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— Titkári közlemények a borítékon. —

A W ehrlit Szavasköröl.
(Második közlemény.)

Szabó József egyetemi tanártól.
(Előadva a földtani társulat ülésén 1877. junius 6.)

(1 phototypiával II. Tábla.)

A földtani társulat 1870. ápril 13. tartott szakgyülésén 
volt szerencsém első közlésemmel föllépni a szarvaskői Wehr- 
litről *) azon eredménynyel, hogy a Wehrlit összetett erup
tiv kőzet, melynek elegyrészei Magnetit, Amphibol, Anorthit

*) A Wehrlit Szarvaskőről mint összetett kőzet. „Földtani Köz
löny“ 1871. 18. lapon.
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és egy Angit-féle ásvány; ugyanegytitt emlitettem, hogy Szar
vaskő vidékéről beküldőitek Wehrlitet különböző bányákból 
s hogy az anyag között a lelkelyek szerint különbség van. 
Mindez kívánatossá tette a dolgot a helyszínén behatóbban 
vizsgálni meg.

A kirándulást megtettem 1871. junius elején ( a/5) és 
ismételve végén (2%); Egerből indulván Szarvaskőre. Auya- 
got minden pontról gyűjtöttem és annak tanulmányozását leg
nagyobbrészt befejezvén, ez alkalommal az eredményt mint 
első közleményem kiegészítő folytatását szabadjon előadni.

A Wehrlit különböző s egymástól elszigetelve álló pon
tokon jő elő Szarvaskő és Apátfalva között s mig némely 
helyen egészen olyan, mint a Kecskefarkon levő legrégibb 
s legnagyobb bányában, másutt attól eltérő kinézéssel és 
összetétellel bír.

A petrografiai tauulmányozás alapján kitűnt, hogy van
nak közös és sajátos elegyrészek s hogy ezek szerint 
megállapítható a kőzet-nem és faj.

Minden féleségben meg van a Magnetit, Amphibol és 
egy ásvány az Angit csoportból, mely pontosabban megha
tározva, Diallagitnak Hint ki s ezeken kívül van Földpát 
és Olivin. A Diallagit és Földpát együttléte folytán a kőzet 
G a b b r ó, de két fő fajra oszlik fel r az egyikben Olivin 
van Földpát nélkül megmaradván a Diallagit és az Amphibol, 
a másikban az Olivin csak igen alárendelten van, vagy leg
gyakrabban végkép hiáuyzik, de van Földpát tulnyomólag, 
úgy hogy ezen kőzeteket két csoportra oszthatjuk, a me
lyek egyike a Földpát Gabbró, másika Olivin Gabbrónak 
mondható. A Földpát-Gabbróról ez alkalommal csak általá
ban tevén említést, részletesen az Olivin-Gabbró leírásába 
bocsátkozom.

Olivin- Gabbro.
Kecskefark nevű hegy Szarvaskőnél az, melyben a 

Wehrlitet legelőször vágták mint vaskövet s a vagy 25
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ölnyire behajtott tárnában kifogástalan épségii anyagot kap
hatni, úgy hogy tanulmányozása az itt gyűjtött anyag ruiu- 
den más leihelyinél alkalmasabb. Vékony csiszolatok ele
gendő számmal vannak készitve s ezek útmutatása mellett 
az elegyrészek a tulityomóság szerint Olivin, Diallagit, Amphi
bol és Magnetit.

a) A c s i s z o l a t o k  t a n u l m á n y o z á s a  a z  
e g y e s  e l e g y r é s z e k  s z e r i n t :

1. O l i v i n .  A vékony csiszolaton keresztül nézve, 
csak vagy 5-szörös nagyításnál Ooddington lencsével a leg- 
átlátszóbb elegyrész az Olivin színe gyengén zöld, közel 
színtelen és mivel színtelen elegyrész nincs is, annál inkább 
ilyennek tűnik fel. Szabálytalan repedés mindig látszik rajta, 
de olykor hasadási vonalakat is venni ki. Ha egy darabot 
a kőzetből durva porrá törünk, a porból az Olivint apró 
szemekben kiszedhetjük s ily darabokban színe olajzöld, 
élénken üvegfényü s ilyenkor is gyakran észlelhetni rajta 
hasadáslapokat. Ezen kiszedett Olivin a lángkisérletben a 
következő viselkedést mutatta: a lángba téve megfeketedik, 
a láDgot magában nem festi, alig mutatja még a Nátriumnak 
is csak nyomát, és nem olvad; Cfypszszel ellenben a Natrium 
festése valamivel nagyobb (1—2), és nyoma mutatkozik a 
Kálium festésnek is (0 — 1). Sósavba téve megtámadtatik s 
az oldatból oxálsavval kevés calciumot s phosphorsavas 
nátronnal magnesia csapadékot bőségesen kapkatuuk.

Ha a kőzet durva porát egy nagyszájú üvegben erős 
sósavval leöntjük, de csak annyira, hogy a sav a darabo
kat ép n födje s azt rajta 24 óráig hagyjuk, kocsonya vá
lik ki oly mennyiségben, hogy az edényt fel lehet fordítani 
a nélkül, hogy valami kiömlenék, mi arra mu at, hogy a 
sav által bontható silikát nagy mennyiségben van jelen. Az 
oldatból a nagy mennyiségű vas lecsapása után Calcium és 
bőven Magnesium volt kiválasztható. A sósavas oldat láng-

12*
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festése Ca 2 — 3, Na 2—3, K 0—1. A Kálium csak néha 
villan fel pillanatra. Valami a rendestől eltérő tünemény is 
adta elő magát ezen kísérleteknél; ugyanis a vastag platina- 
huzal kettős karikájával felszedett folyadékot a mint a szín
telen gázlángba vezettem, egyes igen fénylő villanások állot
tak be, melyek a speetroskoppal nézve folytonos színképet 
adtak. Mintha a vas átmenete magasabb oxydatiői fokozatba 
idézte volna elő. Ezen sziporkázó felvillanások gyengültével 
tűnt csak elő a Calcium az ő jellemző színvonalaival, de 
mint mindig, csak rövid időre.

A vékony csiszolatot téve ki a sósav hatásának, az 
Olivin jelenlétéről határozottabb fogalmat kapunk. A sósav 
behatása után azon helyek, a hol Olivin volt, keresztezett 
nicolok között csak sötétkék és világosak, mig a Diallagit 
és Amphibol sem szinökben, sem polarizáló képességben vál
tozást nem szenvedtek. Összehasonlítva egy ilyen étetett csi
szolatot egy nem-étetettel, igen szembeötlik, hogy a kőzet 
ezen fajának túlnyomó elegyrésze az Olivin.

Polarizált fényben az Olivin az ő érdes felületével elég 
élénken a zöld és ibolyaszint játsza, ezek közül az ibolya 
nem egészen egyöntetű, mert narancsszínű foltok is mutat
koznak ; ellenben a zöld és az átmenőleg röviden mutat
kozó egyéb színek egyöntetűek. Némely állásban az Olivin 
csak elsötétedik.

A Wehrlitben az Olivint már Zirkel is sejtette. *)

‘) WehrJit von Szurraskő (Szarvaskő helyett, az egész világ
irodalomban becsúszott ezen hibás irás) ist ein ausgezeichnetes Ge
menge von drei Körpern: reichlichem Magneteisen, einem fast farblo
sen oder schwach gelblichen Mineral, welches von zahlreichen oft 
schwarz getüpfelten Sprüngen durchzogen ist und v i e l f a c h  an  
O l i v i n  e r i n n e r t ,  sodann einer holzbraunen durchscheinenden Sub
stanz, die im Dünnschliff als rundlich ausgebuchtete Lamellen insel- 
artig in dem vorigen enthalten ist. Der W. ähnelt am meisten dem 
Eulysit von Tuuaberg. (Die mikroskopische Beschaffenheit der mine- 
ralien und Gesteine. 1873 Leipzig. 218. lapon)
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2. D i a 1 1 a g i t. Leveles szövetű, világos szürke 
szinti a levelek keresztmetszetében és a vékony csiszolatok
ban leginkább így látható. A levelek sikjában színe kissé 
barnás s néha az Ampkiboléra emlékeztet. Pleockroismust 
és absorptio-külünbséget ugyszólván semmit sem mutat, mi
által az Amphiboltól igen eltér. Az analyzátor forgatása által 
tarkás színeket játszik, a mely színek hol az egész tömegen 
vannak eloszolva minden tekintet nélkül a basadási vona
lakra s különösen a kék, sárga, zöld és bíbor, hol pedig 
megszakított vonalakban. A tarkaság némely állásnál igen 
felötlő és már ezen tulajdonság párosulva a szöveti viszony
nyal, határozottan engedik megkülönböztetni az Olivintől. 
Földpát-féle pptszinü csíkoknak nyoma sincs.

Az orientátio megjegyzése mellett keresztezett nicolok 
között valamely alkalmas egyént a csiszolatban addig for
gatva, míg az extinctio maximuma bekövetkezik, azt 
találjuk, hogy a főtengelylyel 'egy közös hasadási vonalak 
soha sem esnek össze a polarisatiói síkokkal, miből követ
kezik, hogy ezen ásvány nem rhombos és igy nem Hyper- 
sthen vagy Enstatit, hanem Diallagit lehet.

Egy további meggyőződést az olvadási fokban kerestem, 
mihez azonban az anyagot nem oly egyszerűen lehet kapni 
mint az Olivint, mert a mechanikai aprózás eredményében 
azt szétválasztani lehetetlen. Az Olivinen kívül a többi 
anyag a szemekben anyira egyöntetűnek látszik, hogy ezen 
a módon Diallagithoz nem juthatunk. Tehát más utón igye
keztem biztos anyagot szerezni s ez sikerült is oly módon, 
hogy egy csiszolatot készítettem, a lemezt csak oly vékonyra 
köszörülvén, hogy jól átlátszó legyen. Ezen a lemezen tisztán 
kivehető lévén már Coddington-lencsével is, hogy mi Olivin, 
mi Arnph ból, mi Diallagit, tolikés segítségével feszítettem az 
egyes elegyrészeket és igy sorban meghatároztam az Olivin 
olvadását, épen azon eredménynyel, mint a kiszedett szemek
nél, másodszor a Diallagitot és harmadszor az Amphibolt.
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A Diallagit sohasem egészen tisz'a a Magnetittó'l vagy 
Amphiboltól, azért azon helyekre, hol ilyen zárványok vol
tak, különösen figyeltem. Magában a Diallagit-lemez az én 
meghatározási módom szerint platinahuzalon a Bunzen-féle 
lángban 5 milliméter magasságban a lángot igen gyengén 
festi nátriumra (1), az olvadásnak alig mutatja nyomát egy 
perez múlva. Az olvasztásban alig változik, csupán szélei 
kezdenek meggömbölyödni, de a lemez alak megmarad (ol
vadása 1). A lemezen volt Magnetit és Amphibol darabkák 
megolvadtak külön s megolvadott állapotban a Diallagit le
mezeken elterültek, mit Coddington-lencsével igen határozot
tan lehet kivenni. Cfypszszel megolvasztva, Nátrium kissé erő
sebben festette a lángot (1—2), valamint Káliumnak nyoma 
(0—1) is mutatkozott.

Ezen nehéz olvadás a Diallagitok becses tulajdonsága 
és eddig minden Diallagitnál találtam a melylyel olvasztási 
kisérletet csinálni alkalmam volt s megkülönböztetésre ne
vezetesen a Hypersthentől alkalmas, a mely gömbbé olvaszt
ható (olvadási foka 3 —4).

Sósav észrevehető leg nem bántja. 24 óráig tartó étetés 
után sósavban, átlátszósága és polarizált fényben szinjátéka 
ugyanaz mint étetés előtt.

3. A m p h i b ó 1. Az Amphiból átlátszó, szine sárgás
barna, mi makroskoposan nem, hanem csak vékony csiszo- 
laton vehető ki. Kristály alakot soha sem látni rajta, de a 
kristályos szerkezetet jól ki lehet venni. Átlátszósága, szine 
és absorptio képessége a kristály különböző állása szerint 
különböző. Ha a hasadási lapok szerint jut a csiszolatba, 
úgy hogy két oszlop lapon nézünk keresztül, szine legsöté
tebb barna és a polarizátort egymagát forgatva absorptiói 
képességét legcsekélyebbnek találjuk. Legvilágosabb barnás 
sárga a bázissal parallel csiszolataiban, ekkor láthatók a két 
irányú hasadásnak megfelelő rhombos mezők s ekkor ab- 
sorptiója is legerősebb, úgy, hogy világos és sötét (barnás
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fekete) lesz. Ezen két véglet között a helyzetek igen sok
félék és ennek következtében a szin és absorptió képesség 
is felette változó. A melléktengelyek irányában átnézve, a 
hasadási vonalok csak egyközösek s ezen helyzetben az ab- 
sorptió szintén erős, de a szin csak a sötétbarnáig megy le, 
körülbelül olyan árnyalatig, a minő a hasadási lapokon már 
közönséges fényben mutatkozik.

A polarizátort forgatva, a színjáték soha sem élénk, 
legtöbbször csak elsötétedés következik be, miáltal az Amphi
bol a Diallagittól és az Olivintól a polarizált fényben nagyon 
élesen válik el.

Lángkisérletben platinahuzalon gömbbé olvad (olvadási 
foka 4—5). Tartalmaz Nátriumot (2—3 fok) és kevés Káli
umot (1). Ez utóbbi csak gypszszel összeolvasztva vehető 
ki, magában nem.

Sav nem támadja meg nagyobb fokban, úgy hogy op
tikai viselkedése egészen megmarad, ha 24 óráig etetve is 
volt sósavval.

4. M a g n e t i t .  Nem-átlátszó. Mint opák tárgy meg
világítva érdes felületet mutat vasfénynyel párosulva. Leg- 
többnyire szabálytalan spherodiál szemeket képez, amelye
ken kristály határok nagyon gyér esetekben sejthetők. A 
szemek olykor egyenkint, máskor csoportban hosszúkás fü
zérben vannak halmozódva. Néha veres-sárga átlátszó udvar 
környezi a Magnetit szemet, mi magát a szomszéd átlátszó 
ásványok liasadékaiba beveszi, ez különösen az Olivin repe
déseinél tűnik jól fel. Ezen anyag Limonitnak felel meg 
egész fellépése szerint. Pyritet nem találtam úgy mint a 
Földpát Gabróban.

