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I R O D A L O M .

( 8 . )  Dr. U h l i g  V i k t o r  : Ueber eine Mikrofauna aus dem Alttertiär der 
irestgalizisehen Karpathen. Mit vier lith. Tafel. Jahrbuch der k. k. 
geologischen Reichsanstalt. XXXVI. 1886. I. H. p. 141 — 214.

A nyugat-galicziai Kárpátok ó-tertiär kárpáti homok kőrétegeiben számos 
helyen homokos lithothamnium-mészkőpadok vannak betelepülve. Ezekben sok 
kövület fordul e lő ; nevezetesen : lithothamniumok, foraminiferák, bryozoák és 
apró brachyopodák. De ezek többnyire igen aprók, sokszor csak mikroszkopos 
nagyságúak és igy mint mikrofauna a geologiai kor meghatározására nem igen 
alkalmatosak. Tekintve a z t , hogy a Kárpátok flysch-övében a kövülettartalmú 
rétegek igen gyérek és hogy a kárpáti homokkövekben a fucoidákon és hieroglyph- 
képleteken kivül a stratigraphiai osztályozás alapjául szolgáló meghatározható 
kövületek a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak, dr. U h l ig  a mikrofauna fárad
ságos tanulmányozására szánta el magát és tanulmányai úgy stratigraphiai mint 
palaeontologiai tekintetben eredményhez vezettek.

Miután hazánkban is a kárpáti homokkő területén több helyen és kiválóan 
a Láposhegységben, a galicziaikhoz hasonló homokos litliothamnium- és nummulit- 
tartalmú mészkőtelepek előfordulnak, dr. U hlig  érdekes dolgozata tehát bennün
ket közelebbről érdekelvén, helyén valónak tartom, azt főbb eredményeiben 
részletesebben megismertetni.

Galicziában a nummulittartalmii rétegek keskeny, de több mint 15 mfd. 
hosszú,| DKK-ENyNy.-i irányú övben vonulnak a Sáros-Görliczi hegység és a 
Kárpátok előhegységét alkotó dombvidék k öz t; mind a két oldalon liieroglyplios 
igazi kárpáti homokkő rétegei által környezve.

Dr. U h l ig  tanulmányozásához a következő helyekből gyűjtötte az anyagot:
Wola luzanska. E helyen a mészkő körülbelül 20—25 %> homokot tartalmaz 

és itt-ott kevés agyagot. A kőzet szilárdsága különböző. Szerves maradványok 
közül túlnyomó benne a litliothamnium ; a bryozoák és foraminiferák egyenlő 
mennyiségben fordulnak elő. E mészkőben a szerző a következő állatok marad
ványait határozhatta m eg:

Foraminiferák.

Bigerina capreolus Ob b ., r.

Gaudryina cf. Renssi H a n t k ., r.

Lagena globosa M ont ., var. m ajor ,  r.

Nodosaria ( Dentalina) a ff. filiformis Orb., r.
« sp. ind., r.

* r. =  ritka, gy. =  gyakori, i. gy. =  igen gyakori, m. gy. =  meglehetősen 

gyakori.
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Cristellarin rotulata L ám., i\

« limbata B ornem ., r.
« alato-limbata G ümb., r.
« radiata B ornem ., r.

Truncahdina I hitem plei O r b ., r.
« Wiillersdorfi S chwag., r.

ariminensis Orb .. r.

<> grosserugosa Gümb., i. gv.

<■ cristata G ümb., gy.

« ablobatula G ümb., r.
« n. sp. ajf. coronata P ack et J ón ., r.
« n. sp. ajf. humilis B radt ., r.

Discorbina pusilla n. sp. m. gy.

« pl. sp. ind.
C arperiféria cf. proteiformis G oes., r.

« lithothamniea n. sp. v.
Pulvinulina bimammata G ümb., i. gy.

« rotula Kaufm. i. gy.

« eoncentrica P ark et J ón., gy.

Rotalia lithothamniea n. sp. gy.

Gypsina globulns R e ü s s ., i. gy .

Amphistegina sp. ind.
Operculina complanata var. granulös*/ Let/m., gy. 

« sublaevis G ümb ('?), r.

Ileterostegina reticulata R ü h m ., i. gy.

« carpatica n. sp. in. gy.

« ajf. ruida S chwag ., r.
Orbit óid es papiracea B a u b ., gy.

« dispansa Sow., 111. gy.

nummiditica G ümr.. i. gy.

« stellata (VArch ., i. gy .

« Stella Gümb., gy.

Nummulites Buchen de la H arpe., i. gy.

« semicostata Ivaukm., i. gy.

« Tchihatscheffi (VAhch. et H ., m. gy.

<• Búd ént is H a n t k  (?),  in. gy .

B r y o z o á k :
lJefranda sp., r.

Hornéra sj>.
Idmonea pl. sp. (közönséges.)

( 'érispóra sp.
Membranipora sj>.
Lepráii<i sp.
Kschara sj>.
Batopora sp. r.
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Brachyopodák:

'1 erebratulina ajf. striatula Sow., r.
« sp. ind., r.
« sp. ind., r.
« n. sp. ind. a ff. parca  M atsasz ., r.

Agriope decollata Ch e m n ., m. gy .

« nummulitica n. sp. r.
Cristella cf. Neapolitana S c a c c h i ,  r.

Tecidium mediterraneum R is s o . ,  gy .

Éh ezeken kivfíl:

Cidaritek, Crinoidák apró tö red ék e i .

Aster ias táblácskái.
1 heten sp.
Ost reá sp. és 
Czapafogak. 

dek lin  homokos mészkövében előfordulnak :
Lithothamnium nummiditicum nagy tömegei, többféle nummulit és orbitoid, 

kevés foraminifera és meglehetősen gyéren bryozoák.
Szalowa mészköve sok, néha 50% homokot tartalmaz ; benne túlnyomók a 

nagy lithothamnium-gumók ; foramiferák gyakoriak, a bryozoák gyérek. A szerves 
maradványok közül a szerző meghatározhatta:

Nummulites Tschihatcheffi d’AKCH et H .
« Bucheri d e la  H a r p e .

« semicostata K a ufm .

Orbitoides nummiditica Ct ü m b .

« stellata d ’ARCH.

<• Stella Gümb (? )

Heterostegina reticualta Riitim.
Kobylanka mészkövében mintegy 25% homok van és itt-ott glaukonit- 

szemcsék is láthatók. Lithothamnium, foraminifera  és bryozoa sok van benne. 
Meghatároztatott:

/ Nummulites Bucheri de la H arpe  (á tm e ts z e t ) .

« semicostata K a u f m .

Orbitoides sp.
Pidi inulina rotula K a u f .

Truncatulina sp.
Textillaria sp.

Biala  mészkövében 20—30% homok, apró lithothamniumok, sok foramini
fera és bryozoa és kevés nummulit és orbitoid fordul elő. Meghatároztatott: 

Nummulites semicostata r. B u c h e r i .

Orbitoides sp.
Rotalia sp.

Michalczoira mészköve 20—30% homokot, és ugyanennyit foraminiferák-
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bál és bryszoakból tartalmaz, a többit a litliothamnium foglalja el. Meghatároz
tatott :

Xummulites Boucheri de la H.
« semicostata K a u fm .

Orbitoides Stellát a d ’ARCH.

Pulrinulina bimammata G ümb .

Hajbot mészkövének majdnem a fele homok. Szerves maradványok közül 
túlnyomók benne az orbitoidák, bryozoák és lithothamniumok egyenlően gyakoriak; 
nummulitek és más foraminiferák ritkábbak, de azért mégis elég gyakoriak. 
Meghatároztatott:

Xummulites Boucheri de la H.
<i semicostata K aufm .

Orbitoides stellata d ’ARCH.

Orbitoides nummiditica G ü m b .

Tinoporus sp ?
Pulrinulina bimammata G ü m b .

Az elősorolt szerves maradványok legnagyobb része, nevezetesen a forami
niferák és bryozoák a geologiai kor meghatározása tekintetében alig vehetők 
figyelembe ; a brachyopodák is keveset bizonyítanak; de a nummulitek és orbitoi- 
dák már fontos vezérkövületek. Kiválóan a nummulitek azok, a melyekre dr. 
U hlig  főfigyelmet fordított. E tekintetben D ’A rchiac és H aime , de főképen a 
magyar szakemberek: H a ntken , H ofm ann , B öckh, K och stb., ó-tertiar rétegekre 
vonatkozó dolgozatait hasonlítva össze azon eredményre jut, miszerint a lengyel- 
országi mészkövek faunája kiválóan a nummuliteknél fogva nagyon hasonlít a 
budai márgáéhoz. Más tekintetben igen valószínűnek tartja, miszerint a szóban 
levő mészkövek azon bryozoák és orbitoidák által jellemzett horizontnak felelnek 
meg, a mely számos helyen az eocen és oligocen közt foglal helyet. Végeredmény 
gyanánt kimondja, hogy a kelet-galicziai homokos mészkövek M ayer Ugari 
emeletébe vagy még valószínűbb, a barton emelet felső szakaszába sorozandók.

