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T* SCHAFARZIK FERENCZ LEVELE A KAUKÁZUS VIDÉKÉRŐL
Mielőtt dr. S c h a f a r z i k F e r e n c z tisztelt tagtársunk D é c h y M ó r úrral
érdekes tanulmányi útjára, a Kaukázusba indult volna, ama kedves baráti Ígéretet
tette az alulírottnak, hogy az időről időre hozzá intézendő leveleiben megemlékezni
fog tudományos tapasztalatairól is. Már első levelében oly érdekes adatokat
közölt velem, hogy mulasztást vélek elkövetni, ha azokat nem hoznám szélesebb
körben tudomásra.
Dr. S t a c b M ó r i c z .

Kilövödsk, 1886. julius 16.

. . . . Nyolcz napi utazás után részint a vasúttal, részint pedig a gőz
hajóval Szerencsen, Woloczyskán, Odessán, a Fekete és az Azovi tengeren,
Taganrogon és Kostowon át megérkeztünk végre múlt hó 14-én Wladikavkasba, a hol a Tifliszhe átvezető nagy gruziniai országút veszi kezdetét.
Három napi itt tartózkodás után, mialatt podgyászunkat rendbe
hoztuk, elhagytuk a várost ellátva a legjobb ajánlatokkal az orosz hatóságok
részéről, s a magas hegység felé irányítottuk lépteinket. Legközelebbi czélunk
volt a hegység E-i oldalán lévő nagy glecsereket minél gyorsabban elérni.
Sikerült is a Czej-glecsert, a Stirdigor közelében lévő Fasztak Chonch és
Achal Mta, gyönyörű czirkusalakú, hó- és firnkatlanokból eredő két glecsert
és végre a kaukáziai glecserek királyát, a Karagam-glecsert a lehető legked
vezőbb időjárás mellett meglátogatni. Az első és utolsó az Adai-Choch
hegycsoportjához tartoznak; míg a Stirdigor mellettiek ENy•ra fekszenek
in n é t; a Czej-glecser az Ardon vizét; a többi három az Urach-ét táplálják.
Valamennyi gránitba vájta be a m edrét; a Karagam, a Kaukázus Aleteshe
azonban grániton kívül még sok élesélü porfirtömböket is hoz le a.firn
régiójából.
Ezeknek a glecsereknek a tanulmányozása általában azt a benyomást
gyakorolta rám, mintha évek hosszú sora óta lassadán visszahúzódnának.
Földtani Közlöny, XVI. köt. 1886.
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Az oldalmoránák és a magasan lecsiszolt gránitfalak a völgyek mindkét
oldalán sokkal messzebbre követhetők lefelé mint a glecserek jelenlegi végei.
Hasonlót bizonyítanak D é c h y M ó r úr tavalyi és idei pontos mérései, s
ugyan ilyen szellemben nyilatkoznak a benszülöttek is; kik tíz, húsz, liarmincz év előtt a mostaniaknál tetemesen nagyobbaknak ismerték glecsereiket.
A főláncz glecsereiből eredő vizek a még előttük fekvő hegységen át
melyen bevágott keresztvölgyekben törték útjokat le a síkság felé. Igazi
eróziói völgyek ezek, s hogy mily arányokban dolgozott itt a víz, kitűnik
azon nem csekély niveaukülönbségből, mely a völgyek mostani talpa és a
magasba feltornyosodó völgyoldalok kúpjai közt létezik, a mely nem kevesebb
mint (1000— 8000 láb. Csupasz meredek falai a legjobb feltárásokat nyújtják
geologiai és különösen geotektonikai szempontból.
Eddig az Ardon valamint a kevésbbé ismeretes Uruch -völgyet érintet
tük, a melyekben, eltekintve azon gyűrődésektől, melyek az egyes formácziókon belül előfordulnak, a rétegek dülése általában E-i. A formácziók
sorozata, a melyeket mostanig láthattam, a főláncztól E-felé a Perek síksága
felé haladva, a következő:
1. Gránitok, gnájszok és egyél) kristályos palák, porfir-áttörésekkel.
Ezek képezik a Kaukázus középső részében, a Kazbek és az
Elbrusz közt a vízválasztót (15— 1S,500 láb).
:i . Erre települ a pahtozoosnak tartott sötét agyagpala hatalmas kom
plexusa. Ez topográfiái szempontból nem játszik nagy szerepet.
Következik a még hatalmasabb és egy igen tekintélyes parallel hegylánczot képező juramész-formáczió ((.)— 1-2,000 láb).
4. Ezt lél váltja azután a kréta szerényebb lépcsője és végre
ö. az alacsony harmadkori dombvidék.
Ezek a formácziók addig párhuzamos övökben nagy szabályossággal
következtek egymásra.
Legnagyobb sikerrel gyűjtöttem eddig a kréta alsóbb osztályaiban, míg
a jura-meszekben kevésbbé kedvezett a szerencse.
A főláncz kristályos kőzetei valamint a Beseht (in kvarcz-trachitjai
ellenben jól vannak képviselve eddigi gyűjteményemben. Szádon-hol a
gn áj sz-gránitban föllépő érez teléréből ezüsttartalmu tjalenitot , továbbá
sfihaUritut, kdlkopuritot és egyéb ásvány-példányokat hozok.
Legközelebbi kirándulásunkat az Elbrusz felé teszsziik, a honnét aztán
Szvanecziába, a hegység deli oldalára fogunk átkelni.
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A persán yi hegység, mely nevét a déli részén fekvő Persány falutól
nyerte, körülbelül 70 kilometer hosszúságú, meglehetősen keskeny hegyvonulatot képez Erdély délkeleti részén. E hegycsoport a vele északon össze
függő Hargitától elszakadva, eleinte déli, majd délnyugoti irányban húzódik
egeszen a Barcza völgyébe; déli ágai a fogarasi havasokkal vannak össze
köttetésben.
A hegységet délen a Barcza-völgy; északon a H arg ita; nyugoti felén a
Homorod- és Olt folyam; keleten szintén az Ült- és a Vargyas folyó völgyei
határolják. Az Olt folyam eleinte a hegység keleti oldalán északi irányban
halad, Agostonfalva és Alsó-Rákos között nyugotra kanyarodva az egész
hegységet áttöri, nagyszerű es érdekes feltárásokat képezve ezen helyeken;
innen délre kanyarodva, a hegység nyugoti oldalán halad, magába fogadva
mindkét oldalon a hegység harántvölgyéiből eredő patakokat.
A Persányi. hegység csúcsai átlag középmagasságuak; a központtól
erősen eltérő mellékágak alig fordulnak elő. Belsejében keleti vagy nyugoti
nyílással biró rövid harántvölgyek vannak, melyek a folyamok körébe ta r
tozó patakok kimosásai által képeztettek. A hegy irányával egyközes rövid
hosszanti völgyek Alsó-liákos, Vargyas és Olt-Bogát táján láthatók.
E hegyvonulat főtömegét majdnem teljesen szilárd másodkori meszek
es palák alkotják; ezeken kívül előfordulnak, — ha nem is nagy kiterjedésben,
de elég változatosan — másodkori eruptiv kőzetek is. Ez utóbbiak többnyire
csak a völgyek alantas feltárásaiban jutnak napfényre és kis tömegük korlá
tolt elterjedésük folytán a vidék domborzatának kiegészítéséhez igen ritkán
járulnak.
Az itt előjövő másodkori meszek és palák sztratigraíiáját tüzetesen
l)r. H e r b i c h F. kolozsvári geologus tanulmányozta; e kőzetekkel én részle
tesen nem foglalkoztam s ezért jelen dolgozatomban csak ott fogok ezekre
tekintettel lenni, hol az alább tárgyalandó vulkáni kőzetek fekvési és kori
viszonyainak kiderítése ezt megkívánja.
Az eruptiv kőzeteket a persányi hegységből először Dr. H e r b i c h
ismertette meg 1859-ben; az általa közlött adatokat H a u e r és S t a c h e
átvették «Geologie Siebenbürgens» czimű munkájokba (-9G—07 1.). Későb
ben a bécsi udvari ásványtár őre, Dr. T s c h e r m a k a helyszínén az Olt áttöré14*
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séböl kőzeteket gyűjtve, tanulmány tárgyává tette ezeket s részletesen meg
ismertette «Die Porphyrgesteine Oesterreichs » czimti munkájának 222— 29.
lapján.
E hegyek vulkáni kőzeteiből nehány nyáron át én is gyűjtöttem
anyagot és kiegészítettem a helyszínén szerzett tapasztalatokat a labora
tóriumban végzett munkálattal. Czélul főképen azt tűztem ki, hogy e
kőzetek ásványi összetételét pontosan meghatározva, megállapítsam azok
nak helyét a kőzet-rendszertanban; másrészt figyelmemet kiterjesztettem a
kőzetek egymáshoz való kölcsönös viszonyára is, hol a helyi viszonyok ezt
lehetővé tették.
Az általam talált és míghatározott kőzetek a következők voltak: Ortoklász-porfir, diorit, diabáz, diabáz-porfir, olivin-diabáz, dialag-peridotit és az
ezek elváltozásából keletkezett metamorf kőzetek. Mielőtt ezek leírását meg
kezdeném, megjegyzem, hogy a hosszadalmasság és felesleges ismétlések
elkerülést* végett minden egyes lelliely kőzetét külön nem tárgyalom, hanem
az egy kőzettipuszhoz tartozókat egybefoglalva ismertetem, kiemelve, ha
egyik másik leihely kőzete a tipusz többi tagjától eltérést mutat.

Ortoklász-porfirok.
E kőzetfaj meglehetősen el van terjedve a persányi hegységben. Az
Ágostonjaira és A lsó-B akos közti Ü//-áttörésben a folyam mindkét partján
számtalan helyen talaljuk m int tömeges kőzetet, líendesen alacsony szin
teket foglal el, néhol több egymás fölött fekvő kúpot is alkot, melyeknek
alját a poliedrikus darabokra széteső kőzetnek törmelékei borítják. Az apró
porfir kúpok egy sorvulkánnak felelnek meg és miként a folyam jobb partján
a rákosi erdőben tisztán észlelhető, északról délre menő irányban következ
nek egymás után. A folyam bal partján, az ürmösi Töppé-hegy közelében
hatalmas porfir-tömeget lá tu n k , melynek alját a patak mossa, és a mely
kifejlődésében majdnem eléri a mészhegyek magasságát is. Itt is több
egymás alatt fekvő apró kúpot láthatunk, egymás után észak-déli irányban
rendezkedve.
Előfordul e kőzet-faj néhol a bogáti völgy-ben is, de igen gyakori a
hegység végpontjához közel, Persány és Vledényi határában i s ; hol kopár
hegylejtőket képez, és több helyen a patak által mosatik. A ra rg ya si völgy
ijén, hol mások szerint állítólag elő kellene fordulnia, hosszas keresés után
sem találtam meg.
Miként az alsó-rákosi és ágostonfalvi erdőkben látható, e kőzet gyakran
másodkori tömör mészkövek feküjét képezi; de ezeken való áttörése sehol
sem észlelhető. Ellenben a később tárgyalandó zöldes színű diabáz áttörését a
'
porfir-tömegeken világosan lehet észlelni az Olt jobb partján, a vasúti töltés
közelében, az ürmösi Töppé-hegygyel szemközt, nem messze a vasúti őrház-
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tói. Itt látható, hogy a zöldes színű diabáz két ponton telérszerűleg áttöri a
porfirt és annak tetejére települ; ugyanezen áttörés közelében több ponton
fedve látjuk a porfirt a diabáz zöldes színű tufájával.
Az ortoklász-porfirok alapanyaga husvörös vagy szürkés vörösszínű;
a kevésbbé ép kőzetek zöldes szürkeszínűek, gyakran vörös já szp is- vagy
fehér kalcedon-e rekkel vannak átjárva, mely esetben igen szilárdak; a
mállás nagyobb fokán a kőzet és földpátja fényét veszti, sőt fehérré is
lesz s ez esetben igen könnyen széthull apró szögletes darabokra. Az
ürmösi Töppé-hegy közelében fekvő porfir-kúpon mindenféle változatban
szemlélhetjük e kőzetet, a teljesen épektől kezdve a tökéletesen elmállottakig.
Az alapanyagban porfirosan kiválva láthatók 1— 2
széles és
5— 6 Vlfm hosszú üveg- vagy zsírfényű, néha alig fénylő husvörös leveles
ortoklász-kristályok, olykor egyes kristályokban; többnyire azonban össze
nőtt egyénekben, sőt néha több egyén egy csillagalakúlag rendeződő cso
porttá is összenőtt. Más elegyrész makroszkoposan nem észlelhető.
Mikroszkóp alatt látni, hogy az alapanyag apró ortoklász-léczecakék
halmazából áll, melyek olykor egymással egy közösen rendezkedve, fluidál
szövetet is alkotnak.
Az alapanyagban kiválva 1— 2 mf,n nagyságú
(120-szoros nagyítás mellett) apró szabálytalan köralakú kvarcz-szemcsék
láthatók, széleiken porszerű anyaggal hintve. Közepük ép és víztisztának
mutatkozik. Két nikol közt metszeteik majd sötétek maradnak, majd élénk
pótszíneket játszanak, a szerint a mint a metszet síkja egészen harántul,
egyközesen vagy többé-kevésbbé ferdén találta a főtengelyt. Az ortoklászok
nagy kristályokban szabályosan határolt körvonalakkal tűnnek föl, eléggé
átlátszók, hal vány-vörösszí nűek, polarizált fényben többnyire összetett
ikreknek mutatkoznak, úgy hogy a szemlélő hajlandó ezeket plagioklászoknak tekinteni. Azonban e kőzetek földpátját a SzABÓ-féle lángkisérleti
eljárással számtalanszor meghatároztam és mindig loxoklász felé hajló
perthitnek találtam, minélfogva e kőzetet az ortoklász-porfirokhoz sorozom;
minthogy a puszta szemmel nem látható kvarczot a beosztásnál tekintetbe
nem vehetjük.
Feltűnő e kőzetnél a nagy kovasavtartalom, melyet H e r b i c h a per
sányi lelhelyről gyűjtött kőzetben 7">.46°/o-ban talált. T s c h e r m a k az alsórákosi O/í-áttörésben talált porfiritot (mely semmi egyéb m int ortoklászp o rfir) elemezvén, a következő eredményt k a p ta :
Kovasav
... . . .
. .. ___
Agyagföld
... ...
. ..
Vasoxid
...
... ___ ...
___
Kalczium........... Xlagnézia
. .. ... . .. ...
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Megjegyzem itt, hogy az alsó-rákosi erdőben előforduló porfirok«t
mind H e r b i c h , mind T s c h e r m a k porfiritoknak, földpát jukat plagioklászoknak tekintették; jóllehet H e r b ic h sejteni látszik a két kőzet azonosságát,
midőn a «Székelyföld fö ld ta n i és őslénytani leírásának » (>3. lapján a per
sányi porfirokról így nyilatkozik: «E kőzetek meglepő hasonlatosságot
mutatnak Alsó-llákosnál az Olt áttörésében előforduló porfiritekhez; különö
sen az Olt bal partján, az ürmösi Töppé-patakban előfordulókhoz.» E téve
dés valószínűleg abból származott, hogy e kőzetben majdnem minden
ortoklász iker; sőt gyakran poliszintetes iker lévén, ezeket pl a yioklá szok
nak tekintették, s a mikroszkopikus vizsgálatot lángkisérleti eljárással nem
ellenőrizték. A földpát lángban következő eredményt a d o tt: Na 3—4.
K. 1— 2 oh’. 'A üveges, külhólyagos, színtelen lett; II. kísérlet Na ‘i— 4.
K. 2 olvadás 4 üveges, külhólyagos; III. kísérlet Na 4. K.
mindkettő tartós.
Az alapanyag a lángot a két első kísérletben K-ra festi; tehát -az alapanyag
is tartalmaz őrt oki ászt, mint ezt a mikrószkop is bizonyítja.
A M. k. Földtani Intézet közetpéldányain, melyeket dr. H e r b ic h gyűj
tött, megbizonyosodtam, hogy az alsó-rákosi porfiritnek nevezett kőzet földpátja ortoklász és a kőzet mindenben egyezik a gyűjtött porfirokkal.

Dioritok.
E kőzetek elterjedése a persányi hegyekben csupán Vargyas, Alsó- és
Felső-Rákos vidékére szorítkozik; hol a legtöbbször ö lirin -tartalmú kőzetek
társaságában találjuk. Hegységünkből ismeretesek voltak ugyan, de mind
H e r b i c h , mind T s c h e r m a k által — hihetőleg makroszkópos meghatározás
folytán — a gabbrok közé számíttattak. A legtöbbször alantas helyeken, a víz
képezte legmélyebb feltárásokban fordulnak elő. I ’argyas táján, a I argyasés Szárm áiig patakok kimosásaiban több helyen lá th ató ; némelykor talaj
vagy erdő által fedve. Vargyason a «Szármául/» hegyen diallag-peridotitok
társaságában találjuk. E hegy DNy. oldala tisztán e két kőzetből és a peridotit metamorfizmusa folytán képződött szerpentinből van alkotva, melyeknek
egymáshoz való viszonyát megfigyelni itt elég alkalmam volt. E nevezetes
eruptiv pont két oldalát kárpáti homokkő környezi, tetejére másodkori meddő
mészkő települ: a központot a diallag-peridotit és szerpentin képezi s ezeket
gyürüszerüleg dioritok veszik k ö rü l; a hegy alsó részén a p en d o tit és a
szerpentin a dioritra települnek, minek folytán ez utóbbi kőzet idősb, mint
az előbbiek.
I>ioritot találtam a felső-rákosi erdőben Sósk7í/-patakában is o lin n -
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diabáz- és szerpentinnel társulva. Itt az olivin-diabázt látjuk a dioritra
települve.
Az alsó-rákosi erdőben a folyam mindkét partján megtaláljuk a dioritokat ; a jobb parton «Kávés Császló » nevű erdőrészben, és néhány árok
ban, szintén peridotitoktól kisérve, melyek gyakran rátelepülnek. A bal
p arto n , az ágostonfalvi erdőben «Pojána p ie tr i » nevű helyen olivindiabázzal és szerpentinnel társulva találjuk s e kőzetekkel négy egymás
fölött fekvő kis kúpot alkot észak-déli iránynyal.
E kőzet a megtartás legkülömbözőbb állapotjában látható s az apró
szemcsés féleségektől kezdve a nagy elegyrészeket tartalmazókig mindenféle
átmenetben található. Elegyrészei egyenlő mennyiségű plagioklasz és amfibol, melyhez biotit soha sem já r u l: a kristályok nagysága L
2— 5 m/m közt
váltakozik. A kőzet gránitos szövetű, egészen ép állapotban szürkés fekete
színű, erősen fénylő fekete amfibol okkal és színtelen vagy kissé zöldesbe
hajló, üvegfényű ikerrovátkás Jiildfiátokkal. A mállottabb példányok elegy
részei fénytelenebbek. Az amfibol zöldes színt nyer; még nagyobb mérvű
elváltozásnál az elegyrészek fényüket veszítik, belsejük szerkezetnélküli
egynemű tömeggé válik, melyen hasadás vagy ikerrovátka már nem észlel
hető. Az elváltozás végső stádiumában zöldes fertőző anyag hatol a földpátok
belsejébe és az egész kőzet átkristályodik zöldes szürke vagy hamuszürkeszínű, bazaltkinézésű szilárd tömeggé, melyben az elegyrészeket többé fel
ismerni nem lehet. E kőzetek elváltozása a természetben és mikroszkopikus
készítményeken egyaránt igen szépen észlelhető.
A mállott kőzet ütéskor poliedrikus darabokra esik szét, s a válási
lapokon elég gyakran láthatunk hosszú tűidomú, víztiszta kristálycsopor
tokat egy központ körül szabályosan sugarason, olykor legyező alakúlag
rendezkedve. Ez utólag képződött ásvány üvegcsőben hevítve vizet a d o tt;
lángkisérletben olvadása ( S zabó sorozata szerint) C> volt; a lángot m ind
három kísérletben nátriumra (ö) festette, káliumot nem tartalmazott.
Tekintve a víztiszta, tűidomú kristályalakot és lángkisérleti viselkedését,
nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy ez az ásvány v a trolit. Ugyancsak a
mállott kőzeteken gyakran látunk sárgás zöldszínű epidot-e re k e t; sőt kis
területeken az egész kőzet epidozittá alakult át. Ez ásványt lángba téve,
rögtön fekete salakos tömeggé duzzad és többé nem változik; a lángot
gyengén festi alkáliákra. Igen gyakran a kőzeten vékonyabb, vastagabb
fehéres erek húzódnak át, melyek savakkal megcsöppentve nem pezsegnek.
Lángba téve olvadásuk az I. kísérletben 2— 3 volt; II. kísérletben gömbbé
olvadtak; mindkét esetben üvegesek, apró belhólyagosok voltak és a láng
ban, hihetőleg a kitörő gázok folytán sajátságosán puffogtak; nátrium-festé
sük mind három kísérletben egy volt, káliumot nem m u tattak ; üvegcsőben
hevítve vizet adtak. Ez ásvány e szerint valamely kalczium-zeolit, mely
azonban pontosabb meghatározást igényelne.
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Mikroszkóp alatt nézve az egészen ép kőzetek csiszolatait, sárgás
barna, erősen dichroitos amfibolokat látunk az őket jellemző rhomb mezők
kel. A földpátok, m int általában a gránitos szövetű kőzetek elegyrészei,
szabálytalan körvonalúak, elég épek ; jól hasadók és poláros fényben több
szörösen összetett ikreknek mutatkoznak. A mállottabb kőzetek csiszolataiban az amfibolok sötét zöldszínüek, széleiken olykor rostos szerkezetű
dichroitos fűzöldszínü klorittá változva. A földpátók a kaolinosodás m iatt
fehér felhősek, átlátszóságukból veszítenek s két nikol közt csak sötétebb és
világosabb helyek jelzik az ikerrovátkákat, de színjátékot alig mutatnak.
A mállottság növekedő foka szerint a földpát szerkezetnélküli kaolinos
tömeggé lesz, belsejében oldatok behatása folytán Mórit képződik; az amfi
bol színe halványabb és dichroizmuzát elveszíti s a klorit képződés az
ásvány épségének rovására mindig nagyobb mérveket ölt. Egyes nagyobb
am/i6o/-kristályok belsejében olykor egész halmaza képződött a hosszú tű 
idomú, sárgás zöldszínű kristályoknak, melyek valószínűleg epidotok lesz
nek. E kristálykák mindig az amfibol hasadási síkjában kezdenek képződni,
elhelyezkedésük a hasadási sík irányának felel meg; minek folytán a
kristályok egymást gyakran keresztezik, egymáson átszövődnek s az amfibol
rhomb mezőit még akkor is előtüntetik, mikor az egészen átalakulva, m int
pzeudomorfoza jelenik meg, a mi elég gyakori eset. Egyes csiszolatokban
víztiszta, ttiidomú zeolitok is láthatók, fészkekben, vagy erekben kiválva.
Az elegyrészek elváltozása legteljesebb a fentebb említett bazaltos külsejű
féleségben; itt az amfibolok helyét apró kloritok halmaza jelöli, melyek
között csak a legritkább esetben leljük az ásvány el nem változott foszlá
nyait ; a földpát izotrop tömeggé, valószínűleg a szabályos rendszerbe ta r
tozó zeolit-tá alakúit át.
Az ép földpátok lángkisérletben labradoritoknak bizonyultak.
A M. kir. Földtani Intézet példányain volt alkalmam meggyőződni,
hogy azon kőzet, melyet H e r b ic h gabbronak tart, és a melyet T s c h e r m a k
idézett munkájának 229. lapján leirt, teljesen egyezik az én d io r itja im m a l;
következőleg e kőzeteknek a dio rit -csoportban van helyük , minthogy a
gabbro lényeges elegyrészét, a diallagitot soha sem tartalmazzák.

Diabázok.
E kőzetek a persányi hegységben elég nagy elterjedessel bírnak, a
mennyiben a rtm/f/««-völgytől kezdve a hegység végpontját képező H olkendorf és Holbach falvakig mindenütt feltalálhatok. I argyason a Szárm anypatakban fordulnak elő; sokkal gyakoriabbak az alsó-rákosi O/Z-áttöresben,
hol a vasút menten, az erdőijén több helyen, az ürmösi Xop/)6'-patakban
találjuk e kőzetet, mandulaköveit es kísérő zöldszínű tufáit. Már a por fi m á i

A PERSÁNYI HEGYSÉG MÁSODKOHI E RUP TÍV K Ő Z E T E IK .

•217

említettem, hogy e kőzet az ürmösi Töppé-hegygyel szemben a vasúti őrház
közelében a töltéshez közel áttöri két ponton a porfirt és arra települ.
A hegység déli részén Kucsuláta és L upsa faluk határain újra feltaláljuk e
kőzetet; Kucsuláta falu mellett keletre a mészégető kemenczék táján a
diabáz a patakot átszeli s az ottani guttensteini meszeket és werfeni palákat
áttörve ezekre települ. Ugyanitt m int keskeny repedésen előtódúló telért, a
mészkövek között a hegyoldalon is hosszan követhetjük. Feljebb haladva
Lupsa faluban újra áttöri a triasz-meszeket ; a lupsai völgyben pedig több
ponton látható, hogy úgy a kőzet, mint mandulakövei guttensteini mészre
települnek.
E kőzetek tehát az alsó-triász sisztéma után képződtek.
A hegység legdélibb részén Wolkendorf és Holbach határain igen
szép sötétfekete, fénylő majdnem porfiros földpátu diabázokat ta lálu n k ;
melyek a szén tartalmú greesteini rétegeket több helyen telérszerűleg áttörik
és azokra települnek. Ezek képződése az alsó-jura sisztéma után történt.
A diabázok számtalan helyen láthatók krétamész közelében; de ezeken
áttörést észlelni nem lehet. H e r b i c h ezek képződését az alsó- es felsó'-jíira
közti időre helyezi, a mi igen valószínű.
Régen e kőzetek melafir név alatt lettek megismertetve, mely elneve
zést a régibb geologusok igen kényelmesen alkalmazták sok olyan kőzetre,
melynek elegyrészeit utólagos elváltozás, vagy akkor még hiányos segéd
eszközeik folytán meghatározni képesek nem voltak. A melafir ok fogalma
azonban B o s e n b u s c h által határozottan körüliratott, minek folytán e kőzet
neve alatt ma már tisztán csak a bazaltos összetételű régibb korú eruptív
kőzeteket értjük. A most tárgyalt kőzetek, miként nemsokára látni fogjuk,
nem felelnek meg a mela fir már bevett fogalmának, minek folytán én ezeket
ásványösszetételük tekintetbe vételével a diabázok közé sorolom.
Az alsó-rákosi, kucsulátai és lupsai diabázok szürkés vagy barnás
fekete, olykor zöldes szürke, sőt vöröses bam aszínűek; tömöttek, fénytelenek,
néha aprón csillogók. Ezekben makroszkoposan kiválva láthatók 3— 4 mf,n
nagyságú színtelen vagy fehéres plagioklászok, bár ezek némely lelhely pél
dányaiból hiányozhatnak i s ; pl. a Kucsulata fölöttiekből. Más elegyrész puszta
szemmel nem látható. E kőzeteket igen gyakran diabáz-mandulakövek
kisérik, melyek sűrűn át vannak hatva kalezitokkal. A kalczitfészkek rende
sen gömbidomúak és 1— 2 mjm átmérőjüektöl borsónagyságúakig válta
koznak ; savakkal megcseppentve élénken pezsegnek. Egyes fészkekben zöldszínü földes Honi-anyag, H e r b i c h szerint delessit fordul elő; némely esetben
a kőzet kalczit-e rekkel van átjárva; ritkán apró sárgás zöld epidot-hcistálykákat is találunk rajta fennőve. A kőzet mállott állapotban könnyen esik
szét poliedrikus darabokra.
H e r b ic h e g y a l u p s a i v ö lg y b ő l g y ű j tö t t k ő z e t e t e le m e z v é n , k ö v e t k e z ő
eredm ényt k a p o tt:
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Kovasav
Timföld ...
Vasoxid
Vasoxidul
Mészföld
Magnézia...
Kálium
Nátrium . ..
Víz

t.71.

Mikroszkóppal vizsgálva e kőzeteket, látjuk, hogy az alapanyagot a
tipuszos bazaltokéhoz hasonló hosszúkás plagioklász-léczecskek egyszerű
ikrei képezik, melyek szép fiuidál szövetet alkotnak. Az alapanyagban a
földpátok közti hézagokat kitöltve, zöldes felhős, ffizöld kloritos termények
láthatók; ez utóbbiak az alsó-rákosi kőzetekben néha bab- vagy borsónagyságú üregeket töltenek ki s ha a csiszolatot savak hatásának kiteszszük,
rövid idő alatt eltűnnek. Az augit klorittá változott, s csak a legritkább
esetben láthatunk belőle egyes még át nem változott részeket. A komanai
leihelyen talált kőzetek csiszolataiban az augit hosszanti és haránt metsze
teit néha igen elesen határolva látju k ; csakhogy itt is legtöbbnvire klorittá van
a kristály belseje átváltozva. A haránt metszetek ooP, oo-poc, x i 'o c
alakot tüntetnek elő. A L/i ps<<-xölgyi és alsó-rákosi példányokban az apró
földpátok közt egyes nagyobb földpátkristályok is feltűnnek: széleiken
rendesen épek, belsejükben a Av/Zc^/V-kiystálykák egész halmazát tartalmaz
zák s polarizált fényijén sokszorosan összetett ikreknek bizonyulnak. Mag
netit a kőzetből soha sem hiányzik; szabályos vagy szabálytalan körvonalú
apró kristálykái elég sűrűn vannak a kőzetbe hintve, áteső fényben á t nem
látszok, ráeső fényben fémfényűek. Az alsó-rákosi példányokban hosszas
fekete vonalakat vagy léczeket alkot, olykor egy nagyobb hosszas egyén
két oldalára ferde szög alatt számtalan rövidebi > egyént találunk ránőve:
máskor a fekete léczek sajátságos rostélyos rajzokat alkotnak, és egymáson
a legkülönbözőbb módon átszövődnek. E sajátságos hosszas alakok sehogy
sem vezethetők le a magnetit kristályidomaiból, minélfogva azon feltevésre
kell jutnunk, hogy e kőzetben a magnetit igen hamar vált ki és nem volt
ideje rendes kristályalakját fölvenni.
A holbachi diabázok szövete és elegyrészei mikroszkóp alatt az eléhh
leírtakhoz hasonlók, csakhogy ebben a nagyobb földpátok víztiszták, egészen
épek; az augit ok aránylag igen jól vannak megtartva, bár széleiken és
repedéseiken a ki árit -képződés megkezdődött; kristályai zöldes sárgák, roszszul hasadók, még világosan felismerhetők.
A diabáz-m andulakórek mikroszkóp alatt egyenlő szerkezetűek a
diab ázo kka l; csakhogy az előbbiek csiszolatában, sőt elegyrészei között is
nagyszámú ÁY//c£i/-kristálykák romboederjei és halmazai láthatók. De a
rendes dialnizokban is eleg gyakran találunk kalczit -kristály kákát vagy
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diabázok, pl. az alsó-rákosi,
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savak
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Diabáz-porfirit.
( Labradorközet, Labradorfels,

T s c h e r m a k .)
✓

E korlátolt elterjeclésű kőzetfajt csupán az O/f-áttörésben Alsó-Bátko.snál találtam három ponton. Az Olt hal partján az ürmösi Töppé-hegy alatt
a folyammeder közelében mint keskeny telér fordúl elő triaszmész között.
A jobb parton több más kőzettel együtt megtaláljuk «Köves Császló » nevű
erdőrészleten; ugyancsak a jobb parton az Oltba szakadó legnagyobb vízárokban van feltárva ; ez utóbbi helyen a keskeny repedésen feltoluló telért
képez másodkori lueszekben. Földpátját lángkisérletileg többször meghatároz
tam s az mindig jellenes anortitnak bizonyult; minek folytán a labrador
közet és labradorfels elnevezéseket nem tartom találónak.
A kőzet üde kinézésű, érdes Lörésű szürkés vagy zöldes szürke, olykor
zöldes fekete fénytelen alapanyaggal, melyben piagioklászoknak 5— (>, néha
7—8 m/m nagyságú, víztiszta vagy kissé zöldes, élénk livegfényü rövid
oszlopkái vannak porfirosan kiválva. Savakkal megcsöppentve, úgy a kőzet,
m int a földpátok élénken pezsegnek.
Mikroszkóp alatt az alapanyagot hosszúkás plagioklász-léczekhöl és
ezek közé beágyalt zöldes kloritos terményekből látjuk összetéve; több
ponton apró fészkekben apró kalcit-kristálykák romboederjei vagy oszlop
kái is észlelhetők. Az alapanyagban szabályos körvonalú, polarizált fényijén
ikerrovátkolt, sőt zonás szerkezetű playioklá szókból igen nagy kristályok
láthatók ; ezeknek széle egy rámaszerű keskeny részleten víztiszta és átlátszó ;
ezen belül a kristály legnagyobb része telve van apró k a /(\:7Mtri stály k ák ka 1,
sőt ritkán kloritos zöld terményekkel is, mely utólagos képződésű ásványok
a kristály belsejét kevésbbé átlátszóvá teszik. — Az augit a kőzetben leg
többször klorittá alakúit á t ; bár ritkább esetekben találunk el nem válto
zott kristályokat vagy kristályrészeket is a klorit zöld rostjai között. Mint
lényeges elegyrész titán vas is fellép e kőzetben 120-szoros nagyítás mellett
5—6 Vl/ttl átmérőjű kristályokkal, melyek a kőzetben sűrűn vannak hintve.
Ez ásvány majd hatszögletű karélyos rovátkolt szélű táblákban, majd hosszas
léczalakban, vagy egy vastagabb lemezke körül ferde szög alatt rendezkedő
apróbb kristálykákban tűnik föl; szine barnás fekete, közepe felé szürkés
fehérbe fokozatosan átm enő; belseje sötétfekete hosszúkás vonalakkal át van
hálózva; az egymást keresztező vonalak igen sajátságos rajzokat képeznek
az ásvány belsejében ; egészen körülzárt vagy a széleibe behatoló anortit
zárványokat igen gyakran tartalmaz. A kőzet pora nedves utón erős Titanreaktiot adott. T s c h e r m a k e kőzetet bronzit- és diallagit-tartalmúnak mondja,
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de ez ásványok állandóan hiányoznak a kőzetből; ellenben az igen szép
titán vasat ez ideig egyik leirója sem említette fel.
A H e r b ic h gyűjtötte példányok, melyeket a M. k. Földtani Intézet bir
tokában «labrador kőzet »> név alatt találtam, az enyéimekkel mindenben
egyeznek.

Olivindiabáz.
E közetfaj ez ideig a persányi hegyekből ismeretlen volt. Elterjedese
igen korlátolt, s mindeddig csupán két ponton sikerült határozottan kimu
tatni, u. m. a felső-rákosi «Sóskút p a ta k b a n », hol dioritokra települve
található; az O/í-áttörésben a folyó bal partján fekvő Pojána pietri nevű
négy kis kúpon, melyet a dioritok tárgyalásánál felemlítettem. Ez utóbbi
helyen a két tömeges kőzet egymáshoz való viszonyát nem állapíthattam
meg, minthogy a kőzetekből csak egyes tuskók találhatók, és a lelőhely leg
nagyobb részét talaj takarja.
A kőzetnek egy apróbb és egy durvább szemű képződése különböztet
hető meg; előbbiekben az elegyrészek 1— 2 m'nn ; utóbbiakban 4— 5 m‘m
nagyságúak. A kőzet gránitos szövetű, érdes törésű, rendkívül szilárd összeállású; benne puszta szemmel is megkülönböztethetők fehéres, néha zöldes
sel gyengén árnyalt zsírfényü ép plagioklászok, melyek lángkisérletben
bytownitoknak bizonyultak; továbbá zöldes fekete gyengén fénylő, láng
ban nem olvadó a u g ito k , és olajzöldszínű o livin -kristályok. — Mikroszkóp
alatt látjuk, hogy a kőzet gránitos elegye az említett három ásványnak,
s mint ilyenben a kristály körvonalait ritkán szabályosak. — A földpátok
átlátszók, hasadást főkép a tömött féleségben alig mutatnak, belsejükben
gyakran sok apró augit zárványt tartalmaznak, sarkított fényben sokszoro
san összetett ikrek. Az augitból néha szabályos alakú oszlopmetszeteket is
látunk, végükön a hemipiramis és oP képezte terminál lapokkal; többnyire
azonban szabálytalan alakúak, zöldes sárgaszínüek. Jellemző e kőzet augitjaira a rendetlen hasadás, a mennyiben a hasadási vonalak bár igen számo
sak, de nem egyenesek; minek következtében a rombmezők sokkal szabály
talanabbak mint a minők rendesen lenni szoktak. Még feltűnőbb sajátsága
az, hogy nem csak oo p } hanem elég gyakran oo px> irányában is mutat
hiányos hasadást, sőt gyakran találunk olyan egyéneket, hol a véglap
hasadása tökéletesebb, mint az oszlopé. Az ilyen kristályokon néha észlel
hetjük azt is, hogy szélein, vagy belsejében finom leveles hasadási vonalak
tám adnak, melyek eleinte a kristálynak csak bizonyos részére szorítkoznak
es polarizálva az augitétól eltérő színjátékot mutatnak. Gyakran a hasadási
vonalakban apró poralakú magnetitek válnak ki es a kristály színezeté
halvány zöldbe megy át; e kőzetben tehát folyamatban van a diallagitképzödes augitból és ez sok esetben igen tanulságosan észlelhető. Az augitbán magnetit- és olivin -zárványok elég gyakoriak. Az olivin átlátszó hal
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vány fehéres, érdes felületű metszeteivel elég gyakori; szélein és a belsejében
lévő rendetlen repedésekben zöldes vagy sárgás zöld szerpentin kéreggel,
olykor magnetitekkel van körülvéve, melyek a kristály elváltozott részeiből
képződtek; sósavval étetett csiszolatokból 24 óra alatt az olivin teljesen
eltűnt s helyét kovasavliidrátból álló kocsonyanemű anyag jelölte. Mint
ritkán előforduló járulékos elegyrész a diallagit is látható leveles szerkezetű,
zöldes színű kristályokban, hasadási vonalain feketés porral behintve; mi,
m int említve volt az augitból képződött az ásványban végbemenő fizikai és
vegyi átalakulás folytán. Az apró magnetitek kiválása és az ezzel együtt járó
színváltozás azt látszik bizonyítani, hogy e kőzet augit j a dialla gitté való
átalakulása alkalmával vastartalmának egy részét elveszíti.
Jóllehet e kőzetben elég gyakori az o liv in ; mindazáltal tekintve a
bazaltokétól erősen elütő gránitos szövetet, hajlandóbb vagyok ezt az
olivin-diabázokhoz, mint a melafir okhoz sorolni.