Dr, Schimann ur egyik csiszolat után kérésemre photo- 
grafiát is készített 12-szeres vonalas nagyításban s azt pho- 
totypiában általa kiállítva van szerencsém ide mellékelve 
bemutatni. A négy elegyrészt meg lehet rajta különböztetnio 
M a g n e t i t  az egészen fekete nem átlátszó. A különféle
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elegyrészek határán nagyobb szemekben s néha csoportosan 
fordul elő, mig az elegyrészekben zárványként csak egyes ap
róbb szemekben mutatkozik. Amphibol a félig átlátszó; a kö
zéptájon van a legnagyobb egyén s ez folytatódik lefelé, hol 
egy hosszúkás de Magnetit ál al megszakított tömeg vau ; 
ezen kívül van még jobbról is egy Ampiból egyén. A vilá
gos elegyrészek az uralkodók, de ezek kétfélék : Diallagit és 
Olivin. A D i a l l a g i t  a kettő között ezen a képen a 
túlnyomó. Egy nagy egyén a kép felső felében a ő párhu
zamos finom fekete vonalai által tűnik fel, úgy hogy ezt 
Plagioklasnak tarthatnék, arról azonban, hogy nem az, a 
polarizált fényben egész biztossággal meggyőződhetünk. Egy 
második nagy egyén a kép baloldalán aláfelé vehető ki az 
ő vastagabb parallel vonalaival, mig egy harmadik nagyobb 
tömeg a kép harmadában jobb oldalról foglal helyet. Mind
ezen Diallagitok felületén áttetsző foltok vannak, a melyek 
Ampkiból maradványok, melyek a csiszolt Diallagit lap mé- 
lyedményeiben maradtak vissza. Az Ol i v i n  képezi végre a 
legvilágosabb s rendesen gömbölyű szemeket, melyek sza
bálytalan repedési vonalakkal vannak átszelve. A kép felső 
bal negyedében vau egy csoport a Magnetitek között egyes 
nagyobb szemekben; mig a kép alján hosszúkás csoporttá 
sorakozva látjuk. A kép jobb alsó negyedében is több a 
fehér foltok közül Olivin, de mellette Diallagit van. A ha
tárt a mikroskop alatt élesen ki lehet venni. Ezen négy 
elegyrész mind ép, még az Olivin sem mutat elváltozást. 
Nagyító lencsével, a minővel olvasni szokás, e képnek rész
letei fokozódva tűnnek elő.

b) A k ő z e t  t a n u l m á n y o z á s a  e g é s z b e n .

A szarvaskői Wehrlit a Kecskefark hegyi bányából, 
melyből leginkább kerültek ki a gyűjteményekben levő pél
dányok, Olivin, Diallagit, Ampáiból és Magnetit kristályo
sán szemcsés és sűrűn torlódott elegye.
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Makroskoposan tekintve, a Wehrlit ép példányai vas
fekete aprón szemcsés homogén anyagként tűnnek fel, de 
ha egy üde törlapot ide s tova forgatunk, egy kiválólag le
veles szövetű elegyrészt veszünk észre, a melynek leveleiu 
s határszélein vegyest vannak a szemcsés elegyrészek elhe
lyezve. Ezen leveles elegyrész a^tulnyomó s ez a Diallagit 
meg az Amphiból vegyesen, de úgy, hogy minden nagyobb 
leveles elegyrész a Diallagit s az Amphibol csak apróbb 
részlegekben lép fel. Üde példányok törlapján e két elegy
részt nem lehet egymástól megkülönböztetni, de a mállotton 
igen jól.

A Wehrlit mállott példányain bizonyos körülmények 
között a Magnetit’eltávolodik és ekkor a fekete szint okker
sárgára váltja fel, de egyszersmind képesek vagyunk a meg
maradott három elegyrészt egymástól megkülönböztetni. A 
Diallagit a legvilágosabb szinii, szürkés finoman leveles 
csillámlását megtartotta s leveleinek helyzetét jól ki lehet 
venni. Az Amphiból fekete és szintén leveles, de levelei me
revebbek, vastagabbak. Az Olivin feketés-zöld szemeket ké
pez, melyek gömbölyű felülete és kagylós törése a megkü
lönböztetést elősegítik. Daczára a Magnetit eltávolodásának 
Limonit alakjában, melyből a felületen egész kéreg van kép
ződve, a többi elegyrész ép.

Benn a bányában, noha már közel 60 esztendeje, hogy 
nem dolgoznak, a lámpafény viszaverődése a sok Diallagit 
tükörről meglepő tünemény. A tükröző lapok nagysága a 
Diallagit-egyének nagyságára enged következtetést vonni, de 
azok megszakítva vannak az Olivin és Magnetit által, me
lyek a Diallagit leveleken myriádokban ütik ki magokat, 
úgy, hogy az átlátszó s igen kevéssé festett Diallagit finom 
levelei mint üveglapok a mögöttük levő fekete vasfényü 
szemeket tüntetvén elő, az egész benyomás olyan, mintha 
csak szemcsés Magnetitet látnánk.

A mikroskop a négy elegyrészt megismertetvén, egy-
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szersmind a létrejövés időszaki viszonyaira nézve is nyújt tám
pontot. A legrégibben kiválni kezdett elegyrész a Magnetit. 
Ez zárványként kisebbrészt mind a három társásvány
ban előfordul, de előfordul azok határain is, még pedig na
gyobbrészt igy. Jön azután az Olivin, ebben már zárvány 
nem mutatkozik mint Magnetit, egy esetben az Olivinben 
látni való volt, hogy a benne foglalt Magnetit szemtől su- 
garosan mentek szét a repedések úgy, mint a megkoczczan- 
tott üvegnél látjuk; viszont az Olivin, a Diallagit testében 
kiválva számtalanszor jön elő épeu úgy, mint a többi elegy
rész határszélén. Harmadik a Diallagit, a mi, magába zárva 
Olivin és Magnetit szemeket, nagy egyénekben, de némileg 
rendes határvonalakkal képződött k i ; mig végre as Amphi
bol a legépebb állapotban megtartva vált ki és a legsza
bálytalanabb alakokban nyúlt el olyan helyeken, hol ür volt. 
Ez a legutóbb létrejött elegyrész, a mely a még fenmaradott 
helyet foglalta el. Az Araphiból merevebb tömegű testtel bir, 
mint a Diallagit, ez utóbbinak finom levelei sokszor mutat
nak ki- s begörbiilést' s ezen homorúságba a vékony csi- 
szolaton olykor Amphiból részek jutottak bele s ott a szili 
és absorptio tünemények által felötlenek. A Diallagit egyé
nek lapterjedelemre nézve minden elegyrész között a legna
gyobbak, de vastagságuk soha nem jelentékeny. Azon nagy 
szívósság, melyet az idomitásnál tapasztalunk, a Diallagit 
egyének sajátszerü beszövődésének tulajdonítandó, ez a 
többi elegyrészt a maga s z í v ó s  lapjaival hehálózza és igy 
a szakadás nehezíti s többé-kevésbbé leveles törlapot idéz 
elő. Az olyan darabok, melyekben a Diallagit levelek között 
a paralellismus meg van, elég könyen hasadnak, de a hol 
ez hiányzik, ott a kőzet csak nehezen és aprón törik.

Az e g y o l d a l o n  c s i s z o l t  W e h r 1 i t e n 
az elegyrészek más viszonya vehető ki jól, Három anyag 
tűnik itt szembe: két fekete a túlnyomó és egy szürke. A 
két fekete közül az egyik sima üvegfényü, a másik érdes
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és vasfekete. Ez a Magnetit, amaz az Olivin. A kettő kö
zött uralkodik az Olivin, ez nemcsak a szemek számára, de 
nagyságára nézve is a legkiválóbb. Fekete színe némileg 
optikai csalódás, anyiból, hogy igen világos üveganyag lé
tére saját színét nem, hanem a háttérben levő rétegek Mag
nezitjének fekete színét tünteti elő, melyek előtt mint üveg
lap foglal helyet. A világos szürke csekélyebb fényű leveles 
ásvány a Diallagit. Amphiból nem vehető ki.

Ezen csiszolt lapon egyszersmind az tűnik ki, hogy 
az Olivint vagy 4O°/0-re, a Magnetitet vagy 15-re lehet be
csülni s ez a vegyelemzés által is többé-kevésbbé iga
zolva van.

A vegyelemezésnél *) a sósavban felolvad 50■25°/o
nem olvad 49'750/o-

A felolvadó esik az Olivinra és nagyrészt a Magnetitra, 
mig a Diallagit és Amphiból csak kevéssé támadtatnak meg.

Az oldhatóban A nem oldhatóban
k̂2 o 2 2-93 Si o 2 57*79

Fe2 o 3 58-76 Fe, 0 3 25*tü
Ca 0 13'99 Ca 0 3*02
Mg 0 2 2 « Mg 0 14*74

98-52 9 9 17
A kovasav kiválasztva lévén, legnagyobbrészt a nem

oldható részek között szerepel. A mi azonban kivehető, az, 
hogy a legnagyobb ásványban előjövő elem a vas s ennek 
tulajdonítható azon ismételt kísérlet ezen anyagot mint vas- 
érczet felhasználni; de másrészt a Magnesium is oiy nagy 
menyiségben van jelen, hogy nehezen olvadó Magnesium- 
silikátokra abból is lehet következtetni. Mind a két osztály

ban van sok Magnesium, az oldható átlagokéban a Magne
sium az Olivint alkotja, mig a nem oldható ásványoknál 
a Diallagit- és kisrészben az Amphibólból kerül ki. Az l

l) A budapesti egyetemi ásványtani intézetben Dr. Lengyel ta
nár ur felügyelete alatt véghez vitte Kovács Elek. 1877.
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Olivin és a Diallagit a túlnyomó anyagát képezvén a Wehr- 
lítnek és mind a kettő úgyszólván nem olvasztható lévén, 
megfejthetjük, hogy miért találták minden olvasztási kísér
letnél nagyban az érczeket nem olvadóknak.

A sósav tetemes mennyiségű Calciumot is húzott ki, 
honnét van ez?. — Ez nagyrészt szintén az Olivinből van, 
mit kicsiben is tapasztaltam az által, hogy Olivin szemeket 
tisztán kiszedve tettem ki a sósav hatásának s meggyőződ
tem, hogy az Oíivin Calcium tartalmú, ennélfogva lehet, hogy 
az Olivin-féle elegyrészek között ezen kőzetben Monticellit 
is van. Hogy menyire bázisos természetit ezen kőzet s hogy 
mily arányban múlja felül a Magnesium a Calciumot, az a 
kőzet összes elemezéséből kivehető, mit első közleményemből 
ide is átveszek.

A szarvaskői u. n. Wehrlit vegytani öszetétele Dr. 
Lengyel Béla egyetemi tauár elemezése szerint (1868):

Si 0 2 35 '25
Fe2 0 3 9 -8 0

Fe 0 33-42
Ala 03 '̂46

Ca 0
Mg 0 8*1,
Mn 0 0 * 5 7

Viz 1-17 
100-29

Az u. n. Wehrlit elegyrészei közül háromnak a tömött- 
sége nagyobb mint 3, a Magnetité 5 körül, ennélfogva előre
láthatólag 3—4 közé esőnek tehetjük fel a tömöttséget. 
Többszörösen ismételve a meghatározást, az 3’6-nek tűnt ki.

A szarvaskői Wehrlit mindezek után tehát öszetett 
kristályos Oliviokőzet, melyet a benne nagyon szereplő 
Diallagit a Gabbro családba juttat, ennélfogva az ásványtani 
eddigi Wehrlit nevére ezután szükség nincs, az a történe
lemnek engedendő át, és ezután O l i v i n g a b b  r ó n a k
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nevezendő, a mely viszont csak egy tagja az ott előjövő 
Gabbró-családnak s ezen tagok, miként kezdetben említet
tem, már Földpátot is tartalmaznak, de azokról épen ugy, 
mint az angitkőzetekről (Diabas), melyek ugyanazon vidéken 
előjönnek, ^lam int mindezeknek geológiai viszonyairól is, 
más alkalommal fogok szólani.

A „B iharhegység“ egy sa já tsá g o s  völgyalakjáról.

Lóczy Lajostó l.
(Előadva a kir. m. term. tud. társ. május 16-án tartott szakülésén.)

(Egy kőnyomatú táblával. III. Tábla.)

1873 ik év óta szabadidőm nagy részét a m a g y a r 
e r d é l y i  határlánczolat megismerésére fordítva, a völgyek 
egy sajátságos alakja tűnt fel nekem egyebek közt, mely 
nem hiányzik más hegyvidékeken sem, de talán sehol sem 
fordul elő nagyban és kicsiben oly gyakran, mint ép az 
említett határhegység nyugati lejtőjén. A völgyalakok azon 
nemét értem, meljnél a folyó nem a völgyet kitöltő lágy és 
laza anyagon, hanem a völgy oldalak valamelyikének szilárd 
sziklatömegén vésett magának medret.

Annálinkább föltűnt nekem itt e jelenség, mivel a dom
borzati és geológiai viszonyok annak általánosan elterjedt 
magyarázatát valamely előzetes h a s a  d ó k b a n  nem en
gedik föllelni.

Mielőtt az egyes eseteket fölsorolnám, legyen szabad 
a későbbiek megérthetése czéljából röideu vázolnom a ma
gyar-erdélyi határlánczolatot.

Geológiai alkatánál fogva joggal lehet ezen határlán
czolatot, értve a S e b e s K ő r ö s  (talán épen a kSzilágy- 
ság) és T e m e s-B é g a közt eső részt B i h a r  h e g y 
s é g  neve alatt tág értelemben öszefoglalni.

Kristályos ős- és paleozoi palák ? képezik a hegység
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tengelyét, mely az orographiai gerinczczel nem esik min
denütt ősze; éjszakon azok éjszak-dél csapással terjednek 
el, majd az erdélyi érczhegységben délnyugat felé kanya
rodnak és a M a r o s és F e li é r-K ő r ö s  közti hegyág- 
ban L i p p a-V i 1 á g o s n á 1 kelet-nyugoti irányban hir
telen végződik az általok képviselt geológiai tengely. Kelet, 
délkelet és dél felé a másodkor sediment réte.ei párhuzamos 
iránynyal egy erősen gyűrt előhegységet képeznek. Nyűgöt 
felé a kristályos tengely belső szegélyétől a régibb másod
kon rétegek nagy kiterjedésű, egyedül vetődések által za
vart plateaukat képeznek.

Egy Suess tanár ur értelmében vett egyoldalú hegysé
get képvisel a B i h a r ,  mely északról délnyugatra, végül 
nyugatra görbül; domború felét gyűrt rétegek, tengelyén 
basadék és eruptiv öv és belső részét vetődések plateau - 
szerii lapos rétegelhelyezkedéssel kisérik.

Egy éjszakról dél délkelet és kelet felé mozgatott föld
kéreg részlettel van tehát itt dolgunk, melynek ennek követ
keztében való kiemelkedése nagyobbrészt legalább a közép
kréta rétegek lerakodása után végződött, a mint ezt a gyű
rődés és begyalkotásban többé részt nem vett felső kréta 
(Gosau) és alsó harmadkon (Eocén) rétegek szabályos te- 
lepedéséből következtethetni.

