók egy olyan Traehytból, melynek azt elegyrészéül ismerjük, és melyen azon Bazalt áttör
hetett. Azonban a Kvarcz a Szitnya begy Traehytjában, miként em
lítve volt, kétféle: közönséges Kvarcz és Tridymit, és erről a vékony
csiszolat, valamint a kőzet egész természetéről általában oly tanulságo
san világosit fel, hogy el nem mulaszthatom itt annak részletes tárgya
lásába bocsátkozni. A csiszolaton a Földpáton kivid, melynek nagyja
és kicsinye jó, még csak az Angit ép és meg van úgy nagy mint mikroskopos egyénekben. Amphibol csak nagy, de ennek is csupán romjai
látszanak, melyeknek kristály határait is, belterületét is, Magnetitek je 
lölik. Az Amphibol anyaga legtöbbször végkép elváltozott, néha azonban
egyes részek még tartják magukat, és itt a barna szín meg egy nicollal az elsötétedés semmi kétséget nem hagynak fenn mivolta fölött.
Az elváltozott Amphibol olykor láthatólag Augittá lett, a nagy Ampliibolkristály területén belül kisebb-nagyobb Augitkristályok képződtek
ki, másszor az Augit-granulatio stádiuma vehető ki.
Egy más ásvány az elpusztult Amphibol határán belül és kivid, de
a határ közelében a Tridymit. Makroskoposan megállapítva a mikroskop
alatt is reá lehet jönni. Tridymitnek kell tartani azon víztiszta elegy
részt, melynek sokszor kivehető hexagon alakja van, másszor ezen alak
egy-két szögét mutatja, néha pedig nincs biztos határvonala. Zárványt
nem tartalmaz. Nem dichroitos; két nicol között a hexagonosak közül
némelyek csak elsötétednek, mások kissé szint játszanak ; a Tridymit
csak vékony pikkelyekben van kiválva és ennek megfelelőleg némely
csiszolatban látni ezek keresztmetszetének megfelelő vonalokat, melyek
a polarizált fényben a Kvarcz igen élénk homogén színeit játszók. Egyes
nagyobb területek kivehető körrajz nélkül szintén elsötétednek ugyan
azon csoportban, ez tán Hyalith, minthogy makroskoposan hasonló kö
rülmények közt egyéb leihelyeken annak a kiválását is észleltem.
Olykor Biotit zárványt is látni, de ez szintén annyira elpusztult,
hogy csak a Magnetit-pontozás segítségével lehet egykori alakjára kö
vetkeztetést vonni, meg azon tulajdonságánál fogva, hogy oP szerint,
néha még van kis ép rész, és az nem dichroitos.
Távolabb a beolvasztott kőzet daraboktól mint egyes beolvasztott
elegyrész is jön elő Kvarcz, de igen gyéren.
A nagy különbségről a Szitnya tető kiálló szírijének Trachytja és
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az azt környező Trachytok között úgy győződhetünk meg, ha az anya
got a hely színén gyűjtjük s tanulmányozzuk.
Én Szélaknán keresztül mentem fel, és a Szitnya egyik ENy.
előhegyén közel a Coburg-féle határhoz gyűjtöttem az első példány
(1582) Trachytot, melynek alapanyaga zöldköves, tele sok apró Pyrittel, de az elegyrészek közül jól kivehető a fénylő fekete Biotit és a
nagy ép Amphibolok; a Földpátok is jók, fénylők és ikerrovátkosak.
Azt, hogy Biotit-amphibol-trachyttal van dolgunk, a hely színén puszta
szemmel ki vehetjük. Egyszerű nagyitó a szennyes zöld néha sűrű
felsites alapanyagban fényes Kvarcz-szemeket is elárul, tehát hogy
Kvarcztrachyt, szintén a helyszínén győződhetünk meg. A lángkisérlet a Plagioklast legtöbb esetben Andesinnek, s gyérebben Labradoritnak mutatja ki. Ennél fogva a typus, Biotit-Amphibol-AndesinKvarcztrachyt, Zöldkő állapotban.
Tovább haladva a Szitnya felé a Gretzmacher forrásnál *) (Petrow
Wrh) gyűjtöttem példányt, mely kissé rhyolitos; a Biotit ép és nagy, az
Amphibol többnyire olvadni kezdő, vagy részben már elpusztult állapot
ban van, s az így támadt űrökben szintén látható a Tridymit, de kép
ződésének igen kezdetleges stádiumában. A Földpát ép s üveges ; ez is
Biotit-Amphibol-Andesin-Kvarcztrachyt (1592).
Még fölebb az utolsó forrásnál valami kísérleti tárna van, egy
Trachytbrecciában behajtva, melynek törmelékei már kétféle typust árul
nak el, van Augittrachyt és Biotittracbyt, amaz ép, emez megtámadott
állapotban, mi felette fontos.
Ezután következik azon tisztás, melynek neve Almáska és magas
sága (Gretzmacher űr közlése szerint) 825 méter a tenger felett. Ebből
emelkedik ki Szitnyának, Augittrachyt szírtje még csaknem 200 meter
magasságra. (1. ábra.)
Lefelé a keleti oldalt választottam a Schosthal-féle tisztásnak tartva,
közel a tetőhöz még egy kiálló tuskóból ütöttem le olyan Biotittrachytot, mely általában kissé rhyolitos, de az Amphibolja beolvad és elpusz
tult, s e tájon sárgás Tridymitek vannak kiválva (1643) ; továbbhaladva
szintén kissé rhyolithos zöldes-fehér nagyszemű Biotittrachytot találtam,
melyben az Amphibolok épen maradtak s Tridymit nincs, hanem Kvarcz,
a mely fényes, de meg van repedezve. A Földpát üveges, elég fényes,
az ikerrovátkosság jól kivehető. A hely színén tett diagnosis szerint
Biotit-Amphibol-Kvarcztrachyt, mit a lángkisérlet eredményével meg
toldva Labradorit-Kvarcztrachytnak mondhatunk. A Földpátok nem
*) 1877. július 29-én hőfokát 4 —5° R-nek találtam.
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egészen épek, mert daczára fényüknek az njak között gyakran szét mor
zsolhatok, és az ilyenek a meghatározásnál nem igen vehetők számba.
Ilia falu felett az északi oldalon le jőve folyvást Biotit-AmphibolKvarcztrachyt van, de a Szitnya vagy középmagasságában réteges Trachyttufa is fordul elő, melynek törmelékei között van Augittrachyt is,
következőleg ennek képletéhez tartozik. Az itt ott kiálló s szálban levő
kőzet között olyan Biotit-Amphibol-Kvarcztrachytot is találtam, mely a
normál állapothoz elég közeli áll, a Földpátja ennek is hol Andesin,
hol Labradorit (166,) az alapanyag sűrű vörhenyes-fekete. Lejebb érve
az éjszaki oldalon Yozarova fogadó közelében a Biotittraehyt zöldköves
hol zöldebb, hol barnább árnyalatban, de a typus nem változik. A Biotiton kivid az Amphibol is igen fénylik, a Földpát és Kvarcz is jól ki
válnak a fénytelen csaknem földes alapanyagból (167,). Tovább haladva
a Szitnya ENy. tövében az u. n. szitnyai remanentialis mezőn ütöttem
le egy igen szép Biotittrachytot. Az egyes elegyrészek között kiváló
nagyságú a fekete fényes Biotit és az Amphibol, melyből már rozsda
veres romok is láthatók a nagyobb számú ép példányok között. A
Kvarcz borsónyi sőt nagyobb szemeket képez, a Földpát is nagy s gyak
ran ikerrovátkos. Lángkisérletileg van Labradorit és Andesin. A mikroskop ezen diagnosist még annyiban egészíti ki, hogy az alapanyag
ban Chlorit képződést mutat ki, valamint a,kevés Magnetit között igen
ritkán olyat, melynek egyrésze Pyrit. (1682).
Itt körülbelül vége van a Biotit-Amphibol-Andesin-LabradoritKvarcztrachytnak, mert leérve a völgybe és Yezarovától bemenve Szitnya-Stefultó faluba sok nagy tusköban hevert az Augittrachit a maga
teljes épségében, és így egészen normál állapotban; ellenben EK-nek
még tart, vannak régibb példányaim Lintich és Szent-Antal tájáról,
azok Biotit-Amphibol-Labradorit-Andesin-Kvarcztrachyt.
Vulkáni képletek táján alig van valami fontosabb, mint az áttö
rési viszonyok megállapítása, mert a chronologiai sorrend megállapítása
főleg ezen alapszik. Lássuk miként volt eddig tárgyalva a Szitnya az
irodalomban.
B. Andrian (1866) *) mint a legújabb így nyilatkozik: ..Das Ge
stein des Sitínaberges bildet eine hell- oder dunkelgrüne Grundmasse,
welche aus einem innigen Gemenge von Feldspath und Hornblende be
steht, darin ausgeschieden sind meist hellglänzende scharfbegrenzte
Krystalle von Oligoklas und in geringerer Menge Krystalle von Horn
blende. Das Gestein zeigt überall sehr vollkommen plattige Struktur
*) Jahrbuch der k. k. geol. Keichsaustalt. Baud XVI." l». 379.
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und ist meist stark verwittert, wodurch die Feldspathkrystalle eine gelb
liche Färbung erhalten und sich graulichgrüne Flecken um die Hornblendekrystalle herum legen, welche dem ganzen oft eine schmutziggrüne
Färbung verleihen. Beudant rechnet dieses Gestein zu seinem „Trachyte
porphyroide“. Es ist kein Zweifel, dass es mit den früher aufgezählten
Varietäten der (Hornblende) Andesite in allen Stücken zusammenfällt/4
Ennélfogva b. Andrián térképén a Szitnya egész környéke csak egysze
rűen Andesittrachytnak van festve. Említi később, hogy áttörést keresett
de nem talált egész „Kőpatak“ felé.
Pettko (1853) annyit mond: „Der Berg Szitna besteht aus porphyr
artigen Trachyt *)“ mi alatt ő, Beudant nyomán, olyan szürke felsites
alapanyagú Trachytot ért, melyből Földpát és Angit van kiválva, de a
melyben sem Biotit, sem Amphibol nincs. **) Azt azonban, hogy vi
szonyban van a Biotit-kvarcz-trachyttal, nem említi.
Beudant (1818) a Szitnya kőzetéről így nyilatkozik. **'") „Le Trachyte
qui le compose est aussi tort différent de célúi qu’on trouve dans les
montagnes adjacentes; il est á páte noir et pyroxénique, tandis que les
autres appartiennent ä des variétés micacés et amphiboliques á páte
claire, rougeatre őu blanchätre.“
Látható, hogy a kőzet diagnózisa e három búvárnál már alapjá
ban eltér. Andrián Amphibolt mond benne, Pettko és Beudant Augitot,
az Amphibol kizárása mellett. Az én vizsgálatom e két jeles mineralog
nézetének ad igazat, mert a Szitnya kőzete Augittrachyi. A Földpátot
illetőleg Pettko és Beudant csak általában mondják Földpátnak, Andrián
Oligoklast említ nem valami külön meghatározás következtében, hanem
valószinűleg az akkor uralkodott abbeli nézet alapján, hogy a Plagio
klas a Trachytban a rajnai s egyéb külföldi Trachytok Földpátja elem
zésének eredménye szerint más nem lehet. Még akkor Hauer elemzései
nem terjedtek ki annyira, hogy Trachytjáinkban Andesint, Labradoritot
és Anorthitot is merjünk feltenni.
Beudant az egyedüli, ki a Szitnya Trachytjának eltérését a kör
nyező Biotit-Amphibol-Trachytokétól kiemeli.
En zárványt találván a tetőn a Biotit-lrachytből, s e zárványt meg
egyezőnek ismervén fel a körülvevő s a Szitnya oldalát azon, vagy 800
méternyi magaslatot képező előhegyek Trachytjával, határozottan áttö
résnek mondom ki azon tapasztalatomnál fogva is, hogy minden más
Trachytkörnyékben, a hol Biotittrachyt, Augittrachyttal érintkezik, ezt
*) Geol. Karte der Gegend .von Schemnitz 1853.
* * ) Geognostische Skizze der Gegend von Kremuitz. 1847. p. 7.
'■'■**) Voyage m. et géol. 1. p. 374.
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fiatalabbnak, tehát úttörőnek tudom. A mikroskopi tanulmányozás is
olyatén elváltozását mutatja a BiotittraChytnak, mely azt mint passiv
viselkedőt tünteti fel a bázisosabb fiatalabb kőzetben. Az érintkezés ha
tárában támadott azon szennyeszöld folt az elpusztult Amphibolok körül,
melyekre Andrian a fönebbi vázlatában némileg reflectálni látszik, és
ugyanazon ritkás helyeken van a Tridymit is kiképződve. Kissé távolabb
az érintkezéstőlcsak egyszerűen rhyolitos a Biotit- kvarcz-trachyt, a meny
nyire a rhyolitos állapotot a Labradorit-Andesin-trachyt ilyen körülmé
nyek között felvenni szokta, ez soha nem oly magas fokú, mint az Oligoklas- vagy Orthoklas-Trachytoknál.
Az 1 ábrában röviden összefoglalva van az Augittrachytnak áttö
rése a Biotit-kvarcz-trachyton a Szitnya csúcsán, valamint a tetőn egy
kis darab mint zárvány a Biotit-kvarcz-trachytból van kitüntetve. Ezen
zárványban van a legtöbb Tridymit, inig a csúcshoz simuló felső vége
a Biotit-kvarcztraehytnak mind a két oldalon szintén tridymites, de
gyengébben.
1. ábra.
1007 in.

825 ni.

a) Augittrachyt.
b) Biotitkvarcztrachyt.
Az Augittrachyt áttörése Biotitkvarcztrachyton a Szitnya csúcsán.