A szerves maradványok közül kiválóan a lithothamnium-Silgiik a mellett 
tanúskodnak, hogy az illető mészkövek partmelléki képződmények s 25—60 
fonálnyi mélységben ülepedhettek le.

A szerző ezen igen becses értekezésének második nagyobb felében a felsorolt 
kövület-fajok leírásával és összehasonlításával foglalkozik.

D r. P rimics G yörgy.

(9.) Dr. P r i m i c s  G y ö r g y  : A batizpolyánai csontbarlang. [Természeti 
Közlöny. XVIII. k. Budapest, 188G. p. 313, 3 ábrával.]

A tágabb értelemben a nagvbánya-kapniki érczterületliez tartozó Lápos- 
liegység geographiai és általános geologiai leírása után, tüzetesen ismerteti szerző 
annak egyik völgyét, a batizpolyánai patakét, melynek baloldalán a Lápos- 
liegységben általában ritkán fellépő mészkőben, egy meredek alig megközelíthető 
erdős oldalon az általa leírandó barlang van.

A batizpolyánai különálló mészkővonulat egy közép- és durvaszemű réte
gekből álló kárpát-homokkőre van települve. A mészkő rétegei, melyek eltérő
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csapással és dőléssel bírnak, mint az alatta fekvő valószínűen a közép kréta felső 
rétegeihez tartozó homokkő-rétegek, legalul igen sok borsónyi és kölesszemnyi 
quarzszemcsét tartalmaznak. A körülbelül 30—40 nnj vastag rétegösszlet közepe 
táján a quarz majdnem egészen eltűnik, de a felsőbb rétegekben ismét jelentkezik 
ugyannyira, hogy a legfelsőbb rétegek már félig homokkövesek. A mészkőösszlet 
a benne levő nummulitek, lithothamnium gumói, és gyér kagylómaradványok 
után ítélve a felső eocen vagy valószínűbben az alsó oligocenhez tartozhatik.

A mészkő számos barlang — melyek legnagyobb része csepegő barlangok — 
által át van hatva; járható nyílással azonban csak kettő bír, ezek egyszersmind 
ősemlősök, kiválóan a barlangi medvék tartózkodási helyei is voltak.

Az egyiknek két nyílása van, alsó nyílása egy mészkőbánya területébe esik, 
a mészkőfejtés következtében keletkezett törmelék által azonban el van temetve, 
a felső nyílás lankásan bemélyedő menete a barlang feletti hegyekről az esővíz 
által lehordta iszappal és törmelékkel be van töltve. Az alsó nyílás szétrombolása 
alkalmával állítólag különösen sok medveagyar került napfényre.

E helytől mintegy ezer lépésnyi távolban van azon barlang, melyet szerző 
az 1885 év nyarán kikutatott és melynek részletes leírását adja, ebből a követ
kezőket veszszük á t :

Maga a barlang összeszoruló és kitáguló tekervényes folyosót képez ; szája, 
két oldalról kiálló sziklák közé van rejtve, háromszögletű, hegyesebb végével 
felfelé áll és egy liasadékban folytatódik. A nyílástól körülbelül 2 *7-nyíre 
60—70°-nyi meredekség következik, melynek végén két menetet találunk, egy 
felfelő vezetőt jobbra és egy meredeken lefelé vezetőt balra. A jobboldali, körül
belül 11*7 hosszú, könyökhöz hasonló mellékbarlangot képez, mely végén ki- 
keskenyedve egy hasadékon át a főbarlang felső szintjével összeköttetésben áll. 
A baloldali, fordított S  alakú, megközelítően 38 hosszú és 2 -t szélességben 
túl nem haladó főbarlang talapzata az elején meredékesen lefelé halad, közepén 
megközelíti a vízszintest, de a végén emelkedik és kikeskenyedik ; teteje külön
böző magasságú és nagyon szabálytalan; lenyúló csepegő kövek és mélyen 
benyúló kisebb-nagyobb üregek változásából áll. A barlang ez utóbbi részének 
legmélyebb pontján, körülbelül a közepén, két, három méter vastagon, mészkő
darabokkal kevert zsíros, tapadó agyagos barna föld van, melyben az ősemlősök 
csontjai szórványosan fordultak elő. Ásatás által sikerült szerzőnek innén egy az 
Ursus arctos-hoz közel álló, alsó állkapocs nélküli koponyát; az Urs-ns speleus 
kisebb fajváltozatához tartozó alsó állkapocs nélküli koponyát; négy darab a 
barlangi medvéhez tartozó ép alsó állkapcsot fogakkal; két kisebbszerű fiatal 
Ursus speleus alsó állkapcsát; egy nagy állkapocs-töredéket; 20 darab nagy 
lábszárcsontot; 60 darab kisebb lábszárcsontot, melyek részint fiatal barlangi 
medve, részint más állatoktól származhattak; 10 darab nagyobb bordacsontot;
1 darab medve penis-csontot; több darab tört csontokat, néhány kérődző lábszárát, 
melyeknek izületi része le volt rágva, találni.

Az ősember házi élete nyomának hiányából szerző azon következtetést 
vonja, hogy a batizpolyánai barlang az ősembernek állandó lakóhelyéül soha sem 
szolgált, hogy azonban a talált csontok után Ítélve az őskorban huzamosabb ideig 
volt tartózkodási helye a barlangi medvéknek és időszakonkint hihetőleg más 
kortársainak is.
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A batizpolyánai barlangok keletkezésénél, ily aránylag fiatal korú mészkő
ben, szerző szerint a víz játszhatta a főszerepet, tle munkáját elősegíthette az 
illető mészkő rétegeinek dőlési viszonyai s egy még eddig biztosan ki nem 
puhatolt tényező hatása is t. i . :

«Nagyon valószínű, hogy a Lápos-hegvség eruptiv kőzeteinek kitörése alkal
mával, a harmadkor késő idejében keletkezett nagy rázkodások és nyomások 
miatt a már mai kifejlődéssel biró mészkőrétegek nagy mértékben megrepedeztek 
s igy a víz munkájának az útját egyengették. S a víz azóta folytonosan szivárog a 
repedéseken át, a falakról a mészanyagot feloldva részben kiviszi, részben pedig 
a barlang tágasabb helyein csepegő-kövek alakjában lerakja.»

F r a n z e n a i i  Á g o s t o n .

(10.) Dr. H e r b i c h  F e r e n c z :  A Terelratula global a Sow. a bitcseesi oxfor- 
dienböl. (Orvos-term. tud. Ért. 1886. Term. tud. sz. Kolozsvár, p. 157.)

Ezen közleményben szerző a Bucsecs-hegytömzs a henyefenyő régiónak 
megfelelő magasságából ismertet a jura-systemálioz tartozó képződményeket. 
Kiemeli különösen a barna jura-emeletet, mint a melyből egy fajokban és egyé
nekben szerfelett gazdag faunát sikerült úgy a sziklatömegben, mint a Kolcu 
Tartarului és a Muntye Strunga lejtőin találni. A szerves maradványok közül 
említtetnek : a parkinsoni rétegekre jellemző Coxmocems Parkimoni Sow., a felső 
barna jurára vezérkövület gyanánt szolgáló Terebratula ylobata Sow.. a Terebra- 
fula P/tillipxi Morris és a Pholadomya Murckisoni Sow.

Az egyes alakokról, valamint az egész faunáról írt megjegyzéseket illetőleg 
az eredeti közleményre kell utalni.

Berekesztésül megjegyzi a szerző «hogy az, a mit közönségesen Bucsecsnek 
neveznek, nem egy hegycsúcs, hanem orographiai tekintetben egy elkülönült, 
több havasnak és előhegynek összlete, tehát egy hegytömzs, melynek területe 
*K)OT„.

F r a n z e n a i j  Á g o s t o n .

(11.) Dr. K o c í i  A n t a l :  Harmadik pótlék Erdély őse ml ősei és az ősemberre
■* / 

vonatkozó leleteinek kimutatásához. (Orvos-term. tud. Fjrtesítő. INSC. 
Term. tud. sz. Kolozsvár, p. 21.)

Magyarországnak Királyhágón túli részében az 1 S /(.> évtől számított idő
tartam alatt megismert őseinlős és ősemberi kőeszköz-leleteket közli szerző 
átnézetes összeállításban, melyekből mint a geológiára fontosakat a következőket 
veszszük át :

Sepsi-Szent-Györgyön találtattak ősemberi eszközöknek felhasznált végtag
csonttöredékek társaságában többnyire fogak.

Cania familiaria,
Iihinoreroa tichorrhiuns,
Eqittot ('«ballna fos*, és 
Cerru* el«]>hm t'oxxilix-tói.

