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Dr. Szabó JózsEF-től.

Mindenütt hódolnak azon szokásnak, hogy az elnöki évi beszédben, 
míg egyrészt ecsetelik a társulat működését, kiterjeszkednek a földtan 
egyebütt mutatkozó haladásaira és megemlékeznek e világtudomány olyan 
bajnokairól, kiket üdvös müködésök teréről a halál ragadott el.

Én ezen utóbbi szomorú kötelességet két oly tudósra nézve érzem 
magam indíttatva teljesíteni, kikkel szerencsém volt személyes összekötte
tésben lenni s kiknek tevékenysége és a körülmények arányában növekedni 
tudó hatása nemcsak sok tanulságost, de buzdítót és követésre méltót tar
talmaz. E két nagy vesztesége tudományunknak az imént letűnt évben 
Q tjin tin o  S e l l a  és F e r d in a n d  von H o c h s t e t t e r .

Q u in t in o  S e l l a -i*ó1, Olaszország nagy fiáról azt lehet mondani, hogy 
ő a sorsnak különös kegyeltje volt, benne pazaron találkoztak a szellemi s 
anyagi képesség és mindennek hatásos érvényesítése a legüdvösebb össz
hangzásban volt együtt.

Piemont Mosso helységében született vagyonos szülőktől 1827. julius 
17. Már a kisebb iskolákban feltűnt szellemi fölénye, de különösen ismere
tessé vált már 11 éves korában az által, hogy D a n t e  költeményeiből sokat 
tudott szavalni s bámulatosan commentálni. Igazi olasz inspirátióit úgy 
tartják, hogy itt merítette. Párisban, mint az Ecole des Mines növendéke, 
különösen megnyerte S é n a r m o n t , a jeles mineralog jó indúlatát s ez őt nem 
sokára legkedvesebb barátai közé számította. 1848-ban közölte első érteke
zését a Pyrargyrit Quarcz Calcit kristály alakjáról, majd reá azon törvény
ről, mely a kristályalakok összefüggéséből vonható le. Ügyes mathemati-
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kus lévén, e kérdéseket könnyűséggel, de mélységgel párosulva, tudta 
kezelni. Kiváló előszeretettel foglalkozott az ikerkristályokkal, meg lévén 
győződve, hogy ezek ismerete a testek molekulái’ alkotása rejtélyének 
megfejtéséhez hathatósan van hivatva hozzájárulni.

Ezen munkái alapján Turinban a mérnök iskolában az ásvány- és 
földtan tanárává nevezték ki, a hol egy kristallografiai elemi tankönyvet 
adott ki, melyben a szabatosság mellett az elegantiát dicsérték.

Olaszországra nézve az oly fontos I860, más fordulatot is adott S e l l a  
tevékenységének. Országos képviselővé választatván, ezentúl két ember gya
nánt szerepelt: mint államférfi és mint tudós. Egy évre reá a közoktatási 
ministeriumban államtitkár s röviden utána pénzügyminiszter lett.

Tudományos barátjai látván, hogy a politikába annyira bele mélyed, 
már-már attól tartottak, hogy a tudományra nézve elveszett, de szerencsére 
csalódtak, mert 1862-ben ismét fellépett egy az Ammoniak némely szárma
zékait tárgyazó kristallografiai munkával s e mellett bőven tapasztalták, 
hogy a tudományos törekvéseket magas állásában hathatósan pártolta s 
előmozdította.

Ugyanazon évben Monte-Viso-ra tett kirándulást három bátor társával 
s arról felette érdekes leírást közölt. Czélja volt az olasz fiatalságot a hegy
mászásra buzdítani, olasz alp-klubbot alakítani, mi meg is történt. A klub 
szépen fejlődött és valóban gyönyörű munkákat ad ki, melyekben a geográfiái, 
geológiai, ethnografiai és archeológiái ismeretek terjesztése és megszilár
dítása mellett sok egyéb hasznos melléktárgy, u. m. a hegyek befásításának, 
a vadászat szabályozásának, az irrigátiónak stb. kérdése is hasznosan van 
bele foglalva.

Későbben mint geologot látjuk működni Sardiniában, melynek bányá
szati viszonyairól valóban mintaszerű munkát tett közé.

Itt is, valamint minden művében, kitűnt, hogy az ő tudományszere- 
tetében hazája szeretete tükröződik vissza, ezt akarta a tudomány általá
nosabb mívelése által a tökély magasabb színére emelve látni.

Felette sokat tett, hogy Olaszországban az állam jó térképek készíté
séről gondoskodjék, valamint hogy egy országos geológiai társaság jöjjön 
létre. Ejjpen igy törekedett arra, hogy a sok elszórt tartományi tudós társa
ságok mellett egy országos is legyen, ezzé tette Kómában az Accademia dei 
Lincei-t, melynek mindvégig elnöke és fénye volt.