Diallag-peridotitok.
és utána T sc h e r m a k olivin-gabbro nevezet alatt régebben
megismertették az alsó-rákosi Olt-á ttörésböl való kőzetet, mely ez ideig
egyetlen leihelye volté kőzetnek. Yargyason a S zám iány-hegy DXy. oldalán
a belőle képződött szerpentin- terület közepe táján egyes nagyobb kiálló tuskókat képez és a szerpentinnel együtt a dioritra települ. A felső-rákosi erdő
ben szintén szerpentinnel társulva egy kopár hegyoldalt alkot. Mindenütt
mint tömeges kőzet fordul elő.
A k ő z e t sö té tfe k e te -sö té tz ö ld s z i n t i , m e ly b e 5 — G
sőt n agyob b
diallagitok s z ü r k é s v a g y o l a j z ö l d l e v e l e s k r i s t á l y a i s ű r ű n v a n n a k h i n t v e .
A s á r g á s z ö ld olivinck szerpentin - k é r e g g e l b u r k o l v a l é v é n , m a k r o s z k o p o s a n
r it k á n l á t h a t ó k . Földpátot v a g y szauszuritot e k ő z e t b e n s e m m a k r o s z k o p o s a n ,
H

sem
H

e r b ic h

m ik r o s z k ó p p a l , s e m

e r b ic h

lá n g k isé r le tile g n e m tu d ta m k im u ta tn i, j ó lle h e t a

g y ű j t ö t t e k ő z e t e k e t is á t v i z s g á l t a m .

T schermak

e kőzetet elemezvén, a következő eredményt kapta :
42.77
Kovasav _................... . . . .
Timföld
... ... ...
7.43
Vasoxid . . . . . . . . . . . .
3.3Í
Kromoxid ............. . . .
nyomai
Vasoxidul
... ... ...
4.79
Mészföld
... ... ...
0.50
Magnézia
... ... ...
30.1 >
Kálium
................... .
0.10
Nátron
. . . . . . . . . . ..
0.ő'.<
Víz
...................... . . .
3.28
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E kőzetnek csekély K és Na tartalm a szintén a mellett látszik bizonyí
tani, hogy benne legalább nátrium-plagioklász nem fordul elő. A 30°/ <>Mgtartalom okát a kőzet előrehaladott szerpentinizálodásában találja.
Mikroszkóp alatt lá tju k , hogy a kőzet halvány zöldszinű, leveles
diallagit ok- és érdes, fehér oliv inakból van összetéve; a kristályok, sőt az
olivinnál a kristályrészek is szerpentinnel vannak egymástól elválasztva,
melyben az elegyrészek mintegy szigeteket látszanak képezni. Az olivinkristályok szélein és repedésein olykor magnetit van apró szemekben kiválva.
Igen ritkán egyes a «////-részleteket is találunk, melyek a kristály legnagyobb
részén már leveles szövetet és zöld szint vettek föl; e kőzet d ia lla g itja i tehát
nagy valószínűséggel augitokból képződtek. E feltevésnek megfelel azon
körülmény, hogy egyik csiszolatban olyan augit után képződött szerpentinpseudomorfozára akadtam , melynek szabályos alakja v o lt, s melyen a
P, oo p o o } oc poo kombinacziót tisztán fel lehetett ismerni. Földpátot vagy
erre emlékeztető metszetet számtalan mikroszkopikus készítményeim egyiké
ben sem találtam ; minélfogva ezek jelenlétét e kőzetben kétségbe kell
vonnom.

Szerpentin.
Mint az eruptiv kőzetek metamorlizmuzának terményeiről meg kell
emlékeznünk a szerpentinről is, mely területünkön mint tömeges kőzet
kevés ponton u g y an , de nagy tömegekben fordul elő. Vargyas táján a
Szárm ám )- és Ft/r<7 //(/.s--patakban, Alsó-Piákos táján az O//-áttörés mindkét
partján, az ürmösi Toppé- patakban, a Pojárta p ie tri - 11 találjuk. Felső
rákoson a «Sóskút patak »-han díszmunkára igen alkalmas szép husvörös
változvány is fordul elő, kár, hogy csak kis tömegekben. A szerpentin társa
ságában olivin-diabáz, diallag-peridotit és diorit találhatók; a kőzet a két
előbbinek metamorfizmuzából szárm azott; ellenben a diorit n e m , vagy
alig járul a szerpentin kepzeséhez, minthogy ennek elváltozása, miként fent
kifejtettem, egész másnemű kőzetet eredményez.
A szerpentin sötét vagy halvány barnás zöldszínű, tömött, fénytelen
vagy zsírfényű, ütéskor könnyen esik szét poliedrikus darabokra; igen
gyakran átlátszó nemes szerpentin vagy rostos krizotil ereket is tartalmaz.
Egyes esetekben világosabb zöldszínű pettyekkel vagy fehér, szerkezetnélküli szemesekkel van áthatva és legtöbbször erősen fénylő leveles diallagit*
zárványokat— mint maradványokat az egykori eruptiv kőzetből — tartalmaz.
Az eruptiv kőzetek elváltozását szerpentinné úgy a helyszínén, mint a
kőzetcsiszolatokon igen jól lehet tanulmányozni.

A PERSÁNYI HEGYSÉG MÁSODKORI ERUPTÍV KŐZ ETEI.

A persányi hegységben gyűjtött tapasztalataimat tehát a következők
ben foglalhatom össze:
A kőzetek csekély elterjedésűek és a hegyek alkotásához anyagot alig
szolgáltatnak. Mint nem nagy területre terjedő tömeges kőzetek tekintendők
a diallagit-peridotitok, olivin-diabázok, dioritok, orthoklász-porjirok ; olykor
a melafirok i s ; ellenben a diabáz-porfirit, a Holbaeh-wolkendorfi és kucsulátai diabázok keskeny repedéseken feltóduló teléreket alkotnak.
A kitörések sorrendjére nézve áll az, hogy a porfirnál a diabáz, a
(lioritnál az olivin-diabáz és diallag-peridotit fiatalabbak. A többi kőzetek
nek egymáshozi viszonylagos kora nem volt kideríthető.
A kőzetek képződési idejére nézve áll az, hogy többnyire triász- meszek
fekíijét képezik. A diabáz Kucsulátánál alsó-triasz ; Holbach- és Wolkendorfnál //«.^-rétegeken tör keresztül; e kőzetek képződése tehát valószínűleg az
alsó- és felső-jura közé esik. A diabáz-por fii' áttöri a/nYí.sz-rétegeket, minél
fogva ennél fiatalabb.
A hol a kőzetek régi vulkánokat előtüntető kúpokat alkotnak, pl. az
alsó-rákosi erdőben, ott e kúpok északi-déli irányban sorakoznak egymás után.
A telérrepedések iránysíkja is többnyire észak-déli. E terület vulkánjai tehát
sorvulkánok lehettek, s a kőzeteket képező láva észak-déli irányú repedése
ken tolult a felszínre.
A persányi hegységben gabbrok, olivin-gabbrok, melafirok, porfiritok
nem léteznek; minthogy az ezen nevek alatt szerepelt kőzeteket elegyrészeik
nek pontosabb megállapítása után más, őket inkább megillető kőzetcsaládok
közé kell sorolnunk.
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A vihnyei «O-Antaltárna» kir. bányatelep egy részét 1882-ben vizsgál
tam és vettem föl geologiailag. E kutatások eredményeiből ez alkalommal a
«Kreuzerfindungs-altárna» szintájában a János-, Iszap-, Antal- vagy Fő-,
Függélyes és az Erzsébettelér irányában gyűjtött megfigyeléseket m uta
tom be.
A bányafelvételnél legelőször kizárólag a kőzetek települési viszo
nyaira fordítottam legfőbb figyelmemet és csak ezek után bocsátkoztam a
telérek viselkedésének vizsgálatába a külőmböző kőzetekben.
Ismertetésemet az O-Antaltárna bányatelep környékének földtani leírá
sával kezdem meg, és pedig a felszínen, az «O sztru zla » hegy D-i lejtőjén a
Szentháromság-akna felé, és folytatom D-nek a Kreuzerfindungs-altárna
irányában a Hodrusbánya és Vihnye völgye közti vízválasztóig.
Az Osztruzla D-i lejtőjének fél magasságától a triaszmész és dolomit, az
agyag- és werfeni pala határa a Szentháromság-akna felé közel a völgy talpáig
terjed. Az agyag- és a werfeni pala ezen a lejtőn keskeny vonulatban húzódik
a Szentháromság-aknáig, innen pedig hirtelen szélesedve K-féle a Schneiderka-árokig és a szemközt levő alsó Kizova-völgyig; Ny-féle a Hodruskavölgyön túl és D-nek a Szikorova völgyön 500 méternyire a tenger szine fölött
közel a Hirschenstein talpa alatt a diorit határáig terjed.
A gránit-gnájsz szintén az Osztruzla lejtőjén határos az agyag- és
werfeni palákkal, átmegy a Szentháromság-alma közelében a völgy E-ki olda
lára, s Ny-nak eltart a Dolinka nevű völgyig.
/
/
A diorit mind E-ra, mind D-re a palákkal határos. Az E-i határ Hodruska völgyétől a névtelen völgy D-i oldalán a Prednivrcli, és a Hirschen
stein D-i oldalán, a Sprochova völgyén a Divimuzs gerinczén át, az alsó
Kizova-völgy nyílásáig és ezen túl terjed. A D-i határ szintén a Hodruska* '
' /
völgyben kezdődik, a névtelen völgy E-i oldalon a Hirschenstein és a
Koncsiár-csúcsa közti nyeregre irányulva a Hirsclienstein-kupot úgyszólván
teljesen körülövedzi; innét a Koncsiár E-i oldalán át közel a kúphoz egész
a Yihnye-Hodrusbánya vízválasztó «Rumploka» nevű vízválasztóig tart.
E dioritvonulat D-felé ismét palákkal határos. A palák legszélső
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D-i határát a vízválasztó képezi, a hol normálállapotú biotit-ortoklász-andezin-trachittal és ennek zöldköves módosulatával érintkeznek. A palák ezen
a tájon az egész vihnye-hodrusi hegylánczolatban a legmagasabb csúcsokat
foglalják el; 780— 880 mj tengerszin fölötti magasságot. — E második palaterület Ny-i határán a Hodruska völgy Ny-i oldalán, a Szikorova völgyében
csekély kiterjedésben gnájsz-gránit kibukkanását találjuk.
A leírt területet több helyen biotit-ortoklász-andezin-trachit zöldkőves
módosulata telérszerüen szeli át. A leghatalmasabb E — D-i biotittracliittelér vonulata a Szentháromság-aknát találja, átszeli az aknától E-ra a
triaszmeszet, D-felé a palákat és dioritot. A biotittrachit egyes törmelékét
több helyen megtalálhatni, anélkül hogy fellépését a térképen határozottan
ki lehetne jelölni.
Legnagyobb kiterjedésű a triaszmész, az agyagpala, kvarczitpala és a
diorit. A gránit-gnájsz és a biotittrachit zöldköves módosulata csak aláiendelten jelentkeznek.
A werfeni palákat, csillámot, agyagpalákat és mészpalákat egyelőre
még nem sikerült egymástól elválasztani, azaz a térképen külön kijelölni.

Bányafelvétel.
A Kreuzerfindungs-altárnán a bányafelvételnél nyert földtani eredmé
nyek leírását a Szentháromság-aknától E-ra a Jánosteléren kezdem és foly
tatom a Szentliáromság-aknától D-felé az Iszapteléren, az Antal- vagy
Főteleren, a Függélyes teléren át egész az Erzsébettelér D-i vájatvégéig.
Megjegyzem, hogy ezen felvételnél a kőzetek pozitív határait minden
kor a tárna főbb keresztezési pontjaitól jelölöm meg.
A Jánostelér E-i vágatát a Kreuzerfindungs-altárnán a János átalkától
E-felé folyton palákban hajtották; m íg 67 "/-ben a dolomitos meszet el nem
érte, melyben a vágat 131 ”/-ig hajtatott.
A János átalkától D -rea vágat az Iszaptelérig vagy Lukácsvágatig sza
kadatlanig palákban halad; kivéve a 15 m/ •tői egész 35 mf -ig az átalká
tól számítva, a hol a 15-ik m/-tő i kezdetben biotit-ortoklász-andezin-trachit
zöldköves módosulata a talp szintáját érinti és később a 35
föléig
terjed. A nevezett vágat keresztpontján gnájsz-gránit konstatálható.
A Lukácsvágatban a gránit-gnájsz 5 mj -re terjed; ezen túl biotit-ortoklász-andezin-trachit zöldköves módosulata képezi a folytását és terjed az
Iszaptelér vágatában D— K-nek 43 mJ- ig, kivéve egy 5
vastag gránitgnájsz-oszlopot vagy tömzsöt, mely a 33 ^ -tői egész a 38 mj -ig terjed.
Az Iszaptelér a Lukácsvágattól 413 m/ -re az altárna azon pontjáig
terjed, a hol ez Ny-ra a külszin felé veszi irányát, itt egyszersmind az Antalvagy Főtelér az Iszaptelérrel találkozik.
Eddig a határig az Iszaptelér a 43 mj -tői szakadatlanul gránit-gnájszFöldtani Közlöny, XVI. köt. 1886.
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bán van kifejlődve. 413 m-től vagy az Iszaptelér talapontjától az Antalvagy Főtelér csapása D-nek irányúi 788 mj -ig gránit •gnáj szban; innét pedig
maradó csapásban dioritban folytatódik.
Közel a diorit és gránit - gnájsz határához a gnájszban a diorit egy mj
vastag feltörését is észleltem; mig az 1200wl/*nél a dioritban biotit-ortoklászandezin-tracliit zöldköves módosulatának feltörése mutatkozik.
1285 w/-ben a Függélyes telér D—K-i irányban az Antal-vagy Főtelérrel találkozik. A vágat a Függély estelér irányában «Erzsébet szárny vágat»
nevet visel. Ezen vágat kezdetétől vagy az Antal- és Függélyestelér talapont
jától számítva 11 m] - t ú \ 18 w'/-ig tehát 7 mf vastagságban biotittrachit tör
keresztül a dioriton. A Baptista-aknától 10 m-re ismét, de nagyabb kiterje
désben 45 m! hosszúságban a biotittrachit fellépése konstatálható. Innét a
vágat két pont kivételével 330 m-ig folyton a dioritban hajtatott. 250 és
/
305 w/-nél a biotittrachit csekély kiterjedésben majd a tárna EK-i majd
DNy-i oldalán mutatkozik. 330 rnf-n é \ a diorit aplittal, helytelenül pegmatitnak nevezett metamorf kőzettel érintkezik. Ezen az érintkező vonalon
túl eddigelé a diorit fellépése nem észleltetett. Helyébe 725 m/ -ben a biotitortoklász-andezin-trachit lép.
Az Erzsébettelér 400 mj -ben a függélyes telérrel találkozik és csapásá
ban majdnem D-felé tart. 400 mj -tői vagy az Erzsébettelerrel és a Függélyes
telér talapontjától a vágat D-nek 720 ”/-ig az aplitban hajtatott, kivéve az
520 7 -tő l 015 7 -ig , tehát 85 m/ hosszban biotittrachit tör fel a nevezett
metamorf kőzeten. 725 mf -tői a vágatot szakadatlanul biotit-ortoklászandezin-trachit között hajtották 1010
ahol a váj atvég jelenleg szünetel.

Összehasonlítás.
Hasonlítsuk össze most a bányában nyert eredményeket a külszínen
talált eredményekkel. E czélból egy függélyes szelvényt készítettem a János
telér, az Iszaptelér, az Antaltelér, a Függélyes telér és az Erzsébetteler
csapása irányában a Kreuzerfindungs-altárnán át. A mint e szelvényből
láthatjuk , az alapkőzetet a paleozooi gránit-gnájsz (kordierit-gnájsz) és
aplit képezi.
Ezekre később a palák rakódtak, a palákra pedig a közép triaszkori mész és dolomit telepedett, ezekhez tartozván a werfeni palák is.
Ezek után a mezozoi diorit és a biotit-ortoklász-andezin-trachit erupcziója következett, a mely erupczio a nevezett kőzeteken keresztül tör,
részben pedig fölemelte rétegeiket. A biotittrachit a leírt területen, mint
legfiatalabb eruptiv kőzet, számos ágban vagy telérszerüen az összes kőze
tekben erupcziókat vagy irrupcziókat képez.
E szelvény határába, esetleg a felszínen egy ponton sem lehetett a
biotittrachit kihukkanását biztosan megjelölni, daczára annak, hogy a fellépő
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kőzet törmelékei között több helyen egy-egy biotittrachit törmeléket is lehe
tett találni. A bányában talált kőzethatárok rendesen szabálytalanok, egy
másba keveredve vagy összeolvasztva lépnek lel úgy annyira, hogy a dőlés és
csapás megfigyelése lehetetlen; de olyan pontok is léteznek, a hol két kőzet
érintkező vonala határozott sima elválást képez, úgy annyira, hogy a két
kőzet egy darabon le nem kapható. A külső és bányabeli felvétel eredmé
nyének összehasonlítása alkalmával feltűnt, hogy minden völgy és gerincz
más-más teléreket hoz és azokra befolyást gyakorol azon esetben, hogy ha
azok nem párhuzamosan, hanem szög alatt a völgynek vagy a gerincznek
irányulnak.
így például a Jánostelér a legéjszakibb telér, mely E —D-i csapású és
K-i dőlésű. A mint a Yihnye völgyét érinti, folytatása legott megszűnik és
helyébe az Iszaptelér lépD — Ny-i csapással és meredek dőléssel m ajdE — Ny,
m ajdD — K-felé irányulva. Folytatása a Divimuzs gerinczén túl a Sprochova
völgyében megszakad és az Antal- vagy Főtelér E — D-i csapással és Ny-i
dőléssel találkozik. Ez megtartja csapását és dőlését mig a Hirschenstein és a
Koncsiár közti nyereg alá nem érkezik, itt folytatását elveszti és a Függélyestelér csatlakozik D— Ny-i csapással; mig ez a Szikorova völgyben eltűnik
és az Erzsébettelér lép helyébe D— Ny-i csapással é sD —K-i dőléssel. A kőze
tek települési viszonyait a bányában még két főszinten tanulmányoztam ; de
a további kidolgozásban más munka közbejötté hátráltatott.
A teléreknél az egyes kőzeteken való viselkedéséről később lesz alkal
mam tanulmányaim folytatását bemutatni.
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(Előadatott a magyarhoni FöldtaniTársulat 1880. május lá-én tartott szakülésén.)

1842-ben jelent meg ama nagy és gazdagon illusztrált mű, mely
D e m i d o f f ANATOL-nak Közép-Oroszországban s a krimi félszigeten tett
utazását leúja. Az utazó által magával hozott természetrajzi tárgyakat Párisban szakemberek dolgozták fel, s ezek közt R o u s s e a u L. a krimi fosszil
maradványokat. Ezeknek egy része Kamiouch-Bouroun harmadkori rétegei
nek felső részéből való, s köztük a Limneus peregrinus, D e s h ., L . relutinus, D e s h ., Planorbis rotella, Rouss., Paludina Casaretto, Rouss., Con
geria aperta, D e s h ., Cardium planum, D e s h ., C. earinatum, D e s h ., ( '• erenulatum, Rouss., C. acordo, D e s h ., és C. modiolare, Rouss. azaz félig sósvizi és édes vizi puhatestűek társaságában egy sajátságos alakú, addig nem
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YALENCiENNEs-nek, a p á r is i m u z e u m t a n á 

Valenciennensis- n e k n e v e z e t t e l, m e l y n e v e t B o u r g u ig n a
(1855) Valenaennia-ra, ; F i s c h e r p e d i g (1858) Valenciennesia-r3i a l a k í t o t t
r á n a k t is z t e l e t é r e ,

á t ; s e z u t o ls ó n é v h a s z n á l t a t i k m a á l t a l á n o s a n .

1 a Krímből származó fosszil gaszteropodát Valenciennensis
annulatus név alatt írja le.
Ennek háza nagy, megnyúlt oválisalakú, erősen] domború, felszínét
erős bordák fedik, melyeket konczentrikus és radiális vékony vonalak díszíte
nek. Csúcsa kampószerüen előre nyúlik. Szifonális nyílása nag}\
1875-ben N e u m a y r M.2 a szlavóniai kongeria- es paludina-rétegek
faunáját tárgyaló nagy müvében egy új fajt ír le Valenciennesia Beussi név
alatt, mely fajt B r u s in a S.3 szorosabban körvonaloz. Szerinte a Y. Beussi a
I'. anmilata-nál jóval alacsonyabb; bordái is gyöngébbek s csak konczen
trikus vonalozással vannak díszítve, mig a radiális vonalozás hiányzik róla.
A I ’. annulata hegye liorogszerüen erősen kinyúlik, mig a V. Reussi-é
gyengébb és csigavonalban be van tekerődzve. Végül azon eredményre jutott,
hogy úgy a B e ü s s , mint H o e r n e s B . s mások által Beocsinról s átalában
Horvát - Szlavonországból V- annulata név alatt felsorolt példányok a
V. Beussi-hez tartoznak.
Valenciennesia P auli név alatt H o e r n e s B u d o l f 4 ír le egy harmadik
fajt. Az egyetlen példány, mely e fajt képviseli, Kneginec-ről (Varasd-Teplic
mellől, Horvátország) való, s óriási nagysága, nagyszámú (40), sürün álló
bordái s az által van jellemezve, hogy szifonális nyílása igen gyenge és csak
a növési vonalak erősebben való beszögelése által van jelezve.5
Ezekhez sorakozik még egy negyedik faj, a Valenciennesia yelta,
melyet B r u s in a S.,; a zágrábi kongeria-rétegekből írt le. Ez egy sima bordátlan alak, melynek felszínén csak is növési vonalak s itt-ott határozatlan ránczok mutatkoznak.
A Valenciennesia genusz fajai, a mint az elmondottakból kitetszik, a
B ousseau

A. Voyage dans la Itussie nieriilionale et la Crimée etc. Tom. II.
pag. 7'U., Mollusc. pl. III. fitr. 7.
a l)io Congerien- und rahulinen-Schiehten Slavoniens und deren Faunen. lAbli.
<1. k. k. g. Ií. Anst.-I >d. VII. Hit. 3. p. SÍ. taf. IX. fig. ± 1.)
:i Die Fauna der ( ’ongerienschichten von Agram in Kroatien (líeitrg. z. Paliiont.
<»áterr.-Ungar. u. d. Orients. LU. III. pag. 170. tat. XX VIÍ. fig, 7<>, 72.)
1
( ’ongerien-i Valenciennesien-) Schichten von Kneginec (Jahrb. d. k. k. g. 1!
Anst. ]!d. XXV. pag. 72. Taf. III. fig. 1.)
' Kz utóbbi jelleg különben a beocsitii F. /»Ví/ssz-nál a példányok összenyomottsága miatt is gyakran jelenkezik, s nem valószinütleu, hogy idővel nagyobi) számú
példányok átvizsgálása után, a F. P a u li csak monstruózus F. iiVusíz-nak bizonyul be.
0 li. c. pag. IS'), tat. XXX. fig. 20.
1 D em id off

MAGYARORSZÁGI VALENCIENNESIA K.

közel múltban B-mal szaporodtak, mely számot én 1 ezennel egy negyedik
kel, a Valenciennesia Böckhi-ve\ szaporítom.
Hogy különben a Valenciennesia- genusz Magyarország legfiatalabb
harmadkori rétegeiben előfordul, azt R euss A. E.'2 1808-ban mutatta ki.
0 a példányokat Budapestről H antken Miksa és Dr. S zabó JózsEF-től
kapta. Túlnyomólag a szlavonországi Beocsinről valók, és csak is egy pél
dány Tatáról való, melyet az ottani kongeria-rétegekből H antken gyűjtött.
B e ü s s e példányokat V. annulata Rouss. fajnak határozta meg.

Azóta Magyarország részletes felvételei közben több helyről került elő
Valenciennesia, s a m. kir. földtani Intézet gyűjteménye már is több pél
dánynyal rendelkezik, melyeknek számát én is szaporítottam ; Délmagyarország pontusi rétegeinek mindkét szintájából gvüjtvén valenciennesiákat.
Krassó-Szörény- és Temes-megyék eddig általam felvett részében
ugyanis, — m int m ár azt az e területről irt közleményeimben többször emlitém — a neogén kor pontusi rétegei két határozott, petrografiailag elkülö
nülő szintájra oszlanak. Ezek alsóját agyag*, agyagmárga-; felsőjét pedig
homok- és többé-kevésbbé agyagos homokrétegek váltakozása alkotják. Mind
a két említett szintáj egy-egy Valenciennt 'sia - fájj al ajándékozott meg.
A felső (homok-) szintájból Königsgnad-nál (Krassó-Szörény m.) gyűj
töttem Yalenciennesiát, mely itt Cardium n. sp. (a C. cristagalli, R o t h .
rokonságából ; C. Schmidti, M . H o e r n ., C.apertum, M ü n s t .. C. secans, F u c h s ,
C. Rothi, H a l ., C. Ma jer i, M . H ö r n ., C. diprosopa, B r u s . (a C. Arpadense,
M . HöRN-el rokon faj); Congeria triangularis, P a r t s c h ., C. rhomboidea,
M . H o r n ., P isid ium priscum, E i c h w ., Melanopsis sp. társaságában — tehát
az árpádi (Baranya m.) faunára emlékeztető társaságban — fordul elő, és
mely összehasonlítva a beocsini példányokkal a Valenciennesia Reussi
NEUM.-nek bizonyult.
A königsgnadi példányok meghatározása alkalmával elővettem az
összes, a m. kir. földtani Intézet gyűjteményében levő magyarországi Valen
ciennesiákat, s ezek áttanulmánj'ozása a B iiu s in a véleményéhez hasonló
eredményhez vezetett, hogy t i. Magyarország pontusi rétegeiben a J ' a l e n c i e m i e s i c i (M T iiilcitcL , Rouss. nem fordul elő, s mindazon példányok,
melyek eddig ezen néc alatt Írattak le, a Y a l e n c i e i m e s i c L R e u s s i
N e u m .-hez tartoznak, és hozzá tehetem, hogy e f a j az eddigi adatok szerint a
pontusi rétegek felsőbb részeiben élt.
A m. kir. földtani intézet gyűjteményében lévő Valenciennesia Reussi,
N e u m . példányok a következő helyekről kerültek elő:
1 Őslénytani adatok Délmagyarország neogén korú üledékei faunájának isme
retéhez. V. A csukicsi pontusi korú fauna (A m. kir. földtani intézet évkönyve, VIII. k.
134. 1. XXV. tábl. 9. ábra.)
2 Neue Fundorte von Valenciennesia annulata, Eouss. (Sitzungsb. d. k. Akad.
Wissensch. Bd. LVI. pag. 92. taf. II.)
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Árpád (Baranya m.) (gyűjtötte Kókán J.)
Kis-Ibafa (Baranya m.) (gyűjtötte B öckh J.)
Bükkösd (Baranya m.) (gyűjtötte B öckh J.)
Neszmély (Komárom m.) (gyűjtötte Dr. H ofmann K.)
Koltó (Szilágy m.) (gyűjtötte Dr H ofmann K.)
Keleneze (Szilágy m.) (gyűjtötte Dr. H ofmann K.)
Königsgnad (Krassó-Szörény m.) (gyűjtötte H alaváts Gy.)
Markovecz (Temes m.) (gyűjtötte H alaváts Gy.) ;
az irodalomban pedig megemlíttetik:
Tata (Fehér m.) (gyűjtötte H antken M.1)
Vercserova (Krassó-Szörény m.) (gyűjtötte P aul C. M.a) ;
végül a sor teljessége kedvéért:
(?) Kőbánya (Budapest m.) (gyűjtötte Dr. S zabó J ózsef), mely adatot
társulatunk tiszt, elnöke e közlemény előadása után volt szíves közölni; az
ott előkerült példány azonban, hogy hol őriztetik, ismeretlen.3
A délmagyarországi pontusi korú rétegek alsó-agyap-szintájából Csukics
(Krassó-Szörény m.) határában találtam Valenciennesiát, mely új fajnak
bizonyult be.
A Valenciennesia Böckhi, nichi héja ovális idomú, mérsékelten dom
ború, számos (átlag 30) egymáshoz szorosan helyezkedő erős konczentrikus
bordával fedett,7 melyeket
konczentrikus fonalszerű ránczok díszítenek •5
*
szifonális nyílása mérsékelten emelkedik ki. E faj rajzát közöltem az
«Őslénytani adatok Délmagyarország neogén korú üledékei faunájának
1
"*
>
/
ismeretéhez» czimű értekezésemben. (A m. kir. Földt. Intézet. Évkönyve.
VIII köt. i . füzet.)
Magyarország eddig átkutatott részeinek több helyén a pontusi rétegek
mélyebb szintája is észleltetett; azokról a helyekről azonban eddig nem
került elő Valenciennesia.
1 l í kuss l e n t e b b i d é z e t t

k öziem éib e.

“ 1!. I I o k k n k s : Valenciennesia-Schichten aus dem Banat. (Jahrb. d. k. k. g.
li.-Anst. Bd. XXV. pag. 7M.)
' A magyar birodalom déli részében Horvát-Slavonországban a V. I ic u s s i .
mint már fentebb említém, Beocsinben és Zágráb környékén találtatott.
Előfordul még Kőmálijában is, mely előfordulásról már líuu ss megemlékezik, ki
I>r. H o f m a n n K . úrtól kapta a példányt. Újabban B i t t n e r A .
(Verli. d. k. k. g. l í .
Anst. Jg. 1x84, p. .‘ >11) Tirgu-Jinröl ismorteti, m ely lelőhelyről I n k k y B k l a úr szívesbégéből a magy. kir. földtani intézet gyűjteményében is van egy szép példány.
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(8) Dr. S zokol P ál : A nagybányai bányakerület földiáméi viszonyai.
(A magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve XII. évf. 1885. p. 149 és k.)
Munkája három részre oszlik. Az elsőben foglalkozik az eruptiv kőzetekkel;
a másodikban az üledékesekkel és végre a harmadikban a telérekkel és ezek ásvá
nyaival.
Azemptiv kőzeteket két csoportba foglalja össze, megkülönböztetvén I. Biotit földpátkőzeteket és II. Földpátkőzeteket biotit nélkül.
Az első csoporthoz tartoznak a porfirok és a trachitok. A porfirokhoz pedig
.számítja a következőket:
1. Quarez-porfir : Misztbánya, keleti kúpja.
2. Oligoklász-kvarcz-porfir: Bájfalu, Mundre vedere.
3. Ortlioklász-porfir : Misztbánya Pietratól DK-re fekvő kúp.
4. Szarukő-porfir: Bájfalu keleti kúpja.
5. Szurokkő-porfir : Misztbánya D-re.
6. Agyagkő-porfir : Misztbánya, Felsőbánya (Kakasdomb).
7. Malomkő-porfir: Láposbánya.
A biotit-trachitokhoz pedig a következőket:
1. Orthoklász-kvarcz-trachit: Nagybánya (Kövespatak), Felsőbánya (Kereszt
hegy, Bányahegy).
2. Oligoklász-kvarcz-trachit: Kisbánya (Blidár), Mundre vedere.
3. Oligoklász-kvarcz-trachit: Guttin.
í. Andezin-kvarcz-trachit: Felsőbánya (Czombhegy, Hollókő, fogbagymási,
dongási lánczok stb.).
A biotit nélküli földpátkőzetek pedig:
1. Augit-labradorit-trachit (Golgata, C'surka, Magura stb. stb.).
2. Amfibol-labradorit-trachit (Hosszúorum, Hidzsa, Hóhérdomb stb.).
3. Zöldkőmódosulatok, melyek részint az augit (Firiza), részint az amfiboltrachit (Bolkis, Rotunda) tipuszhoz tartoznak ; zömét képezi azonban a trachitok
legrégibbje, a propylit, melylyel a kitörés operácziója kezdetét vette, mint erről a
csurkai, hegyeshegyi, kalváriahegyi (Felsőbánya stb. található s a fiatalabbkori tracliitokkal összefüggő) tömegek vizsgálatánál meggyőződni lehet.
A felsoroltakból saj nálattal kell konstatálnom, hogy szerző ismereteinket a
nagybánya vidéki trachitokról nem hogy tisztázta volna ; hanem ellenkezőleg nagyon
összezavarta. Mindenekelőtt feltűnő tévedés szerzőnek az a felfogása, hogy egy része
a leirt kőzeteknek porfirok. Az eddigi kutatók, úgymint br. R i c h t h o f e n , K r e u t F.,
dr. H o f m a n n K . , dr. S z a b ó J., dr. K o c h A. s mások, a kik többé vagy kevésbbé ezen
vidék eruptiv kőzeteivel foglalkoztak, mindnyájan ugyanabban az egy nézetben
valának, hogy e kőzetek trachitok. Nevezetesen dr. H o f m a n n K . volt az, a ki
geologiai felvételei alkalmával még régibb tagjai korának fölismeréséhez a legfon
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tosabb adatokat szolgáltatta. Mezozoos vagy palaeozoos eruptiv és porfiros kőze
tek, mert porfir alatt csak ilyeneket érthetünk, ezen a vidéken abzolute ismeretle
nek, s mi mindaddig leszünk kénytelenek szerző kifejezését tévedésnek venni, míg
állítólagos régi korukat elfogadható geologiai érvekkel világosan be nem fogja bizo
nyítani. A felsorolt biotit-tartalmú kőzetek tehát valószínűleg csak kvarcz-tartálmú
trachitok és andezitek (ducitok). Különben is vannak némi kételyeim az ásványos
elegyrészek meghatározásának helyességére nézve. A guttini hegy kőzetét ugyanis
oligoklász-kvarcz-trachitnak határozta meg; holott dr. H o f m a n n K ároly már régen
kimutatta, hogy az augit-andezit labradorit - földpáttal, járulékos biotittal és
amfibollal.
A fiatalabb trachitokra áttérve helyesen emeli ki szerző, hogy a «zöldkő»
csak módosulatnak veendő és hogy az részint az augit-trachit, részint pedig az amfibol-trachit tipuszához tartozhatok; de azért még sem tud szabadulni attól a
«propylit»-tői, melyet a zöldkőerupczió legrégibb tagjának tekint. Szerző, ki külön
ben S zab ó geológiáját követte a nomenklatúrára nézve, olvashatta volna ugyanott a
274. és 481. lapokon, hogy a «propylit» egy semmis fogalom, hogy propvlit-erupczió
nem is létezett. Ezt a tévesnek bizonyult kifejezést és fogalmat a geologusok már
rég elejtették.
A második, a «formácziókról» szóló fejezetben majdnem minden közelebbi
indokolás nélkül, vagy pedig több esetben nyilván rosszul meghatározott kövületek
alapján sorolja fel a következő képleteket, mindenütt megnevezvén az előfordulás
helyeit is.
1.
Alluvium: Televénv, homokos agyag, homokos iszap, kavics, kődara. Külö
nösen kiemelendő a Nyetyedu posványos fensikján (Kapnik mellett) előforduló
tőzegtelep 1100 m. magasságban a tenger színe felett, mely azonban égetésre ez
idő szerint még nem alkalmas. 2. Diluvium: Homok, kavics trachit-görgeteggel,
agyag. 3. Plioczén: kongeria tályag, mely nagyobb elterjedésnek örvend és iparilag
is fontos szerepet játszik. 4. A szármáti emelet kőzetei agyag, agyagos márgák, trachittufák, homokkő és konglomerát, nagy területet foglalnak el. Többi között a
Plopis fensíkját is ezen rétegek alkotják, s miként egy mellékelt profilból kitűnik,
márgák és homokkövek egymással váltakozó rétegei képezik gazdag sorozatát.
Egyes rétegei kövületek által is jellemeztetnek, melyek azonban alighanem tévesen
lettek meghatározva, minthogy az alsóbb padokból Ereilia és Mactra podolica
(szármáti fajok); a felsőbb padok egyikéből pedig Venus multilamella, egy tipuszos
mediterrán faj czitáltatik. — Igen rezerváltan kell továbbá szerző azon eljárása ellen
viselkednem, hogy a biotit-oligoklász-kvarcz-trachit-tufát (tehát dacittufát) ide a
szármáti emeletbe sorolja; továbá hogy 5. a mediterrán fiatalabb szakán (Turritella
Archimedis-sel) az andezin-kvarcz-trachitot (tehát szintén dacit) mint áttöröt említi:
minélfogva a dacit a mediterrán emeletnél fiatalabb lenne. Ezen puszta állítások
semmi bizonyítékokkal nincsenek támogatva. Az eddig Magyarországon történt
trachit-tanulmánvokból ugyanis tudjuk azt, hogy a dacitok erupcziója általában a
mediterrán emeletbe vagy az azt közvetlenül megelőző időbe esik.
Következik ezek után 0. arégibb mediterrán szaka. Kőzetei főleg trachit-tufák
és Kovás mellett barnaszén. 7. Felső oligoczén : Lignit a tótfalusi Dajkabegyen, szén
pala Cerithium margaritaceum-mal. X. Felső-eoczén: Konglomerátok, homokkövek,
ít. Közép eoczén: Homokkövek, neptuni konglomerátok, andezit-konglomerát, zöld
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kőtöredékkel. 10. Alsó eoczén : Homokkő', trachitbreccia, csillámos homokkő, csillámos palás agyag.
Ezen utóbbi óharmadkoriaknak mondott emeleteknél semmivel sem bizo
nyítja állításait az, hogy még a közép eoczénben zöldkőtöredékek és az alsó eoczénben trachitbrecciák fordulnának elő; az igen fontos volna és megérdemelné a min
den kétséget kizáró bebizonyítást. Ezeken kívül említi még szerző 11. a felső krétát
(kárpáti homokkő) Krácsfalu és Oláhláposbánya mellett és 12. az alsó krétát (mészmárga Aptychus Didayi-val, mészkő és márgagumók Blozsa és M.-Lápos vidékéről),
és végül 13. az azói formácziót, csillám- és amfibolos palákat, szemcsés meszet és
vasérczbetelepüléseket.
Legalaposabb és legbecsesebb szerző munkájának harmadik része az ásványés ércztelérekről, a melyben nemcsak hogy felsorolja telérek szerint az uralkodó
ásványokat, hanem ezen felül tanulságos rajzokban is illusztrálja a felsoroltakat.
A nagybányai telérek lényeges teléranyaga kvarcz, helyenkint szaruko, be
hintett aranytartalmú kovandokkal és az Evangélista- telekben még termés arany
nyal is. A veresvízi fofceléren a kovandokon kívül pronstit és pvrargyrit fordul elő.
A borpataki, láposbányai (fekete-szt.-gvörgyi), misztbányai, illobai, herzsai és firizai
telérek mind zöldkőtrachitban vannak; a foteléi*-anyag kvarcz aranytartalmú
kovanddal, fakóérczczel és kevés ólomfénylével.
A felsőbányái telérek anyaga szintén kvarcz. szarukő, súlypittal összetartott
törmelék mint régibb és itt-ott amethisterecskék mint fiatalabb képződmény. Ásvá
nyai : Bányavirág amethist-végekkel, többnyire barnapáttal borítva; továbbá a
kvarczban hintett arany- és ezüsttartalmú kovandok, kevés ezüsttartalmú galenit,
sphalerit és antimonit; a mélység felé az ólomtartalom, a kül felé az ezüsttartalom
növekszik. A kapnikbányai telérek ásványai kvarcz mint telérásvánv hintett aranytartalmú kovandokkal, kristályodott kvarcz, amethist, kalczit, rhodochrozit, pyrit,
kalkopyrit, galenit és sphalerit. A ró tab Ánvai Miklóstelér kvarczanvaga termésaranynyal van behintve, a tartalmaz ezenkívül ezüsttai-talmú galenitet, valamint
sphaleritet is.
Végre az oláhláposi telérek nemcsak a zöldkőtrachitban, hanem még a ho
mokban és a palás agyagban is megvannak. A főtelér szarukő, kvarcz, kalkopyrit;
továbbá ezüsttartalmú galenit, sphalerit és pyrit által van kitöltve. Az aranytelérben
pedig a kvarczban termés arany fordul elő kevés galenit kíséretében.
Dr. S c h a f a r z i k F e r e n c z .
(9) C. v. J ohn : Olivinrjabbro von Szarvaskő. (Verhandl. cl. k. k. geol. R.-A.

