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erezek Stubicza- és Padkorezki-Budáikról; továbbá gránátok, szerpentinek és 
ffesminek.

Rgotina liasz képződményei S. R adovanovic-WI. Az első, a ki a liasz létezé
sét Szerbiában kimutatta, Z üjoyic volt 1883-ban. A kövületeket dr. V . Uhlig 
határozta meg; s már 1884-ben «Ueber Jurafossilien aus Serbien» czím alatt 
közölte a Verkandl. der k. k. geolog. Reichsanst. czímű folyóiratban. Később 
Rgotina környékének részletesebb tanulmányozásához fogott s a liasz-réte- 
geket következő sorrendben találta. Lias a. =  kőszénréteg; lias ß =  Terebra- 
tula grestenensis szintje ; Has j  =  Walhemia numismalis szintje ; lias o =  a nagy 
Belemnites paxillosus és Gryphea cympium szintje, mely T ietze által Déi-Magyar- 
ország a Juráról írt beosztásban «Untere Margariatus «és» Fauna des grünen 
Tuffs der Muntjana» által van leirva. Lias s és lias £ =  homokkő növénylenyo
matokkal. Az érdekes értekezéshez két tábla van csatolva a Rgotina liasz rétegek
ben talált nevezetesebb kövületek ábráival, melyek közül csak a Rhynchonella 
argotiensis nov. spec.-1 és Modiola Zujovici nov. spec.-t említem meg.

L egeza V iktor.

GRÓF SZÉCHENYI BÉLA KELETÁZSIAI ÚTJÁNAK TUDOMÁNYOS
EREDMÉNYE *

Egy oly munkát van szerencsém bemutatni, mely bennünket első sorban 
mint a geológiai szakirodalom újdonsága érdekel, másrészt mint magyar geolo- 
gokat azon önérzettel tölt el, hogy egy magyar könyv lép a világirodalmi jelentő
ségű munkákkal sorompóba.

Gróf S zéchenyi B éla munkája voltaképen jelentés egy tudományos expedi- 
tióról, melynek eszméje, terve, vezetése, úti) és kiadási költségei gróf S zéchenyi 
B élá-ó; a tudományos kutatások pedig az ő és az általa választott három szaktudós 
megosztott tevékenységének gyümölcse.**

Az egész munka egy atlasz kíséretében két kötetre terjed, melyből eddig az 
első kötet és az atlasz jelent meg. Az első kötet az egész munka tartalmáról nyújt 
áttekintést, és így a másodikra nézve is tájékoztatva vagyunk.

Az első kötet 750 quarto lappal s takarékos szedéssel valóban sokat foglal 
magában a három szakaszban, melybe beosztva van. Az első az út történelmi 
része gr. S zéchenyi BÉLÁ-tól (235 lap), a második Kreitner  GuszTÁv-tól széles
ségi és hosszasági meghatározások, magasságmérések és topográfiai leírások 
(306 lap); a harmadik legnagyobb szakasz a geológiának van szentelve Lóczy 
LAJos-tól (430 lap).

A második kötet, melynek megjelenésére máraz anyag legnagyobbrészt ren
dezve van, folytatólag szintén három szakaszban a következőt fogja tartalmazni. 
A negyedik szakasz B álint G ábor nyelvészeti dolgozatai (Elmélet a dravida nyel-

* Bemutatta Dr. Szabó József elnök a társulat 1889. nov. 6-án tartott ülésén.
** Az expeditió 1877 végén indult el, visszajött 1880 elején, 2l/2 évet töltvén

künn.
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vekről. Ä Kanada tamil tulu telugu dialectusok.). Az ötödik szakaszban gr. S zé
c h e n y i  B éla az ilyen nagy expeditio szervezéséhez tartozó tájékoztatás szempont
jából összeállít tapasztalati adatokat, költségvetést, felszerelést stb. Az utolsó 
hatodik szakasz képezi az útról hozott múzeumi tárgyak leírását azon 12 szakférfi 
tollából, kik arra felkérve voltak, valamint a meteorologiai észleleteket, melyeket 
gr. S zéchenyi B éla jegyzett.

