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Végül még kedves kötelességemnek tartom, dr. S zontagh  T amás m. kir. 
bányatanácsos és osztálygeologus úrnak a vak térképért, P . I n k e y  B é l a , 

H alaváts G y ula  m. kir. főgeologus és T r eit z  P é t e r  m. kir. agrogeologus 
uraknak szives segítségökért őszinte köszönetét mondani.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

i.

Dr. S chafarzik F er e n c z-től>

A KIS VASKAPU KŐZETEI.

R upcic G yörgy úrtól, az Aldunai Vaskapu Szabályozás igazgatójától két darab 
kőzetet vettem megtekintés végett, mely a Vaskapu alatti, a Duna közepén álló s 
«Kis Vaskapu* -nak nevezett sziklából való, a hol a szabályozási munkálatok éppen 
most folyamatban vannak.

E kőzetek a Vaskapu nagy csatornájában talált agyagpala, mészpala és 
quarzszemes mészkövekkel szemben eltérő küllemüknél és sokkal nagyobb ke
ménységüknél fogva bizonyos feltűnést keltettek.

A két kőzet közül az
I. számú egy világos szürke, aprószemű, igen üde, biotittartalmú mikroklin- 

gnájsz. Makroskoposan látható, hogy e kőzet quarz-földpátból álló elegyébe kevés 
fekete csillám van egyenes párhuzamos vonalak irányában behelyezkedve, a mi a 
kőzetnek rétegességét okozza. Mikroskop alatt a rétegesség elmosódik s a szövet 
inkább gránitosan szemcsésnek tűnik fel.

Mint egyik főelegyrészt a mikro kiint említhetjük, mely polárisait fényben 
rácsozatszertí rajzánál fogva könnyen felismerhető. E mellett vannak azonban oly 
földpátmetszeteink is, a melyeken ezen rácsozatszertí rajz nem látható. Ezekre 
vonatkozólag eldöntetlenül kell hagynunk, vájjon közönséges orthoklasnak, vagy 
pedig a mikroklinnak M lap szerinti metszeteinek felelnek*e meg, a melyeken tud
valevőleg a ráceozatos összenövést szintén nem látni.

Ezeken kívül előfordul, bár alárendelten, még egy kis szög alatt kioltó pla- 
gioklas is.

A harmadik elegyrész, a quarz, azon ásvány, mely a mikroklin mellett ural- 
kodólag lép fel. Szemei ép oly szabálytalan, xenomorph alakúak mint a föld- 
pátokéi. De nemcsak önálló elegyrész gyanánt ismerjük fel a vékony csiszolatok
ban, hanem kisebb-nagyobb legömbölyödött szemeit a mikroklinba zárva is ta
láljuk. Egy-két esetben vékony elágazásokat is képez a földpát anyagában, mi a 
betügránit rajzát juttatja eszünkbe. A quarznak az opt. tengelyre merőleges 
metszetein, keresztezett nikolok között jól látni a tengelykeresztet, valamint lU 
undulatiós csillámlemezzel a kettős törés positiv jellegét is.

* Előadta az 1897. május hó 5-én tartott szakülésen.
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A biotitnak pikkelyei elszórva láthatók a csiszolatban, s harántmetszetein jól 
látni egy nikolon keresztül az erős fényabsorptiot. Néhol színtelen muacovit le
mezekkel vannak a {001} 0P szerint párhuzamosan összenőve.

Végre mint járulékos elegyrészt még meg kell említenünk a zirkont, mely
nek picziny kristálykái halvány barnásak, olykor tisztán kivehetőleg zonalis szer
kezetűek, és polariealt fényben élénken színjátszók és egyenesen kioltók.

II. A másik kőzet egy tömöttnek látszó bainásszürke quarzit, a melyen 
makroskoposan a hasadási lapon finom barna biotitpikkelyeket, harántrepedése
ken ellenben fehér quarzczal és zöld pikkelyes chlorittal kitöltött ereket látunk.

Mikroskop alatt e kőzet főleg apró, szabálytalan alakú a rétegesség irányában 
kissé nyújtott quarzszemekből és sűrűn közbehelyezkedett de a {001} OP lapjaik
kal szintén párhuzamos fekvésű biotitpikkelyekből állónak bizonyul, a melyben 
egyéb járulékos elegyrészek gyanánt ritkán még fekete opak fémszemek, és 
mikroscopos zirkonkristálykák is előfordulnak.