1885 évf. 317 1.)
Szerző megvizsgálta azt a sajátságos fekete, nehéz, vasérczre emlékeztető
kőzetet, melyet Szarvaskő mellől, Heves ínegyében, már régebben mint welirlitet
ismerünk. Tudvalevőleg dr. S z a b ó J ó z s e f derítette ki (Földt. Közlöny VII. p. 169)
alkotó elemeit és mutatta ki, hogy semmi egyéb, mint az olivin, diallagit. amfibol
és a magnetit szemcsés elegye.
Ezen kőzetet elemezte Bécsben J o h n , a következő eredménnyel :
Si02 ... ... ... ...
Ti02 ... ... ...

30-077°
7-73 «
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AI2 O3 .
_ ... ...
FeaOa _ ... _
FeO ... ... ... ...
CaO ... ... ...
MgO... ... ... ...

4-85 «
7*3S <1
30-29 «
4-70«
14-89«
99-977«

A titansavnak aránylag nagy mennyisége arra mutat, hogy e kőzetben nem
a mágnesvas, hanem a titán-vas képezi egyik fő eleg)rrészét; mivel az a körülmény
is megegyez, hogy a kőzet még nagyobb darabokban is alig gyakorol nevezetesebb
hatást a mágnestűre. Szerző ennélfogva a szarvaskői kőzetet titánvasat tartalmazó
olivinfiabbro-nak nevezi, s megjegyzi, hogy a titánvas-tartalom a kimutatott TiO-2
mennyiségéből Ítélve kb. 12—15%-ot tesz ki.
Egy régibb analízisnél, melyet 1877-ben dr. L e n g y e l és K o vács urak vittek
keresztül (Földtani Közlöny VII. köt. 1877 p. 179 és 180) és a melynek alapján
dr. S zabó J. (1. ugyanott) csakis a magnetit jelenlétét tételezhette fel; úgy látszik
hiba történt, miután a TÍO2 teljesen kimaradt. K a l e c s i n s z k y S á n d o r úr, a földtani
intézet chemikusa kérésemre kvalitative vizsgálta meg a szóban álló kőzetet
TiOa-ra, s szintén konstatálja, hogy az benne bőven fordul elő.
Mi végre a kőzet elnevezését illeti, meg kell jegyeznem, hogy az «olivingabbro» neve e kőzetre nem egészen találó, s hogy ezt a nevet később geológiájá
ban (1883) maga dr. S zabó J ó z s e f is a sokkal találóbb diallag-peridotittal
cserélte fel.
Dr. S c h a f a r z i k F e r e n c z .
(10) E ugen H ussak . Pikritporphyr von Steierdorf, Banat. (Verhandl. d. k. k.
geol. B. A. 1881 évf. 258 1.)
Szerzőnek két aknából küldöttek eruptív kőzeteket meghatározás végett, még
pedig az Uterisch- és az Anina-aknákból. Előbbieket részint kvarcztartalmú ; részint
kvarczmentes augit-biotitporfiriteknek találta; míg az Anina-aknából származó
fekete, tömött, bazaltszerű kőzetben szerző egy a Bánságban eddig ismeretlen
kőzet-tipuszt ismert fel.
Ezen kőzet, melyet azelőtt felzitporfirnak, euritnak, vagy csak egyszerűen
porfiinak neveztek, dyke-ot képez a liaszkorú szénben és a fölötte lévő bitumenes
palákban. A szén a kitörő kőzet bőbehatása által elkokszosodott és az érintés határlapjára függélyesen álló oszlopokra hasadozott, a bitumenes barna pala pedig szin
tén V.*—2 lábnyi távolságra megfeketedett a benne lévő bitumen elégése, elkormosodá'ít következtében. Feljebb mind ezekben a bitumenes palákban az eruptív
kőzet előfordulása ismeretlen.
Utóbbinak holyagüreiben egy sajátságos híg hidi-okarbon- vegyület foglalta
tik, mely a kőzet idomításánál kifolyik; noha nem valószínűtlen, hogy eme vegyil
letek a kőzet feltörése alkalmával a szénből, meg a bitumenes palákból egyszerű
száraz desztillác/.ió utján keletkeztek, a dolog még sincsen a kellő módon eldöntve,
s szükségesnek tartjuk, hogy mindennek előtt ez eruptiv kőzet úgy a kőszénhez,
mind pedig a palákhoz való viszonya magán a helyszínén, gondos utánajárás által
kiderítessék.
Áttérve most magára az eruptív kőzetre, az vékony csiszolatban mikroszkóp
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alatt izotrop üvegbázisban mint főelegyrészeket az olivint, augitot, és amfibolt
mutatja az őket jellemző tulajdonságaikkal. Nem lényeges elegyrészei a kőzetnek
az egyes elszórt szemekben előforduló kvarcz, a mehTvalószínűleg a kőzet által
áttört homokkőből származik, továbbá a kőzet holyagos üregecskéiben a másodla
gos képződésű kalczit.
A kőzet rész ben vegyelemeztetett is, még pedig a következő eredménnyel:
COs ... ... ... ... 1-53%
H 2O ... ... ...
5*22«
SiOa... ... ... ...40-42«
AI2O3, C2 O3 , Fe20»
28-36 «
CaO ... ... ...
11-25«
MgO... ... ... ... 9-07 «
Tekintve a kőzet ásványos összetételét és szövetét egyrészt; másrészt pedig
feltűnő baziczitását, szerző a pikritporfiroklioz sorozza és a Neutitschein melletti
sohle-i (Morvaországban) pikrithez mondja leghasonlóbbnak.
Dr. S c h a f a r z i k F e r e n c z .
(11) E. H ussak . Ueber Eruptivgesteine von Steierdorf im Banat. (Yerhandl.
der k. k. geol. R.-A. 1880. évf. 185 lap.)
Szerzőnek újabban is nvilt alkalma a bécsi földtani intézethez beküldött
stájerlaki eruptiv kőzeteket tanulmányozni. Az átvizsgált anyag részint az Uterisch(a Dullnigtárnából), részint pedig a Gusztávaknából (Thinnfeldi fekű telep a IY.,
V. és VI. szintről) származott. Makro-zkoposan a különben hasonlóknak látszó
kőzetek abban különböznek egymástól, hogy az Uterisch-aknaiakban kvarcz bőven
v an; míg ez a Gusztáv-aknából valóknál teljesen hiányzik.
Az Uterisch-akna kőzete tömött, sötétszürke alapanyagú, főleg üde plagioklászléczecskékből, magnetit-kristálvkákból, augitszemekből és még ezeken kivül gyéren
közbe behintett barna magneziacsillámból áll. Ebben fekszenek egyes nagyobb vilá
gos zöld augitkristálvok, valamint szerpentinesen mállott, kalczittal átszőtt és az oli
vin alakjaira emlékeztető ásványszemek ; azonban még a legfrissebbnek látszó kőzetpéldányban sem sikerült ezen hálószerű szerpentin-tömegekben ép olivinszemekre
akadni. Mint állandó elegyrész mutatkozik benne továbbá a kvarcz, de nem mint
idegen, hanem mint a kőzet sajátos elegyrésze, mire a gyakran még felismerhető
piramisos alakja, mikrolitos üvegzárványai a benne található zirkonkristálvkák,
apatittűk stb. engednek következtetni. Végre említendők még egyes gyérebben
előforduló amfibol-pzeudomorfozák. Ezek olyan nagyobb amfibolok, minők a har
madkori bazaltokban és más fiatalabb kőzetekben is gyakran szoktak előfordulni,
s melyeknek tömege majdnem egészen idegen ásványokból, apró augit-, magnetités földpát-kristálykákból áll, a melyek között még csak imitt-amott látni még
valamit a hálószemen visszamaradott amfibolanvagból mely különben elég friss,
zöldes színű és erősen pleochroos.
A Gusztáv-akna kőzetei teljesen megegyeznek az előbbiekkel, csak hogy
hiányzanak bennök a kvarcz és az amfibol pzeudokristályki. Legfrisebb az átvizs
gált kőzetpéldányok közül volt az, mely az akna VI szintjéről származott. Ebben a
plagioklász kissé háttérbe szorul, de helyette egy színtelen trichites, üveges bázis
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szaporodik fel. mely a kőzetelegyrészek közé ékelődik. A kalczites í-zerpentinszemekben szerzőnek sikerült ugyan néhány friss augitszemcsét felfedeznie: de azért még
sem lehetett ezen pzeudomorfozák eredeti ásványait egész biztosan megállapítani.
Ennek a kőzetnek a kovasavtartalma 40*53°/o-ot tesz ki.
Végre a kőzetek elnevezését illetőleg melafiroknak kellene őket mondani, fel
téve. hogy a szerpentinizált ásványszemek egykor olivinek voltak ; ezen név mellett
szólana a csekély kova sav-tartalom is ; ellene pedig a kvarcz-tartalom. Ha azonban
idővel üdébb anyag tanulmányozása alkalmával kiderülne, hogy eme pzeudomorfo
zák netán valamely könnyen bomló augitos ásvány után keletkeztek, mit szerző
az előbbi magyarázatnál valószínűbbnek tart, akkor az Uterisch-akna kőzetét
kvarcztartalmú ; a Gusztáv-aknáét pedig kuarcznélküli augitporJirit- nek kellene
neveznünk.
Dr. S c h a f a r z i k F e r e n c z .
(12) E. M. K ohrbach . Ueber die Eruptivgesteine im Gebiete der schlesischmährischen Kreideformation, mit Berücksichtigung der ausserschlesischen Teschenitvorkommen. (T schermak , Mineralogische u. petrographische Mittheilungen, VII. kötet I. füzet,- 1— 03 lap. Egy színes táblával.)
Sziléziában és Morvaországban két krétakorú eruptiv kőzet fordul elő, melye
ket alaposan először T s c h e r m a k ismertetett «Die Porphyrgesteine Oesterreichs»
(Bécs ÍKOÍI.) czimű munkájában. Ezeket sajátságos összetételüknél fogva külön
névvel is jelölte és teschenit, meg pikrit nevek alatt vezette be az irodalomba.
Míg az utóbbi egy olivinben dús és földpátnélküli bazalthoz hasonlít; addig a
teschenit T s c h e r m a k , Z i r k e l és R o s e n b u s c h szerint egy plagioklász-nefelinkőzetnek tartatott, a melyekkel szintén főelegyrészek gyanánt még az augit és
amfibol', továbbá alárendelten az ilmenit és a p a tit ; néha pedig még ortoklász,
biotit, öli cm, titanit és magnetit járulnak. Utólagosan képződött ásványok az
aualcim, natrolith, valamint karbonátok is. A teschenit ezek szerint az idősebb plagioklásznefelin-kőzetek csoportjának egyedüli képviselőjének tekintetett.
Újabban R o h r b a c h foglalkozott eme két tipusz ; de főleg a teschenit kőzetei
vel behatóbban s tanulmányai közben azon meglepő eredményre jutott; hogy a
petrografia nagymesterei által is nefelineknek tartott’ liexagonok és hosszúkás
négyszögek semmi egyebek mint szokatlan dimenziókban kifejlődött apatit-krystálvkák. melyek szerző megfigyelése szerint 0'4 '*"/», vastagság mellett 107"',,, lioszszuságot és elérnek. Nefelin egyáltalában nem mutatható ki a szóban álló kőze
tekben és ennélfogva elegyrészei sorából kitörülendő. A nefelin kiküszöbölésé
vel azonban maga a teschenit is megszüntetendő mint különjellegű kőzetfaj és
;iz eddig ezen név alatt összefoglalt kőzetek beosztandók uralkodó augit- vagy amfiholtartalmuk szerint és régilb koruk alapján részint a diabázok , részint pedig
a d i o r i t o k csoportjába. Ha pedig esetleg korra nézve fiatalabbaknak bizonyulná
nak : akkor részint az augit-. részint pedig az amfibol-andezitekhez volnának
sorolandók.
Függelékül felsorolja szerző még a más vidéki teschen i t -előj öveteket, a
melyekben a nefelin szintén hiányzik. Ezekhez tartoznak a Kaukázus teschenitjei, valamint egy magyar előjövet is, a baranyamegyei teschenit Nagy-Köves mellől,
melyet szerző M aa s , pécsi bányaigazgatótól kapott.
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Utóbbi kőzetet azelőtt fonolit-nak vagy trachitdolerit-nak nevezték; G. v.
E a t h azonban nagy valószínűséggel a tescbenittel vélte azonosíthatni. Ennek a
kőzetnek mikroszkóp alatt való megvizsgálása azonban kiderítette, mire különben
már a kőzet makroszkópos külseje is utalt; hogy ez alkalommal csakugyan egy
erősen mállott és ennek következtében zeolitokban gazdag fonolittal van dolgunk.
Dr. S c h a f a r z i k F e r e n c z .
(13) K och A n t a l : A z a ra n yi hegy kőzetéről és ásványairól szóló közlemények

átnézete és újabb közlemények. (Mathem. és Természettudományi Értesítő

1884/5, ü l , 109.)
Szerző mindenekelőtt az idő egymásutánja szerint mindazon dolgozatok
kivonatait közli, a melyek a hunyadmegyei aranyi hegy kőzetét vagy ásványait
tárgyalják. Behatóbban foglalkozik dr. K r e n n e r munkálatával, a mely utóbbi
szerint az aranyi hegyi u. n. szabóit egy hipersztén. K oc h most hangsúlyozza,
hogy ő 1878-ban eredeti vizsgálataihoz csak többé-kevésbbé mállott, legföllebb
áttetsző, hajbarna kristályokat gyűjthetett; míg az átlátszó, üde kristályokra csak
1879-ben bukkant, de azokat többé tüzetesen nem tanulmányozta. A lapok hiá
nyos tükrözése volt az ok, minek következtében goniométeres meghatározásaiból
az aszimmetriás rendszert következtette. Az első adatok újból való taglalása után
szerző még fölemlíti, hogy néhány kristály kán nyomokban a Poc alakot is figyelte,
a mely a Pa pólus éleit arányosan tompítá le ; K och ezen makrodomát 2Poc-nek
nevezi, nyilvánvalóan a (212) K r e n n e r indexeknek hibás értelmezése folytán. Még
mint valószínűen kiképződött alakot a 2Pco-t is felsorolja, de meghatározó adatok
nélkül. Az elsötétedés szerinte is a vertikális élekhez orientált a ooPcc lapon és első,
2—3°-al eltérő adatait készüléke pontatlanságának tulajdonítja ugyan, de saját
ságosnak tartja, hogy v. L a s a u l x is annak idején eltérő sötétedést tapasztalt.
Az olvadást újból megvizsgálta és az szerinte egynémely diallag-éval egyező; az
első adat, mely szerint a szabóit nem olvad, irási hiba folytán csúszott be. Az új
vegyi vizsgálat is azt bizonyítja, hogy a szabóit valóban hipersztén és így K o c h is
az ő eredeti u. n. szabóit kristályait elváltozott és elmállott hiperszténck-nek tekinti.
Dr. K r e n n e r ismeretesen az aranyi hegy kőzetét hiperszténtrachitn&k nevezi,
mert úgymond a hipersztén mint elegyrész egyúttal a kőzet alapjában is benn
van. Ezen kérdést tárgyalja K o c h dolgozatának második részében. Szerző szerint a
legüdébb kőzet a meredek sziklafal keleti végének lábánál található.
E kőzet kékes- vagy hamusziirke, sűrű, nem lyukas vagy repedezett és a felü
letén ásványok, mint tridymit, pseudobrookit, hipersztén, amfibol stb. nem találha
tók. Eredeti elegyrészei a fínomszemű plagioklasz alap, az abból kivált a u/)it-tűk
és parányi szemek, továbbá magnetit- kristályok és biotit. Ellenben zárványok a víztiszta kvarczszemek, a sárgás vagy hagymazöld, elvétve borsónagyságú aagit-kristály töredékek ; a fekete, fénytelen ojxicitfóltok végre, valamint a hematit- és ferrit rész.
letek mdllási termények. K r e n n e r a kőzetben 0 ' 3 1 7 o foszforsavat közöl, ezért szerző
a mikroszkópos apatitokat különös gonddal kereste, de hiába. A vékony csiszolat
egész felületén a Streng-ié\e mikroszkópos próba sem sikerült úgy, hogy az apatit
a kőzetben magában konstatálható lenne.
Ezen szürkés, legüdébb kőzetektől kezdve egész sorozatai vannak az elváltó
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zott, elmállott kőzeteknek, a melyek mindinkább cöröses színűek és azok repedései
ben egyúttal az üde vagy mállott hiperszténkristályok valamint a többi ismeretes
ásványok is (közöttük a tökéletes bematit kristályok) találhatók; ezért szerző
korábbi nézeténél marad, mely szerint az aranyi hegy eredeti kőzete augitandezit,
melynek repedéseiben az elváltozás folytán uj ásványok (amfibol, hipersztén, pzeudobrookit, tridymit, bematit, apatit) keletkeztek, a mely másodszoros képződmények
azután tovább módosultak és változtak el.
K o c h végül néhány újabb adatot közöl az aranyi hegy kőzetének zárványai
ról, valamint azok kontakt képződményeiről; szerinte az aranyi hegy kőzetének kon
taktján képződött ásványok a következők: Ámítasz, anortit , amfibol, apatit, augit,
dirhroit(-), gránát, hem<itit, titanit, tridymit.
Dr. S c h m i d t S á n d o r .
(14) Dr. K r e n n e r J ó z s e f S á n d o r : A zggaditról. (Mathem. és Természettud.
Értesítő 1.884/5, III. köt. I4G 1.)
A nevezett ásvány, melyet legelőször 1840-ban Breithaupt ismertetett, az
andreasbergi jól ismert feketés szürke palán drúzákban vagy elvétve egyenként
található. Kvarcz és sphalerit a kisérő ásványok, a melyekhez még egy szürkés zöld,
leveles ásvány gömbös vagy aprófürtös aggregálásai is csatlakoznak, a mely az elmál
lott ripidolitra vagy inkább nakritra emlékeztet. Ez utóbbi ásvány a zygadit kristá
lyokkal gyakran összenőtt, mig a sphalerit mint legfiatalabb képződmény a zygaditra telepedett. A zygadit kristályai apró, vékony, hegyes rhombos táblák, úgy
hogy a drúzákból a végek lándzsahegyekhez hasonlóan bújnak k i; egyes körös
körül kiképződött kristályokra is akadni. A kristályokban gyakran sajátságos tejszinű foltok vannak, úgy hogy csak a kiálló végek csúcsa átlátszó. De — bizonyos
periklinekhez hasonlóan — tökéletesen átlátszatlan tejszinű kristályok is vannak.
Szerző az alak és a hasadás tekintetéből ez ásványt plagioklásznak mondja. A kristá
lyok alakjai mindig: M. (010). -'cPr-o (a legnagyobb), P(001) oP, x(101)., íPios
_
_
w
(e kettő egyforma keskeny); a további alakok még: v (lll). íPi, n(021). 2 Too,
T (lTO).
1(110). ooP1 és f( 130). ocP‘3. Az M (010).
lapjai vonalosak
a kisebb keresztvonalának iránya szerint, a mely irányban a kristályok belsejé
ben gyakran még üregeket és csatornácskákat is észlelhetni. Minden kristály iker a
karlsbadi törvény szerint; a zygadit kitünően hasad a oP (001) mentében, meglehető
sen M(010) és 1(110) irányában, de ez utóbbi nem mindig megfelelő. Az iker lecsiszolása után az elsötétedés foka a 010 lapon a 010:001 élbez 17° 12' (valószínűen
sárga fényre S.), 001 -en ellenben, hasadási lemezeken észlelve 4° 3<>\ Összehajtó
poláros fényben 010-on át nézve egy tengelykép lemuiskátái láthatók, ez kissé
bajolt és a középvonal pozitív; a tengelyszög olajban, sárga fénynél 84° 48'.
A mért élszögek szerző szerint kissé ingadoznak, mert a lapok kiképződése
csak ritkán kifogástalan. A legjobb kristályokban nyert értékek az alábbiak, egy
bevetve az albit számított értékeivel ( D e s C l o i z e a u x ) :
obs.

V : x = 001 : 101 = 52° 31'

P : M = <101 : 010 = 8C,'J I 1'
\ : M = 101 : 010 = 85° 54'
v : M ="í 11 : 010 = 50° 51'

calc.

52°
S()°
N(>°
51»°

17'
24'
21'
W
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n :M=
1 :M=
T:M=
f :M =
P :x =

=
=
=
=

4-6°
59°
60°
30°
8°

56'
58'
ca
11'
12'

46° 50'
60° 27'
60° 20'
30° 2'
—

még a kérdéses ásvány vegyi elemzését is közli, a melyet
0*4608 gr. gondosan kiválasztott anyaggal végezett:

K
J ózsef

021 : 010
110
: 010
*
TIO: 010
130 : 010
(ikerszög)

renner

L

oczka

Si02 ... ... 68.81%,
AI2O3
.....
19.41 «
Fe2C>3 ... ... nyomok
CaO
...
0-30%
MgO ...
nyomok
Na20
...
11.05%
K2O
... ...
0.41 «
H2 O
....
nvomok
99.98%
annak idején a zygaditban csak kpvasavat, agyagföldet és lithiumot talált, ezért K r e n n e r azt hiszi, hogy az elemezett anyag fölcseréltetett úgy, hogy
mivel B r e i t h a u p t és P l a t t n e r a zygaditot a castorral egy időben vizsgálták, tulaj
donképen P l a t t n e r a castort elemezte és az eredményt a zygaditra vonatkoztatták.
Ezekből szerző következteti, hogy az Andreasberg-ről származó zygadit egy
<dbit, a mit egyébként már korábban D e s C l o i z e a u x valószínűnek tartott. A álhit
zygadit alakját K r e n n e r még Kongsberg-rö\ sorolja fel, a hol főleg a szalagalakú
ezüst üregeiben vannak a rendkívül apró tejes szinű albit-táblácskák, úgy mint az
andreasbergiek, kvarcz társaságában a lapokban gazdag kalczitok mellett és ugyan
csak egy ripidolithszertí ásványnyal. A jól ismert axinit-kristályokkal a Dauphinéban is hasonló albitok találhatók.
D r . S ch m idt S á n d o r .
P

lattner

r

(15)

/

Ásvány-elemzési közlemények.
Kiadja a m. tud. Akad. 1885. XV. 1 p.)

L oczka J ó z se f:

( É r t e k , a t e r m . t u d . k ö r.

1.
Vöröspataki arany, a j Hosszúkás leveles, itt-ott kristálylapok láthatók.
Faji súlya 16*0022, két meghatározás közepe. Alkotását 0*3807 gr. anyagból derí
tette k i :
Au
... .... ... 72.49 °/0
Ag ... ... ...
27.60 «
100.09%
Kis ikozitetraéderek csomója. Faji súlya = 15*0080, két meghatározás
közepe. 0*5631 gr. anyag elemezésének adatai:
b)

Au
... ... ...
Ag ... ...........
Kvarcz
... „ .

66.38%
33.22«
0.42«
100.02%

IRODALON.

2. Csikiovai gránát. Faji súlya = 3*6103. — Az elemzésre elhasználtatott
2'9002 gr. anyag.
SiÜ2 ........... ... 39.05%
AI2O3
...........
IS.85 «
FesOs ... ... ...
5.36 «
MnO
... ...
0.21 «
CaO .................
35.65 «
MgO
...........
0.82«
KüO ... ... ...
0.11 «
0.08 «
NasO
...........
IÍ 2O ........... ...
0.56«
101.29%
Megfelel tehát a (Ca, Mg)3 (Al, Fe)í [Si O4 ]3 formulának.
3. Andreasbergi zygadit. Az elemzést 1. a megelőző oldalon.
4. Andreasbergi löllingit. A szürke, leveles ásvány töredékeny; ugyancsak
szürke érezre telepedett le. Itt-ott aprócska kalczit tisztátalanítja. Csak a levelecskék
elemeztettek. Faji súlya = 7'4746 ; 1•7005 gr.' anyag elemeztetvén, az eredmény;
S .................
...
0.84%
As ... ... ...
08.08 «
Sb
... _ . ...
4.03 «
0.10 «
Cu ... ...........
Fe ................... 27.32 « és 27.11
SÍO2 ...................
0.10«
100.47%
Megfelel Fe (As, Sb)2 -nek.
5. Dognácskai augit. Vékony lemezekben zöld, a vastagokban pedig zöldes
feketeszinű. Gyakran kalczit és galenit tisztátalanítja; az elemzéshez tiszta lemezek
választattak. Faji súlya : 3*5573 ; az elemzés — 3‘3808 gr. anyagból— az alábbi
számokat szolgáltatta:
SÍ02 ................... 48.38°, 1
0.68 «
A1.0» ...........
Fe20a . . .
3.23 «
FeO...................
15.88 «
7.94 *
M n O ...................
22.10 *
CaO...................
2.22 <«
MgO ... __ ...
0-10 A
K2O................ .
O-ls
«
N a « 0 ...................
100.71 %
Ezen ásványt korábban már dr. H i d e g h K á l m á n is elemezte. Az itt felsorolt
megelemzett ásványok a nemzeti Muzeum gyűjteményéből valók.
Dr. S c h m i d t S á n d o r .
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<16) M edgyesy B é l a . A rodnai kékes szürke ásvány kéregről. (Orvos-term.
tud. Ért. 1884., 212. 1.)
Szerző kideríté, hogy a rodnai kristályos-vaskos pyrit, galenit és kalkopyrit
darabokon 1880-ban gyűjtött kékesszürke kéreg voltaképen több ásványnak
keveréke.
Dr. S c h m i d t S á n d o r .
(17) B e n k ő G á b o r : A czölestin és baryt egy ujabb előfordulása Erdélyben.

(Orvos. term. tud. Ért. 1885, 57 1.)
A czölestin új előfordulása a Bdcsitorok felső kőbányáiban létezik, hol azt két
féle változatban találták. Az egyikben a czölestin a mészmárgában eret formál, össze
vissza nőtt kristálycsoportok módja szerint. A kristályok többé-kevésbbé viztiszták,
kissé a szürkésbe játszók; nagyságuk 2—8 %i, de némely töredékek 17
széle
sek, 2 m[m vastagok. A vegyi alkotásukat K o c h F e r e n c z derítette ki, ez pedig az
alábbi:
SOs ... ... ... 43.43%
SrO... ... ...
54.45«
CaO ... ... ...
1.09«
F2O3 , AI2O3 ...
0.48 «
SÍO2 ... ... ...
0.14«
Izzítási veszteség
0.33 «
90.92°

0

Faji súlya = 3*S73. A kristályalakokat szerkő a kézi goniométerrel (!) határozta
meg, de összesen csak két közelítő szögmérési adatot közöl. Az elszámlált alakok
a következők a MiLLER-féle állásban (szerző az AuERBACH-félét használta) z. (111). P,
0(011). Poo, h.(012). V2P-^, 6.(021). 2Poo, c.(100).oP, b.(010). ooPco, k.(101).
Poo, d.(l02). V2P 0 0 , m.(l 10). 0 0 P ; leggyakrabban c.(001), oP képződött ki, mely
szerint a kristályok egyúttal táblásak. Szerző még egy makrodomát említ: (201).
2Poo (V2 P ->o az AuERBACH-féle állásban), ez a ref. szerint úgy látszik a czölestinnél
még nem találtatott, de szerző szögmérése: « \ 2 P 0 c : ‘ »Poo = 114— 115°» bizo
nyítja, hogy ez alak voltaképen a k.(101). Poo. A kombinálásokból említhető:
o, c, k ; o, c, d, z ; v, c, m, k ; v, c. d. m ; v, c, d, m, z : v, c, d. k. m ; v. li, c:
v, s, d, m ; c, b, d, m ; v, li, c, b és k '? (szerző 1 2 P0 0 alakja).
A má^ik czölestin a durvamészből származik, a melyben az Ecliinolampas

giganteus var. altus kövesítője ; ennek a belső hézagait ugyanis táblás leveles czöle
stin tölti ki. A lemezek a oP-vel sűrűn összenőttek. A kékesszürke kristályok által
tetszők ; faji súly = 3.902, vegyi alkotásuk pedig Koch F eren cz szerint:
so3 ... ... ... 43.37%
54.59 «
SrO... ... ...
0.75 «
CaO ... ... ...
Fe20.i, AI2O3 . . .
0.43 «
0.45 «
SÍO2 ... ... ...
0.37 «
Izzítási veszteség
99.96%
Földtani Közlöny, XVI. köt. 1886.

Ifi
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A baryt új előfordulása a Kapus völgyben, Szamára felett létezik, a bol a
kristályokra az agyagcsillámpala repedéseiben akadni. Ezek általtetszők, szürkések
és olykor vasoxidbidráttal boríttattak be; táblásak a c.(OOl). oP (M iller) szerint
és kombinálásuk: c.(OOl). oP,m. (HO)ooP, d. (102). V2P 0 0 , o.(Oll). Poo.
Dr. S chmidt S ándor.
(18)

M edgyesi

B éla : E rdély zeolitjeiről. (Orvos-term. Ért. 1885, X, 85. 1.).

Az ide vonatkozó irodalom tekintetbe vételével, szerző saját vizsgálódásaival
revideálta Erdély zeolitjait. Analcim: Erdélyben bizonyosan alig találták még.
Chabasit :Erdélyben összevéve igen ritka; helyiségei: Csebe a Magura hegységben s
Pojána és Tekerő között. Desm in: a bizonyos helyiségek: Herczegánv, Kis-Sebes
Csúcsa mellett és Pojána. a) Herczegány, a dacit repedéseiben lemezes legyezőszerű alakokban. Faji súlya: 2.135 három meghatározásból. Szerző 4.134g. anyagot
elemezvén, vegyi alkotása a következő;
SÍO2 ... ... ... 57.1 J °,o
AI2O3
_ ...
17.17«
CaO ... _. ...
8.30«
Izzítási veszteség
16.93 «
99.51 %
h) Kis-Sebes, Csúcsa mellett. Sötét narancs-húsvörös szinű, a dacit repedé

seiben kalcittal; eleintén heulanditnak vélték. A vegyi elemzés — 1.929 gram
mal — eredménye :
SÍO2 ................... 57.127«
A I2O 3
...........
16.08 «
CaO ... ... ...
8.82 «
Izzítási veszteség
16.18 «
98.207«

c)
Pojána , a diabázporfiritban vékony tűkben vagy táblásán. Epistilbi
Nagyág, a Kálvária-hegy kőzetének lyukaiban; úgy látszik igen szórványosan.
Gmelinit : ennek valamennyi közölt előfordulása dr. K och A ntal szerint kétséges.
Heulandit: Erdély leginkább elterjedt zeolitja, melynek bizonyos helyiségei:
Borév és Sinfalva között, Csicsóhegy, Krecsunyesd, Lunkoj , Nyirmezö, Pojána,
Toroczkó és Tekerő, a mállott diabázporfiritok, melafirok és augitporfirok repedései
ben, ürességeiben; de fiatalabb tertiär kőzetekben is. Szerző a jjojánai heidanditot

tüzetesebben vizsgálta meg. Ennek faji súlya: 2.164 három meghatározásból. Az
elemzés — 2.231 gr. anyaggal — az alábbiakat deríté k i :
SÍO2 ................ . 59.82°/«
AI2O3
... ...
17.48«
CaO ........... ...
x.42«
Izzítási veszteség
14*07 «
99*79° «
Laumontit: Borér és Sinfalva között a diabázporfirit sziklák repedéseiben
kvarcz és kalczit társaságiiban ; jobbára sárgás- vagy vöröses fehér; a kristályok táb
lásak. Faji súlya: 2.32N, bárom meghatározásból. Szerző 0.593 gr. anyagot elemezett:
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SiOá ... ... ...
AkOs
... ...
CaO... ... ...
Izzítási veszteség

57.21%
22.14-«
10-54.«
11.02 «
100.91%

Az elemzett anyagot azonban, mint M edgyesy megjegyzi, kvarcz tisztátalanította, tehát további következtetéseit mellőzni kell. Natrolith •' a Tamásesd völgy
kőzetében. Phillipsit valamint skolecit még bizonyosan nem találtatott. Stilbit:
Xyir mezön és Toroczkón. Vizsgálódásait szerző a kolozsvári egyetem ásvány-föld
tani intézetében végezte és az anyagot is dr. K och A ntal tanártól kapta.
Dr. S chmidt Sándor.

(19)

M agyar arzenopyritek vegyi elemzése {Természetrajzi
Füzetek, 1885, IX, 285.1.).
L oczka J ó z s e f:

A magyarhoni arzenopyritekből eddig csak az Oraviczáról származót elemez
fék, L oczka e dolgozatában a többiek vegyi alkotását deríté ki.
1.
Felsőbányái arzenopyrit. Vékony, itt-ott bronzszinűen bevont kristályok.
Faji súlyuk 20.7° C.-nál = 6.107, két meghatározás középértéke. Szerző úgy ezen
érczet mint a következőket száraz klorgázban bontotta el. Igen tiszta kristályok
ból kiválasztott 0.4-199 gr. anyag szolgáltatta az alábbi százalékokat:
S ... ... ... ... 21.11%
Sb ... ........... .......0*28 «
As
... ... ... 42.94 «
Fe .........
...
35.04«
99.37%
Tapasztalási formulája teh át: Feis Sie Asi*.
2.
Zalathnai arzenopyrit. A tűalakú, sárgásán bevont kristályok faji súlya
19.5°C-nál: 6.122, két meghatározás középértéke; 0.4933 gr. anyag elemeztetett.
S... ... ........... 20.59%
Sb ... ... ...
0.14«
As
... ......... . 43.37 «
Fe ... . . . _
35.30«
Au
... ... ...
0.07«
Maradék (SiOa, K, Ca) 0.42
99.89%
Formulája: Feis Si6 A sm, vagyis mint az előbbi.
3.
Rodnai arzenopyrit. A kristályokat ugyan pyrit, sphalerit, galenit és kalcit
kisérik, de Loczka a széttört darabokból a legtisztábbakat gondosan kiválasztotta.
Faji súly 20° C-nál: 6.078, két meghatározás középértéke. Az elemzéshez 0.4309
gr.-ot használt el.
S ... ... ... ... 21.82%
Sb ... ... ...
0.16 «
As
... ... ... 42.04«
Fe ... ... ...
35.72 «
99.74 «
16*
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Tapasztalási formulája tehát: Fe» Si« As«.
4.
Bindti arzenopyrit. Ezen arzenopyrit nagyobb kristályokban talk
kvarcz társaságában találtatik. Faji súlya 24° C-nál: 6.090, három meghatározás
középértéke; az elemzésre 0.5343 gr. fordíttatott; a százalékos alkotása — 1.42%
elbontatlan maradék (SÍO2 , Fe, kevés K és TiOa) levonása u tán:
S ... ... ... ... 20.10%
As ... ... ...
45.12«
Fe
...................
35.04 «
0.06«
Co ........... ...
100.32'%
Megfelel: FeAs S formulának.
5. Csiklórai arzenopyrit. Sugáros, csekély kalczittal. Faji súlya 17° C-nál:
6.160, két meghatározás középértéke. A megelemzett anyag 0.5091 gr. volt.
S ... ... ...
20.24%
As
... ... ... 45.23 «
Sb ... ... ...
nyomok
Fe
... ... ... 34.78 <■
Co ... ... ...
0.30«
Maradék ... ... 0*11 «
100.66 %
Ez szintén megfelelő: Fe As S-nak.
Mindezen arzenopvritek a magyar nemzeti Muzeum ásványtárából valók.
Dr. S chmidt S ándor.
(2 0 ) l ) r .