Nekem Párisban volt szerencsém vele találkozni a nemzetközi geológiai 
congressus első megalakúló ülésén (1878.) és ott gyakran voltam vele 
együtt azon zártabb tudós körökben, melyeknek kedélyes rendezését, úgy 
mint Páris tudósai, a világ semmi más tudomány-centrumában nem értik, 
Olaszországból ezután megküldötte értekezéseit s leveleivel is megtisztelt. 
Még inkább láttam kimagaslani szereplésében honában J 881-ben a geoló
giai nemzetközi congressus második ülésén, melynek tiszteleti elnöke volt
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s ha valami nehez tárgyon kellett átsiklani, Sella volt felkérve a tényleges 
elnökségre. Az ő rokonszenves alakja, elegáns, nyugodt és velős szónok
lata, melynek ereje nem a rábeszélésben, hanem a higgadt meggyőzésben 
állott, a nehézséget mindig el tudta hárítani.

Ez alkalommal alapították meg az olaszországi geológiai társaságot 
is, mélynél kedves kötelességünknek ismertük nehányan a külföldiek közűi 
is tagúi íratni he magunkat.

Erős alkotáséi ember volt és így betegeskedésének híre nem tetszett 
aggasztónak, de annyival sujtóbb volt, hogy 1884. márczius 14-én meghalt.

A tudós világon kívül Olaszország érezte e csapást legjobban, hol vesz
teséget a király és a nép kesergi.

Halála napját követőleg márczius 15-én, az olasz képviselőtestület 
külön gyász-ülést tartott, méltatva erdemeit, mint Olaszország egyik legna
gyobb fiáét, ki azonkívül hogy mint politikus a legmélyebb belátást tanú
sította, Olaszország igen zilált pénzügyét rendezte s az ország hitelét helyre
állította. Ő volt az, ki Viktor Emmanuel-nek, mint a korona tanácsosa, 
1870-ben Kómára nézve a híres centurio szavait ismételve hangoztatta: 
«Hie manebinus optima.»

A képviselőház elnökének szép beszédén kívül miniszterutódai közül 
három és 18 képviselő talált tárgyat érdemeinek felemlítésére.*

Országos emlék felállítása lett elhatározva.
Az olasz geológiai társaság részéről egy bronzkoszorút csináltatunk, 

mely halála évnapján fog sírjára tétetni.
Sella egyike volta «Société minéralogique de France» l i  tiszteletbeli 

tagjának Párisban, halála után ezen megüresedett díszes helyre a nevezett 
társaság engem választott meg s így mint szerény utódja ezen kiváló kör
ben, kettős kötelességnek éreztem az elhunytról e helyett megemlékeznem, 
ha még azon körülmény is nem járúlna hozzá, hogy az olasz Szt. Móricz 
és Lázár lovagrend jelét szintén Sella által eszközlött olasz királyi kitün
tetés emléke gyanánt őrzöm.

Bécsben szintén az imént múlt évben ragadta el a halál az ottani 
természettudósok egyik leghíresebbjét F e r d in a n d  v . HocHSTETTER-t férfi 
korának javában, egy nagy feladat megoldásának közepette, melyet sok 
tanúlmány után jól átgondolt terv szerint tűzött ki czélul magának, ez az 
uj múzeumok berendezése.

Budapestet is ezen tanúlmányok érdekében látogatta meg néhány 
évvel ezelőtt, s míg azelőtt Magyarország iránt melegebb érdeklődést nem

* Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislatura XV. Tornata di Sabate 
Í5 mario 1884. «Commemorazione íunebre del deputato Sella.»
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mutatott, ezen tartózkodása alatt és után rokonszenves érzelmeinek kife
jezést többször adott.

H o c h s t e t t e r  bevándorlott nemet volt. Würtemberg Essling városká
jában született 1829. april 30-ikán, hol atyja lelkész és tanító volt, későbben 
azonban Brünnbe költözött át. Eleinte papnak volt szentelve, de nagyobb 
hajlamot érezett a természettudományok iránt s különösen Tübingában 
Q u e n s t e d t  alatt képezte magát határozottabb irányban az ásvány- és 
földtan körében.

1852-ben jött Bécsbe, hol H a id in g e r  benne képes embert ismer
vén fel, résztvevősre buzdította a geológiai intézet munkálkodásában. 
H o c h s t e t t e r  az ajánlatot örömmel elfogadta s ez időtől fogva bécsi lakos 
és osztrák polgár lett.