Ezen alkotással teljesen öszbangzik azon utak helyzete, 
melyek a magas hegység vizét elvezetik, t. i. a völgyeké. 
A keleti lejtőn a völgyek mint megauyi határozott haránt- 
völgyek, az Aranyosvölgy Oífenbánya Oklos közt eső rész
letét mint kosz-völgyet leszámítva, az egész gyűrt rétegsort 
átszelik és részben mint vad patakok öntik vizüket az erdé
lyi harmadkon medenczébe, és bizonyára alig tekinthetők 
egyebekül mint igen fiatal vájt völgyek (Erosionsthäler). 
Ezek ellenében az alföldi lapály tágas öblökben nyúlik be 
mélyen a hegység nyugati lejtőjébe. Ezen tágas völgyek, 
melyek egyike a Fehér-Kőrös völgye magát a hegység ten-
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gelyét, is átszeli, már a harmadkorbán jelen voltak és öb
leik bővelkednek, ki nem aknázott tengeri és félsós vízi 
kövülettelepekkel. A Sebes-Kőrös, Fekete-Kőrös, Fehér-Kőrös 
és hogy ha még a Temes-Béga völgyet is mint határvölgyet 
tekintjük, 4 ily harmadkori völgyet képeznek, melyek már 
a legutóbb elvonult nagy belvizek idejében a hegység szi
véig nyúló fjordokat képeztek. Keletkezésük, tágas öblük: 
nagy hasadékokra, sülyedt részekre utal.

A harmadkori tengerek hatalmas lerakodásokat hagy 
tak visza eme völgyekben, melyek a völgyszorulatok helyén 
természetesen magasabb keresztgátakat képeztek ; sőt a Fe
hér-Kőrös völgyén az egyidejű trachj t eruptiók roppant 
anyaga részletenkint majdnem eredeti magasságig ismét betölté 
a völgyet.

Ezen régi völgyeket tehát olyanokul lehe1 tekinteni, 
melyek a hegyalakulásnak köszönik létüket. Ezekhez viszo
nyítva egy igen keskeny csatorna szállítja alá Erdély főfo- 
lyóját a Marost. A Marosvölgy Dévától Paulisig a viz 
által kivájt völgy jellegét viseli magán, Dévától Rad- 
náig a völgy két oldalán megfelelő rétegek vannak. Dé
vától nyugatra a Pojana-Ruszka hegység Gneiszát szeli 
legelőször át a völgy és az ezen nyugvó vízszintes felső 
krétarétegeket: Branyicska és Burzsuk közt a Béga völgy
ből benyúló harmadkori öböl csúcsát metszi át; Zámnál 
szűk szorosban hasit egy mészkövet és grauwache-szerű ho
mokkövet és az ezeken előtörő eruptiv (Melaphyr?) telérek 
az átmetszés szemközti falain láthatók. Zám és Soborsin 
közt a folyó kréta mészkövek és Diorit határán halad; 
Soborsinnál egy a Dioritkörnyezte Gránittömzs közepét 
vágja (II). Soborsin és Batucza közt ismét egy harmadkori 
öböl anyagát mosta el, mely a Béga völgyből idáig ért. Ba- 
tuczától Radna-Lippáig azután Diorit Kárpátkomokkő-gosau 
rétegek és a Gneiszgrániton véste'át magát, a folyó ezen réte
geket mint igen ferde diagonalis völgy szelve, a szilárd,
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tömeges kőzeteket B a t u c z a  é s L i p p á n á l  (II) sztí- 
kebb csatornában vágva, de tágas Serpentin kanyarodások
ban bővelkedő völgyrészletet [képezve a közbeeső lágyabb 
Kárpáthomokkőben, mely itt a krétának felel meg.

Lippa Sólymosnál ( I ) oly szelvényt metsz át a Maros, 
mely a milovaival a jobb parton teljesen azonos. Az kétség
telen, hogy a Marosvölgy a harmadkorban még nem létezett, 
tehát a hegység nyugati völgyei közt a legifjabb, de egy
szersmind az oldalak geológiai alkatánál fogva nem mint 
hasadék, de mint viz által vájt völgy tekinthető.

Eddig minden rendben volna.
Nagyon föltűnő azonban, hogy az erdélyi határtól 

Paulisig mintegy 75 kméter hoszban a Maros völgy a balpar
ton egy igen keskeny szegélyét birja a jobb parton maga
sodó hegység szikla anyagának. 1— 2 kmét. távolságban, 
helyenként, például Lippánál már 800 méter távolságra a 
harmadkor porló homokját érjük el, melynek tömegei mind
inkább alacsonyabb halmokban, végül Temes és Béga ala
csony sikjába olvadnak.

Nem kevésbbé feltűnő az, hogy a völgy ott vette útját, 
hol a hegység legtávolabb nyúlik ki az alföldi lapályba. 
Ezen utóbbi körülménynyel áll azután öszkangzásban azon 
tény, hogy a Marosvölgy legmagasabb nyílással bir a Bihar 
valamenyi nyugati völgyei közt; ha Rékas és Nagyváradot 
egy voDallal öszekötjük, úgy a Kőrösvölgyek nyílásai ép 
ebbe esnek és oly szelvényt (III) adnak, melyet a 
völgyek medreinek hoszszelvénye után (IV) aligha gyaní
tanánk.

Látszólag, mily kevés munkájába került volna afolyónak, 
hogy a k o s s o v i c z a i  hágó lágy congeria agyagját eltá- 
volitva a már kész B é g  a-T e m e s völgybe lépjen és erre 
mutatott is kedvet, mint K o s s e s d i g  terjedő völgysik gyaní
tani engedi; vagy ha már S o b o r  s í n i g  átküzdte magát, 
mért nem sikerült az á*törés K á p o l n á d  és B a t t a
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közt az idáig terjedő lágy congeria rétegeken a közel Te- 
mesvölgybe, végül L a 1 a s i n c z és L i p p a közt a bal
parton ismét mindenütt lágyabb, lazább anyag volt, mint a 
völgy útjában; de sőt a nyergeken főleg Lippánál elterülő 
diluv.-kavicstelepek oda utalnak, bogy a völgy bemélyesz- 
tése előtt a vizközlekedés itt volt.

Egészen hasonló esetek vannak a Kőrösvölgyekben is. 
A Sebes-Kőrös R é v t ő l  fölfelé vájt völgygyé lesz, egy kes- 
keuy szegélyt metszve le a jobb partra a déli tömegtől, az át
menő conkordans telepedésben; a folyó nem használja a 
B á r o d i  kész völgyet, melyet látszólag könyü lett volna 
B r a d k á t ó l  vagy S o n k o l y  o s n á l  a lágy congéria 
rétegeken át elérnie.

Hasonló esetek ismétlődnek a Fekete-Kőrösvölgyben 
B e 1 é n y e s-U j 1 a k és B o r z között. Fehér-Kőrös völ
gyében B o r o s s e b e s  K a k a r ó ; J ó s z á s h e l y  H a 1- 
má g y  (V.) közt, mindig ott, hol a völgyszorulatok vagya 
trachyteruptiók anyagánál fogva még a harmadkori vizek 
idejében természetes keresztgátak álltak elő.

Hasonló esetek a Tordai-hasadéknál és Temes eredeté
nél T e r e g o v  a-S a d o v a közt észlelhetők, nemkülön
ben M e h á d i a közelében a jablonitzai alagutnál.

Felesleges emlitenem, hogy ily es példák egyéb helyen 
sem hiányzanak és A c h i l l e s - s  á r k á t  képezik két 
ellentábornak, melyek egyikébe azok tartoznak, kik a völgy- 
alakulás főtényezőjéül a folyó viz vájó erejét vallják, élü
kön R ü t i m e y  e r r e l ;  az ellentábor a hasadékokat te
kinti a völgyek túlnyomó részének eredeti helyéül; oly fér
fiak, mint P e s c h e l  és S o n k l a r  tartoznak ide.

Az elsők az erosio hivei ezen eseteket a hegy emelke
déseknek tulaj donitják, és azt föltételezik, hogy a folyó 
völgyén keresztül a szirtgát oly lassan emelkedett, hogy a 
folyó azt képes volt átszelni.

Az utóbbi tekintélyek épen ezen jelenségben látják a
14
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hasadékvölgyek tulszámának bizonyítékát, azt mondva: le
hetetlen elképzelni, hogy a folyó inkább a szilárd kőzetet 
szelte volna át, mint a lágyat.

Igen sok esetben és igy főleg vidékünkön nyomát sem 
lehet látni bármely hegyalakulásnak, emelkedésnek a völgy- 
képzés ideje ó ta; másrészt a völgyoldalak egyneműsége a 
rétegek szabályos szemköztisége az ily szorulatokban liasa- 
dékot, mely eltolódás, vetődés nélkül aligha jár, nem en
ged föltételezni, annál kevésbbé, mivel ezek némelyike 
nem egyenes irányú, hanem ép úgy kanyarog, mint a folyó 
medre kinn a síkon; de maga a meder szokszor helytálló 
sziklát mutat, mely azután minden kétséget kizár.

Ama föltevés tehát, hogy a viz 1 á g y, l a z a  anya
gokon át könyebben vés magának utat, mindkét irány szem
pontjából ezen völgyalakulás magyarázatánál cserben hagy.

Azon nagyszámnál fogva, melyben a hévvel tanulmá
nyozott hegyvidék területén ezen jelenség sikerül, kétszeresen 
nyomott az, hogy valószinii magyarázatára nem találhatok 
festői völgyszorosaink keletkezésének.

Sokszor az ellentétek adnak nyugalmat és én meg nem 
állhatom, hogy kifejezést ne adjak ama magyarázatnak, 
mely előttem valószinünek tűnik fel.

Ismeretes dolog, hogy az Alpesek tágas völgyeiben, 
különösen az úgynevezett törmelékkúpok (Schuttkegel) ké
pesek arra, hogy a folyó útját és a völgyalakitást lényege
sen szabályozzák. Általános szabály az, hogy a legerősebb 
folyó is a l a s s a n  képződő rendes törmelékkúpot nem ké
pes átszelni, még kevésbbé elhordani, ellenben szorosan a 
túlpartra vonulni kénytelen.

S i m o n y i egy igen becses dolgozatban ismerteié *) 
az E t s c h  völgy aluvial-képződéseit, hol a legnagyobb és 
legtöbb ily lassanképződő keresztgát vau. l

l) Sitzungsb. d. k. Akademie d. Wiss. 1857. 24. k. 455. 1.
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Simony ur szerint az Etsch völgye jelenleg állandó fel
töltésben van, és pedig épen a törmelék-kúpok következtében. 
Ott, hol ezek az egyik völgyoldal vadpatakjából lenyúlnak, 
a folyót nemcsak a túlpartra nyomják, hanem folyását is 
anyira lassítják, hogy a kúpalkotta gát felett anyaglerako
dás és a völgy feltöltése áll be. A kúp alsó része felé az
után rohanó esést nyer a folyó, de a kúpot elhag3*va, csak
hamar sik völgyfenékre ér, mely már a következő törmelék
kúp eredménye. Ily módon a tágas Etsch völgy a „M a 1- 
s e r-H e i d e“-től M e r a n i g 5 nagy lépcsővel bir ugyan- 
anyi közbeeső völgysikkal A legfontosabb e/.ek között a 
S c h l a n d e r s  megetti, hol a G a d r i  a patak anyag
kúpja a szemközti déli völgyoldalról lejövő két kisebb 
kúppal egyesülve, oly magas gátat képez a völgyben, hogy 
az egyszersmind a szőlő, gesztenye, baraczk és tengeri ha
tárául is szolgál a völgyben.

Nem kevésbbé figyelemre méltó a legalsó rohanó, az 
úgynevezett „Töllu-ben Meran felett, itt a Z i e 1 és Töli 
patakokból lejövő roppant anyag kétségkívül magasra ki- 
tölté az eredeti völgyfenéket; de egyszersmind a folyót oda 
szoritá, hogy az a bal parton helyt álló sziklában Gneisz- 
ban kényszerült magának csatornát vésni.

A dolog magyarázata abban rejlik, hogy a folyó kü- 
nyebben boldogul a szilárd sziklában, mint valamety laza 
tömegben, ha már egyszer bemetszésre van utalva.

Mig a sziklafalak 60°, sőt rneredekebb hajlásszöggel is 
megállnak, addig homok, kavics és hasonló anyagokban 30°-nyi 
lejtő is már alig állandó, a folyónak csatornavájás alkalmával 
ugyanazon mélységnél a partokról tehát 3-szor anyi anyagot 
kell a laza anyagból elhordani, mint a szilárdból. Az oldalak
ról elhordandó anyag ugyanis ezen két esetnél úgy áll egymás
hoz, mint a partok lejtőségeiuek cotangesei, tehát a szilárd 
(60°) és laza (10°) anyagnál, mint 0*58: 1’73. És ezen lej-

14*
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tésszögek még nem a szélső esetek a szilárd és laza anya
gokra nézve.

Még roszabb lesz a dolog a folyóra nézve ott, hol 
agyag is előfordul, itt még nagyobbmérvti sülyedések és 
anyagmozgások gátolják szabad folyását.

Minden esetben a laza anyag egyszerre több anyagot 
ad a viznek, mint a szilárd szikla, és igen könyen előfor
dulhat, bogy a viz nem képes többé a bele kerülő anyagot 
magába fölvenni és elszállítani, szóval fölemészteni; ilyenkor 
a sebesség csökken és evvel a vájó munkaképesség is. Ilyen
kor a gát felett a folyásnak torlódása és a völgynek föltöltése 
áll be, mely utóijára anyira fokozódik, hogy a folyónak 
utóbb is gátat kell törnie, és ezt ugyanazon okoknál fogva, 
melyek a törmelékből álló gát képződését előidézték, kö- 
nyebben végzi a szilárd oldalfalakon át mint törmeléken.

Ugyanazon eset van jelen ott is, talán még nagyobb 
mérvben, hol nem törmelék-kup, hanem hasonanyagokból 
álló keresztgát állta útját a legutóbb elvonuló tenger után 
siető folyónak, mint az ecsetelt Bihar völgyekben. Előbb 
talán tavak maradtak vissza eme gátak megett: ezek vize 
azonban utóbb is arra volt utalva, hogy a gátat áttörje és 
folyását egyenletessé tegye. E feladatában könyebb munkája 
volt a viznek útját a sziklafalakon át vésnie, a mint ezt 
valóban találjuk is, mint a lágy anyagból álló széles gáton.