S ip ö c z L a j o s :

Néhány magyarhoni ritkább ásvány faj vegyi ösz-

szetételéről. (Math, és term. tud. Értesítő III. 188. 1., Grotli’s Zeitschrift

für Ivryst. XI. p. 209.)
Szerző a magy. tud. Akadémia mathem.-term. tud. bizottságának megbízásá
ból (187!)) vizsgálta meg a következő ásványokat.
1. Ojfenbányai sylranit. Táblás és oszlopos, ezüstfehér kristályok. Faji súly •'
S.0733, két meghatározás középértéke. A csekély kvarcztartalom elhagyása után
a százalékos alkotás:
Ag
... _ ... 11.90%
A u ........... ...
25.87 *
Cu
..................
0.10 <•
Fe ... ...........
0.40 «
Te
................ . 62.45 <•
100.72°/«
A tapasztalási formula: Agr, Au« Teás.
2. Nagyági krmnerit. Világos aczélszürke, mélyen barázdált, koczkás és osz
lopos kristályok. F.s. = 8.3533, két meghatározás középértéke. A csekély kvarcz
tartalom elhagyása után százalékos alkotása :
5. *7%
Ag
.. ...........
Au ... ... ...
31.77 «
C11
_ ... ...
0.3í „
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Fe ... ...
Te
... ... ...
Sb ... ... ...

0‘5 9 «
58.60 «
0 .6 5 «
100.82%

Megfelel: Ag3 Auio Te26
-nak.
/
3. Nagyági nagyágit. Olomszürke, táblás
határozás középértéke.
Pb
... ... ...
Au ... ... ...
F e ... ... ... ...
S
... ... ...
Te
... ... ...
Sb ... ... ...

_

kristályok. F. s. = 7.4613, két meg
56.81%
7.51 «
0.41 «
10.76«
17.72«
7 .3 9 «
100.60%

Tapasztalási formulája : Pbss Aiu Tei* Sbe S34 .
4. Felsőbányái icolframit. Fekete szinű, prizmás és táblaszerű kristályok.
F. s. = 7-4581, két meghatározás középértéke.
WOs ... ... ...
Feü
... ...
MnO ... ... ...

76.14%
15.67 «
8 .3 4 «

100.15%
Megfelel: Mn Fe 2 Ws Oi2 -nek
5. Börzsönyi wehrlit. Szürke leveles darabok. Ezen ritka és csak hiányosan
ismert ásvány vegyi vizsgálatához az anyagot S. egyrészt dr. Szabó J ózsef egye
temi tanártól a budapesti egyetem ásványtani intézetéből, másrészt a bécsi cs. kir.
udvari ásvány-kabinetből, a bold. dr. H ochstetter F erdinand szívességéből nyerte.
A budapesti anyag igen tiszta volt és ezen észlelve a wehrlit igen jól hasad
és a vékony levelek rugalmasak. Onfehér szinű, aczélszürkéhez közelítő és fémes
fényű. Keménysége a hasadási lapon a 2 alatt, az élein pedig a 2 felett van.
F. s. = 8.368, három meghatározás középértéke.
A mennyiségi elemzések, a csekély vastartalom elhagyása után a következő
százalékos értékeket szolgáltatták:
Budapesti
egyetemi drb.

... ...
Ag
Bi ... ...
Te
S ...........

4.37%
59.47 «
35.47 «
—

99.31%

Bécsi cs. k. udvari
ásványtári drb.

0.48%
70.02 «
28.52 «
1.33 «
100.35 7 0

Ezen számokból pedig látható, hogy a Börzsönyről származó kétféle wehr
lit két különböző ásvány.
6.
Oraviezai nikkelércz. Apró szürke kristálydarabok. Faji súlya: 6.1977, közép
értékben. A salétromsavban oldhatlan maradék (kvarcz, arany, ezüst) elhagyása
után százalékos alkotása:
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5 ... .
... ...
As ... ... ___
Bi
........... ...
Fe .................
Ni
... ... ...
Co . . __ ...

18.20 7o
44.35 «
O.U «

0.9!) «
29.22«
G.75«
99.62 7o

7. Dobsinai szürke nikkelércz. Kristályos csomók, feketésszürke színben ; koczkásan hasadnak. Faji súly = 6.514 középértékben.
5 ... ... ...........
As ... ... ...
Fe
... ... ...
Ni ... ... ...
Co
... ... ...

10.93 7o
56.83 «
1.75«
29.54 «
2.14%
101.1!) 7u

8. Dobsinai nikkelin. Világos rézvörös vaskos érczdarabok. Faji súlya =
7.5127 középértékben.
S.
... ... ...
2.30°,,
Bi . . ... ...
0.10«
Fe .. ... ... ... 0.17 c
Sb ......... . ...
2.03 «
As
.. ... ... 53.33 «
Ni ... ... ...
42.65 «
100.58%
A legkisebb formulája :Ni As, a melynek eléggé megfelel, úgy azonban, hogy
az As egy részét Sb és S pótolja.
9. Felsőbányái semseyit. Apró szürke táblaszerű kristályok. Faji súlya :
5.9518. Ezen új ásvány százalékos alkotása:
S_
.................
Sb
... ...
Pb
.. ...
Fe .
... ...

19.42%
26.90 «
53.16«
0.10«
99.58%

10. Magyarhoni sphaleritok.
a)
Kapuik. Sárgásbarna, általtetsző kristályok. Faji súlya : 4.0980, középér
tékben. Százalékos alkotása :
S
.....
32.98 7..
Pl)
... ...
0.05*
Cll .
. . ... .
0.0! >«
Sb ...................
0.0 í <■
As
. . . . nyomok
Mm ..................
0.37'',,
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24-7

Cd ... ... _
1.05«
Zn
... ____ 64.92«
100.04 «
b)

Nagyág . Barnás általtetsző kristályok. Faji súlya : 4.0635 középértékben.

A csekély kvarcztartalom levonása után százalékos alkotása:
Pb
Cu
Sb
As
Mn
Fe
Cd
Zn
S

...

...
0.06%
_ ... ... nyomok
... ...........
* 0.08%
... ... ... nyomok
...................
1.56%
1.37 «
... ... _ .
0.14 «
... ... ...
... ........... 63.76 «
33.47 «
... ... __
100.44%

c ) R odna. Jól kiképződött fekete kristályok. Faji súlya: 4.0016.

Mn
... ... _
0.37%
Fe ..........._ ...
12.19«
Zn
.................... .
52*10«
Cd ... ... ...
1.51 «
S
... ...........33.49 «
99.66%
d ) Selmecz. Sárga, átlátszó, igen fényes kristályok. Faji súlya: 4.109.

Fe
__
C d .................. .
Zn
...
......................
S

0.47%
1.52«
65.24 «
32.79 «
100.02%

11.
N agyági bournonit. Szürke, igen fényes kristályok, nagyságuk 2—3 w/,„.
Faji súlya: 5.7659.
Pb
...
43.85%
Cu
... ... ...
12.87 «
Fe
... ... ...
0.51 «
M n ........... . ...
0.26 «
Zn
. ...
0 .2 0 «
Sb
... ... ...
18.42 «
As
...
3.18 «
S
...
.
20.22 «
99.51%
Dr. S chmidt Sándor.
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(21) Dr. K ren ner J ózsef S ándor : Tellurit Facebájáról (Természetrajzi
Füzetek, X. 81. 1. 1886.).
A facebájai tellurit egy szarukőszertí kőzet lyukaiban találtatok tellur, p y r it
s kvarcz társaságában. A tellurra rakodott pyritek különösen érdekesek, ezeket
ugyanis olykor csakis a 202 (211) formálja, más esetekben a kombinálás aprócska
0 . (111) és ocOo©. (100) által gyarapodik. Szerző még az h/-iOh ^ (522) és 303. (311)
lmszonnégveseket is em líti; különben az apró facebájai pyritek alakulása a közön
séges, t.i.

• (201), 202. (211). Facebájáról a telluritet már régebben ösmerték,

mint igen apró víztiszta vagy sárgás kristályokat, a melyek vagy egyenként vagy
pedig gömbszerii csoportokban képződtek. Alig egy év óta újból tellurit-kristályokra
akadtak. Ezek mézsárgák és 3™fm nagyok is; de K renner nyomán pontosabb kristály
tani meghatározásokra nem valók. A régebben talált, legfeljebb 17%l nagy gyémántfényű kristálykák alakulása azonban olykor kifogástalan; úgy hogy ezeket vizs
gálta meg.
A kristályok geometriai és optikai sajátsága romban szimmetria mellett
w
bizonyít. A kiképződés a desminliez hasonló, legnagyobb a b. (010). ooPo©, a
mely szerint a kristályok táblásak is, a vertikális tengely irányában kissé megnyujtva; ez a lap sokszor a vertikális tengelyivel egyközes irányban finoman
rostos. A további alakok : r. (120). 00 P 2, s. (140). ocP*, olykor még az m. (110) 00 P is.
A tetőn p. (111). P található. Krenner szerint az r. hajlása nem igen állandó, az s
pedig olykor a (4.17.0). ooP17,« prizma tengelymetszéseihez halad.
obs.

p :
p :
r :
s :
m:

p' =
p3 =
r' =
r =
m‘ =

Hl :
111 :
120 :
140:
110:

1T1 =
Ti 1 =
120 =
120 =
110 =

calc.

36° 12
85° 4
85° 6
85° 10'
19° 1
18° 52'
49° 30ca 49° 22'

A tengelyek aránya ezek után : a : b : c = 0.45957 : 1: 0 .4 6 4 9 5 . A kristályok
könnyen hajlíthatok és kitünően hasadnakab(010).ocPoj szerint.
Az optikai tengelyek síkja: a. (KM)). 00 P 00 , az a középvonal, mely a makrotengelvlyel egybeesik negativ és ennél az optikai tengelyek szöge 140°N' (Na fény,
209C), a monobromnaphtalinban (ez utóbbinál n = 1.6567, 20° C, Na fény).
Dr. S chmidt S ándor.

(22) Dr. K renner J ózsef S á n d o r : Symplesit Felsőbányáról. (Természet
rajzi Füzetek, X. 83. 1. 1886.).
A felsőbányái symj>lcsit kristályai egy likacsos, szürke, kissé vasas vagy okke
res szarukövön termettek, vagy egyenként a drúzos kvarczrétegeken, vagy pedig a
lyukakban mint olykor 4
hosszaságú, rostok-szálakból való sugaras-gömbös cso
portok. Átlátszók, hagyma-tengerzöld színűek, az át nem látszó mállottas kristá
lyok azonban barnás zöldek. Kristályrendszerük a monoszimmetviás ; rendesen kes
keny o>z]oposalí, olykor táblásak a szimmetria-sík szerint. Kombinálásuk : m. (110).
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ocP, melyet az r. (013). VsJioo tetőz; ezekhez járúl némelykor b. (010). ocfioc,
ritkán és keskenyen a. ( 1 0 0 ). oc?oo és a kissé gömbölyű c. (0 0 1 ). oP. A prizma
gyakran ugyancsak gömbölyöclött és a vertikális tengelylyel egyközesen rostos;
a doma rendszerint egyenetlen, szemölcsös.
obs.

m: m' = 110: 1 Í0 = 73° 24'
b : r = 010: 013 = 77° 46'
m: r = 110: 013 = 6 8 ° 56'
Ezekből: a : b : c = 0.7806:1 :0.6812 és ß = 72°43'. A kristályok kitünően
hasadnak a szimmetria-sík szerint. Az optikai tengelyek síkja a szimmetria-síkra
normális, a szimmetria-tengely (b) egy negativ középvonal, melynél az optikai ten
gelyek szöge olajban 2 0 ° C-nál 107° 28' Na fényben. A másik középvonal a geome
triai tengelyek tompa belső szögében a vertikális tengelyhez 31° 48'-el hajlik (Na
fény ? a ref). A kettős törés igen energiás, a pleochroismns is tetemes, 1 mfm vastag
kristálynál a színek:
a — középvonal irányában

a + középvonal szerint

kékeszöld-kacsakék,
legjobban abzorbeál

világos sárgászöldvilágos olajzöld

az optikai normális mentében

majdnem víztiszta,
kissé zöldes sárga,

Vékonyabb lapocskákon, különösen az utolsó két irányban elhalványulnak a
színek és különbséget alig figyelhetni; a mállottas kristályok színe minden irány
ban meglehetős egyfonna barnászöld.
Végezetül szerző ezen ásványnak chemiai minőségi próbáit közli és meg
jegyzi, hogy a thiiringiai symplesit-kristálykák optikai orientálása a szimmetria
síkon olyan mint az itt ismertetett felsőbányaiaké.
[A ref. megjegyzése. A symplesitnek ezen itt közreadott kristálytani viszonyai
egybehangoznak a vele analog alkotású ásványok sajátságaival, úgy hogy ezen
kristálytanilag még mindig hiányosan ismert izomorf sor (1. Groth, Tabell. 2 Aufl.
p. 67) kristálytani analógiája is immár jobban nyilvánvaló :
%
Vivianit ... Fe3 (P O* )2 . 8 H2O a : b : c = 0.7498 : 1 : 0.7017. [i = 75° 34'
Sym plesit... Fen (AsO* ) 2 . 8 H 2O a : b : c = 0.7806 : 1 : 0.6812, %= 72° 43'
Erythrin . . . C 0 3 (AsO* )2 . 8 H 2O a : b : c = 0.75 : 1 : 0.70.
?r = 75° ca.]

Dr. S chmidt S ándor.
(23) Maclerspach L i v i u s : A tiszolczi m. k. kincstári bányák. (Bányászati és
Kohászati Lapok. 1886, 7. szám 55. 1.)
A hol a Szreborna és Stnimplova patakok egyesülésénél a Rim a vize támad,
ez a pont egyúttal az érczes vidék kezdete a szóban forgó térségen. Az érczes kőze
tek innét a Eima jobb partján Tiszd.cz felé húzódnak, D. E. csapás-iránynval és a
Magnetova, Kisova, Masna csoportokat formálják. Legalul gnájsz található, a
melyre triaszkorbeli mészkő és dolomit ülepedett, mindezeken egy «trachit » tört
keresztül. Az érczekre egyáltalán az érintkezési lapok mentén akadni, még pedig
úgy a gnájsz és mészkő, mint a trachit és mészkő vagy a gnájsz és trachit között;
de az érintkezési sávokon kívül érczfonalak szórványosan lelhetők még az érintke-
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zésekliez közelebb távolabb, úgy a trachitban mint a mészben. Szerző ezen ércztermő
helyet «érintkezésbeli tömzsök» jellegével bírónak véli. A <piájszban sok a földpát, a
kvarcz sötétszinű, a csillám pedig szórványos, rendesen igen apró, sötét lemezekben
(Masna). A Magnetova hegy alján a siklónál a gnájsz gránitjellegű és helyenként csil
lámpala váltogatja (Alsó Vilmos-tárna). A trachit — szerző szavaival — a ndezinkvarcztrachitnak jellemezhető és miután a plagioklász benne a legtöbb, közel való volna
a kvarczdiorithoz, a mely néven Niedzwiedzki a bánát-moraviczai syenitet ösmerteti. A trachithoz közel a mészkő részint hófehér márvány, részint kékesszinű,
kristályos; a tömzsök közelében helyenként gránát-mészszé változik. A csillám pala az érczek közelében málladozó, egyébként kvarczczal bővelkedik.
A gnájsz és mészkő között p. o. a Masnán főképen pyrit a töltelék, mely
részben limonittá változott; a felsőbb tájakon tiszta limonit található. A tömzs itt
tetemesen vastag és a főérczen kívül még a következő ásványok lelhetők: pyroluzit ,
a limonit társaságában ; kalczit, igen szép kristályokban, továbbá «lillit , mely K r e n ner szerint igen finom kékes, erősen dichroistikus turmalin -tűknek kérgeiből áll, a
melyek hófehér apatit- prizmákat vesznek körül. Kisérő ásványok: brookit és
anatasz ; az anyakőzet nakritszerií ásvány.»
A mészkő és trachit érintkezését a Kisova és Magnetova hegyeken művelik.
A töltelék a Ivisován parit, magnetit , limonit (vésés veresvaskő), a Magnetován
pedig részint tiszta, részint pedig meszes és pyrites magnetit. Ezeken kívül talál
hatók m ég: vascsillám, zöld gránát (a József- és Mihály tárnán szép apró kristályok
ban), tremolit, kalczedon, szerpentin.
Végezésül M aderspach ezen érez előfordulást igen hasonlónak véli a moravicza-dognácskaival. A trachit — úgymond — itt mint ott andezinkvarcztrachit vagy
kvarezdiorit, a gnájsz is megegyező; csak a mészkő Tiszolczon triaszi, Moraviczán
pedig kréta-korú. Szerző egyébiránt a tiszolczi mészkőben kövületeket nem talált.
A bécsi Geologische Reichsanstalt térképén egy csíkban zöldpalát is kijelöl
tek ; de M aderspach szerint a kijelölt helyen ez a valóságban hiányzik.
Szerzőt e bányák megvizsgálásával a m. k. kincstár bizta meg és ezen mun
kálatát egy ideális profil és 5 metszés illusztrálja..
A ref. megjegyzése. M aderspach a tiszolczi eruptiv kőzetet «andezinkvarcz
trachit »-nak mondja, de a kőzettani megokolás hiányzik. Hogy pedig ez mennyire
kívánatos, én csak egy tiszolczi kőzet rövid mikroszkopiái leírását csatolom ide, a
mely a Lipót-tárnából való és a m. k. földtani intézet birtokába a MADERSPACH-féle
gyűjteménynyel került (OtKi. szám). A vékony csiszolatot S emsey A ndor úr ösmert
buzgóságának köszönöm. E kőzet bázisát léczalakú földpát-mikrolitok formálják,
a melyekhez magmtit- pontocskák, szemecskék sűrű behintéssel járulnak. Kivált
nagyobb kristályokban a plagioklászök bőven találhatók, a melyek itt-ott sok apró
gázbuborékokat zárnak magukba. Egyik másik plagioklász-kristály derékon ketté
tört, a két elmozdított darab azonban még együtt található ; az eltűrés mechanikai
okozóját a lemezkén nem láttam. A bázisban még itt-ott egy sárgás-zöldes piroxén
ásvány kristály-metszései is lelhetők, a mely kisebb kristálykák optikai viselkedése
a hypersztén-t bizonyítja. A csiszolatokban még nehány nagyobb, de jobbára már
elváltozott amfibol-kristály is van, mágnesvas-koszorú övezi azokat, sőt avval telidestele is találhatók. A kőzetben finom repedések ágaznak szanaszét, a melyeket
egy barnás sárgás állomány bélel; a repedések a plagioklászokon is áthúzódnak és
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a plagioklászokban ezen repedésekben a magnetit-pontok is megfigyelhetők. Egy
helyen az elváltozott amfibol egy plagioklászra helyezkedett; ennél tehát későbbi
eredésűnek látszik. A magnetit-szemeknek itt-ott vörösbarna udvara van.
Hogy ezen kőzet nem «anclezinkvarcztracliit» (a mely elnevezést egyébként
jobban megvilágosítani kellett volna), az nyilvánvaló. A moravicza-dognácskai
analógia is csak egyelőre a papiroson maradhat meg, a mely ércztermő helyre
nézve egyébként H j. S jögren legújabb munkája más világot vetett.
Maderspach a Masnáról a lillit-et is megemlíti, a melyre vonatkozó szavait
híven közlöm. Csak azt óhajtanám tudni, hogy milyen lehet ez a «lillit», mely
apatit- prizmákra helyezkedett turmali «-tűkből való ? ! Bizony nagy ideje volna
már, hogy ásvány-földtani Íróink a pongyola írási módot mellőzve, az exaktságra
törekednének! Nem lehet csakis ezen itt felsorolt dolgokból M aderspach munká
jának érdemét megítélnem, de hogy az ilyen elhamarkodások javára nem válnak,
az önkéntelenül következik.
Dr. S chmidt S ándor.
(24) A. E z e h a k : Bemerkungen über einige Foraminiferen der Oligocänformation. (Verli.„des naturforsch. Vereines in Brünn. XXIII. B. p. 123— 120.)
Azon időtől fogva, hogy H antken a Clavulina Szabói rétegek foraminifera
faunáját kimerítően ismertette, a külföldi oligoczén képződményeknek hason irány
ban történt tanulmányozása által egyneliányára kimutatható, hogy ezek és a mi
Clavulina-rétegeink szoros összefüggésben vannak ; így a morva oligoczén tály ágról
R hezak1 már 1SS 1-ben említi, hogy a nagy mennyiségű meszes kovagos héjjal bíró
foraminiferák alapján valószínűleg közelébb simul a mi oligoczén korú tályagunkhoz,
mint a német oligoczén képződményekhez, ámbár e kettőt nem tartja különbözőknek
korra nézve, hanem csak különböző chorologus viszonyok közt képződöttnek.
Később H antken2 az Euganeák földes mészmárgáját főkép a benne talált
foraminiferák alapján egyenesen egykorúnak mondja a Clavulina Szabó i-rétegek
alsó osztályzatával, a budai márgával.
Ezt követé A ndreae3 munkája, melyben kimutatta, hogy az elszasszi oligo
czén rétegek a mienkkel rokonsági viszonyban állanak.
Legutóbb fönt említett czím alatt R hezak beszél meg palaeontologiai szem
pontból két foraminifera-fajt u. m. a Cornuspira polygyra Rss.-t és a Haplophragmium aeutidorsatum Hantk.- 1, melyek úgy az elszásszi oligoczénben, mint a morva
tályagban, mint a Clavulina-rétegeinkben honosak és egy Rhabdammina ? sp.-t,
mely a két külföldi képződményekben honos.
'
A részletek kerülésével említeni óhajtjuk, hogy a Cornuspira polygyra kül
földi példányai is az Ammodisms Rss. nembe valók, mint azt már H antken ismer
tette s hogy továbbá a Haplophragmiwn aeutidorsatum a héj bonvolodott belső
szerkezete folytán a Cyclammina Brady nembe való.
F ranzenau A.
1 Verhandl. der k. k. geol. Keichsanstalt. Jahr. 1881. XI. H. p. 211.
- Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a m. tud. Akad. XIII.
kötet. 1 szám. 1883.
r' Abliandl. zur. geol. Specialkarte von Elsass-Lothringen, Bd. II, 3 Heft.
Strassburg 1884.
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(25) Dr. M á r t o n é i L a j o s : «Adatok a bujturi mediterrán homok Foramini
fera-faunájához.» (Orvos-természettudományi Értesítő. 1886. XI. évf.
p. 94— 96.)
A z erd élyrészi m editerránkor!! r éteg ek e gazd ag k ö v ü le t h e ly is é g é n e k foram inifera-fau nájáról ig e n k e v é s a d atu n k v a n s íg y ö rven d etes, h o g y szerző az alig
e g y m a ro k n y i a n y a g á tn é zé sé b ő l szerzett ta p a szta la ta it is közzé tette.
A k im o so tt h o m o k b a n a fo ram in iferák on kívül, k iv á ló la g apró

ták és

lamellibranchiá-

gaszterop od ák héjjai m e lle tt k evés b ryozoák at, e c h in u s-tü sk é k e t, osztrakodákat,

r á k olló-töred ék ek et, d o lith o k a t é s egy T h ec id e a sp .-t talált.

A foram in ifera-alak ok

a k ö v e tk e ző k 1 :

Biloculina inomata, d'OnB. (?)
«

sp. ? k ét k ü lö n b ö ző alak.

Triloculina austriaca, d ’ORB.
** «
gibba, d ’ORB.
<i

sp. ? k ü lön b öző fajok.

Quinqueloculina zig-zag, d ’ORB.
«
Partschii, d ’ORB.
«
Schreibersii, d ’ORB.
«
Ackneriana, d'ORB.
«
Badenensis, d'ORB.
«
Mayeriana, d ’ORB.
«

sp. ? k ü lö n b ö ző fajok.

Dendritina sp. ? k é t k ü lön b öző faj.
Orbieulina rotella, d'ORB.
*Alveolina Haueri, d'ORB.
*
«
meló, d'ORB.
Dental ina adolphina, d ’ORB.
«
elegáns, d ’ORB.
Uobulina calcar, d'ORB.
(Handulina laerigata, d ’ORB. (?)
* Globulina gibba, d ’ORB.
Orbulina unirersa, d ’ORB.
Globigerina reguláris, d ’ORB.
Textilaria earinata, d'ORB.
** Plecanium laerigata, d'ORB.2
Spirolina sp. ? (n e m az austriaca).
Bosalina simplex, d'ORB.
* Amphistegina Haueri, d ’ORB.
* Polystomella crispa, d'ORB.
Xonionina sp. ?
/ leterostegina costata, d'ORn.
F ranzenau

A.

1 A *-al jelölt alakok szorzó szerint Sturnál is onumeralva vannak, de ugyan
ott m ég a **-al jelöltek is említtetnek. Ref.
2 Sturnál m int Textilaria laevigata d'Orb.
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(26)

253

: Magyarország vasipara az országos kiállítás idejében.
(Előadatott a bányászati, kohászati és földtani congressus alkalmával
Budapesten 1885-ben. 8°. 23 old.)
K e r p e ly A n ta l

Elősorolván a múlt évi kiállításon az e szakba vágó tárgyakat és csoportos
kiállításokat szerző érdekes értekezését így folytatja:
«Nem szakom iránti előszeretetből vagy éppen elfogultságból mondom tehát
— mindenkinek törekvéseit és sikereit tiszteletben tartva — hogy kiállításunk
sikerét nem csekély mértékben vasiparunk korszerű fejlettségének köszönjük, mert
csak nagy iparral bíró ország rendezhet közfigyelmet keltő kiállítást, csak bányásza
tot és különösen vasipart ápoló országban verhet gyökeret a nagyipar.»,
Hogy vasiparunk mily befolyású nemzetgazdasági érdekeinkre mutatja azon
körülmény, hogy jelen terjedelme teljességgel arányban áll hazánk ez idő szerinti
vasszükségletével; e szükséglet nyersvasban kifejezve, közel 21, * millió métermázsát
teszen v. i. a lakosság számát vévén alapúi, a fejenkénti vasfogyasztás kerekszám
ban 10 kgr.
A Monarchia túlsó felében a vasfogyasztás egy-egy lakóra 18 kgr.
Nyers vastermelésünk székhelye ős idők óta Szepes- és Gömörmegye.
Gömörmegyében jelenben összesen 26 nagyolvasztó (Likér, Szalócz, Csetnek,
Dernő, Sztraczena, Csiznavoda, Vörösvágás, Tiszolcz, Lucska, Nyusta, Kieskova és
Budna) működik 1,220,000 q nyers vastermeléssel; Szepesmegyében összesen
7 olvasztó (Máriahutta, Prakfalu, Hámor, Krompach, Szomolnok, Szmizsán) 177,000
q termeléssel.
Zólyommegvében ez idő szerint már csak egy olvasztó áll fenn; a libetbányai
kis öntőmű 13000 q évi termeléssel; ezzel együtt a felvidék 34 olvasztóinak összes
nversvastermelése 1,400,000 q.
Magyarország többi nversvastermelése következőképen oszlik e l:
Krassó-Szörénymegve 11 nagyolvasztóval (Anina, Dognácska, Bogsán,
Nadrág, Ruszkicza) összesen 721,000 q termeléssel. A lakosságra vonatkoztatva
190 kgr. fejenként. Hunyadmegve 3 nagyolvasztóval (V.-Hunyad, Govasdia) össze
sen 234.000 q termeléssel, azaz a népességre vonatkoztatva 83 kgr. fejenként. Aradmegye 1 nagyolvasztó (Manyasta) 20,000 q, Biharmegye 1 olvasztó (Vaskoli) 5000 q.
Bereglimegye (Hátmeg, Munkács) 1 nagyolvasztó 10.000 q és végre Máramarosmegye (Dolha) 1 nagyolvasztóval 15000 q termeléssel.
Ezek után Magyarországon összesen 52 nagyolvasztó van működésben é' i
2,418,000 q nyersvastermeléssel.
A vasgyárak olvasztó anyagát, a vaskövet illetőleg figyelemre méltó előfor
dulás a Dobsina fölött hatalmas tömzsök alakjában kiinduló és kisebb-nagyobb
telepekben a Sajóvölgv mentében egész Rozsnyóig elterülő érczvonalat. Itt vannak
Dobsina város kitűnő pátvas-kövein kívül gróf Andrássy Manó jól mívelt pát- és
barnavaskő-bányái. Nagyfontosságú és élénken bányászolt pátvaskő-területek van
nak Szepesmegyében Rostokon, Kotterpataka, Zsakarócz és Bindt körül; ezen vaskőterületről viszik a vasköveket Porosz-Sziléziába.
Fontos szerepet visz hazai vasiparunk terén a gömöri vashegy Rőcze köze
lében. A három telep magában foglaló érczterület hosszirányban közel 4 kilométer
nyire van felkutatva ; a telepek vastagsága alulról felfelé 12—20 és 30 méter; a
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vaskő majd porhanyosabb, majd tömöttebb s az olvasztóban fölöttébb jójárású barnavaskő 35—50° o vas, váltakozó mangan és helyenként foszfortartalommal.
A felvidéki jelesebb vaskő-fajták nehány analízisét következőkben közöljük.
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V asoxid...........
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2*80
Manganoxid
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a) dobsinai Steinseifenberg bányából, b) sajóvölgy-perkenbergi Irmabányából és c) bodnárkai Bernardibányából való gömöri pátvaskövek ; d) szepesmegyei
Rostokon vidékéről való pörkölt pátvaskő ; e), f ) és g ) a gömöri vashegy László

és István tárnáiból való barnavaskő.
Borsodmegyében Telekes és Rudóbánya körül van egy nevezetes vaskő
terület. 7 kilometernyire ismeretes és helyenként 100—200 m. hosszú s 2—25 m.
vastag tömzsőkben tartalmaz tömött barna és veres vaskövet.
A jelenben mívelés alatt álló rudóbányai vaskövek minősége következő két
analízisből Ítélhető meg :
a) nyers barnavaskő

Vasoxid ..................................
Mangánoxidoxidul
Kovasav .........................
Aluminium ................... ...
Mész ...
Magnézia
... ................. .
Réz ...
...................
Foszfor
Kén ...
Kénsavas bárium ...

57*70 vas 40*4-3
5.50
5*50
‘.»•17
4*52
1*70
0*084
0*037
0*032
---

b} pörkölt barna vaskő.

05*47 vas 48*50
3*70 Mn 2*70
9* 11
3*45
6*00
0*75
1*58
0*06
—

7*71

d ) gróf Andrássy Manó kiállításában, b ) a witkoviczi vasgyár kiállításában.

Krassó-Szörénymegyében figyelemre méltó a Dognácskától délre kezdődő és
közel 0 kilometernyire északkelet felé Moraviczáig tartó érczvonulat.
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A vaskő túlnyomó része mágnesvaskő, helylyel-közel barna és veres vaskővel
váltakozva; többnyire tömzsökben, néha 30 m. vastagságban, néha 3 köbméternyi
görgetegek alakjában, helyenként mint telepek fordulnak elő s 21 vájásban fejtetnek.
A vasköveknek chemiai alkotát a következő analizisekből tüntetjük elő:
b
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Foszfor... ... ... ... ...
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38-98
3-980
18-85
1-46
10 40
0-44
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0-017
0-028
10-710

—

a) bamavaskő Franvisius, c) és e) mágnesvaskő Délius és Paulus moraviczai
bányákból; b) és d ) mágnesvaskő Alfréd és Márkus dognácskai bányákból.

van hazánknak úgy terjedelemre mint minőségre legneve
zetesebb vaskő előfordulása. Vajda-Hunyad felett Telek község határában veszi
kezdetét a telepek hatalmas csoportja és keletről nyugatfelé Gloczkó, Gvalár, Alun,
Vadudobri és Krivinán át halad 45 kilometer kiterjedésben s kisebb-nagyobb
megszakításokkal, változó vastagsággal és minőséggel, egész a Ruszka havasig.
A vaskő majd lágy, majd tömött helyenként veresvaskővé átváltozott barnavaskő.
A gyalári vashegy bányáiból 1*5 millió métermázsa vaskő aknázható ki 100 éven
keresztül; e vaskőnek jó minőségét következő chemiai elemzések bizonyítják :
H unyadm egyében
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3-21
0-39
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72-69
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77*14
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—

—

0-123 0*134
—
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ny—
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ny9*4
12-06
8-3
52-97 50-89 5400

Vaskőbányáink évi termelése 71, 2 millió métermázsa vaskő, körülbelül 2 mil
lió forintnyi értékkel. Avasköveknek IVamillió m. mázsányi mennyiségét külföldre
(Osztrák és Porosz Szilézia és Morvaország) viszik; 6 millió metermázsát itthon
dolgoznak fel a fönnebb részletezett 2,418,000 q nyersvasra.
G ezell Sándor.
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(27.) F ranzenau Á g o s t o n : Letkés felső-mediterrán faunájáról. (Természet

rajzi Füzetek, X. köt. 1. 1.)
Hazánk mediterránkorú kövületeket szolgáltatott lelőhelyei közt nem ép
utolsó helyen szokott felsoroltatni a hontmegvei Szobb, mint olyan, hol az ekkorú
szerves maradványok nemcsak a megtartás kitűnő állapotjában; de nagyszámú
fajokban is találhatók. De míg Szobb oly hírnévre tett szert, addig a tőle csak
nehány kilométernyire fekvő Letkés, ha az irodalom két adata meg is emlékezik
róla, eddig még sem érte el azt a rangot, mely jogosan megilleti, noha, mint az
F ranzenau szóban forgó czikkéből kitetszik, Szobb mellett bátran helyet foglalhat.
F ranzenau a Nemzeti Múzeumnak beküldött anyagot dolgozta fel. s ebben
83 alakot különböztet meg, melyekhez hozzá adva az irodalomban felsorolt, de
anyagjában hiányzó alakokat, ezek száma Dl-re emelkedik.
A m. kir. Földtani Intézetben már régóta képviselve van e lelőhely ; de az
itt lévő alakok még sehol sem soroltattak fel. H alaváts ugyan — mint azt F ranzenau
is említi — egyik közleményében felsorol néhány fajt, de minthogy itt csak
1— 2 génuszt tárgyal, az összes Letkésről származó alakokat nem tünteti fel. Nem
vélünk tehát rossz szolgálatot tenni, ha a m. kir. Földtani Intézet gyűjteményeiben
e lelőhelyről származó1— de Fr. jegyzékéből hiányzó — alakokat is elszámláljuk,
melyek a következők:
Mitra fusifonnis, B rocc.
«
(joniophora, B ell .
Columbella fallax, R. H oern et Au.
Strombus BonelU, B rong.
Murex latilabris, B ell. et M ichti.
«
heptaf/onatus, B ronn.
«
Czjzeki, M. H oern.
«
(foniostomus, P artsch.
Fusus lon'iirostris, B rocc.
Cancellaria inenn is, P usch.
Pleurotoma monilis, B rocc.
<<
L n m a rck i, B e l l .
Verithium Zeuxchneri, Pusch.
«■
Bronni, P artsch.
T u rritella t u r r i s , Bast.
P y r a m id e lla j»lieoxn. Bronn.
Vermetus intortus, L me.
I >entalium Michel ott i, M. H oern.
( ’a rdita .Jounnetti, B ast.
<■
scalaris, Sow.
Litnopsis anomaht, E ichw.
Turbinolia diiodeciincostatu, G ldf .
E xplam ria astroites, G ldf.
az az 23 faj, melyek hozzá adva a F ranzenau által felsorolt 83 fajhoz, a Letkésről
eddig ismert fajok összege 100-ra emelkedik.
— v —
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Ds FRANZ SCHAFARZIK’S
BRIEFLICHE MITTHEILUNG AI S DEM KAUKASUS.
Als unser geehrter Freund und Mitarbeiter Dr. F. S c h a f a r z i k sich der
Expedition M. D é c h y ’ s als Geologe anschloss, gab er dem Unterzeichneten das
liebenswürdige Versprechen, von Zeit zu Zeit den Freund mit einer schriftlichen
Mittheilung zu erfreuen. Dr. S c h a f a r z i k hat rasch sein Wort eingehalten; denn
schon am 16. Juli erhielt der Unterzeichnete einen Brief, dessen Inhalt nicht nur
für diesen, sondern hoffentlich auch für die Leser unseres «Közlöny» von grossem
Interesse sein wird. Dies die Ursache, weshalb wir einen Theil desselben publizireu.
Dr. M. S t a u b .
Kilovodsk, am 1(1. Juli 188G.