Munkálkodását Csehország geológiai tanulmányozásának szentelte s 
azon időből maradt fenn egy sok kiadást ért s nagyon elterjedt munkája 
«Karlsbad, seine geognostischen Verhältnisse und, seine Quellen.»

Fontosabb epochája életének a Novara-expeditió volt 1857—1859, 
melyben mint geolog vett részt és daczára a rövid tartózkodásnak, oly sok 
és érdekes anyagot gyűjtött, hogy az expeditió geológiai részének leírása az 
ő palaeontologiai adataival maradandó becsű irodalmi terméknek mondható.

Legkiválóbb emléket ezen útból azonban uj-zelandi tartózkodása 
alkalmával emelt magának. Az uj-zelandi kormány meghivása folytán 
1859-ben elvált a Novará-tól és 9 hónapot töltött a szigeten, melyről igen 
becses munkát írt, mely német és angol nyelven látott napvilágot.

Visszatérvén Bécsbe 1860-ban a polytechnikumhoz az ásvány- és 
geológia tanárának neveztetett ki, hol 1874-ig működött, mely idő alatt jó 
tankönyveket írt, melyek közűi egyik «Leitfaden der Mineralogie und 
Geologie» 1876. óta már az ötödik kiadást érte.

Tanári működése alatt Törökországba is tett geológiai kirándúlást 
1869. a vasúti munkálatok keresztülvitele alkalmával s munkáját ki is adta 
«Die geolog. Verhält, des östl. Theiles der europäischen Türkei», 2 térképpel.

Egy másik útja volt 1872-ben T o ula  tanár társaságában szintén 
technikai alkalomból Szibériába. Ügy erről, mint sok más egyéb tárgyakról 
értekezései leginkább a bécsi geológiai társaság közleményeiben találhatók 
s ezek között van vagy négy, mely Magyarországra vonatkozik, nevezetesen 
«Uber dle Schief erbräche von Mariathal in Ungarn» (1866), «Uber den 
Kohlen- und Eisenwerkscomplex von Anina-Steyerdorf» (1867) és «Beste 
von Ursus spelaeus in der Igriczer Höhle im Biliarer Gomitat» (1875) és 
végre egy a barna szén viszonyairól Edelény táján.

Nemcsak mint geolog, de mint világutazó a geográfiával előszereltei 
foglalkozott és Bécsben a geográfiái társaság emelésére mint annak elnöke 
(1867—1882) felette sokat tett.

Egy további fontos epizód H o c h s t e t t e r  életében 1872 volt, midőn
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B u d o l f  trónörökös melle mint a természettudományok tanára kapott meg
hívást. Ebből könnyen fejlődött, bogy 1876-ban a cs. k. természetiek udvari 
múzeumaihoz intendánsnak nevezték ki. Az ő feladata volt egységes vezetés 
alá hozni a zoológiái, botanikai és mineralogiai gyűjteményeket és azok 
számára az új épületben a berendezés tervét elkészíteni. H ochstetter ezen 
már régtől fogva létezett három osztályhoz negyediket is csatolt egy anthro- 
pologiai-ethnografiait, melyhez az anyagot nagyrészt ő hozta egybe.

Ezen erős alkotásit ember az utolsó éveiben azonban folyvást bete
geskedett, míg vegre munkás és nagy körökben hasznos és jeles működé
sének a halál 1884. julius 18-án véget vetett.

A Magyarhoni Földtani-Társulat ez idei tevékenysége a felolvasandó 
titkári jelentésben van ecsetelve; a Magyarhoni Földtani Intézet nagybecsű 
kiadványait pedig a társulati tagoknak, mondhatom, van szerencséjük aján
dékkép kapni; meg kell azonban örömmel jegyeznem, hogy a tevékenységet 
a magyar geológia terén egyebütt is találjuk és itt elég legyen megemlíteni, 
hogy a k. m. Természettudományi Társulat Inkey Béla volt titkárunk 
pályamunkáját Semsey Andor tiszteleti és választmányi tagunk költségén 
már nyomatja, melynek tárgya Nayyág geológiai és bányamivelési monográ
fiája ; Erdélyben Dr. Koch Antal egyetemi tanár működését Kolozsvár 
vidéke környékén, úgy geológiai mint palaeontologiai tekintetben. A m. tud. 
Akadémia kiadványaiban is találkozunk közleményekkel az ásvány- és a 
földtan köréből.

Az elnöki beszéd keretébe valónak tartom azonban emlékezetbe hozni 
az általunk mívelt tndomány oly mozzanatait is, melyek másutt láttak 
napvilágot, de a melyekből a világosság többé-kevésbbé az egész tudomány 
epületre is áramlika

Ha a világirodalom azon részében akarunk böngészni, melyből föld
gömbünk ismeretére határozottan a legtöbb tanulságot meríthetjük, úgy 
bátran állíthatom, hogy az az angol, mert ebben találunk a világ minden 
sarkából tanulmányokat összehordva.