3. Augittrachyt feltörés a völgyeit vonalán. — Szitnyától északra a
tövénél elterülő mélyedményekben úgy északra mint nyugotra az Augit
trachyt vergődik uralkodó szerepre.
aj Ilia völgye esik legközelebb, s az úgy tekinthető, mint Selmecz
völgyének Szent-Antaltól nyűgöt felé közvetlenül a Szitnya tövé
ben húzódó elágazása. Ebből a régibb anyagom között egészen nor
mál Augittrachyt fordul elő.
b) Szitnya-Stefultónál húzódik egy második mellék völgy a selmeczi fővölgyből, Szent-Antal és Selmecz között vagy fele úton, nyugotnak.
Ezen völgyben nevezetesen három pontot ismerek. Az első a falu előtt
van, Szitnyáról lejövet a székéi1 út mentében látni egészen normál
állapotban az úgynevezett Aphanitot, melynek Földpátja jelleges Anor-
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thitként viselkedik, s igy Angit-Anorthit-Trachyt typusnak felel meg, me
lyet a sok Magnetit feketére fest (169). Tovább baladva a falu felé szin
tén a szekér úton látni, hogy ugyanezen Augit-Trachyt fokozatosan
•elváltozik (17ö3), a mennyiben az alapanyag világos szürke, s még to
vább mállva szennyes zöldes szürke és földes lesz. Az Augit csak mint
barnás rozsda van meg, alakja által azonban még elég tudomást ad
úgy minőségéről mint mennyiségéről. A Földpát legtovább áll ellen a
mállásnak, de végre az is kaolinos lesz. Az Augit-Trachyt itt zöldköves
és földes (kaolinos) módosulatot vesz fel és pedig oly fokozatosan, hogy
a legfinomabb árnyalatok észlelhetők, még pedig igen jól hozzáférhetőleg
a felszínen.
Kovács- völgy. Ezen nyugoti irány legtávolibb pontja gya
nánt a Kovács-völgynek azon részét veszem, melyen át a szitnyai út
vezet Szélaknáról. Én ezen az úton menvén Szitnyára. a völgy (Kovács
dolina) felső végén a Hartlabov begy oldalán ütöttem le a szálban levő
kőzetből Augittrachytot, melyből egészen épek (löT ^ és olyanok is vol
tak, melyek már Zöldkőnek mondhatók (1562) és ezek között szintén
látható a fokozatos átmenet.
István-akna. E két véglet közé helyezhető Stefultón az Istvánakna, melynek kőzete már régóta nevezetes azon gömbös kiválásokról
melyek miatt azt gömbdioritnak is mondták. Régi anyagom szerint ennek
a meghatározásához is fogtam. Az István-akna kőzete zöldkőtrachyt,
de erősen metamorpbismusnak indulva; az alapanyag zöld s abban igen
halványan válik ki egyrészt a fehér Földpát, másrészt valami sötétebb
de fénytelen elegyrész, melyről nem tudhatni, hogy Augit-e, Amphibol-e V
Vékony csiszolat sem igen segít, csak annyit mond, hogy ezen sötét ás
vány valami Chlorit, de az alapanyag is tele van ilyen chlorit-féle anyag
gal s ez okozza a kőzet színét általában. A Chlorit pseudomorph képződ
mény, az valamely silikát ásványnak utólagos elváltozásából eredeti,
de az elváltozás annyira ment, hogy az eredeti alakra biztos következ:
tetőst a kőzet maga nem nyújt. Szerencsére kimentenek a gömbök. A
gömböket széttörve az tapasztaljuk, hogy belül épebbek mint a kőzet
a gömb körül, különben maga a kőzet is különböző fokát mutatja az
elváltozásnak, de a gömb belseje mindig épebb, ott a Földpát üvegfényű,
ikerrovátkos, és Augit is vehető ki. Ilyen gömbből véve meghatároztam
a Földpátot, az Anortit-Bytownit, a csiszolaton pedig kaptam olyan
Augitokat, melyeknél az alak nevezetesen a kristálykörvonalak semmi
kétséget nem hagynak a felett, hogy Augit, noha az anyag már Chlo
rit, de egy-két kristálynál még igen kevés megvolt az eredeti anyagból
is és azon az elnyeletés hiányát konstatálhattam. Az István-aknai
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Zöldkő is Augit-traehyt, melyben az Aliéit nagyja és apraja valami
Chlorit ásvány pseudomorph j;ivn lett. Eredetileg az egész kőzet fekete
normál Augittrachyt v o lt; a gömb olyan részt képez az egykori fekete
anyagból, mely képes volt az elváltozásnak jobban ellenáll ani, ott azon
kőzet sűrűbb volt, és igy a gázok és folyadékok nem bírtak oly könynyen behatni mint egyebütt.
Ilyen gömbös kiválást Augít-trachyt Zöldkőben Erdőbényéről is
ismerek, ott szintén érczbányában jöttek elő a tárna szá jától vagy 34
ölben, a gömbök néha fej nagyságúak és egészen normál fekete Augittraehytból állottak, melyek nem mint zárvány, hanem mint a kőzet
folytonosságának eredeti kiegészítői voltak behelyeződve. *)
c)
Selmecz völgyében több ponton üti fel magát az Augit-traehyt.
Déltől északra a következő helyekről vannak példányaim : az antali
kapu környékén több helyen a város alsó utczáján szálban van ; Selmeez szftkvölgyének mentében végig lehet azután követni ; egy neveze
tes pontja a bányászakadémia ásványtani és kohászati intézetének ud
vara (a volt bányatörvényszék épülete), hol az szintén egészen normál
állapotban (mint valódi Aphanit a régi elnevezés szerint) fordul elő
(1782). Még fölebb az evangélikusok lyceuma körül is van. Régibb
példányaim között találok Augit-trachytot a Vereskút tájáról a Gölneiv
féle majorhoz vezető gyalogúiról, valamint a liodrusbányai út táján a
vereskúti tótól balra vagy 100 lépéssel. A szin hol feketébb, hol kissé
zöldbe hajló, de a kőzet ép, normál.
Selmeczről Szklenóra menvén a szekér utón Tepla előtt Bélabányával ferdén szemközt, a hol egy kereszt is áll, van az ut baloldalán
„Dlulio Ustava“ néven nevezett hegy, ott az Augit-trachytot fejtik s
útcsinálásra mint törecset hordják. Nagy tömegekben áll feltárva ; kissé
zöldköves. Finom hasadékaiban olykor sok a I^rit. A kőzeten nagy
ban láva-rétegesség látszik , melyet szabálytalan váladéki hasadék
szel keresztül (112,). Az Augit-traehyt tart azután nemcsak Tepláig, hanem ezen túl jó messze be Szklenó felé. Itt azonban, minthogy
a tájék földtani szerkezete a triász réteges kőzetei, a mész és dolomit
fellépése által tetemesen megváltozik, egyelőre megállapodok.
Selmecz völgyét keletről miként láttuk Biotit-Amphibol-AndesinTrachyt s illetőleg Kvarcztrachyt határolja ; nyugotról nevezetesen a Pa
radicsomhegy zöme szintén Biotit-Amphibol-Labradorit-Andesin Kvarcz
trachyt. Az Augittrachyt mint a későbbi, a fiatalabb eruptio terménye
*)
Andrián említi, hogy még nagyszerűbben mint az István-aknában, van
gömbös Trachyt Zsarnöcza völgyében Zsubkó felett.
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tehát a Biotit-trachyt alól tódult ki, és a szitnyai áttörés alapján azt
kell következtetnünk, hogy az Augittrachyt a Biotittrachytok feküjét
képezi s annak feltörése által képződött Selmecz völgye, melynek két olda
lán a felemelt régibb Biotittrachytok képezik a hegyeket s ezek között, Szitnya után Selmecz legmagasabb csúcsát is a Paradicsomhegyet (936*093 m.).
A második ábrában általános képét akarom ezen feltörési viszony
nak adni, a mely annyiban ellentéte a szitnyai áttörésnek, hogy itt a
feltörő fiatalabb vulkáni kőzet a mélyben marad s a hátán viseli a
régibb vulkáni képletet, mely az előtt a hegyeket összefüggőbb tömeg
ben képezte. Ezen régibb korával összhangzásban van megviseltebb
állapota. Az Augit-trachyt szintén előjön tetemesen megváltozva, annak
a tartama is hosszú volt, öregebb és fiatalabb Augit-trachytok külön
böztethetők meg, ez utóbbiak keresztültörtek amazokon, s erre a Mát
rában kétségtelen példákat észleltem, de egészben véve sokkal többször
van meg az Augit-trachyt normál állapotban, mint a Biotit-trachyt, ennél
rendes a sokfélekép módosult s kivételes a normál állapot; mindezen
esetekben a typus egyrészének meghatározása a petrographiai tanúlmáuy
feladata, s erre legbiztosabban az ásványassociato kitüntetése vezet.
2. ábra.
Paradicsom
hegy

Selmecz
völgye

a) Augittrachyt.
b) Biotitkvarcztrachyt.
Az Augittrachyt feltörése, Biotitkvarcztrachyton Selmecz völgyében.

A selmeczkörnyéki eruptiv képletek viszonyos korára nézve tehát
á ll : a) hogy a kálváriahegyi és a kisiblyei Bazalt fiatalabb mint a
Biotit-Amphibol-Labradorit-Andesin-Trachyt, és b) hogy az Augittrachyt
szintén fiatalabb mint a Biotit-Amphibol-Labradorit-Andesin-Trachyt,
akár legyen ezen associatioban még lvvarcz, akár nem. Az tehát kö
vetkeztethető, hogy a Biotit-trachyt öregebb mint akár a selmeczi Bazalt
akár mint általában az Augit-trachyt, de a Bazalt és az Augit-trachyt
koráról egymáshoz viszonyítva ez úttal még nem szólhatok.
(Folyt, köv.)

IRODALOM.
A l ös z k é p z ő d é s é r ő l .
Inkey Bélától.
(Felolvastatott a társulat 1877. dec. 5-iki szakülésén.)