R em élh ető leg  a II. k ötet végén  fog m egje len n i a tárgym u tató , m ely  m ár az 
I . k ö tet végén  is épen azon  jó  sz o lg á la to t te tte  vo ln a , m in t RiCHTHOFEN-nél az 
I. kötet végén .

Valóban egy harmadik kötetet képvisel az atlasz az ő 33 folio-lapjával. Van 
már az első kötet mellett is egy terjedelmes átnézeti térkép, topográfiai részében 
KsEiTNEE-tól, geológiaiban LóczY-tól (1 : 5.000,000), azonkívül tíz főleg geológiai 
tábla és 175 ábra a szöveg között; mind e mellett az expeditio geográfiái és geo
lógiai eredményei csak egy részletesebb térképre voltak reá vezethetők. Az atlasz 
térképei (1 : 1.000,000) két sorozatot képeznek : az első orografiai 15 lap és két lap 
szelvény K reitner Gusztáv főhadnagy eredeti fölvétele szerint; a második ugyan
azon 15 lap sraff nélkül, de geológiai színezéssel L óczy L ajos-íóI. A czímlap e 
15 lapnak vázlatát adja megfelelő jelzéssel, a függélyes jel (Colonne) A B O D E ,  
a szintes (zona) I—VI. Ezen kis térkép keretéből csak azon terület lapjai vannak 
az atlaszban kidolgozva, melyeken gr. S zéchenyi keresztül ment, mi barna szín
nel van kitüntetve.

Az atlasz térképei Bécsben készültek a katonai geográfiái intézetben azon 
tökélylyel, melynek jelét kartográfiái vállalataiban a monarchia ezen jeles intézete 
már sok alkalommal adta.

Hogy mi indította gr. S zéchenyi BÉLÁ-t Keletázsiát választani, következő 
soraiból tűnik k i: «Ha Ázsiát szemeltem ki, azért történt, mert ezen világrész, 
mint az emberiség egyik főbölcsője iránt, kiváló érdekkel viseltetém, sőt még 
azon reményben is ringathatám magam, hogy eljutandok oly helyekre, hol őseink 
nyomára találhatok, vagy oly népekre, melyek velünk faj- és nyelvrokonságban 
vannak.»

Azon tapasztalatok, melyeket gr. S zéchenyi B éla előbbeni nagyobb útjaiban 
(Amerika, északi Afrika) nyert, de az érintkezés a világ legelőkelőbb népével, az 
angollal, hol ő csaknem második hazájában érezte magát, világossá tették előtte, 
hogy egy nagyobb szabású úthoz rögtönözve fogni nem lehet, ahhoz készülni kell. 
Az előkészület, miként ő mondja, három évig tartott. Tanulmányozta az Ázsiáról 
írt legnevezetesebb munkákat, valamint e világrész legjelesebb utazóinak leírását; 
ezek nehány legkitűnőbbjével megismerkedett, tőlök tanácsot és felvilágosítást 
kérvén. Csak midőn eléggé tájékozottnak érezte magát, állapodott meg abban, 
hogy egy topográfot, egy geologot és egy magyar philologot válaszszon mint tudo
mányos útjának kisérőit, mint a keletázsiai expeditio tagjait, kiknek ő nem csak 
hathatós vezetője, de a munkafelosztás elve szerint ernyedetlen társa is volt.

A geológiai társulat ülésén nagyon természetes, hogy különösen a mi tudo
mányunk szempontjából szólok részletesebben.