Ismertetve vannak csontrészek, az Klephax priiniyeniws-tól Hidvégről,



Ét fal várói, Kis-Eskülloről, az a.-füldi diluviális kavicsos terrasz-agyagból és a 
várfalvi diluviális kavicsból;

Cérnas elaphus lábszárcsontjai és zápfog töredékei Meszeshelyről és Zágonból;
Sus strófa egy apró tejfoga Zágonból;
Eqims cfr. primigenius M e y . egy foga és csonttöredékek a köpeczi lignitből 

és egy zápfog A.-Füldről;
Olaszfaluból a dilnviumból és Nyárád-Szeredáról Equus Caballus fossilis 

különböző zápfogai;
a kolozsmonostori középeocen felső durva meszéből Delphinus sp. különböző 

csonttöredékei;
a papfalvi völgy torkolatánál feltárt hójai rétegekből Halitherium sp. egy 

zápfoga;
a Sztrigy völgyéből egy Acerotherium sp. állkapocstöredéke 3 nagy foggal; és
a kolozsvári Borjúinál aquitaniai homokkőből Anthracotherium sp. csont

töredékei.
A tordosi leletből a következők :

Cerrus elaphus L.
« capreolus L.

Capris oris L.
Bős sp.
Sus scrofa L.

Equus Caballus L., egy határozatlan emlős- és madárcsont töredék. Ezeket 
szerző a tordosi őslakó konyhahulladékának tartja.

Végre az Ursus speleus B l u m . csontvázrészei és töredékei a Bedelői havason 
levő csepegő barlangból.

r

E r a n z e n a u  Á g o s t o n .

(12.) H a l a v á t s  G y u la  : Őslénytani adatok Délmagyarország neogénkoríi 
üledékei faunájának ismeretéhez. (Második közlemény.) [A magy. kir. 
Földtani Intézet Évkönyve VIII. köt. p. 117. két fénynyomatu táblával. 
Budapest. 1886.]

Versecz, Fehértemplom és Kubin vidékének részletes földtani térképeihez 
tartozó «Magyarázatok a magyar korona országainak részletes térképéhez»> czimű 
munkák kiegészítője gyanánt ismerteti szerző kimerítően a vidék négy, részben 
általa felfedezett helyiség pontusi korú faunáját e munkában, nevezetesen a 
verseczi fúrólyuknak a (30- egész 78 méter mélységéből, egy szürke quarzliomokból 
kikerült szerves maradványokat, a Kustélytől É-ra a Valea Kustieluluj kezdete 
táján egy sárgás, csillámos, durvább homokból és egy szilárd kötszerű homokkő
padból kikerült kövületeket, a Nikolincz faluban feltárt sárgás, kékes többé- 
kevésbbé agyagos quarzhomokrétegek faunáját és végül a Csukics község környé
kén feltárt világos csokoládé szinű agyagmárga faunáját. Ez utóbbi helyiség szerző 
szerint a pontusi rétegek mélyebb szintájának felelne meg.

Az első helyről leirt kövületek a következők :
Congeria triangularis P a r t s c h .

Unió sp. (? U. B i e l t z i  F u c h s .)

Földtani Közlöny, XVTI. köt.. 1887. 14
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. I Sadleri P a r t s c h . 
i t ipa ia  | Cy rfomop)wra ]3bos>

« spurid B r u s .

« stricturata N e u m .

« nodosa-costata n. sp.
A Kustélyi homokból leirottak :

Cardium 2  sp.
Congeria ungula caprar M ü n s t e r  sp.

« rhomboidea M. Hörn. 

a homokkőpadból a Cardium ( A datna)  R o t h i  n. sp.
A nikolinczi faima fajai:

Cardium (  Ada m a )  pseudo-Suessi H a l .

« « tegulatum n. sp.
« « purocostatum n. sp.
« « Majeri M. H o r n . var.

Congeria P a r t s c h i , C z j z e k .

« C z j z e k i , M. H ö r n .

Planorbis transsylvanicus N e u m .

Limneus retidinus D e s h .

Végre a csiikicsi fauná-é :
Cardium syrmimse R. Hörn.

« 3 sj).
Congeria cf. P a r t s c h i , C z j z e k .

Valenciennesia B ö c k h i  nov. sp.
Az uj alakok teljesen le vannak irva, a többiek megjegyzésekkel kisérve. Ez 

utóbbiakból felemlitendőnek véljük, hogy szerzőnek sikerült a kustélyi homokból 
a congeriák egy meglehetős ép példányát gyűjteni, melynek alapján képes volt az 
úgynevezett «balatoni kecskekörmök» hova tartozásának kérdését tisztázni.

Eleinte ugyanis ezen alak különálló fajnak tekintetett ( M ü n s t e r ), később 
részben a C. triangidaris-hoz tartozónak vétetett ( M .  H ö r n  e s ), részben a C. hala- 
tonica-hoz ( F ü c h s , R. H ü e n e s ). A z említett példány valamint a földtani Intézet 
gyűjteményében őrzött Somlyó -Vásárhelyi példányok alapján kimutatja ellenben 
szerző, hogy ezen alak tényleg egy különálló és megjelölésére felújítja a M ü n s t e r  

által adott nevet.
F r a n z e n e u  Á g o s t o n .

(13.) K i t t l  E . : Ueber die miocénén Pteropoden von Ocsterreich-Ungarn mit 
Berücksichtigung verwandter Vorkommnisse der Nachbarländer. (Anna
len des k. k. naturhist. Hofmuseums. Bd. I. p. 47. Taf. II. Wien. lSSG.)

E kizárólag a mély tengerben élő állatok maradványainak ritkaság;! és 
törékenysége okozhatta, hogy nem tanulmányoztattak behatóbban az osztrák- 
magyar monarchia miocén képződményekben előforduló ilynemű héjak mostanig. 
így a hazai képződményekből csakis egy Vaginella-fajt ismertünk Lapugyról. Szerző, 
kinok nagymennyiségű anyag állott rendelkezésre, munkájában összesen IX fajt 
említ, melyek közül 10 mint uj van leirva. Valamennyi faj két család, a hyalaeidák
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és spirialidák alá tartozik. Az előbbi négy, az utóbbi egy nemmel van képviselve. 
Az osztrák-magyar monarchiának miocenkorú lerakodásaiból 12 faj van ismer
tetve, mint Magyarországon előfordulók a következők vannak nevezve:

Crescis Fuchsi n. / ’. Fraknóváralyáról. 
Vaginclla Lapugt/ensis n. f. Lapugyról.

« austriaca n. f. Fraknóváralyáról, Kostejról és Lapugyról.
« depressa Daudin Fraknóváralyáról és Sopronról.

Spirialis stenogyra ( P h i l i p p i ) Ronaszékröl.
Szerző zárószavaiból legyen megemlítve, hogy vizsgálatai szerint az oligocen 

alakok nem mennek változatlanul a miocenkorba át, hogy azonban az átvizsgált 
Pteropoda-anyag nem nyújt támpontot azon kérdés megvilágításához, hogy vájjon 
lehetséges-e az osztrák-magyar tengeri miocén képződményeket két emeletre vagy 
több szintre osztani'? Továbbá, hogy a Hyalaea-nem haladó kifejlődésben vau, a 
Yaginella-nem ellenben kifejlődésének tetőpontját már a felső harmadkorban 
látszik elérni.

Könnyebb tájékozás végett táblázatban van az egyes leírt alakok előfordu
lása feltüntetve a munka végén.

F r a n z e n a u  Á g o s t o n .

(14.) J ü n g l i n g  K.: Ueber Erzvorkommen im Fogarascher Gebirge in Sieben- 
bürgen. (Oest. Zeitschr. für Berg- und Hüttenwesen. 34. k. 13. sz.)

A főtömegében kristályos palákból álló kelet-nyugati irányú fogarasi hegység 
végső nyúlványai észak-kelet felé húzódnak, többnyire csillámpalából, gneissból és 
ampliibolpalából vannak alkotva és azon hegyekből állanak, melyeknek absolut 
magassága 1600 méter vagy ennél tetemesen kisebb. A csillámpalát igen sok 
porpliyrtelér töri át, melyek J ü n g l i n g  becslése szerint, a csillámpala csapása irá
nyában több mint egy mértföld hosszában követhetők, az öv szélessége pedig ezen 
porphyrtelérek előfordulásnak 2500 egész 3000 méterre tehető.

Ezen porphirok főkép azon körülménynél fogva válnak fontosakká és érde
kesekké, hogy többnyire érczhordók; valamennyi mostanig megvizsgált telérben 
legalább sphalerit és pyrit volt található ; sőt némelyekben ezüsttartalmu galenit 
és antimonit is.

Valamennyi porpliyrtelér között, melyeket szerző e hegyekben ismer, a leg
hatalmasabb egy l i  méter vastagságú, melyet nem rég fedezett fel és mely, 
kényelmes és könnyen hozzáférhető helyen van. Figyelmét a vasoxvdból és 
splialeritból álló kéreg intensiv rozsdavörös színe köté le.

A kőzet, melynek alapanyaga fehér, egészen át van hatva splialerit-erektől 
és fonalaktól, melyek némelyike olajzöld színű. Nem ritkák benne a pyrit-kris- 
tályok sem.