Kiviláglik tehát az elmondottakból, hogy a szóban forgó kőzetek a kristályos 
palák sorozatából valók. Reánk nézve a kristályos paláknak fellépése a Kis-Vaskapu 
táján meglepetés nem volt, a mennyiben román oldalon már a «Case de pionei i» 
felett, szerb oldalon pedig Sibb községe alatt, egészben véve tehát a Vaskapunak 
Plocsa nevű sziklapadja keleti vége alatt máris a kristályos palák előfordulását 
constatálbattuk.

II.

CALCIT A MINIS VÖLGYÉBŐL, KRASSÓ-SZÖBÉNY MEGYÉBEN.

Tagtársunk, S chröckenstein F rigyes úr, szekuli bányamérnök múlt év (1896) 
nyarán a m. kir. földtani intézetnek azon calcit előfordulásból küldött egy nagyobb 
stufát (G/2821. 1. sz.), melyet H . H öfer 1891-ben a T schermak Min. und petr. 
Mitth. XII. kötetének 487. lapján «Corrosionsersclieinnngen am Kalkspathe von 
Steierdorf (Banat)» czímen szövegben és rajzban ismertetett.* Ezen előfordulás 
felfedezője, S chröckenstein  F rigyes úr, a kitől H öfer is a tőle leirt példányt 
kapta, a m. kir. földtani intézet igazgatóságához írt levelében a lelethelyre vonat
kozólag oda nyilatkozik, hogy az a pont, hol e calcitkristályok az alsó kréta (urgo- 
apt) mészkőfalat bevonják, a Coronini forrástól nem 2 km-re, mint az H öfer 

közleményében olvasható, hanem 3 km-re fekszik ENy-nak az országút É-i 
oldalán.

A beküldött kristály csoport hatalmas —2R x {0211} rhomboéderekből áll, a 
melyeknek élei 2—6 cm, sőt egy esetben 10 cm hosszúk.

A sarkcsúceok felé a lapok elég tiszták, barnás sárgás színűek és áttetszők, 
míg az oldalélek felé corrodáltak, és annál intenzivebb vasokker színűek, minél 
előhaladottabb a corrosio. H öfer szerint e calcit 0,0501 u/u Fe-t tartalmaz, a. minek
0,104«/o Fe COs felel meg. Minthogy az oldásnál csupán csak a CaCOs távolodik 
el, a hydroxyddá elbomlott vasvegyület pedig a barázdált felületeken hátramarad,

* L. a Földtani Közlöny XXVI. köt. 150. lapján levő ismertetést.
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végre egy sötétbarna piszkos lepel képződik, mely a szóban forgó stufának említett 
színét kölcsönzi.

A corrosio a lapokon egyenesen kimart vonalak alakjában mutatkozik, a 
melyek krystallographiai lapoknak felelnek meg. H öfer a tőle leirt 2— 3 cm-nyi 
kristályokon e vonalakat a —V2R x {0112} lapokra vonatkoztatta és e mellett 
hangsúlyozta, hogy az R x {10Tl} hasadásnak megfelelően a marásnak semmi 
nyomát nem észlelte, Annál érdekesebb ennélfogva a mi kristálycsoportunk, a 
mennyiben a kristályokon nemcsak a —V2R lapjainak megfelelően láthatók a 
barázdák, hanem azonfelül még igen jól az B hasadással párhuzamosan is.

A k r is tá ly o k  t is z tá b b  sa rk csú csa i fe lé  a  HöFER-től e m lí t e t t  c se r é p té g la te tő r e  

e m lé k e z te tő  co rro s io  a m i p é ld á n y u n k o n  is  j ó l  lá tsz ik .

Végül felemlítendő, hogy stufánk rendetlen állású kristályai között két 
—2R-nek az összenövése oly penetrálási ikernek tekinthető, a melynél a főtengely 
közös, az egyik egyén a másik felé azonban a melléktengelyek síkjában 60°-al el
fordítottalak látszik, a mi megint ama calcitkristályokat juttatja eszünkbe, melye
ket K udernatsch  J. a Calugra forrásnak a Minisbe való betorkolásánál, légvonal
ban körülbelől 8 km-re a Coronini forrástól ÉNy-ra talált.*

III.

CALCIT BÉKÁSMEGYERRŐL, PEST MEGYÉBEN.

