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V E G Y E S E K .

A t e l é r e k  k é p z ő d é s é h e z .  A telérekben lerakodott erezek keletkezését 
még mindig rejtély födi. Arról ugyan meggyőződtünk, hogy a telérek, melyek kris
tályos és üledékes kőzeteken egyaránt keresztülhatnak, egyszerűen oly hasadékok- 
nak tekintendők, melyek később beállott folyamatok által különféle ásványanyagokkal 
s nevezetesen nehéz fémek kén-, arzén-, antimon-vagy egyéb vegyiileteivel kitöltet
tek; de minőknek képzeljük hát ezeket a folyamatokat? hol keressük a nehéz fé
mek forrásait? Csak két lehetőség van : vagy, hogy a föld hozzáférhetetlen mélyé
ben rejlik a nehéz fémek nagy mennyisége, melynek parányi részei gőz- vagy ol
datalakban hozatnak fel a földkéreg hasadékaiba, vagy pedig, hogy a földkérget al
kotó kőzetek, s így mindenek előtt a kristályos tömegkőzetek vegyalkatában a 
a nehéz fémek is szerepelnek, de oly finom szétoszlásban, hogy a vas kivételé
vel, figyelmünket rendesen kikerülik. Ha az első nézetet követve vulkáni folyama
tokról szólhatunk, ahhoz a második esetben neptuni teliér kitöltést veszünk fel, mert 
ekkor az érczeknek repedésekben való concentrálása nyilván csak a mellékkőzetben 
nedves utón beállott vegybomlási folyamatoknak és az oldatok tovaszivárgásának 
köszönhető, és igy az ércztelérek, geológiai tekintetben, egyenértékűek volnának a 
mészkövekben és dolomitokban gyakran fellépő calciterekkel. Azonban egyik eshető
ség nem zárja ki a másikat.

Mig a telérképződés vulkáni elmélete, eltekintve más phisikai és földtani érve
lésektől, a vulkáni tűzhelyeken több ízben észlelt fémsublimatiókra hivatkozhatik, 
addig a neptuni nézetnek támogatása több bajjal jár, és még maga Bischof, a phisi
kai és chemical földtan hires szerzője is csak mint igen valószínű, de semmikép sem 
bebizonyított tételt mondja ki, hogy a kénes érczek fémjei eredetileg mint silicátok 
voltak meg a mellékkőzet ásványaiban.

Ennélfogva fontos haladásnak tekinthetjük Sandberger újabb vegytani vizsgála
tainak eredményeit, melyek Bischof ama tételének bebizonyítására czéloznak. 0  
ugyanis a rajnamelléki s schwarczwaldi érezvidékek kristályos kőzeteit vizsgálván, 
a telérfémek forrását kiderítendő, ezen kőzetek némely Silicat-ásványait, u. m. az 
Ölivint, Augitot, Amphibolt és Biotitot gondos vegyelemzés alá fogta, s csakugyan 
sikerült neki ezen ásványok hasisai közt a nehéz fémek egész sorát kimutatni. így  
p. o. a rajnavidéki Palaeopikrit Olivinjc Nikelt, Cobaltot, Rezet és Bismutot tartal
maz, és e kőzetek tejérei bővelkednek is nikeltartalmú érczekben. Hasonló ered
ményre vezettek az Amphiból, az Augit s főleg a Biotit vegyelemzései, mely utóbbi
ban ezüstöt és ólmot is lehetett kimutatni.

E fölötte fáradalmas s bonyolódott vizsgálatok folytatásától s szélesebb geoló
giai alkalmaztatásától még számos érdekes eredményt várhatunk, és már most is 
nagy köszönettel tartozunk az érdemes kutatónak azért, hogy a nehéz fémeknek 
geológiai állására uj világot vetve az „oldallagos kiválás“ (Lateralsccretio) elméletének
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uj alapot nyújtott s a bánya-geologiai kutatásoknak uj tért nyitott. (Naturforscher 
XT. 1878. Nro 9.) T. B.

N e m z e t k ö z i  f ö l d t a n i  g y ü l e k e z e t .  Az 1876-ik évi philadelphiai világtár
lat alkalmával összegyűlt geologok közt egy nemzetközi geológiai congresses esz
méje pendittetvén meg, Buffalo városában a terv valósítása végett bizottság alakult, 
melyben Amerika legnevezetesebb gcologjai mellett az ó-világ Huxley (Angolország), 
Torol! (Svédország) és v. Baumhauer (Hollandia) által volt képviselve. Ezen előzetes 
bizottság azt határozván, hogy a congresses Párisban tartassék, a franczia Societé 
géologique-hez fordult azon kéréssel, hogy a congresses szervezését és ren
dezését vállalja el, mire a Societé géologique keblében külön rendező bi
zottság, Hébert tanár elnöklete alatt alakult. Első teendője volt e rendező 
bizottságnak, hogy a világ összes földtani intézeteivel s társulataival, valamit ki 
váló egyes szakembereivel összeköttetésbe lépvén, ezek támogatását s közreműködé
sét a congressus létrejövetelérc s sikerének biztosítására igénybe vegye. A rendező 
bizottság által megállapított terv szerint a congressus 1878. aug. 29-ikén kezdődik s 
mintegy két hétig tart. Tartama alatt a franczia földtani társulat könyvtára s olvasó 
termei a congressus tagjainak rendelkezésére bocsáttatnak. Földtani kirándulások egy 
még beterjesztendő tervezet szerint fognak rendeztetni. A bizottság felszólítja azon 
szakférfiakat, kiknek szándékukban van a congressusban részt venni, hogy az általá
nos megvitatásra érdemeseknek tartott kérdéseket, valamint a tartandó előadásokat 
minél előbb jelentsék be nála. Remélhető lévén, hogy a közkiállitáson számos fölil- 
s őslénytani tárgyak s gyűjtemények által igazolni fogja a philadelphiai bizottság 
óhajtását, a kiállítók felkéretnek, jelentsék be az ide vágó adatokat, melyek alapján 
külön földtani jegyzék készítendő. A congressusban való részvét mindenkinek nyitva 
áll, a ki a földtan- ásvány- s őslénytan iránt érdekkel viseltetik; a résztvevők já
ruléka 12 franc, mely összeg lefizetőjének a congressus tagsági jegye, valamint min
den kiadványa fog kiszolgáltatni.

A pénzküldemények Bioche úrhoz (rue des Grands-Augustins 7. Société geol. 
de Francé), a levelezés pedig Jannettar bizottsági titkárhoz intézendők. (T. B.)

TÁRSULATI ÜGYEK.

S za k ü lés  1878. év  feb ru ár hó 0 -á n .
(Jegyzőkönyvi kivonat.)

1. Dr. Sz a b ó  J ó z s e f  folytatta megkezdett értekezését „Petrographiai és geo
lógiai tanulmányok Selmecz környékéről.“ II. (L. a jelen számban.)

2. Dr. S t a u b  Mór „Adalékok aMecsek-hegység fossil flórájához“ czimű érteke
zését adta elő. Előadó megemlíti, hogy phytopalaeontologiai tanulmányokkal ha