. . . . Nach einer acht Tage lang währenden Reise theils auf der
Eisenbahn, theils mit dem Dampfschiffe über Szerencs, Woloczyska, Odessa,
das Schwarze und Azow’sclie Meer, Taganrog und Pvostow kamen wir endlich
am 24. v. M. in Wladikavkas an, wo der grosse nach Tiflis führende Landweg
von Gruzinia seinen Anfang nimmt.
Nach dreitägigem Aufenthalt, während welchem wir unser Gepäck in
Ordnung brachten, verhessen wir diese Stadt, von Seite der russischen Be
hörde mit den besten Empfehlungen versehen und traten unseren Weg dem
hohen Gebirge zu an. Unser nächstes Ziel war, die auf der nördlichen Seite
des Gebirges befindlichen grossen Gletscher sobald wie möglich zu erreichen.
Es gelang uns auch den Czej- Gletscher, die beiden in der Nähe von Stirdigor
liegenden und aus prächtigen cirkusförmigen Schnee- und Fimkesseln ihren
Ursprung nehmenden Gletscher F asztak Chonch und Achal M ta und end
lich den König der kaukasischen Gletscher, den K a r agam, bei bestem W7etter
zu besuchen. Der erste und der letzte gehören zur Berggruppe des A d a iC hoch; die neben dem Stirdigor erwähnten liegen von hier nordw estlich.
Der Czej -Gletscher gibt dem A r d o n , die übrigen drei dem Untch ihr
Földtani Közlöny, XVI. köt. 1886.
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Wasser. Alle haben ihr Bett in Granit gegraben, der K a r agam dagegen, der
Aletsch des Kaukasus, bringt ausser Granit noch viele scharfkantige Porphyr
trümmer aus seiner Firnregion.
Das Studium dieser Gletscher machte auf mich im Allgemeinen den
Eindruck, als wenn sie sich seit einer langen Pteihe von Jahren langsam
zurückziehen würden. Die Seitenmoränen und die hohen abgeschliffenen
Granitmauern lassen sich an beiden Seiten der Thäler viel weiter hinab zu
verfolgen, als die gegenwärtigen Enden der Gletscher. Aehnliches beweisen
die genauen vor- und diesjährigen Messungen M .D éch y ’s und in demselben
Sinne äussern sich auch die dortigen Einwohner, die ihre Gletscher vor
10, 20 bis 30 Jahren als bedeutend grössere kannten.
Die aus den Gletschern der Hauptkette entspringenden Wasser durchbrachen ihren Weg durch das vor ihnen liegende Gebirge in tief ein
geschnittenen Kreuzthälern der Ebene zu. Es sind dies echte Erosionstliäler
und die Potenz, mit welcher das Wasser hier thätig war, geht aus jener nicht
geringen Niveaudifferenz hervor, welche sich zwischen der jetzigen Sohle
der Thäler und zwischen den Kuppen der sich hoch aufthürmenden Thal
wände zeigt und die nicht weniger als 6000— 8000 Fuss betragt. Ihre kahlen
steilen Wände bieten vom geologischen und insbesondere geotektonischen
Gesichtspunkte aus die besten Aufschlüsse.
Bisher haben wir das A rdon- und das weniger bekannte Uruch-Thsd
berührt, in welchen, abgesehen von in den einzelnen Formationen vorkom
menden Faltungen, der Schichtenfall im Allgemeinen ein nördlicher ist. Die
Reihenfolge der Formationen, die ich bisher sehen konnte, ist nördlich von
der Hauptkette gegen die Ebene des Terek zu folgende:
1. Granite, Gneisse und andere krystallinische Schiefer mit Porphyrdurch
brüchen. Diese bilden im mittleren Theile des Kaukasus zwischen dem
Kazbek und dem Elbrus die Wasserscheide (15— 18,500 Fussi.
2. Darauf lagert sich der mächtigere Complex des für paläozoisch gehalte
nen dunklen Thonschiefers, welcher aber vom topographischen Gesichts
punkte aus keine grosse Rolle spielt.
3. Folgt die noch mächtige und eine sehr ansehnliche parallele Berg
kette bildende Juraformation (Í)— 12,000 Fuss).
i. Diese wird dann von der bescheideneren Stufe der Kreide abgelöst und
endlich folgt
5. das niedrige tertiäre Hügelland.
Diese Formationen folgten bisher in parallelen Zonen mit grösser
Regelmässigkeit aufeinander.
Mit grösstem Erfolge sammelte ich bisher in den unteren Abtheilungen
der Kreide; in den Jurakalken dagegen war mir das Glück weniger günstig.
Die krystallinischen Gesteine der Hauptkette und die Quarztrachyte
des I leucht an sind in unseren bisherigen Sammlungen gut vertreten. Von
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Szádon bringe ich aus einem im Gneissgranit auftretenden Erzgange silber

haltigen Galenit, ferner Sphalerit, Chalcopyrit und andere Mineralien mit.
Unser nächster Ausflug gilt dem Elbrus, von wo wir dann nach Svanetia, auf die südliche Seite des Gebirges übergehen wollen.

DIE SECUNDÄREN ERUPTIVGESTEINE DES PERSANYER
GEBIRGES.
Im Aufträge der königl. ung. naturwissenschaftlichen Gesellschaft untersucht und beschrieben
von

J o sef B u dai.

Das beiläufig 7(> Kilometer lange Persány er Gebirge, welches seinen
Namen von dem an seinem südlichen Theile liegenden Dorfe Persány erhielt,
bildet im südöstlichen Theile Siebenbürgens einen ziemlich schmalen Berg
zug. Im Norden steht er mit der Hargita im Zusammenhang; trennt sich
aber von derselben, und zieht sich anfangs im südlicher, dann in südwest
licher Richtung bis in ’s Barcza-Ihal; seine südlichen Ausläufer treten mit
den Fogäraser Alpen in Verbindung.
Die Grenzen dieser Berggruppe bilden daher südlich das Burcza-Thiú,
nördlich die_/ Harqita,
westlich die Flüsse
Homorod und O l t ; östlich die
'
/
Thäler des Olt und der Vargyas. Der Olt fliesst an der östlichen Seite des
Gebirges anfangs in nördlicher Richtung, wendet sich aber zwischen Ágoston falva und Alsó-Bakos westlich und durchbricht dort das Gebirge, zugleich
grossartige und interessante Aufschlüsse bildend. Von hier wendet er sich
südlich, und hält sich ferner an der westlichen Seite des Gebirges, wobei er
von beiden Seiten die aus den Querthälern desselben kommenden Bäche
aufnimmt.
Die Kuppen des Persányer Gebirges sind im Allgemeinen von mittlerer
H ö h e; kaum findet man vom Centrum stark abweichende Seitenäste. Sein
Inneres birgt kurze, sich östlich oder westlich aufschliessende Querthäler, die
nichts anderes als die Auswaschungen der
den Flüssen zugehörigen Bäche
*
sind. Bei Alsó-Rákos, Vargyas und Olt-Bogóit kommen kurze, mit dem
Gebirgszuge parallel laufende Längsthäler vor.
Die Hauptmasse des Gebirgszuges wird beinahe durchgehends von
festen secundären Kalken und Schiefern gebildet; ausser diesen aber kom
men, wenn auch nicht in grösser Ausbreitung, aber in genügender Abwechs
lung, secundäre Eruptivgesteine vor.
Indem letztere meistens nur in den unteren Aufbrüchen der Thäler zu
17*
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Tage treten und wie erwähnt in beschränkter Verbreitung, so tragen sie zur
Ergänzung der orographischen Gestaltung der Gegend wenig bei.
Die Stratigraphie der hier vorkommenden secundären Kalke und
Schiefer wurde schon früher von dem Klausenburger Geologen Dr. F. H erbich
eingehend« stu d irt; mit diesen Gesteinen beschäftigte ich mich nicht näher,
und werde daher in meiner vorliegenden Arbeit nur dort auf dieselben
zurückkehren, wo es zur Aufklärung der Lagerungs- und Altersverhältnisse
der von mir zu besprechenden vulkanischen Gesteine erwünscht ist.
Die Eruptivgesteine des Persányer Gebirges wurden 1859 ebenfalls von
H erbich bekannt gem acht; seine Angaben wurden von H auer und S täche
in ihre « Geologie Siebenbürgens » (p.
—97) aufgenommen; später sam
melte der Custos des
k. k. Wiener Hofmuseums Dr. T schermak an der Durch/
bruchsteile des Olt Gesteine, die er dann eingehend studirte, und auf
S. 222— 29 seines Werkes «Die Porphyrgesteine Oesterreichs# ebenso aus
führlich beschrieb.
Auch ich sammelte einige Sommer hindurch die vulkanischen Gesteine
dieser Berge und ergänzte meine im Freien gemachten Erfahrungen mit den
im Laboratorium ausgeführten Studien. Als besondere Aufgabe stellte ich
mir die genaue Bestimmung der mineralischen Zusammensetzung dieser
Gesteine, ihrer Stellung im Gesteinssystem; andrerseits widmete ich meine
Aufmerksamkeit auch dem gegenseitigen Verhältnisse dieser Gesteine,
dort wo die localen Verhältnisse dies ermöglichten.
Die von mir gefundenen und bestimmten Gesteine waren folgende :
Orthoklasporphyr, Diorit, Diabas, Diabasporphyr, Olivindiabas, Dialagperidotit und die aus der Umwandlung derselben entstandenen Meta
morphosen.
Bevor ich mit der Beschreibung derselben beginne, bemerke ich noch,
dass ich zur Vermeidung der überflüssigen Wiederholungen die Gesteine
eines jeden einzelnen Fundortes nicht abgesondert besprechen werde, son
dern die zu einem und demselben Typus gehörigen zusammenfasse, wobei
ich nicht versäumen werde es hervorzuheben, wenn das Gestein des einen
oder des anderen Fundortes von den übrigen Gliedern des Typus eine Abwei
chung zeigen sollte.

Orthoklasporphyre.
Diese Gesteinsart ist im Persányer Gebirge ziemlich verbreitet. Wir
linden
sie an zahlreichen Stellen beider Ufer des CM-Durchbruches zwischen
r
Ágostonjaira und Alsó-tlákos als massives Gestein. Gewöhnlich nimmt es
niedrige Horizonte ein ; manchmal aber bildet es auch mehrere über einander
liegende Kuppen, deren Basis der Schutt der in polyedrische Stücke zerfallen
den Gesteins bedeckt. Die kleinen Porphyrkuppen entsprechen einem Reiheuvulkane und wie dies am rechten Ufer des Flusses, im Walde von Rákos
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deutlich zu beobachten ist, folgen sie in einer Richtung von Norden nach
Süden auf einander. Am linken Ufer des Flusses sehen wir in der Nähe des
Berges Toppé von Ürmös eine mächtige Porphyrmasse, deren Fuss der
Bach wäscht, und welche in ihrer Entwickelung beinahe die Höhe der Kalk
berge erreicht. Auch hier trifft man mehrere unter einander liegende, von
Norden nach Süden angereihte kleinere Kuppen an.
Hie und da kömmt dieses Gestein auch im Thale von Bogát a n ; aber
sehr häufig ist es auch in der Umgebung von Persémi) und Vledémji nahe
zum Endpunkte des Gebirges, wo es kahle Berglehnen bildet und an vielen
Orten von den Bächen bespült wird. Im Vargyaser Thale, wo es nach den
Angaben Anderer Vorkommen sollte, fand ich es selbst nach längerem
Suchen nicht.
/
Wie es in den Wäldern von Alsó-Rákos und A g oston fak a zu sehen
ist, bildet dieses Gestein oft das Liegende der secundären dichten Kalksteine,
aber ihr Durchbruch durch dieselben ist nirgends zu beobachten. Dagegen
kann man am rechten Ufer des Olt in der Nähe des Eisenbahndammes,
gegenüber dem Töppé-Berg von Ürmös, nicht weit vom Hause des Eisen
bahnwächters den Durchbruch des hernach beschriebenen Diabas durch die
Porphyrmassen deutlich erkennen. Hier sieht man, wie der grünliche Diabas
an zwei [Punkten gangartig den Porphyr durchbricht, und sich auf dessen
Oberfläche lag ert; in der Nähe dieses Durchbruches finden wir an mehreren
Punkten den Porphyr von dem grünlichen Tuffe des Diabas bedeckt.
Die Grundsubstanz der Orthoklasporphyre ist fieischröthlich oder grau
lich r o th ; die weniger intacten Gesteine sind grünlichgrau, oft von rothem
Ja sp is oder weissen Calcedonadern durchzogen, in welchem Falle sie sehr
fest sin d ; bei fortgeschrittener Verwitterung verliert das Gestein und sein
Feldspath seinen G lanz; ja es wird sogar weiss und zerfällt dann sehr leicht
in kleine eckige Stücke. An den in der Nähe des Töppé-Berges von Ürmös
liegenden Porphyrkuppen können wir dieses Gestein in den verschiedensten
Modificationen beobachten; von dem vollständigsten intacten bis zu dem
vollständig verwitterten Zustande. In der Grundmasse sind porphyrisch ausgeschiedene, 1— 2 Mm. breite und 5— (> Mm. lange glas- oder fettglänzende,
manchmal aber kaum glänzende, fieischrothe, lamellöse Orthoklaskrystalle zu
sehen, manchmal in vereinzelten, meistens aber in verwachsenen Individuen;
ja manchmal bilden diese sternförmig angeordnete Gruppen. Andere Gemengstheile sind makroskopisch nicht zu beobachten.
Unter dem Mikroskop sieht man, dass die Grundmasse aus dem
Gemenge kleiner Orthoklas-heistchen besteht, welche hie und da parallel
angeordnet, fluidale Structur bilden. In der Grundmasse selbst findet man
(bei 120facher Vergrösserung) 1— 2 Mm. grosse unregelmässig kreisförmige
Quarzkörnchen, die an ihren Bändern mit staubartiger Masse bestreut sind..
Ihr centraler Theil ist intact und zeigt sich wasserhell. Zwischen zwei Nikolen
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blieben ihre Schnitte bald dunkel, bald spielen sie lebhafte ComplementärFarben, je nachdem die Fläche des Schnittes ganz quer, parallel oder mehr
oder weniger schief die Hauptachse getroffen hat. Die Orthoklase erscheinen in
grossen Krystallen mit regelmässig umschriebenen Grenzlinien; sie sind
genügend durchsichtig, bleiclirotli, im polarisirten Licht erweisen sie sich
meistens als zusammengesetzte Zwillinge, so dass der Beobachter geneigt ist
sie als Plagioklase zu betrachten. Aber ich habe den Feldspath dieser Gesteine
mit Hilfe der SzABó’schen Methode wiederholt untersucht und ihn immer
als dem Loxoklas zuneigenden Pert hit gefunden, weshalb ich dieses Gestein
den 0rthoklasj)orpliyren anreihe, nachdem wir den mit blossem Auge nicht
sichtbaren Quarz bei der Systematisirung nicht in Betracht ziehen kőimen.
Auffallend ist der grosse Kieselsäuregehalt dieses Gesteines, den H e r 
bich von dem bei Persány gesammelten Material auf 75*40 pCt. angibt.
T schermak analysirte den beim Olt-Durclibruche von Alsó-Rákos gefun
denen Porphyr (der nichts anderes als Orthoklasporphyr ist) und erhielt fol
gendes R esultat:
Kieselsäure
___ .... ___ ___
Thonerde . .. ... ... ...
Eisenoxyd
___ ___
Calcium
. .. . .. . . . ...
Magnesia... . . . . . . ... . ..
Kalium.__ . .. . . . . .. ...
Natrium . . . . . . ... . . . . . .
Wasser.__ ___ ... ... ...
Kohlensäure ... ... ...

62\3i>
13*81
.V10
5*31
0 #41
i'iiS
4*SS
(KV.)

3*31
100^

Ich bemerke hier, dass sowohl H erbich wie T schermak die im Walde
von Alsó-Rákos vorkommenden Porphyre für Porphyrite und ihren Feld
spath für Plagioklas betrachtet h ab en ; obwohl H erbich die Identität beider
Gesteine zu ahnen scheint; indem er sich auf Seite 88 seiner «Geologischen
und palaontologischen Beschreibung des Szeklerlandcs» bezüglich der Por
phyre folgendermaßen äussert: «Die rothen Porphyre des Persányer Gebirgs
zuges, welche als Findlinge im Persányer Thale zwischen Persány und Vledény V ork om m en , besitzen eine frappante Aehnlichkeit mit dem Porphyrite des Alt-Durchbruches von Alsó-Rákos, insbesondere jenem aus dem
ÜrmösiTöppépatak am linken Altufer». Dieser Irrthum rührt wahrscheinlich
daher, dass in diesem Gestein beinahe jeder Orthoklas ein Zwilling, ja oft
polysynthetischer Zwilling i s t ; sie betrachteten sie daher als Plagioklase und
controlirten die mikroskopische Untersuchung nicht mit der Flammen
untersuchung. 1)er Feldspath gab in der Flamme folgendes R esultat: Na 'A— 4.
K. 1— 2. Schm. A glasig, aussenblasig, farblos; II. Versuch Na 3— 4. K. 2
Schm. 4 glasig, aussenblasig; III. Versuch Na 4. K. H, beide dauernd. Die
Grundniasse färbt die Flamme in den beiden ersten Versuchen auf K .: es ent
hält daher auch die Grundniasse Orthoklas, wie dies auch dasMikroskop beweist.
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An den von Dr. H erbich gesammelten Gesteins-Exemplaren der königl.
ung. geol. Anstalt konnte ich es beweisen, dass der Feldspath des als PorphjTit beschriebenen Gesteines von Alsó-Rákos Orthoklas ist, und dass das
Gestein in allem mit den erwähnten Porphyriten übereinstimmt.

D i o r i t e.
Das Vorkommen dieser Gesteine beschränkt sich blos auf die Umge
bung von VarfUfas, Alsó- und F első-B ak os; wo wir sie am meisten in der
Gesellschaft der olivin haltigen Gesteine vorfinden. Sie waren aus unserem
Gebirge schon früher bekannt; aber sie wurden sowohl von H erbich , wie
von T schermak , wahrscheinlich nur nach makroskopischer Bestimmung dem
Gabbro zugezählt. Sie kommen meistens nur an den tiefsten, in den vom
Wasser gebildeten Aufschlüssen vor. In der Umgebung von Varggas sind sie
in den Auswaschungen der Bäche Vargyas und Szárm áiig an mehreren
Orten zu se h en ; manchmal von Erde oder von Wald bedeckt. Bei Varggas,
selbst am S zárm áiig -Berge finden wir sie in der Gesellschaft von Diallagperidotiten. Die südwestliche Seite dieses Berges besteht rein nur aus diesen
beiden Gesteinen und aus durch Metamorphismus von Periilotit entstan
denem Serpentin. Das Verhalten dieser Gesteine zu einander hatte ich häufig
genug Gelegenheit zu beobachten. Zwei Seiten dieses merkwürdigen erup
tiven Punktes tumgibt K arpathen-Sandstein, auf seine Kuppe lagert sich
tauber Kalkstein; sein Centrum bilden D iallagperidotit und Serpentin,
welche ringförmig von Dioriten umgeben sind ; im unteren Theile des Ber
ges lagern sich der Peridotit und der Serpentin auf den D iorit, weshalb das
letztere Gestein älter ist, als die beiden vorigen.
D io r it fand ich noch im Walde von Felső-Bábos im Sóskút-B&che
ebenfalls mit Olivindiabas und Serpentin vergesellschaftet. Hier sieht man
den Olivindiabas auf den D io rit gelagert.
Im WTalde von Alsó-Bákos findet man an beiden Ufern des Baches die
D io rite ; am rechten Ufer in dem «Köves Császló» genannten Waldtheil, und
in einigen Graben, ebenfalls in Begleitung von Peridotitcn, die sich oft auf
ihn lagern. Am linken Ufer, im Walde von Agostonfalva, an der den Namen
«P ojána p ie tr i •> führenden Stelle finden wir ihn in Gesellschaft von O livin 
diabas und Serpentin und bildet er mit diesen Gesteinen vier über einander
liegende kleine von Nord nach Süd streichende Kuppen.
Dieses Gestein ist in den verschiedensten Erhaltungszuständen zu
sehen, und von den kleinkörnigen angefangen bis zu den, grosse Gemengstheile enthaltenden Varietäten in verschiedenen Uebergängen zu finden.
Seine Gemengstheile sind P lagioklas und Am phibol in gleicher Menge, zu
denen sich B iotit nie zugesellt; die Grösse der Krystalle schwankt zwischen
2— 5 Mm. Das Gestein ist von granitisclier S tructur; in vollkommen frischem
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Zustande graulich-schwarz, mit stark glänzenden schwarzen Amphibolen
und farblosen, oder ein wenig ins Grünliche neigenden, glasglänzenden, zwil
lingsgestreiften Feldspathen. Die Gemengstheile der verwitterteren Exem
plare sind glanzloser. Der Am phibol erhält eine grüne Farbe; bei noch grös
serer Veränderung verlieren die Gemengstheile ihren Glanz, ihr Inneres wird
zu einer structurlosen homogenen Masse, an welcher Spaltung oder Zwil
lingsstreifung nicht mehr zu beobachten ist. Im letzten Stadium der Ver
wandlung dringt grünlicher Farbstoff in das Innere der Feldspathe, und das
ganze Gestein krystallisirt zu einer grünlich-grauen oder aschgrauen, dem
Basalt ähnlichen festen Masse um, in welcher die Gemengstheile nicht mehr
zu erkennen sind. Die Verwandlung dieser Gesteine ist sowohl im Freien,
wie auch an mikroskopischen Präparaten sehr schön zu beobachten.
Das verwitterte Gestein zerfällt unter dem Hammer zu polyedrischen
Stücken und sieht man an den Trennungsflächen oft genug lange nadelför
mige wasserhelle Krystallgruppen regelmässig strahlig, manchmal fächer
förmig um ein Centrum angeordnet. Dieses nachträglich gebildete Mineral
gibt im Glasrohre erhitzt Wasser; beim Flammen versuch betrug seine
Schmelzbarkeit G (nach der Reihe S zabö ’s ) ; färbte die Flamme in allen drei
Versuchen (5) auf N atrium ; Kalium enthielt es nicht.
Auf Grund des Vorgebrachten können wir mit grösser Wahrscheinlich
keit behaupten, dass dieses Mineral Nathrolit sei. An den verwitterten
Gesteinen sieht man oft gelblich-grüne E pidot- Adern ; ja auf beschränkteren
Gebieten ist das ganze Gestein in E p id o sit umgewandelt. Dieses Mineral in
die Flamme gebracht, schwillt sogleich zu einer schwarzen, schlackenartigen
Masse an, und verändert sich nicht wieder; die Flamme färbt es schwach
auf Alkalien. Sehr oft durchziehen das Gestein bald dünnere, bald stärkere
weissliche Adern, die mit Säuren betropft, nicht brausen. In der Flamme war
ihre Schmelzbarkeit im Versuch I 2— 3; im Versuch II schmolzen sie zu
einer Kugel; in beiden Fällen waren sie glasig, aussen kleinblasig und knat
terten in der Flamme, wahrscheinlich in Folge der ausbrechenden Gase auf
eigenthümliche Wreise; ihre Natriumfärbung war in allen drei Versuchen
gleich; Kalium zeigten sie n ic h t; im Glasrohre gaben sie Wasser. Dieses
Mineral ist daher irgend ein Calciumzeolith, der aber genauere Bestimmung
erfordert.
Die Schliffe der vollkommen intacten Gesteine zeigen unter dem Mikro
skope gelblich-braune, stark dichroitische Amphibole mit den sie charakterisireuden rhombischen Feldern. Die Feldspathe, dio, wie im Allgemeinen
die Gemengstheile der Gesteine von granitischer Structur, unregelmässige
Umrisse besitzen, sind genügend intact, spalten gut und erweisen sich im
polarisirten Lichte als mehrfach zusammengesetzte Zwillinge. In den Schliffen
der verwitterten Gesteine sind di,' Amphibole dunkelgrün, an ihren Rändern
öfters zu faserigem, dichroitischem grasgrünen Chlorit umgewandelt. Die
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Feldspathe sind der Verkaolinisirung wegen weisswolkig, verlieren an ihrer
Durchsichtigkeit und zwischen den beiden Nicolen bezeichnen nur mehr
dunklere und hellere Flächen die Zwillingsstreifen; aber Farbenspiel zeigen
sie kaum mehr. Je nach dem Grade der fortgeschritteneren Verwitterung
wird der Feldspath zu einer structurlosen kaolinischen Masse, in seinem
Inneren bildet sich in Folge der Einwirkung von Lösungen Chlorit ; die Farbe
des Amphibol ist bleicher, er verliert seinen Dichroismus, und die Bildung
des Chlorit nimmt auf Kosten der ursprünglichen Frische des Minerals
immer grössere Dimensionen an. Im Inneren einzelner grösserer AmphibolKrystalle bildete sich manchmal eine Anhäufung grösser nadelförmiger,
gelblich grüner Krystalle, die wahrscheinlich E pidote sind. Diese Kryställchen beginnen sich immer in der Spaltungsfläche des Amphibols zu bilden ;
ihre Anordnung entspricht der Richtung der Spaltungsfläche, in Folge dessen
die Krystalle sich oft kreuzen, einander durchflechten und die rhombischen
Felder des Amphibols auch damals noch erkennen lassen, wenn derselbe
schon gänzlich umgestaltet als Pseudomorphose erscheint, was ein genug
häufiger Fall ist. In einzelnen Schliffen sind wasserhelle, nadelförmige Zeo
lithe in Nestern oder in Adern ausgeschieden zu sehen. Die Veränderung
der Gemengstheile ist am vollständigsten in der oberwähnten Varietät vom
Aussehen des Basalt; bei jener bezeichnet die Anhäufung kleiner Chlorite
die Stelle der Amphibole, zwischen welchen wir nur in den seltensten Fällen
die Ueberbleibsel des nicht veränderten Minerals finden; der Feldspath
änderte sich in eine isotrope Masse um, wahrscheinlich in, dem tesseralen
Systeme angehörigen Zeolith.
Die intacten Feldspathe erwiesen sich im Flammenversuche als L a 
bradorite.
An den Exemplaren der Sammlung der königl. ung. geol. Anstalt
hatte ich Gelegenheit, mich davon zu überzeugen, dass jenes Gestein, wel
ches H erbich für Gabbro hält und welches T schermak auf Seite 299 seines
citirten Werkes beschreibt, vollständig mit meinen Dioriten übereinstim m t;
folglich haben diese Gesteine auch in der Gruppe der Diorite ihren Platz,
nachdem sie den wesentlichen Gemengtheil des Gabbro, den D iallagit nie
enthalten.
D iabase.

Diese Gesteine besitzen im Persányer Gebirge eine genug, grosse Ver
breitung, indem sie vom Vargyaser Thale angefangen bis zu den am E nd
punkte des Gebirges liegenden Ortschaften Wolkendor f und Holbach überall
aufzufinden sind. Bei Vargyas kommen sie im Bach Szármány vor; viel
häufiger sind sie im Ö/f-Durchbruch bei Alsó-Rákos, wo wir entlang der
Eisenbahn, an mehreren Punkten im Walde, im Töppé-Bach von Ürmös
dieses Gestein, seine Mandelsteine und seine es begleitenden grünen Tuffe
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linden. Ich habe schon beim Porphyr erwähnt, dass dieses Gestein gegen
über dem Töppé-Berg von Ürmös nahe zum Eisenbahndamm und zum
Wächterhause an zwei Punkten den Porphyr durch bricht, und sich darauf
lagert. Im südlichen Theile des Gebirges an der Grenze der Dorfscliaften
Kucsuláta und Lupsa finden wir wieder dieses Gestein; östlich von Kucsu
láta in der Nähe der Kalköfen durchschneidet der Diabas den Bach, und die
dortigen Guttensteiner Kalke und Werfener Schiefer durchbrechend, lagert
er sich auf dieselben. Ebenda können wir ihn als aus schmaler Spalte her
vorbrechenden Gang zwischen den Kalksteinen an der Bergseite verfolgen.
Weiter oben beim Dorfe Lupsa durchbricht er au fs neue die T riaskalke ;
im Thale von Lupsa ist aber an mehreren Punkten zu sehen, dass sowohl das
Gestein, wie seine Mandelsteine auf Guttensteiner K alk lagern.
Diese Gesteine bildeten sich daher nach dem Systeme der unte
ren Trias.
Am südöstlichen Theile des Gebirges finden wir in den Hottern von
11 olkendorf und Holbach sehr schöne, dunkelschwarze, glänzende, beinahe
porphyrische feldspathige Diabase, welche die kohlenhaltigen Greesteiner
Schichten an mehreren Punkten gangartig durchbreclien und sich darauf
lagern. Die Bildung dieser geschah nach dem System der unteren Iura.
Die Diabase sind an zahllosen Punkten in der Nähe von Kreidekalk zu
sehen ; aber Durchbruch ist bei diesen nicht zu beobachten ; H erbich ver
legt ihre Bildung zwischen den unteren und den oberen Jura , was sehr
wahrscheinlich ist.
Früher waren diese Gesteine unter dem Namen Melaphyr bekannt,
welche Bezeichnung die älteren Geologen sehr bequem auf viele solche
Gesteine anwendeten, deren Gemengstheile sie wegen ihrer nachträglichen
Verwandlung oder in Folge der damals noch mangelhaften Hilfsmittel nicht
bestimmen konnten. Der Begriff Melaphyr wurde aber von P osenbusch sehr
bestimmt umschrieben, so dass wir heute unter dem Namen dieses Gesteins
nur mehr die {literen Eruptivgesteine von basaltischer Zusammensetzung
verstehen. Wie wir gleich sehen werden, entsprechen die jetzt behandelten
(jesteine nicht dem jetzt acceptirten Begriffe vom Melaphyr, weshalb ich sie
ihrer mineralischen Zusammensetzung wegen den Diabasen einreihe.
Die Diabase von Alsó-llákos, Kucsuláta und Lupsa sind graulich oder
brüunlichschwarz, manchmal grünlichgrau, selbst röthlichbraun; dicht,
glanzlos, manchmal wenig schimmernd. In ihnen findet man makroskopisch
ausgeschieden 3— 1 Mm. grosse farblose oder weissliche Plagioklase, obwohl
sie in den Exemplaren einiger Fundorte auch fehlen können; so zum Bei
spiel in denen oberhalb von Kucsuláta. Ein anderer Gemengstheil ist mit
dem blossen Auge nicht sichtbar. Diese Gesteine sind sehr oft von D iabas
Mandelsteinen begleitet, welche dicht von Calciten durchdrungen sind. Die
(Jalcitnester sind gewöhnlich kugelförmig, ihr Durchmesser variirt von
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1— 2 Mm. bis zu Erbsengrösse; mit Säuren befeuchtet, brausen sie lebhaft
auf. In einzelnen Nestern kommt grüne erdige Chlorit mause, nach H e r b ic h
Delessit v o r; in einigen Fällen ist das Gestein von Calcitadern durchzogen :
selten finden wir kleine, gelblichgrüne £^r/(/of-Ivrystüllchen ihm aufge
wachsen. Das Gestein zerfällt in verwittertem Zustande leicht in schöne
polyedrische Stücke.
H e r b ic h analysirte ein i m Thale von Lupsa gefundenes Gestein, und
erhielt folgendes R esultat:
Kieselsäure
Tlionerde
Eisenoxyd
Eisenoxydul
Kalkerde...
Magnesia
Kalium ...
Natrium
Wasser ___

...
...
...

___ . ..
...
. . . . ..

...
___

17*85
6 53
4-71
6*37
3*98
1*05

2*5!)

Untersuchen wir das Gestein mit dem Mikroskop, so sehen wir, dass
die Grundmasse von den einfachen Zwillingen länglicher, denen der typischen
Basalte ähnlichen Plagioklasleistchen gebildet wird, die eine schöne fiuidale
Structur darstellen. In der Grundmasse sind, die Lücken zwischen den Feldspathen ausfüllend, grünlich wolkige, grasgrüne, chloritische Producte zu
sehen, welche in den Gesteinen von Alsó-Rákos manchmal bolinen- oder
erbsengrosse Höhlungen ausfüllen, und wenn wir den Schliff der Einwirkung
von Säuren aussetzen, nach kurzer Zeit verschwinden. Der A u git verwan
delte sich zu Chlorit, und nur in den seltensten Fällen können wir von
jenen noch einzelne nicht verwandelte Theile sehen. In den Schliffen der
Gesteine vom Fundorte K om ana sehen wir die Längs- und Querschnitte des
Augit manchmal sehr scharf umgrenzt; nur ist das Innere der Krystalle auch
meistens zu Chlorit umgewandelt. Die Querschnitte lassen die Gestalt
OO P
, o o P o o , o o ' P o o erkennen. In den Exemplaren vom L upsaer Thale und
von A lsó-Rákos erscheinen zwischen den kleinen Feldspatlien auch ein
zelne grössere Feldspath-Krystalle; sie sind an ihren Rändern gewöhnlich
intact, enthalten in ihrem Innern eine Anhäufung von (7a/c?V-Kryställchen
und erweisen sich im polarisirten Licht als vielfach zusammengesetzte Zwil
linge. Magnetit fehlt in dem Gesteine n ie ; seine regelmässig oder unregel
mässig umgrenzten kleinen Kryställchen sind in das Gestein dicht genug
eingesprengt; im durchfallenden Lichte sind sie nicht durchsichtig, im. auf
fallenden Lichte metallisch glänzend. In den Exemplaren von Alsó-Rákos
bildet er längliche schwarze Linien oder Leisten, manchmal finden wir an
beiden Seiten eines grösseren länglichen Individuums zahllose kürzere Indi
viduen unter schiefem Winkel aufgewachsen; ein anderesmal bilden die
schwarzen Xieisten eigenthümliche gitterartige Zeichnungen und durchweben
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einander auf die verschiedenste Weise. Diese eigenthürolichen länglichen
Formen sind von den Krystallgestalten des Magnetit abzuleiten; in Folge
dessen gelangen wir zu der Annahme, dass der Magnetit im Gesteine sehr
schnell ausgeschieden, und dass er nicht genügend Zeit fand, seine nor
male Krystallgestalt anzunehmen.
Die Structur und die Gemengstheile der Diabase von Hollbacli sind
unter dem Mikroskop denen im Vorhergehenden beschriebenen ähnlich, nur
sind in ihnen die Feldspathe wasserhell, vollständig in ta c t; die Angite sind
verhältnissmässig sehr gut erhalten, obwohl an ihren Rändern und Sprün
gen die Chloritbildung begann; ihre Krystalle sind grünlich gelb, schlecht
spaltend, noch gut erkennbar.
Die Diabasmandelsteine sind unter dem Mikroskop von übereinstim
mender Zusammensetzung wie die D iabase; nur sind in dem Schliffe der
ersteren so wie auch zwischen ihren Gemengstlieilen die Rhomboeder und
Anhäufungen von zahlreichen Calcit-Kryställchen zu sehen. Aber auch in
den normalen Diabasen linden wir oft genug Calcit-Kryställchen oder Krystallanhäufungen. Die calcithältigen Diabase, z. B. die von Alsó-Rákos
brausen mit Säuren lebhaft auf.

Diabasporphyrit.
(Labradorgestein, Labradorfels, T schermak .)

Dieses Gestein hat beschränkte Verbreitung; ich fand es nur an drei
Punkten bei Alsó-Rákos am O/i-Durchbruche. Am linken Ufer des Olt unter
dem Berge Toppé von Ürmös kommt es in der Nähe des Flussbettes als
schmaler Gang im Triaskalk vor. Am rechten Ufer finden wir es mit anderen
Gesteinen in dem «Kijces Császló » genannten Waldtheile; ebenfalls am
rechten Ufer ist es in dem grössten in den Olt mündenden Wassergraben auf
geschlossen und bildet dort in den secundären Kalken einen aus schmalem
Spalt hervorbrechenden Gang. Seinen Feldspath habe ich öfter mit dem
Flammenversuche geprüft und erwies sich derselbe immer als charakteristi
scher Anorthit, weshalb ich die Benennungen Labradorgestein und L a b ra 
dorfels nicht als treffende finde.
Das Gestein besitzt grauliche oder grünlichgraue, manchmal grünlich
schwarze Grundmasse von frischem Aussehen und rauhem Bruche, in wel
cher die —(), manchmal 7— <S Mm. grossen, wasserhellen, oder ein wenig
grünlichen, lebhaft glasglänzenden kurzen Säulchen der Plagioklase porphyrisch ausgeschieden sind. Mit Säuren besprengt, brausen sowohl das
(Testein, wie die Feldspathe lebhaft.
Unter dem Mikroskop sehen wir die Gnmdmasse aus Plagioklasleistchen, und zwischen dieselben eingelagerten grünlichen, chloritischen Producten zusammengesetzt; an mehreren Punkten sind in kleinen Nestern die
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Rhomboeder oder Säulchen kleiner Calcitkryställclien zu beobachten. In der
Grundmasse selbst sind sehr grosse Krystalle von regelmässig begrenzten, in
polarisirtem Lichte zwillingsgestreiften, selbst zonisch construirten Plagio
klasen zu sehen, deren Rand an einer rahmenförmigen schmalen Partie
wasserhell und durchsichtig is t; innerhalb desselben ist der grösste Theil des
Krystalls mit kleinen Ca/crt-Kryställchen selbst, — aber selten — mit chloritischen, grünen Producten angefüllt, welche als nachträglich gebildete Mine
rahen das Innere des Krystalls weniger durchsichtig machen, — Der Augit
hat sich im Gestein meistens zu Chlorit umgewandelt, obwohl in selteneren
Fällen zwischen den grünen Fasern des Chlorit auch nicht veränderte Kry
stalle oder Krystalltheile sich vorfinden. Als wesentlicher Gemengstheil tritt im
Gestein bei 120facher Vergrösserung auch Titaneisen in Krystallen von
ő— 6 Mm. Durchmesser auf, die in das Gestein dicht eingesprengt sind. Dieses
Mineral erscheint bald in sechseckigen Tafeln mit lappig gekerbtem Rand,
bald in länglicher Leistenform, bald wieder in kleinen, um eine dickere
Platte unter schiefem Winkel angeordneten Kryställclien; seine Farbe ist
bräunlichschwarz, die gegen die Mitte zu stufenweise in graulich weiss über
geht ; sein Inneres ist von dunkelschwarzen Linien netzförmig durchzogen.
Die einander kreuzenden Linien bilden im Innern des Minerals eigenthümliche Zeichnungen; gänzlich umschlossene oder in seine Ränder eindringende
Anortliiteinsclilüsse enthält es sehr oft. Das Pulver des Gesteins gibt auf
nassem Wege sehr starke Titanreaktion. T schermak sagt, dass dieses Gestein
Bronzit und D iallagit enthalte; aber diese Mineralien fehlen constant im
Gestein; dagegen wurde das sehr schöne Titaneisen bisher von keinem der
Beschreiber erwähnt.
Die von H erbich gesammelten Exemplare, die im Besitze der königl.
ung. geol. Anstalt sind, und die ich dort unter der Bezeichnung «Labrador
gestein » vorfand, stimmen in allem mit den uneinigen überein.

