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(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat 1886. évi febr. 3-án tartott szakülésén.)

B oué alapvető működése * óta közel GO esztendő telt cl és a Balkánfélszigetnek még mindig vannak nagy területei, melyeken azóta földtani
kutató meg nem fordult — nevezetesen Maczedoniának és Albániának nagy
részein — ; másrészt egyes tartományok és országok, u. m. Bosznia, Herczegovina, Montenegro, Szerbia, Bulgáriának nagy része, a Dobrutsa és
legújabban R om ánia; másfelől meg Görögország éjszaki része és Chalkis fél
szigete többé-kevésbbé beható földtani kutatásnak lettek alávetve. De épen
e miatt a köztük fekvő területek ismeretlen volta annál jobban érezteti
magát a külömböző felvételek közötti kapcsolat hiányában.
E hiány tudata bátorít engem arra, hogy múlt nyári utazásomon tett
futólagos s egymás közt össze nem függő geologiai megfigyeléseimet e helyen
közöljem, remélvén, hogy előbb-utóbb mindeniknek akad oly helye a mind
inkább terjedő kutatás körében, hol hasznavehetőnek fog bizonyulni.
A múlt év augusztus és szeptember havában a földmivelési m. k.
miniszter úr ő nagyméltósága megbízása folytán egy hat tagú utazó tá r
sasághoz csatlakoztam, mely a Balkánfelsziget országai nemzetgazdasági
viszonyainak tanulmányozását tűzte ki főczélul. Fiúméból kiindulva, a dal
m át tengerparton végig menve, Montenegro nyugati részét, majd Scutari
d ’A lbaniá-t és Durazzót látogattuk meg; Korfu, Patrae, Korinth , Athene
és Szaloniki jelzik utazásunk második részének főállomásait. Szalonikiből
Maczedonia belsejébe haladván, a vasútvonaltól nyugatra eső Bitoliát
(Monastir) látogattuk meg, de mikor ismét a vasúthoz és azon Uskübbe
értünk, akkor már a török és a szerb hadtestek mozgósítása oly viszonyokat
*
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idézett elő, melyek miatt további tervünkről l e , kellett mondani es úgy a
hogy hazasiettünk.
Az uti vonalak e rövid vázlata máris mutatja, hogy földtani megfigye
léseim összefüggő egészet nem képezhetnek; Montenegró, Korínthus, Szülő
it iki és B ito lia jelzik azokat a vidékeket, melyeken némi adatokat gyűjtliettem. Az útnak közbeeső darabjain vagy gőzhajón vagy vasúton utaztam.

1. Montenegró.
Ha BouÉ-nak alapvető, de most már részben elavult munkájától
eltekintünk; dr. T i e t z e Emil-t illeti az az érdem, hogy Montenegró érde
kes területét földtanilag fölfedezte, összefüggő előadásban leírta és földtani
átnézetes térképen előtüntette.* Csak a dalmát tengerparthoz közelebb eső
részei az országnak, vagyis a cattaro-buduai vonal és Czetinje között fekvő
hegyvidék részesült már régebben a Dalmátiáhan dolgozó bécsi geologusok
(Lipold, H öfer) figyelmében.
Mindenesetre T i e t z e volt az első, a ki a nagy ellentétre utalt, mely
földtanilag az ország keleti és nyugati részei között fennáll és melynek geographiai es botanikai kifejezése más utazóknak ( G r i e s e b a c i i , S c h w a r z ) már
azelőtt is feltűnt volt. Montenegró nyugati vagy inkább délnyugati része a
dalmát-herczegovinai karsztvidéknek egyenes folytatása, melynek a krétakori
mészkő kopár sziklatengere adja meg jellem ét; keleti (észak-keleti) felében (az
u. 11. Brda-ban) ellenben a triaszi és palaeozoi képződmények uralkodnak, és
ott a felszíni vízbőség szaporodván, az erdőnövényzet is busásabb és a karsztjellem háttérbe szorul. Azonban a karsztos vidék déli részében, nevezetesen
I irp a za r és A n tiv a ri környékein ugyanazok a régibb képződmények kisebb
elterjedésben, de változatos szerkezettel szintén előlépnek; physikai befolyá
suk a növényzetre és a vidék egész jellemére itt is mindjárt feltűnik.
Tartózkodásom rövid ideje nem engedte meg, hogy az ország keleti
részét is bejárjam ; meg kellett elégednem oly útvonallal, melyen előttem már
dr. T i e t z e járt, t. i. Cattaróból Czctinjébe s onnan Kjekán és Virpazaron át
Antivariba. Mégis azt hiszem, hogy egy pár megfigyelés, melyet ezen az
utón tehettem, említésre méltó adatokat szolgáltatott.
A ( Jattomból Czetinjebe vezető út számos leírásból ismeretes. A pom
pás új országút, mely számos kanyarulattal a szédítő magasságra felvezet,
elején egy keskeny //y/.sr/z-öböl ben halad, mely mintegy a krétamész nagy
redőjebe közbe van ékelve, úgy hogy az a fehéres, quarezgumós krétamészkö,
mely fölebi) következik, helyenként ráborulni látszik. A legfelső kanyarula
toknál a kőzet minősége hirtelen változik, feketésszürkc, fehér calciteres
mészkő mutatkozik itt, melyet T ie t z e a trinszba helyez. Messzebb, Nijetjns
G eolo gisch e Uebensicht von Montenegro. W ien lN.sl.
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környékén, ismét világosszürke mész uralkodik. De itt, a nyegusi korcsma
tőszomszédságában egy helyen finom oolithszerű mészkövet és mellette egy
sárgásszürke mészkőben Rhynchonclla-kövületeket találtam. Ezek a bracliiopoda-héjak el vannak quarezosodva, úgy hogy gyenge sósavval étetve a
kőzetburokból meglehetősen kiválaszthatók; mindamellett a fajuk pontos
meghatározása eddig még nem sikerült. A mogyoró nagyságú kagylók meg
lehetős gömbölyűek. Négy redő képezi a gyengén beszögellő sinust. Összesen
többnyire 16 redő látható, de ezek nem érnek fel a búbig. Mindent összefog
lalva ez a Rhychonella leginkább két középliaszi fajra u. m. a Rh. tetragona,
Orb. fiatal példányaira és a Rh. variábilis némely alakjára emlékeztet. Elég
hasonló továbbá egy fajhoz, melyet T o u l a a Balkán jurarétegeiben, Lomniczánál talált és Rh. ef. varimis, Q u e n s t . elnevezés alatt lerajzolt.*
Ez a lelet természetesen nem tekinthető döntőnek; azonban mégis
megengedi azon vélemény koczkáztatását, hogy a vidék mészképződményeinek egy része a jura-szisztémához számítandó, mely korszak nyomai a dal
mát területen Risano fölött, Ledincze közelében ismeretesek.
T i e t z e szerint Nyegus egész környékén csak triaszmész fordulna elő,
mely azután még tovább keletre terjedvén, a czetinjei térség nyugati határát
is képezné. Egyébiránt a szerző maga is nem egyszer bevallja, mily nehéz
e vidéken a mészképződmények korbeli különválasztása. Kövületeket ő
maga itt nem talált, de említi, hogy H ö f e r ** Cattaro és Czetinje között a
rhaeti emeletet Megalodus és Lithodendron feltalálása által kimutatta.
Nyegus és Czetinje között az út még egy tetemes magaslaton megy át.
A hegy élén és tovább le egész a czetinjei térségig világosszürke, szarúkőgumós mészkő látható, melyet T i e t z e az ő térképén a triász- hoz von, holott
egyéni felfogásom szerint inkább azon kréta-meszekhez hasonló, melyeket a
cattarói utón s azon túl is láttam. De tudom, hogy ilyen esetekben a lioszszabb tapasztalatot és a gyakorlottabb szemet illeti az elsőbbség s ezért eme
személyes nézetemre nem fektetek semmi súlyt.
Montenegró fővárosa egy tágas, egészen sík fenekű völgyben fekszik.
Mészhegyek környezik e térséget mindenfelől, a legkisebb rést sem hagyván
maguk között. Különben nincs is e völgynek látható folyóvize; az egész egy
óriási dolina.
A várostól keletre emelkedő mészhegyeken a kőzetnek igen sajátságos
szövete van helyenként; nemcsak hogy itt-ott valóságos brecciát képez, és
hogy a keresztül-kasul futó mészpát- és rostos aragonit-erek es ürkitöltések
a legváltozatosabb rajzot idézik elő kopár felületén; de, a mi még feltűnőbb,