Én régóta ezen nép szakirodaimához érzem magam csatolva, de 
most még inkább vagyok oda fűződve, mert azon kitüntetés, hogy például 
az angol «Geological Society»levelezője voltam, a Londonban 1884. február
ban tartott közgyűlésen magasabb polezra hágott az által, hogy kültagnak 
lettem megválasztva, mit ezen legrégibb geológiai társaság közel 80 éves 
gyakorlat után maiglan is latin diplomával juttatott tudomásomra.

Az általam legérdekesebbnek tartott nehány geológiai értekezés vagy 
könyv között most szabadjon háromra szorítkozni.

Ezek elseje egy angol barátunknak, Judd tanár úrnak, a londoni 
geológiai társulat 1884. februári ülésén tartott értekezése ezen czím alatt 
«On the Nature and Relations o f the Jurassic Deposits which underlie London»
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melyről a discussió folyamában E thebidge megjegyezte, hogy kevés érte
kezés olvastatott a társulat ülésén, mely fontosságra nézve ezzel veteked
hetnék. Fő érdeme, hogy tisztába hozta azon kétségeket, melyek a nagy 
számú artézi kutak daczára fenmaradtak a rétegek sorára és természetére 
nézve London alatt.

Alkalmat szolgáltatott egy artézi kút, melyet Richmond víz ellátása 
czéljából a víztársaság fúratott a Themse jobb partján s a melylyel, minthogy 
vizet nem kaptak, folyvást nagyobb és nagyobb mélységre mentek, míg 
végre a hasonló artézi kutak között ott a legmélyebb lett (1884. októberben 
1400 láb), de azért még most is csak kevés vizet szolgáltat, mely azonban 
langyos (751/2° Fahr. =  24° C.). A fúrást folytatják.

Judd tanár úr lakásához ezen kút nem messze esvén, a tudomány 
érdekében nem sajnált semmi fáradságot adatokat gyűjteni s ezek három 
irányban vezettek kitűnő eredményre

a) Sb «paleozoi tengely» helyzete és természete, valamint annak viszo
nyát illetőleg a fedő rétegekhez,

b) London vízellátása kérdésének földerítésében mélyebb rétegekből 
mint a kréta a főváros különböző pontjain,

c) a lehetőségre kőszenet találni London alatt gyakorlatos mélységben 
és az innét nyerhető kőszén minőségére nézve.

a) Az elsőre nézve röviden elég legyen annyit bocsátani előre, hogy 
a franczia és belga geologok gyakorlatilag bemutatták, hogy egy paleozoi 
gerincz húzódik a kréta alatt s annak nyugati része Anglia felé tart, míg 
a keletin tényleg kőszénbányák vannak mívelésben a kontinens szomszédos 
részein. Anglia DK részére nézve még 1855-ben emelt szót Godwin Austin* 
s értekezett a paleozoi meg a mesozoi képződmények lehetséges viszonyáról; 
ennek következtében Kentish Town határában történt egy fúrás tudományos 
szempontból s az a geologok állítását egészen igazolta. Azóta nagy szám
mal létesültek mély fúrások s a paleozoi kőzetek különböző tagjai nem 
egyszer lettek feltárva a mesozoi rétegek alatt.

Mindezen fúrásoknál azonban találtak a mélységben oly képződmé
nyeket, melyek iránt eligazodni mindeddig nem bírtak. Ezek bizonyos 
tarka kőzetek (Homokkő, Márga stb.), melyek Anglia geológiájában annyi
szor eldönthetienné teszik a kérdést váljon «New Bed Sandstone», vagy 
»Old Red Sandstone». Ezen rétegek a Richmondi kútnál is megvannak 
legalúl s abban fúrnak most is még. Ezen rétegek elnevezésére J udd egy új 
nevet hozott be az angol geológiai nomenclaturába «poikilitic strata», mi 
azután lehet Triász vagy Devon. A Richmondi fúrásnál J udd ezen tarka 
rétegcsoportot Devonnak veszi.