Budapest környéke É-i lapjának reambulálása alkalmával 1895 őszén a 
békásmegyeri Rókahegyen, N ey  E d e  dachstein mészkőbányájában az ottani fel
ügyelőtől egy ritka nagyságú calcit kristályt kaptam. A felügyelő elbeszélése sze- 
tán egy nagyobb üregben két ilyen nagy kristályt találtak, a melyek közül az 
egyik az előttünk fekvő példány, míg a másik, mely sérülve volt, dr. F ia lo w s k y  

L a jo s  főgymnasiumi tanár gyűjteményébe került.
Kristályunk egy igen szép R3 x {2131} penetrálási iker a basis szerint. 

Nagyságáról fogalmat nyújt, ha közlöm, hogy az R3 élesebb sarkélei körülbelől 
20 cm, a tompább sarkélek 22 cm, az oldalélek pedig átlag 10 cm hosszúak.

Közelebbről megtekintve, példányunk anyagát fehéresnek, sőt helyenkint 
átlátszónak is találjuk. Az élek jól ki vannak képződve; a lapok, kettőnek kivé
telével, a melyek utólagos corrosio folytán érdesek és kissé bemélyedtek, egyene
sek és eléggé simák. A kristály felületének legnagyobb része azonban világos 
barna, meszes okker kéreggel van behúzódva, melyet helyenkint, a hol a lapok 
simábbak, könnyen le lehet pattantani.

Érdekes, hogy kristályunk két hiányos kifejlődésű lapján apró, fiatalabb 
képződésü calcitkristálykák ülnek, a melyek víztiszták s a mennyiben az okker
kéregtől elborítva nincsenek, tökéletesen tükrözők is.

Sajátságos, hogy ezen apró kristálykák lapokban gazdagabbak, mint a fő

* J. K udernatsch : Geologie des banater Gebirgszuges. — Sitzungsber. d. kais. 
Akad. d. Wissenschaften. Wien, 1857. XXIII. kötet. 141—42. lapon.
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kristály. A budai calcitokon előfordulni szokott alakokkal összehasonlítva,* rajtok 
a következőket ismerhettem fel, előrebocsátván, hogy valamennyien egyszerű 
(kettes) ikrek, M elczer  úr értekezésének I. tábláján lévő 5. ábra szerint.

Uralkodó ezen apróbb, átlag 5 mm hosszú kristálykákon az R3, x {2131} 

melyet fent az R x {1011} tetőz. Az R3 élesebb sarkélét a —2R x {0á21} keskeny 
lapja tompítja, alatta pedig a ooR {10Tl} látható. Az R3 tompább sarkéle alján 
a 4R {4041} lapja lép fel tompítólag, tőle pedig ép úgy, mint a ooR-től is 
jobbra és balra egy hegyes skalenoéder apró lapocskái láthatók, a melyek valószí
nűleg a M elczer  urtól a budai calciton felfedezett 3jR7/s-nak felelnek meg, végre 
a 4R alatt — ha nem csalódom — még a ű6R-nék is meg van még a nyoma.

AZ EGRI MAMMUTH-LELET.

H alaváts G y ula-tói.*

Dr. S chafarzik F erencz  t. collegám hírlapi közleményből arról értesült, 
hogy Eger közelében a szalóki út munkálatai közben mammuth-agyarra akadtak ; 
ezt közölte velem. Minthogy dr. S em sey  A ndor  úr, a m. kir. földtani intézet 
tiszt, igazgatójának bőkezűsége lehetővé tette, folyó évi márczius 15-én Egerbe 
utaztam s ásattam a lelőhelyen, megmentvén a m. kir. földtani intézetnek néhány 
Elephas prímigenius-fogat.

A lelet helye Eger városa DNy-i részének utolsó házaitól nem messze a Pap- 
hegy D-i ereszén a szálóki út mentén van. Itt a nevezett út ezelőtt meredeken 
kapaszkodott a lejtőn felfelé, a folyó év telén azonban szabályozták az utat oly- 
képen, hogy a meredek útszakasz helyett kígyózva vezetik azt fel, mely alkalommal 
a domboldalból jócskán elhordtak az út építéshez. E leásás alkalmával bukkantak 
az elephas-maradványokra, melyek közül egy felső bal zápfogat és 34 cm hosszú 
agyar-részletet ki is emeltek s megjelenvén a helyszínén nekem át is adtak; míg 
a másik agyarat csak nehány cm-nyire fedték fel, annyira, hogy constatálni lehe
tett jelenlétét, kiásatását azonban a hozzáértő megérkezésére hagyták. A 195 cm 
hosszú s czombvastagságu agyarat, melynek azonban tövéből és hegyéből hiányzik 
valamelyes darab, már én ásattam ki, s mellette találtuk a felső jobb zápfogat. 
Találkozott ezen kívül még nehány csontdarab is, de ezek annyira hiányosak vol
tak, hogy nem tartottam érdemesnek elhozni.