*
Toula. Geol. Untersuchungen im westl. Tlieile tles Balkan. Sitzungsber. der
kais. Akad. d. Wiss. Math. u. naturw. Classe LXXVIII. Bd. I. Abtli. 1884. Tfl.
V. Fig. 5.
** Verhandlungen d. k. k. geol. Reichsanstalt 187‘2. p. 68.
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az, hogy a beleágyazott kövületek, u. m. csiga- és kagylóhéjak benne m int
egy tovább nőttek, azaz concentricus szerkezetű vastag mészburokban
vannak, mely oly szorosan forrt össze alapjával, hogy ettől semmikép külön
nem választható és a kövület eredeti alakját a felismerhetetlenségig eltor
zítja. Ennélfogva e különben oly becses kortanúk itt egészen hasznavehetet
lenekké váltak, mert a faj szerint való meghatározásra teljesen alkalmatla
nok. Csak a keresztmetszetek nagyban látható alakja szerint gyanítom, hogy
a legtöbb gasteropoda-liéj a Cerithium genushoz tartozott; a kagylóhéjak
maradékai épen felismerhetetlenek.
Ezen mészkőnek
vastag rétegei a síkság
szélén, a Rjéka felé vezető
/
/
országúton EK—DNy csapással 25 fokkal ENy felé dőlnek. Tovább menve,
a Belvedere nevű magaslaton túl ugyanezeket a rétegeket délkeleti dőléssel
láttam, de még R jék a előtt ismét emelkednek és azontúl még egy lapos
hullámot vetnek a rétegek.
Gzetinjétóí R jékáig folyóvizet nem lát az ember kivéve egy-két forrást
az út mellett és Dobrskoselo völgyében egy rövid folyású patakocskát. Ez
utóbbi völgy, épen úgy m int a czetinjei és még egy-két kisebb katlan az út
mentében, a karsztvidékek ama sajátságos mélyedéseihez tartozik, melyeket
T i e t z e igen találó kifejezéssel «vak völgyek »-nek nevez, t. i. katlanszerű
behorpadások ezek, melyeknek nincs semerre kijáratuk. Az eső- és forrás
vizek lefolyása itt vagy egészen láthatatlan vagy csak egy kis darabig m utat
kozik a külszínen, de azután a mészszikla repedéseiben elenyészik és föld
alatti csatornákban keresvén magának utat, a vidék mélyebb pontjain mint
bővizű patak tör elő. Ily nevezetes pont van R jéka közelében is, mert az a
jelentékeny folyó, mely innen a közelfekvő Scutari tóba ömlik, kissé R jéka
fölött m int erős patak tör ki egy barlangból.
A szép fekvésű városkától kezdve ez a lomhán folyó víz hajózható.
Iltitársaim e kényelmesebb és rövidebb utat választván, hajón mentek innen
a tó deli végén fekvő Scutari városába, miközben en a szárazföldi utón, a
partot szegélyező mészsziklákon át I irp aza rba , onnan másnap a Sutorman
hágón át A udvariba gyalogoltam; harmadnap végre lóháton Seutariba
erkeztem. Oly út ez, melyre T i e t z e több időt és behatóbb kutatást fordí
tott mint en, minélfogva csak egy pár nevezetesebb és nála meg nem emlí
tett megfigyelést fogok előadni.
A Sutorm an -ra felvezető országúton, melynek elkészítésén épen akkor
nagy szorgalommal dolgoztak, legalul fehér mészkövet láttam, de csakhamar
más képződményekhez ju to tta m ; melynek, mint termékenyebb talajt és sok
forrásvizet szolgáltatónak, köszöni gyönyörű növényzetét a Montenegróban
híres ( 'rmnicza völgy. J fomokköretegek, vörös es barnás palaagyagok válta
koznak itt keményebb mész- és m árgapadokkal és főleg egy igen szilárd
konglomerattal, melynek anyagát leginkább feher mészkő törmeléke szol
gáltatta.
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Ezt a rétegösszletet T i e t z e az alsó triaszba (werfeni palák) helyezi,
es csakugyan látszik, hogy a szintén triaszkorúnak vett mészképződmény,
mely a környező magas hegyeket alkotja, mindenütt reá támaszkodik. Azon
ban ugyan ennek az új útnak több pontján sötétvörös, calciteres mész
követ is láttam, melynek egy az út kifalazására felhasznált koczkájában egy
ammonit keresztmetszetét véltem felismerni. Minthogy L i p o l d * a dalmátmontenegrói határ közelében felső juraheli vörös mészkövet crinoideákkal és
aptychusokkal talált, nem tartom valószínűtlennek, hogy *a behatóbb vizsgá
lat ezen vörös meszekben is a jurakor felismeréséhez fog még vezetni, most
azonban nézetemet alaposan még nem támogathatom.
Említést érdemelnek a sötétzöld eruptiv közetek, melyek ezen az utón
több helyen előbukkannak. A példányokban, melyeket T i e t z e e vidékről,
nevezetesen a L im ljan i falu melletti feltörésből haza hozott, F o u l l o n báró
augitandesitre ism ert; azonban T i e t z e nem ok nélkül hangoztatja, hogy
ezek a zöldkőnemű eruptivkőzetek itt is, valamint Montenegró keleti részé
ben is, mindig csak a régi palák területén lépnek fel és a mészképződinényen
nem törnek át sehol. Az általam hazahozott példány szintén határozottan
andesitszerű összetételt és szövetet m u ta t; de én sem mernék a kőzetnek
oly fiatal kort tulajdonítani, minőt rendesen az andesit névhez kötünk.
A sötétzöld finom porphyros kőzet, mely lényegesen plagioklasból és augitból
meg mállott magnetitbóí áll, ép oly jogosan diabasnak is volna nevezhető
és a mint lá tta m , a werfeni rétegek között tömzsalakú feltöréseket képez
különböző magasságban.
Még fölebb körülbelül félórányira a Sutorman nyereg magaslatá
tól ismét új képződményre akadtam ; porhanyó« homokkő és finom konglomerát között szürke márgás mészpadok tűntek elő, melyek némelyike tele
volt egy erinoida nyelének tagjaival (Encrinus cf. liliiformis) és azonkívül egy
Spiriferinát (Sp. fragilis) és egy L im át (Lima striata?) tartalmazott. B öc kh
igazgató szives útm utatása szerint ezt a képződményt az alpesi Muschel
kalk alsó osztályával hasonlítottam össze, mely hazánkban Köveskálla
mellett a Bakonyban egészen hasonló kifejlődéssel, de csakis meszes kőzettel
jelentkezik. Az Alpesekben az u. n. liecoaro rétegek alsó osztálya felelne
meg ennek.
Ezen lelet fontossága akkor tűnik ki, ha összehasonlítjuk vele azt, a
mit TrETZE a Sutorman tájékáról közöl. 0 ugyan szintén Virpazarból
indult ki a Sutormanra s azon át Antivariba, de minthogy az új országút
akkor még el sem volt kezdve, útját ő nem ezen a vonalon, hanem úgy lát
szik kezdetben mélyebben a Crmnicza völgyben vette. Innen magyarázható,
hogy sem a vörös mészkövet, sem az eruptivkőzetek alsóbb előfordulásait
meg nem említi, és hogy a kövületekben bővelkedő Musclielkalk-rétegek is
* Verliandl. d. k. k. geol. Reiclisanst. 1859.
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elkerülték figyelmét. Ellenben fontos ama megjegyzése, hogy a werfeni réte