Ezen porphvrtelér szomszédságában van még egy másik is, melynek alap
anyaga szintén fehér ugyan, de a benne hintve előforduló galenit- és antimonit- 
kristályoktól, szemektől és lemezkéktől sötét szürke színt vett föl. Ezek mellett 
néha még pyrit- és chalcopyrit-kristályok is találhatók.

A porphyr a csillámpala felé eső részében meglehetősen, az érintés helyén 
pedig erősen mállott.

14*
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Két telérliasadékban, melyeket maga a szerző feltárt, képlékeny, ólomtar
talmú agyagot talált. A hasadékok a csillámpala határán vannak, mely szintén 
erősen mállott és liasadékokkal áthatott; ez utóbbiak agyaggal vannak kitöltve, 
melyben szerző zinket, arzént, kevés ónt, cliromot és kobaltot talált.

Végül említi J ü n g l i n g , liogy e vidéken az esővíz alkotta nyomokban, 
patakokban az erős záporok nem ritkán mosnak ki galenit-darabokat, melyek 
0*5 egész 1, sőt 1*25% ezüstöt is tartalmaznak és rendesen minden telérkőzettől 
mentek.

E tudósítás főképen azért fontos, mert egy ritka fémnek, a kobaltnak új 
termőhelyét ismertük meg benne, de leginkább azért, mert valószinűvé válik, 
hogy az ón, melyet hazánkban eddigelé a természetben még nem találtak, ezen a 
helyen tahin valamely érez alakjában fel lesz található.

F r a n z e n a u  Á g o s t o n .

(15.) Z apalow icz  H u g ó :  Eine geologische Skizze des östlichen Theiles der 
Pokutiseh-Marmaroseher Grenzkarpathen. Mit einer geol. Uebersichts- 
karte und einer Profiltafel. (Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 
XXXVI. 1S86. 2. und 8. Heft. p. 361— 504.)

E szokatlanul bő, 233 lapra terjedő dolgozat főképen hazánk egy nehezen 
hozzáférhető vidékének kimerítő geologiai ismertetésével foglalkozik ; oly vidék
nek, a melynek geologiai viszonyaira vonatkozólag ez ideig csak kevés megbizható 
adat állott rendelkezésünkre. E tekintetben dr. Z a p a l o w i c z  munkájával valóban 
nagy szolgálatot tett a hazánkra vonatkozó geologiai tudománynak. Felette sajná
latos azonban, hogy a szerző nem fordított nagyobb figyelmet az egyes geologiai 
képződmények rendszeres tárgyalására és azok átnézetes jellemzésére. Az egyes 
képződményeket nagyjában geologiai sorrendben tárgyalja ugyan, de a korlátolt 
helyi érdekű és bőszavú napló jegyzeteinek útvesztőjében csak fárasztó és hosszas  

munka után igazodhatunk el. Ez a tervszerűtlen össze-vissza való tárgyalás a 
legnagyobb hibája a különben igen becses adatokat tartalmazó munkának. Ha a 
szerző munkájában fantáziáját kevésbé működteti és nagyobb súlyt fektet a 
kétségtelen adatokra, kivált a kárpáti homokkő-csoportbeli rétegeknek chrono- 
logiai beosztásánál, valamint, ha a geologiai anyagot átnézetes terv szerint rend
szeresen ismerteti, munkája hézagpótló lett volna ; de jelen alakjában, midőn 
az adatokat belőle csak nagy fáradsággal lehet kiböngészni és midőn sok állításá
hoz még több oldalról kétség fér, csak hasznavehető alapul szolgálhat az ezutáni 
behatóbb kutatásokhoz. Különben igen becsesek a, mellékelt geologiai térkép és 
profilok.

A szerző saját észleletein kivül tekintettel volt az ismertetett területre 
vonatkozó irodalomra is.

A szóban forgó terület túlnyomókig a Marmarosi Kárpátoknak azon magas 
tömkeleges hegységét foglalja magában, a mely a Tisza és Visó folyók közt terül 
és a melyben Marmaros, Galiczia és Bukovina határai szögellenek össze. A szerző 
vizsgálatait úgy Bukovina mint Galiczia irányában, a határon túl csak csekély 
távolságra terjesztette ki és igy kutatásainak tere tulajdonképen Magyarországhoz 
tartozó vidék volt. Az átkutatott terület körülbelül 2x50 négyszög-kilométer.
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E területet dr. Z a p a l o w i c z  előbb az egyes növényfajok földrajzi elterjedését 
tanulmányozva, mint botanikus járta b e ; de miután azt tapasztalta, liogy a 
Hauer-féle geologiai térképen a különböző geologiai képződmények kijelölése igen 
hiányos, botanikai munkájához új geologiai térkép készítésére szánta el magát. 
E végből 1X83. és 1884-. években a hegységet ismételten bejárta; és miután több 
helyen kövülettartalmú rétegekre is akadott, miáltal az egyes képződmények 
geologiai korsít az eddiginél pontosabban megállapíthatta, czélszerűnek találta 
tapasztalatait és megfigyeléseit növénytani munkájának megjelenése előtt is 
nyilvánosságra bocsátani.

Az átkutatott terület geologiai alkotásában a következő systemák képződ
ményei szerepelnek: Arcliei, dyas, trias, jura, kréta és tertiär. Eltekintve a diluvium 
és alluviumbeli lerakodásoktól, a geologiai térképen a következő képződmények 
vannak feltüntetve :

1. Felső oligocen homokkövek (Magura homokkövek).
2. Alsó oligocen rétegek (Smilno-, menilitpalák).
3. Felső eocen homokkövek és strzolkaszerü homokkövek.
I. Also' eocen mészköképzödmények és margók.
5. Felső kréta, felső p lan er: homokkövek, konglomerátok, exogyra-liomokkő.
(>. Alsó kréta : a) Alsó planer: hieroglyph-rétegek, inoceramus-márgák. 

b) Xeocam: mélyebb hieroglyph-rétegek, strzolkaliomokkövek, konglomerátok.
7. Jura : Strambergi és czorsztyni mészkő.
8. Trias: Mészkövek.
9. D y a s : Verrucano.
10. Kristályos palák felső csoportja: Quarcz, csillám p., szemcsés gneissok, 

amphibolitok (Dyas).
II. Kristályos mészkövek felső öve. Tulnyomólag kristályos mészkövek és 

quarczitok (Dyas).
Iá. Kristályos jjalák közép csoportja: a) Túlnyomólag palák, pliyllitek, 

quarcz- csillám-palák, b) Túlnyomólag gneissok: csillám- és amphibolgneissok, 
epidotkőzetek, kovapalák.

13. Kristályos mészkövek alsó öve.
11. Kristályos palák alsó csoportja, kevés csillám ti quarczpalák.
15. Andezitek.
1 <>. Melaphyrok.
17. Diabasporphyritek.
18. Diahas és tufája.

A szerző az általa átkutatott területhez (nem tekintve tehát a geologiailag 
térképeit terület vázát) mintegy függelékül a Eodnai havasok egy részét is oda
csatolja ; melyeket a Bukovinából kiinduló kristályos palák hatalmas vonulata 
a lkot; mely DKK-ENyNy-i irányban Bukovinától a Tiszáig nyúlik és a melyből 
Visó irányában egy hatalmas ág DNyD-i irányban indul ki. E kristályos tömeg 
mindkét oldalán a különböző korú üledékek övszerűen terülnek; melyek közt 
hasonlíthatlanul túlnyomók a kárpáti homokkövek csoportjába tartozó rétegek. 
Érdekes a különböző korú üledékek eloszlása a vonulat két oldalán. A Visó-völgy
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felöli oldalon kizárólag csak a kréta és a tertiär üledékek terülnek; mig a Galiczia 
felőli oldalon, szétdarabolva ugyan, de övszerűen sorakozva, a dyas verrucano, 
trias és jurabeli mészkövek, idősebb eruptivkőzetek : melaphyrok, diabasporpliyritek 
és diabasok, épen a kristályos tömeg széle mentében csoportosulnak ; ezeken túl 
alsó és felső kréta, valamint az oligocen üledékek széles övekben terülnek.

A kárpáti homokkövek alsó-krétabeli üledékei a Galiczia felőli oldalon, 
széles és hosszú, összefüggő vonulatot alkotnak ; mig a Yisó-völgy felőli oldalon 
csak szétszaggatott darabokban fordulnak elő s igy jelentékeny területet csak 
Trebula és Bisztra közt, valamint Borsa felett a Priszlop hágónál borítanak. Az 
oligocen üledékek a vonulat mindkét oldalán, széles és összefüggő övék alakjában, 
a térképeit terület szélein vonulnak ; amott a galicziai lapálvlyal érintkeznek és 
Marmarosban Borsától a Tiszáig, szakadatlanul a Yisó-völgy domboldalait alkotják.