Ázsia bennünket közelebb érdekel, mint Amerika, a mitől az Atlanti Oczeán 
választ el. Európára csak reá van erőszakolva, hogy az egy önálló kontinens, össze 
van az nőve Ázsiával, mint annak folytatása; Európa oly módon nyúlik be az
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Atlanti Oczeánba, mintha csak félszigete volna Ázsiának. Ezen vaskos földtörzsnek 
Európa csak egy ága, de hogy R itter szavaival éljek, a legnemesebb ojtó ága. És 
mégis, ha J ules M arcon geológiai világtérképét nézzük, míg Amerikában a geoló
giai színezés csak kevés helyen hiányzik, Ázsia, mely maga nagyobb tért foglal 
el, mint Észak- és Dél-Amerika együttvéve, kevés kivétellel fehér. Afrikát leszá
mítva nincs geologiailag ismeretlenebb kontinens, mint Ázsia, honnét eleink ide 
kerültek, honnét egykor a tatárpusztítás csapott át honunkba.

Oroszország sokat tesz a geológia érdekében, de annak európai része is oly 
nagy, hogy geologjait bőven foglalkoztatja. Néhány év óta azon haladás is történt, 
hogy egy második geológiai intézetet állítottak Tiílisben. Mindez azonban még 
nagyon távol áll attól, hogy ázsiai kutatásokkal foglalkozhassanak. A világ leg
nagyobb birodalma a «British Empire» polip karjával minden kontinensbe be van 
kapaszkodva, és ott a geológia érdekében nagy munkásságot fejt ki. Calcuttában a 
«Geological Survey» sokat ismertetett meg már Ázsiáról, úgy szintén Oroszország, 
Hollandia és Francziaország egyes tudósaitól is bírunk szigetekről vagy parti vidé
kekről megismertetéseket, de mindez felette kevés arra, hogy Ázsiáról nem geo
lógiai, de még csak geográfiái megfelelő képet alkothassunk. Japáni geologoktól 
már olvasunk közléseket hazájokból, de hogy khinai vagy mongol geologokra 
számíthassunk, úgy hiszem még a XX. század munkatervébe sem lehet bevenni.

Nem marad tehát egyéb, minthogy az európai míveltségű országok geologjai 
tegyenek tudományos invasiót. Amerika kezdette meg komolyabban számbavehe- 
tőleg; P umpelly amerikai geolog tett első Kbina belsejében utazást azon czélból, 
hogy az ott előforduló geológiai képződményekről rendszeres képet szerezzen 
(1866); második báró R ichthofen, kit porosz létére hozzánk is kapocs fűz, kinek 
geológiai örökségébe a trachytokat illetőleg némileg én léptem, minél fogva sza
badjon e kiváló ember viszontagságos életének, saját jegyzetei alapján, rövid váz
latát adni. Az 1850-es évek második felében Bécsben telepedett le, hol a birodalmi 
geológiai intézet felvételeiben élénk részt vett és jelentései nagy készültséget, sok 
olvasást elárulva és szépen írva általános figyelmet keltettek. Magyarországban a 
trachytvidékeket választotta s utoBó, de egyszersmind legnagyobb értekezésének 
ezek voltak tárgyai («Studien aus den ungarisch-siebenbürgischen Tracht tgebirgen», 
von F erdinand F reiherrn v. R ichthofen. 1860.). Ezt be sem fejezhette egészen, mert 
visszament Poroszországba, hogy részt vegyen egy keletázsiai expeditióban, melyet 
a kormány Khina-, Japán- és Siámba küldött kereskedelmi összeköttetések szem
pontjából. Európát még ugyanazon (1860) évben hagyta el, és a miről akkor sej
telme sem volt, csak 12 év múlva került vissza. Az expedition személyzete a hadi 
hajókról messze be vagy huzamosb időre nem távozhatván, R ichthofen nem volt 
megelégedve s arra tökélte el magát, hogy visszamarad. A feladat megoldása után 
az expeditió csakugyan Európába tért, Richthofen pedig maradt azon szándékkal, 
hogy Kelet-Ázsiában geográfiái s geológiai tanulmányokat tegyen.