gek Virpazar es a Sutorman között egy nyeregszerit feltörés alakjában
mutatkoznak, es hogy e nyereg hullámtengelye körülbelül Bukónktól (hol
petroleinuos források fakadnak) L im lja n i felé, azaz E-Ny-DK irányban, a
hegygerim-zczel párhuzamosan vonul. Köröskörül triaszmészkő fekszik a
werfeni képződményen, mely a Sutorman magaslatáig felnyúlik; de itt, a
hágó legmagasabb pontja közelében T i e t z e úr rudistás krétameszet is talált.
A túlsó lejtőn, melyen az akkor m ár kész országút a tenger felé levezet, a
szerző kezdetben szintén triaszmeszet talált, melynek rétegei EK felé, tehát
a hegygerincz belseje felé dőlnek. A magasság felében T i e t z e egy homo
kos és palás rétegcsoportra akadt, mely petrographiailag a Flyschve emlé
keztet; de behatóbb kutatás után egy pár Spiriferina fragilis kövületet
szolgáltatott, vagyis ugyanazt a kövületet, melyet én a virpazari lejtőn mész
kőben bár, de mégis homokos rétegek között találtam.
Mindamellett T i e t z e mégsem volt hajlandó ezen elszigetelt lelet
alapján a Muschelkalk előfordulását elfogadni, és főleg minthogy ama
homokkő alatt ismét triaszmeszet látott, a spiriferinás réteg túlsó előbukka
nását pedig nem ismerte, az egészet csak valami idegenszerű közbevetett kép
ződménynek tekinti a triaszmész között. De, hogy ez a felfogás őt magát sem
elégitette ki, bizonyítják következő szavai: «Különös» — úgy mond — «hogy
ezek a képződmények (t. i. a flyschszerü homokkő) a hegységnek Virpazar
és L im lja n i felé néző lejtőjén elő nem tűnnek. Ennélfogva azt kellene kép
zelni, hogy éjszak felé ham ar kiékelődnek, a mi azonban, tekintve a réteg
csoport vastagságát és a két lejtő közötti egyenes távolság csekélységét, még
sem könnyen magyarázható ki.»
E kételyt tehát eloszlatja az én megfigyelésem a virpazari oldalon. Ha
a Sut orma,n-hágó magaslatán kréiamész, ez alatt pedig a felső triasznak
mesze teknő alakú rétegfekvéssel van, akkor igen szépen illik alája a homo
kos kiképződésű Muschelkalk, melynek kibúvója a hegyláncz két oldalán elő
lép és — ha emlékezetem nem csal — a virpazari oldalon szintén gyenge lej
téssel a hegység belseje felé dől. Ez alatt jönne ismét triaszmész, természe
tesen egy a Muschelkalknál régibb fokhoz tartozó, legalul pedig a werJeni
képződmény, mely túlfelül is, de már csak egészen mélyen a hegy tövén
előtűnik. Ezen szerkezetnek érdekes vonása az, hogy a hegyláncz gerinczéle
egy rétegteknöböl van kifaragva, míg a két lejtőn redöhátak mutatkoznak,
t. i. Virpazar fölött a werfeni palák említett feltörése és A ntivari fölött
Tüdiemile helység közelében a triaszmésznek egy hatalmas redöje, melynek
éle egészen K felé hajlik át.
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2. Scutari. — San Giovanni di Medua.
Utam folytatásáról Antivariból Scutariba semmi nevezetes megfigyelelésem nincs. A krétamész és fysch hosszú párhuzamos vonulatai, melyeken
végig haladtam, T i e t z e úr munkájában le vannak már írva; utam utolsó
fele pedig a Bojana folyó alluviumán vezetett végig.
Földtani megfigyelésekre még kevesebb alkalmam volt másnap, midőn
úti társaimmal együtt Scutariból a D rin folyó mellett AUssióba s tovább a
tengerpartig lovagoltam. De földrajzi szempontból nagyon érdekes az a
körülmény, hogy a D rin folyó Scutari közelében néhány évtizeddel ezelőtt
ketté szakadt és vizének nagyobb részét most Scutari várhegye alatt a
Bojana folyóba ö n ti; mialatt a régi meder, melynek partján utaztunk, most,
különösen a száraz évszakban jelentéktelen folyóvizet tartalmaz. A Bojana
ellenben, mely tudvalevőleg a Scutari tó vizeit csapolja le, a Drinassa (így
nevezik a Drinnek amaz új ágát) víztömegével gazdagodva mint első rangú
folyó törekszik a tenger felé. E két nagy folyónak egymással való versenye
abban a nagy alluviális térségben nyilvánul, mely Scutaritól délre messze
elterjed és egy hajdan hegyes-völgyes vidéket félig betemetett, úgy hogy csak
a magasabb hegyek merednek ki mint megannyi kopár szirtszigetek a ter
mékeny zöld térségből.
Alessiónál a hegyek összeszorulnak és szűk kaput képeznek, melyen
át a Drin a tenger felé tör ki. Utunk a San Antonio kolostorhoz vezetett,
mely Alessio városával szemben a Drin jobb p a rtjá n , fehér méxzszil 
lán fekszik. Ezt a sziklát megkerülvén, az épülőfélben levő országút a
mészhegység délnyugati tövén vonul végig, a hol több bővizű forrás fakad.
Végre a hegygerincznek egy derékszögű kanyarulata kis tengeröblöt képez,
melynek ölében fekszik a S. Giovanni di Medua nevű kikötő hely. Az előfok végén, majdnem a tenger színtáján egy bővizű ásványvízforrás fakad,
melynek liőmérsékét 15°C.-nak találtam ; vize kénhydrogén szagú és sósízű,
de gázfejlődést nem vettem észre.
3. Durazzo.
E városban néhány napig időztünk, de, sajnálatomra az ország közbiztonsági viszonyai nem engedték, hogy messzebb kirándulást tegyek; a
mit pedig a város közvetetten környéke nyújtott, földtanilag nem igen érde
kes volt. Durazzo városa kicsiny félszigeten fekszik, mely egy dél-éjszaki
irányban kinyújtott alacsony hegylánczból áll. A tenger felé a hegyek lejtője
igen meredek ; kelet felé ellenben menedékes lejtők vannak. E hegyek és a
tulajdonképeni szárazföld között posványos lágunák vannak, úgy hogy az
egyetlen közlekedési út, Tirana felé, töltésen halad. A tenger színének igen
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csekély emelkedése Durazzót szigetvárossá te n n é ; ellenben 3—4 lábnyi siilyedése a nyugati parthoz jókora darab szárazföldet csatolna, melyet most sekély
víz és sűrű hinármezö (fiicus) borít.
Minthogy T ou la átnézetes térképén Durazzo félszigete a krétamész
színjeiét viseli, nem lesz fölösleges említenem, hogy ezt a képződményt itt
sehol sem láttam. A hegyek csupán h arm adkon üledékekből állnak, mely
rétegek dőlése KDK felé 4 0 —70 fokkal hajlik. A tengerről nézve a meredek
kopár partfalakon a rétegfejek párhuzamos vonalai láthatók, különösen
némely keményebb homokkő-padok, melyek kiszögelő párkányokat képez
nek. Laza homok- és konglomerát-rétegek között jó minőségű agyagtelepek
vannak, melyek a lakosságnál virágzó edényiparra szolgáltatják az anyagot.
Kövületeket e rétegekben hiába kerestem s így a pontosabb kormeghatáro
zás nem sikerült.