Olivindiabas.
Diese Gesteinsart war bisher aus den Persänger Bergen unbekannt.
Seine Verbreitung ist sehr beschränkt und gelang es mir bisher dasselbe nur
an zwei Punkten mit Sicherheit nachzuweisen. Der eine derselben liegt im
Bache «Sóskút» von Felső-Bakos, wo er auf Dioriten lagert ; der andere auf
«Pojána pietri» benannten vier kleinen Kuppen, die auf dem linken Ufer
des Olt-Durchbruches liegen und die ich schon bei Besprechung der Diorite
erwähnte. An letzterer Stelle konnte ich das gegenseitige Verhältniss beider
Massengesteine nicht eruiren, nachdem an derselben nur einzelne Trümmer
zu finden sind und der grösste Theil des Fundortes mit Erde bedeckt ist.
Man kann von dem Gestein eine klein- und eine grobkörnige Varietät
unterscheiden; in ersterer sind die Gemengstheile 1— 2, in letzterer 4— 5 Mm.
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gross. Seine Structur ist granitisch, rauhbrüchig, aussergewöhnlich fest ;
schon mit blossem Auge kann man in ihm weissliche, manchmal schwach
grünlich schattirte, fettglänzende, intacte Plagioklase unterscheiden, welche
sich im Flammen versuche als Bytoivnite erweisen; ferner grünlich schwarze,
schwach glänzende, in der Flamme nicht schmelzende Augite, und oliven
grüne Ü liein -Krystalle. Unter dem Mikroskop sehen wir, dass das Gestein
das granitische Gemenge der drei erwähnten Minerale sei, und als solches
sind die Umrisse der Krystalle selten regelmässig erhalten. Die Feld
spathe sind durchsichtig,— besonders in der dichten Varietät zeigen sie kaum
Spaltbarkeit,— enthalten in ihrem Inneren oft viele kleine ^w</if-Einschlüsse;
in polarisirtem Licht vielfach zusammengesetzte Zwillinge. Vom A u yit
sehen wir auch manchmal regelmässige Säulenschnitte, an ihren Enden aus
einer Hemipyramis und o V gebildeten Terminalflächen; meistens sind sie
aber von unregelmässiger Gestalt, grünlich gelb. Für die Augite dieses Gesteins
ist die nicht regelrechte Spaltbarkeit charakteristisch, insofern die Spaltungs
linien w’ohl sehr zahlreich, aber nicht gerade sin d ; in Folge dessen die
Rhombfelder viel unregelmässiger als gewöhnlich sind. Eine noch auffal
lendere seiner E igentüm lichkeiten ist jene, dass er nicht nur in der Rich
tung von oc P , sondern oft genug auch von oo/'oo unvollkommene Spalt
barkeit zeigt; ja manchmal findet man sogar Individuen, bei denen die Spalt
barkeit der Endfläche vollständiger ist, als die der Säule. An solchen Kry
stallen kann man manchmal beobachten, dass an ihren Rändern, oder
in ihrem Inneren feine, lamellöse Spaltungslinien entstehen, die sich anfangs
nur auf einen gewissen Theil des Krystalls beschränken und polarisirt ein
vom Augit abweichendes Farbenspiel zeigen. Oft scheiden sich in den
Spaltungslinien kleine staubförmige Magnetite aus, und geht die Farbe des
Krystalls in’s Bleichgrüne ü b e r; in diesem Gesteine ist daher die D ia lla y itBildung aus A u yit im Gange, und ist dies in sehr vielen instructiven Fällen
zu beobachten. Im A u yit sind M aynetit- und O livin -Einschlüsse genug
häufig. Dies gilt besonders vom Olivin mit seinen durchsichtigen, blassweisslichen, rauhoberflächigen Schnitten; an seinen Rändern und in den in
seinem Innern befindlichen unordentlichen Sprüngen ist er mit einer Rinde
von grünlichem, oder gelblich grünem Serpentin , manchmal mit Maynetiten
umgeben, welche sich aus den veränderten Theilen des Krystalls bildeten.
Aus mit Salzsäure geätzten Schliffen ist der Olivin binnen 24 Stunden voll
ständig verschwunden und bezeichnet seine Stelle aus Kieselsäurehydrat
bestellende Masse. Ah selten vorkonmiender Gemengstheil ist auch der
Jliallayit in laniellosen, grünlichen Krystallen zu sehen, die an ihren Spal
tungslinien mit schwärzlichem Pulver bestreut sind, welcher, wie schon
erwähnt, aus dem Augit sich bildete in Folge der im Minerale stattfindenden
physikalischen und chemischen Umgestaltung. Die Ausscheidung der kleinen
Magnetite und der damit verbundene Farbenwechsel scheint zu beweisen,
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dass der Augit dieses Gesteines bei seiner Umwandlung in Diallagit einen
Theil seines Eisengehaltes verliert.
Obwohl in diesem Gesteine der Olivin häufig genug ist, so bin ich
dennoch in Folge seiner von dem der Basalte stark abweichenden granitischen Structur geneigter, dasselbe eher den Olivindiabasen, als den Melophyren zuzurechnen.

Diallagperidotite.
H erbich und nach ihm T schermak haben schon früher unter der

Bezeichnung Olivingabbro am Olt-Durchbruche von Alsó-Rákos ein
Gestein beschrieben, welches bisher nur von dem soeben bezeiclineten
Fundorte bekannt war.
Bei Vargyas und auf südwestlicher Seite des Berges Szármány bildet
es beiläufig in der Mitte des aus ihm entstandenen Serpentin -Gebietes ein
zelne grössere hervorragende Klötze, und lagert sich mit dem Serpentin
zugleich auf den Diorit. Im Walde von Felső-Rákos bildet es ebenfalls in
Gesellschaft von Serpentin eine kahle Bergseite. Ueberall kommt es als mas
siges Gestein vor.
Das Gestein ist dunkelschwarz bis dunkelgrün; 5— 6 Mm, selbst grös
sere, grauliche oder olivengrüne lamellöse Krystalle von Diallagiten sind
dicht in ihm eingesprengt. Die gelblich grünen Olivine sind mit einer Ser
pentinrinde bedeckt, daher makroskopisch selten zu sehen. Feldspath oder
Saussurit sind in diesem Gestein weder makroskopisch noch mikroskopisch,
auch im Flammenversuche nicht nachzuweisen, obwohl ich auch die von
H erbich gesammelten Exemplare untersuchte.
T schermak analysirte dieses Gestein, und erhielt folgendes R esultat:
Kieselsäure ... ... ... ..
42‘77
Thonerde ... ... ... ...
7*48
Eisenoxyd
. .. ... ... ...
3-34
Chromoxyd ... ... ... .... Spuren
Eisenoxydul ... ... ... ...
4*79
Kalkerde ... ... ... ...
<r50
Magnesia... ... ... ... ... 30’11
Kalium
...
... ...
0-10
Natron
... ... — ... ... 0‘50
Wasser... ... ... ... ...
3’áS
<tv,s7

Der geringe K- und Na-Gehalt dieses Gesteines scheint ebenfalls zu
beweisen, dass in ihm wenigstens Natriumplagioklas nicht vorkommt.
Die Ursache des hohen Percentsatzes (30) seines Magnesiagehaltes findet
T schermak in der vorgeschrittenen Serpentinisirung des Gesteins.
Unter dem Mikroskop sehen wir, dass das Gestein aus blassgrünen,
lamellösen Diallagiten und rauhen, weissen Olivinen zusammengesetzt is t;
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die Krystalle, selbst die Krystalltheile des Olivin sind durch Serpentin von
einander gesondert, in welchem die Gemengstheile gleichsam Inseln zu bilden
scheinen. An den Bändern und Kissen der Olivin-Krystalle ist oft Magnetit
in kleinen Körnern ausgeschieden. Sehr selten finden wir auch einzelne
.4wr/?7-Theilehen, die am grössten Theile des Krystalls schon lamellöse
Structur und grüne Farbe angenommen haben ; die Diallagitc dieses Gestei
nes haben sich daher mit grösser Wahrscheinlichkeit aus Augit en gebildet.
Dieser Annahme entspricht der Umstand, dass ich in einem Schliffe eine
solche aus Augit gebildete Serpentin- Pseudomorphose auffand, welche eine
regelmässige Gestalt hatte, und an welcher die Combination ooP, oo^oo,
DOÍ/OC deutlich zu erkennen wrar. Feldspath oder einen daran erinnernden
Schnitt fand ich in keinem einzigen meiner zahlreich angefertigten mikro
skopischen Präparate, weshalb ich das Vorkommen derselben in diesem
Gesteine in Zweifel ziehen muss.

Serpentin.
Als das Product des Metamorpliismus der eruptiven Gesteine muss
ich hier auch den Serpentin erwähnen, der in unserem Gebiete als massiges
Gestein zwar nur an wenigen Punkten, aber in grossen Massen vorkommt.
Wir finden ihn in der Umgebung von Vargyas, in den Bächen Szármány
und Vargyas, in der Umgebung von Alsó-Rákos an beiden Ufern des OltDurchbruches, im Toppé- Bache von Ürmös und auf der Pojána fdetri. Bei
Felső-Rákos im Bache «Sóskút » kommt eine schöne fieischrothe, für Ziergegenstände sehr geeignete Varietät vor, leider aber nur in sehr geringen
Massen. In der Gesellschaft des Serpentin befinden sich Olivindiabas,
Diallagperidotit und Diorit, aus dem Metamorpliismus der beiden ersteren
ist das Gestein entstanden ; dagegen trägt der D iorit gar nicht oder kaum
zur Bildung des Serpentin bei, indem dessen Umwandlung, wie ich es oben
des näheren dargelegt, ein ganz anderes Gestein resultirt.
Der Serpentin ist dunkel oder blass bräunlich grün, dicht, glanzlos
oder fettglänzend: zerfällt unter dem Hammer zu polyedrischen Stücken
und enthält sehr oft durchsichtigen edlen Serpentin oder faserige Chrysotiladern. In einzelnen Fällen ist er von lichteren grünen Flecken oder weissen
structurlosen Körnchen durchdrungen und enthält meistens stark glänzende
lamellöse Diallagiteinschlüsse als Ueberbleibsel des einstigen Eruptivgestei
nes. Die Umwandlung der Eruptivgesteine zu Serpentin kann man sowohl
an den Fundstellen, wie in den (jesteinsschliffen sehr gut studiren.
Meine im Persányer Gebirge gesammelten Erfahrungen fasse ich nun
in Folgendem zusam m en:
Die Gesteine haben eine geringe Verbreitung und liefern kaum Mate
rial zur Bildung der Berge. Als solche nicht auf ein grosses Gebiet sich
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erstreckende massige Gesteine sind die Diallagitperidotite, die Olivin
diabase , die Diorite, die Orthoklasporphyre, manchmal auch die Melaphyrc
zu betrachten; dagegen bilden der Diabasporphyrit und die Diabase von
Holbach-Wolkendorf und Kucsuláta aus schmalen Spalten hervordrin
gende Gänge.
Die Reihenfolge der Ausbrüche betreffend steht fest, dass der D iabas
jünger ist als der Porphyr und der Olivindiabas und Diallagperidot jünger
als der Diorit. Das relative Alter der übrigen Gesteine war nicht zu
ergründen.
Bezüglich der Zeit der Bildung der Gesteine steht fest, dass sie mei
stens das Liegende von Triaskalken bilden. Der Diabas bricht bei Kucsuláta,
beiHolbacli und Wolkendorf Liasschichten d u rc h ; die Bildung dieser untertriassischen Gesteine fällt daher wahrscheinlich zwischen den unteren und
oberen Jura. Der Diabasporphyr durchbricht Triasschichten, daher er jünger
als diese ist.
Wo die Gesteine alte Vulkane repräsentirende Kuppen bilden, z. B. im
Walde von Alsó-Bákos, dort reihen sich diese Kuppen in einer Richtung von
Nord nach Süd an einander. Auch die Richtungsfläche der Gangspränge ist
meistens eine nordsüdliche. Die Vulkane dieses Gebietes konnten daher
Reihen vulkáné sein, und drängte die die Gesteine bildende Lava aus Spalten
von nordsüdlicher Richtung auf die Oberfläche heraus.
Im Persányer Gebirge existiren kein Gabbro, kein Melaphyrgabbro,
Melaphyre, P orphyrite; nachdem die unter diesen Namen erwähnten Gesteine
nach der genaueren Untersuchung ihrer Gemengstheile in andere, ihnen
eher zukommende Gesteins-Familien eingereiht werden mussten.

LITERATUR
Dr. F.

: Die geologische und paläontologisclie Beschreibung des Széklerlandes. (Mittheilungen aus dem Jahrbuch der königl. ung. geol.
Anstalt. Bd. V, p. 10—163).
Dr. F. H erbich : Oesterreicliische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 1859.
Nr. 43, S. 337—339.
Dr. F. H e r b ic h : Mittheilungen des Siebenb. Vereins zu Hermannstadt. Bd. XVIII.
1844. S. 172—183.
H auer und S täche : Geologie Siebenbürgens. S. 296—97.
T schermak : Die Porphyrgesteine Oesterreichs der mittleren geologischen Epoche.
Seite 222—29.
H erbich

Földtani Közlöny, XVI. köt. 1886.

18

LUDW. c s i h :

DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DER ALT-ANTONSTOLLNER
BERGHANDLUNG IN VIHNYE.
V on

L udw ig Cs e h .
(Hiezu Tafel H I.)

Einen Theil der königl. Alt-Antonstollner Berghandlung in Yihnye
habe ich 1882 untersucht und geologisch aufgenommen. Als Ergebniss dieser
Untersuchungen will ich bei dieser Gelegenheit meine im Horizont des
«Kreuzerfindungs-Erbstollen» in der Richtung der Gänge Johanngang,
Schmundkluft, Anton- oder H auptgang, Seigerekluft und Elisabethgang
gesammelten Beobachtungen mittheilen.
Bei der Grubenaufnahme widmete ich meine ganze Aufmerksamkeit
zuerst ausschliesslich den Lagerungsverhältnissen der Gesteine, und erst
hierauf liess ich mich in die Untersuchung des Verhaltens der Gänge in
den verschiedenen Gesteinen ein.
Meine Mittheilung beginne ich mit der geologischen Beschreibung der
Umgebung der Alt-Antonstollner Berghandlung und zwar zu Tage auf
dem südlichen Abhange des Berges «O sztruzla » gegen den DreifaltigkeitsSchacht zu, und setze sie südlich in der Richtung des KreuzerfindungsErbstollens fort bis zur Wasserscheide zwischen Hodrusbánya und Vihnye.
Von der halben Höhe des südlichen Abhanges des Osztruzla dehnt sich
die Grenze des Triaskalkes und Dolomit, der Thon- und Werfener-Schiefer bis
zum Dreifaltigkeits-Schacht und nahe zur Thalsohle aus. Die Thon- und
Werfener-Schiefer ziehen sich auf dem genannten Abhange in schmalem
Zuge bis zum erwähnten Schachte; verbreitern sich hier plötzlich und ziehen
östlich zum Schneiderkagraben und dem letzteren gegenüberliegenden unteren
Kizovaer Thale; gegen Westen aber über das Thal von Hodruska und
schliesslich gegen Süden über das Thal von Szikorova in einer Meereshöhe
von OGO Meter nahe zur Sohle des Hirschenstein und bis zur Grenze des
Diorit.
Der Granitgneiss grenzt am Abhange des Osztruzla ebenfalls an die
Thon- und Werfener-Schiefer; geht in der Nähe des Dreifaltigkeits-Schach
tes auf die nördliche Lehne des Thaies über und hält sich westlich bis zum
Thale Dolinka.
Der Diorit grenzt sowohl im Norden, wie im Süden an die Schiefer.
Die nördliche Grenze geht vom Hodruska-Thalc über die südliche Lehne
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eines unbenannten Thaies, über den Prednivrch, die südliche Lehne des
Hirschensteins, das Thal Sprochova und den Rücken des Divimuzs bis zur
Mündung des Thaies von Kizova und noch darüber. Die südliche Grenze
beginnt ebenfalls im H odruska-Thale; geht dann über die nördliche Lehne
des unbenannten Thaies in der Richtung des Sattels zwischen dem H ir
schenstein und der Koncsiár-Spitze und umgürtet so zu sagen die Spitze des
Hirschensteins; setzt dann von hier über die nördliche Lehne des Koncsiár auch nahe zu dessen Spitze fort bis zur «Rumploka» genannten Was
serscheide von Vihnye-Hodrusbánya.
Dieser Dioritzug grenzt gegen Süden wieder an Schiefer an. Die
äusserste, südliche Grenze der Schiefer bildet die Wasserscheide, wo sie mit
normalem Biotit-Orthoklas- Andesin-Trachyt und dessen Grünsteinmodification
in Berührung treten. Die Schiefer nehmen in dieser Gegend im ganzen Berg
zuge von Vihnye-Hodrusbánya die höchsten Spitzen ein bei einer Höhe von
780— 880 Meter über dem Meere. — An der westlichen Grenze dieses zwei
ten Schiefergebietes, auf der westlichen Lehne des Thaies von Hodruska, im
Thale von Szikorova finden wir das Ausbeissen von Gneissgranit in gerin
ger Ausdehnung.
Das beschriebene Gebiet wird an mehreren Orten von der Grünstein
modification des Biotit-Orthoklas-Andesin-Trachytes gangartig durchschnit
ten. Der mächtigste Zug des von Nord nach Süd streichenden Ganges von
Biotittrachyt trifft den Dreifaltigkeits-Schacht; durchschneidet nördlich
vom Schachte den Triaskalk, südlich die Schiefer und Diorit. Einzelne
Trümmer von Biotittrachyt findet man an mehreren Orten, aber das Auftreten
lässt sich auf der Karte nicht bestimmt bezeichnen.
Die grösste Verbreitung besitzt der Triaskalk, der Thonschiefer, der
Quarzitschiefer und der D io rit; der Granitgneiss und die Grünsteinmodifica
tion des Biotittrachytes erscheinen nur untergeordnet.
Die Werfener Schiefer, glimmerigen Thonschiefer und Kalkschiefer
gelang es mir bisher nicht von einander abzusondern, das heisst, auf der
Karte gesondert mit Grenzen aufzuzeichnen.

Grubenaufnahme.
Die Beschreibung der berggeologischen Aufnahme des KreuzerfindungsErbstollens beginne ich beim Johanngang nördlich vom DreifaltigkeitsSchachte , und setze sie von hier südlich fort über die Schmundkluft,
Antongang oder Hauptgang, der Seigernkluft bis zum südlichen Feldort
des Elisabethganges fort.
Ich bemerke, dass ich bei dieser Aufnahme die positiven Grenzen der
Gesteine stets von dem Kreuzgestänge der Haupt-Schläge beziehe.
Der nördliche Schlag des Johannganges am Kreuzerfindungs-Erb18*
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stollen ist vom Johann-Schutt nördlich fortwährend in Schiefern getrieben
worden, bis er nicht bei G7 Meter den dolomitischen Kalk erreichte, in
welchem der Schlag bis 181 Meter getrieben wurde.
Südlich vom Johann-Schutt geht der Schlag ununterbrochen in Schiefern
bis zur Schmundkluft oder dem Lukas-Schlag, mit Ausnahme vom 15-ten bis
zum 35-sten Meter, wo vom 15-ten Meter anfänglich die Grünsteinmodifi
cation von Biotit-Orthoklas-Andesin-Tracliyt die Sohle berührt und dann
beim 35-teil Meter in die First tritt. Am Kreuzungspunkte des benannten
Schlages ist Gneiss-Granit zu constatiren.
Im Lukássclilage reicht der Granitgneiss bis 5 Meter, darüber hinaus
bildet die Grünsteinmodification des Biotit-Orthoklas-Andesin-Trachytes seine
Fortsetzung und reicht im Schlage der Schmundkluft südlich bis auf Ost
43 Meter mit Ausnahme einer 5 Meter mächtigen Granitgneiss-Einlagerung,
welche vom 33-ten bis zum 38-ten Meter anhält.
Die Schmundkluft reicht 413 Meter weit vom Lukas-Schlag bis zu
jenem Punkte des Erbstollens, wo dieser westlich zu Tage seine Richtung
nimmt, hier trifft zugleich der Anton- oder Hauptgang mit der Schmundkluft
zusammen.
Bis zu dieser Grenze ist die Schmundkluft vom 43 sten Mtr an unun
terbrochen in Granitgneiss entwickelt. Vom 413-ten Meter oder vom Scharrungspunkte der Schmundkluft mit dem Antongang richtet sich das Streichen
des Anton- oder Hauptganges nach Süden bis auf 788 Meter im Granit
gneiss ; von hier an aber setzt er sich bei bleibendem Streichen im Diorit fort.
Nahe zur Grenze des Diorit und Granitgneiss beobachtete ich im Gneiss
eine 1 Meter mächtige D ioriteruption; dagegen zeigt sich beim 12 0 0 -sten
Meter im Diorit Eruptionen der Grünsteinmodification von Biotit-OrthoklasAndesin-Trachyt.
Im 1285-sten Meter trifft die Seigere Kluft in der Süd-Ost-Richtung mit
dem Anton- oder Hauptgange zusammen. Der Schlag führt in der Richtung der
Seigernkluftden Namen«Elisabeth-Flügelschlag». Vom Anfänge dieses Schlages
oder vom Scharrungspunkte der Anton- undSeigeren-Kluft gerechnet vom 1 1-teil
bis zum iX-ten Meter, daher in einer Mächtigkeit von 7 Metern (lurchbricht
Biotittrachyt den Diorit. 10 Mtr. vom Baptist-Schachte ist das Auftreten
des Biotittrachyt auf 45 Mtr. zu constatiren. Von hier aus wurde der Schlag
mit Ausnahme von zwei Punkten bis 330 Meter fortwährend im Diorit
getrieben. Bei 450 und bis 30'» Meter zeigt sich der Biotittrachyt in geringer
Ausdehnung bald an dem nordöstlichen, bald an dem südwestlichen l im des
Schlages. Bei 330 Meter tritt der Diorit mit Aplit, einem unrichtig Pegmatit
genannten nietamorphen Gestein in Berührung. Ueber diese Berührungslinie
hinaus wurde bis jetzt das Auftreten des Diorit nicht beobachtet. An seine
Stelle tritt bei 725 Meter Biotit-Orthoklas-Andesin-Tracliyt.
Der Elisabethgang schart sich bei 400 Meter mit der Seigeren Kluft und
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und streicht beinahe nach Süden. Von 400 Meter an oder vom Scharungspunkte des Elisabethganges und der Seigeren[Kluft wurde der Schlag südlich
bis 740 Meter im Aplit getrieben, mit Ausnahme vom 540-sten bis zum
015-ten Meter, daher in einer Länge von 85 Metern, wo Biotittrachyt das
genannte metamorphe Gestein durchbricht. Ueber den 745-sten Meter hinaus
wurde der Schlag ununterbrochen im Biotit-Orthoklas-Andesin-Trachyt
getrieben bis zum 1010 ten Meter, wo das Feldort nun feiert.

Vergleichung.
Vergleichen wir nun die in der Grube gewonnenen Resultate mit
denen zu Tage gefundenen. Zu diesem Zwecke habe ich einen vertikalen
Durchschnitt durch den Kreuzerfindungs-Erbstollen in der Streichungsrich
tung des .Johannganges, der Schmundkluft, des Antonganges, der SeigerenKluft und des Elisabethganges angefertigt. Wie man aus diesem Durchschnitte
entnimmt, bildet das Grundgestein paläozoischer Granitgneiss (Cordieritgneiss) und Aplit.
Auf diese lagerten sich später die Schiefer, auf diese der Kalk der
mittleren Triaszeit und Dolomit; zu diesen gehören auch die WerfenerSchiefer.
Nach diesen folgte die Eruption des mesozooischen Diorit und des
Biotit-Orthoklas-Andesin-Tracliyt, welche Eruption die früher benannten
Gesteine durchbrach; zum Theil aber ihre Schichten hol). Der Biotittrachyt
bildet in dem beschriebenen Gebiete, als jüngstes Eruptivgestein, in zahlrei
chen Aesten oder gangartig in sämmtlichen Gesteinen Eruptionen oder
Irruptionen.
In der Grenze dieses Durchschnittes oder allenfalls auf der Oberfläche
kann man an keinem einzigen Punkte das Ausbeissen des Biotittrachytes
sicher bezeichnen, trotzdem man im Gerölle des auftretenden Gesteines an
mehreren Orten auch Biotittrachyt-Bruclistiicke finden konnte. Die in der
Grube gefundenen Gesteinsgrenzen sind gewöhnlich unregelmässig, sie treten
in einander gemengt oder verschmolzen auf, so dass die Beobachtung des
Verflächens und Streichens unmöglich i s t ; ja es existiren auch solche Punkte,
wo die Berührungslinie der beiden Gesteine eine entschieden glatte Absonde
rung bildet, so sehr, dass jene in einem Stücke nicht abzuschlagen sind. Bei
der Vergleichung der Aufnahmsresultate vom Tage und in der Grube fällt auf,
dass jedes Thal und jeder Gebirgsrücken je andere Gänge bringt und jene
beeinflusst in jenem Falle, wenn sie nicht parallel, sondern im Winkel gegen
das Thal oder den Gebirgsrücken streichen.
Als Beispiel diene uns der Johanngang, dessen Streichen nordsüdlich,
sein Verflächen östlich ist; sowie er das Thal von Vihnye berührt, hört seine
Fortsetzung allsogleicli auf und an seine Stelle tritt die Schmundkluft
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mit einem Streichen von Süd-West und steüem Fallen bald von Nord-West,
bald nach Süd-Ost. Seine Fortsetzung wird über dem Rücken des Divimuzs
im Thale von Sprocliova unterbrochen und sie trifft mit dem Anton- oder
Hauptgange, dessen Streichen Nord-Süd und West ist, zusammen.
Dieser behält die Richtung seines Streichens, bis er nicht unterhalb des
Sattels zwischen dem Hirschenstein und dem Koncsiár eintrifft, wo er
seine Fortsetzung verliert und sich der Seigeren Kluft anschliesst mit dem
Streichen Süd-West, welcher dann im Thale von Szikorova verschwindet;
worauf der Elisabethgang an seine Stelle tritt mit einem Streichen von SüdWest und einem Verflächen nach Süd-Ost.
Die Lagerungsverhältnisse der Gesteine habe ich in der Grube noch an
zwei Haupthorizonten stu d irt; aber in der weiteren Ausarbeitung wurde ich
durch das Dazwischentreten anderer Arbeiten verhindert. Ueber meine weite
ren Studien über das Verhalten der Gänge in den einzelnen Gesteinen werde
ich später Gelegenheit haben, Mittheilung zu machen.
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VALENCIENNESIA IN DER FOSSILEN FAUNA UNGARNS.
V on

J ulius H

alaváts.

(Vorgetragen in der Faclisitzung vom 12. Mai 1886.)

Im Jahre 1842 erschien jenes grosse Werk, in welchem die Ergebnisse
der wissenschaftlichen Reise A natol D emidoff’s in Mittel-Russland und der
H albinsel Krim publicirt wurden. L. R ousseau, der die Fossilien bearbeitete,
beschrieb aus der oberen Abtheilung der tertiären Schichten von KamioucliBouroun auch einen neuen Gasteropoden, welcher als Vertreter eines neuen
Genus von ihm zu Ehren des Professors am Pariser Museum V alenciennes ,
Valenciennensis genannt wurde. Diesen Namen änderte B ourguigna (1855)
auf Valenciennia ; F ischer (1858) aber auf Valenciennesia um.

gab dem von der Krim beschriebenen Fossil den Artnamen
Valenciennensis annulatus.
R ousseau 1

1875 beschrieb M. N eumayr in seinem grossen Werke 2 über die Fauna
der slavonischen Congeria- und Paludina-Schichten eine neue Art unter dem
Namen Valenciennesia Beussi, welche dann von S. B r u s i n a 3 schärfer um 
schrieben wurde. Seiner Ansicht nach ist V. Beussi um vieles flacher als
V. annulata ; die Rippen sind schwächer und nur mit concentrischen Linien
verziert, indem die radialen Linien fehlen. Die Spitze von V. annulata ist
angelförmig gestreckt, dagegen bei V. Beussi schwächer und schneckenför
m ig eingerollt. Schliesslich kommt B rusina z u dem Resultate, dass die
sowohl von R euss wie von R. H oernes und anderen von Beocsin und über
haupt aus Kroatien-Slavonien unter dem Namen V. annulata beschriebenen
Exemplare der V. Beussi angehören.
Unter dem Namen Valenciennesia P auli beschreibt R. H o e r n e s 4 eine

dritte Aiii. Das einzige Exemplar wurde bei Ivnegince (bei Varasd-Teplic in
1 A. D e m i d o f f : Voyage dans la Russie meridionale et la Crimée etc. Tom. II.
p. 791. Mollusc. pl. III. Fig. 7.
2 M. N eum ayr : Die Congerien- und Paludinen-Schichten Slavoniens und deren
Faunen. — Abhandlungen der kais. kön. Reichs-Anst. Bd. VII. Heft 3. p. 81, tIX. Fig. 22.
3 S. B r usin a : Die Fauna der Congerien-Schichten von Agram in Kroatien. —
Beitr. z. Paläont. Oesterreich-Ungarns und des Orients. Bd. III. p. 179, t. XXVII.
Fig. 70, 72.
4 R. H oernes : Congerien- (Valenciennesien-) Schichten von Knegince. —
Jhrb. d. k. k. geol. R.-A. Bd. XXV. p. 72, t. III. Fig. 1.
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Kroatien) gefunden und zeichnet sich durch seine bedeutende Grösse, zahl
reichen (1 0 ) dicht stehenden llippen aus, und ist noch dadurch charakterisirt, dass seine Siphonalöfinung sehr schwach, und nur durch die stärkere
Einwinkelung der Wachsthumslinien bezeichnet ist . 1
Daran reiht sich noch eine vierte Art, die Valenciennesia pelta, die
S. B r u s i n a 2 ans den Congeria-Schichten von Agram beschreibt. Es ist dies
eine glatte, rippenlose Form, an deren Oberfläche sich nur die W achsthums
linien und hie und da undeutliche Falten zeigen.
Die Zahl der bisher beschriebenen Valenciennesia- Arten kann ich nun
mit einer fünften vermehren. Es ist dies die Valenciennesia Böckhi.
In dem von mir bisher aufgenommenen Theile der Comitate KrassóSzörény und Temes konnte ich, wie ich dies in meinen bisherigen Publicationen wiederholt erwähnte, zwei petrographisch verschiedene Horizonte
der politischen Schichten unterscheiden. Den unteren bilden abwechselnde
Thon- und Thonmergel-Schichten; den oberen Sand- und mehr oder weniger
lehmige Sand-Schichten. Beide Horizonte lieferten mir eine Valenciennesia.
Die eine sammelte ich im oberen Horizonte (Sand) bei Königsgnad
(Com. Krassó-Szörény), welche hier in der Gesellschaft von Canlium n. sp.
(aus der Verwandtschaft von C. cristagalli, R o t h ) ; C. Sch midti, M. H o e r n ..
C.apertum, M ü n s t ., C. secans, F u c h s , C.Bothi, H a l ., C. Majeri, M . H o e r n .,
C. diprosopa, B r u s , (verwandt mit C. Arpadense, M . H o e r n . ) ; C. triangu
lär is, P a r t s h ,
ihomboidea, M . H o e r n ., Pisidium priscum, E i c h w ., Melanopsis sp. vorkommt; daher eine Fauna, die an die von Á rpád im Com
Baranya erinnert. Die hier gefundene Valencieunesia erwies sich nach Ver
gleichung mit den Exemplaren von Beocsin als die V. Beussi N eu m.
Bei dieser Gelegenheit untersuchte ich sämmtliche in der Sammlung
der kön. ung. geol. Anstalt niedergelegten l alenciennesia-TZxemiüai'e, und
kam dadurch zu dem liesultate, welches schon früher B r u s i n a für Kroatien
und Slavonien aussprach, dass nämlich in den politischen Schichten Ungarns
die Valenciennesia annulata, llouss. nicht vorkommt, und dass alle jene
Exemplare, welche bisher unter diesem Namen beschrieben ivurden, der
V. Beussi, N e i m . angehören, und kann ich dem noch das hinzufügen, dass
diese, A rt nach den bisherigen Angaben in den oberen Partien der politischen
Schichten lebte.
Die in der Sammlung der königl. ung. geol. Anstalt aufbewahrten
Exemplare der I alenciennesia Beussi. rühren von folgenden Fundorten her:

1 Die zuletzt erwähnte Eigenthümlichkeit zeigt sich auch oft bei den zusam 
mengedrückten Exemplaren der V. lieussi von Beocsin, und es ist nicht unwahr
scheinlich, dass mit der Zeit nach der Untersuchung zahlreicherer Exemplare die
V. Pu tili sich nur als monstruose V. lie ussi erweist.
2 L. c. p. ISO. t. XXX. Fig. iiii.
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Árpád (Com. Baranya) (ges. v. J. K ókán),
Kis-Ibafa (Com. Baranya) (ges. v. J. B ö c k h ),
Biikköd (Com. Baranya) (ges. v. J. B ö c k h ),
Neszmély (Com. Komárom) (ges. v . Dr. K. H o f m a n n ),
Koltó (Com. Szilágy) (ges. v . Dr. K. H o f m a n n ),
Kelencze (Com. Szilágy) (ges. v . Dr. K. H o f m a n n ),
Königsgnad (Com. Krassó-Szörény) (ges. v. J. H a l a v á t s ),
Markovecz (Com. Temes) (ges. v. J. H a l a v á t s ) ;
in der Literatur werden erw ähnt:
Tata (Com. Fehér) (ges. v. M. H a n t k e n ) , 1
Vercserova (Com. Krassó-Szörény) (ges. v. C. M. P a u l ) : 2
schliesslich erwähnte bei Gelegenheit meines Vortrages unser Vorsitzender
Prof. J. v. S z a b ó , dass er dieses Fossil auch von Kőbánya bei B u da
pest kenne . 3
Die von mir, wie oben erwähnt, als neue Art erkannte Valenciennesia fand
ich bei Csukics (Com. Krassó-Szörény) im unteren (Thon) Horizonte der
pontischen Schichten Südungarns, und werde ich die nähere Beschreibung
und Abbildung der Valenciennesia Böckhi n. sp. in der unter Druck befind
lichen, bereits in ungarischer Sprache erschienenen Abhandlung 4 m it näch
stem veröffentlichen.

1 A. E. R euss : Neue Fundorte von Valenciennesia annulata. Rouss. — Sitzgsb.
d. k. Akad. d. Wiss. Bd. LVI. p. <)2. t. II.
2 A. H oernes : Valenciennesia-Schichten aus dem Banat. — Jhrb. d. k. k.
geol. R.-A. Bd. XXV. p. 73.
3 Wie schon früher erwähnt, kommt diese Art auch bei Beocsin und Agram
vor; auch aus Rumänien kennt man sie bereits, wie dies schon R euss vorbringt, der
das betreffende Exemplar von Dr. K. H ofmann erhielt. Jüngst publicirte sie
A. B ittner (Verhandl. d. k. k. geol. R.-A. 1884, p. 311) von Tirgu-Jin, von welchem
Fundorte die kön. ung. geol. Anstalt der Gefälligkeit Herrn B. v. I nkey ’s ein schönes
Exemplar verdankt.
4 J. H alaváts : Őslénytani adatok Délmagyarország neogénkorú üledékei fauná
jának ismeretéhez. II. — A m . kir. földtani intézet Évkönyve. VIII. köt.
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Ueber die Verkoksung der Zsilthaler-Kohle. (Unga
rische Montan-Industrie-Zeitung 1886. Nr. 4, p. 36— 38.)

1. R a f . H

ofmann:

Dr. Jos. S z a b ó : Die Kalisalz-Bergwerke'von Stassfurt. (Sammlung
populärer naturwiss. Vorträge. VIII. Bd. 50. Heft. Herausg. von der
königl. ung. naturwiss. Gesellschaft. Budapest, 1885. [Ungarisch].)
Der Verfasser beschreibt in anziehender Weise jenen Ausflug, den die Mit
glieder des in Berlin 1885 abgehaltenen dritten internationalen geologischen Congresses nach Schluss desselben nach Stassfurt, in das Eldorado des Salzbergbaues
unternahmen, und seine von ihm bei dieser Gelegenheit gemachten geologischen
Beobachtungen.
2.

Dr. F. S c h a f a k z i k : D ie Mustergestcins-Sammlung der königl. ung. geol.
Anstalt f ü r die ungarischen Mittelschulen ( Gymnasien, Bealschulen,
Bealgymnasien) . (Herausg. v. der königl. ung. geol. Anstalt. Budapest,
1885. 'Ungarischl.)
Der Verfasser erhielt von der Direction dev königl. ung. geol. Anstalt den
Auftrag, dass er im Lande den Unterrichtszwecken der ungarischen Mittelschulen
entsprechende Sammlungen zusammenstelle. Nach Beendigung seiner Reise und
dem genauen petrograpliischen Studium des gesammelten Materials verfasste er die
vorliegende 2 0 Druckseiten starke Schrift, welche zur Erklärung der zusammen
gestellten, je aus 160—170—105 Exemplaren bestehenden Sammlung dient.
Die einfachen kristallinischen Gesteine gruppirte er nach dem Systeme
H. C redner ’s , die zusammengesetzten nach H. R osenbusch ; darauf folgen die
Trümmergesteine je nach ihrem vulkanischen oder .neptunisclien Ursprünge in
zwei Gruppen getlieilt. Die ungarischen Mittelschulen verdanken so dem Verfasser
eine höchst instructive Sammlung, die den betreffenden Lehrern nicht nur als
ausgezeichnetes Lehr-, sondern auch als Lernmaterial die besten Dienste lei
sten kann.
T. S zontagh .
3.

4. Dr. L. T a u s c h : Ueber einige Conchylien aus dem Tanganyika-See und
deren fossile Verwandte. (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. 00. Bd. I.
Wien. 1X84.)
M eek reihte eine aus den Bear River Lamarie-Schichten — aus der Nachbar
schaft des südwestlichen Wyoming und Utah — herrührende Schnecke zuerst
Unter dieser Rubrik wollen wir von nun an die — zum Theile kritische — Zusam
menstellung aller literarischen Erscheinungen des Iu- und Auslandes bringen, die sich
vorzüglich auf ie geologischen, paläontologischen und mineralogischen Verhältnisse der
Länder der ungarischen Krone beziehen, oder die von ungarländischen Fachgenossen
überhaupt publicirten Arbeiten besprechen.
Die Redaction.
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dem Genus Melania a n ; erwähnte sie aber später als Pyrgulifera humerosa. W hite
erkannte dann, dass diese Form die nächste Verwandte der von E. A. S mith aus
dem centralafrikanischen Tanganyika-See beschriebenen Paramelania Dumoni und
P. crassigranulata sei, und vereinigte sie in ein Genus unter dem älteren Namen
Pyrgulifera.
Der Verfasser der hier referirten Abhandlung kam bei der Untersuchung
der Fauna der Süsswasserbildungen der Kreidezeit von Ajka zu dem Resultate, dass
die Arten dieses Genus in den, aus der oberen Kreide wohl bekannten PaludomusArten nicht nur ihre nächsten Verwandten besitzen, sondern dass in diesen Schich
ten Pyrgulifera humerosa M eek auch in Europa einheimisch sei.
Aus dem im Csinger-Thale von Ajka gesammelten Materiale werden folgende
ten die Pyrguli -Arten erwähnt:
Pyrgulifera humerosa, M e e k .
«
Piehleri, H oern .,
«
acinosa, Z ek..
«
armata, M athér.,
«
glabra, H antk.,
«
lyra, M athér.,
«
striata, n. f.,
(i
Riekeri, n. f.,
«
Ajkaensis, n. f.