Midőn a modern földtan, a természetben mai nap észlelhető folya
matokból kiindulva, a földkérget alkotó-képződményeknek magyarázatá
hoz fog, mindjárt az őskor küszöbén oly képletre akad, melynek rejté
lyes képződését jelenkori analógia segítségével megvilágositani mind
eddig hasztalan törekvésnek bizonyult. Mig a harmadkon soknemű
lerakodás magyarázásánál a jelenkor édes és sósvízeiben képződő üle
dékekre teljes joggal utalhatunk, míg a mesozói korálos mészkövek a
meleg földöv korálszirtjeiben lelik meg magyarázatukat, míg újabb idő
ben a mély tengerek átkutatásai még a kréta és a glaukonitos homokkő
(greensand) képződésére is világot vetettek: még mindig habozva állunk
oly lerakodás előtt, mely mint a földszínnek egyik legifjabb képlete
roppant területeken előfordul s mindenütt egynemű, agyagos-homokosmeszes, igen tinóm anyagból áll,, mely több száz méternyi vastagságban
a rétegezésnek nyomát sem mutatja, ellenben bizonyos, a függőleges
elvállásra késztető szövettel bír; mely végre sem édesvízi, sem tengeri
élőlényeknek, hanem csupán szárazföldi állatoknak maradékait rejti.
Meg kell vallani, hogy a jelenség, ily általánosságban tekintve,
meglepő, s ha a löszképlet magyarázása körül nem egy jeles geolog
fáradozott és ha a felállított elméleteknek egyiket sem fogadták el
általánosan, e sikertelenséget talán épen annak a körülménynek tu
lajdoníthatjuk, hogy egyikök sem képes jelenkori analog esetekre
hivatkozni. E ki nem elégítő magyarázatokkal szemben újabb időben
felmerült egy új elmélet, mely nemcsak a látszólagos ellenmondásokat
egyezteti össze, melyek a lösz fellépésében és minőségében rejlenek,
hanem egyenesen ki is mondja, hogy oly lerakodás, minő a lösz, még
mai nap is képződik, és kimutatja hol és mikép történik ez. És ezen
új elmélet oly férfiútól ered, kinek tehetségét s érdemeit a tudomány
már hosszú évsor óta ismeri, s oly tapasztalatra támaszkodik, mely
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három világrészt átkarol. Innen könnyen érthető az a nagy feltűnés,
melyet b. Richthofen löszelmélete keltett, főleg most, miután már egész
terjedelmében s kifejlettségében előttünk fekszik ama nagy mű elsft
kötetében, *) melyben a szerző ázsiai utazásának dús eredményeit
rakta le.
A lösz hazánkban is nagyon el van terjedve, s mint kitűnő alta
lajnak, mezőgazdasági nagy fontossága van. Keletkezésének kérdése te
hát hazánk tudományos köreit is érdekli, s az új nézet támogatására
bizonyára a hazai földtani viszonyok tanulmányozása is segíthet. Ez
okból nem tartom feleslegesnek, Richthofen érdekes löszelméletét és ér
veit, melyek munkájának 4—5 fejezetében elszórva találhatók, röviden
s átnézetesen előadni és összehasonlítás végett a régibb löszelméletekkel
szembesíteni.
Mi a lösz V E kérdés fejtegetésébe bocsátkozni annál is fölöslege
sebbnek tartom, mivel a lösznek szabatos értelmezését még csak nem
régen volt alkalmunk társulatunk egyik ülésén hallani. **) Azt is tudjuk,
hogy a lösz mind földtani, mind petrographiai, mind palaeontologiai
tekintetben feltűnő egyformaságot mutat Európában. Akár a Rajna völ
gyében, akár a Duna partjain vizsgáljuk a lösznek nevezett sárga föl
det, mindenütt agyagos-homokos-meszes, laza szövetű lerakodásnak
bizonyul, mely minden rétegezés nélkül különböző magasságig, néha te
temesen vastag burokként települt a régi képletek fölé, még a diluviál
kavics- és homoklerakodások fölött is.
A szárazföldi csigák és a kihalt emlősállatoknak csontjai, melye
ket magában rejt, azt bizonyítják, hogy nálunk még a diluvialkorszakban
képződött. Jellemző sajátsága a függőleges elválláshoz való hajlama, és
ha a löszt közelebbről megvizsgáljuk, csakhamar észre vesszük, hogy
ezen tulajdonsága igen finom, függőleges gyökéralakú csövecskéktől ered,
melyek az egész tömeget áthatják és — vízmosásokban — még oly
mélységben is találhatók, hová a mostani felszín növénygyökerei már
nem hatolnak.
v .
A lösz továbbá igen sok, sajátságos kőmárga-concretiókat rejt,
melyeket, a rajnamelléki tájszólást követve, löszbáboknak (Lösskindl)
nevezünk. Eredeti fekhelyükön ezen löszbábok rendesen bizonyos, majd
nem vízszintes rétben fordulnak elő, ép úgy, mint ama szögletes, az az
nem hömpölgött kőzetdarabok, melyek, rendesen csak az alaphegység
tőszomszédságában, a löszben szintén fellépnek.
*) Richthofen : China. I.
**) Dr. Szabó F . : Nyirok és lösz a budai hegységben. Földt. Köz. 1877. 3. sz.
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E sajátságos üledéknek, melynek jellemző vonásait e rövid sza
vakban említettem fel, b. Richtlinien szerint Észak-Khinában roppant
elterjedése van, és ha a hires utazó szavait olvassuk, melyekkel a
klímái „sárgaföld“ tulajdonságait s fellépését leírja *), be kell látnunk,
hogy az ázsiai és európai lösz között másban, mint a mennyiség és az
elterjedés tekintetében, határozottan semmi különbség sincs.
Az ázsiai löszvidékek térfogatához képest az európai lösz jelenték ,
telennek mondható; ha pedig az előfordulás magasságára tekintünk,
mely Klímában 1900, sőt 2500 méterre is emelkedik a tenger színe fölé,
szintén látjuk, hogy az európai lösz, mely 300 méternél magasabbra
ritkán ér fel, e tekintetben sem bír ázsiai képviselőjével megmérkőzni.
Hasonló arányban áll e lerakodás vastagsága a két földrészen: mert
míg Európában 60 méter magas löszfalak már a ritkaságok közé tartoz
nak, addig a Sárgafolyó partján 200 m.-nyi függőleges löszfal vonul
végig és az ország belsejében Richthofen a lösz vastagságát legalább is
700 méterre becsüli.
Ebből látjuk, hogy az utazó geolognak sehol sem nyílik nagyobbszerft alkalom a lösz természetét tanulmányozni, mint a „mennyei“ biro
dalomban.
És csakugyan a klímái löszterületnek, valamint a határos sivata
gok tanulmányozásából fejlődött ki Richthofen új nézete a lösz képző
déséről. Hogy a khinai sárgaföld petrographiai minősége, Richthofen
leírásában, szóról szóra a mi löszünkre is illik, azt már föntebb kiemel
tem, másrészt igen természetes, hogy az ázsiai nagyszerű feltárásokban
a lösz természetéhez kötött sok jelenség tűnik fel, melyek kisebb sza
bású európai viszonyaink közt az észlelő ügyeimét könnyen kikerülik.
A későbbi fejtegetés könnyebbítése végett czélszerűnek tartom némelyi
ket előre bocsátani.
Érdekes megfigyeléseket közöl Richthofen a lösz bábokról s a löszben
előforduló szikladarabokról. E két zárványfaj keverten képez bizonyos
réteket a különben rétegzetlen lösztömegben. A szikladarabok nyilván
a környező alaphegytérről származnak, azért a legtöbb s legnagyobb,
darab a medencze szélein van, közepe felé már csak finom törmelék
látható és végre ez is eltűnik. A löszbábok elosztása egyformább és
mivel hossztengelyök változó helyzetéből kitűnik, hogy nem kavicsként
hordattak szét, azt kell feltenni, bogy helyben képződtek. Ezek- a rétek,
melyek igen gyenge lejtéssel a medencze széleitől a közép felé hajlanak,
a lösztömeget több egymás fölött fekvő padra osztják; a medencze szé
*) 1. Természeti. közi. IX. köt. 99. fűz.
Földtani Közlöny VIII. évf.
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lein, a rétek sűrűbben lépnek fel, itt tehát a padok száma nagyobb,
de vastagságuk kisebb, mint a lerakodás közepe felé, hol a rétek közül
már többen elenyésztek. Az egész jelenséget tehát nem szabad a va
lódi rétegezéssel összetéveszteni. A vízmosás okozta völgyképződésre
ezen elválasztó rétek nagy befolyással vannak és azért Khinában, a
nagy löszmedenczékben igen feltűnő jelenséggé válnak. Kisebb mérték
ben a mi löszképletünkben is előfordulnak, s csaknem minden vízmosásban
megfigyelhetjük ama vízszintes concretiotelepeket, melyekben a he sszukás
löszbábok mindenféle állást foglalnak el.
Felette fontos észleletek azok is, melyeket Richthofen a lösz degradatiója körül tett. Hasonló folyamatok kicsinyben nálunk is nyilvánúlnak, és helyes magyarázatukat ezentúl a khinai löszvidék nagyszerű
példáiban fogjuk keresni Az eső és a folyóvíz másképen hatnak a
löszre, mint más szerkezetű talajra, még pedig két oknál fogva: először
is a függélyes elváláshoz való hajlamánál fogva, másodszor pedig,
mert a lösz laza anyaga és függőleges hajszálcsövecskéi az esővizet
igen könnyen keresztül bocsátják, úgy hogy zavartalan felszínéről a
legerősebb zápor nyomai is hamar eltűnnek és nagyobb vízgyülemlések rajta nem keletkezhetnek; a források ennélfogva mindig csak a
lösz alján fakadnak, ott, hol valamely áthatatlan alapon nyugszik, és
a lösz kivájatása, más kőzetekétől eltérőleg, alól kezdődik s folyto
nos leszakadások által fölfelé halad. így keletkeznek ama függőlegesen
bemetszett vízmosások, melyek visszafelé terjedve rendesen több ágra
szakadnak. A vízmosás fölső végén rendesen függőleges félhengeralakú
fal és tövén egy kis barlangféle mélyedés van, mögötte pedig egypár
méternyi távolságban, nem ritkán egy szintén függőleges, egész henger
alakú lyuk vezet le a felszínről a víztartó rétegig, mely egyúttal a víz
mosás fenekét képezi. Richthofen e lyukakat löszkutoknaTc nevezi és
keletkezésüket úgy magyarázza, hogy a talajba szivárgó víz, mely az
áthatatlan rétegen összegyűl s a vízmosás felé törekszik, még mielőtt
ezt elérné, már a föld alatt kezdi el a löszt megtámadni, a lösz pedig a
földalatti kimosatásnak engedve, itt is függőleges elválása irányában le
szakad, míg végre a felszínig érő lyuk támad. De ez a löszkút sem
tartós, mert a további rombolás a lyuk és a vízmosás vége közt lévő
keskeny falat, szintén alúlról fölfelé hamar elpusztítja s már most a
löszkútnak hátsó fele képezi a szurdok félhengeralakú végét. *)
*) Egy kisebbszerű löszkútat magam is figyeltem meg Somogy m egyében;
keletkezése, kifejlődése s végre a vízmosásba való olvadása körülbelül három évi
időszakot igényelt. A jelenség kellő magyarázatát csak a föntebbi fejtegetésekben
találtam meg.
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Sok érdekes adatot gyűjthetnék" még össze a kitűnő kutatónak
mindenre kiterjedő észleleteiből. De mert itt csak a lösz keletkezésé
ről szóló nézetet akarom röviden ismertetni, a bővebb részletek iránt
érdeklődőket a szerző eredeti munkájához kell utasítanom.
Miután már most a lösz kiváló tulajdonságaival megismerkedtünk,
vessünk először is egy pillantást azon elméletekre, melyek európai vi
szonyokra támaszkodva, a lösz keletkezését kimagyarázni törekedtek.
Európában a lösz általában mint kisebb-nagyobb medenczék ki
töltése szerepel; igen természetes volt tehát a vízből való lecsapódására
gondolni. Az eddigi löszelméletek mind ezen nézetből indultak ki s
egymást között csak annyiban különböznek, hogy némelyek a tenger
öblökben, mások édesvízi tavakban, ismét mások a folyóvízben való lera
kódást veszik alapúi. Honnan származik ezen eltérés V Nyilván onnan,
hogy a magyarázatok mindegyike a löszképletnek, hol ezen, hol azon tu
lajdonságával ellentétben áll. Ha a lösz általános elterjedése, anyagának
egyneműsége s mésztart alma tengeri lerakodásra látszik utalni, másrészt
nehezen képzelhetünk oly tengeri üledéket, mely a tengerben élő álla
toknak nyomát sem tartotta volna meg, és mely egész vastagságában
egynemű s rétegzetten. De főkép, ha előfordulásának magassági viszo
nyaira tekintünk s látjuk, hogy a lösz a legkülönbözőbb magasságokban
is körülbelül egyforma vastagságú telepeket képez, ha továbbá meggon
doljuk, hogy képződése — a mint szerves zárványai bizonyítják, —
földünknek legiljabb korszakába esik, be kell vallanunk, hogy a dilu
viális lösztengerről szóló hypothesis földünk kérgétől különös mozgó
konyságot követel s oly nagymérvű s hirtelen emelkedéseket és siilyedéseket tételez fel, minőket a megelőző, jóval hosszabb korszakok sem
láttak.
A lösznek tengeri képződéséről való nézetet, az említett nehézségek
miatt elhagyván, sok geolog a második hypothesishez nyúlt, mely szerint
a diluviál korszakban nagy édesvízi tavak léteztek, melyekben a hegy;
folyók által leszállított finom törmelék nyugodtan s egyformán, mint
lösz, lerakodott legyen. Minthogy a palaeontologiai bizonyíték szerint
a lösz képződése körülbelül az u. n. nagy jégkorszakkal egyidejű, elég
közel állt a gondolat, hogy a löszképlet roppant mennyiségű s oly finom
eloszlatású anyaga ama korszak nagyerejű tényezőjének, a jégáramok
működésének köszöni eredetét: a lösz nem egyéb mint jégáriszap
(Gletscherschlamm)!. Némelyek azután a nagy tavak képződését is a
jégtömegeknek tulajdonították, melyek szerintük a nagy folyamok tor
kolatait elzárták. A tavakból való lerakódás ellen ismét a rétegezés,
valamint az édesvizi állatok maradványainak hiányát lehet felhozni
2*
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eltekintve attól, hogy a lösznek petrographiai minősége is a többi, ré
gibb vagy újabb tólerakódásokétól egészen elüt.
A legnagyobb tetszésben részesült Lyell nézete, hogy a lösz az
évenként kiáradó nagy folyamok iszaplerakodásaiból ered. Ugyanis
Lyell az egyedüli geolog, ki ebbeli nézetének támogatására jelenkori
folyamatokra utal, t. i. a Missisipi, a Nilus s a Ganges iszaplerakodá
saira ; a Ganges lerakodmányai abban hasonlítanak a löszhöz, hogy te
temes vastagságban rétegezés nélkül lépnek fel, s hogy helyenként
szárazföldi csigák tömeges liéjjait tartalmazzák. Valamint a Gangesiszap főleg a Himalaya jégáraiból ered, úgy az európai, főkép a rajnavölgyi lösz anyagát is a negyedkori nagy jégáraktól származtatja Lyell.
Fölteszi, hogy a jégárak legnagyobb kifejlődése után általános európai
sülyedés állott be, még pedig úgy, hogy az Alpok vidéke nagyobb
mérvben sülyedett, mint az északi vidék; ez által a folyók ereje csök
kent s az előbb képződött kavicstelepek fölé finom iszap rakódott le.
A második jégkorszakot jelző újbóli emelkedés a mélyebb vidékek lösztelepeiben kimosatásokat, de magasabb völgyekben új löszlerakódásokat
okozott. Nincs kétség, hogy az emelkedések s siilyedések czélszerften
rendezett változtatásával a rajnai lösz fekvését kimagyarázni lehet, de
már bonyolódottabbá válik a dolog, mihelyt a dunavölgyi löszképletre
is tekintettel vagyunk s abban a körülményben, hogy Lyell a Kárpátok
északi szélén lévő löszlerakodást kétségbe vonja, a magyarázat ne
hézségének a lehetetlenség némi beismerését láthatjuk talán. Hátha
még az ázsiai roppant löszterületekre tekintünk, melyek határain még
a jégárak működésének nyomaira sem akadtak! A Ganges-alluviumok, hogy mennyire hasonlítanak petrographiailag is a löszhöz, azt
Lyell épen nem mondja, és ismertebb folyóink áradmányait vizsgálva
azt találjuk, hogy ezek sem összetételre, sem szövetre nézve nem hason
lók a lösznek mészben gazdag s laza szerkezetű anyagához. Azonfelül
szem előtt kell tartanunk, hogy e példaképen felhozott áradmányok a
Missisipi, a Nilus s a Ganges alsó folyása körül, az alföldeken terűinek
el, holott Lyell elmélete szerint a lösz épen a felsőbb folyórész körűi
képződött volna. Már pedig az, a mit a havasokból eredő folyók mai
nap leraknak, az semmikép sem lösz, hanem rendesen jól rétegezett
sűrű agyag.
Lyell nézetéhez Suess is csatlakozott, csakhogy ő a lösz lerakodá
sát nem időszaki áradásokban, hanem édesvízi tavak egész lánczolatában eszközölteti. Itt, mint mindenütt, az anyag egyformasága oly vas
tagságban s a rétegek teljes hiánya nehezen legyőzhető ellenvetést rejt
magában. E nehézséget csak azok kerülték ki, a kik, mint Gümbel, hir-
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teleli katastrophaszerű változásokat vettek segítségül; de ágy hiszem,
hogy ma már kevesen lesznek kik őket e téren követni akarnák.
Láttuk tehát, hogy mindazon elméletek, melyek a lösz képződését
vízből való lerakodásra akarják visszevezetni, hol itt, hol ott legyőzhe
tetlen nehézségekre akadnak s a jelenkori képződmények közt keretükbe
illő analógiát felhozni nem képesek. Nincsen tehát a természetben oly
folyamat, mely a löszhez mindenben hasonló lerakodmányt még mai
nap is előidézhet; melynek segítségével a lösz minden sajátsága, össze
tétele, szerkezete, vízszintes s függőleges elterjedése és zárványai könynyen s erőltetettt feltevések közvetítése nélkül kimagyarázhatók lenné
nek? Richthofen elmélete, melynek tárgyalása most áttérek, erre igen
nel felel.
Ezen elmélet lényege abban áll, hogy a löszt nem víz alatt lera
kodott üledéknek, hanem csakis a légköri tényezők működése által
létrejött képződménynek tekinti : szerinte a lösz szárazföldi lerakodás.
A lösz hatalmas lerakodásaival szemben ezen állítás az első perczben
talán igen is merésznek látszik, de a dolog változik, mihelyt az euró
pai viszonyokat elhagyva az utazót Ázsiának azon nagyszabású terüle
teire követjük, hol az ilynemű képződményekre szükséges feltételek még
mai nap is megvannak.
Midőn a földkéregnek valamely része lassú emelkedés folytán az
általános vízburokból felmerül és mindinkább nőve és szélesbedve terje
delmes száraz földé válik, a víz alatt képződött rétegek számos helyen
különféle zavargásokat és gyűrődéseket szenvednek, és a szárazföldön
több-kevesebb redő vagyis hegyláncz támad. A hegylánczok hálózata
között pedig kisebb-nagyobb medenezealakú területek maradnak, melyek
között bizonyára sok olyan lehet, hogy folyó vizeik a világtengerrel
már nem közlekedhetnek. Az illető vidék éghajlati viszonyaitól függ az
után, hogy ezen elszigetelés tartós-e vagy sem. Mert ha a terüle
ten a légkörbeli csapadék mennyisége nagyobb mint az elpárolgásé,
világos hogy a medenezékben tó képződik, melynek szilié mindaddig
emelkedik, míg a medencze széleinek legalacsonyabb pontján kifolyást
nyer, melyet azután az erosio lassacskán mélyebbre véshet; ekkor azu
tán a tó vízszine egyaránt apad, mialatt fenekében a törmelék felhal
mozódik s végre talán az egész területen közönséges folyamrendszer
marad. Ellenkező esetben, ha t. i. a területre hulló vízmennyiség
csekélyebb mint az, mely ugyan e medenezében elpárologhat, akkor
a lefolyásnélküliség állapota fennmarad s esak a medeneze legmélyebb
részében képződik egy tó, melynek térfogata az esőmennyiséggel egye
nes s az elpárolgáshoz megfordított arányban áll. Ilyen száraz s a ten-
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gertol elzárt területeket természetesen leginkább csak a nagy földrészek bel
sejében találunk, főkép ott hol a legmagasabb hegylánczok helyzete olyan,
hogy a meleg tengerekből, vízgőzzel terhelten felszálló légáramlatokat fel
fogják s nedvességüktől megfosztják, lígy hogy amedenczére csak száraz
meleg szelek jutnak. — Ily kontinentális száraz kiima alá eső elzárt medenczének mi lesz a sorsa az évezredek hosszú során át ? Megtartja-e eredeti kül
alakját, domborzatát ? Bizonyára nem; mert reá is mint minden szárazföldre
a légkör romboló tényezői, az éleny, a szénsav s a nedvesség együttesen hat
nak s kőzeteit törmelékké s porrá zúzzák, s ezen anyagok tovaszállitásáról
itt is a folyóvíz s a szél gondoskodik. De a szabad lefolyással biró s az
elzárt területek között a lényeges külömbség az, hogy amazokból a
törmelék nagyobb része, a folyók által a tengerbe szállitatik, itt pedig
magában a medenczében maradván annak fenekét lassan feltölti. Az
elsőben a folyóvizek mind mélyebb vidékre jutván, mechanikai erejüket
egyhelyt mély bevájásra, máshelyt feltöltésre használhatják, a lejtésnek
folyton megújúló változatosságához képest. Az elzárt medenczékben a
törmelék megmaradván, a mélyebb pontokat csakhamar kitölti s a lej
tés külömbségeit kiegyenlíti. így a folyóvizek saját munkájuk által
gyöngítve mechanikai erőfejlesztésük föltételeit, végre a területnek kezdetleg változatos domborzatát mindinkább kisimítják s egyforma haj
lású medenczét állítanak elő. Ha most még meggondoljuk, hogy ily
elzárt medenczébol a környező kőzetek vegybomlásából származó oldékony sók sem távozhatnak el, úgy mint a nyílt vidékekből, hanem
az idők hosszában összegyiilemlenek, a talajt áthatják s a tó vizét sóssá
teszik; ha megfontoljuk, hogy a kiima szárazsága, melyet alapfelvétel
nek tekintettünk, e vidéken csak silány fünövényzetet bir előidézni,
könnyen képzelhetjük, milyenné válik idővel ezen elzárt medencze ;
egyhangú, szegény, terméketlen sósivatag lesz belőle, melynek lomha
patakjai majd a homokban elenyésznek, majd egy kisebb-nagyobb sósvizű tóba ömlenek. Ilyen Középázsia nagy vidéke, ilyenek azon óriási
só-sivatagok, melyeken csak gyér nomád lakosság bir megélni, lege
lőről legelőre vándorolva s időnként pusztító sáskaseregként a gazda
gabb s polgárosodottabb szomszéd tartományokra szakadva ; ily vidék
volt valószínűleg nemzetünknek őshazája is. Ámde ha a sivatagon a
folyóvíz geológiai hatása csak jelentéktelenül nyilvánulhat is, azért a
légkörbeli tényezők működése nem szűnik meg : a medenczét környező
kopár sziklafalak folyton ki vannak téve a meleg, a fagy s a nedves
ség hatásának s a finom detritust, mely így keletkezik, részint az eső
részint a szél körülhordja a sivatagon. Az oldható sók az esővízzel
a talajba szivárognak vagy a patakból a központi tóba kerülnek, a
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finom por pedig-, melyet a szél ragadott fel, a fűszálakra liűll s köztük
lassan -felhalmozódik. Maguk ezen fűszálak gyökerei a talajvízben foglalt
sókat felveszik, s midőn elhamvadnak, hátrahagyják. Három tényező van
tehát, mely a sivatagok talajának lassú, de folytonos növekedésére közre
működik : az eső, a szél és a növényzet, miközben a sósvizű-tónak feneke
is mindinkább emelkedik. Lassúsága daczára e folyamat az évezredek
során át nagy eredményeket bir felmutatni.
Ilynemű száraz lerakodmánynak körül-belül a lösz tulajdonságaival
kell bírnia ; finom anyagnak laza összehalmozása lehet csak, melyben
a növényzet finom gyökér szálai többé-kevésbé függőleges csövecskéket
képeztek ; a gyökerek elrothadásakor körülöttük szénsavasmész rakodott
s igy keletkeztek azon finom gyakran hajszálnyi mészcsövecskék, melyek
a lösznek oly jellemző vonásaként tűnnek fel. A lösz egyneműsége s
rétegezés-hiánya szintén ezen lerakodmányok könnyen érthető tulajdon
sága lehet, mert a nevezett agentiák ereie az évszakokkal s időjárással
változhatott ugyan, de az anyag, melyet képeztek mindig csak ugyanaz
lehetett: a legfinomabb poriadét.
Beállhattak oly időszakok — talán nedvesebb időjárással, —
melyekben a száraz lerakodás folyamata többé-kevésbé megakadt, és a
felszín hosszabb ideig állandó maradt. Ekkor képződhettek ama föntebb
említett álrétegek vagyis szögletes kődarabokból s márgaconcretiókból
álló fekvetek az által, bogy a környező hegységről a záporesők az elmálás
által lazává vált szikladarabokat a lejtőkön lefelé tolták shogy a szénsa
vas sók bizonyos, a felületen lévő vonzó pontok körül csoportosulhattak.
A mondottakhoz képest egy régi sivatag medencze keresztmetszete
igen egyszerit képet nyújt : a medencze legmélyebb pontja fölött réte
ges lerakodás váltakozó szélességben, a tó időszerinti vízállásához ké
pest, emelkedik ; a többit egynemű laza, finom lerakodmány tölti be,
melyben az alaphegységtől gyenge lejtéssel s váltakozó távolságig lehú
zódó rétek bizonyos osztályozást képeznek. A felszínen ezen szerkezet
nem mutatkozik, a lerakodás egyformasága minden természetes feltá
rást kizár s a sivatag talajának belsejét egyhangú gyöpréteg rejti sze
münk elől.
De tegyük fel, hogy a földrész éghajlatában változás áll be, hogy
bármely oknál fogva az évi esőmennyiség emelkedik s végre az elpá
rolgást felülmúlja. A sivatag talajában ekkor a víz mindaddig felszapo
rodik, míg a medencze szélein a legmélyebb ponton, de talán még a
száraz lerakodmány burka alatt, kifolyást talál. Ekkor azután nagy
mérvű kimosatás veszi kezdetét, s míg a kifolyás csatornája mind mé
lyebbre vésődik, addig a laza talajban mély vízmosások támadnak,
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melyek alulról fölfelé nőnek s terjednek, ép úgy mint föntebb a lösz
vízmosásairól mondottuk.
Egyúttal az egész sivatag természete megváltozik; mert most,
mióta a víznek szabad lefolyása van, a talajban összegyűlt sók folyto
nos kilugzás alá esnek s nemsokára a kopár sivatag a legtermékenyebb
talajjá változik át. S ha most a vizvájta nagyszerű feltárásokhoz lépünk
s a lerakodás anyagát, szövetét s zárványait vizsgáljuk, azt látjuk, hogy
a por, melyet évezredek hosszú során át szél s eső összehordott, löszszé vált.
Ezen egész tárgyalás merő önkénynek s hypothesisnek látszik ta
lá n ; de ha Richthofen művében az ázsiai sivatagok leírását olvassuk;
ha mellette a khinai nagy löszterületek külső alakjára pillantunk,
mely amazokétól csak a mély folyammedrek s vízmosások által külön
bözik ; ha e kétféle területnek egymáshoz való viszonyait vesszük szemügyre, látván, hogy a löszterületek mind itt, mind más világrészekben
a lefolyás nélküli vidékek körül sorakoznak; ha végre az analógiát,
Richthofen nyomán, odáig nyomozzuk, hogy a régi sivatag sótavában kép
ződött rétegeket — a tólöszt, a mint Richthofen nevezi — szintén felta
láljuk a feltárt lösztelepekben, akkor csakugyan engednünk kell a bizo
nyítékok erejének s az új elméletet a legjogosúltabb földtani feltevések
sorába bízvást helyezhetjük.
Nem lehet e helyt mindazon részletes bizonyítékokba bocsátkoznom,
melyekkel Richthofen nézetét támogatja, sem azon érdekes fejtegetésekbe,
melyekben a szerző a földrajzi, physikai és földtani viszonyokból Ázsia
jelenlegi állapotát magyarázza. Csak arra kívánnék itt súlyt fektetni,
hogy a számos löszelméletek közül egy sem egyezik meg oly tökélete
sen a löszképlet földtani, palaeontologiai s petrographiai tulajdonságaival
mint Richthofen elmélete. Az utóbbit illetőleg elég a sivatagok talaj
képződésének módjára utalnom, mely a lösz laza finom anyagával, haj
csöves szövetével s feltűnő mésztartalmával teljes összhangzásban áll.
A lösz kövületeit illetőleg ezentúl már nem csodálkozhatunk, hogy e
lerakodás csak szárazföldi állatok maradékait tartalmazza. A mi pedig
a magyarázat legnagyobb nehézségeit képezte, a lösz földtani föllépése,
mint vastag rétegnélküli lerakodás, mely széles, elterjedésben feltűnő
egyformasággal lép fel, s a tenger fölötti magasságtól mintegy függet
lenül, magasabb mélyebb medenczéket egyaránt kitölt s alacsonyabb
vízválasztók felett elhalad, — mint ezen tünemények, melyeket, ha a
vízből való lerakodást vesszük alapúi, csak erőltetett hypothesisek se
gítségével lehet magyarázni, Richthofen elméletében könnyű megfejtést
élnék.