4. A korinthusi csatorna.
Azon keskeny földszoros, mely a Peloponnesost a Balkánfélsziget
főtörzséhez köti, a tengeri forgalom előtt még csak rövid ideig emel oly
gátot, mely miatt az icgapi tengerből az ióni és adriai tengerbe utazó hajók
kénytelenek két-három napi időveszteséggel az egész görög félszigetet meg
kerülni. Korunk technikája, mely a suezi csatorna által két földrészt egy
mástól elválasztott és jelenleg a panamai szoros áttörésének roppant felada
tával mérkőzik, a korinthusi szorossal annál könnyebben bánik el, mivel itt
csak hat kilométernyi rést kell kivájni, még pedig többnyire laza és csekély
ellentállású üledékes rétegekben, oly területen, melynek legmagasabb pontja
csak 78 méterrel múlja felül a tenger színét.
Ez a közhasznú vállalat, melynek élén tudvalevőleg T ü r r I s t v á n
tábornok áll, egyszersmind a legnagyobb és legérdekesebb földtani fel
tárások egyikét teremtette. Minthogy én e nagy munkát fejlődésének ama
nagy stádiumában találtam, mely a földtani vizsgálásnak talán jobban ked
vez mint a befejezett állapot — mert most a magasabb és a mélyebb szín
tájak még egyaránt megközelíthetők — legyen szabad a látottakról röviden
számot adnom. Sajnálnom kell, hogy az idő rövidsége behatóbb kutatást és
gyűjtést nem engedett, de el nem mulaszthatom T ürr tábornok úr iránt való
hálámnak e helyen is kifejezést adni, mert az ő szives támogatásának és
adott felvilágosításainak sok becses adatot köszönök.
A csatorna vonala K alam aki és Vj-Korinthoa között* szeli át a föld
szorost, ugyanazon a vonalon, melyen már Nero császár megkísértette az
istlnnus áttörését. Három akna és a két végpont kiásása képezi még ezen
soha be nem fejezett ókori vállalat nyomait. A talaj itt egyenetlen felii*
Helyesebben I s t h m i a ás P o s id o n ia között, mert így nevezték el a csatorna
két végpontján keletkező új városokat.
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letű, alacsony fensíkot képez, mely a korinthusi öböl felé egész lankásan lejt,
DK-re pedig, azaz az leginai öböl felé lépcsőfokozatú meredekebb oldallal
végződik. A vonal legmagasabb része az ENy-ról
számított 4 kilométerre esik, tehát nem egészen a
vonal közepére; hanem közelebb a délkeleti végéhez.
A legmagasabb pont csak 78'79 m. tengerfeletti
magasságot ér e l ; de minthogy a csatorna mélysége
8 méterre van tervezve, a feltárandó mélység e
helyen 86*79 méterre rúg, a miből ottlétem idején
vagy 35 méter volt kivájva. Ily magasságú, csaknem
függőlegesen levágott árokfalak között járván, a mel
lékelt ábrában vázolt tektonikai képet szemlél
tem meg.*
A csatorna bevágása eddig csupán üledékes
képződményeket tárt fel, melyeknek összhangzó fek
vésű rétegei igen csekély fokkal EK felé dőlnek.
Számos vetődés szakítja meg a rétegek folytonossá
gát és az ily módon elválasztott darabok lépcsőfokszérűén sülyednek alább és alább a két tengeröböl
felé. Ennélfogva a csatorna középső részében, hol a
talaj a legmagasabbra emelkedik, a legalsó réteg éri
el a külszínt, t. i. egy igen vastag, egynemű, alig
réteges sárga homokos márgaagyag, melyben kövüle
tek csak gyéren és töredékesen találhatók. Ettől két
oldalt a vetődések által lejebb tolt rögökön azt lát
juk, hogy a márga fölé egy soktagú rétegcsoport
rakódik, melyben finom és durva konglomerátok
meszes márgapadokkal, homokkő- és agyagrétegek
kel váltakoznak.
Számos tengeri héjasok kövületei, melyek főleg
némely meszes és konglomerátos rétegekben foglal
tatnak, jellemzik ezt az üledéket. Természetes, hogy
a csatorna egyik vagy másik vége felé haladván,
minden következő vetődés után egy magasabb réteg
színvonalára jutunk, minek folytán az egész csopor
tot a legkényelmesebben megvizsgálhatjuk.
A csatornának két szembenálló falán keresvén
a vetődést; azt látjuk, hogy a vetődő lapok csapása
*
Az ábra körvonala egy nagyobb szelvényrajz szerint készült, melyet T ürr tábor
nok úr szívességének köszönök ; elkerülhetetlen volt a magasságnak tízszeres túlkajtása,
mely nélkül a geotektonikai részletet berajzolni lehetetlen lett volna. Az utóbbi egyéb
iránt nem tart igényt mérnöki pontosságra, csak az általános benyomást tükrözi vissza.
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kivétel nélkül Iv-Ny irányt (h. 6— 7.) követve a csatorna tengelyét hegyes
szög alatt m etszi; de a rétegek csapásirányával sem egyezik meg, mert ez
utóbbi, a mennyire a dőlésfok csekélysége mellett kivehető, h. 2— 3 felé
látszik irányozva. — A vetőlapok dőlése mindig nagyon meredek, de a
csatorna két felében ellenkező irányú, t. i. az éjszaki részben, Pasidon i<t
felé, kivétel nélkül éjszaki, a déli részben pedig túlnyomóan déli, habár itt
a sűrűbben rakott zavargások között egészen függőleges, sőt éj szaki dőlésű
vetődések is láthatók, melyek között azután a sülyedés sorrendje sem oly
szabályos, mint a túlsó oldalon, hanem kivételesen ellentétes relativ moz
gásra is vall.
A legtöbb vetődés éles elvágásra és egyszerű lesiklásra mutat, de egy
két esetben a vetődéssel járt rétegliurczolás, azaz a rétegek végeinek fel- s
lehajlitása a sík mellett (Schichtenschleppung) szépen látható.
H a mármost az itt feltárt képnek földtani magyarázatát keressük,
szélesebb körre kell hogy figyelmünket kiterjeszszük. Itt pedig kénytelen
vagyok saját tapasztalataim nagyon is szűk körén kívül az e vidékre vonat
kozó földtani irodalom adatait igénybe venni.
Az említett tengeri üledékek, melyek kövületek tömérdek mennyisége
által tűnnek ki, K alam aki vidékén bukkannak elő és itt már régebben
magukra vonták az utazó geologusok figyelmét. G a u d ry ', D e s h a y e s 2 és
T o u r n o u e u 3 munkáiban találjuk e kövületek leírását.
A vidék szerkezetének részletesebb leírását F u c h s 4 adta. Szerinte a
korinthusi földszorost csak fiatal harmadkon és diluviális üledékek alkotják,
melyek a Gt'nmeo hegy és a Pdoponneaus krétakori mészhegyei között lapos
feltt éssel terülnek el, de úgy, hogy ezen az alapon tetemes magasságra, m int
egy 1000 lábnyira is felnyúlnak.
A sülyedés, mely az isthmus legkeskenyebb részét képezi, nem a réte
gek medenczeszerű behajlása, hanem többszörös vetődések által jött létre.
Egy vázlatos szelvényrajz, melyet a szerző az idézett munkában közöl, a
szerkezetet úgy tünteti föl, mintha a középsí) rész sülyedt volna legmé
lyebbre és kétfelé a vetődések lépcsőfokai az említett krétamész-hegyek felé
emelkednének. Ha a fennebb közölt I. ábra épen az ellenkező szerkezetet
mutatja, az ellentmondás csak látszólagos, minthogy az én szelvényem
iránya vagyis a csatornáé úgyszólván függőlegesen áll a F u c h s által válasz
tott szelvényirányra, a vetődések pedig mind a kettőt körülbelül 4 ‘> fok
alatt szelik.
1 Animaux í o s s ü h <*t góologie de l’Attique
2 Expedition Hciciitiíiquo de Moréé. Tome III.
:1 Etudes sur les fossils tertiaires de l ile de Cos. Annales de l’ócole normale. Ser.
II. Vol. V. 1870.
x Studien über das Alter der jüngeren Tertiiirbildungen Griechenlands. Sitzungsber. dor k. Akad. d. Wisscnsch. LXXIII. 1. 1S7(J.
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Minthogy F u c h s a csatorna kiásása előtt járta he a vidéket és csakis
az ieginai öhöl partjain kutatott, hol a vetődések igen szembeszökők, termé
szetes, hogy csak a dél felé lejtő és alábbszálló vetődéseket figyelte meg és
szelvény rajzát erre a jelenségre alapította. H a tehát F u c h s felfogását a
csatorna feltárásával össze akarjuk egyeztetni, fel kell tennünk, hogy az
éjszaki dőlésű (isthmiai) vetődések, csapásuk keleti folytatásukban mind
inkább éjszak felé görbülnek; a déli dőlésíiek pedig nyugati folytatásukban
dél felé kanyarodnak, vagyis hogy a vetődések két csoportja közül mind
egyik a legközelebbi tengeröböl körvonalait nagyban utánozván, mintegy ezen
öblök sülyedését még a szárazon is folytatólag jelzi, csak egy keskeny köz
falat hagyván meg eredeti magasságában a csatorna közepe táján. E szerint
nem volna lehetetlen, hogy a csatorna teljes kiásása e helyen, t. i. a H kilo
méter hosszában az üledékek alján még a krétamésznek azon keskeny falát
érné el, mely talán a föld mélyében a M. Geraneo és a peloponnesusi hegyek
mésztömegeit egymással összeköti és a földszorosnak mintegy gerinczét képezi.
A mi a szóban forgó fiatal üledékek korának meghatározását illeti, a
szerzők véleményéi egymástól eltérők.
Az alsó rétegesoport, vagyis ama világossárga márga, mely eongeriáikat
és pa lu d in á k a t tartalmaz, tehát édes vagy igen csekély sótartalmú víz
ben képződött, F u c h s nézete szerint a hazánkban is nagyban előforduló
congeria-rétegeknék, más szóval a pontusi emelet felső részének felel meg.
N e u m e y r * ellenben , később említendő oknál fogva a kai am akii édesvízi
rétegcsoportot egy sorba állítja a Kos és Rhodos szigeteken található paludina-rétegekkel, melyek az ő osztályozása szerint a levantei emeletnek édes
vízi képviselői és a moosbrunni,szlavonországi és erdélyi paludinarétegekben
valamint a dalm dtországi melanopsida-rétvgekhen találnak hasonmásukra.
A nagy gerinczesek osztályából az ajnáeskóí, szabad ka i és bribiri leletek
( Mastodon arvernensis-ael) jellemzik ezt az em eletet; míg a görögországi
Pikerm i és a magyarországi B altavá r, az ásatag gerinczeseknek e két hires
lelőhelye, egy fokkal régibb korhoz számítandók, a mennyiben V acek vizs
gálatai szerint is az itt talált Mastodon longirostris korábbi typust mutat,
mint a Mastodon arvernensis.
A korinthusi congeria-rétegek fölött fekvő tengeri rétegcsoportból
F u c h s 146 állatfajt idéz (100 csiga-, 44 kagylófajt és egy balanust, egy
koráit, cladócora-t és még nulliporát). T o ijr n o u e r , ki a kalamakii faunát
szintén megvizsgálta, azt állítja, hogy benne csak egyetlenegy kihalt állatfaj,
egy Corbula fordul elő, a többi mind a Földközi tenger mostan élő állat vilá
gában találja képviselőit. Ennélfogva, és azért is, mivel a levanteinek tekintett
*
Ueber den geol. Bail der Insel Kos und über die Gliederung der jungter
tiären Binnenablagerungen des Archipels. Denksclir. der k. Akad. der Wissensch.
Bnd. XL. 1880.
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palu din arétegek fölé helyezkednek, N eu m ey r a diluviumhoz sorozza az isthmus