Jellemző, miszerint az eocenbeli üledékek kizárólag csak a kristályos pala
vonulatnak a Yisó-völgy felőli szélén fordulnak elő, inig a Galiczia felőli oldalon 
teljesen hiányoznak. Ezen üledékek közül, kövülettartalmuknál fogva, csak az 
alsó eocenbelinek tartott, nummulit- és bracliyopoda-mészkő rétegei fontosabbak. 
Ezek szalagalakú keskeny vonulatokban, többnyire felső eocenbeli homokkövek és 
strzolkaszerű rétegek társaságában szakadatlanul a kristályos palák szélét követik ; 
a kristályos tömeg keleti végénél, Borsabányától keletre azonban, számtalan apró 
rögre szétdarabolva, részint a krétarétegeken, részint közvetlenül a kristályos 
palákon nyugosznak.

A kristályos tömeg keleti végénél, Bukovina határától nem messze, közvet
lenül a kristályos palákon keresztül, fiatal eruptiv-kőzetek hatalmas tömege tolult 
ki, az ú. 11. Trojágai eruptiv-hegység. Ezen EK-DNy-i irányú, szerző szerint propylit 
eruptiv hegységtől DK-re, a kristályos tömegen kivül, Borsabánva közelebbi és- 
távolabbi vidékén, a fiatal eruptiv kőzetek, szerző szerint amphibol-andesitek számos 
kúpja emelkedik ki az eocen és oligocen üledékek alól. Borsabányától nyugatra 
is több ily áttörés létezik, melyek közt a legnagyobb a Magura hegy trachitos 
tömege.

Áttérek most a geologiai képződmények azon tagjainak főbb vonalakban való 
megismertetésére, a melyek paläontologiai vagy stratigratiai tekintetben figyel
met érdemelnek.

Dr. Z a p a l o w i c z  az ismertetett területen a kristályos palakőzeteknek két vo
nulatát különbözteti meg, u. 111.: a délit, a Rodnai havasokat és az északit, a 
melyről már volt szó. A Rodnai havasokból a szerző aránylag csak kis területet 
Pietroszt és környékét kutatta át s a kristályos palahegység stratigratiai viszo
nyaira vonatkozó tanulmányait itten, P aül  C. M. (Geologie der Bukowina) mun
kájában kifejtett alapon kezdve meg, elméletileg szép eredményekhez jutott. Sajnos 
azonban, hogy e kiválóan érdekes képződmény chronologiai tagosításában nagyon 
ingatag alapból indúl ki a szerző ; valamint, hogy több oly dolgot vél fölismerni a 
Rodnai havasokban is, a melyek ott tényleg nem fordulnak elő, nevezetesen quar- 
zitpalákat, kovás mészköveket stb. A Rodnai havasokban a szerző megkülön
bözteti :

I. A kristályos palák alsó csoportját (Azoi systeina).
Ü. A « •• középső csoportját (Azoi systema).
!{. A « " felső csoportját (Poliiozoi systema).
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Az alsó és középső, középső és felső csoport közt megkülönbözteti az alsó, 
illetőleg a felső kristályos mészkövek övét.

Az északi kristályos tömegben, szerző szerint, a kristályos mészkövek alsó 
öve és a kristályos palák alsó csoportja hiányzik, ott tehát csak a felső kristályos 
mészkő öve és annak alap- és fedő csillámpala-rétegei vannak kifejlődve. Legfon
tosabb a szerző azon állítása, miszerint a mészpalák övében oly üledékek is előfor
dulnak, a melyeknek palaeozoos eredetéről alig lehet kételkedni. Ezen körülmény
ből, valamint, hogy a verrucano több helyen közvetlenül a mészkőre telepedett, 
dr. Z a p a l o w i c z  azt következteti, hogy a kristályos mészkövek felső öve és annak 
fedő rétegei: a csillámpalák és a gneissok, a dyashoz tartoznak.

Dyas-systemabeli lerakodásokhoz számítja tehát a szerző a kristályos 
mészkövek felső övét, az ezt fedő kristályos palákat, valamint a verrucanot. Ez 
ntóbbi képződmény egyes rögei az északi kristályos palavonulat Galiczia felőli 
szélén, övszerűen csoportosulva, legtöbbször discordansan települnek az alaphegy
ségre. Yerrucanohoz számítja a szerző a szemcsés quarzitokat, kovasavas kötőszerű 
quarz-konglomerátokat és brecciákat, valamint az ez utóbbiak közé települt vörös 
csillámos homokköveket is. A felső kréta-mészkő övében, a kristályos palarétegek
kel közvetlen összefüggésben, helyenkint sárgászöldes tufás-brecciás verruca- 
noszerű kőzetek is láthatók, a melyek hihetőleg melaphyrok és porpliyrok tufái. 
E tufás kőzetek legtöbbször szénsavas mészszel vannak átjárva. E diabasok, melyek 
csak szórványosan és csekély kiterjedésben fordulnak elő, a verrucano fekvő réte
gein törnek keresztül; korra nézve tehát alsó dyasbeliek.

Triasbeli üledékekhez számítja a szerző azon mészköveket és mészbrecciá- 
kat, a melyek helyenkint a verrucanot fedik. Kövületeket azonban ez üledékek 
nem tartalmaznak s a szerző csak települési viszonyokból következteti, hogy 
triasbeliek. A diabasporpliyriteket és tufáikat szintén e systemálioz sorozza.

Jura  üledékei egyes, aránylag igen apró, legtöbbször csak nehány méter 
magas mészkőszirtek alakjában jelentkeznek. E mészkövek kövületeket is tartal
maznak, melyeknél fogva a szerző azokat részben a strambergi és részben a 
czorsztynai horizont rétegeihez számítja. Hat különböző mészkősziklából a szerző 
— Dr. N e u m a t e r  M. meghatározása szerint — a következő kövületeket gyűjtötte 
össze :

Rhynchonella capillata Z i t t .

Phylloceras cf. silesiacum O p p .

Haploceras cf. tomephonim Z it t .

Aspidoceras.
Lithoceras.
Aptickm latus.

<« obliqum.
« lamdlosus.

* Én a hegységben a)  az alsó, b) a felső csillámpalák csoportját különböztet
tem meg, a melyek közt c) a kristályos mészkövek alsó és felső övei a közbeeső 
társ csillám- és amphibolpala-rétegekkel foglalnak helyet. Alapjában véve a dolgot, 
Z a p a l o w i c z  úr a kvistátyos palákat épen úgy osztályozza, mint én. A Rodnai Itaca• 
sok yeuloyiai viszonyai stb. May;/, tud. Akad. Kózlonenyt’k X X I . 1885 11. « . P r i m i c s .
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A kréta képződmények közt a szerző 1. az alsó, 2. a felső kréta üledékeit 
különbözteti meg. 1. Az alsó krétához számítja a) a neocombeli üledékeket: a 
legmélyebb liieroglypli- és strzolka-rétegeket, valamint a konglomerát-padokat. 
A strzolka-rétegeket sötétszinfí néhány hüvelyktől egy lábnyi vastag, agyagpalákból 
váltakozó homokkövek alkotják, melyeknek elválási lapjain sok csillámpikkely, 
szenesült növény maradványok és itt-ott durvább hieroglyphok láthatók. E rétegek 
néha konglomerátokkal állanak összeköttetésben, b) Az alsó pU'inerhez .számítja az 
alsó hieroglyph-rétegeket és alárendelten előforduló inoceramus-márgákat. A hie- 
roglyph-rétegeket szürkés-kékes, málna-barnás szinü, sötét agyagpalákkal válta
kozó, szilárd pados homokkövek alkotják, melyeknek elválási lapjain szenesült 
növénymaradványok és gyéren fucoidák ( Sphcrrococcites inclinatus tit e r n b . stb.) 
láthatók ; mállott réteglapjainak felületét pedig a hieroglypliák borítják. E hie- 
roglyphák rendesen finomak; egyenesen vagy kígyózó vonalban haladnak és 
egyszerűek vagy szétágazók.

2. A felső kréta (felső planer) üledékei közt a szerző megkülönbözteti a 
homokköveket, konglomerátokat és az exogyra-homokköveket. Legnagyobb szerepe 
van a homokkőnek (Ivryva-homokkő), mely egy és több méter vastag, agyag- 
csillámpalához hasonló, szilárd palarétegekkel, néha conglomeráttal váltakozó 
padokat alkot. Az ex ogvra-homokkövek csak szórványosan fordulnak elő'. Többek 
közt Jntra Magura hegységben egyes darabokban és a Tisza baloldalán, Wilchowaty 
falunál a Semjul hegyen. Ez utóbbi helyen a szerző a hieroglyph-rétegekhez 
hasonló homokos palás rétegekben —  W a c e k  meghatározása szerint —  a követ
kező kövületeket találta :

Exogyra plicata L amk.

« columba Lamk.

Turitella multistriata  R e u s s .

Inoceramus striatus M auth .

Vola sp. ajf. qninquecostata Sow., és több meghatározliatlant.

A tertiär üledékek közül csak az alsó eocenbeli-nummuliteket és bracliyopo- 
dákat tartalmazó mészkövek és palás márgák érdemelnek fölemlítést, a mennyiben 
Z apalowicz többféle meghatározható kövületet talált bennök. Ez üledékekben 
W acek meghatározása szerint előfordulnak :

lihynchonella aß', polymorpha M ass .