A leásott domboldalban felül, körülbelül 5 m vastagon a vizektől ide hor
dott agyagos rhyolithtufa-málladék Ion feltárva, melynek feküjében sárga, éles 
homok van. A homokban mit sem találtam s így korát meg nem határozhatom.

Az agyagos ryolithtufa-málladék alsó részében körülbelől 15 cm vastag quarz- 
kavics-réteg van s ezen a kavicsrétegen feküdt a kiásattam agyar és felső jobb záp-

* M elczer  G usztáv : Adatok a budapesti calcit kristálytani ismeretéhez. 2 táb
lával. — Földtani Közlöny. 1896. XXVI. köt. 10. 1.

** Előadta az 1897. április hó 7-én tartott szakülésben.
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fog. E kavicsréteg jelenlétéből s az agyag és zápfog fekvéséből azt következtetve, 
hogy az állat nem itt múlt ki, hanem másutt s maradványait a víz hordta ide : 
nem tartottam érdemesnek folytatni az ásatást, mert nem reméltem egyéb 
csontokra is akadni a közelben, hanem megelégedtem e nem fényes, de kielégítő 
eredménynyel.

Egerben különben nem ez az első mammuth-lelet. A város E-i részében, a 
Felnémeti-úton fekvő Miticzky-féle házhelyen 1894-ben találtak egy Elephas 
prímigenÍMs-zápfogat s három hosszú vastag agyartöredéket, mely lelet ugyancsak 
dr. S emsey  A ndor  tiszt, igazgató úr bőkezűségéből a m. kir. földtani intézethez 
került.

ISMERTETÉSEK.

A  rubinok előfordulása B irm ában.*

Tudvalevőleg a sötét carmin-piros rubin kiváló szép példányokban igen 
ritka, s ekkor körülbelül kétakkora az értéke, mint a vele egyenlő nagyságú viz- 
tiszta gyémánté. Jelenleg kereskedelmi szempontból csak Felső Birma, Siam- és 
Ceylonnak van jelentősége a rubin lelethelyei közül; a legszebbek és legtöbb már 
több évszázad óta Felső-Birmából kerül forgalomba, nem pedig mint azt sokáig 
tévesen hitték, Peguból (Alsó-Birma).

Körülbelül egy évtizede annak, hogy jobban ismerjük az előfordulási körül
ményeket, a mióta ugyanis az angolok Felső-Birmát elfoglalták. Több helyen 
találnak és bányásznak rubint; a leggazdagabb lelethely Mogouk vagy Mogok 
város környéke, (az ész. sz. 22° 55' és a kel. hossz. 96° 30' [Greenwich] alatt), a 
melyet az angolok «Ruby Tract» vagy «Stone Tract »-nak neveznek; e terület az 
Irravaddy folyó balpartján Mandalay-től EK-re mintegy 100 angol mérföldre 
fekszik. A város közvetlen környékén három völgyben vannak a leggazdagabb 
bányák ; már sokkal csekélyebben jövedelmeznek a Sandschijin-lialmok (Sagyin- 
Hills) bányái. A «Ruby Tract» nagysága 400UH angol mérföld, mások csak a 
ténylegesen művelés alatt álló területet 45 EH mérföldre, az elhagyott bányákkal 
együtt 66 Q  mérföldre teszik.

A rubin anyakőzete Mogouk környékén a Sandschijin halmokban és odébb 
északra egy carbonkorú szemcsés, dolomitos mészkő (6,4% Mg-al), a mely azon a 
vidékén hegyeket alkot; eredeti tömör szövetét eruptiv kőzetek durvaszeművé vál
toztatták és különféle ásványok képződését eredményezték. E mészkőben van a 
rubin főképen sok spinell társaságában. Erről az eredeti fekhelyről azonban igen 
alárendelten bányászszák a rubint. A mészkő feloldása után ugyanis visszamarad 
egy vörös vagy barna kissé homokos agyag, a melyet a víz a benne levő ásvá
nyokkal együtt tovább hordott. így jöttek létre azok az agyagos, homokos 
kavics lerakodások, a melyeket a birmaiak «byon» vagy «pi/on»-nak neveznek,

* M. B au er:  Über das Vorkommen der Bubine in Birma. (Mit einer Tafel 
und 5 Figuren.) — N. Jahrb. für Min. 1896. II. Bd. 197. pag.


