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íme ennyi az, a mivel a Körösvidék bánya-administrationalis történelméhez 
járulhatok. Kevés adat az igaz, de épen ezen kevés s az e téren oly ritkán jelentkező 
adalékok jelentősége indokolttá teszi ama kérésünket, hogy a jelenleg Brád körűi 
működő bányavállalatok a netán mutatkozó bánya-archaeologiai leletek rendszeres 
gyűjtetése, észleleteik összeiratása és közlése által segítenének a daciai római bányá
szat múltjának további felderítésében.

KÖNYVISMERTETÉS.
Lehrbuch der geologischen F orm ationshunde. F ü r S tu d ie 
rende u n d  zu m  Selbstunterricht bearbeitet von Dr. E manuel Kayser, Pro
fessor an der Universität Marburg in Hessen. 386 S. mit 70 Textfiguren 
und 73 Versteinerungstafeln. Stuttgart, F. Enke. 1891. — r̂a 14 márka.

Mióta a geológiai kutatások megdöntötték ama régi nézetet, hogy földünk 
kérge szabálytalanul egymáson és egymás között heverő kövekből, földekből áll, 
mióta tudjuk azt, hogy ellenkezőleg a petrographiailag különböző rétegek bizonyos 
szabály szerint feküsznek egymáson és mióta a discordant településben a concor- 
dantiát is tudjuk visszaállítani; mióta végre a kövületeket a homotax lerakodások, 
a rétegek települése korának meghatározására is tanultuk fölhasználni: azóta fejlő
dött a régi oryktognosia és geognosia helyében a modern geológia, melynek tudo
mányos végczélja földünk fejlődésének történetét megállapítani. E szép munkában 
a kulturnépek legjelesebb férfiai vettek részt és angol, franczia és német tudósok
nak köszönhető első sorban az elért eredmény. Kiki leginkább saját hazájának 
földjét tanulmányozván, lehetetlen is volt a nézetekben és fölfogásban azonnal 
megegyezésre jutni és így a stratigrafiai geológia mindenütt a maga fejlődési 
menetét tette és ennek folytán a korra nézve együvé tartozó rétegek csoportosítá
sánál és a szükséges tudományos elnevezések megállapításánál egymástól eltérőleg 
is jártak el. Példával szolgálhatunk erre hazánk geológiájából is. Mig az osztrák 
geológusok a harmadkor legfiatalabb emelete gyanánt a congeria emeletet nyilvá
nították ; addig hazai geológusaink, alig hogy kir. intézetünk működését megkez
dette, oly különbségeket találtak a két ország congeria emeletbeli lerakodásai között, 
hogy a hazaiakat a bécsi medenczéitől névleg is elkülönítették. Milyen bő alkalom 
nyílott a carbonkorszak igazi hazájában, Angliában, ama kor viszonyainak tanul
mányozására és egészen a jelenkornak maradt fentartva, hogy Europa, de a többi 
világrészek produktiv kőszénlerakodásaiban az analógiát megállapítsa. Még nem 
létezik ama geológiai tankönyv, mely kimerítően foglalkozhatnék a geológiai for- 
matiók összetételével, elterjedésével és szerves zárványaival, mert a geológia ezen 
ága most már megkívánja a maga alapos, kritikus földolgozását, melylyel egy 
geológiai kézikönyv vagy tankönyv nem foglalkozhatik. Azért örömmel vettük 
K ayser E manuel tanár a fenti czím  alatt megnevezett tankönyvét, mely a geoló
gusoknak és palaeontologusoknak most már a rég nélkülözött tájékoztatást nyújtja. 
Kritika és a tudomány legújabb álláspontja szerint tárgyalja a munka a föld for- 
matióit, mindegyiknek történeti fejlődését adja, a különböző véleményeket meg-
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világítja és a végeredményben megállapítja azt, a miben tudományos tapasztalatok 
alapján a szaktudósok többsége megegyezett. Számos a tapasztalati geológiából és 
a föld minden részéből vett tanulságos példával megvilágítja állításait és számos 
instructiv átmetszet, vezérkövületek ábrái emelik e könyv hasznavehetőségét, 
mely könyvet nemcsak a szakképzett geológus fogja sokszor kezébe venni, hanem 
a geológia barátjai is örömmel és haszonnal fogják olvasni. cr—

IRODALOM.
(37.) Schafarzik Ferencz : A  Cserhát P yro xen -A n d esitje i. P etrografiai és 

geológiai tanu lm ány. (A m. kir. földtani intézet Évkönyve 1892. IX. köt.
7. fűz. Egy színnyomatú geológiai térképpel, két táblával és 26 a szöveg 
közé nyomott ábrával.)

Dr. S chafarzik tanulmánya a Magyar Középhegység egyik tagjának geoló
giai monographiáját adja elénk. Hydrografiai és orografiai bevezetése a Cserhát 
dombvidékének tagosultságával ismertet meg bennünket. E szerint a Cserhát nem 
egy hosszúra terjedő gerinczből áll, DNy—EK főirányát nem hegylánczot alkotó 
képződmények építik fel. A középhegységek magasságáig emelkedő (567 m) Cser
hát alapját szintesen nyugvó ó-neogenkorú homok és homokkő alkotja, mely kúp
jaival 300 m körül marad. Ezen általános harmadkori lepelből elég rendetlenül 
eruptiv kőzetekből álló magasabb (400—500 m) kúpok és gerinczek emelkednek 
k i ; 17 csoportba vannak ezek összefoglalva és 149 helyről gyűjtött kőzetpéldányok 
petrografiai meghatározása után jellemük megállapítva.

Az üledékes rétegek korsorozatban alulról felfelé ezek: Alsó oligocen, felső 
oligo^n (aquitani em.), alsó mediterrán (rhyolithtufás homokkő, agyagos homok, 
bryozoa tartalmú homok), felső mediterrán (heterostegina mészkő, lithothamnium 
mészkő), szarmata emelet, pontusi emelet, diluvium, alluvium.

Az egyetlen eruptiv kőzet, a magaslatokat alkotó pyroxen-andesit kitörése 
az alsó- és felső mediterrán rétegek lerakodása közötti időben történt. Ezen nagy 
jelentőségű eredményt dr. S chafarzik számos, világos átmetszettél bizonyítja.

Nem kevésbbé becsesek ama tapasztalatok is, a melyekkel a rhyolith-tufa 
stratigrafiai helyzete is, az alsó mediterrán feküjében minden kétséget kizáróan 
meg van állapítva. Nézetünk szerint ezzel a Göd, Káposztás-Megyer és Dunakesz 
körül elterjedő rhyolithos agyagnak alsó mediterrán kora is, meg van állapítva. 
Ezen utóbbi helyekről ugyanis dr. Szabó József Göd környéke forrásairól írt becses 
értekezésében * a rhyolithtufás agyagról, minthogy feküjét sehol feltárva nem lát
hatta, a pontusi agyagnál fiatalabbnak és fölötte elhelyezetten levőnek gondolta. 
Ebből azután azt a valószínű következtetést vonta dr. S zabó J ózsef, hogy a Göd 
vidéki rhyolithos agyag diluvialis korú és esetleg glaciális eredetű.

Az alsó neogenkorú bazaltkülsejű pyroxen-andesitek szurokköves, tömött,

* Értekezések a természetűid, köréből. Kiadja a m. tud. Akadémia. Budapest, 
1887. XVII. köt. 1. sz. 18— 19. 1. — V. ö. Földtani Közlöny, 1880. XX. köt. 48. 1.
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