Egészen új ellenben a rétegsorozatban a Jura (Lower Oolite) pontos

* Ki szintén a tudomány 1S84. évi veszteségei közé tartozik.
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kimutatása úgy itt, mint több régibb fúrásnál, melyek palaeontologai, anyagát 
újból átnézvén, a megállapítást ott is keresztülvitte.

b) A  főváros vízzel való ellátása. Az általános analógia Páris és London 
medenczéje között már régen azon gondolatot ébresztette a geologokban, 
hogy, valamint Párisban, úgy Londonban is lehetne a mély rétegekből vizet 
kapni artézi kutak által. Godwin Austin kimutatta már elméletileg s azóta 
több mély kút bizonyította, hogy, miután a london környéki kréta-rétegek 
között csupán egy szolgáltat vizet a «Lower Greensand», ez pedig nincs meg 
közvetlen London alatt, ezek alapján, de most a Jura rétegek (melyeket az
előtt Neocomnak vettek) combinátióba vételével Judd határozottan kimondja, 
hogy délre Londontól semmi kilátás sincs artézi kútak által ivóvizet kapni, 
mert itt a víztartó alsó Zöldhomok nincs meg, hanem London éj szaki határán 
lehet csak arra számítani, hogy biztosan és elegendő mennyiségben kap
janak olyan vizet, melylyel pótolni vagy tán egészen mellőzhetővé lehetne 
tenni a Themze szűrt vizének használatát ivásra.

c) Kőszén gyakorlatos mélységben London alatt. Erre nézve azon ered
ményre jutott, hogy a kőszén, még pedig Anthracit állapotban, megvan 
bizonyos rétegekben a «Great Oolite» felett és alatt («in the junction-beds»), 
de csak mint törmelék, mely Conglomerátot képez Kőszén, Homokkő és 
egyéb apalaeozoi gerinczet képező kőzetekkel, hanem annyi bizonyos, hogy 
London alatt kőszén oly mélységben, melyben a míveles lehetséges, szál
ban nincs.

Szabadjon második fontos értekezés gyanánt rövid vázlatban megem
líteni B lanford beszédéből, melyet Montreal-ban tartott az idén (1S84) 
nyáron, a «British Association for advancement of Science» vándorgyűlésén, 
melyet kivételesen az Oczeánon túl tartottak, hogy ott amerikai véreikkel 
is találkozhassanak. A geológiai osztály elnöke, Blanford, megnyitó beszé
dében azon fontos themát pendítette meg, hogy a Föld távol eső pontjain 
a hasonló faunát és flórát tartalmazó rétegek nem mindig tarthatók ugyan
azon geológiai korba tartozóknak. 0 mint a geológiai felvétel («Survey») veze
tője Indiában, különösen innét vesz példát, de felhozza a geologok hasonló 
tapasztalatát Ausztráliában és Dél-Afrikában; ellenben az Amerikaiakra 
bízván, hogy a Bocky Mountains keleti részén elterülő Laramie rétegcso
portról tüzetesebben szóljanak, a melyről szintén ismeretes, hogy ahoz 
hasonló Európában a Kréta és az Eoczén között nincs.

A legkörültekintőbb gondolkodók, s elég legyen ilyenek gyanánt 
F orbes es Huxley nevét felemlíteni, kiemeltek, hogy egy fajnak arra, hogy 
egy területről a másikra költözzék, időre van szüksége és számos eset isme
retes, hogy egy ilyen vándorfaj fejlődésének delelő pontjára jutott azon a 
tájon, melyre vándorolt, míg ős helyén már ki volt pusztúlva; minél fogva
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ugyanazon faj jelenléte két rétegben, de messze eső tájakon, inkább oda 
volna magyarázandó, bogy azok nem együttesen lettek képződve. H uxley, 
miként ismeretes, a «homotaxis» kifejezést vezette be a tudományba az 
ilyen rétegek között levő viszony jelölesére, hogy így elkerültessék a félre 
vezethető «geológiai Synchronismus», vagy «egykorú eredésű» kifejezés.

Azonban daczára az ilyen ovakodásnak, a palaeontologok mégis álta
lában azon felfogásnak hódolnak, hogy a fauna és flóra hasonlatossága azt 
jelenti, hogy azon rétegek egykorúak is ; röviden, hogy a homotaxis a tengeri, 
édesvízi és földi idomokban a geológiai synchronismussal együtt jár. Egész
ben véve ez csakugyan szabály; de vannak meglepő kivételek és ő ezen 
kivételek leírásával foglalkozik.

Kiindúl a Pikermi rétegek faunájából, melyet eleinte Míoczénnek 
vettek, most legtöbben Plioczénnek tartanak. A flora még nehezebb kérdé
sét illetőleg azon rétegeket említi fel, melyek Európában és Grönlandban 
hasonló alakokat tartalmaznak s H eer meg mások által Mioczénnek tar
tatnak. Gardner több érvet hoz fel a mellett, hogy a grönlandi rétegek 
Eoczén-ek, Fuchs a görögországi sedimenteket Plioczén-nek veszi, ügy lát
szik, hogy e részben annyi elfogadható, hogy az inkább éjszaki flora öre
gebb mint az inkább déli és ez éppen úgy alkalmazható, a Franczia- és 
Németország felső Mioczén faunájára nézve is szemben a Pikermi faunával 
Görögországban.