Operculina complanata D e f r .  

f Orbitoides nummnlitica G üm b .

Textillaria sp.
Xummulites sp. striata.

E kövületeknél fogva a szerző a mészköveket és a márgákat az alsó eocenbe 
helyezi.

Az eruptiv kőzetek : diabasok, diabasporpliyritek, melaphyrok és andesitek 
(^terjedéséről lévén már szó, itt még csak az andesitek petrographiai alkatiírói és 
geologiai viszonyairól akarok röviden megemlékezni.

A trojágai hatalmas eruptiv tömeg kőzeteit a szerző propyliteknek (?) tartja 
8 kitörésük idejét az alsó oligocennél régibbnek állítja. E kőzetek alapanyaga 
füldpátos és isotrop anyag nélküli; az alapanyagban nagy plagioklasok, züldes
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átalakult csillám és ennek pseudomorphai, valamint nagy apatit-kristályok és 
gyéren apró quarzszemcsék láthatók. (E kőzetek teliát dacitok.)

A borsabányai és körnvékl)eli eruptiv kőzetek amphibol-andesitek, korra 
nézve állítólag fiatalabbak a trojágai dacitnál. Nélia golyós elvíilásuak. A földpát 
ésjaz ampliibol bennök porphyrosan vannak kiválva. Dr. P rimics  G yörgy.

(10.) Dr. Prim ics G y ö rg y :  A  rodnai havasok geologiai viszonyai különös 

tekintettel a kristályos palákra. (Math, és természett. Közlemények. 
Kiadja a Magy. Tud. Akadémia XXI. kötet II. sz. 173 old. 2 táblával. 
Budapest 1885,)

Dr. P rimics 1884 év nyarán a helyszinén tanulmányozta a rodnai havasok 
kristályos tömegkőzeteit és az összefüggés végett megfigyelte a szomszédos üledék 
és eruptiv kőzeteket is és a gyűjtött anyagot Becsben, dr. T schermak G usztáv  

egyetemi tanár intézetében dolgozta fel.
A tanulmányozott vidék határai keleten: Erdély és Bukovina közti határ, 

vagyis Ivosna patak a Verfn-Vulvi-ig és ettől kezdve a Deáká patak az Aranyos- 
Beszterczéig; délen : a Tesna patak völgye a Pojana Akasteilor vízválasztótól az 
IIva folyó K. ágáig; nyugaton a Lodán patak völgye Párva faluig, a Rebra folyócska, 
Muncsel, Staniga és Batréna magaslatok és Iza forrás patakja Mojszén falu felé 
északon: Mojszén falutól kezdve a Borsa folyócska völgye a Prislop vízválasztóig 
és onnan az Aranyos Besztercze folyó Kirlibába alsó határáig.

A rodnai havasok tengelye a főtömegre nézve Ny.-K. irányú és a vízválasztó 
ENyNy—DKK-re húzódik. A hatalmas patakok évezredes vájó munkája nagy 
befolyással volt az egész vidék külső alajára.

A tanulmányozott területen szerző szerint három külömböző kőzetcsoport 
szerepel; és pedig: A )  kristályos palakőzetek, B )  a kárpáti homokkő csoportjához 
tartozó üledékes kőzetek és C )  a fiatalabb eruptiv kőzetek vagyis az andesitek.

A hegység főzömét kristályos palakőzetek képezik, míg a fiatalabb eruptiv- 
kőzetek mint kisebb nagyobb szigetek lépnek fel. A kárpáti homokkőhöz tartozó 
üledékes kőzetek különösen területének északi és déli részén vannak elterjedve.

Szerző először is a kristályos palakőzetek petrographiai vizsgálatával foglal
kozik és mint nagy kiterjedéssel biró, igen változatos anyagot igen pontos tanul
mányozás tárgyává teszi.

Szerinte a következő három csoportra lehet a palakőzeteket elkülöníteni:
I. Alső csillámpalák csoportja.

II. Kristályos palás mészkövek csoportja.
III. Felső csillámpalák csoportja.
Az alsó csillámpalák csoportjához gneiszok és.csillámpalák tartoznak; a kris

tályos palás mészkövekhez pedig amphibol; amphibol-epidot; amphibol-chlorit- 
palák; kristályos palás mészkövek; csillámpalák többnyire gránáttal és végre, 
kristályos palás-mészkövek; végre a felső csillámpalák csoportjához olyan csillám
palákat sorol, melyek az alsó csillámpalák csoportjától petrographiailag csak biotit 
hiánya által külömböznek; mészcsillámpalákat, melyek az alsó csoportban hiány
zanak, végre graphit csillámpalákat, ottrelith tartalommal.

Szerző szerint a rodnai kristályos palák között vannak: 1. muscovit-gneissok,
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2. biotit-gneissok, 3. muscovit-biotit palák, 4. muscovit-palák, 5. amphibol-palák,
6. ehlorit-palák, 7. graphitos palák, 8. mész-csillám-palák, 9. mészpalák, 10. peg- 
matit-granit, melyeknek egyenkénti részletes petrographiai leírása következik.

Végezvén a kritálvos palákkal az üledékes kőzeteket ismerteti.
A rodnai havasok kristályos kőzeteit fiatalabb üledékes kőzetek veszik egyes 

oldalokon körül. Ezen üledékes kőzetek kevés kivétellel a kárpáti homokkő cso
portjába tartoznak. Az északi és déli oldalon egyes szigetek alakjában a nummulit- 
rétegek is láthatók. Szerző a tapasztaltak folytán az üledékes kőzetek egyik részét 
a felső krétába, másik nagyobb részét az eocenliez sorolja.

A felső krétához tartoznak : 1. fekete vagy sötétbarna agyagpalák ; 2. a közép
szemű pados homokkövek; 3. durva quarz-conglomerátok, néha a brecciaszerü 
mészkövek és quarz-brecciák.

Az eocénhez sorolja a szegélyhegységben uralkodó kárpáti homokkő felső 
rétegeit és a nummulittartalmú rétegeket.

Az eruptív kőzetek leírásánál szerző mindjárt megjegyzi, hogy neki alig van 
valami hozzá szólni valója, miután annak tanulmányozásával és ismertetésével már 
megelőzőleg sokan foglalkoztak. Munkájában főgondot fordít az eruptiv kőzetek 
geologiai viszonyaira, kiválóan pedig arra, hogy a külömböző trachyttypusoknak 
megfelelőleg nem történtek-e külön eruptiók és továbbá az egyes typusok elter
jedésére.

Bemutatja dr. K o ch  A n t a l  petrographiai csoportosítását és ezután a rodnai 
környék andesitjeit geologiai szempontból következőképen osztályozza.

| 1. Rhyolithos quarz-biotit-andesitek,
| 2. Granitoporphvros vagy porphyros quarz-biotit-andesitek,

 ̂ j 3. Amphibol andesitek,
| 4. Amphibol-augit-andesitek.

A granitoporphyros quarz-biotit-andesitek az ércztelérek elterjedésének 
útmutatói gyanánt is tekintketők.

Ezek után mikroskopi vizsgálatainak érdekesebb eredményeit mutatja be.
Értekezését a rodnai havasok hegyszerkezeti viszonyainak ismertetésével 

záija be. Itten kimutatja, hogy a clironologiailag 3 csoportra osztott kristályos 
palákból a legalsó réteget képező szemcsés muscovit, gneiszok vagy biotit-gneiszok 
a hegység alkotásában alig szerepelnek; ellenben a muscovit-biotit csillámpalák 
hatalmas csoportot alkotnak és a hegység vastag talpazatát képezik. A mészpalák 
és amphibol-palák a hegység derekán igen szembetűnő övét képeznek. A mészpalák 
öve fölött muscovit csillámpalák hatalmas csoportja következik.

A kristályos tömeg a gneissokat nem tekintve, aránytalanúl a déli oldalon 
uralkodik.

Négy szelvény táblán a hegység képzelt tektonikai viszonyairól ad némi 
fogalmat s egyúttal az andesit-eruptiók rétegzavaró hatását, a hegygerinczeken 
észlelt vetődéseket, és az északi oldal réteggyűrődéseit, a hegység tengelyére eső 
ránczosodások és az eruptiv és fiatalabb üledékes kőzetek viszonyát a kristályos 
palákhoz tünteti elő.

A mellékelt színezett geologiai térképen a kristályos palák főbb csoportjait, 
a kréta és az eocen üledékeit s végre az andesitek elteijedési viszonyát mutatja be.

Dr. P r i m i c s  a kristályos palakőzetek korszerinti csoportosításánál kissé túl
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ságos részletezést és elkülönítést követ s azon feltevése, hogy a petrographiai cso
portosítás a kristályos palák korszerinti kiképződésével összeesik, itten nem bizo
nyítható be egészen.