Ha meg is kezdé a folyó itt a csatorna mélyítést, 
melyre igen érdekes adatokat sorolhatnék föl, nem sokáig 
folytathatta, mivel csakhamar a törmelék-kúpok munkája 
kezdődött melynek következtében a folyó az egyik vagy 
másik völgyfalhoz szorult. Ezek szilárd anyagában azután 
lassan bár, de biztosan és zavartalanul végezhette a csa- 
tornavájás munkáját. Hogy itt azután a szikla lágyabb rész
leteit a meglevő mélyedéseket mohón útjába ejté, az ismét a 
dolog természetében fekszik.
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Ezen magyarázat folytán a fölsorolt esetek a Bihar 
nyugati völgyeiben nem egyebek, mint a T ö 1 1-i völgyrész
let ismétlődései.

I r o d a l o m .

Az a ra n y  E u rópában .

I'D i e Z u k u n f t  d e s  G o l d e s .  Von Eduard S u e s  s. Wien, 1877.
Wilh. Braumüller. 8°. Ára: 4 frt 40 kr.

(Legújabban jelent meg a bécsi egyetem hirneves ta
nárától a fönnti czimen egy mű, a melynek midőn geológiai 
és nemzetgazdasági fontosságára figyelmeztetnénk, ismertetésül 
közöljük abból a X. fejezetet.)

Az aranyvezető telérek három csoportra különithetők el, 
nevezetesen olyanokra, melyek összeköttetésben ifjabb erup
tiv kőzetekkel jelennek meg, az arany mellett tetemes menyi- 
ségü ezüstöt vezetnek és csekély hajlandósággal birnak gaz
dag alluviumok képzéséhez, másodszor idősebb eruptivtelé- 
rekkel kapcsolatban állókra és harmadszor azokra, melyek, 
talán a Gránit kivételével, az eruptiv előjövetelekkel nem 
állanak oly határozott öszefüggésben, semmit sem vagy kevés 
ezüstöt vezetnek, az aranyat legtöbbnyire a kénfémekkel 
együtt tartalmazzák, csak egyes helyeken birnak gazdag- 
tartalommal, de rendszerint gazdag mosóterületek keletkezé
sére szolgáltatnak alkalmat. Az első és harmadik csoport 
közötti ellentét Amerikában elég határozottan jelenik meg; 
Comstock aranya az első, Kaliforniáé a harmadik csoport
hoz tartozik. Európában sem kevésbbé világos az ellentét 
és úgy mint Amerikában, csaknem egyedül az első csoport
hoz tartozó teléreknél akadni tartósan fizető bányamüvekre, 
mig a többi előjövetelek a gazdag mosóhelyek kiaknázása 
után nem bizonyultak be tartósan sikere eknek.

Az első csoporthoz csak azon aranyvezető telérek tar-



190

toznak, melyek éjszaki Magyarhon és Erdély eruptiv terüle
tein a nagy kárpáti Ívnek belső oldalát környezik; Európa 
többi más aranyelőjövetelei idősebb hegységekben vannak 
és a második vagy harmadik csoportba valók. Csak a Ká 
pátokban van sikeresebb aranybányászat; a többi termelési 
helyek, vergődtek bár a korábbi évszázadokban még oly nagy 
hirre is, mai nap csak alárendelt jelentőségűek és az Euró
pában már majdnem teljesen foganatosítva van, mi az Egye
sült Államokban előkészítve lesz az aranytermelésnek Nevada 
és Colorado vulkanikus területein való emelkedésével és ha
nyatlásával minden más helyütt, nevezetesen azáltal, hogy 
az aranytermelés a Propylit (Trachyt) ezüstdús teléreire lett 
szorítva.

Európa, a Kárpátok vulkánikus területének kivételével, 
mondhatni kimerítve vau, aranytermelése a pénzpiaczra semmi 
befolyással nincs.

A phőnicziak idejében S p a n y o l o r s z á g é  volt rend 
kívüli arany- és ezüstgazdagsága folytán azon szerep, mely je
lenleg Amerika és Ausztráliának jutott. A római irók be 
szélnek a Duero és Tajó folyók arauygazdagságáról; Plinius 
mindnyája közt Astoriát nevezi a föld legaranygazdagabb 
tartományának és az Asturia, Galläcia és Lusitániáből éven- 
kint behozott aran}rat, 20,000 fontra számítja. Kelet-Portu
gálban Idanha Velhánál egy votivtáblára akadtak, melyen 
Tit. Claudius Rufus hálát ad 120 font talált aranyért. Már a mór 
uralom idejében eltűnt e gazdagság. Újabb időben egyes an
gol társulatok hiába keresték szerenc-éjüket a régi spanyol 
bányamüvekben; szegény kovandmenetekre találtak idősebb 
Kvarczit és Mészben, egyes esetekben Diorit közelében. Mű
velésre érdemes aranyérczeket eddig sehol sem értek el. 
Mégis egy helyen, Navelgasnál, Salas területén, a régi bá
nyák övén belől időről időre kicsiny aranyszemeket talál
nak egy sárga agyagtömegben, mely valószínűen egy érfej 
(Ganghut) elmállásából keletkezett.
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Az utóbbi években bár Éjszaki Walesben Barmouthnál 
megnyitották a „Prince of Wales“ és „Glogau Mine“ bá
nyákat, Nagybrittániának egész termelése 1875-ben csak 
579 uncziára rúgott 2105 1. értékben. Jólehet ma is mossák 
az aranyport itt-ott, mint a Tarn-, Garonne- és a Rajnában, 
de a világforgalomra ezen termelési helyek jelentéktelenek.

Eltűntek mindazon termelési gazdag fekhelyek is, me
lyekről C s e h o r s z á g  legrégibb mondái beszélnek, a 
honnan a Przemysl herezegnél súlyosabb arany tömeg szárma
zott, melyeken a nyolczadik században Nezamisl herczeg 
alatt az aranymosóknak egy uj városa, Pisek (Boháty Pisek, 
a szerencsés homokon) a leggazdagabb területen alapult, a 
melyek még a 14. és 15. században lielylyel-küzzel igeu 
eredménydús művelést engedtek és a melyek még Rudolf 
császárt 1604-ben egy uj arany mosási rendelet közzétételére 
inditák.

Azonban nyomaikat csakugyan könyen megismerhetni.
A fölhagyott cseh bányamüveleteknek legfontosabb vo

nulata, melyeknél a Gneiszban az aranytartalmu Kvarcztelé- 
rekre dolgoztak, délen kezdődik a csak 1809-ben működé
sen kivül helyezett Sebastiani és Barbara bányáknál Gut- 
wasser mellett a Budweisi kerületben és innét éjszaknyugat 
felé terül el Zaplat fölött, Winterbergen át Berg-Reichenstein, 
Bergstadtl és Drohan felé; e helyről hasonló bányaüregek 
ágaznak el éjszakkeleti irányban Planicka és Kasegowitzen 
keresztül, melyek azután Mirowitztól délnyugatnak Zducho- 
witzig a Moldva mellett nyúlnak el és pedig itt a pala és 
Gránit közötti határövig.

Mindeme bányák között a Berg-Reicheosteiniek voltak 
a legjelentékenyebbek; virágzásuk a 14. és 15 ik századokra 
esik, azonban mára 16. Században alig tarthatták fenn ma
gukat. Nagy bányaondadékok árulják el a hajdani munkála
tok jelentőségét és legalább kimentik részben a régi króni
kások jószándékú túlzásait.
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Ezen telérek előtt gazdag törmelékes talaj terült el és 
a hoszu bányák kijelölik ama számos mosómüvek fekvését, 
melyek a Böhmerwald ezen lejtőin korábbi időkben műkö
désben voltak. Sternberg Gáspár gróf évekkel ezelőtt azok
ról egy térképet tett közzé. A fontosabbak a már emlitett 
Pisek városától, — melynek czimerében mai nap is egy 
bányász van — a Wottawa folyó völgyén keresztül fölfelé 
Horazdiowitz és Schiittenhofenen át Berg-Reichenstein régi 
bányagödrei közelébe húzódnak. Hochstetter egy hosszú jegy
zéket közölt azon pontokról, melyeken ezen munkálatoknak 
leghatározottabb nyomai kivehetők. Azonban azok egyálta
lán nem szorítkoznak ezen vonalra; Zepharorícb tovább éj
szak és éjszakkelet felé csak a Blatna, Uslava és a Hnad- 
scbowa patak területén 17 ily pontot sorol föl; említést tesz 
Blatna parkjáról, melyben az aranymosók által hátrahagyott 
halmokon 300 éves tölgyek tenyésznek.

Egy második fontos egykori aranymosó terület a Sazawa 
folyónál van; az arany Eule régi bányaváros vidékéről szár
mazott. A mosóhelyek régóta szünetelnek és hajótörést szén 
vedett minden kísérlet, mely Eule egykor anyira hires bá
nyászatát újból kezdeni szándékozott. A 14. században Eule 
gazdagon jövedelmezett, de már a 15-ik században alig 
tudta födözni a költségeket. A művelés mindemellett még 
hosszú időn át föntartá magát. Mindig újabb kisérletekre 
ingereltek a mondák, melyek szerint Rothlöw János bányász 
az ottani Schleyergang ból nagy gazdagságra tett szert; még 
a múlt században egyizben itt tizenhárom éves munka után 
40.000 frt értékű aranyat nyertek volna és napjainkban egy 
uj alvájnát kísérlettek meg, hogy feltárják a Schleyergangot; 
azonban ez nem találtatott művelésre érdemes állapotban. 
Eule telérei egy régi eruptivkőzet által vannak keresztezve, 
mely lehetséges, hogy öszefiigg a fémes kitöltések keletke
zésével.

Hasonló sors érte Csehország más folyóvidékének mosó
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helyeit, így névszerint a cseh rRiesengebirget, az arany
bányamüvet „am goldenen Rehhorn“, Freiheit mellett, Trau- 
tenau közelében és a többi számos kisebb aranygödreit e 
fémgazdag tartománynak. Legvilágosabban tűnik élőnkbe a 
jelenlegi helyzet azáltal, hogy a hivatalos összeállításokban 
Csehország évek során át teljesen aranytermelés nélkül sze
repel, 1870 ben 0.08, 1871-ben 0.06, 1872-ben 0.00, 1873 ban
0.195 és 1874-ben pedig 0.285 kgrmot termelt. Így lehet 
érteni és méltányolni ama legnagyobb tartózkodást, melyet 
egy különben az osztrák bányászat fölélénkitésére hajlandó 
tekintély, Beust gróf, a cseh aranybányászatra vonatkozó 
ítéletében tanúsított. Reánk nézve Csehország megszűnt 
arany termelő tartomány lenni.

Hasonló tapasztalatok ismétlődnek M o r v a o r s z á g  
és S z i l é z i á b a n .  Nem azon mosóhelyekről akarunk szó
lam, melyek Opataunál, Olmütznél, sem azon aranybányák
ról, melyek Teltsch, Janovitz, Bistritz, Bergstadt és sok más 
helyeken fönállottak, hanem csak az egykor oly gazdag 
vájna-mosóhelyekről akarunk megemlékezni, melyeknek fek
vését mai napig is jelölik a Dürseifen, Goldseifen, Stein
seifen, Queckseifen. Kaltseifen stb helynevek és az azok
nak megfelelő telérekről, melyeknek legfontosabb bányái Ober- 
grund, Zuckmantel, Freiwaldau és Ueberschaarnál voltak. 
Ezen fekhelyek részben valódi, aranytartalmu Pyrit és Chalco- 
pyrit telérek, részben csak a kőzetek szabálytalan imprä- 
gnátiói voltak. Már a 13. században, midőn az akkori Neisse- 
féle területen Weidenau és Freudenau városok alapítva let
tek, a vidék oly gazdag volt, hogy azt „aranyosnak" ne 
vezték. Zuckmantel virágzása a 15. századba látszik esni; 
midőn a 16. század kezdetén a bányakedvelő Thurzó csa
lád egy tagja Boroszló püspöke lett, a püspökség arany- 
pénzverési jogot nyert, és nemsokára Zuckmantelen egy 
pénzverde állíttatott föl. D’Elvert, a kinek ezen bányászat 
történelmét kimerítően tárgyaló előadása után haladunk,
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kétségen kivlil nem volt azon helyzetben, hogy számszerinti 
adatokhoz jusson a bánya és mosómiivek akkori jövedelmé
ről, de a nagy bányavonulatok, a mosóhelyeknek hosszasan 
tovahuzódó nyomai és a kormányok élénk érdekeltsége el
árulják, hogy azoknak fontosaknak kellett lenniök. Az úgy
nevezett „Schächtliwerk“, melyet kemény mosóanyagok kiak
názására használtak, California jelenlegi „Cement placers“- 
jeihez hasonló kellett hogy legyen.

Már a 16. század második felében Zuckmantel müvei
nél a kezdődő hanyatlás jeleivel találkozunk. Okot szolgál
tattak a versengések, állítólagosán elhibázott művelet, az 
altárna elkészítéséhez szolgáló eszközök hianya, de leginkább 
a kovandok rendkivül változó nemessége. 1598-ban a tárna 
készen állott, de a mű csendben volt. A következő századok
ban a bányában fáradtságosán tengett némi munka ismét, 
nevezetesen az Althackelsberg-en; hiába tett a kormány 
1757 és főleg 1772-ben kísérleteket, hogy a mosómü
vek felkarolása által a szegény lakosoknak keresetágat 
nyújtson.

Az utolsó évtizedekben Morvaországban épen nem, 
Sziléziában csakis Obergruridon Zuckmantel mellett, Jauernig 
és Weisswassernél volt nehány aranybánya. De Szilézia egész 
aranytermelése 1855-ben csak 1.19, 1856-ban 0.137, 1857 ben 
0.00, 1858-ban 0.3, 1859 ben 0.03, azután, egy csekély 
0.05 kgrm menyiségen kívül 1867. évben, tovább semmi.

A mondottak után alig szükséges többé, hogy az 
aranymosó helyek hasonló sorsát Porosz-Sziléziában Löwen- 
bergnél, Plagwitz és Lauterseifen között és Goldbergnél 
felsoroljuk, vag}̂  Goldkronachnak a Fichtelgebirge-ben 
azon arany és Antimon-előjöveteleit, hol lapképződés fordul 
elő és hol, mint Eule-nál, régi zöldkő telérek vannak a kő
zetben, úgy Thüringi erdő aranytartalmu Kvarczteléreit sem 
Steinhaidánál és azon hiábavaló kísérleteket, hogy a Thü
ringi erdő mosómüvei újból felkaroltassanak, vagy hogy eK

á
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beszéljük ama régi thüringi mondákat, melyek szerint vol
tak egyes helységek, melyekben a szárnyasokat nem adták 
el, nehogy elveszítsék a gyomrukban található aranyszeme
ket, úgy mint a hogy a nép Csehországban mondotta, hogy 
néha a tehén után a tehénnél nagyobb értékű követ 
dobtak.