Értekezésének fő pontjai a következőkben foglalhatók egybe :
1. Pikermi és a Himalaya tövében levő Siwalik halmok emlős faunájá

nak geológiai kora, meghatározva homotaxiál alapon, nem egyeztethető 
össze az együtt találtató tengeri rétegek nyújtotta evidentiával.

2. A hasonló alapon meghatározott geológiai kor Indiában a Gond
wana rendszer különböző rétegcsoportjaiban az ellenmondások egész töm
kelegé : rétegek Trias faunával előfordúlnának olyanok felett, melyekben 
Eháti vagy Jura kövületek vannak.

3. Némely rétegek Ausztráliában hasonló, módon meghatározva, szin
tén ellenmondásra vezetnek, a mennyiben a Jura flórát hasonló korúnak 
kellene tartani a Karbonos tengeri faunával.

4. Valószínűleg hasonló eset van Dél-Afrikában is a szárazföldi és 
édesvízi faunára és flórára nézve.

5. Az összeütköző evidentiák esetében a szárazföldi vagy édesvízi 
fauna és flora között egyrészt, és a tengeri fauna között másrészt, valószí
nűbb hogy ezen utóbbi által kimutatott kor az elfogadhatóbb.

6. A Föld távol pontjain talált szárazföldi fauna és flora, geológiai 
kora, meghatározva a rokonság alapján európai lerakodásokban, már oly 
sok esetben bizonyúlt be tévesnek, hogy hasonló meghatározásokat ez után 
nem kellene elfogadni, ha csak az evidentia a tengeri kövűletes rétegek 
által nincs istápolva.
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Éjszak-Amerikában megjelent geológiai tanulmányok között alig van 
valami érdekesebb ránk nézve mint az állam által kiadott monográfia a 
világhírű Comstock telérről ezen czím alatt «Geology of the Comstock Lode 
and the Washoe district»>. By George F. Becker.

Itt volt azon nemes-fémbányászat, mely páratlan erélylyel hajtatván, 
annyira növelte az arany és ezüst mennyiségét, hogy ezen fémek értékének 
csökkenése kezdett beállani. ál év alatt ezen nemes fémek termelése kitett 
306 millió dollár értéket (vagy 760 millió frt o. é.), miből körülbelül 132 
millió dollár esik az aranyra.

Itt vannak Amerika legmélyebb bányái, mert némely akna a felülettől 
3000 lábra is lemegy. A tárnák vagy 185 angol mértföldet tesznek ki.

B. Richthofen volt az első, a ki fontos közlést tett a Comstock lkodé
ról a Sutro Tunnel Company megbízásából San-Francisco-ban 1865-ben; 
későbbén kisebb-nagyobb adalékkal járultak King, Zirkel és Church.

A tudomány és abányamivelés haladása, sőt kimerülésének tényleges 
beállása kívánatossá tették ezen fontos hely új áttanúlmányozását, mit 
B ecker, a geológiai intézet egyik fő geologja, sokak közreműködése mellett 
nagy apparátussal vitt véghez két év alatt. Sok oldalról vannak a viszonyok 
bemutatva s ez csak úgy lehetett, hogy több szaktudóst vett Becker igénybe, 
valamint bányatiszteket, felügyelőket s mindenütt a legkészségesebb támo
gatásban részesülvén, oty munkát nyújtott be a kormánynak kiadásra, mely 
a hasonló munkák között mindig előkelő állást fog kivívni s a mely mi 
reánk nézve, kiknek szintén van némi fémbányászatunk hasonló viszonyok 
között, nem lehet, hogy felette nagy érdekűnek ne találtassék.

Californiából visszafelé jőve 1882-ben magam is meglátogattam Neva- 
dában Virginia City-t, mely a szomszéd Gold-Hill-el mindig Selmeczet és 
Szélaknát juttatja eszembe. Tettem a környéken 3 napig geológiai kirándu
lást, lementem a C & C Shaft 3000 láb mély aknájába; de még több emlék 
is fűz hozzá, amennyiben B ecker úr, a szerző, megmutatta New-Yorkban az 
egesz kőzet anyagát, sőt a Satro Tunnel kőzeteiből egy kis gyűjteményt is 
állított össze számomra, melyet magammal hoztam.

A « Washoe District» kőzeteinek sorrendje kezdve a legrégibbel Becker 
szerint a következő: Gránit, metamorph kőzetek, szemcsés Diorit, porfiros 
Diorit, metamorph Diorit, Quarczporfir, régibb Diabas, újabb Diabas, régibb 
Amfibol-Andesit és Bazalt.