Ne mondja senki, hogy a mi Ázsia s az ázsiai löszre nézve talán
helyes, európai viszonyainkra nem alkalmazható. Az európai löszképlet
csak méreteiben különbözik az ázsiaitól, egyébben nem; és ha a lösz
képződésére szükséges feltételeket, minőket az elmélet követel, keressük:
a kontinentális éghaj látott, az elzárt medenczék képződését és a nedves
séget sűrítő déli hegylánczokat, úgy mindezt a diluvial korszakban
Európában is találjuk.
Számos bizonyitékunk van arra, hogy a jégárak legnagyobb elter
jedésének korszaka után általános emelkedés állott be, s hogy Európa
térfogata akkor jóval nagyobb volt a mostaninál. Egyszersmind lát
juk, hogy az európai löszterületek déli szélén magas hegylánczok emel
kednek : az Alpesek és a Balkán. A kontinentális száraz kiimára tehát
meg voltak a kellő feltételek. A mostani löszterületek jelölik azokat a
medenczéket, melyek a kiima változásával a tengerrel való közlekedés
től elzárattak s bosszú időn keresztül csupán a légkörbeliek hatásának
voltak kitéve.
ügy hiszem, hogy a ki hazánk földtani térképét megtekinti s ama
széles medenczében, melynek, csak két helyen áttört keretét, a Kárpátok,
az Alpesek s a szerb hegyek képezik, terjedelmes löszlerakoclásokat lát,
az nem igen nehezen varázsolhatja fel elméjében a negyedkori sivata
got, melyen a déli szél sűrű porfellegeket vert, hogy évezredes munka
által azon talajt alkossa, melyen a Mammutvadászok utódjai mai nap
búzát termelnek. És ha ez így volt, nem szabadna-e az alföld szíkföldjében a régi sós tó nyomát látnunk?
A lösz képződésének magyarázása Richthofen elmélete szerint két
ségkívül azon előnynyel bir, hogy a természetben még most is hasonló
módon működő tényezők segítségével, a rejtélyes tünemények egész
sorára világot vet, és hogy az erőszakos változások hypothesisét kike
rülve, egy széles elterjedésű képlet eredetét oly folyamatra vezeti vissza,
mely bárhol is fellép, mindenütt hasonló anyagot íog előteremteni. Föltehetjük, hogy az új nézetek, melyeket Richthofen a geológiába beve
zet, még más téren is gyümölcsöző hatással lesznek és az elméletnek
nem csekély érdemét abban látjuk, hogy oly természeti erőt, melynek
eddig nagyobbára csak közvetett szerepet tulajdonítottunk a földtani
tényezők körében, nagyobb érvényre juttatja. A mozgó levegő erejét
értem, melynek az imént vázolt hatását semmi sem fejezi ki szebben s
hathatóbban, mint koszorús költőnk e szavai: *)
*) Madách: Az ember tragédiája IV.
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„Nem érzed-é a lanyha szelletet,
Mely arczodat légy inti s elrepül?
Vékonyka porréteg marad hol elszáll;
Egy évben e por csak néhány vonalnyi,
Egy évszázadban már nehány könyök,
Egy ezredév — gúláidat elássa,
Homoktorlaszba temeti neved!“

Nátronorthoklas Pantelláriáról.
(H. Förster. Groth: Zeitschr. f. Kryst. u. Min. X. Band

6

. Heft. 1877.)