Az eredmény mindig azt mutatja, hogy az ezen arany
előjöveteleket körülzáró régi hegységekben, ha mindjárt itt 
vagy ott egy régibb vulkáni kőzet kiséri is azokat és bár 
a művelés egy ideig jutalmazó is volt, az tartósan föntart- 
hatónak nem bizonyult be és hogy a mosóművek is csak 
egy kiszabott időközben maradtak fizetők.

Hasonlóan áll a dolog az aranyvezető basadékok, az 
úgynevezett ércsapásoknál (Gangstreichen) is a keleti Alpok 
ban, melyek alkotásra az eddig tárgyalt telérektől némileg 
eltérnek. Ezen ércsapások legnagyobb részben a Tauern 
hegységben vannak Zell am See és nyugatról a nagy Wies- 
bachhorn, keletről pedig az Ankogel között; Alsó Kariatidá
ban, nevezetesen a Lavant völgyben megjelennek újra. A 
legnevezetesebbek a magas hegység Gneiszában Wildbad 
Gastein fölött a Rathhaushegy és a Raurisi aranyhegyen 
vannak; egy részük jegesekkel födve van és a jégmezők 
túlsó oldalán közülök némelyek a karintiai lejtőn bukkan
nak ki, hol is Grosskirchheim kerületében a jégnek az utolsó 
év folyamában beállott tetemes viszavonulása után a régi 
bányaműnek egy része láthatóvá lön. ügy a salzburgi mint 
a karinthiai oldalon még mai napság is csakugyan nagyon 
szegényes műveletek folynak a fényes múlt helyein, melyek 
a bányász kitartásnak egy ritka példáját mutatják.

Itt egyátalában nem állottak elő nagyobb érhasitékok; 
igen csekély, hosszasan tovafutó basadékok, úgynevezett 
lapok vezetik az érczeket és csak ott lehet helyesen egy 
telérről szólani, hol több lap közel jut egymáshoz vagy pe
dig együttesen egy hoszura nyújtott hurkokból álló hálóvá
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vannak együvé csoportosulva. Ezen lapok meglehetős merő
legesen húzódnak a hegylánczolat irányára. Fiatalabb vul
káni kőzetek közelükben seholsem jelennek meg, nemke- 
vésbbé gazdagabbak ezüst és ólomban, mint azt gyanitni 
kellene; az ezüstdús övék váltakoznak az arany, Pyrit, 
Calcopyrit és Arzenopyritben gazdagabbakkal és alsó Karin- 
thiában megkülönböztetnek egy ezüstvezető nyugati és egy 
arany vezető keleti övét.

Ezen csoportosuló lapokból a rómaiak idejében fárasztó 
kézimunkával vagy tűzrakás folytán a sziliek porhanyóvá 
való tételével nyerték a Tauriszkok aranyát, miután a Sal
zach arany tartalma kimentve lett. Ilyen dusabb lapokból 
szerezte a 16. században két bányász, Weitmoser atya és 
fia nagy vagyonát, főleg az „Alten Herberg“-ről a Rath- 
hausberg-en és a jegesek övében véghez vitt ily munkálatok 
után az ifjabb Weitmoser oly nagy tekintélyre tett szert, 
hogy két leányát Fugger fiai vették el és nevét a salzburgi 
hegyeken szerte tisztelettel említik. Az augsburgi Fugger 
házzal való öszeköttetés előmozdítva lett az által, hogy ezen 
nagy ház az Alpokban más bányavállalatokban, főleg az 
aranybányászatban alsó Karinthiában részeltetett és a Fug- 
gerek csakugyan különös figyelmet is fordítottak a bányá
szatra, hosszú ideig Almadént monopolizálták — mint ké
sőbb a Rothschild ház — és ezáltal úgy Mexicóban a hi
gany magas árát, valamint az ottani ezüsttermelésnek lassú 
fejlődését idézték elő.

Reissacher, ki kitünően irta le a salzburgi aranyreviert, 
állítja, hogy 1538 tói 1562-ig egyedül Raurison több mint 
1000 bányagödör, bánya-, mosó- és olvasztómüjog állíttatott 
ki. Az évi járadék, mit a salzburgi érseki kamara a bányák 
kiadása folytán húzott, 80,000 arany forintra ment és a jö
vedelem az éjszaki Tauern lejtőn ez idő körül évenként 4000 
márkára, a déli karinthiai lejtőn, de még a salzburgi terü
leten 14,000 márkára becsültetett, vagy pénzérték szerint:
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salzburgi oldalon . . 1.468,000 ar. frt és 192,000 ez. frt. 
karinthiai oldalon . . 5.130,000 „ „ „ 670,000 „

6.598,000 ar. frt és 862.000 ez. frt. 
vagy közel 16.45 millió frank aranyban, és 2.16 millió 
frank ezüstben évenkint.

Ez volt egyúttal forrása a salzburgi egyháznagyok 
gyönyörű arany veretéinek is.

Ez időtáj ba esik az aranybányászat legnagyobb virág
zása alsó Karintkiában, mely lényegesei) előmozdítva lett 
azáltal, bogy a Fugger ház belátóan nagyobb tőkéket ruhá
zott be. Uj kohókat állíttatott és 1537-ben a hires Paracel
sus Theophrastust mint kohóvegyészt küldte Karintbiába, mi
után már előbb a Schwaz-i — Tirol — bányamiivek bőven nyere
séges kibérelése és számos magyar bányáknak a Thur/.ók- 
kal való közös művelése által lényeges befolyást nyert az 
itteni hegyes tartományok bányászatára.

Ezen vidékek későbbi sorsa átalánosau ismeretes; elő - 
szőr a boszantások, végre a protestáns bányászok és tulaj
donosok elűzése Stobäus karinthiai püspök, később főleg 
Firmian Lipót Antal által Salzburgban siettették az ősi mü
vek hanyatlását. Némileg befolyással volt a lőpor használa
tának behozatala is, melynek segélyével a gazdagabb he
lyeket gyorsabban lehetőit kiaknázni és következőleg az 
mindjobban a rabló-báoyászaira vezetett.

Salzburg legnagyobb aranytermelése az utóbbi 25 év
ben 1854 re esik és 39.2 kgrm finom aranyat tesz; még 
1858-ban 28.0 kgrm volt ugyan, azóta állandóan csökkent. 
1870-ig 10 és 18 kgrm között ingadozott, 1871-ben 8.16, 
1872-ben 9.61, 1873-ban csak 5.075, 1874-ben (talán a ma
radékok földolgozása következtében) 14.3 kgrm. Karinthiából 
a számadatok csak 1871-ig terjednek, mely évben még 0.74 
kgrm finom arany nyeretett.

Tirolban is, mely még 1859-ben 7.53, 1866-ban 9.24
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kgrm finom aranyat termelt, ezen számok lassú esése után 
a termelés 1870 óta megszűnt.

Aranyat előbb az Alpoknak sok folyóiban találtak; sőt 
Paracelsus a karinthiai Lavant völgy nevét az egykori 
arany mosóktól származtatta. Még mai nap is ismeretes több 
helyütt a hordalék földijén csekély aranytartalom. A sweiczi 
és olasz Alpokban is találni némi aranyat. A legjelentéke
nyebb előjövetel az Anzasca völgyben van, a Monte Rosa 
tömegének nyúlványaiban. Az aranyat ott finom lapocskák
ban találják (Spade névvel jelölik), melyeket egy kovaud- 
telér tetején vagy talpán találnak, mely talán hasonló a 
salzburgi „Scharrgang“ névvel jelölt előjovetelhez. A Pes- 
tarena és Val Toppai bányákat egy angol társaság művel
te ti ; a termelés csekély.

Az eddig tárgyalt pontokon, talán az utolsó kivételé 
vei, az aranytermelés közel vagy teljesen beszüntnek te
kinthető.

Most a lényegesen különböző, vulkánikus területeken 
fekvő aranyterületekre térünk át M a g y a r h o n  és É r d é l  y- 
ben. A Kárpátok egy hoszu nyugat, éjszak és kelet felé 
előnyomuló ívet képeznek. Külső oldalukon Morvaország, 
Szilézia, Galiczia, Bukovina és Moldova felé egy egységes, 
széles övü, fával borított homokkő hegységgel környezvék, 
belső oldalukon ismétlődő vonulatokban előtüntetik a mély
ből fellépő legrégibb sziklanemeiket, Gránit Gneisz és régi 
Palák, melyek több övékben a kis Kárpátokat, az Iuovec, 
Magúra, a Tátra, Pribor, a Zjár tömegét, a nagyon kiter
jedt felső magyarhoni tömegeket és több kisebb szigeteket 
alkotnak, mig Eperjes és Tokaj között a nagy hegyvonu
latnak belső tagjai egy nagy merőleges hasadék á!tal elvá
gatnak. De nemsokára előtűnnek ezek a mélységből és Er
dély keleti határán Moldova felé újólag igen tekintélyes 
hegyekké egyesülnek.

A Kárpátoknak ezen, az Alpok éjszaki nyúlványaival
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közvetlen öszeköttetésben álló részeihez az Alpoknak egy 
további ágazata csatlakozik délnyugatról a Bakonyerdön és 
a Pest melletti magaslatokon áthúzódva, mely az Eperjes-tokaji 
haránthasadék közelében az ívnek belső oldalához lép.

A mint a Cordillerákban, úgy itt is a földkéreg mozgása, 
mely ezen redőzéseket létrehozta, a tágas ív belső oldalán 
hatalmas szakadékokat okozott, melyekből vulkanikus kőze
tek törtek elő. A keleti Erdélyben még jelenben is tartó 
kénes kigőzölgések és az ismételt földrengések oda utalnak, 
hogy ezen erők mind a mai napig nem szűntek meg teljesen. 
Eljárulják a régi kitörések helyzetét a Dunavölgyet Visegrád- 
nál környező kiterjedt tömegű vulkánikus sziklanemek, me
lyek Selmecz és Körmöcz vidékét borítják, a Mátrahegység, 
továbbá a harántrepedésen az egész vonulatot Eperjestől 
Tokajig, távolabb Beregszász környékét, a Yihorlat-Gufin 
begyvonulatot, a Hargitta hegységet alkotók.

ügy mint Amerikában, mindeme vulkánikus kőzetek 
között érczhordásra a Propylitnek előtűnő szerep jutott; úgy 
mint ott, ehhez van kötve az arany és ezüstvezető telérek 
megjelenése. Selmecz, Körmöcz és Königsberg ércztelérei 
vagy a Propylitban vannak, vagy egy számtalan eruptiv 
telérektől áthatott Syenittömegben; Nagybánya, Felsőbánya 
és Kapnik bányái az eruptiv Yihorlat-Gutin vonulatnak déli 
végén a Propylitben vannak ; Vöröspatak, Zalathna és Nagyág 
bányamüvei egy számtalan eruptiv erek által áthatott hegy
ségben léteznek. Szembeötlik mindenütt, hogy az arany és 
eztistgazdagság a legbensőbb öszefüggésbeu áll a vulkánikus 
kőzetekkel és főleg a Propylittel.

Ezen a területen jelenik meg helyenként a Tellur 
öszeköttetésben a nemes fémekkel, úgy mint Colorádóban.

Mint E.-Amerika és nevezetesen Comstockban, a telérek 
legnagyobb nemessége néha Bonanza-vonulatok alakjában 
jelenik meg, melyek a mélyre sülyedve valószínűleg egy még 
mélyebben fekvő és gazdagabb főtömeg helyzetére utalnak.
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Lehetetlenség meg nem győződni a két képződmény azonos
ságáról, ha öszehasonlitjuk Selmecz „nemes oszlopainak“ 
helyzetét a zöld telérben — a Windakiewicz által közzétett 
rajzon vagy Faller előállításában, Comstockban a Bonanza 
azon vázlatával, melyet King és Hague szolgáltattak.

A kárpáti telérek is, mint a nevadaiak semmi vagy csak 
aránylag csekély alkalmat nyújtanak az aranyiartalmu tör
melékföld képződéséhez, mert az erdélyi aranymosások jö
vedelme szabályszeriut igen túlbecsülve lesz. Itt is, mint
E.-Amerikában az a körülmény, hogy a nemes érczek egyes 
gazdag Bonanzákban lépnek föl, egyes bányák hirtelen fel
virágzását szüli és fájdalom gyakran tetemes csalódásokat 
is okoz.

Ilyen futólagos fölvirágzásra a legnevezetesebb példák 
egyikét a Selmecz melletti königsbergi aranybányászat mu
tatja, mely Mátyás király idejében rendkívül gazdagon jö
vedelmezett, de egy földrengés következtében félbeszakítva 
lett volna, mig a múlt század első évtizedében újólag ter- 
jeszté kincseinek hírét. Potter Izsák, Potter Humphrey fia, 
ki gőzgépeknél az önszabályzó készülék hírneves feltalálója 
volt, Königsbergi e érkezve, ott a vízelvezetésre egy „tüzgépet“ 
felállítva, 1723-ban a mii felvirágoztatása és működtetésére 
európaszerte részvényeket bocsátott ki. De már 1734-ben 
ezen eredetileg nagy áron fizetett papírok újra elveszték 
teljesen értéküket.

Még egy második, sajátságosán eredménydús példát 
hozhatunk fel. 1774 ben az akkori császári bányakapitány 
Born előtt Gyulafehérvárott Erdélyben egy örmény jelent 
meg, ki érezdarabokat hozott a Csertés hegységből és Born 
elegendő vállalkozó szellemű volt, hogy a művelést ott meg
kísérelje. Ez pedig a még ma is működő nagyági bányamű. 
Több éven át tartó meddő kísérletek után egy gazdag, de 
fekete és leveles aranyérezre [akadtak, mit kezdetben vas
csillámnak néztek és a melyben később az uj fém, a Tellur

MAGYAR
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fölfüdíizve lett. Born bányakapitány fia, nemes Horn Ignácz 
Mária Teréziának befolyásos császári bányatanácsosává 
lön, a ki az osztrák bányászat alapos reformja és főleg 
azáltal, hogy a magyar aranybányákba a kiganvnyal való 
javitott kezelést hozta be, rendkívüli módon elősegité annak 
emelkedését. így az öreg bányakapítány állhatatossága egy 
jövedelmező bányát, egy uj fémet és a bányán felnőtt fiában 
korának egyik első szakemberét szolgáltatta.

Magyarbon és Erdély aranytermelése régóta a legjelen
tékenyebb Európában, de az utóbbi években igen csökkent. 
1854-ben az 1740 kgrm. tinóm aranyra rúgott, tehát közel 
6 millió frank értékéig; ettől kezdve lassan 1352 kgrm. kö 
zött ingadozott és 1858-ban, azután hosszabb időn át 1500 
és 1700 krgm. között ingadozott és 1867-ben elérte még 
egyszer a nagy 1827 krgm. menyiséget; ezóta folyton csök
kent és csak 1875 óta emelkedik egy kissé.