Chemiai alapon azt hozza ki, hogy a Pyrit utólagosan származott 
oldható sulfidok behatása által a kőzetek ferro-magnasia silikátjaira. 
A Chlorit az Amfibol Augit vagy Csillám vegyi átváltozásából ered, míg 
az Epidot bizonyos körülmények között a Chlorit rovására, de soha 
sem a Földpátéra képződik. Washoe hegységeiben felette csekély fok
ban van kaolin képződés, a Földpát-elváltozás egészen más irányban 
indúlt meg.
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Az arany- és ezüst-tartalom nincs csupán a Comstock quarczitos telé- 
rére szorítva, a fedőt képező Diabas is arany és ezüst tartalmú.

A hőviszonyokra nézve azon eredményre jöttek, hogy annak forrását 
éppen nem a kaolinosodás chemiai processusa képezi, hanem az valószí
nűleg vulkáni mély eredésű. A felülettől le minden 23 lábra 1 ° Fahrenheit 
emelkedést mutattak a nagy számmal tett mérések, míg szintes irányban a 
hőség fogy a távolság geometriai arányában a telértől.

A «nagy áldás» a felület közelében volt, a régibb Diabas nyugoti 
részében és a jövőre nézve is csak azon irányban nyújtatik remény, de a 
múlt áldáshoz hasonlóra kilátás nincs.

A telér igen csekély kivétellel két különféle kőzet határán képződött.
B ecker éppen a Comstock Lode geológiai leírásánál szóba hozza a 

B ichthofen által a tudományba behozott Propylitet, mit B ichthofen 
Magyarországban állított fel a bányász által úgynevezett Zöldkőre, mit a 
geologok későbben Trachit zöldkőnek is mondottak. A propylit azonban 
involválta azt is, hogy régibb mint a szürke Trachyt vagy mint a Rhyolith. 
Ezen fogalmat meghonosította az amerikai literaturában, különösen a 
Comstock Lode leírása alkalmával s azt ott a Nyűgöt geologjai nagyrészt 
fenntartották.*

B ecker határozottan ellent mond ezen felfogásnak s a modern petro- 
grafia segítségével ö is azon meggyőződésre jött, hogy az nem önálló 
kőzet, hanem sokféle kristályos eruptiv kőzet módosúlhatott úgy, hogy az 
elváltozási eredményben egymáshoz hasonlókká lettek; ennél fogva indít
ványozza, hogy a propylit szó az amerikai terminológiából küszöböltessék 
ki, minthogy a Zöldkő szó régibb és jobb és azt a Trachytnál Trachyt- 
zöldkőnek mondhatni.

Az európai véleményeket a propylitról felsorolván, arról nincs tudo
mása, hogy én voltam az első, a ki a propylitet már 1873-ban a bécsi kiál
lításon bemutatott trachyt osztályozásomnál kiküszöböltem és azt solfatárai 
utólagos módosúlatnak tartottam. D őltért már említi, ki a propylitet 
1875-ben az erdélyi Trachyt kőzetekben mint önállót kétségbe vonja.

Említi továbbá BosENBUscH-t, ki B ichthofen és Zirkel nézeteit bírál
ván a propylitet külön kőzet gyanánt nem fogadja el 1879. Végre elmondván 
hogy G. von B ath mindezek daczára még is fentartja a propjditet, míg 
ellenben Szabó egy értekezésében, melyet a Magyarhoni Földtani Társulat 
ülésén tartott 1879-ben, véleményét úgy fejezi ki, hogy Zöldkőtracliyt eredeti 
kőzet geológiai értelemben nincs, hogy egy propylit-eruptió soha sem volt.

Ebből azt következteti B ecker, hogy Selmeczen a körülmények a 
Zöldkő-módosúlatra nézve egészen olyanok, mint a Washoe tájékon.

Megjegyezhetem, hogyG. vom B ath egy évvel későbben mint én, tehát

* W adsworth kivételével (Cambridgeben), ki azt soha sem ismerte el.
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1883-ban szintén meglátogatta Amerika nyugotját, volt Virginia City-ben 
is és azóta véleményét a propylitre nézve megváltoztatta s egészen a mien
ket fogadta el.

Még kiemelendönek tartom, hogy New-Yorkban létemkor az amerikai 
geológiai «survey» ott lévő három tagja (Becker, H ague, Iddings) megkér
tek, hogy földpát meghatározási módszerem gyakorlati kivitelmódját mutas
sam be, mit megtettem s látom B eckep. munkájának végén, hogy ő magát 
abban begyakorolta és minthogy ezen munkájának petografiai része már ki 
volt nyomva, pótlékül a végén közli a meghatározási eredményeket, mint 
olyanokat, melyek a megelőzőleg megejtett chemiai elemzésekkel vagy az 
optikai módszerrel teljes öszhangzásban vannak, de előnye az, hogy köny- 
nyebben és általánosságban használhatók mint amazok.*

B ecker nagy munkája beható megismertetést igényel, mit annak 
idején a kőzetpéldányok bemutatása mellett tenni nem mulasztok el, elég 
legyen most általános tájékozásúl a munka szövegét annak 33 illustrátió- 
jával valamint a hozzá tartozó külön atlaszlapokat, szám szerint 21-et 
bemutatni.