Pantellaria szigetének trachytos kőzetei igen nátriumdúsak; e
nagy nátriumtartalom nátronföldpáttól ered, melynek szerző vegytani
és kristálytani alapon két nemét különbözteti m eg;I.
I. N á t r o n-0 r t o k 1 a s C u d d i a-M i d a-r ó 1.
Ez előfordul meglehetős nagy szemekben egy üveges 66—72%
kovasavat tartalmazó kőzetben annak porphyros kinézést kölcsönözve ;
a kristályok azonban szabadon is fordulnak elő a Cuddia-Mida nevű
kis kráterben, hol a kőzet savas exhalatiók által darává mállik szét,
melyből a meg nem támadott Földpátkristályok, Amphibol és Kvarczkristályok egészen ép állapotban kaphatók. A Földpátkristályok anyaga
oly tiszta, hogy még górcső alatt is a vasoxydnak csak alig észreve
hető nyomait látni. A vegyi elemzés a következőket mutatta k i :
Si° 2 .....................................................................66.ü3

Fe203
0.72
A120.3 .................................................................... 19.76
C a O ............................................................................0.38
MgO
.........................
0.3o
Na20
...................................................................... 7.31
^2^ ...........................................•
■ • • • d.H6
99.,,"
A földpát tömöttsége: 2.55.
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Vegyi összetétele szerint közel áll az Albithoz, tömöttsége azon
ban Ortoklasra utal s e Földpát csakugyan Orthoklas, mint az a követ
kezőkből kitűnik. — A kristályok, melyek nagysága 5 --1 0 mm.
mutatják a oc í cc (010), co P (110), 2 P x (021), -[- 2 P oc (201),
-f- P (111) és nagyon alárendelten a 0 P (001) lapot is; a oo'P oc
(010) lap túluralkodása által a kristályok táblás kiillemüek ; a hasa
dás OP (001) és cc P? co (010) szerint igen tökéletes.
A számos élszögmérések közűi csak azokat emeljük ki, melyek
ből a tengelyviszony lett kiszámítva.
(110) ( 0 1 0 ) ...........................................60°
20 V
(012) (0 0 1 )................................................ 44° 22'
(110) (0 0 1 )................................................. 67° 18'
Ezek szerint a tengelyviszony:
a : b : c = 0*6538 : 1 : 0*5468
ß = 63° 38'
A kristályok nagyobb részt ikrek, még pedig több félék ; vannak
olyanok melyek a x P c o la}) szerint vannak összenőve (Karlsbadi iker
törvény), továbbá a OP lappal, és végre a 2 P cc lap szerint (Bavenoi
ikrek), utóbbiak azonban csak górcső alatt voltak megfigyelhetők. A
Stauroscoppal tett kísérletek azt mutatták, hogy e kristályok kettős tö
rése ép úgy mint a Káliorthoklasé-negativ. Minthogy a káliorthoklasnak azon szöge, mely az optikai tengelyek által képeztetik, változik
ha az illető krystály különféle hőfokoknak tétetik ki, szerző érdekes
nek találta e tekintetben is kísérleteket tenni s ezek azt mutatták, hogy
az optikai tengelyek által képezett szög változik ugyán, de sokkal
csekélyebb arányban, mint azt Descloizeaux a Káliorthoklasnál észlelte.
XL N á t r o íi-O r t h o k 1a s — M o n t e (4 i b e 1e.
Ez lényeges elegyrésze egy porphyros szövetű Andesit-nemű kőzet
nek és egy vele összefüggésben levő vulkáni üvegnek. Mind a két
kőzet tartalmaz Olló Si02-t. A légbeliek behatása által előidézett rendes
mállás következtében az alapanyagból kiszabadult kristályok leg
épebben találhatók a Monte-Gíbele tövében. A kristályok vagy egyen
ként vagy pedig kisebb csoportokká összenőve fordulnak elő, átlagos
nagyságuk 1*5—-2 cm. Ritkán víztiszták, legtöbbnyire vasoxydhydrat
által zavarossá vannak téve a hasadási irányok mentében. Előfordulnak
benne továbbá egy más földpát lemezkéi, melyek párhuzamosan halad
nak a symmetria síkjával s melyek a OP hasadási lapon igen jól tűn
nek fel; polárizált fényben e sajátságos szövet még inkább szembe
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szökő s nagyon emlékeztet a három hajlású földpát ikerrovátkosság’ára ; azonkívül üregzárványokat is említ szerző, melyek mindegyiké
ben egy légbuborék látható,
A vegyi elemzés kim utatott:
Si02 ..................................................................... 63.u
^
...............................................................
A L A ................................ , ..........................20.32
C a O ............................................................................ 2.70
MgO '............................................................................0.3o
Na,0
...................................................................... 7.42
K20 ..........................................
2.53
ioo.01
A földpát tömöttsége. 2.55
Ez az analysis sem egyezik meg a káliorthoklaséval, de daczára
annak ezen Földpát szintén Orthoklas. Kristályai két typust mutatnak
a kiképződésben, az egyiknél uralkodó az oszlop x P (110), alárena x P c c (OK1). OP (001), és - f - 2 P x (201); a másik az Orthoklas
rendes, táblás alakját mutatja x P x (010), ooP (110), OP (001), 2 P x
e 2 ^ 3

0 .2 7

(201) lapokkal, csak egyetlen egy kristályon lett még észlelve a
x P 3 (130) lap is.
A mért élszögek közűi itt szintén csak azokat Idézzük, melyekből
a tengelyviszony lett kiszámítva.
(110) ( 0 1 0 ) ..................... . . . . .
60° 50'
(021) ( 0 1 0 ) ................................................ 45° 3 V
(110) ( 0 0 1 ) ................................................ 66u 53'
(001) (010) ’ . . ......................................90° 7'
Ezek szerint a tengelyviszony:
a : b : c = 0.6242 : 1 : 0.5498
ß = 63° 17'
A mért szögek még inkább eltérnek a normális Orthoklas szö
geitől s ebből kifolyólag a tengelyhosszak is. Ikrek általában véve rit
kábban fordulnak elő mint a Cuddia-Midáról való földpátoknál, hanem
azért a x P x összenövés]' ikrek (Karlsbadi törvény) elég gyakoriak,
egy esetben sőt még a 2 P x lap szerinti ikerképződés figyeltetett meg
(Bavenoi iker).
A OP irányban mutatkozó hasadás jobbnak mondható mint a
symmetria síkja szerinti ( x 4^ oo).
Górcső alatt különösen a OP szerint csiszolt preparátum oknál ki
tűnik, hogy hosszú vékony lemezek vannak az anyaföldpátba beágyalva,
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melyek nem »égződnek hirtelen, hanem lassanként ékűlnek k i ; a leme
zek száma a különféle földpát egyénekben változó. Optikai mérések és
vegytani számítások alapján szerző ezen lemezes interpositiokat Labra
dorénak tartja, ugy hogy az elemzés által kimutatott 2.76"/o CaO a
Labradortól származnék.
Abicli, ki egy hasonló földpátot Montagna grande-ről elemzett, több
kovasavat és kevesebb Calciumot mutatott ki; szerző azt hiszi, hogy
ebben kevesebb lehetett az interpellált Labradorit, s hogy ez nem volt
Periklin, minek Abicli tartotta, hanem szintén egy egyhajlású Nátronorthoklas.
A két leirt földpátban olyan Orthoklasokat látunk, melyek elsejében
2 V. tömecs NaAlSi3Oö-ra
,,
KAlSi308 esik,
1
másodikban 4
„
NaAlSi308-ra
„
KAlSi.jtó esik.
1
Ezek tehát egyhajlású Állót összetételű íöldpátok, melyek azonban
még Káliumot is tartalmaznak isomorph módon. Ezen Orthoklasok bizonyitják tehát a NaAlSi30s dimorph voltát, megfelelŐleg a KAlSi30,
dimorphismusának, melyet Descloizeánx a Mikroklin felfedezése által
bizonyított be.
Ép úgy, mint a Káli-föklpát két dimorph módosulata, a Káliorthoklas és a Mikroklin, felette nagy hasonlatosságot tűntet tel a szögek
ben, úgy közelednek a Nátronorth'oklas szögei a másik dimorph modosúlatának t. i. az Albit szögeihez, a mennyire ezt a kristályrendszerek
ktilönfélesége megengedi.
Végre felállít szerző egy sorozatot, melynek egyik végét a Tschermák állal vegyelemzett Adular (Pfitsch), mások végét pedig az itt má
sodik helyen leirt Nátronorthoklas képezi.
1. Adular (Pfitsch)
Tschermak 1 K20 : x/7 Na20
2. Sanidin (Laach) G. v. Path
1 K20 : l ' / 2A A O
3. Sanidin (Cuddia Mida) Förster 1 K20 : 2l/2 Na20
4. Sanidin (Monte Gibele)
„
1 K20 : 4
Na20.
Az utolsó Nátrium tartalma és a szögek nagysága folytán legkö
zelebb áll az Albithoz.
Végre még megendíti szerző, hogy Sandberger már 1861-ben írt
le Nátronorthoklas név alatt egy földpátot, mely lencsealakú kiválásokat
képez a Gneiszben Lochwald mellett (Baden), de szerző az eredeti pél
dányokat újólag megvizsgálva azt találta, hogy ez nem egyéb, mint
mechanikai keveréke az Albitnak Orthoklassal, melyben az Állót úgy
viszonylik az Ortkoklashoz. mint 4 : 1 .
(Sch. F.)

VEGYESEK.
A g á z o k s ű r í t é s e . Fontos időszakot képez az 1877-ik év deczember hava
a gázok elméletében; permanens gáz nincs többé, miután már most kísérletileg is
bebizonyittatott a mechanikai hő elmélet azon tétele, hogy minden gáznemű test gőz
nek tekinthető és mint ilyen cseppfolyóvá és szilárddá változható.
Raoul Fictet genfi tanár volt az, ki az élenyt siirité meg. Kísérlete a követ
kezőképen ment végbe : 65" hidegben és 5—6 légnyomás alatt folyékonya) á tévé a
szénsavat, ezt a cseppfolyó szénsavat pedig egy 4 cm. hosszú csőbe v ezeté; e cső
összeköttetésben vala két szivattyúval, melyeknek combinált működése a szénsavosz
lop fölött légüres tért idézett elő. A szénsavtartaln.ú csőben eg)' másik, kisebb át
mérővel biró cső vala illesztve, mely egy éleny-gcneratorral állott kapcsolatban, úgy
hogy benne éleny gázfolyam keringett.
Az élenygenerator nagyon vastag falú gömb, melyben az éleny chlorsavas káli
ból fejlesztetik. E generator által a működés egész 80ü légnyomásra emelhető. Már
800 légnyomásnál mutatkozott vékony élenysugár abban a pillanatban, midőn az
összeszoritott és lehűtött gáznem ezen magas nyomásból a rendes légnyomásra sza
badult.
Alig hozatott tudomásra R. Pictet kísérlete, midőn decz. 31-én Cailletet tudatja
Dumas által a párisi akadémiával, hogy e kísérlet neki nem csak élenynyel, hanem
még a légeny sőt a könenynyel is sikerült. Többek u. m. Boussingnault, Henri
Saint-Claire-Devill, Berthellott és Mascau előtt, az „école normale“ laboratóriumában
mutattatott be a kísérlet, hol e tudósok mindegyike meggyőződött a tény valóságá
ról, midőn a légenyt cseppekben a könenyt pedig ködalakban látták. A légeny 200,
a köneny 280 légnyomás alatt süritetett meg 200 fokú hidegben.
Tudjuk pedig, hogy a levegő éleny és légeny keveréke, tudjuk továbbá, hogy
e két gáznem most már külön-külön megsürithető folyékony testté: Cailletetnek si
került is egészen száraz, szénsavtól ment levegőt folyékonynyá tenni. Kísérletében,
midőn a csapot kinyitá, a levegő cseppenként folyt ki, mint valami illatszer az elpá
rologtatóból.
Ha e kísérlet tovább folytattatik, akkor még megérjük, hogy a levegő szilárd
alapokban éij darabokban lesz előállítható. ( F . )
S z á r a z f ö l d i n ö v é n y e k a s z i 1 u r k o r s z a k b ó l . Egy nehány hónap
előtt Lesquereux Leo Saporta urat értesíti, hogy szárazföldi növényeket leginkább
páfrányféléket, habár gyéren, az Alsó-Szilurban felfedezett. Újabban eddig magának
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Saportának sikerült az Angcrsi palatörésekből, Calymene Tristanit tartalmazó réte
gekből származó táblán egy meglehetős nagyságú s meglehetős megtartású páfránnövényt fölismerni. Nervaturája a Neuropterideákhoz sorolja és az emlékeztet Cyclopteris vagy Palaeopterisra, mely a felső devonban s a felső szénkorszakban előfordul,
de fel nem cserélhető az eddig ismertekkel. Ezek által a páfrányok kelété egy
sokkal korábbi időre teendő, mint az eddig elfogadtatott, mivel az angersi páfrány ro
konsága a szénkorszakbeli Neuropteris-sal egy aránylag más dús és complikált ó-florára utalni látszik, s mely távol áll a növényzet ifjabb kezdetétől oly időkben, mely
az élethez igen közel vala. (('. Rend. T. 85.) St. .1.
H o g y an j u t ä t e n g e r p a r t i t ü r m e l e k a t e n g e r m é 1 y é b e ? A ten
geri lerakódások mozgatását az általánosan elterjedt nézet tisztán csak a hullámok
nak tulajdonítja. Igaz ugyan, hogy a hullámmozgás tevékenysége igen szembeszökő,
de már a viszonyok egyszerű megfontolása is arra a meggyőződésre vezet, hogy
emellett még egy másik tényező működik, kevésbbé feltűnő módon ugyan, de való
színűleg Sokkal mélyebbre menő hatással: ezen második tényező ama ideiglenes vízfcltorlasztásban áll, melynek a tenger részint a dagályhullám, részint az uralkodó sze
lek működése folytán a partok közül alá van vetve.
Gondoljuk ugyanis, hogy a tenger valamely partvonal hosszában 10—20—30'
magasságra feltorlódik — ily esetek bizonyos helyeken épen nem tartoznak a ritka
ságokhoz, — világos, hogy ilynemű feltorlódás a hydrostatikai egyensúlyt teljesen
megzavarja, s hogy ennek folytán a mélységben oly tengeri áramlat támad, mely a
legnagyobb nyomás pontjától a csekélyebb nyomás helye felé, azaz a parttól a tenger
mélysége felé veszi irányát.
Ha az említett feltorlás által okozott nyomást számokban fejezzük ki, oly irtó
zatos összegre jutnánk, melyekből világosan kitűnik, hogy az ily módon keletkező
ellenáramlat rendkívül erőssé válhatik s bizonyára nemcsak finom poralakú törmelé
ket, hanem nagyobb tömböket is képes oly mélységbe taszítani, hová a hullámzás
mozgása már nem ér.
Ezen előadásból kiviláglik, hogy a hullámcsapás hatásossága egyáltalán igen
alárendelt szerepet visz a törmelékanyag végleges elrendezésében, pedig főtényezőkényt csakis az időszakosan beálló vizfeltorlodások tekintendők. (Th. Fuchs. Verh.
d. k. k. geol. Reichs-Anst. 1877. Nr. 13. p. 225.) 1. B.

