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e területből; ilyen a Tarpa, Gulács, Hete, Jánd és Takos között fekvő leg
alább 500 holdnyi nagy zsombékos rét. A dédai határban fekvő rét 
kb. 300 holdnyi nagy, többnyire lápos és valószínűleg tőzegtartalmú. 
Ezen láp folytatása lehet a legányi és kászonyi határban fekvő több száz 
holdnyi nagyságú, de már inkább zsombékos terület. Lejebb a hetyéni 
bátyúi, lónyai erdőségek kisebb-nagyobb zsombékokkal telvék.

Nevezetes terület a Szernye-mocsár is, melynek nagysága legalább 
30.000 hold. Ez a Kárpátok ágai által három oldalról befoglalt teknő 
csak délen áll a síksággal összeköttetésben. E mocsár sem létezik már 
eredetiségében és tőzegtartalmáról ép oly keveset tudunk, mint az előbbieké
ről. P okorny (i. h. 135.1.) említi még a Borsova mellett Komlóstól nyugatra 
fekvő 400 holdnyi területű «Krula Loza» nevű ingó lápot, mely tőzegben 
állítólag gazdag.

Ugocsa vármegyéből a tudósító csak a következőt ír ja : Ugocsa vár
megyének túl a tiszai járásában fekvő Akii, Halmi, Dabolcz község határá
ban léteznek síklápok, nádasok vagyis tőzegtelepek; hasonló, de kisebb 
területeken S.-Ujhely, Verbőcz, Salánk, a Tiszán inneni járásban fekvő 
községek határában; hallomás szerint Alsó-Karasztó határában is volna.

Máramaros vármegyéből is csak egy jelentés érkezett be, mely 
szerint Kalocsa-Imsádon 10—15 holdnyi nagy síkláp van, mely egészben 
véve 50 cm vastag. Részint rétnek, részint legelőnek használják.

EURÓPA NEMZETKÖZI GEOLÓGIAI TÉRKÉPE.
Ezen a tudományra nézve oly fontos vállalat most már a megvalósulás stá

diumába lépett. Bold, elnökünk, dr. Szabó J ózsef 1881 óta, mint mely évben a 
Bolognában tartott Il-ik nemzetközi geológiai congressus a térkép elkészítésére 
való előkészületekkel foglalkozott, az évek folyamán mindig értesítette társula
tunkat az ügy állásáról.* Fájdalom, hogy a sors nem engedte meg neki, megtenni 
azt, a mit ma megtenni kötelességünknek tartunk.

Ugyanis van szerencsénk jelenteni, hogy Európa átnézetes gologiai térké
péből az első hat lap elkészült. Ezek az Ai, Au, Bj, Bn jegyű lapok, melyek 
egy egészet képeznek, minthogy Grönland keleti partját, Izland szigetit és a 
Far Oeri szigeteket foglalják magokban. A geológia kép, melyet e lapok szemünk 
elé állítanak, rendkívül érdekes. Grönlandnak a glecserek nem borította partvi
déke a bazaltok óriási tömegét mutatja, mely vulkánikus takaró alól csak itt-ott 
bukkan fel az őshegység.

A Civ és Div jegyű lapok magokba foglalják északnyugati és északi Európa

* V. ö. Földtani Közlöny, XIII. köt. 56. 1. — XIV. köt. 42. 1. — XV. köt. 
91. 1. — XVI. köt. 17. 1. — XVII. köt. 46.1. — XVIII. köt. 131. 1. — XX. köt. 103. 1 
XXI. köt. 2. 1. — XXII. köt. 19. 1. — XXIII. köt. 36. 1. — XXIV. köt 41. 1.
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egy részét Központi Kárpátjaink északi tövéig; ugyanis Európa nagy negyedkori 
területét, mely annak azoi és palaeozói magvához csatlakozik ; a kréta és a har
madkor mintegy lerakodási szárnyait alkotják az ősi hegység magvának.

A térkép mértéke 1 : 1.500.000 és technikai kivitel tekintetében valóban 
mintaszerűnek mondható. Igen örvendetes körülménynek mondhatjuk azt, hogy 
magas kormányunk bőkezűsége folytán a térkép 50 példánya fog kiválóbb intéze
teink birtokába kerülni és ily módon teljesítheti feladatát, melyet teljesíteni hi
vatva van.

Szükségesnek tartjuk azonban arra is figyelmeztetni, hogy a kiadó czég oly 
előnyös feltételek mellett bocsátja a piaczra, hogy az egész térkép megszerzése 
szerény anyagi viszonyok közt élő szakembernek is lehetségessé tétetik. A mint a 
térkép-bizottság ide mellékelt körleveléből kitűnik, a térkép aláirás utján 80 már
káért kapható, mely összegből a megfelelő részletfizetések az egyes füzetek meg
jelenése alkalmával lefizethetők; így az első már megjelent füzet ára 10 márka. 
E kedvező fizetési feltételek azonban csak akkor érvényesek, ha az egész munkára 
való aláirás 1895 julius l-éig megtörtént. Ezen időponton túl a térképmű ára 
110 márka lesz. a—-

Traité des gites mineraux et métalliféres. Recherche, étude et condition 
cCexploüation des mineraux utiles. Description des principales mines 
connues, usages et statistique des métaux. Cours de géologie appliquée 
d e  tEcole superieur des mines pár Ed. Fuchs et L. de Launay. Paris, 
L i b r a i r i e  polytechnique Baudry és Cie. 1893.