A haladások között örömmel említem meg azt, mely legközelebbi 
szomszédságunkban Bomániában történt, hol a geológiai tanúlmányok 
eredményeit a ministerium már szintén közli s melyekből 1883—1884. 
évre két füzet jelent már meg ezen czím alatt «Anuarulu Biurouhu Geolo
gien. Bucuresci, 1884.

Vannak azonban az elmúlt évnek itt megemlítendő fogyatkozásai is.
Első az, hogy azon geológiai kirándúlás, melyet társulatunk tervezett 

a magyar orvosok es természetvizsgálók vándorgyűsésének kapcsában, a 
fenyegető cholera miatt elmaradt; a második általánosabb, ez a nemzet
közi geológiai congressus, meg Európa geológiai térképének ügye.

1884-re a nemzetközi geológiai congressusnak Berlinben kellett volna 
összejönni és erre a meghívók május 15-éről Berlinből szét is küldettek. 
Ezen harmadik ülés szeptember 25—30 volt megtartandó, azután pedig 
October 1—5. geológiai kirándulásoknak lett volna szentelve.

Megelőzőleg a nemzeti bizottságok feladata volt kinek-kinek az ország 
geológiai viszonyai alapján egy nomenclaturát megállapítani s erről a je
lentést beküldeni, hogy az kinyomattassék és kinyomatva a mérvadó tagok
nak előre megküldethessék.

A magyarországi albizottság a nomenclaturára nézve megtette javas

* H ague és I ddigns is küldöttek azóta petrografiai meghatározásokat az éu 
módszerem követése mellett «Notes on the Volcanos of Northern California, Oregon 
and Washington Territory» American Journal of Science. 1883.
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latát s azt nekem volt szerencsém a nemzetközi nomenclaturai bizottság 
titkárának D ewalque tanár úrnak elküldeni Liége-be 1884. junius elejen.

Julius. 5-én kaptam levelet az elnöktől Capellini úrtól, melyben em
líti, bogy hiszi miszerint a cholera daczára találkozni fogunk szeptember 
végén Berlinben; és íme 14 nappal későbben Berlinben keltezett s az ő 
aláírásával is ellátott levél arról értesít, hogy a cholera miatt az ülés ezen 
évben nem tartatik meg, hanem 1885-re ugyanazon napokra halasztatott.

Dewalque legújabban arról tudósít, hogy az elhalasztás közzététele 
után sem Németország, sem Ausztria, sem Oroszország, sem Svéd- és Norvég
ország nem küldötték meg jelentésűket, Anglia is csak némi bevezetést 
küldött; a magyarországi geologok jelentése tehát titkári fiókjában pihen 
további intézkedésig.

Éppen úgy nem mondhatok semmit arról, hogy Európa geológiai 
térképének elkészítésében valami történt volna Berlinben.

Terv szerint 1884-ben a topográfiái munkának be kellett volna fejez
tetni. Azonban sem correcturára nem érkezett hozzánk az a lap, melyen 
Magyarország van, de mi több, a pénzösszeget sem kérték, melylyel a térkép 
létesüléséhez Ausztria-Magyarország külön-külön járul, úgy hogy 1881 -re 
e réven a magyar kormány hozzájárúlását kikérnem nem kellett.

A halogatás oka mindeddig hivatalosan felderítve nincs, noha e rész
ben nem múlasztottam el a congressus elnökénél tudakozódni. Capellini 
semmiről sincs mai napig értesülve. Berlin mélyen hallgat. Mind eddig 
más mint az 1884. július. 20-án kibocsátott és a Berlinben megtar
tandó congressus egy évre történt elhalasztását tudató körlevél kibocsátva 
nincs. A dolog tehát egészben úgy áll, mint azt tavalyi jelentésemben vá
zoltam.*

Reméljük, hogy a jövő 1885, mely honunkban az országos kiállítás 
éve, melyre a geológiai és rokon szakok részéről szintén élénk készülődés 
van, pótolni fogja a múlt év mulasztásait és pedig nem csak itthon, hanem 
Berlinben is.

* A nemzetközi geol. congressus bizottságának zürichi tanácskozásai 1883. nya
rán. Földt. Közlöny 1884. 1—3 füzet.