TÁ R SU LA TI ÜGYEK.
A magyarhoni földtani társulat közgyűlése
1878. január hó 30-án.
1. Elnök üdvözölvén a jelenvoltakat, mindenekelőtt a közgyűlési
jegyzőkönyv hitelesítésére Bernáth József és Stürzenbaum József társ.
tagokat fölkérni indítványozza, mit is a közgyűlés elfogad.
2. Elnök felolvassa jelentését a magyarhoni földtani társulatról
1877. évben.
Tisztelt közgyűlés!
Midőn az év fordultával az egybegyíílt tagtársakat üdvözölhetni
van szerencsém, engedjék meg, hogy a lefolyt évszakban kifejtett tevé
kenységünkre, a társulat beléletére és külső viszonyaira rövid pillantást
vessek, mely a jövőre követendő eljárás iránt tájékozásul szolgálhat.
Örömmel mondhatom ki, hogy társulatunk eddigi életében annak 1877.
évi működése is méltó helyet foglal el, sőt oly jelenségeket hír felmu
tatni, melyek a tudományos mozgalmak élénkítéséről és a társulat je
lentőségének emeléséről tanúskodnak.
A társulat jelenlegi állását és külviszouyait ecsetelő számbeli ada
tokról majd a titkári jelentés alapján értesülünk; legyen elég kiemel
nem, hogy mind a tagok számában, mind anyagi eszközeinkben viszo
nyainkhoz képest kielégítő álladékot látunk. Külön említést érdemel
azon tevékenység, melyre társulatunk a párisi világtárlat ügyében
hivatva lett. Magyarország részéről a kiállításban való részvét határoztatván el, a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. Miniszter
úr az egyes szakcsoportok szervezésé e az illető testületek és egyletek
közreműködését vevén igénybe, a 16., 43. és 50. szakosztályokra nézve,
melyek a földtani ügyeket, tovább a bánya- és kohó-ipar czíkkeit ka
rolják át, a magyarhoni földtani társulathoz fordult. A miniszteri felszó
lítás értelmében a társulati választmány hármas kijelölést terjesztett
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fel, mélynek alapján a miniszter úí* által Zsigmondy Vilmos tagtársunk
neveztetett ki előadóul az országos központi kiállítási bizottságba. Egy
úttal szintén a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter úr fel
hívása folytán a társulat kebelében elnökletem alatt Belházy János,
Bruimann Vilmos, Zsigmondy Vilmos és Schmidt Sándor tagtársainkból
külön kiállítási szakosztály alakúit, mely többszöri ülésekben a bányaés kohóipari kiállítás szervezésénél követendő eljárást megállapítván,
ennek értelmében a magyarhoni bánya- és kohóiparosokhoz felszólítást
intézett, az egybegyűlő tárgyak tényleges rendezésére pedig a m. kir.
pénzügyi miniszter úr által az állami bányászat és kohászat kiállításá
nak rendezésével megbízott Gesell Sándor tagtársunkat nyerte meg.
Ezen keblünkben alakúit külön bizottmány főtörekvése oda van irá
nyozva, hogy a magyar bányászat és kohászat égy egyöntetű terv szerint
rendezendő csoportos kiállításban legyen méltóan képviselve.
A társulat eme kifelé való szereplésének megemlítése után áttérek
annak beléletére, tüzetesen tudományos tevékenységére.
Czéljának, t. i. a földtan neveltetésének hazánkban és Magyaror
szág földtani megismertetésének elérésére három főeszközzel rendelkezik
társulatunk: értem a szakűléseket, a kiadványokat és a tudományos
kiküldetéseket, és mind e három téren ez idén örvendetes jelensé
gekre és kielégítő eredményekre akadunk.
A társulat havi 'szakülésein alkalmunk volt a magyar föld- és ás
ványtani kutatás számos érdekes eredményével megismerkedni és meg
elégedéssel tapasztaltuk, hogy a tartott előadások számában és változa
tosságában az előbbi évekhez képest haladás mutatkozott ; figye
lemre méltónak tekintjük azt a körülményt , hogy szaktudósaink
eme gyülekezetei ez idén két ízben szolgáltak uj ásvány- vagy kövület
fajok bemutatására , a Bunsenin (Kremier), az Echinocardiiim inter
medium (Lóczy) e helyen nyertek — hogy úgy mondjam — polgár
jogot a tudományban. — A szaküléseknek szigorúan tudományos jellege
természetesen kizárja azt, hogy a nagy közönség által kerestessenek fel;
de midőn a fővárosban lévő szakférfiak ez ülésekben való élénk rész
vétük által a követett irány helyessége mellett tanúskodnak, biztosak
lehetünk a felől, hogy a közvetlen érintkezés, melyre ez ülések nyújtják
a legjobb alkalmat, a tudomány művelésére csak kedvező hatással lehet.
A második eszközre, t. i. a társulat kiadványaira térvén át, a
tudományos tevékenység örvendetes jeléül tekinthetjük a Földtani Köz
löny nagyobb terjedelmét, melyet — daczára annak, hogy egy új tudo
mányos vállalat a földtani munkálatok egy részét magához vonta, —
ez idén elért. Ez eredmény nagyrészt a szokottnál élénkebb tevékenységF öld tan i K özlöny. V i l i . éyf.
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nek köszönhető, melyet társulatunk vidéki tagjai fejtettek ki, — oly
jelenség, mely a tudományos törekvéseknek hazánkban való terjedé
sére kedvező világot vet. Evvel kapcsolatban jelentem, hogy a múlt
évi közgyűlés határozata foganatosíttatván, a selmeczi fiók egyesülettel
szorosabb összeköttetés belépett az anyaegyesület, mely viszonynak kedvező
hatását mindkét félre nézve már is tapasztaljuk. A beküldött jelentések
a selmeczi tagtársak tudományos tevékenységéről kedvező képet nyúj
tanak s meggyőződtünk, hogy a fiókegyesületnek átengedett összegek, az
alapítás czéljának megfelelően, érdekes és eredményteljes földtani ku
tatásokra fordítíattak és a fiókegyesület szakülésein tartott értekezések, a
mennyire lehet, a Közlönyben közzététetvén, szélesebb körök ismereté
hez jutottak.
A társulat által használt harmadik eszközt, — a tudományos ki
küldéseket — illetőleg, a titkári jelentésben előadandó adatok alapján meg
fog győződni a tisztelt közgyűlés, hogy társulatunk e tekintetben való
törekvései ez idén is szép sikerrel koronáztattak és hazánk földtani át
kutatásához érdemesen járultak,
Kein mulaszthatom el megemlíteni, hogy a Földtani Közlőidben
megjelenő eredeti értekezéseknek német nyelven való rövid kivonatai
már most rendesen jelennek meg a bécsi „Verhandlungen der k. k.
geol. Reichsanstalt“ füzeteiben.
Engedje meg a t. közgyűlés, hogy jelentésem végsoraiban én em
lékezzem megboldogult L u c z e n b a c h er J á n o s társulati tagról, kit
a halál az elmúlt évben szólitott ki soraink közül. A boldogult oly
buzgalommal viselkedett a társulat ügyeiért, tekintet nélkül elfoglaltsá
gai és aggkorára, hogy a legutóbbi időkig is mint számadás-vizsgáló
bizottsági tag a társulat érdekében működni folyton kész volt. A meg
boldogult ügybuzgalmának csekély méltatása lenne a hátramadt család
tagokhoz intézendő jegyzőkönyvi elismerés, mit is ezennel indítványozni
szerencsém van.
Végre legyen szabad ismét ama nagylelkű támogatásra utalni,
melyben a földmiv.-ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium, valamint
a m. t. Akadémia igazgatósága társulatunkat részesíti; az első a m. k.
földtani intézet évkönyveinek ingyen átengedése, az utóbbi pedig ezen
ülésterem használatának megengedése által. Indítványozom tehát, hogy
azon hálás köszönetnek, melyet ezennel a társulat nevében a földm. ipar
és kereskedelemügyi m. k. minisztériumnak és a m. tudom. Akadémia igaz
gatóságának nyilvánítani bátorkodom, jegyzőkönyvi kifejezés is adassék.
3.
Inhey Béla társ. első titkár előadja titkári jelentését a követ
kezőkben :
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Tisztelt közgyűlés!
Jelentésemnek föladata és czélja az lévén, hogy azon általános
képet, melyben t. elnökünk a m. földtani társulat 1877. évi működését
vázolta, számokkal és részletes adatokkal kiegészítsem, czélszerűnek
tartom, ha az elnöki jelentésben követett sorrendet követve, először a
társulat jelenlegi állásáról, létszámáról, azután pedig 1877. évi tudomá
nyos tevékenységéről, melyet szaküléseken, kiadványokban és kikülde
tésekben fejtett ki, fogok szólni.
A magyar földtani társulat jelenleg a következő tagokból á ll:
Pártfogó
1
Tiszteletbeli tag
8
Pártoló
„
3
Alapító
„ 8
Levelező
„
4
"Rendes
y>9 / 294 anyatársulati tag
”
'
\ 38 selmeczi fiőkegyesületi tag.
Összesen: 356.
Ha ezen összeget a tavali közgyűlésben kimutatott létszámmal
(380) hasonlítjuk össze, jelentékeny csökkenés tűnik fel. Ez azonban
csak látszólagos, a mennyiben a névsorba felvett tagok közűi kilencz
már 1876-ban jelentette be kilépését, nyolcz név pedig az alapszabályok
értelmében még az 1877-iki közgyűlés előtt töröltetett ki. Ezek szerint
a valóságos létszám a múlt közgjülés idejében csak 363 volt, és így
a tényleges fogyatkozás azóta csak 7. Ezen fogyatkozás pedig akként
jött létre, hogy az 1877. év folyatífaban
k i l é p e t t ..................................................10
tag
az alapszabályok értelmében kitöröltetett 14 „
meghalt. . . . . . . . .
. 3 „•
27
1877-ben b e l é p e t t ................................ . 20 új tag
különbség 7.
Az nj tagok közűi Errdödy Sándor gróf úr ő nagyméltósága 100
forintnyi alapitványnyal lépett az alapító tagok sorába.
Azon veszteségek közül, melyeket a lefolyt évben a halál okozott
társulatunknak, különösen fájdalmasan hatott Popovics Vazul Sándor
korai kimúlása, mely minket ép oly buzgó, mint tehetséges munkatár
sunktól fosztott meg.
A folyó ügyek elintézése végett a társulati választmány 1877-ben
6 ízben tartott ülést, u. m. január 20-án, február 18-án, márczius 16-án,
április 15-én, november 7-én és deczember 5-én.
3*
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A társulat tudományos munkálataira térvén át, első sorban a
szaküléseket említem, melyek az előre megállapított időben, a nyári
szünidő, azaz juh, aug., sept. és oct. hónapok kivételével, liavonkint
tartattak. E nyolcz szakülésen alkalmunk volt 17 szerzőnek 28 érteke
zését vagy rövidebb közlését hallanunk, még pedig nagyobbrészt ma
guktól a szerzőktől, mert e számban csak 7 a vidékről beküldött és a
titkárok által felolvasott dolgozat.
A szerzők neveinek betűsora szerint az előadások ezek:
1. Böckh János: Megjegyzések az „Uj adatok a déli Bakony föld- és
őslénytani ismertetéséhez“ czíntű munkához.
2 Dr. Herbich Ferencz: „A Székelyföld geológiája,“ a m. k. földt. inté
zetévkönyveiben kiadandó nagy munkának megismertetése.
3.
„
„Geológiai tapasztalatok a mészszirtek területén az er
délyi érczhegység keleti szélén “ Ezen munkát, melyben
a szerző a társulat megbízásából eszközölt kutatásainak
eredményeit adja, Schmidt S. úr ismertette meg a társu
lat novemberi ülésén.
4. Inkey Béla: „Az 1876. évben Somogymegyében észlelt földrengésekről. “
5.
„
„Földcsuszamlás Somogymegyében.“
6.
„
„A Richthofenféle löszelméletről.“
7. Dr. Kremier J. Sándor: „A Bunsenin, egy új ásványfaj.“
8.
„ „Egy csiklovai érdekes ás vány csoportozatrób “
9.
„ „Czinnober-előjövetel Mernyiken.“
10.
„ „Fehérólomércz Rodnáról “
í l . Dr. Koch Antal: Megjegyzések“-a Kochlitzer-féle földtani térképhez
(Fruska Gora), (beküldve.)
12. Lóczy Lajos: A Fehér-Körös-völgyben gyűjtött Echinidákról: Echinocardium intermedium n. sp. bemutatása.
13. „
Az erdély-magyar határhegységben tettföldtani kirán
dulásról szóló jelentés.
14. „
A Hegyes-Drócsa-Pietrosza hegység földtanitérképének
bemutatása és magyarázata.
17). Maderspach Livius: A pelsőcz-ardói gálmatelepekrol. (beküldve).
16. Pécli A: A bányatérképek szerkesztéséről, (beküldve).
17. Pejachevich J. gr.: Az u. n. madárfészkekről, (beküldve).
18. Rochlitzer J. : Adatok a Fruska Gora hegység földtani ismertetéséhez.
(beküldve.)
19. Dr. Both Samu: Az alacsony Tátra melaphyrjeiről. (beküldve.)
20. Schafarzik F . : A Kovácsi mellett előforduló trachyttufa petrographiai
minőségéről.
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21. ScJimidt S.: Ásványtani közlemények. (Galenit átváltozásairól, a
Pyrostilpnit egy új lelhelye, Opál Mogyoródról.)
22.
„
Ásványtani közlemények. (Egy felsőbányái Barytról.)
23. Semsey Andor: Egy brasiliai Apatitról.
24.
„
Szilágy-somlyói harmadkon kövületekről.
25. Stürzenbaum J . : Óriási Foraminiferákról.
26. Dr. Szabó József: Nyirok és lösz a budai hegységben.
27.
„ A szarvaskői Wehrlitről.
28. Dr. Wartha Y .: A széksó képződéséről.
Tárgyukra nézve ezen előadások közt 8 ásványtani, 3 petrographiai, 3 palaeontologiai és 14 szorosabban véve geológiai vagy vegyes
természetű volt.
A társulat kiadványai a „Földtani Közlöny“ 12 füzetében állnak;
tartalmuk zömét az imént felsorolt előadások képezik, melyek közül
azonban 11-et le kell vonni, mint a melyek vagy még nem, vagy csak
jegyzőkönyvi kivonatban vagy végre más helyt, u. m. a m. k. földtani
intézet Évkönyveiben és a Természetrajzi Füzetekben jelentek meg.
Másrészt a Közlönybe oly eredeti értekezések is vétettek fel, melyek
nek előadására nem volt alkalom ; ilyenek Liszkay G. ur selmeczi tag
társunk értekezése a Tetradymit lellielyéről Zsubkón, stb. továbbá a
m. k. geologok ezidei fölvételeinek átnézete. A Közlöny irodalmi és
vegyes rovata iparkodván a folyó geológiai irodalmat követni és a ma
gyar közönség ismeretéhez juttatni, a Budapesten lakó geologok buzgó
közreműködése mellett, változatosságot, eléggé nagy terjedelmet nyert.
Ez általános élénk tevékenységnek köszönhető, hogy a Földtani Köz
löny múlt évi terjedelmét is fölülmúlva, 28 ívnyi vastagságra emelke
dett. Magyarázó mellékletül 3 táblát és 13 ziücotypikus rajzot tartalmaz.
A múlt évi közgyűlés 400 frtnyi összeget szavazott meg tudo
mányos földtani kutatások eszközlésére.
E határozat oly módon foganatosíttatott, hogy a választmány dr.
Herbich Ferencz és Lóczy Lajos urak ajánlatait elfogadván, az elsőt az
erdélyi érezhegység mészszirtjeinek tanulmányozásával, az utóbbit pe
dig a Hegyes-Drócsa-Pietrosza hegység átkutatásával bizta meg. Dr.
Herbich működésének eredményét a föntnevezett terjedelmes értekezés
ben látjuk, melyet a társulat kivételesen két nyelven adott ki a Közlöny
9. 10. 11. és 12. számaiban; Lóczyt hirtelen elutazása akadályozta
meg tanúlmányainak teljes kidolgozásában; egyelőre csak az általa ki
dolgozott részletes térképet bírjuk, de reméljük, hogy az év folyamában
még alkalmunk lesz hátrahagyott adataiból és a gyűjtött anyag alap
ján egyetmást közölni.