Az egyes bányakapitányságok jövedelme az utolsó évek
ben a következő volt:

a) finom arany, kilogr.:
Beszterczebánya Nagybány a Iglú Oravicza 1Zalatlina összesen
1872 239.75 365.25 — 6.75 822.25 1434.
1873 215. 330.75 — J .75 686.25 1233.25
1874 213.75 297.25 — 2.25 777.75 1291;
1875 226.36 365. — 2.75 970.25 1564.36

b) finom ezüst, kilogr. :
1872 7379. 5856.25 2075.50 296.75 1528.50 17,136.
1873 8985.25 5266. 2382.25 263.25 1179.75 18,576.50
1874 7474.75 5780.50 2612.50 253.75 1300.06 17,421.56
1875 9616.25 6827. 2486. 176.50 1949.08 21,055.55

Ez a nevezett években megfelel közel 4.94, 4.24, 4.43 
és 5 4 miiló frank értékű aranytermelésnek.

Ezen területeket tehát hasonlítani mindenesetre nem lehet 
aranyjövedelem szempontjából Amerika kincseivel, mert mig 
ezek együttesen az utóbbi idők legkedvezőbb évében, 1867-ben 
csak 6.3 millió frank értékű aranyat adtak, addig a Com-

15
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stock Lode egyedül 1875-re 84.5 millió franknyit termelt, 
tehát közel 131/2-szer annyit. De az előjövetel hasonlósága 
ezért nem kevésbbé figyelemre méltó és fontos a magyar 
bányászat lehető tág fejlesztésére.

Midőn 1860-ban Richthofen alapvonalait veté meg a 
kárpáti eruptiv-kőzetek pontosabb beosztásának, azonnal fel
ismerte a bennső vonatkozást a nemes ércztelérek és ezek 
között és egyúttal a hasonlóságot, mely E.-Amerikával van. 
Később Posepny egy tanulságos jegyzetet szentelt azon ne
vezetes megegyezésnek, mely White Pine érczterfilete között 
Nevadában és Vöröspatak arany területe között Erdélyben 
létezik. Az amerikai előjövetelekről azóta szerzettt pontosabb 
ismeretek még egy pontosabb párhuzamot engednek meg és 
e czélból Magyarhon legkiterjedtebb nemesfém bányászatát, 
nevezetesen a selmeczit, E.-Amerika legjelentékenyebb ha
sonló eljövetelével, a Comstock telérrel öszehasonlitaui 
fogjuk.

S e 1 m e c z, a régi bányaváros, mint fiatal testvére 
Virginia-City, eruptív, tracbitos hegységen épült. Mint ott 
a környező megmerevült vulkánikus kőzetek árjában közü
lük a Mount Davidson Syenitből álló tömege kiemelkedik, 
úgy itt is közel, Selmecztől éjszaknyugatra a hasonlóan nagy 
részben Syenitből ál’ó lömegii Hodrítsch áll. Mikép ott a 
tracbitos sziklanemek eredetileg a Moun' Davidson régi 
lejtőjéhez simultak, de később ismét egy hasadékban attól 
elválasztva lettek, melyet jelenben a Comstocktelér tölt be, 
mialatt egyúttal az a felületen nagy területre jelöli a határt 
a Syenit és a fiatalabb vulkáni kőzetek között, úgy itt is 
az ifjabb selmeczi trachit elválasztva lett Hodritsch Syenit- 
tömegétől és a legrégibb bányászati munkálatokkal át meg 
át vájt selmeczi régi Mindenszent-telér pontosan a Comsfock 
telér helyzetét foglalja el a két kőzet határán.

A két területnek egy lényegesebb különbsége azonban 
abban áll, hogy Comstockban az egész gazdagság majdnem



I

teljesen ezen határhasadékban van öszpontositva, mely min
denesetre a mélyben a Syenitbe átmegy és bogy Comstock- 
ban csak aránylag jelentéktelen melléktelérek vannak, mig 
Selmeczen ezen határhasadék, a régi Mindenszenttelér bár 
régi időkből származó^ óriási vágatai által egykori gazdag
ságát el is árulja, a bányakerület termelésében jelenben 
csak alárendelt helyet foglal el. E mellett még számos avval 
párhuzamos és egyúttal a hegység főirányát éjszakkeletről 
délnyugat felé követő ércztelérek vannak itt jelen. Ezek 
részint éjszaknyugat felé magában a Hodritscbi Syenittömeg- 
beu vannak és ott hasonlóan ugyanazon irányban csapó 
trachittelérek környezik, részint délkeletnek a Propylitben 
feküsznek.

A mint a bányatelepek követik Mount Davidson lábá
nál az ércztelérek lefolyását, úgy itt is Szélakna, Selmecz, 
Dillen a Propylít leggazdagabb vonulatain fekvő telére ken 
keletkeztek. Délkeletről éjszaknyugatnak felsorolva a selmecd 
kerület legfontosabb telérei a következők, először a zöld 
telér a Propylitövben, a negyedik hasadék és az Istvántelér, 
melynek további, éjszakkelet felé való folytatásául nagy 
valószinüséggel Dillen egykor oly gazdag aranytelérei tekint
hetők, továbbá a János-, a nagy „Spitaler“ főtelér, mely 
8000, vagy egy hozzávetőleges folytatás hozzás zárnitásával 
12,000 méter hoszuságu, a Biber- és a Teréziatelér. Még 
tovább éjszaknyugatnak a már emlitett régi Miudenszent- 
telérre találunk, mely a Trach't és Syenit közötti határrepe
dést tölti ki, végre a Syenitben Hodritsch tracliítos és érez
vezető telérei vannak.

A Syenitöv érczteléreiben majdnem csakis ezüstérczeket 
találni; az arany tartalom csekély. Így azok legkitűnőbbjéből 
nehány évvel ezelőtt közel 900 krgm ezüstöt és csak 10 
kgrm aranyat nyertek. A Propylitövben sokkal jelentéke
nyebb az aranygazdagság, mindamellett uralkodik ama sa
játságos és többszörös tapasztalat után megerősített szabály,
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hogy bizonyos tájakon nagyobb aranytartalom fordul elő 
egy „aranyvezető ólomképződmény“ föllépésével, mely ara
nyat, ezüstöt és ólmot tartalmaz, mig más helyeken csak 
az igen csekély aranytartalmu ezüstérczek, mint az Argentit, 
Stephanit, Polybasit és egyebek jelennek meg. E két öv 
nem telér szerint van határolva, min ma az egyik telér ilyen, 
a másik olyan kitöltéssel birna, hanem úgy mutatkozik, hogy 
jólehet továbbra délnyugat felé, a Moder aknánál, elkülönült 
kisebb aranyvezető telértörmelékek vannak, de ezenkívül a 
teléreknek egész délnyugati része e/üstérczeket tartalmaz, 
mig éjszakkelet felé az aranyvezető ólomképződmény jelenik 
meg és az éjszakkeleti telérek Dillen mellett aranydúsabbak is. 
A „Spitaler“ telérben az Erzsébet-, a Biber-tárnában az 
Amália aknát jelölik meg, hol a némileg ferde, a mély felé 
sülyedő, mindenesetre nem éles határ található az aranyve
zető ólomképződmény és az ezüstérczek között.

Azon körülményből azonban, hogy eme sok telérhasa 
dékok egy összefüggő övön belől különösen aranydúsak, azon 
következtetést lehet vonni, hogy nagyobb mélységben e ha- 
sadékoknak öszeköttetésben kell államok, egy közös főüregben, 
a melybe vezetve lett az egyes hasadékok mélyből származó 
arany vezető ólomképződménye és e véleményt kifejezve szigo
rúan csak Endlich nézeteit adjuk visza Gilpin County, Colorado 
teléreiről, mert mindkét eset teljesen hasonlit egymáshoz. 
Ez okból nem valószintitlen előttünk, hogy e tájon a nagyobb 
mélységek még dúsabbak aranyban az eddig bányászott 
telérrészeknél.

Ezt igazolják az eddigi adatok is. A zöld telér gazdag 
„érez oázai“ vagy „nemes oszlopai“ éjszakkelet felé mind
jobban a mélybe sülyednek ; jólehet kiválóan ezüstérczeket 
tartalmaznak ugyan éspedig Stephanitot (70.4 r. ezüst, 29.G 
r. kén és Antimon), de a mélységgel aranytartalmuk is 
növekedik. Faller leírásában, mely 1871-ben jelent meg, 
azt találjuk, hogy 1858—1870 alatt a zöld felér ezen nemes
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oszlopaiból több mint 25,000 kgrm. arany tartalmú ezüstöt 
több mint 2.5 millió forint értékben nyertek és hogy az 
1863 ik év vége felé egyes hónapokban e helyütt csupán a 
föltárás 500 — 550 kgrm. aranytartalmu ezüstöt adott.

„Kétségen kiviili, — Írja Winkler Benő selmeczi tanár — 
hogy a zöld telér aranytartalma a mélységgel nyől. A felső 
szintájakban 1861-ben az átlag csak 0.006 volt, vagyis 6 grm. 
arany egy kgrm. aranytartalmu ezüstben, mig jelenleg a mé
lyebb szintájakban 15, a legújabb időkben pedig 16 grmra 
emelkedett. A zöld telér vájása jelenleg a VII. belnében 
(Lant) van, az aranytartalom, mint említve volt, 0.015 és 
0.016; ugyanily tartalmúak a József császár altárna talpán 
az érezek. A telér ezen mélységben is megkezdve lett ugyan, 
de a fővájás a VII. belnében tart és az altárna talpáig még 
vagy 40 méter vastagságot kell kivájni“.

A 0.016 aranytartalom a 15.5:1 viszony szerint ér
iékben közel 1 aranyforintot ad 4 eziistforintra.

Az Isván , a Teréziatelér és mások is példákkal szol
gáltak hasonló nemes oszlopokra. Megfelelnek azok Comstock 
Bonanzáinak és mint ott, a régi bányákban nagy vájások 
mutatják azon helyeket, honnan előző időkben nyerték a 
kincset.

Selmecz környékét a régi vájások dac zára is még min
dig reménytelinek kell nevezni, mert jólehet az előjövetel 
mértéke itt nem ugyanaz, mit a természet Nevadában alkal
mazott, az amerikai erélylyel elért nagy mélységek föltá
rásai mégis arra tanítanak, hogy a hasonló érezvezető telé
rek nemes kitöltésének jelleges alakja azon nagy lapos len
csékkel egyezik, melyek a Comstocktelérben a V vagy Y 
betű alakja szerint vannak elrendezve és hogy a bányász 
föladata az legyen, hogy észszerű vájással a katlan felé a 
mélybe hatoljon.

A mélység gazdag tartalma átalános vonulatokban már 
régóta ismeretes Selmeezenyennek kiaknázását a viz mai
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napig lényegesen akadályozta. Az előző évszázadban a nagy 
szellemi fölpezsdülés idején az akkori erőkhöz mérve óriási 
terv lett foganatba véve, melynek végrehajtásához 1782-ben 
hozzáfogtak. Egy közel két földrajzi mértföld hősszaságu al- 
tárna, a József császár II. altárna, az egész környéket alá
vájta volna, hogy a bányavizek a G-aram völgyébe lefolyást 
nyerjenek. Kellemetlen viszonyok, háborús idők, az aluszé 
konyság és kishitűség évei következtek ; a mű, mely a mai 
nap meglévő Ferencz császár altárnán még közel 200 mé
terrel alább halad, csak most áll befejezéséhez közel.

A legutóbb összeállított tudósításoké műről a követke
zők : a jövendőbeli tárna pontos teljes hosszasága 16,310 
méter. Elkezdve lett 1782. márczius 19 én; 92 év alatt ké
zimunkával 14,017 méter vájatott ki; csak 1873. októbe
rében kezdettek fúrógépeket alkalmazni és jelenben gyor
sabban halad előre a mű.

A tárna szintájáig levezetett aknák számos kezdőpon
tokat szolgáltattak és miután 1876. szeptemberében az utolsó 
előtti vonal a Zsigmond és Amália akna között szerencsésen 
áttörve lett, az Amália és Zipser akna között csak még egy 
500—600 méter hosszaságu vonal marad hátra az egész 
altárna használhatóságához. Reményük, hogy ezt egy vagy 
két év múlva elvégezni fogják.

Selmeczen a József császár II, altárna teljesen azonos 
jelentőségű a Sutro-Tunellel Comstockban. Ámbár Comstock- 
ban is mai nap a vájás nem marad többé a Sutro-Tunnel 
szintájában, hanem hatalmas vízelvezető gépekkel még na
gyobb mélységekbe is hatolnak és bár a József császár II. 
altárna megnyitása után is ez csak ösztönző leend arra, 
hogy az érczeket e szintáj alatt kövessék, mégis a biztos 
vízelvezetés előállítása ily nagy mélységben közelfekvő fon
tossággal bir az egész vájásokra. Selmecz bányái azelőtt 
nagy elárasztásoknak voltak kitéve; a 17. század vége felé 
azoknak viz alá merülése annyira előhaladt, hogy már a

í
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császár is a'áirta a bányászat teljes abbanhagyására vonat
kozó meghagyást; azok még az 1828-, 1844-és és 1861-es 
években ismétlődtek; a mély altávna bevégzése után azon
ban nem kelt tartani attól. Az előttünk fekvő adatok nyo
mán állíthatjuk, bogy szakértő vezetés mellett Selmeczre oly 
jövendő vár, mely ha nem lesz is összehasonlítható Amerika 
nagy termelő helyeivel, de mindenesetre közel meg fog fe
lelni azon virágzásnak, mely az előző század vége felé az 
István-telér egy Bonanzája által eléretett.

Egy kitűnő angol búvár, Judd űr kevéssel ezelőtt oda 
nyilatkozott, hogy Hodritsch Syenitje lényegesen nem idő
sebb kőzet a környék különféle tracbytos kőzeteinél, hanem 
az gyanithatólag azoknak csak a régi kitörési hely közepé
nek megfelelő elváltozása. Ezen, látszólag csak az elmé
letre fontos kérdés sokkal általánosabb fontosságú lesz, ha 
egy pillantást vetünk E r d é l y  és B á n á t  arany eljövete
leire, a dákok régi bányászatának székhelyére.