A kristályos palakőzetek petrographiai tanulmányozásánál részletes és elég 
pontos leírásokat ad s e helyütt is kevés a megjegyezni való. A muscovit-biotit- 
palákban észlelt gránátok leírásánál az mOm helyett bátran használhatta volna a 
2O2 pontosabb jelzést. Nem lett volna továbbá felesleges, ha megmagyarázza, hogy 
a muscovit-palákban előforduló amphibolt, miért számítja az actinolitli csoporthoz. 
Jellemző ezen kőzetre, hogy a makroskoposan észlelhető turmalinon és gránáton 
kívül mikroskopos szemcsékben még a magnetit, titanomorphit, rutil, pistazit, silli- 
manit, titanit és földpát is előfordul.

A secundär amphibolt tartalmazó muscovitpalában a rendes elegyrészeken 
kívül dr. P rimics mikroskop alatt még 10 ásványt ösmer fel, u. m .: gránátot, mag- 
netitet, biotitot, chloritot, apatitot, epidotot, sillimanitot, rutilt, titanitot, hämati- 
tot, pyritet, zoizitet, ottrelithet. graphitot, titanomorpliitot és földpátot; melyek 
közül mint nálunk kevésbé ismeretesek az ottrelith# (aligha nem chloritoid Kef.) 
és a zoizit emelendők ki.

Érdekes a fibrolith-muscovitpala is, melynek fibrolithját érdemes volna pon
tosabban megvizsgálni.

Az eruptiv kőzetek leírásánál kiemelendő, hogy dr. P rímícs egy Szt.-György 
melletti rhyolithos quarz-biotit-andesitben brookitot fedezett fel, mely mint újság 
tüzetesebb leirást érdemelt volna meg.

Jól kiképződött földpátokból preparátumokat készített, s rajtok extinctiói 
méréseket is végzett s azon eredményre jutott, hogy a quarzszegény biotit-andesi- 
tek földpátja andesin ; ellenben a quarzdúsaké andesin és labradorit.

Értekezésének igen érdekes részét a rodnai havasok hegyszerkezeti viszo
nyainak ismertetése képezi, melyből látszik, hogy dr. P rimics  jól megfigyelte a 
bejárt hegységet. Dr. S zontagh T amás .

(17.) Noth J. A  petroleumkutatással eddi;/ nyert eredmények és kilátások a 
jöcó’ben Magyarországon. (Előadta a földtani, bányászati és kohászati 
kongresszus alkalmával, Budapest 1885-ben 8°, 14 1.)

N oth kimutatja, hogy a magyar-galicziai határ-taréj innenső és túlsó oldalán 
a képződmények egyező petrographiai kifejlődésben vannak meg s ugyanazon 
szenes maradványokat tartalmazzák. Aztán áttér az egyes magyarországi petro- 
leum-előfordulásokra s ezeket a neogén koniakkal kezdi meg. Ekkorúak:

A máramaros-megyei Dragomér környékén jelentkezők, melyek a galicziai 
hasonló képződménynyel annyira egyezők, hogy az ember a kárpáton túl képzeli 
magát. E hasonlatosságot két szelvényben is bemutatja, melyeknek egyike a 
dragoméri-, másika a boryslawi földtani viszonyokat tünteti föl.

A recski :: (s nem Röczk, Ref.) Heves-megyében, a Mátrában, hol az ott

Erről a petróleum-előfordulásról a Földtani Közlöny XV. kötete 173 lapján 
jelent meg M a t y a s o v s z k y  J.-tól egy rövid közlemény. Ref.
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jelenkező rhyolittufákban van nyoma a petróleumnak, eddig azonban a kutatások 
nem mutatnak fel eredményt.

A közép-eocenkorú ampliisylus-palákban Hostericz (Zemplén m.) és Soós- 
(Háromszék m.) környékén bukkantak dús petroleum-nyomokra, de említésre 

méltó olajmennyiség itt sem jŐ elő.
A menilitpalák és a legmélyebb eocen homokkövek között lévő nummulite- 

ket tartalmazó, u. n. libusza-liomokkövek ellenben petroleumuyerés szempontjából 
kitűnő szintet képeznek. Az eocen ezen emelete Máramaros megyében rendkívüli 
vastagságban van kifejlődve s.számos helyen több méter vastagságában van petró
leummal telítve, jelesen Konyha, Drayomér, Selistye, Szacsal környékén. E helyek 
némely pontjain egyidejűleg a tektonikai viszonyok oly kedvezően alakulnak, 
hogy csak a pont helyes megválasztásától s a lankadatlan munkától függ az, hogy 
petróleum nagy mennyiségben termeltessék.

E pontok néhányát közelebbről is tárgyalja s földtani szelvényt is közöl 
Konyha és Szacsal vidékéről. Ez utóbbi helyen Diener és társa folytat kutatást s 
nyer átlag 300 t y  olajat, melynek fajsúlya 12 E°-nál 0*X3 (37—30 B.) ; az olaj 
parafinban gazdag s körülbelül (>0% világító olajat ád.

Ung megyében Luclion a kir. kincstár és egy budapesti ezég furat petróle
umra, mely itt a krétakorú homokkőben jő elő. Az itt nyert petróleum parafinban 
gazdag, fajsúlya 0-X7 s körülbelől 10% világító olajat és 20% kenőcsöt tartalmaz.

Majd a soósmezöi (Háromszék m.) petróleum-előfordulást tárgyalja, s meg- 
emlékszik Zsibó és Udvarhelyről, mint figyelemre méltó helyekről.

Végül összegezve az elmondottakat, azon eredményre jut, hogy miután a 
magyarországi kárpáti homokkő-zónának egyes szintjei hasonló fokban tartal
maznak petróleumot, mint azt Galiczia alkalmas petróleumot termelő helyeiről 
tudjuk;

miután továbbá számos lelethelyen azonos kedvező petrographiai, sztratigra- 
phiai és tektonikai viszonyok jelenkeznek;

jogosult az a feltevés, hogy Magyarországon hasonlókép jövedelmes petró
leum kincsek vannak a föld m é l y é b e n . G .  —

(18.) P á l f f y  J ó z s e f : Erdély aranybányászata. (Előadatott a bányászati, 
kohászati és földtani kongresszus alkalmával Budapesten, 1885-ben 
8°, 12 lap.)

Ez erdélyi arany-ezüstbányászat zöme Alsó-Feliér- és Hunyad megyében 
terül el.

A bányászat itt a legrégiebbekhez tartozik; kezdetét a római uralom előtti 
időben vette. Amily homályos azonban régmúltja, ép oly keveset lehet tudni még 
a nem régmúltból is, miután az okiratok lX49-ben megsemmisíttettek, s így biztos 
adataink csakis a legújabb időkből állnak rendelkezésre. A történeti adatok ez a

Eme értekezés, melyet az előíuló német uyelveu tartott, oly rossztil lett 
magyarra fordítva, hogy a referens kénytelen volt, az eredeti német dolgozat 
után az ismertetést elkészíteni. Ref.
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hiánya megérzik P álffy  előadásán is, mely ezen érdekes bányaterületnek úgy
szólván csak jelen állapotának ismertetésére szorítkozik.

Alsó-Fehér megyében az arany-ezüstbányászat főpontját az abrudbánya- 
verespataki bányamegye képezi, mely alig 35t) hektár területű s a Nagy- és Kis- 
Kirnik, Affinió, Zeno-Gaur, Csetatye, Karpin, Orlea, Igren, Lety és Vajdoja hegyek
ben van. A telérek itt quarztrachytban és harmadkori homokkőben terjednek el, 
s ott a legdúsabbak, hol a kőzet középszilárdságú s a függélyes főtelérek a csekély 
dőlésű teléreket (székek) metszik. A Letvliegység teléreinek mellékkőzetét kár
páti homokkő és csekély kiterjedésben quarztracliyt képezi. Az aranyvezető 
kárpáti homokkő telérei a quarztrachyt teléreihez hasonlók. A telérek 1—00%* 
vastagok s az arany bennök levél-, tűalakban, finoman-durviín behintve, de 
legtöbbnyire kristályosodott alakban jő elő, s a mellékkőzet is többé-kevésbbé 
impregnálva van aranynyal.

Az abrudbánya-verespataki bányamegyében jelenleg 170 bánya van többé- 
kevésbé élénk mívelésben, melyek évenkint átlag 1.000,000 frt értékű arany-ezüstöt 
termelnek.

A nyert érczek minőségük szerint a magán-bányavállalkozók által három
féleképen osztatnak fel: a )  Aranyerez, melyeken a termés arany szabad szemmel 
látható ; b)  vábérczek, melyekben a nemesfém, fakóércz, ólomfényle és kénkovand 
társaságában jő elő, és c )  2Úz<>érczck, melyeknek arany-ezüst tartalma tonnánként 
0*2— 1 ty  . Az érczek fémtartalmúkhoz képest aztán mozsarakban vagy zuzókban 
dolgoztatnak fel s a zalatnai kohónál váltatnak be.