Két vaskóé és fényesen kiállított, az ásványfekhelyeket tárgyaló kötet fekszik 
előttünk. E műn; . :: 1; majd valamennyi eddig ismert és értékesíthető ásvány
fekhelyeit tárgyalja és e terjedelmes anyagot az ásványok faja szerint taglalja; 
melyek mind-.-gyike: lő;:: r jellemezve, használatát és statistikáját adván, az
egyes ásványéi.: .ü l .-:!:..: ee:logiailag szétválasztja, országok szerint leírja és 
a reá vonatkozó irodalmai elősorolja.

A kitűnő műnk 1 ee-1: lényegesen emelik a földtani térképek és a részben 
szinezett, geológiai és érczíekvíhelyeket ábrázoló szelvények.

A következőkben röviden bemutatjuk a megbeszélés tárgyát képező 
anyag sorozatát: Szén gyémánt, grafit, szénhydrogenek, földgáz, földolaj,
földkátrány, borostyán, földgyanta, bitumen és bitumenes kőzetek, aszfalt); 
silicium és különféle silicátok homok, hegyi kristály, jaspis, achat, opál, csillám, 
aszbeszt, fedőpala, topáz, gránát, különféle orosz drágakövek); bór (bórsav, borax, 
boracit); kén (kén, pyrit); seien és tellur, chlor, jód, brom, fluor és foszfor 
(phosphorit és apatit); nitrátok (salétrom); kálium (kálisók); lithium ; nátrium  
(kősó, glauberit, szoda); calcium (mészkő, cementmész, lithographiai kő, már
vány, gipsz); mágnestűm (magnesit); bárium (súlypát); Strontium (strontianit, 
cölestin) ; alumínium  (bauxit és kryolith, korund, rubin, zaphir, smirgel, alunit, 
kaolin és agyag); vas (a vaskőfekhelyek formátiok szerint).
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Ezzel végződik a nagy 8-rétű 823 lapu első kötet. A második 1015 lapra 
terjedő kötet tartalma a következő:

Mangan (manganércz általában); chrom (chromvasércz); nikkel (magnes- 
kovandok, nikkelarsenitok); kobalt (kobaltérozek általában); vanadium; titán; 
ón (ónkő); biszmut (biszmut és biszmutérezek); wolfram; molybdén; urán; 
antimon (antimonit); arzén; réz (nem erezek, hanem geológiai hasonlatosságok 
szerint csoportosítva); zink; higany (országok szerint rendezve); ezüst (u. m. 
a réz csoportosítva); arany (szintén); platina és a vele együtt előforduló fémek.

Hogy a követett rendszer iránt még jobban tájékozódjunk, bemutatjuk a 
rezet tárgyaló szakasz tartalmát. A réznek alkalmazása, ötvözeteinek felhasz
nálása, azoknak összetétele százalékban, a réznek sói; termelési statistikája 
(mennyiség és értéke), a rézérczek és rézfémek országok szerint rendezve 1880-tól 
1890-ig Észak-Amerika-, Spanyolország-, Portugal-, Német- és Oroszországra 
vonatkozólag, még egyes területek szerint is részletezve; Anglia, az Egyesült- 
Államok és Francziaország rézterm elése behatóan tárgyaltatik. A rézásványok 
rövid jellemezése. A réznek keletkezése; réztelérek eruptív kőzetben (Monte 
Catini, Kocca Tederighi, Sestri, Levante, Monte Calvi, Ponte alle Lecchia, 
Epidaure, la Prugne); rézérczfekvőhelyek az eruptiv kőzetek érülésein (Ural, 
Bogoslowski, Nischni Tagilsk és Jekaterinenburg, Szerbia); réztelérek : rézkovand- 
telérek quarzos teléranyaggal (Arizona, Anaconda, Burra-Burra, Namaqualand, 
Waschgang, Kef-oum-Theboul, Telemark, Kupferberg, Val Trombia, Sabbia 
és Sassina), rézkovand és siderit (Kitzbüchl, Kupferplatten, Mitterberg, Kot- 
terbach, Szlovinka); réztartalmú pyritek Fahlun, Röraas, Foldal, Vigsnás, Bio- 
Tinto, Tharsis stb., San-Domingos, Agordo); fekete rézokra telérek (Sierra 
Nevada, Algir, Kresevo, Prozor, Kleinkogel); termésréz a Felső tó mellett; rézércz
fekvőhelyek üledékes kőzetekben (Rammelsberg, réztartalmú homokkő Orosz
országban, Csehországban, Bolíviában, Mansfeldi, Frankenburgi és Bieri réz
pala) ; az ólom és réztartalmú homokkő St.-Arnold-ról (Kaukasus és Boleo).