Az eset, melyről szólani fogunk, világrészünk hegyalko
tásainak legnevezetesebbjei közé tartozik. Szerbiában a Fék 
folyótól délre fekvő Kuczainától, vagy egy még valamivel 
déliebb vidékről éjszaki irányban egy hosszú, csaknem egye
nes vonalú hegyhasadék csap át távol Erdélybe. A felület 
alakja szerint ez hosszú vonalon át a keletre fekvő steyer- 
dorfi hegy vonulat meredek esése által van jelezve; Alibeg
nél, hol a Duna Klissura, és még tovább a Vaskapu szoro
saiban folyik, a mély folyamágy e vonalat átszeli. Kuczai
nától kezdve föl a Maros völgyéig Fetirs mellett és talán 
még tovább is éjszaknak, egy 200 kilométer távolt túlha- 
ladó területen e hasadékvonal különféle eruptiv kőzetek ál
tal van kitüntetve. Cotta, kitől e vonalnak egy igen beható 
leirását birj.uk, ezen eruptiv kőzetek különféle fajtáit egy 
uj név, a Bánátit alá foglalja ősze. Más észlelők, mint előbb 
Kudernatsch és később nevezetesen Tietze és Marka e kő
zetek legfontosabbjait Syenit, vagy „fiatalabb SyeniF-nek
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nevezték, újabb időben igen általánossá kezd válni azon né
zet, bogy ezen fiatalabb Syenitek a  legbensőbb öszefíiggés- 
ben állanak a helyenként megjelenő Propylit telérekkel és 
igy tényleg csak eltávozásai lennének a szabályszerint leg- 
érezdusabb eruptiv kőzeteknek.

Ezen vulkáni termények ott, hol a nevezett vonalon 
fölszinre kerülnek és érintkezésbe jöttek a mészkővel, azt 
el változtatták, a mely elváltozás, minőt például a mészszir- 
teken láthatni, a Vesuv régi feltöltésein szemlélhetőkoek felel 
meg ; a mészkő czukorszemcséjü már vány nyá alakult át és 
gyakran egy önálló, főleg durva Gránátsziklából álló érint
kezési övét alkotott. Ezen képződmények kíséretében azon 
ban a kiilöntéle érczelőjövételeknek egész sorozata jelenik 
meg; vas-, réz-, ólom-, horgany , de arany-, ezüst-, tellur-, 
wismuth-, nickel- és egyebekre is találni.

Kuczaina Szerbiában 1873. óta egy angol vállalat ke
zében van, mely annak kevés aranyát, továbbá az ólom 
és horganyt vezető érezeit nyersen Frey bergen adja el.

Ezen nevezetes vonal menetét jelölik a Dunától éj
szakra Uj Moldova, hol valószínűleg Traján városa állott száz 
aknájával (centum putea Tacitus szerint), Szászka, Csiklova, 
Oravicza, Dognácska, Moravicza bányaközségek sokféle érez 
terményeikkel, melynek további folytatásába esnek Lippa 
mellett Petirs régi bányái *)

Valamivel keletnek a vonal egyenes éjszaki folytatá
sától feküsznek teljesen hasonló viszonyok között Kézbánya 
bányái. Itt ismétlődik ama különféle fajú eruptiv kőzetek

*) Ide vonatkozólag fölemlítjük, hogy C o t t a  ezen állításával 
szemben L ó c z y  Lajos a „Földt. K özi“ 1876. évf. 284. és 285. lap
ján kimutatta, hogy a petirsi és milovai ércztelepek nem tekintendők 
a bánáti ércztelérek folytatásaiként, hanem hogy a petirsi tömzs azon 
tömeges D i o r i t legszélsőbb csúcsa, mely a kréta sediment övét dél
ről h a t á r o l j a ,  míg a milovai a kristályos palák területén van és 
hogy ennek rézérczei nem kontakt képződésünk, hanem impraegnátiók. S.
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egyesülése, igy nevezetesen a Vale Saccában egy Syenit 
tömzsben nagyszámú zoldkőtelérek jelennek meg. Mindinkább 
lehetséges, hogy egy második, jobban kelet félé eső, az 
elsővel párhuzamos, de méginkább megszakított kitörési vo 
nal húzódik Erdélyből Szerbia felé ; ez a vaskapunál, Swinitza 
közelében haladna a Dunán át és talán ehhez tartozik a 
régi Maidanpek bányamű Szerbiában.

Erdélyben még számos helyeken nyerik a nemes féme
ket; a sokat emlegetett Vöröspatak, Nagyág, Abrudbánya, 
Offenbánya, Zalathna és más bányatelepek Erdély nyugoti 
részén egy legkülönfélébb, ifjabb vulkánikus kőzetfajok által 
többszörösen áttört hegységben feküsznek, mely erdélyi ércz- 
hegységnek neveztetik. Vöröspatakon az arany termésállapot 
ban jelenik meg egy trachitos hegyek által környezett 
homokkőben; százakra megy az abban nyitott kicsiny bá
nyák száma; a lakosság legkisebb szövetkezetekben maga 
űzi a bányászást és emellett ismeretesen sok esetben nagy 
arany veszteség áll elő. Nagyág mellett az aranyat leg
nagyobb részben a gazdag tellurérczekből nyerik, melyek
nek telérei a Propylithez tartoznak.

Ezen kerület termelése a közölt kis táblázatban a za- 
lathnai bányakapitányság rovata alatt van felsorolva; az többre 
megy egész Magyarhon és Erdély arany ösztermeléséuck 
felénél és ez kétségenkivül Európa leggazdagabb kerülete.

Oraviczát, mely az emlitett bánáti vonulathoz tartozik, 
kevéssel ezelőtt egy angol társulat művelted, mely nagy 
reményt fűz hozzá

Magyarlion arany előjövetelei kevés, igen kicsiny mü
vek kivételével, milyen például a bazini Pozsony közelében 
arany vezető kovandokra — mind a vulkánikus területekhez tar
toznak. Sok helyütt találni kiterjedt munkálatok nyomait a 
rómaiak idejéből és bizonyos, hogy jelenlegi termelése fokoz
ható. Európa számos fölhagyott arany területivel a Pala, 
Gránit vagy Gneiszhegységekbeu ellentétesen ezek mai



2 1 0

napig egyedül bizonyultak be tartósan jövedelmezőknek 
és azokat még most is reményteljeseknek kell nevez
nünk. S. S.

A dunai Tracliylesöpört jobbparti részének földtani leirása.

(Dr. Koch Antal egyet, tanártól. Budapest, 1877. 4°. Kiadja a m. tud.
Akadémia).

Azon Trachytkegyek, melyeknek szép alakú ormai fő
városunk éjszaki láthatárán kékeinek, nemcsak a Duna part
jainak egyik legszebb részét képezik, nemcsak mint neve
zetes események színhelye hazánk történetében szerepelnek, 
hanem természeti alkotásuknál fogva is különösen a geolog 
figyelmét vonják magukra. A hatalmas folyó lesiető víztö
mege itt talál legelőször a vulkáni erő által létrejött aka
dályokra, melyek habár útját elállni nem bírják is, de ke
leti irányát délire átváltoztatják. A hegység kedvező hely
zete a főváros szomszédságában, kőzeteinek változatossága 
és különössége és rétegalkatának érdekes viszonyai könyen 
magyarázzák meg azon figyelmet, melyet már számos geolog 
fordított ama szép vidék átalakulására ; de a dolog termé
szetében fekszik, hogy a dolgozatok, melyeket eddig a 
tárgyról bírtunk, majd szélesebb körii vizsgálatok csekély 
részeként jelentkeznek, majd a kutató különváló irányához 
képest a vidék geológiai jellemének csak egyes vonásait 
karolják fel. Annál nagyobb megelégedéssel fogadjuk e fent- 
czimezett munkát, mely a dunai trachytcsoport jobbparti 
részének oly beható és részletes leírását adja, a minőt egy 
vidék földtani monographiájától csak követelhetünk.
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A munka tárgyát azon köriilbelőí5 □ mértföldnyi terület 
képezi, mely egyrészt a Dunának Esztergomtól Szent-Endréig 
nyúló folyása, másrészt pedig a pilisi és szentléleki patakok 
határvonalai közé esik. A föladat természetéhez képest a 
munka két főrészre oszlik, melyek elseje a vidék oro- és 
kydrographiai viszonyait tárgyalja s a földtanilag leírandó 
terület külső vonásait ismerteti meg az olvasóval.

A szerző azon bevallott szándéka, hogy a vidék láto
gatójának tudományos vezérül szolgáljon a könyv, már ezen 
ezen első részben is nyilvánul s ezért a hegység dornbo- 
zati viszonyainak leírása egyszersmind a hegycsúcsokra ve
zető utak, valamint a tájékozás végett fontos pontok kijelö
lésével jár. Ugyanezen czélra való tekintet hozta magával, 
hogy a másik főrészben a beosztás nem a geológiai képle
tek sorrendjéhez, liaDern a helyrajzi viszonyok alapjához 
alkalmazkodik. Szent-Endrénél kezdve s éjszaknyugat felé 
haladba követi az olvasó a szerző tudományos kirándulásait 
a völgyekben, vízmosásokban feltárt rétegsorozatokat vizs
gálja, a felbukkanó trachytvállfajokkal megismerkedik, kö
vületeket gyűjt, melyek által a harmadkori lerakodványokat 
több emeletre oszthatja, megvizsgálja a felmerülő érdekesebb 
ásványokat és jegeczalakukat, végre a trachytképződmények 
szerkezetéből az egyes válfajok viszonylagos korát határozza 
meg és tufáik helyzetéből geológiai állásukra is tud követ
keztetni. A munka szövege közé igtatott számos ábra a 
nevezetesebb feltárások rétegfekvéseit, a négy kőnyomata 
tábla pedig a kőzetek górcsövi szerkezetét tünteti föl, mig 
az egész terület földtani képét egy nagy méretű, szinn}0 
matu tábla nyújtja.

A szerző vizsgálatainak főeredményeként tekinthetjük 
a kijelölt területen előforduló trachytválfajoknak megkülön
böztetését és pontos leírását, valamint ezen kőzetek korbeli 
viszonyainak szorosabb meghatározását.

A dunai Trachytok a neogeu korszak szii lőttjei, kitö-
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résük azonban ezen bosszú kor különböző alosztályaiba esett. 
A mediterrán emelet felső osztályába sorakoznak a savasabb 
trachytválfajok, u. m. a nevezetes Gránát-Trachyt, mely a 
csődi hegy tömeget alkotja, továbbá Labradorit-Amphibol- 
Trachyt és még augitos trachytkőzetek; ellenben a basal
tokhoz már közelebb álló Augit-labrador-trackytok a szár
mát időben képződtek. Nevezetes, hogy még a pontúsi eme
letbe való finom Trachyttufa is fordul elő, bizonyítékul, hogy 
a vulkáni erő e trachytvidéken még akkor is működött, 
midőn szomszédos helyeken már a bazaltkitörésekhez ké
szült.

A mi ezen trachytválfajok elnevezését illeti, a szerző 
czélszerübbnek látta a kőzeteket főalkatrészeik felsorolásá
val jelölni, mintsem minden egyes helyi válfajnak uj nagy
hangú nevet adni. Ezen eljárást a munka monographiai jel
lege igazolja s azért szivesen fogadunk el oly elnevezéseket 
mint p. o. Labrador-Amphibol-Augit-Trachyt vagy Labrador- 
Biotit-Gránát-Tracbyt, ott hol egy körülirt területen előfor
duló kőzetek leírásával van dolgunk, mely kőzetek nem egy 
általános magma módosulatai, hanem különböző kom erup 
ti ók önálló terményei gyanánt tekintendők.

Geológiai tárgyról Írva nehéz az elmélet vagyis he
lyesebben a hypothesisek terét kikerülni, minthogy többnyire 
épen az és/lelt tünemények magyarázata ad érdeket az 
összegyűjtött adatok halmazának. A dunai Trachit-csoport 
leirója sem teheti, hogy helylyel közzel arrétegzeti viszonyok
nak magyarázatát ne kisértse meg s nem lesz könyvének 
olvasója, ki nem épen ezen részleteit kövesse kiváló érdek
lődéssel. De ha a vulkáni erők működésének mindeddig 
még elég homályos kérdésében észrevételt tennünk szabad, 
úgy hiszük, hogy dr. Koch ur a vulkáni tömegek emelő 
erejének Dagyobb szerepet tulajdonítani hajlandó, mint a 
miuőt a mostani vulkánokon tett figyelések igazolni látsza
nak. így p. o. a csődi hegy alakzati viszonyait magyaráz-
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vári, a szerző szükségesnek tartja feltenni, hogy a feltóduló 
trackytláva a felette elterjedd oligocün rétegeket kúpalakulag 
feltolta és a nélkül, hogy teljesen áttörni hirt volna, ama 
rétegek hurka alatt merevedett meg; a mostani trachyt-luipot 
csak a denudátió hatása hozta volna napfényre. A tények 
efféle magyarázata csakugyan egy régi s most már általá
nosa n elvetett elméletekre emlékeztet és a csődi trachyt 
által buborék módjára felnyomott rétegektől egy Buck-féle 
emelkedési kráterig csak egy lépés marad. A szerző által 
felhozott érveket, u. m. az oligocün rétegek quaquaversalis 
dőlését a Traehit körül és magának a Trachytnak kúphéjas 
elválását nem tartjuk elég nyomatékosoknak, hogy oly fel
fogásra kényszeritsenek, melynek megdöntésébe Scrope óta 
a legjelesebb geologok, a jelenségek szorgos megfigyelése 
mellett fáradoztak. Ezzel egyébiránt nem mondunk mást, 
mint hogy minden specziális földtani tárgy elméleti magya
rázatánál az egyéni felfogásnak és képzelőtehetségnek nagy 
tér nyílik s hogy fájdalom, talán egy tudományban sem 
szorultunk anyira a hypothesise!? használatára mint a geo
lógiában. I. B.

V e g y e s e k .
F ö l d r e n g é s e k  D é  1-A m e r  i k á b a n .  Dél-Amerika vulkán

területein ismét erős füldingások dühöngnek. Limai tudósítások szerint 
ott máj. 9-én esti 8 óra 30 p.-kor egy 4 egész 5 perczig tartó rázkó
dás éreztetett és ezt még több gyengébb követte.

A tenger visszahúzódott a parttól, hogy annál nagyobb erővel 
támadja meg azt több ízben.

Mollendonál a vasút a tenger által 300 lábnyi hoszban átszakitta- 
to tt; záradékul egy iszonyú orkán támadt, mely megakadályozta a ha
jók közeledését és a házak tetőit lehordta.

A r i c á b a n számos lökés iszonyú kárt tett a városban és a nép 
kimenekült a helységből. A tenger hirtelen kilépett és 10—15 lábnyi
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magas hullám hömpölygőit át a parton mindent elsodorva maga előtt. 
És ezen vész 8-szor ismétlődött.

Legiszonyúbb volt a rázkódás Chanavayaban; itt a talajban he- 
lyenkiut 15 mét. mély hasadékok nyíltak és az egész felület megválto
zott ; 200 ember elveszett.

Antofagastanál a légkör veres fény által volt megvilágítva, mely talán 
a San Pedro de Atacama tűzhányótól eredt. A tenger a város keres
kedelmi negyedét 4 óra alatt teljesen elsöpörte. Ezen kívül még több 
tengerparti helység, sőt nehány sziget is többé kevésbbé szenvedett.