Első terve volt Kaschmirból hatolni Közép-Ázsiába, a tervnek megnyerte 
Lord EnoiN-t India kormányzóját, de Turkesztánban zavargás ütött ki, nem való
síthatta. Másik terve volt az Amur torkolatjától hatolni be Mongolia és Szibéria 
határán, mi szintén dugába dőlt. Harmadik volt a Csendes-tengert átszelni vitorla
hajóval és útba ejtve az Aleuták, Kurilek és Kamcsatka vulkáni lánczát, San- 
Franciscoban kötni ki. Ide eljutott, de azt találta, hogy ez nem felfedezési tér a
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minőt ő óhajt, mert Californiában és Nevadábau, a hol ő megfordult, az amerikai 
geologok jól szervezett törzse már rendszeresen működött. Mindazonáltal vagy 
két évig maradt és egyebek közt (ú. m. bányavállalati szakvélemények) a trachy- 
tokról újra írt, a magyarországi dolgozatát a California és Nevada trachytjain 
tett tapasztalataival kibővítve, különösen atrachytok systematikáját, mit Bécsben 
az elutazás miatt be nem fejezhetett, fejtette ki egy terjedelmes emlékiratban, 
melyet a californiai tudományos akadémia nyomatott ki, mi az amerikai geolo- 
gokra az első időben nagy hatással volt.

A  geológiai munkálatokat W hitney vezette San-Franciscoban, kivel R icht- 
hofen barátságba lépett és vele a jövőt 1867—1868 éjjelén —aSylvester-éjen—úgy 
állapították meg, hogy a földgömbön egy ország sem volna alkalmasabb R i c h t h o f e n  

kutatásaira, mint Kbina, mely geográfiái, geológiai, ipari és világkereskedelmi 
tekintetben felette fontos, de úgyszólván merőben ismeretlen.

Magam is érintkeztem P r o f .W H iT N E Y -v e l  1882-ben Boston mellett Cambrid- 
geben, hol ő a Harward egyetemen akkor tanár volt, és beszéltünk b. R ichthofen 
californiai tartózkodásáról, valamint annak motivumairól, melyek nem teljesülése 
után nem maradt egyéb hátra, mint máshova menni.

Visszament tehát a Csendes-tengeren keresztül a Khinába utazó amerikai 
nagykövet R. B rowne társaságában Shanghaiba. Khina irodalmával eddig nem is 
foglalkozott és vállalatának óriási voltát csak akkor kezdette érezni, de nem csüg
gedett. B. R ichthofen szép készültsége és jeles tolla mellett kedves modora, vala
mint rokonszenves fellépése által mindenütt hódított, és úgy történt, hogy kirán
dulásai iránt a shanghai iparkamara érdeklődését is kivívta, melytől támogatást 
kapott s viszont oda időről-időre megfelelő jelentéseket küldött. A khinai kor
mány semmiben sem segítette, legfőbb támasza volt egy belga tolmácsa, ki őt 
iitjában mindenütt kisérte és tapintatos modora, meg bátor fellépésével sok baj
ból kisegítette.

Kirándulást különböző irányban tett, egyet Japánban is. Közel négy évi 
tartózkodás után hazájába 1872-ben tért vissza.

Báró R ichthofen munkájának kiadása nehézségekbe ütközött, azonban 
ezek le lettek győzve az által, hogy a porosz kormány és a berlini akadémia anyagi 
támogatása mellett a legnagyobb kiadók egyike Berlinben D ietrich R eimer vál
lalkozott reá, ugyanazon czég, melylyel a szerződés Európa geológiai térképének 
kiadására nézve is megkötve van. R ichthofen munkája «China. Ergebnisse eige
ner Reisen und darauf gegründeter Studien» négy kötetre van osztva, melyből 
eddig az I., II. és a IV. kötet jelent meg, a III. még nem. A II. kötethez atlasz is 
van adva.