4. Schmidt Sándor társ. másodtitkár előterjeszti a pénztárvizsgáló bizottság jelentését, mely bizottság egyik
tagjául a múlt évi közgyűlés által kinevezett Luczenbacher János elhalálozása folytán a társulati választmány
Pethö Gyula társ. tagot választá, valamint az 1878. évi költségelőirányzatot:
Tervezet Eredmény Tervezet

B e v é t e l

1877-re

1877-re

1878-ra

Tervezet Eredmény Tervezet

K i a d á s

1877-re

1877-re

1878-re

a

Pénztár maradvány .

2 0 4 .—

204,20

60 —

a

Igazgatási költségekre .

8 0 0 .—

733.86

75 0 .—

b

Hg. Eszterházy Miklós adománya . . .
. . .

4 2 0 .—

4 2 0 .—

4 2 0 .-

b

Földtani kiküldetésekre

4 0 0 .—

4 0 0 .—

—

1 0 0 .—

—

_

1 2 0 0 .-

1041.17

1200.—

15. —

1 4 0 .—

53.06

13 5 .—

89.48

_

2 0 0 .—

_

60.38

6 1 .—

2577.95

2146.—

e

Alapítványok befizetése .

—

d

Alapítványi kamatok.

—

e

Értékpapírok kamatai

f

Évdíjak

g

Oklevéldijak

.

.

.

.

.

. . . .

MunRíiK eiaaasa . . . .

2 5 0 .—

221.50

2 5 0 .—

1 6 0 0 .—

1 3 0 5 .—

1 3 5 0 ,—

—

34.24

—

6 6 .—

6 2 .—

66. —

i

Visszavétel a takaréktárból.

—

2 0 0 .—

—

k

Takaréktári kamat

—

5.2 2

—

1

Rendkívüli bevétel

—

10.79

.

Összesen:

2 5 4 0 .—

2577.95

—
2146.—

c Kiadványokra (400 frt munka
díjazásra) ...........................
d

Póstabérck stb........................

e

T ő k é síté s................................

f

Ideiglenes betét

g

K ész p é n z ................................

. . .

S ^
s
y

'

S

Összesen :

2540.—
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Az 1877. 'és- 1878. évi pénztárvizsgálat alkalmával talált vagyon
állapot a következő:
1877. jan 20.
1878. jan. 24.
a) Földkiteliutézeti záloglevelek
3100.—
3100.—
b) A kereskedelmi bank záloglevelei
800.—
900.—
c) Alapítványi papírok
605.—
405.—
d) Készpénz
204.20
60.38
Összesen: 4709.20
4465.38
E szerint társulatunk vagyona a múlt évi pénztárvizsgálat óta
243 írt 82 krral csökkent.
Budapesten, 1878. évi január hó 24-én.
Pfiszter Károly S. k.
Petho Gyula s. k.
(A közölt számadások indokolására a következőket terjesztjük elé:
A mérleg bevételi e) pontjánál a múlt évben hasonló czimen az
alapítványi és takarékpénztári kamatok is szerepeltek, innen a látszó
lagos eltérés az előirányzott összegtől; az f) ponthoz: a bevételi keveslet oka a tagsági díjak késedelmes befolyása; ezideig nevezetesen bátra
lékban van az 1877-rŐl helybeli 43, vidéki 42 és igy összesen 85 tag;
az 1) pontnál a rendkívüli bevételt egy záloglevél esetleges kihúzása
okozta. Egészben véve a bevételi eredmény 37 írt 95 kr többletet
mutat.
A mérleg kiadási c) pontjánál a túlkiadás 241 frt 17 kr, mert a
kitett összegbe az írói tiszteletdijak beszámítva nincsenek. A túlkiadást
oly körülmények okozták, melyekre az előirányzat készítése alkalmá
val tekintet nem lehetett, mert későbbi keltű választmányi ülésen en
gedélyeztettek, ilyen a Közlöny“ fűzése, boritékozása, czímszalagok
tömeges nyomatása, terjedelem, — a múlt évinél
Ívvel t öbb,
— műmellékletek ; az írói tiszteletdíjak fejében megszavazott 400 o. é.
forintra így csak 60 frt 38 kr áll a társulat rendelkezésére, de 85 tag
után még behajtandó volna 425 frt, a mi tekintve a behajtás bizonyta
lanságát, a födözetre valószínűen elegendő lesz.
A társulat vagyoni kimutatásához megjegyzendő, a c) ponthoz:
egy alapitó tag a m. évi közgyűlés határozatából kitörültetvén, mivel
alapítványa be nem hajtható — ez okozza a 200 frt csökkenést).
5) Zsigmondy Vilmos indítványozza, hogy jövendőben a vagyonkimutatásban az alapítványok (alapító és pártoló tagok tőkéi) külön nmtatandők ki, mert ezen összegeknek, melyek a társulat egyik létalapját
képezik, minden körülmények között érintetleneknek kell maradniok.
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A közgyűlés elfogadja egyhangúlag. Ennek kapcsában
6) ugyancsak föntnevezett, utalva indítványának fontosságára, mi
után sajnálattal látná, hogy az idei költségvetésben a „Földtani kikül
detések“ czimétt mi sem irányoztatok elő, utalva a társulatnak eddig
ezirányban is kifejtett üdvös, a tudománynak jelentékeny hasznothozó
működésére, indítványozza: hatalmazná fel a közgyűlés a társulati választmányt, hogy előforduló fontos kiküldetések esetén a társulati va
gyonnak azon részéhez, bizonyos összeg erejéig, hozzányúlhasson, mely
az alapítványok összegében nem foglaltatik.
Elénk eszmecsere után, melyben az indítványozón kívül az elnök,
dr. Szabó József, Splényi Béla báró és Böckh János résztvettek, a
közgyűlés többsége Böckh János indítványát fogadja el, mely szerint a
társulati tőke teljességében meghagyandó. A földtani kiküldetések esz
közlésére a m. é. decz. 27-ki választmányi ülésre történt hivatkozás,
hol ezen ügynek a társulati tőkére nézve nem hátrányos módon való
megoldása kilátásba helyeztetett.
7) A közgyűlés a felolvasott mindhárom jelentést tudomásul veszi,
illetőleg elfogadja.
8) Halavdts Gyula indítványozza, hogy miután dr. Herbich Ferencz, ki azon kikötéssel küldetett ki a társulat által,' miszerint gyűj
tött példányait a m. k. földtani intézetnek beküldeni kötelessége —
ezitleig oda mit sem küldött be, felszólítandó: hogy a gyűjtött példányokat
tudományos feldolgozásuk után beküldje.
A közgyűlés általános helyesléssel elfogadja az indítványt
9) Elnök az évenkint tartatni szokott vándorgyűlések tárgyában in
dítványozta, hogy mivel részint a párisi közkiállítás, részint pedig azon
körülmény is, hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók idei nagy
gyűlése Budapesten lesz, a társulati tagokat már is igénybe veszik: ez
évben vándorgyűlés ne tartassék, ha csak, Rotli Lajosnak a m. é. decz.
hó 20-án tartott választmányi ülésen előterjesztett indítványa értel
mében a nevezett nagygyűlés alkalmából a választmány egy földtani
kirándulást tervezne valamely közeli érdekes területre.
A közgyűlés elfogadja, illetőleg tudomásul veszi.
11) A f. é. számadások megvizsgálására a közgyűlés, elnök indít
ványára, Pfiszter Károly és Petho Gyula tagtársakat kéri föl.
Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.

Szakülés 1878. év január hó 9-én.
(Jegyzőkönyvi kivonat.)

1. Dr. S z a b ó J ó z s e f előadta „Petrographiai és geológiai tanulmányok Seb
mecz környékéről“ czimű értekezésének első részét több kőzet bemutatásával. (L. a
jelen számot,)
2. Dr. P o s e v i t z T i v a d a r értekezett „Igló környékének negyedkori tavá
ról.“ (L. a jövő számban.)
3. R o t h L a j o s egy uj Cardium-fajt mutatott be, melynek első példányát
Tolnamegyében, O-Kurdon találta. A földtani kutatások folyamában ugyanez a
faj a pécsi hegységet szegélyző Congeria rétegekben még több ponton találtatott. Az új
Cardium jellemző sajátságátképezik a magas taraj-alakú lemezek, melyek háromszögű
bordáin emelkednek. A bordák száma rendesen 7, és a tarajok magassága a héj
elejétől fogva a hátsó végéig fokozatosan nő, úgy hogy a leghátsó borda a legma
gasabb tarajjal van ékesítve. Ezen jellemző vonáshoz képest az új Cardiumfaj n e v e :
C a r d i u m c r i s t a g a 11 i R o t h.
A rokon fajok közt legközelebb áll hozzá a Cardium Hungaricum Hornos, mely
től főleg a bordák számában különbözik. Némileg hasonlít a Card. Fuchsi Neumayr
nevű fajhoz, másrészt pedig a Card, ferrugineum Bruzina fajhoz, s kőmagvai, melye
ket Böckh J. Baranyamegyében Bükkösdön talált, a Card. Neumayri Fuchs, de még
inkább a Card. Odessae Barbot kőmagvaihoz hasonlítanak.
4. U j t a g o k u l jelentkeztek: W e i n K á r o l y (bej. Schmidt Sándor) és dr.
G a 11 i k G é z a , gyógyszerész, (bej. Liszkay Gusztáv és Bárdos Mihály.)

A f. é. január 20-án tartott választmányi ülésen új tagúi jelentkezett G u c k l e r
G y ő z ő , m. kir.bányaesküdt, (bej. Bruiman Vilmos), hasonlóan jan. hó 28-án P á l f f y
S á n d o r h. ügyvéd.
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A selmeczbáoyai földtani liókegyesiiiet szakgyiiléseinek jegyzőkönyvi kivonata.
III. *) deczeinber 12-én 1877.
1. P l a t z e r F e r e n c z bányafőnöksegéd a bakabányai elhagyott bányászatról
értekezvén, érdekesen ismerteti az ottani viszonyokat. Az érczek előjövetele és ne
mes fémekben való gazdagságuk tekintetében számos becses adatot gyüjtvén, kifejti
azon körülményeket, melyek között a bakabányai bányászat újból felkarolható
és az ottani érczek haszonnal értékesíthetők lennének. Előadását a helyszínén nagy
gonddal összegyűjtött ásvány és kőzet gyüjteménynyel illusztrálja.
2. Z. K n ö p f l e r G y u l a röviden ismertet egy általa az akadémiai bányásznövendékek használatára összeállított ásványmeghatározási módszert és azt kísérleti
leg be is mutatja.
I. január 9. 1878.
1. Z. K n ö p d e r G y u l a előadást tart a hodrusbányai Syenit tömzsről. Előadó
e tömzsnek ismertetését már m. év október havában megkezdette és a jelen alkalom
mal az összegyűjtött kőzeteket mutatja be és ezeknek petrographiai tulajdonságait
tárgyalja.

A magyarhoni földtani társulat tagjainak névjegyzéke.
(1878. jannár hó 1-ső napján).
J e g y z e t . Minden tag neve és lakóhelye után következő szám a választási
évet jelenti.
A társulati tisztviselők nevei a többieknél v a s t a g a b b betűkkel nyomattak.

Pártfogó.
Galantai herczeg Eszterházy Miklós, Budapest 1866.

T isz teletb eli tagok.
Gróf Almásy Móric, Bécs 1850.
Cotta Bcrnárd. Freiberg 1876.
báró Geringer Károly, Bécs 1850.
lovag Hauer Ferenc, Bécs 1867.

5. Heer Oswald, Zürich 1872.
dr. Peters Károly, Grác 1869.
Stur Dénes, Bécs 1872.
8. gróf Thun Leo, Bécs 1850.

P ártoló tagok.
Kőszénbánya- és téglagyár-társulat,
Budapest 1872.
Schwarcz Gyula, Budapest 1860.

3. Első cs. kir. szab. dunagőzhajőzási
társulat, Bécs 1873.

*) L. a „Földt. Közi.“ VII. évf. 401. old.

A la p itó ta g o k .
lovag Dräsche Henrik, Becs 1866.
g ró f Erdődy Sándor, Budapest 1877.
lovag Hantken Miksa, Budapest 1860.
báró Podm aniczky János, Budapest
1858.

5. Salgó-tarjáni kőszénbánya-részvénytársulat, Budapest 1872.
K állay Benő, Budapest 1873.
Rónay Jácint, P ozsony 1876.
8. ÁL k. tengerészeti hatóság, Fiume 1876.

L evelező tagok.
Beszédes Kálmán, Esztergom 1873.
Dr. Herbich Ferenc, Kolozsvár 1876.

Majláth Béla. Liptó-Szt.-Miklós 1873.
4, Müller Károly, Villány 1875.

Reticles tagok.
Abt Antal, Kolozsvár 1867.
Adler Károly, D éva 1872.
dr. Albert Ferenc, Eger 1871.
dr. Arányi Lajos, Budapest 1861.
5. dr. Bach József. Szécsény 1872.
Baczoni Albert, Kassa 1873.
Balló Mátyás, Budapest 1873.
Bány. és érd. akad. ált. társ., Sel
mec 1876.
Bány. és érd. akad. magy. társ.,
Selmec 1876.
10. Bárdos Mihály, Selmec 1868.
Báthory Nándor, Budapest 1875.
Belházy János, Budapest 1867.
Bellovics Ferenc, Esztergom 1872.
Benes Gyula, P etrozsény 1876.
15. Berecz Antal, Budapest 1867.
Bernáth József, Budapest 1864.
Bielz Albert N.-Szeben 1871.
B ö k ch János, Budapest 1868. Vá
lasztmányi tag.
Bothár Dániel, P ozsony 1866.
20. dr. Bottenstein Samu. Petrozsény
1875.
Breznyik János, Selmec 1876.
Bruck Ferenc, Újvidék 1874.
B ru im an n V ilm os, Budap. 1870.
V álasztm ányi tag.
Brzorád Rezső, M ogyorós 1867.
25. Buda Ádám, Réa 1866.
Buda Elek, Rues 1866.
Buday Károly, N.-Bánya 1874.
B u gyis András, Unghvár 1874.
Burány János, Esztergom 1870.
30. Búza János, Sárospatak 1872.
Choezenszky József, Sopron 1867.
Csató János, N agy-Enyed 1866.
Cseh Lajos, Selmec 1871.
Cserni Béla, Gy.-Fehérvár 1875.
35. Csernus Andor, Pécs 1872.
C zanyuga József, Budapest 1864.
Pénztárnok.
Dávid Vilmos, Budapest 1866.
D e Adda Sándor, Rónaszék 1867.