Die detaillirte Beschreibung der einzelnen Arten ist in der Originalarbeit zu
finden; wir müssen aber liier bemerken, dass der Verfasser das Buch M. v. Hantken ’s «Die Kohlenflötze und der Kohlenbergbau der Länder der ung. Krone» nicht
erwähnt, in welchem auf S. 179 einige der oberwähnten Arten aufgezählt und
abgebildet werden, und zwar:
Pyrgulifera Piehleri, H oern ., als Paludomus Piehleri, H oern . typus var. spinosa S andb ., Pyrgulifera acinosa, Z ek ., als Paludomus Piehleri , H oern . var. nasse formis, S a nd b ., Pyrgulifera glabra , H antk ., als Paludomus Piehleri, H oern ., var.
glabra, H antk .
A. F ranzenau .
5.

A. G e z e l l und Dr. F. S c h a f a r z i k : Detail-Katalog der für die Kitnst
und Bautechnik wichtigeren ungarländischen Gesteine. (Herausg. v. d.
kön. ung. geol. Anstalt. XX u. 139 S. Budapest, 1885. [Ungarisch'.)
Die königl. ung. geol. Anstalt stellte es sich vor einigen Jahren zur Aufgabe,
die praktische Aufgabe der Geologie auch dadurch zu befördern, dass sie solche
Sammlungen zusammenstellt, aus deren Studium sowohl die Vertreter des Berg
baues wie auch die der Industrie sich auf unmittelbare und bequeme Weise Erfah
rungen und Kenntnisse verschaffen können. Diesbezüglich hat die Anstalt ihre
Thätigkeit vorläufig nach drei Richtungen hin begonnen; nämlich mit der Zusam
menstellung: 1 . der in der Kunst- und Bautechnik wichtigeren Gesteine ; 2 . der
Rohproducte der Thon-, Glas-, Cement- und Mineralfarben-Industrie und 3. der
Bergbauproducte (Erze, Mineralien, Gesteine und primäre Rohproducte). Bis zur
Eröffnung der vorjährigen Landesausstellung gelang es auch die beiden ersteren
so weit zu complettiren, dass sich die Direction der Anstalt veranlasst sah, die

LITERATUR.

selben auf der Landesausstellung vorzuführen. Zugleich begannen die Conservatoren dieser Sammlungen die Zusammenstellung des Cataloges mit der bestimmten
Absicht, damit nicht ein blosses Verzeichniss der gesammelten und ausgestellten
Gegenstände zu geben, sondern ein in jeder Hinsicht brauchbares Handbuch.
Leider gelang dies bei der ersten Ausgabe nicht vollständig, indem für viele der
eingesandten Materialien noch die nothwendigen vertrauenswürdigen Daten
fehlten. Die Ergänzung dieser Lücken wird wohl in der später zu erscheinenden
zweiten Ausgabe ermöglicht sein.
Im Cataloge der Gesteine folgt nach der Vorrede des Directors die «Ein
leitung», in welcher kurz das System charakterisirt wird, nach welchem das auf
gesammelte Gesteinsmaterial behandelt wurde. Als Grundlage der Gruppirung
wurde das petrographische System gewählt, und wurde die Verbreitung der Gesteine
einer jeden einzelnen Gruppe in unserem Vaterlande gesondert skizzirt. Die in die
Sammlung aufgenommenen Gesteine erhielten sämmtlich Würfelform mit einer
Kantenlänge von 1 Decimeter, und wo es möglich war, wurde auch die eine Fläche
polirt, was auch zur äusseren Gefälligkeit der Sammlung beitrug. Bisher sind 420
solche Würfel in dem Catalog beschrieben.
In den rubricirten Tabellen finden wir vor allem den petrograpliischen
Namen des Gesteins, seine Härte, das Gewicht eines Kubikmeters in Kilogrammen,
seine Farbe, seinen Fundort ; ebenso ob es in Steinbrüchen gewonnen wird, oder
nicht. Es wird ferner erwähnt der Name des Besitzers des Steinbruches und des
Einsenders; der Preis nach Kubikmetern, der Fuhrlolm bis zur nächsten Schiffs
oder Eisenbahnstation, das Absatzgebiet, jene bekannteren Gebäude, die von dem
betreffenden Materiale erbaut wurden; die durchschnittliche Grösse der gebli
chenen Gesteine, ebenso die diesbezüglich erreichbaren grössten Maasse ; schliesslich
die jährliche Production und das Verhalten des Gesteins während seiner Bear
beitung.
Die Sammlung besteht bisher aus folgenden Gesteinsarten:
1.

3.
4.
5.
<5.
7.
8.
10 .
11 .
12 .

13.
14.
15.

Kalke ..
... ..................
Dolomit .
... ...........
Gyps _.. ... ... ...
Agalmatolith ...
Granite ...
Porphyr ... ...
.
.
Nephelin-Syenit
Diorit......................... ...........
Trachvte und deren Varietäten
Basalt ... ................................
Gneiss
...........
...........
Glimmerschiefer
Phvllite nnd Schiefer
Tuffe
Sandsteine
Summe

132 St,
1 <1

5 »<
1 «
13 «
1 ((

4 «
3 *
124 «
7
1 '<
2 <1

5 «
42 <1
70 «1
420 St.

“2 85

LIT E RA T U R .

Am Schlüsse des Werkes sind die beschriebenen Kunst- und Bausteine nach
Comitaten und Arten zusammengestellt, was die Benützung der Tabellen sehr
erleichtert.
Dr. F. S c h a f a r z i k .
6. J. v. M atyasovszky und L. P etrik : Detail-Katalog der ungarländischen

Rohproducte f ü r die Thon-, Glas-, Cement- und M ineralf arhen-lndustrie. (Im Aufträge der kön. ung. geol. Anstalt zusammengestellt. Buda
pest, 1885. 87 S. [Ungarisch].)
Von dem im Titel erwähnten Material wurden bis zur Redaction des Kataloges 262 Stücke zusammengebracht, die in folgende Gruppen vertheilt
wurden :
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12.
13.
14.

Tlione ... ... ... ... ... ... 177 St.
Mergel und Cemente...
18 «
Kalksteine
13 «
«
Dolomit ... ... ... ... ...
Magnesit
.
... ... ... ...
2 «
Trass. Beton ... ... ... ...
5 «
Farberden, Bolus ... ... ... ...
8 «
Q u arz.. ... ... ... ...
10
Schotter... .... ... ... ... ...
2 «
Sand ... ... ... ... ... ...
17 «
Polirschiefer ... ... ...
4 «
Serpentin, Agalmatholith... ...
2 «
Asbest ... ...
1 (
1 «
Gneissgranit ... ... ... ...
Summe

...

262 St,

Alle diese Materialien sind in gefächerten Glascylindern aufbewahrt, und zwar
so, dass in dem grösseren oberen Theile das rohe, in dem unteren kleineren dagegen
das durch Versuche erprobte Material gegeben wurde. Dass dies bis zur Eröffnung
der Landesausstellung nicht mit jedem einzelnen Material geschehen konnte,
daran ist nur die Kürze der zn Gebote gestandenen Zeit schuld.
Vorläufig beschäftigten sich die Verfasser eingehender nur mit der ersten
Gruppe, den Thonen, und bilden die darauf bezüglichen Tabellen, so wie die Ein
leitung den Haupttheil des Werkes.
Die Tlione verhalten sich in hoher Temperatur nicht gleichförmig ; während
einzelne den höchsten Temperaturen zu widerstehen vermögen, schmelzen andere
zu mehr oder weniger schlackenartigen Massen. Jene sind die werthvolleren; diese
die weniger brauchbaren. Die Bestimmung der Widerstandsfähigkeit des Thones
geschah mittelst des B i s c h o f f ’sehen Verfahrens auf die Weise, dass kleine aus den
betreffenden Thonen geformte Pyramiden verschiedenen Hitzegraden ausgesetzt
wurden. Auf Grund der verschiedenen Versuche wurden im Ganzen 8 Grade
festgestellt:
1. Grad. Die Versuchspyramide erweist sich im Deville’schen Ofen (c. 1556° C.)
vollkommen feuerfest.
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2. Grad. Die Versuchspyramide wird im Deville’sehen Ofen schwach glänzend,
oder zeigt schon kleine Blasen.
3. Grad. Die Versuchspyramide bekommt im Deville’schen Ofen eine glän
zende Oberfläche, schwillt blasig auf, behält aber ihre Gestalt.
4. Grad. Die Versuchspyramide schmilzt im Deville’schen Ofen zu einer bla
sigen oder schlackenartigen Masse.
5. Grad. Die Versuchspyramide erweist sich in dem mit Coaks erhitzten Ofen
(c. 1400° C.) als feuerfest, oder zeigt höchstens schwachen Glanz, schmilzt
aber im Deville’schen Ofen gänzlich.
6 . Grad. Die Versuchspyramide bekommt auch im Coaksofen eine glänzende
oder blasige Oberfläche.
7. Grad. Die Versuchspyramide schwillt im Coaksofen blasig an und beginnt
zu schmelzen.
S. Grad. Die Versuchspyramide schmilzt im Coaksofen gänzlich, und bleibt
nur im Gasmuffel-Ofen (c. 1000° C.) unverändert.
Zu dieser letzten Kategorie gehören vom Gesichtspunkte der Feuerfestigkeit
die schlechtesten Tlione.
In den rubricirten Tabellen finden wir ausser diesen Verhältnissen noch die
genaue Angabe des Fundortes der betreffenden Materialien, die kurze Beschreibung
ihrer physikalischen Eigenschaften, ihre Zugehörigkeit vom geologischen Gesichts
punkte aus; den Namen der Eigenthümer und des Einsenders der Proben, den
Preis des Materials, das Absatzgebiet, die Jahresproduction und endlich für meh
rere Materialien die quantitative chemische Analyse, was in vielen Fällen ebenfalls
sehr wichtige Aufschlüsse über die Natur des betreffenden Materials bietet.
Die Reihe der übrigen behandelten Materialien ist viel lückenhafter als die
der Thone; aber trotzdem finden wir darunter .viel Ausgezeichnetes, welches von
unserer Cement-, Kalk- und Glas-Industrie bereits benützt wurde, und werden
zugleich auf vieles Neue aufmerksam gemacht, was unsere Geologen bei Gelegen
heit ihrer Landesaufnahmen entdeckten. Dieser Theil des Werkes besteht eher aus
Notizen, und ist nur als Vorarbeit der zukünftigen, nnd sicher ausführlicheren
Ausgabe zu betrachten.
Dr. F. S c h a f a b z i k .
7. Dr. L. I l o s v a y : D ie Stinkhöhle von Torja. (Sammlung populärer natur
wissenschaftlicher Vortriige. Herausg. v. d. kön. ung. naturwiss. Gesell
schaft. VIII. Bd. 48. Heft. Budapest, 1885. [Ungarisch].)
Die rührige königl. ung. naturwissenschaftliche Gesellschaft hat sich dadurch
neues Verdienst erworben, dass sie einen Fachmann mit dem Notlügen versehen
zu dem Zwecke aussandte, die bekannte Höhle von Torja und ihre Gase, deren
chemische und physikalische Verhältnisse zu untersuchen, um endlich von der
selben sicherere Angaben als die bisherigen zu gewinnen.
Die Sohle der Höhle ist von ihrer Mündung an nach einwärts abschüssig,
und dass ans ihrem Innern aufströmende Gas, welches viel schwerer als die Luft
ist, füllt dieselbe so an wie das Wasser, und strömt nur dann aus, wenn die obere
Grenze der Gasschicht das Niveau der Mündung der Höhle erreicht hat. Die Länge
der letzteren beträgt 14 Meter, ihre Breite 2-—3 Meter, ihre Höhe 2—3— 6 Meter;
ihr Kubikinhalt beiläufig i»0 Kubik-Meter.
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Bisher war vorzüglich nach Fr. Ritter v. H a u e r ’s (Geologie Siebenbür
gens, 1863) Angabe bezüglich des Gases jene Ansicht verbreitet, dass es ausser der
Kohlensäure auch Schwefeldioxyd wäre, welches dem Gasgemenge jenen eigen thümlichen stinkenden Geruch gebe. * Im Jahre 1875 wies schon der UniversitätsProfessor von Klausenburg, F l e i s c h e r , und jetzt I l o s v a y auf jeden Zweifel ausschliessenae Weise nach, dass in dem Gasgemenge ausser Kohlensäure nichts anderes
als Schwefelhydrogen enthalten sei.
Schon ausserhalb der grossen Höhle in einer Entfernung von 33 Metern von
derselben gelang es, dieses Gasgemenge in der über dem Boden befindlichen Luft
schichte nachzuweisen, wo es c. 40 pCt. betrug; seine Menge nimmt gegen die
Höhle zu, wächst immer mehr an, und wird in der Höhle selbst, und zwar unter
dem Niveau ihrer Mündung überwiegend. Im tiefsten Theile der «grossen Höhle»
beträgt die Kohlensäure (CO2) = 95*49, das Schwefelhydrogen (H2S) = 0‘56, der
Sauerstoff (0) = 0*01, der Stickstoff (N) = 3*64 pCt.; in der «kleinen Höhle»
CO2 + H 2S = 94*60, 0 + N = 5-40; in der «Alaunhöhle») CO2 + H 2S = 94*75,
0 -f N = 5*25 pCt. Die Hundshöhle von Neapel enthält nach der günstigsten Ana
lyse (Young) CO2 = 71*00, H 2S = 0 *0 , 0 = 5*87, N = 23*13. Der Kohlensäure
gehalt der Torjaer Höhle ist daher viel grösser; Schwefelhydrogen kommt aber in
der neapolitanischen gar nicht vor.
Die Temperatur des Gasgemenges ist geling; vom 21. bis 25. Juli 1884
schwankte sie zwischen 11*25—12*3° G.
Das Gas selbst strömt aus den Spalten der Sohle der Höhle aus, und
nehmen wir hier die möglichst geringsten Werthe an, nämlich eine Breite von
IV2 Meter, eine Höhe von 8 Centimeter, und eine Geschwindigkeit von 20 Centi meter in einer Sekunde, so beträgt nach der Berechnung I l o s v a y ’s die jährlich
ausgeströmte Menge der Gase beiläufig 723*000 Kubikmeter CO2 und 4200 Km.
H 2S, was dem Gewichte nach ausgedrückt 1.425,000 Kilo CO2 und 6400 Kilo H 2S,
daher sechsmal mein* beträgt, als was den Quellen aus der Umgebung des
Laacher Sees entströmt. (Nach B i s c h o f 250,000 Kilo.) I l o s v a y beschreibt ferner

*
Gegen das Schwefeldioxyd hatten aber schon früher mehrere dort gewesene
Geologen ihre Bedenken; dies beweist schon die Bemerkung J ohann Grimm’s, die er
in A ckner’s Mineralogie Siebenbürgens (1855) auf Seite 344 machte. A ckner trägt
nämlich die Sache so vor, als wenn aus der Büdöshöhle Dämpfe schwefeliger Säure
von hohem Temperaturgrade strömen würden. Dem gegenüber constatirt Grimm,
dass in der Hauptmasse des Gases Kohlensäure ist, an welche auch Schwefel
gebunden sei, aber nicht in der Form von schwefeliger Säure; ferner, dass das Gas
nicht heiss, sondern von niedriger Temperatur sei. Von historischem Interesse ist es
ferner, dass nach A ckner und F ichtel in der Umgebung der Höhle durch 27 Jahre
hindurch eine kaiserliche Schwefelschmelze existirte, in welcher der in der oberfläch
lichen Schichte des Berges vorkommende erdige Schwefel aufgearbeitet wurde;
wahrscheinlich versuchte man auch damals in die Sohle des Berges einen Stollen
zu treiben; aber man gelangte nicht weiter als 4 Klafter tief, denn die von allen
Seiten zuströmenden erstickenden Gase verhinderten die Fortsetzung der Arbeit. Ja
selbst schon früher, zur Zeit der ungarischen Könige wurde dort Schwefel geschmol
zen, wozu die Bewohner von Alsó- und Felső-Torja verhalteu waren.
Ref.
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die eigentümliche Wellenbewegung, die man wahrnimmt, wenn man in die Gas
masse tritt, und die ganz an die Wellenbewegung des Wassers erinnert.
Das eingeathmete Gasgemenge bringt unbedingt den Tod; auf der Haut ver
ursacht es ein eigenthümliches brennendes Jucken, und erregt das Gefühl der
Wanne. Die Ursache dieser Erscheinung sei nach dem Verf. nicht so sehr in der in
Folge der Berührung mit der Kohlensäure geringeren Reizbarkeit der Gefühls
nerven und daher schwächer gewordenen Zusammenziehbarkeit der Blutgefässe
zu suchen, was als nächste Erscheinung eine Anschwellung der Blutgefässe durch
das zuströmende Blut und so das Wärmegefühl mit sich bringe; sondern beimbe
eher darin, dass das Kohlendioxyd mit der auf der berührten Hautfläche befindlichen
Feuchtigkeit solche chemische und physikalische Umänderungen hervorbringt, die
die von unseren Gefühlsnerven wahrnehmbare Wärme erzeugen.
Dr. F. S c h a f a r z i k .
8. Dr. P. S z o k o l : D ie geologischen Verhältnisse d i‘S Bergba uhczirkcs von

Nagybánya, (Jahrb. d. ung. Karpathen-Vereines. XII. Jahrg. p. 200.
Käsmark, 1885).
Die Arbeit des Verfassers zerfällt in drei Theile. Im ersten beschäftigt er
sich mit den Eruptivgesteinen ; im zweiten mit den Sedimenten und im dritten
mit den Erzgängen und deren Mineralien.
Die Eruptivgesteine fasst er in zwei Gruppen zusammen und unterscheidet
I. Biotit-Feldspathe und H. Feldspathe ohne Biotit.
Zur ersten Gruppe gehören die Porphyre und Trachyte. Zu den ersteren
rechnet er folgende :
1. Quarzporphyr, östliche Kuppe von Misztbánya.
2. Oligoklas-Quarzporphyr, Bájfalu, Mundre vedere.
3. Orthoklasporphyr, Misztbánya, Kuppe südöstlich von Pietra.
4. Hornsteinporphyr, östliche Kuppe von Bájfalu.
5 . Pechsteinporphyr, Misztbánya, südlich.
<i. Thonsteinporphyr, Misztbánya, Felsőbánya (Kakasdomb).
7. Mühlsteinporphyr, Láposbánya.
Zur zweiten Gruppe gehören:
1. Orthoklas-Quarztrachyt, Nagybánya (Kövespatak), Felsőbánya (Kereszt hegy, Bányahegy).
2. Oligoklas-Quarztrachyt, Kizbánya (Blidár), Mundre vedere.
3. Oligoklas-Quarztrachyt, Guttin.
4. Andesin-Quarztrachyt, Felsőbánya (Czombhegy, Hollókő, Bergketten von
Foghagymási, Dingás n. s. w.)
Die Feldspathe ohne Biotit sind :
1. Augit-Labradorittrachyt (Golgata, Csurka, Magura u. s. w.)
2. Amphibol-Labradorittrachyt (Hosszúorom, Hidzsa, Hóhérdomb u. s. w.)
3. (irünsttíin-Modificationen, die theils dem Augit- (Fircza), theils dem
Amphiboltracliyt-Typus (Bolkis, Rotunda) angehören; ihre Hauptmasse
bildet alier der älteste Trachyt, der Propylit, mit welchem die Ausbruchs
operation ihren Anfang nahm, wovon man sich bei der Untersuchung
der (bei Felsőbánya n. s. w. und mit den jüngeren Trachyten in Verbin-
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düng stehenden) Massen von Csurka, Hegyeshegy, Kalváviahegy über
zeugen kann.
Aus dem Yorgebrachten können wir nur mit Bedauern constatiren, dass der
Verfasser unsere Kenntnisse von den Trachyten von Nagybánya nicht nur nicht in’s
Beine gebracht, sondern im Gegentheil sehr verwirrte. Vor allem ändern ist es von
Seite des Verfassers ein grösser Irrthum, dass ein Theil der beschriebenen Gesteine
Porphyre seien. Die bisherigen Forscher, wie Freih. v. R i c h t h o f e n , J. K r e u t ,
Dr. K . H o f m a n n , Dr. J . S z a b ó , Dr. A. K och u . A., die sich mehr oder weniger mit
den Eruptivgesteinen dieser Gegend beschäftigten, sind alle der Ansicht, dass diese
Gesteine Trachyte sind. Namentlich war es Dr. K. H o f m a n n , der bei Gelegenheit
seiner geologischen Aufnahmen die wichtigsten Daten zur Erkennung des Alters
ihrer älteren Glieder lieferte. Mesozoische oder paläozoische Eruptiv- und porphyrische Gesteine — weil wir unter Porphyr nur solche verstehen können —
sind in dieser Gegend absolut unbekannt, und wir sind gezwungen, den vom Ver
fasser gebrauchten Ausdruck so lange als irrigen zu halten, bis er das behauptete
hohe Alter dieser Gesteine auch mit annehmbaren geologischen Granden deutlich
beweist. Die angeführten biotithältigen Gesteine sind daher wahrscheinlich nur
quarzhältige Trachyte und Andesite (Dacite). Im Uebrigen haben wir auch einige
Zweifel hinsichtlich der Bestimmung der mineralischen Gemengstheile. Das Gestein
des Guttiner Berges bestimmte nämlich der Verfasser als Oligoklas-Quarztrachyt;
wogegen Dr. K . H o f m a n n schon längst nachwies, dass dieses Augitandesit mit
Labradorit-Feldspath, accessorischem Biotit und Amphibol sei.
Uebergehend auf die jüngeren Trachyte hebt es der Verfasser ganz richtig
hervor, dass der «Grünstein» nur als Modification zu betrachten sei, und dass der
selbe theils zum Typus des Augittrachyt, theils zu dem des Amphiboltrachvt
gehören könne; aber deshalb kann er sich doch nicht von jenem «Propylit»»
befreien, den er als das älteste Glied der Grünsteineruption betrachtet. Der Ver
fasser, der bezüglich der Nomenklatur sich an S z a b ó ’s Geologie hielt, hätte dort
auf S. 274 und 481 finden können, dass das Wort «Propylit» der Ausdruck eines
nichtssagenden Begriffes f e i ; dass eine Propyliteruption nicht einmal existirte
Diesen schon längst als falsch erkannten Begriff und Ausdruck haben die Geologen
schon lange fallen lassen.
Im zweiten, von den Formationen handelnden Abschnitte zählt der Verfasser
ohne alle nähere Begründung, oder in mehreren Fällen gewiss auf Grund schlecht
bestimmter Versteinerungen folgende Bildungen auf, bei jeder zugleich die Orte
ihres Vorkommens benennend.
1.
Alluvium: Humus, sandiger Thon, sandiger Schlamm, Schotter, Stein
gries. Besonders hervorzuheben ist das auf der morastigen Hochebene Nyetyeda
(bei Kapnik) in einer Höhe von 1100 Meter über dem Meere liegende Torflager,
welches aber bis heute noch nicht Brennmaterial liefert. — 2. Diluvium: Sand,
Schotter mit Trachytgerölle, Thon. — 3. Pliocen : Congerientegel, der von grösser
Verbreitung ist, und auch in industrieller Beziehung eine wichtige Rolle spielt. —
4. Die Gesteine der sarmatischen Stufe, so wie Thon, thonige Mergel, Trachyttuffe,
Sandstein und Conglomerat nehmen ein grosses Gebiet ein. Unter anderem wird
auch die Hochebene Plopis von ihnen gebildet, und wie wir dem beigelegten Profil
entnehmen, bilden da die abwechselnden Schichten von Mergeln und Sandsteinen
Földtani Közlöny, XVI. köt. 1886.
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eine reiche Reihe. Einzelne der Schichten sind auch durch Petrefacte charakterisirt.
welche aber aller Wahrscheinlichkeit nach falsch bestimmt sind, nachdem aus
den unteren Bänken Ervilui und Macira podolica (sarmatische Arten); aus einer
der oberen dagegen Venus imdtilamella, eine typische mediterrane Art citirt wird. —
l)ie grösste Reserve müssen wir ferner jenem Vorgänge des Verfassers gegenüber
beobachten, dem zu Folge er den Biotit-Oligoklas-Quarztrachyt-Tuff (daher DacitTuff) hieher in die sarmatische Stufe bringt; dass er ferner unter 5. bei der jün
geren mediterranen Abtheilung (mit Turritella Archimedis) den Andesin-Quarztrachyt (daher ebenfalls Dacit) als durchbrechendes Gestein erwähnt, in Folge
dessen der Dacit jünger wäre als die mediterrane Stufe. Diese blossen Behauptun
gen sind durch keine Beweise unterstützt. Aus den bisher in Ungarn angestellten
Trachvtstudien wissen wir nämlich, dass die Eruption der Dacite im Allgemeinen
in die mediterrane oder derselben unmittelbar vorhergehende Zeit fällt. — Dem
folgt (i. die ältere mediterrane Abtheilung. Ihre Gesteine sind hauptsächlich Trachyttuffe und bei Kovács Braunkohle. — 7. Oberes Oligocen: Lignit am Berge
Dajka bei Tótfalus, Kohlenschiefer mit Cerithium margaritaceum. — 8 . Oberes
Eocen : Conglomera'te, Sandsteine. — !(. Mittleres Eocen : Sandsteine, neptunische
Conglomerate, Andesit-Conglomerat mit Grünstein-Fragmenten. — 10 . Unteres
Eocen: Sandstein, Trachvtbreccia. glimmeriger Sandstein, glimmeriger scliiefriger Thon.
Bei diesen letzteren als alttertiäre benannten Stufen beweist der Verfasser mit
nichts seine Behauptungen, dass noch im Mitteleocen Grünsteinfragmente und im
unteren Eocen Trachytbreccien Vorkommen würden; dies wäre sehr wichtig und
verdient den jeden Zweifel ausschliessenden Beweis. — Ausser diesen erwähnt der
Verfasser noch 11. die obere Kreide (Karpathen-Sandstein) von Ivrácsfalu und
Oláhláposbánya; 1*2. die untere Kreide (Kalkmergel mit Aptyclius Didayi, Kalk
stein und Mergelknollen in der Umgebung von Blozsa und M.-Lápos); und schliess
lich 13. die azoische Formation: Glimmer- und amphibolische Schiefer, körnigen
Kalk und Eisenerzeinlagerungen.
Der gründlichste und werthvollste Abschnitt ist der dritte Theil seiner
Arbeit, in welchem der Verfasser die Mineral- und Erzgänge beschreibt. Er zählt
in demselben nicht nur die vorherrschenden Minerale nach Gängen auf, sondern
illustrirt das Angeführte auch mit instructiven Zeichnungen.
Die wesentliche Gangmasse der Nagvbányaer Gänge ist der Quarz, stellen
weise Hornstein, mit eingesprengten goldhältigen Kiesen und im EvangelistenGrnnd auch mit gediegenem Gold. Im Hauptgange von Veresviz kommt ausser
den Kiesen auch Proustit und Pyrai'gyrit vor. Die Gänge von Borpatak, Láposbánya
(Fekete-Szt.-György). Misztbánya, Illoba, Herzsa und Fircza sind alle im Grünsteintraehyt; die Hauptgangsmasse ist Quarz mit, goldhältigem Kies, Fahlerz und
wenig Bleierz.
Die Masse der Gänge von Felsőbánya ist ebenfalls Quarz, Hornstein, durch
Flussspath gebundenes Gerölle als ältere, und hie und da Amethvstaderchen als
jüngere Bildung. Ihre Mineralien sind Quarz mit Amethistenden, meistens
von Brannspath bedeckt ; ferner in Quarz eingesprengte gold- und silberhaltige
Kiese, etwas silberhältigcr Galenit, Sphalerit und Antimonit; gegen die Tiefe zu
wächst der Bleigehalt, gegen dio Oberfläche hin aber der Silbergehalt. Die Mine-
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ralién der Gänge von Kapnikbánya sind Quarz als Gangmineral mit eingesprengten
goldhältigen Kiesen, kristallinischer Quarz, Amethyst. Calcit, Rhodochrosit, Pyrit,
Chalcopyrit, Galenit und Sphalerit. Die Quarzmasse des Miklósganges von Rótabánva ist mit gediegenem Golde eingesprengt, und enthält ausserdem silberhal
tigen Galenit und Sphalerit.
Die Gänge von Oláh-Lápos sind nicht nur im Grünsteintrachyt, sondern
auch im Sande und schlieferigen Thon. Der Hauptgang ist Hornstein, Quarz,
Chalcopyrit; ferner ist er mit silberhältigen Galenit, Sphalerit und Pyrit ausgefiillt. Im Goldgange aber kommt im Quarz gediegenes Gold vor in Begleitung von
ein wenig Galenit.
Dr. F. S c h a f a r z i k .
9. C. v. J o h n : Olivingabbro von Szarvaskő. (Verhandl. der k. k. geolog.
R.-A. 1885, p. 317).
Der Verfasser untersuchte den ihm von Szarvaskő (Com. Heves) zugekom
menen, wohlbekannten Wehrlit. Bekanntlich wies Dr. J. v. S za b ó (Földtani Köz
löny VII, p. 169) nach, dass dieses Gestein ein körniges Gemenge von Olivin,
Hornblende, Diallagit und Magnetit ist.
Dieses Gestein analisirte v. J o h n mit folgendem Resultate :
SÍO2 ... ... ...
3007 pCt.
7-73 «
TÍO2 .................
AkO.i ... .. _. _ ..
i'8 5 . '<
FeO ... ... ... . . 30.29 «
Fea03
.
... ...
7’3S «
CaO ...
...
4"7() «
MgO
... ... ...
14-89 <i
99*97 pCt.
Der verhältnissmässig hohe Titangehalt deutet darauf hin, dass nicht Magnet
eisen, sondern Titaneisen einen der Hauptbestandteile des Gesteines bildet, damit
stimmt auch überein, dass die Einwirkung selbst grösserer Stücke des Gesteines
auf die Magnetnadel nur eine geringe ist. Es ist also das Gestein von Szarvaskő
als ein «Titaneisen führender Olivingabbro» zu bezeichnen. Dem Titaneisengehalt
nach zu schliessen, dürfte sicli das Titaneisen auf 12—15 pCt. belaufen.
Bei einer älteren im Jahre 1877 durch die Herren L e n g y e l und K ovács aus
geführten Analyse (Földtani Közi. 1877, VII. Bd. 179 und 180); auf Grund deren
Dr. S za b ó das Vorhandensein von Magnetit annehmen musste, scheint ein Fehler
unterlaufen zu sein, da die Titansäure gänzlich ausser Acht gelassen wurde. Eine
über mein Ansuchen vom Herrn Instituts-Chemiker A l e x a n d e r K a l e c s i n s z k y
vorgenommene qualitative Untersuchung auf TÍO2 bestätigte ebenfalls, dass die
selbe im sog. Wehrlit reichlich vertreten ist.
Bezüglich der Bezeichnung des Gesteines «Olivin-Gabbro» , erlaube ich mir
zu bemerken, dass dieselbe nicht zutreffend ist; diesen Namen hat Dr. S za b ó später
selbst fallen gelassen, und dem Gesteine den viel passenderen eines Diallag-Peridotites beigelegt. ( S z a b ó , Geologie 1883.)
Die Fundortbezeichnung desselben is t: Szarvaskő nördl. von Erlau (Heveser
Comitat); «Szurraskk im Zemescher Comitat» (in der deutschen Literatur) dagegen
ist als falsch zu streichen.
Dr. F. S c h a f a r z i k .
1‘*
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10. E ugen H

: Pikritporphir von Steierdorf, Banat. (Verhandlungen
(1. k. k. geol. R.-A. 1881, p. 258).
Dem Verfasser wurden aus zwei Schachten Eruptivgesteine zur Bestimmung
übersandt, und zwar aus dem Uterisch- und aus dem Aninaschachte. Die des ersteren erkannte er theils als quarzliältige, theils als quarzfreie Augit-Biotitporphyrite;
in dem aus dem Aninaschachte erhaltenen schwarzen, dichten, basaltartigen Ge
steine erkannte er aber einen neuen, bisher aus dem Banat unbekannten GesteinsTypus.
Dieses Gestein, welches man früher Felsitporphyr, Eurit oder einfach Por
phyr nannte, bildet um der liassischen Kohle und in den darüber liegenden bitu
minösen Schiefern Dyke. Die Kohle vercoakste in Folge der Wärmeeinwirkung
des durchbrechenden Gesteines und spaltete sich in auf der Berührungsfläche ver
tikale Säulen ; der bituminöse braune Schiefer aber wurde in Folge der Verbren
nung und Vernässung des in ihm enthaltenen Bitumen bis auf eine Entfernung
von 1 a bis 2 Fuss schwarz. Höher hinauf ist in allen diesen bituminösen Schiefern
das Vorkommen des eruptiven Gesteins unbekannt.
In den Blasenräumen des letzteren ist eine eigentümliche flüssige Hydrocarbonverbindung eingeschlossen, welche beim Formatisiren lierausfliesst; obwohl
es nicht unwahrscheinlich ist, dass diese Verbindungen beim Aufbruche dieses
Gesteines einfach am Wege der trockenen Destillation aus der Kohle, und dem
bituminösen Schiefer entstanden. Diese Sache ist noch nicht auf die richtige Weise
entschieden und halten wir es für notwendig, dass vor allem das Verhältniss des
Gesteins sowohl zur Steinkohle, so wie zu den Schiefem an Ort und Stelle genau
aufgeklärt werde.
Uebergehend auf das Eruptivgestein selbst, so zeigt dieses in Dünnschliffen
unter dem Mikroskop als Hauptgemengstheile in isotroper Glasbasis Olivin, Augit
und Amphibol mit den sie charakterisirenden Eigenschaften. Nicht wesentliche
Gemengstheile der Gesteine sind in einzelnen zerstreuten Körnern vorkommender
Quarz, der wahrscheinlich aus dem vom Gestein durchbrochenen Sandstein her
rührt, und ferner der in den kleinen blasigen Hohlräumen des Gesteins sich bil
dende secundäre Calcit.
Das Gestein wurde auch chemisch analvsirt, und gab dies folgendes
Resultat:
COi...
.. ... 1-53 pCt.
H 2O . . . .
...
5"22 «'
SiO*... ... . . ... . . 40-12 .
AlsOs, CaOa, FeaOs
2S'34 *
...................11-25 «
CaO. .
MgO ...
... ...
9-07 pCt.
In Anbetracht seiner Zusammensetzung einerseits, und seiner auflallenden
Basicität andererseits, reiht der Verfasser dieses Gestein den Pikritporphyren ein,
und sei es dem Pikrit von Sohle (bei Neutitschein in Mähren) am ähnlichsten.
Dr. F. Sc h a f a r z i k .
ussak
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11. E ugen H u s s a k : Ueber Eruptivgesteine von Steierdorf im Banat. (Ver

handlungen der k. k. geol. R.-A. 1885. S. 185).
Der Verfasser hatte neuerdings Gelegenheit von Steierdorf der Wiener geo
logischen Anstalt eingesendete Eruptivgesteine zu studiren. Das untersuchte Mate
rial stammt theils aus dem Uterischscliachte (Dullnig-Stollen), theils aber aus dem
Gustavschacht (Thinnfelder Grund vom Horizonte IV, V und VI). Makroskopisch
unterscheiden eich die im übrigen einander ähnlich sehenden Gesteine dadurch
von einander, dass in denen vom Uteiisch-Schacht Quarz häufig is t; dagegen fehlt
dieser bei jenen vom Gustav-Schacht gänzlich.
Das Gestein des Uterisch-Schachtes ist dicht, von dunkelgrauer Grundmasse,
und besteht hauptsächlich aus frischen Plagioklas-Leistclien, Magnetit-Kryställchen,
Augitkörnern, und ausser diesen noch wenigem eingesprengten braunen Magnesia
glimmer. Darin hegen einzelne grössere lichtgrüne Augitkrystalle, ebenso serpentinisch verwitterte, von Calcit durchzogene und an die Gestalten des Olivin erin
nernde Mineralkörner; indess ist es selbst in den Gesteinsexemplaren vom frischesten
Ansehen nicht gelungen, in diesen netzartigen Serpentinmassen unversehrte
Olivinkörner aufzufinden. Als beständiger Gemengtheil zeigt sich darin noch Quarz,
aber nicht als fremder, sondern als eigentümlicher Gemengstheil des Gesteins ;
worauf seine oft noch erkenntliche pyramidische Gestalt, seine mikroskopischen
Glaseinschlüsse, die darin befindlichen Zirkonkryställclien, Apatitnadeln u. s. w.
folgern lassen. Schliesslich sind noch einzelne, seltener vorkommende Amphibolpseudomorphen zu erwähnen. Diese sind solche grössere Amphibole, wie sie in
den tertiären Basalten und auch in anderen jüngeren Gesteinen oft V o r k o m m e n ,
und deren Masse beinahe ganz aus fremden Mineralien, u. z. kleinen Augit-, Magnetit- und Feldspathkryställchen besteht; zwischen welchen man nur mehr hie und
da noch etwas von dem zurückgebliebenen Amphibolmaterial sieht, welches übrigens
ganz frisch, grünlich und stark pleochroos ist.
Die Gesteine vom Gustav-Schachte stimmen vollkommen mit den vorigen
überein, nur fehlen in ihnen der Quarz und die Pseudokrystalle des Amphibols.
Das frischeste der untersuchten Gesteinsexemplare war das, welches aus dem Hori
zonte VI. herrührte. In diesem trat der Plagioklas etwas in den Hintergrund, aber
an seine Stelle trat eine farblose, trichitische, glasige Basis auf, die sich zwischen
die Gesteinsgemengtheile einkeilt. In den calcitischen Serpentinkörnern gelang es
wohl dem Verfasser einige frische Augitkörner zu entdecken ; aber deshalb Hessen
sich dennoch nicht die ursprünglichen Mineralien dieser Pseudomorphosen
ergründen.
Der Kieselsäuregehalt dieses Gesteines betrug 46•53 pCt. Was wesentlich die
Benennung dieser Gesteine betrifft, so müssten wir sie Melaphyre nennen, voraus
gesetzt, dass die serpentinisirten Mineralkörner früher Olivine waren; für diese
Benennung spricht auch der geringe Kieselsäuregehait, dagegen aber der Quarz
gehalt. Wenn es sich aber mit der Zeit nach dem Studium frischeren Materials
ergeben würde, dass diese Pseudomorphosen vielleicht nach irgend einem leicht
verfallenden augitisclien Minerale entstanden wären, was der Verfasser nach der
früheren Erklärung für wahrscheinlicher h ä lt; dann müsste man das Gestein des
Uterisch-Schachtes als quarzhältigen, das des Gustav-Schachtes als quarzlosen
Augitporphyr benennen.
Dr. F. S c h a f a r z i k .
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12.