Az I. kötet csak általánosságokat foglal magában, ez már 1877-ben látván 
napvilágot, gróf S zéchenyi B éla expeditiójának rendelkezésére állott és L őczy 
többször említi is, hogy az ő munkálkodásának módjára R ichthofen e jeles műve 
döntő befolyással volt. R ichthofen II. kötete 1882 ben jelenvén meg, L őczy csak 
az eredmények kidolgozásánál vehette figyelembe. R ichthofen ezen II. kötethez, 
melynek tartalma északi Khina, szép atlaszt csatolt, melyet kis mértékben erede
tileg ő vett fel, de Berlinben megnyerte K iepert jeles kartograf közreműködését, 
ki azokból két sorozatot, egy orografiait és egy geológiait készített (1 : 750,000). 
Az atlasz kivitele szép. R ichthofen annak kiállításánál az amerikai «Geological
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Survey» nagy és páratlan luxussal kiállított atlaszait (40-tith parallel. Colo
rado stb.) tartotta szem előtt. Gr. Széchenyi Béla munkájának szép atlasza 
hasonló módon, egy orografiai és egy geológiai sorozatot tartalmaz, de rendszeres 
egészben, míg Richthofen térképei csak egyes kirándulásokra szorítkoznak. Lóczy 
geológiai térképeinél a monogrammok a színes területeken elmaradtak, azok itt is 
megtették volna azt a jó szolgálatot, melyet Richthofen atlaszában tesznek. 
Európa térképének nemzetközi bizottsága egyhangúlag oda nyilatkozott, hogy a 
monogrammok, könnyebb tájékozás szempontjából, Európa térképén is alkal
maztassanak.

L óczy az atlasz 15 lapján a következő képződményeket különbözteti meg :
Alluvium ... _ ... _ ... ... ...
Kan-szu-ban a puszták sós alluviuma ... ...
Moréna és glecserlerakódás ... ... ... ...
Lösz. Futóhomok. Laterit. Kavicspuszta ...
Kuete-i rétegcsoport (Pliocen) ... ... ... ...
Édesvizi tólerakódás ... ... ... ... ...
Homokkő, márga és szén ... \  Alsó- és
Konglomerát... ... ... ... / Közép-Juri
Közép triász ... ... ... ... ... ... ...
Perm-triasz ... ... ... ... ... ... _
Homokkő a szénmész felett ... ... ... ...
Devon ... ... ... . ..  ... ... _ ...
Silur és paleozoi általában ... ... ... ...
Diabas és melaphyrtufa... ... ... ... ...
Félmetamorph palák ... ... ... ... ... ...
ó-paleozoi mészkő ... ... ... ... . ..  ...
Yutui rétegsor (agyagpala, homokkő, konglo

merát stb.) ... ... ... ... ... ... ...
Csillámpala, phyllit, amfibolpala stb. ... ...
Kristályos mészkő ... ... ... ... ... ...
Gnájsz, gnájszgránit és a kristályos palák álta

lában ... ... .................. ... ... ...
Diabas, Melaphyr, Gabbro, Szerpentin. Paleozoi eruptio.
Andesit, Bazalt. Újabb kenozoi és diluviál eruptio.

Lóczy példányokat gyűjtött állításainak bizonyítására, s azok a felkért spe
cialisták meghatározása után a magyar nemzeti múzeumba jutottak, úgy mint 
Richthofen gyűjteményei Berlinben az egyetemi mineralogiai múzeumba.