Debreczeny József, Kolozsvár 1875.
40. D échy Mór, Budapest 1875.
Defrance Károly, Antwerpen 1873,
dr. D ékány Rafael, Kecskem ét 1867.
Dérer Mihály, Selmec 1874.
D éry Lihály, Budapest 1871.
45. Dier Lajos, Szathmár-Németi 1876.
Dietz Sándor, Unghvár 1877.
D ivald József, Selmec 1869.
D ezső Lajos, Sárospatak 1874.
Dobay Vilmos, Dobsina 1867.
50. Dräsche Gusztáv, Bécs 1866.
Drágói Grubicy G yörgy, G yöngyösHalász 1877.
Duma G yörgy, Budapest 1872,
Eber Nándor, Budapest 1866.
Egri Ó-Kaszinó, Eger 1876.
55. Eggenberger-féle kön yvkeresk ed és,
Budapest 1872.
E gger Samu, Budapest 1856.
Eichleiter Antal, Rohrschach (Schweitz)
1874.
dr. Eissen Ede, Budapest 1874.
báró E ötvös Lorant, Budapest 1867.
60. Erődi-Iíarrach Béla, Budapest 1874.
Esztergom városa, 1873.
gróf Eszterházy Kálmán, K olozsvár
1870.
Failhauer Alajos, Leoben (Stiria) 1869.
Faller Gusztáv, Kassa 1871.
65. Farbaky István, Selmec 1871.
dr. Farkas János, Rácz-Almás 1874.
Farkas Róbert, Budapest 1876.
Fauser Antal, Budapest 1851.
F ekete József, Budapest 1874.
70. Felsőm agyarországi bányapolgárság,
Igló 1867.
F est Aladár, Budapest 1874.
F ialovszky Lajos, Soprony 1877.
Fikker Ferencz, Verespatak 1876.
F illinger Károly, Budapest 1871.
75. Fischer Samu, Budapest 1874.
Franzenan Á goston, Budapest 1877.
Frivaldszky János, Budapest 1853.
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Gerenday Antal, Budapest 1867.
Gesell János, Budapest 1872.
80. Gesell Sándor, Marmarossziget 1871.
Ghyczy Géza, Budapest 1868.
Ghyczy Kálmán, Budapest 1866.
Glanzer Gyula, Szabolcs 1874.
Glanzer Miksa, Diós-Győr 1867.
85. Golián Károly, Selmec 1876.
Göltl Ernő, Győr-Szt.-Márton 1875.
Gombossy János, Budapest 1872.
Gömöry Sándor, Salgótarján 1868.
Gränzenstein Béla, Budapest 1872.
90. Greguss János, Baróth (Erdély) 1872.
Gretzmacher Gyula, Selmec 1876.
Gyújtó Lajos, Kolozsvár 1869.

95.

100.

105.

110.

115.

Hickl József, Trsztena 1876.
dr. Hajdú Gyula, Nagyvárad 1875.
dr. Halassy Vilmos, Veszprém 1869.
Halaváts Gyula, Budapest 1874.
Hamberger József, Brennberg 1867.
dr. Hasenfeld Manó, Budapest 1866.
Hazay Gyula, Budapest 1875.
Hazslinszky Frigyes, Eperjes 1871.
Hegedűs Sándor, Budapest 1877.
Herepey V. Árpád, Budapest 1875.
Herrich Károly, Budapest 1852.
Hermann Hugó, Selmec 1876.
Hoffmann János, Petrozsény 1875.
dr. H ofm an n K ároly, Budapest
1865. Választmányi tag.
Hofmann Rafael, Vajda-Hunyad 1868.
Hofmann Jenő, Jeselnitza 1877.
dr. Hollósy Justinian, K.-Czell 1869.
Horváth Ignácz, Budapest 1874.
IJozák József, Pribram 1871.
Honig Vilmos, Szt.-Antal 1875.
Hradczky Antal, Szepes-Olaszi 4878.
Hudoba Gusztáv, Nagybánya 1871.
Huffner Tivadar. Budapest 1871.
H u n falvy János, Budapest 1857.
Választmányi tag.
Hiirsch Ágoston, Budapest 1871.
Húsz Samu, Oravicza 1861.

Jablonszky János, Budapest 1876.
120. Jamnitzky Lipót, Budapest 1877.
Jendrássik Miksa, Igló 1866.
Iglöi ev. főgymnasium, 1873.
Jenny Gusztáv, Igló 1873.
In k ey B éla, Budapest 1874. Első
titkár.
125. Inkey László, Szt.-Lőrinez 1877.
Joöb Frigyes, Budapest 1867.
Ifj. Kachelmann Károly, Selmecz
' 1871.
Kachelmann Willibald, Selmecz 1874.
Kacskovits Sándor, Budapest 1876.
130. Kail Béla, Selmecz 1876.
Kalmár Ferenez, Bihar-Diószeg 1872.

Kamenár József, Selmecz 1876.
dr. Kanka Károly, Pozsony 1851.
Kauffmann Kamii ló, Igló 1866.
135. Kecskeméti ref. főtanoda, 1873.
Keller Emil, Vág-Ujhely 1864.
Kerpely Antal, Selmecz 1871.
dr. Kézmárszky Tivadar, Budapest
1874.
Klein Gyula, Budapest 1873.
140. Knöpfler Gyula, Selmecz 1873.
dr. Knöpfler Vilmos, Marosvásárhely
1867.
dr. Koch Antal, Kolozsvár 1866.
Koch Ferenez, Budapest 1875.
Kökán János, Budapest 1873.
145. dr. Komarek József, Eszék 1872.
Koós Ferenez, M.-Sziget 1875.
Korizmics László, Budapest 1853.
Kosztka Vilmos, Sóvár 1872.
Kovács Gyula, Petrozsény 1876.
150. Kozocsa Tivadar, Budapest 1874.
Kraft János, Selmecz 1871.
dr. Krászonyi József, Budapest 1874.
Kremnitzky Amandus, Deésakna
1875.
Kremnitzky Jakab, Verespatak 1876.
155. dr. K renner József, Budapest 1866.
Választmányi tag.
Krisz Ferenez, Budapest 1874.
Krivány János, Arad 1877.
dr. Kubacska Hugó, Selmecz 1872.
Kuhinka Géza, Kokova 1866.
160. Kuncz Péter, Budapest 1868.
Kürthy Sándor, Magyar-Sárd 1875.
Lajtliay János, O-Becse 1874.
Lakner Ambró, Szombathely 1873.
Láng Ede, Budapest 1871.
165. Leding Sándor, Nagybánya 1875.
Légeza Victor, Budapest 1874.
Lehmann János, Budapest 1876.
dr. Lészay László, Szászváros (Er
dély) 1867.
Leutner Károly, Budapest 1867.
170. Liedermann József, Munkács 1875.
Lintner Lajos, Budapest 1875.
Liszkay Gusztáv, Selmecz 1874.
L óczy Lajos, Budapest 1874. Vá
lasztmányi tag.
Lojka Hugó, Budapest 1875.
175. dr. Lutter Nándor, Budapest 1867.
dr. Maár József, Nagybánya 1873.
dr. Mácsay István, Zajecsár (Szerbia)
Maderspach Livius, Rozsnyó 1875.
Markos György, Kassa 1873.
180. Lárkus Ágoston, M.-Sziget 1867.
Márkus Lajos, Selmecz 1876.
M atyasovszk y Jakab, Budapest
1872. Választmányi tag.
Meezner Vendel, Budapest 1867,
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báró Mednyánszky Dénes, Pozsony
1866
185. Medveczky Árpád, Budapest 1858
Miháldv István, Bakony-Szt.-László
1872"
dr. Mihályi János, M.-Sziget 187o.
Mikó Béla, Nagybánya 1871.
Mikolay László, Poprád 1875.
190. Milkovics Zsigmond, Szent-Mihály
1866.
Molnár György, Uj-Kigyós 1875.
Molnár Károly, Székely-l dvarhely
1874,
Molnár Nándor, Budapest 1877.
Moluay Sándor. Budspest 1877.
195. dr. Mosel Antal, Kolozsvár 1866
Návay Gyula, Rhonicz 1867.
dr. Nendtvich Károly, Budapest 1850.
Neubauer Ferenez, Igló 1872.
Neumann Frigyes.; Budapest 1871.
200. Niki Mihály, Budapest 1872.
itj. Novelly Antal, Szent-Benedek
1872.
Nyulassy Antal, Nyalka 1869.
Olcolicsányi Béla, Kobola - Pojána
.. 1875. .
Ölberg Gusztáv, Zalathna 1875.
205. Ölberg Frigyes, Zalathna 1867.
Ormándy Miklós, Veszprém 1874.
dr. Ováry Pál, Szántó (Hegyalja)
1874.
Pálffy Samu, Abrudbánya 1867.
dr. Palotay Ferenez, Veszprém 1874.
210. Parády Kálmán, Kolozsvár 1875.
Parragh Gedeon, Kecskemét 1873.
Paszlavszky József, Budapest 1873.
gróf Pejacsevics János, Szada 1877.
Pécli Antal, Selmecz 1867.
215. Péter János, Pécs 1875.
Petricskó Jenő, Zombor 1875.
Petrogalli József, Beszterczebánya
1867.
Pethő Gyula, Budapest 1873.
Pfiszter Károly, Budapest 1869.
220. Platzer Ferenez, Selmecz 1871.
dr. Posevitz Tivadar, Budapest 1877.
Pöschl Ede, Selmecz 1871.
Polepny Ferenez, Bécs 1871.
Posner Károly Lajos, Budapest 1861.
225. Prélyi István, Budapest 1854.
Preuszner József, Budapest 1867.
Prihradny Ödön, Dolha 1874.
Prugberger József, M.-Sziget 1866<
Reichenhaller Kálmán, Heidelberg
1874.
230. Reitz Frigyes, Budapest 1864.Elnök.
Reitzner Miksa, Selmecz 1874.
Rennert Gyula, Petrozsény 1875.
Richter György, Selmecz 1871.

Richter Lajos, Budapest 1875.
235. Riegel Antal, Pécs 1867.
Rieger János, Sebeshely 1867.
Rolni Benedek, Anina 1867.
Römer Flőris, Nagyvárad 1860.
Rónay Ferenez, Selmecz 1875.
240. Roth. Lajos, Budapest 1870. Vá
lasztmányi tag.
Roth Samu, Lőcse 1874.
Ruffiny Jenő, Dobsina 1872.
Rybár István, Budapest 1871.

Sajóhelyi Frigyes,

245.

250.

255.

260.

265.

275.

275.

‘s 80.

Budapest 1871.
Választmányi tag.
Sárkány Miklós, Bakonybél 1869.
Sárkány Miksa, Dobsina 1872.
Scháfarzik Ferenez, Budapest 1875.
Schedl Arnulf, Esztergom 1877.
Schelle Róbert, Schnee 1876.
Scheffer Vilmos, Antalóc 1873.
Schmidt Sándor, Budapest 1876.
Másod titkár.
Schneider Gusztáv, Dobsina 1872.
Schröder Rezső, Selmec 1875.
Schröckenstein Ferenc, Kladno' 1867.
Schroll József, Grác 1867.
dr. Schulök Vilmos, Budapest 1875.
Schuller Alajos, Budapest 1874.
dr. Schwartz Ottó, Selmec 1875.
Schwerer János, Pancsova 1877.
Sebestyén Pál, Budapest 1866.
Sebesy Alajos, Keszthely 1873.
Selmecbánya városa 1875.
Semsey Andor, Budapest 1876.
dr. Senek István, Selmec 1871.
Serák Károly, Budapest 1874.
Siehmon Adolf, Budapest 1874.
Simonidesz Pál, Ar.-Maróth 1873.
Simonyi Ernő, Budapest 1877.
Somsich Pál, Budapest 1877.
dr. Sőtér Ágost, M.-Óvár 1875.
Spanraft Alajos, Budapest 1875.
báró Splényi Béla, Budapest 1874.
Választmányi tag.
Sramkó Mihály, Aszód 1873.
Staub Mór, Budapest 1874.
Steinhaus Gyula, Feistritz (Stiria) 1871.
Steinhausz István, Budapest 1875.
Stepán Miksa, Petrozsény 1872.
dr. Stessel Lajos, Tápiő-Szele 1866.
Stürzenbaum József, Budapest 1874.
Siissner Ferenc, Rodna 1869.

Szabó József, Budapest 1850.
Alelnök.
Szabó Károly, Bécs 1867.
Szabó Samu, Kolozsvár 1875.
Szakács István, Kecskemét 1873.
285. Szalay József, Felső-Telekes 1877.
Szatmáry Béla, Nagybánya 1869.
Szászvárosi ref. gymn, 1875.
dr.
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Szécskay István, Budapest 1874.
Széles Dénes, Budapest 1866.
290. Szentgyörgyi Elek, Budapest 1874.
Szentmiklósy Jenő, Gy.-Fehérvár 1875
Szilniczky Jakab, Selmec 1871.
Szlavik Dániel, Diós-Győr 1867.
Szoltsányi Ferenc, Budapest 1875.
295. Szőnyi Pál, Budapest 1850.
Tallatschek Ferenc, Petrozsény 1875.
Téglás Gábor, Déva 1872.
Tenczer János, Selmec 1876.
Teschler György, Körmöc 1875.
300. Themák Ede, Temesvár 1869.
Tirscher József, Szélakna 1876.
Tonna,Zsófia, Retteg 1867.
Tóth Ágoston, Gmunden (Ausztria)
1868.
dr. Török József, Debrecen 1877.
305. Tretyálc János, Diós-Győr 1874.
Tribusz Ferenc, Oravica 1867.
Tudom.- és müegy. olvasókör, DudaPest 1875.
Valkovics Antal, Selmec 1875.
Yálya Miklós, Budapest 1876.
310. Varga Ferenez, Körmöc 1875.

Varinyi János, Budapest 1875.
gróf Yass Samu, Budapest 1859.
báró Vécsey József, Budapest 1868.
Veress József, Petrozsény 1867.
345. Vincze József, Petrozsény 1875.
Yolny József, Budapest 1870.
dr. Wagner Dániel, Budapest 1850.
Wagner Vilmos, Budapest 1873.
Wagner József, Selmec 1871.
320. Wanschada Károly, Selmec 1876.
dr. W arth a V incze, Budapest 1868.
Választmányi tag.
Wein János, Budapest 1867.
Weisz Bernát, Budapest 1866.
Weisz Tádé, Zalathna 1867.
325. Wettstcin Antal, Budapest 1866.
Wieszncr Adolf, Selmec 1870.
Winkler Benő, Selmec 1867.
Wissinger Károly, Sz.-Fehérvár 1873.
Wittinger János, Budapest 1875.
330. Zemlinszky Rezső, Salgótarján 1866.
Zsigmondy Béla, Budapest 1871.
Z sigm ondy V ilm os, Budapest 1864.
Választmányi tag.

E szerint a magyarhoni földtani társulat jelenleg a következő
tagokból áll: 1 pártfogó, 8 tiszteletbeli, 3 pártoló, 8 alapitó, 4 levelező
és 332 rendes tagból; tehát az összes létszám: 356.
Kelt Budapesten, 1878. január hó 1-én.
Schmidt

Sánd<yr,

társulati II. titkár.
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