Ezen tájékoztatás eléggé bizonyítja azt, hogy az előttünk fekvő munka nem 
egy általános névtára az ásványfekhelyeknek, hanem inkább egy, az értékesíthető 
ásványoknak a chemiai elemek szerint, bizonyos geológiai hasonlatosságok alapján 
osztályozott leírása akar lenni, úgyszólván az ásványfekvőhelyek geográfiája, 
melyek határai nem politikaiak, hanem mineralogiaiak és alárendelten geo
lógiaiak.

Szerzők megkisérlették itt-ott egy ilyen osztályra nézve, tehát a legszűkebb 
keretben általános szemponthoz jutni; a szakembernek igen bő anyagot nyújtanak, 
egy nélkülözhetlen segédkönyvet, de nem tankönyvet. Ez korántsem akar azon
ban szemrehányás lenni és e dicséretes munkát a D ana «System of Minera- 
logy»-val hasonlíthatjuk össze, mely tudva lévőén a részletes mineralogia legjobb 
kézikönyve és mely az általános részt szintén egészen mellékesen tárgyalja. 
Abban sem lehet szemrehányás, ha konstatálnunk kell, hogy a szakirodalom egy 
tekintélyes, különösen hazánkra vonatkozó része figyelmen kívül maradt, ez 
minden emberi működés gyarlóságában rejlik, továbbá részint a könyvtárak 
sajnálatraméltó hiányosságában és részben abban is, hogy az ásványfekvőhelyek 
tana egészen az utolsó időkig központi orgánumot nélkülözött, mely u. m. a
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«Neues Jahrbuch für Mineralogie» különösen oda törekednék, hogy irodalmi 
ismertetéseiben a lehető legnagyobb tökéletességig vigye.*

E terjedelmes munka nagy becsét elismerve, az ásványfekvőhelyeket illető
leg e könyvet mint fölkeresésre alkalmas művet nem ajánlhatjuk eléggé a szak
közönség figyelmébe. Gezell Sándor.

TÁRSULATI ÜGYEK.

V I. S Z A K Ü L É S  1894  N O V E M B E R  7-ÉN.

Elnök: Böckh János.

Az elnök megnyitván az ülést, a titkár jelenti, hogy lovag dr. Heeich K ároly 
nyug. in. kir. min. osztálytanácsos, a társulat örökítő és egy időben vál. tagja f. évi 
szeptember 1-én meghalt, mit a jelen volt tagok szomorúan vettek tudomásul.

Az előadásokat megkezdte:
1. Dr. Szádeczky Gyula, a ki «a szobi Ságh-hegy andesitjeinek kőzetzárvá

ny au-ró\ értekezett. Előadó bevezetésül röviden ismertette a zárványokat tartal
mazó kőzet települési viszonyait. A legtöbb zárványt diónagyságú cordierit-gnájsz 
darabok alkotják, a melyek teljesen bele vannak olvadva az andesit anyagába. 
Legfeltűnőbbek e zárványokban a sok és szép kifejlődésű komndok, nagyobbak, 
de kevésbbé jó megtartásnak az andalusit és cordierit; ezeken kívül még silli- 
numitot, gránátot, pleonastot, apatitot és magnetitot ismerhetett fel az előadó. 
Vannak szemcaée-gránitoe szövető világos szürke kőzetzárványok is, a melyek 
dioritnak bizonyultak, ezekben quarz és sok szemcsés coléit volt felismerhető.

2 . F rancé Rezső a  •kolozsvári lignit diatomacea-fiorájái-TÓl értekezett.
Előadó ezen barnaszén mikroszkópon vizsgálatakor ebben 10 diatomacea, 3 pro
tozoa kova, illetve méazhéjait és szivacs spiculumokat constatált, a melyek mind 
recens ny : ' r:.j i  sr. r:: im'ny mecerő-íti a kérdéses lignit makrosz
kópos zárványa:::ó. r.?. k:vetkeztess: és bebizonyítja azt, hogy a lelet
hely a diluvialis korban, egy növénydús, állandó édesvízi mocsár volt.

3. K alecsinszky Sándor váL tag bemutatta dr. Bittó Béla dolgozatát: 
«Nehány magyarországi . analysbe.» A munkában negyven és egynéhány 
szén elemzési eredménye van közölve, s a caloriák is kiszámítva; a szerző a 
nyert eredményeit száraz anyagra is átszámította.

4. Dr. Staub M óricz titkár bemutatta dr. T raxler L ászló r. tag dolgozatát 
*a hévízi tó iszapjának spongiolitjairól.» A szerző az iszapot megvizsgálván, úgy 
találta, hogy éppen oly gazdag spiculákban, mint a Balaton iszapja. Felismerte

* Nem érthetünk egyet a t. referens igazoló szavaival; a ki mint tudományos 
író akar szerepelni, az ismerje jól tudománya irodalmát; annál inkább kell ezt 
ilyen eompiláló munkáktól követelni. Hazánk csak elég tekintélyes helyet foglalna 
ebben el. Szerk.
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