tengeri képződményeit. Kos és J a li szigeteken van n ak tu fás tengeri üledékek,
m ely ek ott m in t régibb d ilu viu m szerep eln ek és ezekkel le h e tn e a kalam akii
tengeri rétegek et p á rh u za m b a ten n i.
F u c h s, a ki kezdetben szintén e nézetet vallotta, behatóbb kutatás

után más felfogásnak adott tért. Minthogy ő az isthmusi congeriás rétegeket
a pontusi emeletbe teszi, a rajtuk fekvő rétegcsoportot a levantei emelethez
számítja. A valóságos tengeri üledékek között F u c h s egy-két helyen Kalamaki környékén oly közbefektetett rétegeket talált, melyek Gongeria polymorphát, Cardium ed ide-1, Melanopsis- és N <rit i na- h éj akat tartalmaznak;
tehát a tengeri és édesvízi faunák némi keverékét vagy jobban mondva a
elegyes-vizű lagúnák faunáját. Ezeket tekinti F u c h s a paludinarétegek itteni
képviselőinek. E nézet szerint tehát az isthmusi felső rétegcsoport képződése
a felső pliocén korába esik, mely Rhodos és Kos szigeteken is hagyott nyo
mokat mind édesvízi (Paludina-), mind felülfekvő tengeri üledékben.
O-Korinthvs felé leszállván, tíeliopolis közelében F u c h s egy vörös
konglomerát képződményre akadt, melyben ő a Pikermi- formatio képviselő
jét vélte felismerni. Minthogy a konglomerát az isthmusi tengeri rétegek
fölött, nevezetesen a cladocora-mész fölött terül el, F u c h s e körülményből
azt következteti, hogy maga a Pikermi-form a tio fiatalabb a levantei réte
geknél, vagyis hogy nem a mioezénhez, a mint eddig tartották, hanem a leg
felső plioczénhez számítandó. Nézetét azzal támogatja, hogy a bécsi Helvedere-kavics, melyet mindenki a Pikermi-képződménynyel egy sorba állít,
Moosbrunn-nál és az Eichkogl hegyén szintén a paludinarétegek fölött fek
szik. Ez okból kell tehát a kalamaki-i tengeri rétegeket a paludinarétegekkel párhuzam osítani; a vörös kavics pedig, vagyis a Pikermi képződmény,
Kos szigetén a felső tengeri üledékekben találna sósvizi képviselőt.
E következtetés ellen N eu m ey r felhozza azt, hogy sem Moosbrunn-nál,
sem az Eichkogl-en nincsen bebizonyítva az, hogy a Belvedere-kavics csak
ugyan paludinarétegeken nyugszik, mert az előbbi helyen a fedő képződ
ménynek Belvedere-kavicsnak való meghatározása minden alapot nélkülöz;
az Eichkogl-en ellenkezőleg az alsó képződmény (édesvízi mészkő) meghatá
rozása bizonytalan. Ha tehát misem kényszerít arra, hogy a Belvederekavicsot magasai>b színtájba helyezzük a paludinarétegeknél, akkor ugyanaz
áll Pikermi üledékére nézve, mely az emlős állatok maradványai szerint
a paludinarétegek alá a pontusi emeletbe sorozandó. A mi pedig a korin
thusi szoroson látható stratigraphiai viszonyokat illeti, egy vörös kavicsüle
dék, mely véletlenül a pikermi lelőhely kőzetéhez hasonlít, de maga még
semmi paheontologiai bizonyságot nem adott, nem szolgálhat elég nyomaté
kos okul ily fontos kérdés eldöntésében.
Futólagos látogatásom után nem tarthatom magamat ületékesnek,
hogy ezekben a messze vezető kérdésekben a dolog érdeméhez hozzá szóljak ;
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de el nem mulaszthatom e helyen szóba hozni azt a legfelső képződményt,
melyet én a csatorna vidékén és magában a szelvényben is észre vettem ;
mert azt hiszem hogy annak felismerése az itt szóban forgó vitás kérdésnél
tekintetbe veendő. Az isthmus alacsonyabb vidékén a külszínen egy sárgás,
földes, tufanemű mészkövet találunk, mely azonban nem összefüggő takarót
képez, hanem mintegy foszlányok alakjában terjed szét a liullámzatos felü
leten. Benne igen apró csigáknak és néhány picziny kagylónak (congeria?)
ürlenyomatait találtam. Az egész képződmény mésztartalmú forrásvizek és
tócsák lerakódásához hasonlít. A mészrögök körül barnás és vöröses föld,
agyag, homok és kavics mutatkozik; ilyennek képzelem magamnak a
heliopolisi vöröses üledéket, melyet F u c h s a pikermi képződményhez hason
lít. A csatorna falain azt lehet látni, hogy ez a legfelső képződmény, t. i. a
mésztufa vagy annak hiányában a veres üledék, a talaj minden egyenetlen
ségét követve az alatta fekvő tengeri (esetleg édesvízi congeria) rétegeket
transgressive borítja. Nyilván sokkal fiatalabb, valószínűleg fiatal diluviális
képződmény, mely részben az említett vetődések után és a talaj első denudatioja után jött létre, de csak részben, mert míg némely helyen a vető
dés fölött zavartalanul tovább húzódik, más helyeken és különösen az alsóbb
vetődéseknél Isthm ia közelében, világosan látszik, hogy a vetődés ezt a leg
felső diluviális lerakódást is érintette. Viszont egy vetődés mellett azt talál
tam, hogy a tengeri konglomerát-üledéknek egy keményebb padja, mely
épen itt legfelül maradt, a mozgás következtében darabokká volt törve és
ezek a rögök ama vörös agyagba egészen beágyazva, sőt egy keményebb
vöröses márganeművel mintegy bekérgezve mutatkoztak. Mindez csak úgy
magyarázható, ha a vörös üledéknek valamint a tufás mészkőnek is csak
helyi jelentőséget tulajdonítunk és képződését nem egy rendes álló víztakaró
alatt, hanem egyes források körül, tócsákban, mocsarakban s jórészt a szabad
lég alatt is a puszta kőzetmállás által véghezmentnek képzeljük. Nevezetesen
szem előtt tartandó, hogy a mésztufa mállása terra-rossa nemű vörös agya
got szolgáltat, mely azután a diluviális kavicslerakódást vörösre festheti.
Ha a Heliopolis melletti vörös kavics ily eredetűnek talál len n i; akkor
semmi kétség, hogy sokkal fiatalabb mint az isthmusi tengeri ü ledék;
legyen az maga akár ó-diluviális, akár plioczén, mert akkor oly képződmény
hez tartozik, mely az egész isthmusi rétegcsoport képződése, előbukkanása,
denudatiója és elővetődése után jött csak létre. De akkor bajos is lenne a
mindenesetre harmadkori Pikermit vele párhuzamba tenni.
5. Szaloniki környékén.
N eumeyr és B urgerstein vizsgálatainak köszönjük a Chalkis félsziget

és Szaloniki környékének földtani ismertetését.* Szükségtelen tehát, hogy e
* Denksclir. d. kais. Akad. d. Wissensch. Bd. XL.
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város körül tett kirándulásaimról mást említsek, mint egy pár feljegyzést,
melyekről az említett szerzők irataiban nem találok nyomot.
Egy napon a várostól keletre Langaza falu felé vettem utamat. Az
utón felig kristályos palákon mentem át, még pedig kezdetben zöld cliloritos
palákon sok quarztuskóval és lencsével, itt-ott egy közbe-, vagy inkább fölérakott dolom itröggel; majd fekete fedőpalákon és quarzitpalákon. Az ala
csony vízválasztón túl Langaza tág és termékeny alluviális síksága terül el,
mely dél felé a I ’azil-tóra nyílik. Talaja nagyobbára homokos. E térség
közepén, Langaza és a tó között egy meleg ásványvízforrás fakad, melynek
hömérsékét a forrás közelében i8 °C . nak találtam. A kénhydrogén-szagú víz
egy kupolás török fürdőbe van vezetve.
Második hosszabb kirándulásom éjszak felé irányult oly vidékre,
melyet ezelőtt geologus valószínűleg még nem látott. Kirándulásom czélpontja egy Janes nevű puszta (törökül: csiflik) volt, melynek birtokosai
H a d z s i - L azzaho urak, szívesek voltak engem elkísérni. Minthogy az út leg
nagyobb részét kocsin éjszaka tettük m eg , erről nem mondhatok mást,
mint hogy az egy gyengén hullámzatos síkon vezetett át, melynek talaját —
a mint viradatkor láthattam — egy sajátságos, kőtörmelékes agyag borítja.
A rétegezés teljes hiánya és a törmelékek csekély koptatása arra látszik
mutatni, hogy képződése nagyobbrészt nem a vízből való lerakódásnak,
hanem a szárazon működő mállásnak tulajdonítandó.
Nem csoda tehát, hogy ez a képződmény helyenként a löszhöz hasonló
minőséget mutat, de valóságos löszt mégsem láttam. Az egész vidéket, az
altalaj minden hullámzását borítja ezen helyben képződött málladék és csak
a meredekebb hegyek mutatják közben kopár sziklafalaikat. Janes maga
ilyen sziklás dombsor nyugati oldalán fekszik. Nevezetessége egynéhány
savanyúvíz-forrás, melyek a sziklákból fakadnak.
A föforrás igen jóízű, erősen pezsgő savanyúvizet ad, melynek hőmérsekét — meleg nyári napon — 14°C. találtam. Egy pár lépéssel melyebbre
fakad a második forrás, de ennek a vize már oly erősen vasízü, hogy ivásra
nem jó. Meg messzebb egy pár be nem foglalt ásványforrás barna tufát rak
le. Mindezek az ásványvízforrások azokból a / élig-knstalyos és palaeozoos
kőzetekből fakadnak, melyeknek vonulatát már az előtte való napon, Langazára menve kereszteztem. Itt is zöld palák, tpiarzitok, fekete finomtáblás
fcilöpalak és helylyel-közzel, nevezetesen a forrásos domb tetején, dolomit
mutatkoznak; a források mögött azonkívül selyemfényű talkos palát láttam.
Egy régi falban pedig egy darab mandolakövet vettem észre, a nélkül, hogy
e kőzet eredetet feltalálnom sikerült volna. A rétegdőlés átlag EK. Miuthogy
a langazai iiton is a retegdőlest átlag EEK-nek találtam, nem kételkedem, hogy
a 30 kilométer daczára e két pont összefoglalható egy közös vonulatba, habár
:i külszínen az említett mállás föld az összefüggést darabonként elta
karhatja.
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Ismét éjszaka kellett távoznom Janesről, de most nem tértem többé
vissza Szalonikibe, hanem Ny-felé K árosu ld vasúti állomáshoz indultam.
Mikor virradott, a hosszúra nyúló sekélyvizű Amatavo-tó keleti partján
találtam magamat, fehér mészkőhegyek tövén. A mészkő nem látszott kristá
lyosnak és egy ponton a gneiszből álló alapja tűnt elő. Némi nehézség leküz
dése után a tavon átszállíttattam magam és a nyugati oldalon elterülő
alluviális síkon át a vasútállomáshoz értem. Meg kell jegyeznem, hogy a
térkép (a táborkarunk által kiadott 1 : 300,000 méretű térkép) ezen a
vidéken éppen meg nem bízható. Janes fekvése egészen tévesen van beraj
zolva és az Amatavo hibás rajza csaknem végzetessé vált reám nézve, mert
miatta szinte lekéstem a vonatról, m elyen utitársaim jöttek.