Lóczy, mint mondja, Richthofen útjának több mint két harmadán járt és 
a mesternek az I. kötetben kifejtett nézetei szellemében tette nyomozásait. Az 
I. tábla térképecskéjén ki van tüntetve a két utazó geolog útvonala, látni hol vol
tak közösen, hol tértek el. Gróf Széchenyi útja, miután középen átszelte Khinát, 
báró Richthofen vonalaitól mindenütt nyugatra maradt, és így a magyar expe- 
ditio geológiai vívmánya abban áll, hogy Richthofen munkáit nyugat felé tete
mesen kibővíti. Lóczy jobb szerette volna, ha b. Richthofen III. kötete, mely 
déli Khinával foglalkozik, a megfelelő atlaszszal előbb jelent volna meg; de
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R i c h t h o f e n  is azt óhajtotta, hogy gróf S z é c h e n y i  munkáját lássa, mielőtt Khina
III. kötetét kiadja. így ír II. kötetében erre vonatkozólag : «Für Kansu sind wich
tige Resultate von der Expedition zu erwarten, welche Graf B é l a  S z é c h e n y i  in 
hochsinnigem Interesse für geographische Forschung, und mit Unterstützung 
eines von ihm ausgewählten Stabes von Fachgenossen auf eigene Kosten ausge- 
fiihrt hat. Die kartographischen und geologischen Arbeiten wurden den ausge
zeichneten Kräften der Herren Oberlieutenant K r e i t n e b  und Dr. von L ö c z y  an
vertraut. Da die Wege der Expedition von den meinigen verschieden waren, und 
sich mit ihnen erst bei dem Ort Tsliau-tien berühren, um von dort aus gegen 
Südwesten auf eine kurze Strecke zusammen zu fallen, so werden die Ergebnisse 
sich mit den meiningen in vortheilhafter Weise ergänzen. Wohl wäre es günstig 
gewesen die Veröffentlichung jener abzuwarten, denn ich reiste allein, und hatte 
meine Beobachtungsresultate allein auszuarbeiten gehabt. Das Kleinere und Ein
seitigere hätte sich zweckmässiger an das Grössere, und durch Zusammenwirken 
Mehrerer gewonnene angeschlossen, anstatt ihm als Vorläufer zu dienen.»

Ha báró R ichthofen jeles munkája Khina és ez által Közép-Azsia geográfiái 
és geológiai ismeretét az ő beható és sokat átölelő fogalmazásaiban egészen új 
érába vezeti, gróf Széchenyi B éla keletázsiai útjának tudományos eredményeiben 
az ezen irányban jelzett haladásnak méltó folytatása és kiegészítése foglaltatik. 
Ez a világirodalom számára is hozzáférhetővé lesz a már készülő német kiadásban.

Gróf S zéchenyi B éla a magyar tudományos akadémiához írt egyik levelé
ben (1879. ápril 12. Szó Csan, Kanszu tartomány) ez áll: «Ha voltak eddig nehéz 
napjaink, és jól tudjuk, hogy még súlyosabbak és nem minden veszély nélküliek 
várnak reánk, mindig azon öntudat kölcsönzött erőt, azon gondolat lelkesített, 
hogy a tudományt és általa az emberiség javát mozdítjuk elő.» Ez lelkesítette 
őt és társait azon az úton, melynek eszméje egy mélyen érző szív nemes sugal
latában fogamzott meg.

E nagyszabású irodalmi magyar termék egy felejthetetlen hitves emlékére 
a tudomány csarnokában emelt kegyeletes oszlop, mely fölött a tudomány hűn 
őrködni mindenkor fog. Dr. S zabó J ózsef.

Dr. J. F elix és Dr. H. L enk:

BEITRÄGE ZUR GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE DER REPUBLIK
MEXICO. I. THEIL.

Említett munka egy a szerzők által az 1887- és 1888-iki években Mexikó
ban tett tudományos utazás eredménye.

Ezen köztársaság földtani kutatása tekintettel nagy kiterjedésére H u m b o l d t  

óta csak vajmi keveset haladt előre, mivel legnagyobbrészt csakis a gazdag bánya- 
területek megismertetésére és kiaknázására fordították a legtöbb gondot.

A szerzők, részint saját tapasztalataik után indulva, részint felhasználva
Földtani Közlöny. XX. köt. 1890. (313) 2 6 a