Hopkins tudósítása szerint május 1-én a nagy K i l a u e a  kráter 
a M a u n a - L o a  oldalán működésébe lépett; 4-én már több rázkódást 
észleltek az observatoriumban. 3 órákkor éjfél után láva dobatott ki 
mintegy 100 láb magasságig és ezután még mintegy 50 más lávakiömlés 
működött. Gőzkiömlés követte ezt egy 4 mértföld hoszu hasadékon a 
hegy lábánál. Május 5-én a kitörés szűnvén, egy észlelő társaság leszállt 
:i t;igas kráterbe, ennek^sik fenekén egy kitörési kúp emelkedett 1400 
láb átmérővel 700 láb magasságra, több helyen láng és salak lövelt 
elő. Üveges szálak Lővén voltak a kürtőben. Ezúttal nyugalom állott be.

Azonban május 10-én délután 4 - 5  óra közt Hilonál Hawaii szi
get kelet partján a tenger ingadozása észleltetett.

Három negyed 5-kor a nagy földrengési vizlmllám elérte a hely
séget. A legnagyobb különbség a hullám völgy és hegy közt itt 36 
láb volt; a sziget ellenkező oldalán Kealokekua öbölben 30 láb. A 
tenger kiömlései erősek és tömegesek voltak és egész napon ismétlőd
tek. A nagy hullám úgy látszik valamenyi szigetet egyszerre érte, te
kintet nélkül helyzetükre; de” magassága sehol sem volt oly tetemes 
mint Hilonál. 1868-ban egy nagy földrengés okozta hullám Arequipat 
és Aricat elpusztitá; 30000 lélek veszett el akkor. Föltéve, hogy a 
hoszusági különbség ezen szerencsétlen sorsú városok és Honolulu közt 
5 órát tesz ki és a földrengés központja helyesen ismertetett fel, úgy 
1868-ban az 5000 mértföldnyi távolságot Ariea és Honolulu közt 12 
óra alatt kellett megtennie a hullámnak, ez tehát óránként 446 mértföldet 
futott át.

Az idei földrengés dél és délkeleti irányból jött. (Nature 400 sz. 
1877.) L. L.

*

C o l u m b i u m o t  t a r t a l m a z ó  á s v á n y o k .  Smith S. L. 
Louisville-ben az egy. államok uj lelhelyeiről pontos vizsgálat alá vett 
több ilyen ásványt, melyekre nézve kívánja, hogy fémtartalmúk colum-
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bin innak neveztessék az állalánofan el (erjedt niobium helyett. Indoka 
fölszőlalásának az: bogy Rose H. helytelenül használta a niobsav el
nevezést arra, melyet a Bodenmaisi C'olumbitban talált és azonosnak 
ismert fel a Hatchett által 1801-ben fölfedezett colnmbium-savval, mért 
is az eredeti elnevezést óhajta fentartani.

Smith azt véli, hogy az első tekintetre bonyolódott és szabály
talannak látszó összetétele a columbat vegyekuek egyszerűbbé lesz, 
mihelyt pontos megkülönböztetése történik az egy elegyben előforduló 
válfajoknak. így  a legjobban ismert idevaló ásvány a C o i n  m b i t 
egyszerű vas és mangán colnmbátnak tekintendő ; a M i c r o 1 i t mész- 
columbátnak jelentkezik; a P y r o c h l o r  a ceriumsávak és mész co- 
lumbátja, de hogy ezekből melyik neutral columbat és melyik nem, 
az még eldöntésre vár

A H a t c h e t o l i  t-ot Smith neutral urán és mész colnmbátnak 
tekinti, a S a m a r  s k i  t-et aljas vas, után és yttrium-savas columbát- 
nak. Az Y 11 r o t a n t a 1 i t és Eu x e n i t az yttrium és urán aljas co- 
lumbátjai, az első tisztán viztelen, a második vizet tart. A F e r g u s o n i t ,  
az ytrium víztartalom aljas columbátja és a K o g e r s i t egy még 
basicusabb columbát. (Nature 400 sz. 1877.) LL.

*

A n é m e t  f ö l d t a n i  t á r s u l a t  ezévi nagygyűlése szeptember 
hó utolsó napjaiban B é c s b e n fog megtartatni, rendezőkül H a u e r  
Ferencz udv. tan. és Dr. N e u m a y r  M. tanár urakat választották 
meg és az ezek által egybeállitott programm a következő: s ^ e p t e m -  
b e r 26-án : jelentkezés a tudományos club helyiségeiben, I. Eschenbach- 
gas.se 9., este társas összejövetel ugyanott. S z é p  t e m b e r  27-én első 
ülés 9 órakor a mérnök és építész egyesület nagy termében, I. Eschen- 
bachgasse 9. Délután megtekintése a cs. k. birodalmi földtani intézet
nek. Este társas öszejövetel. S z e p t e m b e r  28-án második ülés ugyan - 
ott, hol az első. Ülés után megtekintése a cs k. udvari ásványtárnak, 
délután 5 órakor társas ebéd. S z e p t e m b e r  29-én harmadik 
ülés anevezett helyen. 1 órakor kirándulás a Kahlenbergre, ebéd 
ugyanott. A gyűlés résztvevőinek megérkezésük alkalmával jegyek  
állíttatnak ki, melyek egyúttal a tudományos club vendégjegyei is lesz
nek és annak használatára jogot nyújtanak.

A nagygyűlés kapcsában, kedvező időjárás mellett, a következő 
kirándulások helyeztetnek kilátásba;

1. A nagy gyűlés előtt kirándulás a „Salzkammergut“-ra, hova
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M o j s i s o v i c s  bányatanácsos ur hivja meg a nagygyűlésre utazókat, 
hogy fölkeresnék Hallstadt és Aussee környékének érdekes Triashelyeit. 
Ezen kirándulásra S e p t e m b e r  24. és 25-re tűzetett ki. Találkozó 
September 23-án este Seeauer szállójában Hallstadton, hol az érkezőket 
Mojsisovics ur fogja fogadni,

2. September 30-ától október 2-ig kirándulás B r ű n n  környé
kére M a k o w s z k y  tanár vezetése mellett. Indulás szeptember 30-án 
reggeli 7 órakor az államvasuton.

3. September 30-án és október 1-én F u c h s  Tivadar ur és 
K a r r e  r Felix urak vezetése mellett kirándulás a b é c s i  v í z v e z e 
t é k  mentében. Indulás September 30-án reggel a déli vasúton.

4. September 30-ától október 2-ig kirándulás a P i e s t i n g -  
t h a I, a „neue W elt“ és S e m m e r i n  g-re; pontos programm itt még 
meg nem állapítható, mert az a leobersdorfi pálya megnyitásától függ. 
A két első napon S t u r bányatanácsos, a harmadikon pedig T s h e  r- 
m a k igazgató urak lesznek a vezetők.

A nagygyűlés és a kirándulásokra való jelentkezéseket lehetőleg 
korán, de legkésőbb September 15-éig a cs k. b i r o d a l m i  f ö l d 
t a n i  i n t é z e t  i g a z g a t ó s á g á h o z ,  Bécs, III. Rasumofsky- 
gasse 23. kell intézni.

Ennek kapcsában fölemlíthetjük, hogy a Neues Jahrb. für Min. 
etc. ez évi V. füzetében Dr. K r e n n e r  József tagtársunk a Bécsben 
öss/.együlekező szaktudósok figyelmét B u d a p e s t r e  is fölhívja, 
hol úgy a m. k. földtani intézet, mint a magy. földtani társulat és a 
magy. n. Muzeum részéről örömmel üdvözölve, gyűjteményeink kívána
tos megtekintése után egy közeli Trachyt-Bazalt területre kiránduláso
kat is lehetne rendezni. S. S.

TÁRSULATI ÜGYEK.
(Szakülés 1877. junius 6-án. Jegyzőkönyvi kivonat.)

1. Dr. S z a b ó  J ó z s e f  értekezett a Heves megyében Szarvaskő 
falunál, Egertől éjszakra előjövő Wehrlit nevű kőzetről. (Lásd a jelen 
számban.)

2. S c h a f a r z i k  Fercncz felolvasta Dr. R o t h  Samu értekezé
sét ,,Az alacsony Tátra melaphyrjairól.“

Szerző az alacsony Tátra melaphyrjairól átalában, majd pedig 
részletesen értekezik. A Hanns H ő f e r  által (Neues Jahrb. für. Min.
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etc. 1871.) közölt becses dolgozat, valamint a Dr. S t e i n e r  által vég
hez vitt vegyelemzések és Dr. S z a b ó  lángkisérleti meghatározásai, 
úgy szerző kísérletei és 32 csiszolaton véghez vitt’górcsövi vizsgálatai 
után a kőzet vegyalkatáról lehetőleg tiszta képet szándékozik nyúj
tani. A részletes leírásnál Höfer felosztását — 1) tömött, 2) jege- 
czes, 3) porphyros, 4) mandolaköves Melaphyrok — csak a makros- 
kopiai vizsgálat után tartja helyesnek; a górcsövi vizsgálat után szerző 
a következő négy csoportot különbözteti m eg: 1) tömött, 2) mikro- 
jegeczes, 3) porphyros, 4) mandolaköves Melaphyrok. A t ö m ö t t Me- 
lapyr csoportjához olyan példányokat számit, melyek még a górcső 
alatt is a kijegeczedésnek nyomait egyáltalában nem, vagy alig mutat
ják. A m i k r o  j e g e c z e s  Melaphyrok alatt összefoglalja azokat, me
lyeket Höfer tömötteknek mond. A p o r p h y r o s  Melaphyrokat föl
osztja, a) olyanokra, melyek már makroskoposan mutatkoznak porphy- 
roknak és b) olyanokra, melyeknek porphyros szövete csak a górcső 
alatt észlelhető. A t ö m ö t t  Melaphyr számos változata képződésére 
nézve két csoportra osztható, a) melyek kijegeczedésiikben meg lettek 
akadályozva, és b) melyek jegeczes Melaphyr átváltozása folytán ke
lethez! ek. A m i k r o j e g e c z e s  Melaphyroknál a különböző nagy
ságú Földpát-tűkön és Magnetit-szemeken kivid még Magnetit átválto
zása folytán keletkezett Hiimatit-lemezeket és Limonit által sárgára, 
vagy valami vas-silikát által zöldessárgára festett foltokat láthatni, mely 
utóbbiak a mandolaképződés kezdetét jelentik. A p o r p h y r o s  Me
laphyrok közül a jegeczesnek látszó Melaphyrok átmeneti tagnak te
kinthetők a mikrojegeczes és tulajdonképeni porphyros Melaphyrok 
között. A tulajdonképeni porphyros Melaphyrnál a nagyobb földpát- 
egyedek a górcső alatt az átváltozás határozott nyomait mutatják. A 
vérveresre festett Földpátok a kerüktök és hasadási mentében lera
kodott Hii m a t i t-lemezek által vannak veresre festve, a veresre festett 
övön belől majdnem színtelen az ásvány. A Höfer által vékony erek 
alakjában Vikartóc mellett talált Heulanditot hajlandó veresre festett 
Földpátnak tartani. Egy veresre festett és egy fehér szinü földpátot 
lángkisérletileg megvizsgálva, mind a kettő jelleges A n d e s i n n e k  
találtatott; ugyanazon kőzet alapanyaga, mely ép vagy Hümatittá át
változott Magnetit és homályos Földpát-tűkből áll, a lángkisérletben 
bázikusabbnak mutatkozott, mint a Földpát. Észlelt más typikus por- 
phyrokat is, melyeknek Földpátja világos zöldes szinü és a lángkisér
letben L a b r a d o r i t n a k  bizonyult. Hajlandó elfogadni, hogy az ép 
kőzetek földpátja A n d e s  in,  mi g az elmállottaké az alkali-trrtalom 
csökkenése folytán bázikusabb lett. Megerősíti H ö f e r  azon következ-
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tetősét, hogy az alapanyag nagyobbára Földpátokból áll, de másrészt 
tagadja a szabad kovasav jelenlétét az elegyrészek sorában, egy esetet 
kivéve. A  m a n d o l a k ö v e s  Melaphyroknál törvényül kimondja sz., 
hogy minél épebb a kőzet, annál kevesebb benne a mandolako. Rész
letes tárgyalás után annak belátására j.", hogy az alacsony Tátra me- 
laphyrjainak mandolakövei nem praeexistált üregeknek töltelékei, ha
nem hogy a kőzet anyagában képződtek, részint a Földpátok, részint 
pedig az alapanyag elváltozása folytán; kimondja, hogy a mandola- 
kövek mennyiségéből a kőzet állapotára lehet következtetni és hogy 
a mandolakövek nem okozói a kőzet átváltozásának, hanem inkább az 
átváltozás eredményei Fölemlíti végül, mint a Melaphyr átváltozásának 
egy sajátságos nemét, az E p i d o t  képződését. Látni lehet, hogy a 
Pistazit itt nem Képződött praeexistált repedésekben, hanem a kőzet 
tömegében annak bizonyos irányban történt átváltozása folytán. Az ala
csony Tátra Melaphyrjaiban előforduló érezekből a Pyrit, Chalcopyrit 
és Malahytot említi fel, melyek csak behintve fordulván elő, nem is 
bányásztatnak. — Záradékul őszinte köszönetét fejezi ki Dr. S z a b ó  
József egyet, tanár és Dr. S t e i n e r  Antalnak szives közreműködé
sükért.

3. S c h m i d t  S á n d o r  előterjesztő Dr. K o c h  A n t a l  ré
széről : „Megjegyzések Rochlitzer József földtani térképe (Fruska 
Gora) felett és nehány adat ezen hegység földtani ismertetéséhez“, (L. 
a múlt számban.)

4. Z s i g m o n d y ^  V i l m o s  jelenti, hogy a városligeti artézi 
kút sikerültnek tekinthető. (L. a múlt szám „Vegyes“ rovatában)

5. S c h a f a r z i k  F e r e n c z  nehány csinos kövületet mutat 
he a budai márgából, melyeket kirándulásai alkalmával gyűjtött.

6. B r u i m a n n  V i l m o s  egy a budai Szép Juhásznénál a 
Bugát-féle kertben kiásott nagyrobb példány Limonitot (mocsárércz) 
mutatott be.

7. A m á s o d t i t k á r  bejelenti a következő társulati uj rendes 
tagokat: S c h w e r e r  János, (aj. Zsigmondy Vilmos), H o f m a n n  
J .e n ő  (aj. Zsigmondy Vilmos) és F r a n z e n a u  Á g o s t o n ,  (aj. Dr. 
Krenner József).
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M ik ro p h .o to g ra p h . ia  éa P h o t o t y p i a .
A iá. kir. műegyetem vegyiparmütani laboratoriurnában készítette Dr. Schimann.
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