(í. Bitolia (Monastir).
A Vardar-vasúton Graczko állomásig mentünk, honnét országút vezet
Prilip és Bitolia (vagy M on astir ) városokhoz. Ez az állomás a felső Var
dar harmadkori édesvízi medenczejében fekszik, melyet az imént elhagyott
regényes Vaskapu- szoros (Demir-kapu) választ el az alsó medenczétől.
Utunk tehát kezdetben egy széles fensíkon ment, a Vardar mellékfolyójá
nak ( Karasu, Feketevíz, Cserna) partjai fölött, diluviális kavics- és agyag
lerakódásokon, melyek alól a harmadkori üledékek itt-ott kilátszottak. Ezen a
vidéken valamint fölebb a Vardar mentén is a környező dombok bizonyos
egyenlő magasságban laposan le vannak vágva és ezeket a sík dombtetőket
az említett diluvium födi. Ezt a körülményt azért említem, mert azt hiszem,
hogy a domborzatnak ez a neme a Graczko alatt nem messze nyiló Demirkapu szoros nyilasával függ össze, a mennyiben a Vardar erosiójában az
ideiglenes megakadás és a reá következő újbóli föléledés következményének
tekinthető. Hasonló diluviális terrász- és fensík-alakulást más vidékeken is
láttam már, a hol a folyó lejebb valamely sziklakapun tör át, de sehol ily
feltűnő szabályossággal, mint itt.
De nemsokára Karasu partját is elhagyván, magasabbra emelkedtünk
és egészen a harmadkon képződmények talajára léptünk át, melyek öbölszerűen messze Ny-ra húzódnak a hegység belsejébe. A rétegek itt majdnem
vízszintesek; messzébb, a hol az alaphegységre támaszkodnak, kisfokú keleti
dőlést mutatnak, de nem nagyobbat, m int a m ennyit az eredeti lerakódás
eltűrt volna. Egy szóval némi csuszamlásoktól eltekintve, ezen harmadkori
édesvízi medencze kitöltési még zavartalan telepedésben mutatkozik. A rétegösszlet álsó részében agyagos és homokos képződmények, közbe kemény kon
glomerát- padokkal, uralkodnak; fölebi) azonban édesvízi mészkő, mésztufa és
mészragaszos konglomerát rakódott le.
Az alaphegység kőzete itt-ott már az út első felében is előbukkant;
péld. az út azon kanyarulatánánál, mellyel a Karaszu völgyét végkép
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elhagytuk és a Iia;VA;-patak völgyébe tértünk be, az utón zöldes chloritpalát
láttam előtűnni. Kissé messzébb, H an Drcnova közelében, finompalás, feké
tes mészkő fehér calciterekkel képez egy kis dombot. Ez a kőzet, melynek
rétegei D — E irányban csapnak és meredeken K felé dőlnek, arra a triaszi
mészkőre emlékeztet, melyet Cattaro és Nyegus között láttam. Hasonló mészszirt mutatkozik még fölebb, Cesendra falunál; de az országút ezt az aka
dályt, melyen a patak szűk csatornában áttör, nagy körúttal elkerüli. A kör
nyező hegyek, különösen a délre magasló liodobil is többnyire a mészhegység
színét és a jellemző alakját tüntetik fel.
Utazásunk második napján a hegygerinczen át a bitoliai medenezébe es
végre magába a hasonnevű vilajet fővárosába értünk. A soktagú hegység,
melyen átkeltünk, a térképeken Babuna planina névvel van jelezve, habár
egyes részei más-más nevet viselnek. Eőkiterjedése E — I) irányú és meredekebb lejtője Ny felé néz, úgy hogy a főgerincz a bitoliai térség fölött uralko-

Pletvar

g) gnájsz ; d) dolomit-márvány ; p) agyagpala; e) édesvízi harmadkori
rétegek; fölül édesvízi mészkő.

dik. Ez a főgerincz kristályos jx( Iákból áll, melyeknek rétegcsapása szintén
átlag éjszakdéli, dőlésük pedig átlag keleti. A gnájszra, mely a hegyláncz
nyugoti lejtőjén Prilipe fölött igen meredek rétegállásával előtűnik, fönt a
hegy élén fehér kristályos dolomitos mészkő rakódik vagy jobban mondva
gnájszszal váltakozik, mert a márvány fedőjében ismét gnájszt s azon még
egy márványtelepet láttam. Különben meglehet, hogy e látszólagos válta
kozás csak gyűrődés eredménye. De még mielőtt a harmadkori üledék elha
gyása után gnájszra jöttünk, körülbelül 1 kilométerre Tojdicza han mögött
egy palaeozoos rétegcsoportot láttam, mely váltakozó agyagpala és mészpala rétegből állott és nagyon meredek gyűrődéseket mutatott. Rétegfejein
az édesvízi mésztufa es breccia még magasra felhuzódott.
Az út legmagasabb részén a már említett dolomitos márvanypala
/ /
uralkodott 40°EKNy dőlésű rétegekkel. A kristályos szemcsés anyagban
sok helyen talkos lapocskák és muscovitlapok mutatkoznak.* Prilip ( PerErre a helyre vonatkozólag Ií o u k a következőket mondja: «Au col de Plevat (a térképen Pletvar), entre Periepe et Tróják une puissante couche de dolomie
ént enchevetrée dans des masfles de gneies talqueux et de micaseliiste feldspathique
á mica verdátre.» Esquisso geolog. de la Turquie d’Europe, p. !).
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lepe) felé leszállva, a hegy töven meredek </■//*//.^rétegekre akadunk, melyek
EK — DNv csapnak. Az egesz átmetszet ideális képét a mellékelt ábra tü n 
teti elé.
E hegység töven fekszik l ’rilip városa., a bitoliai medencze ejszakkeleti
sarkában. Bitoliai«! dilu viá lis térség terjed, melynek takaróját csak egy pár
ponton, u. m. Triterest közelében szakítja meg egynéhány alacsony domb.
melyeken csillámpala es finomtáblás a<jifat/pala bukkan elő.
Bitolia (Monastir) a medencze nyugati szegélyén, gnájszhegyek töven
fekszik. A tájkép jellemző vonását a Peristeri (Pelisteri) hegy magas csúcsa
adja, mely (a térke}) adata szerint) 2359 méter tengerfeletti magasságot er
el.* Ez a hegy is egészen csillámtjuájszböl áll, mely majd durva-, majd
/
finomszemű. Feltűnő, hogy rétegeinek csapása KEK, tehát az egész hegyláncz (Suhagora) csapásirányára függőlegesen áll. Dőlésük a hegytetőn lapo
sabb, töve fele mindinkább meredek EENy-i. LízsiudzsopnUfc falu közelében
és meg jóval azon túl a gnájszretegek között egy sötétzöld eruptiv kőzet
nek telerszerű párhuzamos áttöréséit találtam. Ezen közettelerek csapása
EK-DNy, úgy hogy a rétegek csapását hegyes szög alatt szeli. Maga a kőzet
egy finomszemű, porphyrszövetű diabas. Fötömege apró plagioklas-leczekb ő l , augitszemekböl, hagymazöld rostos mállásterményböl (chlorit?) es
magnetitből áll. A porphyrosságot ritkán elhintett nagyobb jdatf inkiás kris
tályok idézik elő, melyek kettős, egymásra csaknem függőlegesen irány
zott ikerrovatkosságot mutatnak (Albit- es Periklin-törvényl. A lángkisérlet
szerint, melyet Dr. S chafarzik úr szíveskedett ezzel a földpáttal eszközölni,
a plagioklassor básisos vége felé közel állónak bizonyult. A fötömeg apró
kristályairól csak annyit mondhatok, hogy kioltásuk szögertéke minden
esetben feltűnő nagy, s eszerint szintén az anorthit fajhoz volnának sorozandók.