E. M. H ohrbach : Ueber die Eruptivgesteine im Gebiete der schlesisch mährischen Kreideformation, mit Berücksichtigung der ausserschlesischen Teschenitvorkommen. (T schermak , Mineralogische und petro.
graphische Mittheilungen, VII. Bd. I. Heft. S. 1—63; mit einer FarbenTafel).
In Schlesien und Mähren kommen zwei Eruptivgesteine der Kreidezeit vor,
die zuerst von T s c h e r m a k in seinem Werke: «Die Porphyrgesteine Oesterreichs»
(Wien, 1S59) bekannt gemacht wurden. Er belegte sie ihrer eigentümlichen
Zusammensetzung wegen auch mit einem besonderen Namen, und führte sie als
Teschenit und Pykrit in die Literatur ein. Während der letztere einem olivinreichen
und feldspathlosen Basalt ähnlich ist, wurde der erstere von T s c h e r m a k , Z ir k e l
und R o s e n b u s c h für ein Plagioklas-Neplielin-Gestein gehalten, zu welchem eben
falls als Hauptgemengstheile noch der Augit und Amphibol, ferner untergeordnet
der Ilmenit und Apatit, manchmal aber noch Orthoklas, Biotit, Olivin, Thanit und
Magnetit sich gesellten ; als nachträglich gebildete Mineralien auch der Anak-im,
Xatrolith und Carbonate. Der Teschenit wurde daher als der einzige Repräsentant
der Gruppe der älteren Plagioklasnephelin-Gesteine betrachtet.
In neuerer Zeit hat sich R o h r b a c h mit diesen beiden Typen, und besonders
mit den Gesteinen des Teschenit eingehend beschäftigt, und kam während seiner
Studien zu dem überraschenden Resultate, dass die selbst von den Grossmeistern
der Petrographie für Nepheline gehaltenen Hexagone und länglichen Vierecke
nichts anderes sind, als in ungewöhnlichen Dimensionen entwickelte Apatit-Isxyställchen, welche nach seiner Beobachtung bei einer Dicke von (ei Mm. eine Länge
von 10 Mm. erreichen. Nephelin ist im allgemeinen in dem in Rede stehenden Gesteine
nicht nachweisbar, und daher aus der Reihe seiner Gementgsheile zu streichen. Nach
der Eliminirung des Nephelins hört aber auch der Teschenit selbst auf ein geson
dert charakteristisches Gestein zu sein, und die beiden unter diesem Namen zusam
mengefassten Gesteine sind je nach ihrem vorherrschenden Augit- oder Amphibol
gehalte und auf Grund ihres höheren Alters theils in die Gruppe der Diabase,
theils in jene der 1 >iorite einzureihen. Wenn sie sich aber allenfalls als von jün
gerem Alter erweisen sollten; dann sind sie theils den Augit-, theils aber den
Amphibol -Andesiten zuzustellen.
Im Anhänge zählt der Verfasser noch die von anderen Gegenden bekannten
Teschenit- Vorkommen auf. Der Nephelin fehlt ebenfalls in ihnen. Hielier gehören die
Teschenite des Kaukasus, wie auch ein Exemplar aus Ungarn, von Sagy-Köves im
Comitate Baranya, welches der Verfasser vom Bergbaudirector M a a s in Fünfkirchen
erhielt.
Dieses letztere Gestein nannte man früher Fonolith oder Traehi/tdolerit ;
G. v. R ath aber vermeinte es mit grösser Wahrscheinlichkeit mit dem Teschenit
zu identiilciren. Die mikroskopische Untersuchung dieses Gesteins aber wies nach,
worauf übrigens schon das makroskopische Aeussere dieses Gesteins hinweist, dass
wir es hier in der Tliat mit einem stark verwitterten, und in Folge dessen an
Zeolithen reichen Fonolith zu tliun haben.
Dr. F. S c h a f a r z i k .
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14. Dr. J. A K r e n n e r : Ueber den Zygadit. (Mathem. u. Naturhist. Berichte,
herausg. v. d. ung. wiss. Akademie 1884/5. [Ung. u. deutsch]) Vgl.
Groth, 1. c. p. 259.
15.

10.

Jos. L o c z k a : Mineralchemische Mittheilungen. ( É r t e k e z é s e k a t e r m t t u d .
köréből. Herausg. v. d. ung. wiss. Akademie. 1885. XV. 1. [Ungar. )
Vgl. Groth, 1. c. p. 2fil.
: Ueber die bläulich graue Mineralkruste von Bodna.
(Orvos-termttud. Értesítő. Herausg. v. Siebenb. Museums-Verein. 1884.
p. 2 1 2 . i Ungar. ) Vgl. Groth, 1. c. p. 262.
B é la M edgyesi

E in neues Vorkommen von Cölestin und B aryt in Sieben
bürgen. (L. c. 1885. p. 57. Ungar. ) Vgl. Groth, 1. c. p. 203.

17. G ab. B e n k ö .

18.

: Ueber die Zeolithe Siebenbürgens. (L. c. 1885. X. p. 85.
[Ungar. ]). Vgl. Groth, 1. e. p. 263.

B é la M edgyesi

19. Jos. L o c z k a : Chemische Analyse ungarischer Arsetiopyrite. (Természet
rajzi Füzetek. Herausg. v. National-Museum, Budapest, 1885. IX
p. 327. [Ungar, u. deutsch].) Vgl. Groth, 1. c. p. 208.
20.

Dr. L udw . S ipöcz : Ueber die chemische Zusammensetzung einiger seltener
Minerale aus Ungarn. (Mathem. és termttud. Értesítő. Herausg. von
der ung. wiss. Akademie. III. p. 188. Groth, Zeitschrift f. Krystallo
graphie, XI, p. 209.)

21. Dr. J. A. K r e n n e r : Tellurit von Faeebaja. (Természetrajzi Füzetek
Herausg. vom National-Museum zu Budapest. Bd. X. 1880. p. 106.
[Ungar, u. deutsch])
Der Tellurit von Faeebaja wird in den Höhlungen eines hornsteinartigen
Gesteins in der Gesellschaft von Tellur, Pyrit und Quarz gefunden. Die auf deu
Tellur gelagerten Pyrite sind besonders interessant; denn sie werden oft nur von
202 (2 1 1 ) gebildet, in anderen Füllen wird die Combination durch winzige 0. ( 1 1 1 )
und ocOoo ( 1 0 0 ) vergrössert. Der Verfasser erwähnt auch noch die Vierund
zwanzigflächner 5/ 2 0 r,/2 (522) und 303. (311); im Uebrigen ist die Combination der
Pyrite von Faeebaja die gewöhnliche :

(201), 202. (211). Von Faeebaja

kannte man schon lange den Tellurit als sehr kleine wasserhelle oder gelbliche
Krystalle, die entweder einzeln oder in kugelförmigen Gruppen sich ausbildeten. Vor
kaum einem Jahre stiess man wieder auf Tellurit-Krystalle, die honiggelb und auch
3 Mm. gross sind; aber nach K r e n n e r für die genauere krystallographische Bestim
mung nicht geeignet sind. Die Ausbildung der schon früher gefundenen, 1 Mm.
grossen Diamantglanz besitzenden Kryställclien ist aber manchmal so tadellos,
dass sie von ihm der Untersuchung unterworfen wurden.
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Die geometrischen und optischen Eigentümlichkeiten der Krystalle sprechen
für ihre rhombische Symmetrie. Ihre Ausbildung ist ähnlich dem des Desmin, am
grössten ist b. (010). c'oPoo, nach welchen die Krystalle auch tafelförmig
sind; aber in der Richtung der vertikalen Axe ein wenig gestreift. Diese
Fläche ist oft in paralleler Richtung mit der vertikalen Axe feingestreift. Die
übrigen Gestalten sind: r. ( 1 2 0 ). ~>cP2, s. (liO). coP*, manchmal auch m. ( 1 10).
ocP. An der Spitze ist p. ( 1 1 1 ). P zu finden. Nach K r e n n e r ist die Neigung von
r nicht sehr constant, s dagegen geht manchmal zu den Axenschnitten des
Prisma (4.17.0). ocP17/« über.
obs.

calc.

p : p1 = 1 11 : f l 1 = 36° 12
*
p : p3 = 111 : T ll = S5° 4
r : r 1 = 120 : 120 = 85° 0 85° 10 '
s : r = 140 : 120 = 10° 1' 18° 52'
m : m 1 = 110 : llO = 49° 30 ca 49° 22'.
Axenverhältniss a : b : c = 0*45957 : 1 : 0 . 40495. Die Kiystalle sind leicht
biegsam und ausgezeichnet spaltbar nach b. (0 1 0 ). ocPr-o.
Die Ebene der optischen Axen: a. ( 1 0 0 ). ooPoo, jene Mittellinie, die mit
der Makroaxe zusammenfällt, ist negativ, und der Winkel der optischen Axen
beträgt hier 140° 8 ' (bei Na-Licht 2 0 ° C.), im * Monobromnaphtalin (bei letzterem
n = 1.0567, 20° C. Na-Licht).
Dr. A. S c h m i d t .
22.

Dr. J. A. K r e n n e r : Sym plesit von Felsőbánya. (Természetrajzi Füzetek.
Herausg. v. ung. National-Museum Budapest. Bd. X. 1886. p. 83.
'Ungar, und deutsch]).
Die Krystalle des Symplesit von Felsőbánya bildeten sich auf einem porösen,
grauen, ein wenig eisen- oder ockerhältigen Hornstein, entweder einzeln auf den
drüsigen Quarzschichten, oder in den Poren als manchmal 4 Mm. lange, aus
faserigen Fäden zusammengesetzten strahligen Kugeln bestehende Gruppen. Sie
sind durchsichtig, lauch-meergrün, die nicht durchsichtigen in Verwitterung befind
lichen Kiystalle sind bräunlich grün. Ihr Kristallsystem ist das monosymmetrische;
gewöhnlich sind sie schmalsäulig, manchmal tafelförmig nach der Symmetrieebene.
Ihre Combination: m. (110). ooP, welche r. (013). Vsü-o überdacht; hiezu tritt
manchmal b. (0 1 0 ).
selten und schmal: a. ( 1(M)).
und das ein wenig
runde c. (001). oP. Das Prisma ist gleichfalls oft gerundet und parallel mit der
vertikalen Axe gestreift; das Doma gewöhnlich ungleich, warzigobB.

m : m 1 = 110 : 110 = 73° 24'
b : r = 010 : 013 = 77° i-6 '
m : r = 110 : 013 = 6 8 ° 50'.
Daraus: a : b : c = 0.7*00 : 1 : 0.0812 nnd > = 72° 43'. Die Krystalle sind
der Symmetrieebene nach ausgezeichnet spaltbar. Die Ebene der optischen Axen
ist auf die Symmetrieebene normal; die Symmetrieaxe (b) eine negative Mittel
linie, bei welcher der Winkel der optischen Axen in Oel bei 2 0 ° C. 107° 28' im
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Na-Licht. Die zweite Mittellinie im stumpfen inneren Winkel der geometrischen
Axen neigt sich mit 31° 48' zur vertikalen Axe (Im Na-Licht “? Ref.). Die Doppel
brechung ist sehr energisch, auch der Pleochroismus ist beträchtlich, bei einem
1 Mm. starken Krystalle sind die Farben :
in der Richtung der
— Mittellinie

nach der
-|- Mittellinie

entlang der optischen
Normale

bläulich grün — entenblau, licht gelblich grün
beinahe wasserhell,
absorbirt am besten.
bis licht ölgrün.
ein wenig grünlich gelb.
In dünneren Blättchen, besonders in den letzteren zwei Richtungen ver
blassen die Farben, und man kann kaum einen Unterschied beobachten; die Farbe
der halbverwitterten Krystalle ist nach allen Richtungen hin beinahe gleichförmig
bräunlich grün.
Zum Schluss theilt der Verfasser die chemischen Proben dieses Minerals
mit und bemerkt, dass die optische Orientirung der Symplesit-Kryställclien von
Thüringen auf der Symmetrie-Ebene dieselbe ist, wie bei denen der hier beschrie
benen von Felsőbánya. (Die vom Verf. mitgetheilten krystallographischen Ver
hältnisse des Symplesit stimmen mit denen der mit ihm analogen Minerale
überein, so, dass auch die krystallograpliische Analogie dieser krystallographisch
noch immer mangelhaft bekannten isomorphen Reihe (vergl. Groth, Tab., 2. Aufl.
p. 67) nunmehr besser hervortritt:
Vivianit: Fe3 (PO4)2. 8ÍLO. a : b : c = 0.7408 : 1 : 0.7017, ,3 = 75° 34'
Symplesit : Fes (AsOí)2. 8 H 2O. a : b : c = 0.7806 : 1 : 0.6812, [s = 72° 43'
Erythrin : C03 (AsC^)2. 8 H 2O. a : b : c = 0.75 : 1 : 0.70, ? = 75° ca. Ref.)
Dr. A. S c h m i d t .
23. Li v. M aderspach : D ie königl. ung. A erarial-B ergwerke von Tiszolcz.
(Bányászati és Kohászati Lapok. 1886. Nr. 7. p. 55. [Ungarisch]).
Dort, wo durch die Vereinigung der Bäche Szreborna und Strumplova die
R im a entsteht, beginnt auch die Erzgegend der im Titel benannten Ge
biete. Die erzhältigen Gesteine ziehen sich von hier am rechten Ufer der Rima
gegen Tiszolcz zu mit einer Streichrichtung SN, und bilden die Gruppen Magnetova,
Kisova, Mama. Zu unterst ist Gneiss zu finden, auf welchen sich Kalkstein und
Dolomit der Triaszeit absetzte; alle diese durchbrach ein «Trachyt». Auf die Erze
stösst man im Allgemeinen entlang der Beriihrungsßächen, und zwar sowohl zwi
schen dem Gneisä und Kalkstein, als wie auch zwischen dem Trachyt und Kalk
stein, oder zwischen dem Gneiss und Trachyt, aber ausser den Berührungsstreifen
sind bald näher, bald entfernter zu und von den Berührungen Erzfäden zerstreut
zu finden, sowohl im Trachyt, wie im Kalk. Der Verf. meint, dass dieser erzzeu
gende Ort den Charakter von «Contactstöcken» besitze. Im Gneiss ist viel Feld
spath, der Quarz ist dunkelfarbig, der Glimmer aber sporadisch, gewöhnlich in sehr
kleinen dunklen Lamellen (Masna). Am Fusse des Magnetova, bei der Rutsche
ist der Gneiss von granitichem Charakter, und wechselt stellenweise mit Glimmer
schiefer ab (unterer Wilhelms-Stollen). Der Trachyt ist nach den Worten des
Verfassers als Andesinquarztrachyt zu betrachten, und nachdem in ihm der Plagio
klas am häufigsten vertreten ist, so stünde er dem Quarzdiorit nahe, unter welchem
Namen N i e d z w i e d z k i den Banater Syenit von Moravicza beschrieb. In der Nähe
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des Traehytes ist der Kalkstein, der theils schneeweisser Marmor, theils krystal
linisch und von bläulicher Farbe ist und in der Nähe der Stöcke stellenweise zu
Granatkalk umgewandelt ist. Der Glimmerschiefer ist in der Nähe der Erze in
Verwitterung begriffen; im Ueinigen aber reich an Quarz.
Zwischen dem Gneiss und Kalkstein z. B. am Masna ist vorzüglich Pyrit das
Austullungsmaterial, der sich theilweise zu Limonit umwandelte; in den höheren
Regionen ist reiner Limonit zu finden. Der Stock ist hier beträchtlich mächtig imd
sind ausser dem Haupterze noch folgende Minerale zu finden: Pyrolusit, mit dem
Limonit vergesellschaftet. Calcit, in sehr schönen Krystallen ; ferner «Lillit, der
nach K r e n n e r aus der Rinde sehr feiner bläulicher, stark dichroistisclier Turmri/mnadeln besteht, die schneeweisse Apatit-Trismen umgeben. Begleitende Mine
rale sind: Brookit und Anatax; das Muttergestein ein nakritartiyes Mineral.«
Die Berührung des Kalksteines und Traehytes ist auf den Bergen Kisova und
Magnetova in Betrieb. Das Ausfüllungsmaterial am Kisova ist Pyrit, Magnetit,
Limonit (nierenförmiger Rotheisenstein); am Magnetova aber theils reiner, theils
ai>er kalkiger und pyritischer Magnetit. Ausser diesen sind noch zu finden: Eisen
glimmer, grüner Granat, (beim Josefs- und Michaels-Stollen in schönen kleinen
Krystallen), Tremolith, 'Calcedon, Serpentin.
Schliesslich findet M a d e r s p a c h das Vorkommen dieses Erzes sehr ähnlich
dem von Moraricza-Dognacxka. Der Trachyt, sagt er, ist sowohl liier wie dort
Andesinquaiztrachyt oder Quarzdiorit, der Gneiss übereinstimmend; nur der Kalk
ist bei Tiszolcz triassisch, bei Moravicza aber cretaceisch. Uebrigens fand der Ver
fasser im ersteren keine Versteinerungen.
Auf der Karte der Wiener geologischen Reichsanstalt wurde mit einem
Streifen auch grüner Schiefer bezeichnet; aber nach M a d e r s p a c h fehlt derselbe an
der bezeichneten Stelle.
Der Verfasser wurde mit der Untersuchung dieser Bergwerke vom königl.
ung. Aerar betraut, und illustrirt er seine Arbeit mit einem idealen Profil und fünf
Schnitten.
Bemerkungen dex Referenten. Der Verf. benennt das Tiszolczer Eruptiv
gestein oAndesinquarztrachyt« ; aber die petrographische Begründung dieser
Angabe fehlt. Wie sehr dies aber erwünscht wäre, beweist die hier beigefügte
kurze mikroskopische Beschreibung eines Gesteines von Tiszolcz, welches im
Leopold-Stollen gesammelt wurde und mit der MADERSPACH’schen Sammlung in
den Besitz der königl. ung. geol. Anstalt gelangte. (Nr. (iOii). Den dünnen Schliff
verdanke ich der bekannten Güte Herrn A. S e m s e y ’s . Die Basis dieses Gesteins
bilden leistenartige Feldxpath-Mikrolithe, welchen sich dicht eingesprengte
Magnet it-Vimktcheu und Körner zugesellen. Besonders in grösseren Krystallen
sind die Plagioklase reichlich zu finden, die hie und da Glasblasen in sich schliessen.
Das eine und andere Plagioklas-Krystall ist in seiner Mitte entzwei gebrochen,
aber die getrennten Stücke sind nocli beisammen zu finden. In der Basis sind noch
hie und da die Schnitte eines gelblich grünen, pyroxenischen Minerals zn finden ; das
optische Verhalten dieser kleineren Kryställclien beweist den Hypersthen. In den
Schliffen sind noch einige grössere, aber grösstentheils schon umgewandelte AmphiW-Krystalle, die ein Kranz von Magneteisen umgibt, ja sie sind auch mit demselben
übervoll ausgefüllt. Im Gestein verzweigen sich nach allen Richtungen hin feine
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Sprünge, die von einer bräunlich-gelblichen Substanz ausgefüllt sind; diese
Sprünge ziehen sich auch über die Plagioklase, und hier sind dann auch in den
Sprüngen die Magnetitpünktchen zu beobachten. An einer Stelle hatte sich der
Amphibol auf einen Plagioklas placirt; jener scheint daher späteren Ursprunges
zu sein. Die Magnetitkörner haben hie und da einen rothbraunen Hof. Dass dieses
Gestein kein «Andesinquarztrachyt» ist (welche Benennung im Uebrigen näher zu
beleuchten gewesen wäre) ist offenbar. Die Analogie mit Moravicza-Dognácska
kann so vorläufig nur auf dem Papier verbleiben; auf diese Erzlagerstätte hat
übrigens das neueste Werk von Hj. S jögren ein anderes Licht geworfen.
Der Verfasser erwähnt ferner vom Masna den Lillit, diesbezüglich ich seine
eigenen Worte citirte. Es wäre aber gut zu wissen, wie wohl dieser «L illit » aus
sieht, der aus auf vlpaftV-Prismen gelagerten Túrmalin -Nadeln besteht?! Es ist
hohe Zeit, dass unsere mineral-geologischen Autoren sich in ihren Publicationen
grösserer Exactheit bestreben würden. Aus den hier aufgezählten Dingen allein
lässt sich das Verdienst der Arbeit M a d e r s p a c h ' s wohl nicht beurtbeilen ; dass ihr
aber solche Ueberstürzungen nicht zum Vortheile dienen, das folgert wohl von
selbst daraus.
Dr. A. S c h m i d t .
24. A.

R zehak:

Bemerkungen über einige Foraminiferen der (Jligocdn-For-

mation. (Verhandlungen des naturf. Vereins

in

Brünn. XXIII. Band,

p. 123— 129.)
Seit der Zeit, dass v. H a n t k e n die Foraminifei en-Fauna der Clavulina SzabóiSchichten erschöpfend schilderte, wurden die oligoeänen Bildungen des Auslandes
in ähnlicher Richtung studirt, und es liess sich für einige derselben nachweisen,
dass zwischen ihnen und unseren Clavulina-Schichten ein enger Zusammen
hang besteht. So erwähnt schon 1 S S I R z e h a k 1 vom mährischen Oligocän-Tegel,
dass sich derselbe auf Grund grösser Mengen von Foraminiferen mit kalkiger
Kieselschale viel enger an unseren oligoeänen Tegel anschliesst, als an die deu
tschen Bildungen desselben Alters; obwohl er beide hinsichtlich des letzteren nicht
für verschieden von einander hält, sondern blos als unter verschiedenen chorologischen Verhältnissen entstandene betrachtet.
Später erklärte v. H a n t k e n den erdigen Kalkmergel der Euganeen hauptsäch
lich auf Grund der in ihm enthaltenen Foraminiferen geradezu für synchronon
mit der unteren Abtheilung der Clavulina Szabói-Schicliten, mit dem Ofner
Mergel.
Dem folgte 18S4 A n d r e a e , 3 der nachwies, dass die Oligocän-Scliichten des
Eisass mit den unsrigen in verwandtschaftlichem Verhältnisse stehen. Unter
obigem Titel bespricht nun R z e h a k vom paläontologischen Gesichtspunkte zwei
Foraminiferen-Arten, und zwar Cornuspira poh/ggra Rss. und Haplophragminm

1 Verhandlungen
2 Értekezések a
Akad. Bd. XIII. Nr. 1,
Abhandlungen
Heft 3, 1884.

der k. k. geol. R.-Anst. Jahrg. 1881, XI. H. p. 211.
természettudományok köréből. Herausg. v. d. ung. wiss.
1883.
zur geolog. típezialkarte von Elsass-Lotliringen. Bd. II.
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aeutidorsatum H antk., wclche sowohl im elsüssischen Oligocän, wie auch im mäh
rischen Tegel und in unseren Clavulina-Schichten Vorkommen, und eine Rhabdarnmina ■ sp., welche in den beiden erwähnten ausländischen Bildungen vorkommt.

Bei Vermeidung der Details wollen wir nur erwähnen, dass auch die ausländischen
Exemplare der Cornuspira polygyra in das Genus Ammodiscus Rss. gehören, wie
dies schon v. H antken hervorhob, und dass Haplophragmium aeutidorsatum in
Folge der complicirten inneren Struktur der Schale in das Genus Cyclammina,
B rady gehört.
A. F ranzenau.
'2b. Dr. L udw . M ártonfi : «Adatok a bujturi mediterrán homok Foraminifera-faunájához. Beiträge zur toram in ifer en-Fauna des meditenanen
Sandes von Bujtur. (Orvos-természettudományi Értesítő. Klausen
burg, 1886. XI. Jahrg. p. 94—96. Ungarisch'.)
Von der Foraminiferen-Fauna der an mediterranen Versteinerungen so
reichen Localität Siebenbürgens besitzen wir sehr wenig Daten und ist es so
erfreulich, dass der Verfasser seine aus der Durchsicht eines kaum eine handvoll
Materials geschöpften Erfahrungen mittheilte. In dem geschlemmten Sande fand
der Verf. ausser Foraminiferen vorzüglich die Schalen kleiner Lamellibranchiaten
und Gastropoden; ferner wenige Bryozoen, Echinusstacheln, Ostracoden, Bruch
stücke von Krebsscheeren, Dolithe und eine Thecidea sp.
Die Foraminiferen-Formen sind folgende 1 :
Biloculina inornata, d’ORB. (?)
»
sp. ? zwei verschiedene Formen.
Triloeulina austriaca , d'ORB.
»

tjibba , d'ORR.

«

sp. ? verschiedene Arten.

(Jiiinqueloculina zig-zag, d'ORB.
*
«
Partschii, d'ORB.
«
Schreibersii, d'ORB.
«
Ackneriana, d'ORB.
«
Badenensis, d'ORB.
«
Mayeriana , d'ORB.

«

sp? verschiedene Arten.
Dendrit ina sp. ? zwei verschiedene Arten.
(Jrbiculina rotella, (VO'rb.
Alveolina .Haueri, d’ORB.
«
melo, d'ORB.

Dental ina adolphina, d’ORB.
><

eleyans, d Orb.

Robulina ealear, d Orb.
dlandidina la'riyata , d'ORB.
* (ilobulin a yibba, d’ÜRn.
O rbulina uni versa, d’ORB.

*
Die tuit * bezeichueteu Arten sind nach <lem Verf. schon von S tu r auf
s z a b i t ; abei dasselbe gilt auch für die mit ' bezcichneten Arten.
Ref.
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Globifierina reguláris, d'ORB.
lextilaria carinata, d’ORB.
■■' ■pleciiniiun hrvigata, d'ORB.1
Sjrirolina sp. ? (nicht die österreichische).
Rosalina simpler, d’ORB.
'■'Amphistegina Haueri, d’ORB.
'■'Poh/stomella erispa, d’ORB.
Nonionina sp. ?
Heternstefiina eostata, d'ORB.

A. F ranzenau.
26. A n t . K erpely : D ie Eisenindustrie Ungarns zur Zeit der L andes
ausstellung. (Vortrag, gehalten bei Gelegenheit des Congresses für
Bergbau, Hüttenwesen und Geologie, abgehalten zu Budapest 1885.
8 °. 23 S. [Ungarisch].)
Nachdem der Verfasser die in dieses Fach schlagenden, und auf der Aus
stellung befindlichen Gegenstände und die Collectiv-Ausstellungen besprochen,
setzt er seine interessante Abhandlung in folgender Weise fo rt:
«Nicht aus Vorliebe für mein Fach, aber auch nicht aus Voreingenommen
heit sage ich — die Bestrebungen und Erfolge eines jeden Einzelnen ehrend —
dass wir den Erfolg unserer Ausstellung in nicht geringem Maasse der zeitgemässen Entwickelung unserer Eisenindustrie verdanken, denn nur ein Land mit
Gi’ossindustrie kann eine allgemeine Aufmerksamkeit erregende Ausstellung
arrangiren, nur in einem Bergbau und vorzüglich Eisenindustrie betreibendem
Lande kann die Grossindustrie Wurzel schlagen.»
Wie sehr unsere Eisenindustrie Einfluss auf unsere national-ökonomischen
Interessen ausübt, dies zeigt jener Umstand, dass ihr gegenwärtiger Umfang voll
kommen in Uebereinstimmung stellt mit dem gegenwärtigen Eisenbedürfnisse
unseres Vaterlandes, welches Bedürfniss an Roheisen, in Zahlen ausgedrückt, bei
nahe SV* Millionen Meter-Zentner beträgt, oder die Bevölkerungszahl als Basis
angenommen, beträgt der Eisen verbrauch per Kopf in runder Zahl 16 Kgr. In
der jenseitigen Hälfte der Monarchie fallen 18 Kgr. auf je einen Kopf. Der Sitz
unserer Roheisenproduktion sind seit uralten Zeiten die Comitate Szepes und
Gömör. In letzterem sind gegenwärtig 26 Hochöfen (Likér, Szalócz, Csetnek,
Demő, Sztraczena, Csiznavoda, Vörösvágás, Tiszolcz, Lucska, Nyusta, Kicskova und
Rudna) thätig mit einer Production von 1.220,000 q Roheisen; im Comitate Szepes
arbeiten 7 Schmelzöfen (Máriahutta, Prakfalu, Hámor, Krompacli, Szomolnok,
Szmizsán) mit einer Production von 177,000 q.
Im Comitate Zólyom ist zur Zeit nur ein Ofen thätig, nämlich das kleine
Gusswerk von Libetbánya mit einer jährlichen Production von 13,000 q. In Summa
ist der gesammte Ertrag an Roheisen der 34 Oefen Oberungarns 1,400,000 q.
Die Eisenerzeugung des übrigen Ungarn vertheilt sich folgendermassen :
Das Comitat Krassó-Szörény mit 11 Hochöfen (Anina, Dognácska, Bogsán,
1 Bei S tu r als Textilaria laevigata, d’ORB.
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Nadrág, Ruszkicza) mit einem Erträgniss von 724,000 q Eisen. Im Vergleich zur
Bevölkerungszahl fallen dort 190 Kgr. auf je einen Kopf. Das Comitat Hunyad mit
3 Hochöfen (V.-Hunyad, Govasdia) und einer Production von 231,000 q d. i.
N3 Kgr. per Kopf. Das Comitat Arad mit 1 Hochofen (Manyasta) und 20,000 q ;
das Comitat Bihar mit 1 Hochofen (Vaskoh) und 5000 q; das Comitat Beregh mit
1 Hochofen (Hátmeg, Munkács) und 10,000 q. und schliesslich das Comitat Mun
kács mit 1 Hochofen (Dolha) und 15,000 q Erträgniss.
Es sind daher in Ungarn zusammen 52 Hochöfen thätig. die jährlich
2 . I 1S,0 0 0 q Roheisen erzeugen.
Das Schmelzmaterial der Eisenfabriken, die Eisenerze betreffend, ist jene
Erzlinie der Aufmerksamkeit würdig, die oberhalb Dobsina als mächtiger Stock
beginnend, sich dann in bald grösseren, bald kleineren Lagern dem Sajóthale ent
lang bis llosenau hinzieht. Dort sind ausser den ausgezeichneten Eisenspathen
der Stadt Dobsina noch die gut betriebenen Eisenspatli- und BrauneisensteinBergwerke des Grafen Emanuel Andrássy. In gutem Betrieb stehende und äusserst
wichtige Eisenspathgebiete sind im Comitate Szepes bei Rostok, Kötterpatak, Zsakarócz und Bindt. Von hier wei-den die Eisenerze nach Preussisch-Schlesien
geführt.
Eine wichtige Rolle spielt in unserer einheimischen Eisenindustrie der
Gömörer Eisenberg in der Nähe von Rocze. Das drei Flötze in sich schliessende
Erzgebiet ist auf circa 4 Kilometer aufgeschlossen; die Mächtigkeit der Flötze
beträgt von unten nach oben 12— 2 0 und 30 Meter; der Eisenstein ist bald erdig,
bald fest und der Brauneisenstein enthält bei 35—50 pCt. Eisen wechselnde Mengen
von Mangan und stellenweise Phosphor.
Im Folgenden wollen wir die Analysen einiger Eisensteinarten Oberungarns
mittheilen :
d
e
C
a
b
/
<J
—
—
—
Eisenoxydul
5-7(i
41 -40 46-45 48-09
Eisenoxyd . .
2-93
1-81
1-05 67-40 70*83 72-25 78*68
—
Manganoxydul
—
2 -81»
2-Í4] —
2-02
—
—
1 -06
0-6
Manganoxyd
s-oo
- 1 4-05
—
—
—
Kieselsäure
13-18 9-35
7-iO 10-43
--—
—
—
2 -ls
Quarz und Rückstand
7-65
13‘32
Thonerde...
1-62
0-75
1-72 2-10
2-50 3-01
4-0-2
Kalk
1-S1
0-05 0-50 0-48 0-51
2-85
1-83
Magnesia..................
0-176 0 -1 2
4-17
4* in
3-S7
0-07
5-21
Kupferoxyd
—
—
—
0-25 O-012 Spuren 0-006
Kupfer
—
Spuren fSpuren Spuren —
—
—
Phosphorsäure.
P =0-027 P =0-013P=0-031 0-05 1-23 0-211 1-13
Schwefelsäure ...
Schwefel
0-39S O ll
—
—
—
0-233 —
—
----Wasser
7-8'.»
5-06 12-40 7-20
---Verlust
Eisengehalt:
3i-4r>;~Í7-50, 3s:13, 51 •76 , i.i7-5s~"’"50-58, .V rO S
<t) Bergbau von St-einsoifenberg bei Dobsina ; b ) Eisenspathe vom Irma-Bergwerk bei Perkenberg im Sajóthale und c) vom Bernardi-Bergwerk bei Bodnárka
—

-____

_____

_____

_____

_____

-
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im Comitate Gömör; d) gerösteter Eisenspath von Rostok im Comitate Szepes ;
e), f ) und g ) Brauneisenstein aus den László* und István-Schachten des Gömörer
Eisenberges.
Im Comitate Borsod ist bei Telkes und Rudóbánya ein bemerkenswertbes, auf
7 Kilometer sich erstreckendes Eisensteingebiet, welches stellenweise 100— 2 0 0 M,
lange und 2—25 Meter dicke Stöcke von dichtem Braun- und Rotbeisenstein enthält.
Die Qualität der gegenwärtig in Betrieb stehenden Eisensteine von Rudó
bánya ist aus folgenden zwei Analysen zu beurtheilen :
a) Hoher Brauneisenstein.

b) Gerösteter Brauneisenstein.

Eisenoxyd... ... ... ... 57-70 Eisen iO-43
Manganoxydoxydul
5-56
Kieselsäure. __ ... ... ...
5-56
9-17
Aluminium ... ... ...
4-52
Kalk ... ... ... ... ...
Magnesia
... ...
1-76
00 8 1
Kupfer
0-037
Phosphor
0-032
Schwefel ... ... ...
--Schwefelsaures Barium

(»5-47 Eisen 48-50
3-76 Mn 2*70
«H 1
3-45
6-00

0-75
1-58
0 -<*0
—

7-71

a) In der Ausstellung des Grafen Emanuel Andrássy.
b) In der Ausstellung der Eisenfabrik von Witkovicz.

Im Comitate Krassó-Szörény ist jener Erzzug bemerkenswerth, der südlich
von Dognácska beginnend, nördlich beiläufig 0 Kilometer weit bis Moravicza sich
erstreckt.
Der überwiegende Theil des Eisensteines ist Magneteisenstein, hie und da
mit Braun- und Rotbeisenstein abwechselnd, er kommt meistens in Stöcken,
manchmal in einer Mächtigkeit von 30 Meter, manchmal in der Form von Gerölle
3 Kubikmeter mächtig, stellenweise in Flötzen vor, und wird in 21 Aufschlüssen
gebrochen.
Die chemische Constitution dieser Eisensteine ist aus folgenden Analysen
erkennbar:
a

b

c

d

e

58-90
Eisengehalt _ ...
38-98
45-033
50-003 55-510
2-418
1.343
3-98
i-19
Manganoxyd
... ...
0*200
11-95
14-70
9-80
Kieselsäure
14-58
18-85
1-057
1-363
Thonerde ... ... ...
5-607
2-77
1*10
7-670
4-75
Kalk... ... ... ... ...
10-40
7-05
5-826
0126
0-011
0-90
Magnesia ...
...
0-44
1-040
0-024
0024
Kupfer ... ... ...
—
0-040 Spuren
Spuren
0-027
0-021
0-431
Schwefel
0-017
0-042
0-028 0-036
0-028
0-014
Phosphor... ... ... ...
—
—
—
0.270
Glühverlust... ... ...
10-710
a)
Brauneisenstein aus der Grube Franvisius ; c) und e) Magneteisenstein
aus den Gruben Délius und Paulus von Moravicza; b) und d) Magneteisenstein
aus den Gruben Alfred und Markus von Dognácska.
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Hinsichtlich seiner Ausbreitung und Quantität ist das bemerkenswertbeste
Vorkommen des Gesteins jenes im Comitat Hunyad. Der mächtige Flötz-Complex
nimmt oberhalb Vajda-Hunyad in der Umgebung der Ortschaft Telek seinen An
fang und zieht sich von Ost nach West über Gloczkó, Gyalár, Alun, Vadudobri
und Krivina in einer Ausdehnung von 45 Kilometer und mit grösseren oder gerin
geren Unterbrechungen, bei wechselnder Mächtigkeit und Qualität bis zur Ruszkaer
Alpe. Der Eisenstein ist bald weicher, bald fester, stellenweise zu Rotheisenstein
umgewandelter Brauneisenstein. Aus den Gruben des Eisenberges von Gyalár ist
100 Jahre hindurch 1'5 Millionen Meter-Zentner Eisenstein ausbeutbar. Die gute
Qualität desselben zeigen folgende chemische Analysen :
a

Eisenoxyd
... ... ...
Manganoxyd
... ...
Kieselsäure ... ... ...
Kalk ... ... ... ...
Magnesia... ... ... ...
Kupferoxyd... ... ...
Phosphorsäure
... ...
Schwefelsäure ... ...
Wasser und Verlust
Eisengehalt
... ...

84-86
0 -2 0

3-72
o-io
Spuren
—

Spuren
—

10-88

59-4

b

91-39
0-34
1-99
0*36
0-33
—

0036
0-032
4-97
63-93

c
76.68
4*58
3-21
0-39
0-39
0 -0 «)
—

—

12-06
52.97

d

e

72-69
7-82

77-14
1-89
7-01
2 -8 «)

2-08

1-96
—

—

0-123
Spuren
Spuren
8-3
50-89

0-134
0-086
Spuren
9-4
54-00 “

Die jährliche Production unserer Eisensteingruben beträgt 7\ 2 Millionen
Meter-Zentner Eisenstein im Werthe von beiläufig zwei Millionen Gulden. Von
dieser Menge werden 1\ a Millionen Meter-Zentner in s Ausland (Oesterreicbisch- u.
Preussisch-Schlesien, Mähren) geführt; fi Millionen Meter-Zentner werden im
Inlande zu den schon eingangs erwähnten 2.418,000 q Roheisen aufgearbeitet.
A

l.
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