A magánbányáknál 1884-. évben 3450 bányamunkás volt alkalmazva, kiknek 
munkaviszonyai, különösen a «Vajarók»-é (Kik ezek? Ref.) igen sajátságosak. E 
sajátságos primitiv viszonyokat, melyek a bányászat fejlődését gátolják, s melyeket 
a verespataki Orlea Szt. Kereszt m. kir. és társulati bányamű hivatást teljesítő 
példája sem képes megváltoztatni, előadása további folyamában részletesebben 
ismerteti.

Alsó-Fehér megye aranybányászatának második főterülete a bucsum-zalatnai 
bányamegye, mely Búcsúm, Zalatna, Trimpoel, és Valea-Doszuluj községekben 
lévő bányaműveket foglalja magában. I tt  az első helyen a vulkoji bányászat áll, 
hol a Péter-Pál bányamű mellett 15 kisebb is van. A telérek zöldkőtrachytban 
vannak s bennök az arany fémállapotban jő elő. A Péter-Pál bányamű a birtokos 
bányatársulat által 1 884-ben egy franczia társulatnak adatott haszonbérbe.

E bányamegye harmadik említésre méltó bányaművé a botesi Jakab-Anna. 
I tt  a telérek kárpáti homokkőben vannak s rajtok a szabad arany lencséket és 
buczkokat képez, melyek néha tetemes kiterjedésüek. Fakóércz is előfordul, s 
ennek métemiázsája 2 % tiszta ezüstöt is tartalmaz, aranyat azonban nem. 
A vulkoji Péter Pál-bányaművet bérlő társulat átvette ennek az üzemét is.

Búcsúm község határában még 13 kisebb bánya áll művelésben, melyek 
közt a «Concordia» emelendő ki.

A Zalatnától nem messze lévő Trimpoel községben üzemben van a facze- 
bajai bányászat, melnek tellur- és szinaranyat tartalmazó telérei kárpáti homok
kőben fordúlnak elő, s mely jelenleg Stach Frigyes tulajdona.

A bucsum-zalatnai bányamegyében 1884. év végén 1100 volt a bánya
munkások száma.
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Hunyad megye aranybányászata három, u. m. Hunyad-Maroson inneni, 
bojezai és körősbányai bányamegyére oszlik.

Az elsőben van a nagyági m. kir. és társulati bányamű, mely megnyitásától, 
azaz 174X óta mintegy 27 millió forint értékű arany-ezüstöt termelt. A többi 
bányamű ez idő szerint mint aranytermelési tényező nem szerepel.

A bojezai bányamegyében a bojezai és kajanelli érdemel említést, melyek 
újabb időben németek által vétetvén üzembe, a feltárási stádiumban vannak.

A körősbányai megyében pedig csakis a rudai 12 Apostol, és a kristyori 
Szt. János Evangélista bányamű van üzemben. Az előbbi, melynek zöldkő-tracliyt- 
ban lévő telérei tonnánként 100'arany-ezüst tartalmúak, s évi termelése 60—SO kjg 
arany-ezüstre tehető 1XSÍ óta a németországi liarkoti részvénytársulatnak ada
tott át. Végül a Torda-Aranyos megyében lévő, hajdan arany-ezüstben oly gazdag 
offenbányai bányászat ma már csak tengődik. — s.

(19.) Kriesch J á n o s : A  természetrajz vezérfonala. Harmadik rész. Ásvány  
kőzet- es földtan. Hatodik teljesen átdolgozott kiadás. A nm. vallás- és 
közoktatási minisztérium által kiadott uj gymnásiumi tanterv és az 
orsz. közokt. tanácsnak ahhoz készített utasító észrevételei szerint. írták 
dr. K och A ntal és dr. K och F erencz. Egy tábla jegeczalakokkal. Buda
pest, kiadja Nágel Bernát 1887. Ára 1 frt 60 kr.

K riesch  ásványtanának ez új kiadása a vallás- és közoktatási minisztérium 
által kiadott új gymnásiumi tanterv szerint készült, ámbár terjedelemre nézve azt 
egy kissé meghaladja. Az egész munka 212 lapra terjed, a melyekből a bevezető 
vegytani részre 49, a tulajdonképeni- ásványtanra 105, a kőzettanra 19, végre a 
földtanra 38 lap j u t ; láthatni, hogy beosztása arányos, de egészben véve a könyv 
mégis a szükségesnél kissé terjedelmesebb.

A ngiftani rész magában foglalja mindazt, a mit a tanulónak tudnia kell, 
hogy az ásványtani részt megérthesse, csakhogy ilyen terjedelemben ezt a tan
anyagot rövid 30 óra alatt elvégezni és a fiúkkal meg is értetni alig lehet. A tan
könyv dialektikai jó és rossz oldalait részletesen méltatni, nem lehet e soroknak 
czélja; csupán annyit szabadjon felemlítenem, hogy a vegytani rész szerzője nem 
igen törődött a 13— 14 éves tanuló szellemi fejlettségével és nem gondolta meg, 
hogy egy aránylag nehéz tárgyat teljesen kezdőkkel kell tanítanunk. Az Avogadro- 
féle törvényt, a paránysúlv meghatározását az isomorphia alapján és a vegyérté
kek változását, úgy hiszem, ezen a fokon teljesen mellőznünk kell, annál is inkább, 
mivel a fiiikkal megértetni úgy sem lehet.

A tankönyv ásvány-, kőzet- és földtani részén meglátszik, hogy ez egy a 
pii'dagogiában is jártas szakférfiú munkája ; a tanuló ismeretköre itt tekintetbe 
van véve, s minden oly könnyen, érthetően alényegesnek és fontosnak kiemelésével 
van tárgyalva, hogy ebben a tekintetben a fiúnak bátran kezébe adhatjuk. Az egyes 
kristály-rendszerek a parameter viszony felvétele nélkül röviden, de érthetően van
nak előadva, úgyszintén az ásványok egyéb physikai sajátságai is. A vegytani saját
ságokat egy kissé hosszasan tárgyalja a szerző, talán az ásványok meghatározá
sára mellékelt táblázatnak könnyebb használása czéljából. A rendszeres részben az 
egyes fajok a vegytani összetételre alapított 0 főcsoportban soroltatnak fel.
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Az ásványok neveinek megmagyarázása az egyes fontosabb felfedezések 
megemlítése által (p. o. a calcitnál a hasadást és kettős törést) a tanuló egyrészt 
megismerkedik a nomenclatura keletkezésével; másrészt neki egy kis bepillantást 
nyújt a tudomány történetébe, a mi érdeklődését csak növeli. Hogy a hazai lelet
helyekre fősúlyt fektet, s a fontosabb fajoknál az ipari hasznot is eléggé kiemeli, 
nem csekély előnyére válik a könyvnek.

A leirt fajok száma száznál több, s így az utasítások által előirtat (mintegy 
00) jóval túlhaladja; a kevésbé fontosak és ritkábbak elhagyásával a számot 
tetemesen lehetett volna kisebbíteni. Minden egyes földpátfajnál a hasadás szögé
nek felemlítése nem czélszerü, mert hiszen a tanulótól ennek megjegyzését úgy
sem kivánliatjuk.

A kőzet- e's földtani résznél szintén ugyanazt a kifogást telietjük, mint az 
előbbinél t. i. hogy némely részében kelleténél terjedelmesebb. A közönségesebb 
kőzetek leírásánál azok válfajai, egymásba való átmenetei és az esetleges elegy
részeiknek felemlítése által (pl. 105 lp. Syenit, 106 és 209 lp. Gneiss, 100 lp. Diorit 
és Diabas) a tanuló nem nyeri a szükséges általános áttekintést. Az egyes geolo
giai formatióknál szintén lehetőleg mellőznünk kell a részletezést, p. o. a kréta 
vagy jura systema egyes emeleteit felsorolni; a tanulóra nézve végre egészen 
közömbös, de az nem is lehet másképen, hogy a Keuper, Dyas stb. kifejlődésében 
mi különbség van nálunk és a külföldön.

Végül csak néhány tévedésből belecsúszott hibára akarok figyelmeztetni; 
a 131. lapon «a kréta legnagyobbrészt infusoriumok (foraminiferák helyett) mész- 
pánczéljából áll» ; 144. lapon «a bastit az enstatitból lesz víz felvétele által» (az 
aránylag nagy vastartalom is arra mutat, hogy a bastit bronzitból keletkezik). 
A muscovit- és biotitnál az egyliajlású rendszer megemlítése elmaradt, s ha már az 
optikai tengelyeket felemlíti szerző,, nem tudom, miért mondja a biotitet egy 
optikai tengelyűnek. A gletsereknél és a sós forrásoknál a méreteket még mindig 
a régi mértékegységekben adja.

A vegytani rész kivételével, a melyet teljes átdolgozásnak kell alávetni, a 
tankönyv igen jónak mondható s egyedüli hibája, hogy a kezdőre nézve nem 
fontos részletek felvétele által egy kissé terjedelmes. Kiállítása csinos, de a felette 
sok sajtóhiba igen zavarólag érinti az olvasót, még inkább a tanulót.

K. Z.