I1U) D AL OM.
(1.) .1 zsilvol(jfiiszen kokszolhatásárnl. (Ungarische Montan-lndustrie-Zeitung
1880. Nr. í, pag. 30— 38.)
E czím alatt tartott H ofmann I íafael bányainüigazgató a magy.
mérnök- és építészegylet bányászati osztályának febr. hó 9-iki szakülésen
nagy fontosságú előadást.
Előadó vázolta először Erdély délnyugati reszellek, ezen gazdag felsőoligoczen szenniédenczenek geologiai viszonyait es a bányaművelés fejlődés
történetét, azután áttért a szén kokszolhatására.
Magyarország vasiparára ezen oly fontos kérdés megoldásával már
Bitulia magassága ugyancsak a térképen 70!* méter; az egész medencze
méteren felüli magasságot mutat.
Földtani Közlőnv, XVI. k«*t. ISSI»
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régóta foglalkoztak, még mielőtt a tulaj donképeni bányaművelés megkezde
tett és a zsilvölgyi kőszénmcdencze korbeli viszonya biztosan megliatároztatott volna. Különböző elemzések és kedvező kokszolási eredmény alapján
már az ötvenes években tartották e kérdést megoldottnak. A brassói bányas koliórészvénytársulat Hördében, a zsili kőszéntársulat Dillingenben tétetett
kokszolási kísérleteket; úgy Hördében, mint Dillingenben a zsili szén magas
fűtőképességével kitűnő minőségűnek találtatott; de kedvezőtlen kokszolási
eredményt nyertek.
Ezen és több más negativ eredményű kísérlet után a zsilszén kokszolliatása végre kedvező stadiumba lépett.
Midőn a zsilvölgyi kőszén-társaság 1884. év julius havában a bánya
művelést a szénmedencze nyugati részében, Lupény mellett m egkezdte; az
V. sz. telepben először konstatálták, hogy itt a szén kiválóan tiszta és régi
fekete szén-kinezésű. Az előadó 1884. szeptember havában ezen szénből kb.
50 kgr-t küldött Witkoviczba, hol a kokszolás kedvezőnek mutatkozott.
A nyers szén 5*1% hamut tartalmazott és a koksznyerés 6 1 '60/ 0-ot tett ki
8 ‘2"/0 ham utartalom m al; később Hamersky Mähriscli-Ostrauban ugyanilyen
eredményt nyert.
Annak a megtudására, vájjon a nyert kedvező eredmény nem alap
szik-e valamely tévedésen, 1885. évben Witkoviczban nagyobb mennyiséggel
(50 m. mázsával) tétettek kísérletek. A meg nem mosott s palával tisztátalan
V. sz. telepből vett szénből egészen használható kokszot nem nyertek, de
mindazonáltal elég porozus v o lt ; míg a Il-ik sz. telep meg nem mosott
szene egészen használható kokszot adott. Ezen kísérletből származó dara
bok a m. kir. földtani intézet gyűjteményében vannak letéve.
A legnagyobb fontossággal bírnak azon kísérletek, a melyeket az elő
adó 1886 január 10— 16-ig Resiczán végezett olyan kedvező eredménynyel,
hogy manapság a zsilvölgyi szén kokszolhatása kétséget nem szenved.
A kísérletek a resiczai megváltoztatott Gobjet-kemenczében Végeztettek
a lupényi V. sz. tárnából vett egy waggon dió-szénnel. A kísérlet előtt a
nyers szén megmosatott, mi által hamutartalma 18'7%-ről 6*9%-re es a dió
szénnél 1 'r(>"/0-röl 6* l ü/ 0-re leszállott. Ez utóbbi 61 •2°/,, kokszot adott, 10'6°/0
hamutartalommal és az egész tömege tökéletesen egynemű, a középéig
kokszolva volt. Tökéletesebb mosás által, úgy a szén, mint a koksz hamutartalmát csökkenteni lehet.
A lupényi V. sz. és II. sz. (fő) telep meg nem mosott darabos szenéből
(Nusskohle) kitűnő minőségű kokszot nyerhetni. l 7gyaninnét a meg nem
mosott aprószén használható kokszot nem ad, de a megmosott aprószcttbőí jó
kokszot nyerünk,ezért a, szenet kokszolás előtt mindenesetre m egkell mosni.
Általánosságban bizonyosan számíthatni arra, hogy a lupényi
es II.
sz. telepből származó mosott szénből szabályszerűen lehet kokszot előállí
tani 8 —9% hamutartalommal. Az előadó felsorolja azután a theoretikus
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typusokat és különböző tapadó-szeneknek (Backkohle) nagyszámú elemzé
seit és néhány elemzést a zsilvölgyi szenekből. Ezek összehasonlításából
kitűnik, hogy a zsilvölgyi szenekben a carbon, a hydrogén és az oxygén tar
talma a felsoroltakkal közel megegyező.
A zsilszénnel eddig azért nem nyertek használható eredményt, mert
minden kísérlet a petrozsényi szénnel vitetett véghez, pedig Petrozsényban
és főképen a főtelepben a szén palával van erősen tisztátalanítva, míg a
később használt lupényi szén egészen tiszta ; továbbá a kokszolási kísérletek
nem sikerülése a tökéletlen kemenczékben és abban keresendő, hogy elm u
lasztották a szenet megmosni.
Előadó szerint a kokszolható szén mennyisége kb. 9360 millió méter
mázsa.
Miután Magyarország évenkint kb. 3 millió forint értékű kokszot
hozat be külföldről, továbbá a zsilvölgyi szénből előállított koksz pedig
körülbelül fele áron lesz kapható; ezért Magyarország és különösen Erdély
vasiparára s más iparágak felvirágzására ezen kedvező kokszolási eredmény
nagy fontossággal bír.
H ofmann azon

r e m én y n y e l fejezi

be előadását, h o g y

a szakkörök

n em sokára eg y m egfelelő m o só és k ok szoló b eren d ezésről fognak h a lla n i.
K alecsinszky S ándor .
(2) S zabó J ózsef Stassfurt kálisóbányáiról. (Népszerű természettudományi

előadások gyűjteménye VIII. kötet, 50. füzet, kiadja a k. m. természettudományi társulat. 1885.)
Vonzó előadásában leírja szerző ama kirándulást, melyet az 1885-iki
Berlinben tartott harmadik nemzetközi geologiai congressusban részt vett
tagjai a gyűlések után Stassfurtra, a sóbányászat eldorádójába tettek. E l
mondja, hogy csak mély fúrások által jöttek rá azokra a kiapadhatatlan kin
csekre, melyek évezredekig az emberiség szeme előtt el valának rejtve. Már
1839-ben kezdettek Stassfurt vidékén az ott mutatkozó gyenge sósforrások
által vezettetve lefurni, és 4 évi működés után el is érték a 256™/-ben a kősó
felső részét, ebben lementek még 325 inf -re, úgy hogy a furlyuk összes m ély
sége 5 8 1 m/ volt. Ezt nemsokára még más fúrások is követték, a melyek
részint concentrált sósforrásokat, részint pedig magát a sótestet tárták fel,
de mindig arról győződtek meg, hogy jó részben kálichlorid, magnésiumchlórid és egyéb sók vannak a nátronchloridhoz keveredve, mit akkoriban
nagy hiánynak tartottak, úgy hogy még 1854-ben a liires Cotta is, a kálisó
valódi becsét nem is sejtve, a fölötti sajnálkozásának adott kifejezést, hogy
a stassfurti kősó ily módon fertőzve lóvén, sokat veszít az értékéből. Csak a
folyton haladó bányászat mutatta ki azt, hogy m ind ezen anyagok, melyek
kezdetben a kősótömeg tisztátlanságai gyanánt tűntek fel, bizonyos régiókra
eloszolva fordulnak elő, s hogy mind eme vegyületek, mint ezt különben
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inár lSÍS-ban M akciiand tanár sejtette, a nehezebb vagy könnyebb oldható
ságuk szerint, ugyanazon sorrendben, mint azt kicsinyben a laboratoriumben is eszlelni szoktuk, egymásután váltak ki az oldatból.
A stassfurti nagy kösótelepet a. chemiai összetétel szerint \ emeletre
lehet osztani, megjegyezvén, hogy kősó ( N a C l ) mindnyájában van, keverve
azonban több kevesebb idegen sóval, a melyek után az egyes emeleteket
elnevezik.
1. A legalsó az anhydrit ( C a S O i) régiója; ennek főzöme tiszta kősó,
melyben az anhydrit számtalan parallel módon elhelyezett vékony szala
gocskákban mutatkozik, a melyeket évgyűrűknek mondanak. E szalagok
felső lapjai simák, alsó oldalai pedig alkalmazkodnak az alapjaikat képezi»
es kristályokkal borított kősólapok minden egyenetlenségeihez. Ezen átlag
l wjm vastag évgyűrűkről csakugyan fel lehet tenni, hogy egy-egy évi kősólerakódásnak felelnek meg, és ennek alapján ki is számították, hogy a stassfurti régibb sótelep képződéséhez kb. 1)1)00 esztendő szükséges. Ezen regió
vastagsága vagy 1)00 mf .
2. Fölötte következik Gí2mj vastagságban iijHjlyhalü ( K i S ( h -t2C<iSÜi-\-2a<j.) regiója; ezt kősó gyanánt már nem lehet használni.
o.
Még tisztátalanabb a kieserit-végió ( M y S C h + a y ) , mely 7 S W/ vas
tag míg,
4. a legfelső, a 42™/ carrmllit-régió ( K C l-\-M g C h + Öívj.)
A carnallit fölött vagy S w/ vastagsági »an egy agyagréteg jött létre,
mely az egesz kősótömzset az elpusztulástól megvédte. E fölött újból indult
jneg a kősó képződése egy 40— 1)0 mj vastagságú anhydrit telep által bevezet
tetve, a melyre azután 70— 120”/ vastagságban (Neu-Stassfurt) egy az alsó
nál tisztább kősó rakódott le, a melynek évgyűrűi 30%t -re vannak egymástól
es a polyhalit által képeztetnek.
A fiatalabb kősótelep sok helyen ki van mosva, úgy hogy az alatta,
levő anhydrit képezi a tarkahomokkőnek közvetlen feldíjét. Maga a kősólerakódás a dyas korszakija tartozik; rétegei vízszintes helyzetből ki vannak
emelve és ‘.*>5— 4."»° alatt dűlnek.
Mely fúrások által a Németalföld más pontjain is érték el a kősótestet, és ide tartoznak a világ legnevezetesebb és legmélyebb fúrásai, neve
zetesen az ismert sperenbergi, a melv 127J'4’>W
'/ melység mellett a kősót
I IN2'64W
/ vastagságban tárta fel, de még sokkal nagyobi »szerű azon ujabb
fúrás Halle es Lipcse között Schladebach mellett, mely ISSÖ okt. elején
M»0i \ nJ mely volt es egészen a carboni rétegekig lehatolt. A furlyuk
átmérője lenn a mélységben még 4«S;/'W es folytatni fogják mindaddig, míg
azt a fúrás modern technikája csak megengedi.
Szerző felsorolja ezek után a stassfurti kősótömzs különböző régióiban
tahi Iható ásványokat, a melyeknek összege nem kevesebb mint H>, és végre
kiemeli a káli sóknak fontos szerepét úgy a mezőgazdaságban, mint pedig a
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vegyipar terén. Egy szelvényben, mely az előadáshoz mellékelve van, láthat
juk a neustassfurti kálisótelep egyes régióinak eloszlását, mi által az elm on
dottak még érthetőbbekké válnak.
S c h a fa r z ik F eren cz.
(3.) Dr. S chafarzik F erencz «A magyar kir. Földtani Intézet minta közetgyüjteménye magyarországi kőzetekből középiskolák (Gymnasiumok,
Reáliskolák, Reálgymnásiumok) részére. A in. kir. Földtani Intézet
kiadványaiból. Budapest 1SS.">.
Szerző egy 20 oldalú füzetkében röviden összevonva adja azon fontos
és igen fáradságos munka történetet és főeredményeit, melyeket kapott,
midőn a magy. kir. földtani intézet igazgatósága azon megbízásnak tett
eleget, hogy egy a középiskolai-oktatás czéljainak megfelelő kőzetgyűjte
ményt állítson össze.
Dr. Schafarzik először is kalapácscsal kezében kereste fel hazánk
egyes jelesebb kőzettermő vidékeit s aránylag rövid idő alatt sok darab
kőzetpéldányt halmozott össze. Ezután hozzá fogott az anyag pontos és a
modern geologia és petrographia ismereteinek megfelelő modon való m eg
határozásához. Végre a nagy munka befejeztével a rendszeres csoportosítás
hoz fogott s a gazdag gyűjteményből azután l(>0— 170 darabból álló kőzetgyűjteményeket állított össze*, melyek a folyamodó iskolák és intézetek
között osztattak szét.
Az egyszerű kristályos kőzeteket Credner II. rendszere szerin t; az
összetetteket pedig Rosenbusch H. után csoportosította, erre következnek a
törmelék kőzetek vulkáni vagy neptuni eredésük szerint két csoportra osztva.
Füzetkéjében rövid, jellemző leírással s pontos lelőhelyekkel egy
teljes — 10") darabot tartalmazó — kőzetgyűjtemény példányait sorolja fel.
A munka — egy ilyen gyűjtéménynyel — irodalmunkban s oktatás
ügyünkben valóban hézagpótló. Szerző képzettségét, lelkiismeretes munkál
kodását ösmerve azt hiszszük, hogy nem csak az oktatás terén bir fontosság
gal ; hanem arra is való, hogy azok, a kik a szükséges általános előismere
tekkel bírván a petrographia terén önállóan akarnak búvárkodni, azt kezdő
tanulmány tárgyává tegyék.
S zontagh T amás .
•

(4.) T ausch L. Dr. Ueber einige Conchylien aus dem Tanganyika-See und
deren fossile Verwandte (Sitzb. der k. Akad. der Wiss. Wien. 00. B.
I. Abtli. Jahrg. 1884).
A délnyugati Wyoming és Utah szomszédos részének a Bear River
Lamarie rétegekből * származó egy csigát Meek először a Melania-nemhez
A Lamarie-rétegek brak, édesvízi vagy szárazföldi csigák által jellemzett
rétegek, melyek több mint ^24 szélességi fokon át Mexico-tól egészen angol Ameri'
kába terjednek.
Kei*.
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sorolta, késől)b mint Pyrgulifera humerosa-t említé. White felismerte később,
hogy ezen alak a Smith E. A. által a központi afrikai Tanganyika-tóból leirt
Paramelania Damoni és L*. crassigranulata-nak legközelelebbi rokona s egye
sítő ezeket egy nembe egy régibb keletű Pyrgulifera elnevezés alatt.
•Jelen értekezés szerzője az ajkai krétakorú édesvizi képződmények
faunája vizsgálatánál azon eredményre jutott, hogy ezen nem fajai a felső
krétából jól ismert Pa ludo7hus-fiijokb&n nemcsak a legközelebbi rokonaikat
bírják, hanem hogy a rétegekben a Pyrgulifera humrrosa Meek egyenesen
honos Európában.
Az ajkai Csinger-völgyből származó anyagból a következő fajok vannak
e m lítv e :
Pyrgulifera humrrosa, M ee k .
«
Piehleri, H o e u n .
«
acinosa, Z ek.
«
armata, M a th ú r .
«
glabra, H a n tk .
«
lyra, M a t h é r .
«
striata n. f .
«
Rickeri n. f.
«
Ajkaensis n. f.
Az egyes fajok részletes leírását illetőleg az eredeti értekezésre kell
utalnun k.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy szerző nem említi, hogy e hely
ségből már H antken «A magyar korona országainak széntelepei és szénbányászata» ez. müvének 1(»7. lapján ezen alakok közül nehányat felsorol
és lerajzol, nevezetesen a
Pyrgulifera Piehleri HoERN-t , mint Paludomus Piehleri H o e r n . típust
rar spinosa Sandh.
Pyrgulifera acinosa ZEK.-t, mint Paludomus Piehleri H o e u n . var.
nasseformis Sandp..
Pyrgulifera glabra HANTK.-t, mint Poludumos Piehleri H o e r n . var.
glabra H a n t k .
F r a n z e n a u Á.

ELHUNYT SZAKTUDÓSOK.
L asaulx A rnold.

Lasanlx Arnold 183!). június 14. született. A gymnasium végeztével bányász
lett, és több bánynhelyen gyakorlati ismereteket is szerzett. Bonn és Berlin egye
temeiben kapta magasabb kiképeztetését s lNI»r>-ban Bonnban nyerte el a doktori
rangot.
18Mi-ban az osztrák-porosz hadjáratban vett részt. ISííS-ban a bonni egyetem
magántanára lett, m ely minőségben lN70-ben az előadó asztalt a franczia barcztérrel
cserélte f e l ; hol a vaskereszt lovagkeresztjét vivta ki magának.
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Bonnból Boroszlóba hívták meg rendkívüli tanárnak, lionnét 1880-ban Kielbe
ment rendes tanárnak s ugyanezen év őszén, Gerhard vom Rath nyugalomba vonul
tával Bonnba tért vissza; hol* 1886. januárius 25-én 47 éves korában szívbetegsége
tevékeny életének véget vetett.
Dr. Lasaulx Amold Németország legtevékenyebb tudományos munkásai közé
tartozott.
Mint mineralogus foglalkozott kristály-optikával, leírt és bevezetett több új
ásványt, míg másoknak tökéletesebb ösmeretét mozdította elő.
Még több tevékenységet fejtett ki a petrographia terén. Sok classikus vidék
monographiáján s számtalan értekezésén kívül, melyeket folyóiratokban közölt,
1875-ben die «Elemente der Petrographie» czimű nagyobb kézikönyvet 1885-ben
pedig hallgatói részére «Einführung in die Gesteinslehre» czimmel egy kisebb munkát
készített. Meteoritekkel is foglalkozott.
Sartorius von Waltershausen Aetna tanulmányának örököse lévén, Siciliával
foglalkozott sokat. Az átvett és saját észleleteivel bővített anyagot aránylag rövid
idő alatt rendezte és két quart kötetben tette közvagyonná.
A földrengések sem kerülték el figyelmét és e terén az inga-órákra alkalma
zott készletével sok pontos időmegfigyelést tettek.
A német nagy közönség mint ügyes népszerű előadót is ismeri s utolsó
időben főképen a vulkános tünemények geologiai szereplése és általános geologiai
kérdések voltak munkálkodásának tárgyai.
F

isc h er

H

einrich

:

A freiburgi egyetemen a mineralogia tanára meghalt 67 éves korában 1886.
februárius 6-án. Csak szűkebb munkakörnek szentelte é le té t . Huzamosabb ideig
foglalkozott a földpátok petrographiai vizsgálatával s a nyert eredményeket l.S64-ben
közölte. Sokat foglalkozott a nephritek és nephritféle ásványok vizsgálatával is.
John M orris :

tanár meghalt 1866. januárius 7-én. Homertonban 1810-ben született, 1855-ben
a londoni «University College * geologiai tanára lett, míg 1878-ban a «Cambridge
University» egyik katedráját foglalta el.
Morris, a ki 1845-től a «Geological Society» tagja volt, négyszer kapta a
«Wollaston Donation Fund»-ot és a «Geologists Association »-nak kétszer volt elnöke.
Irodalmi működéséről kivonatosan megemlíthetjük, hogy első közleménye
volt «Observation on the strate near Woolwicli» 1835-ben. «Catalogue of British
Fossils» czimű munkájának 1843-ban első, 1854-ben pedig második kiadása jelent
meg. 1855-ben olvasta fel «On the Palaeozoic and tlieir Associated Rocks of the
Thüringer wald and the Harz» tanulmányát s Dr. Lycettel az «Oolitic Molluskák»
fontos monograpliiáját irta meg.

