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Adatok a Hargita déli részének petrographiájához.
Budai Józseftől.
(Előadva a magy. földt. társ. 1881. évi márczius hó 2-án tartott szakülésén.)

A Hargita hegycsoport déli elágazásai közt van egy hegysor, mely
délnyugotí irányban Csikmegye és Erdővidék közé heékelve, ezen két
területet egymástól elvá'asztja. Ez a hegyláncz, mely az emlitett terüle
tekre nézve vízválasztót is képez, megszakadás nélkül húzódik egészen
Tusnádig. A hegygerincz magassága mindenütt meglehetősen egyenletes,
de vannak egyes nagyobb kúpalaku emelkedései is, mint pl. a Barótkköve, Mi'ácshegy, Kakukhegy és a Pelecske. A Hargitának ezen ágát
a Büdös hegycsoporttól — mely petrographiai tekintetben ezen hegyek
nek folytatását képezi — a tusnádi Olt-áttörés választja el.
Az 1878-ik év nyarán többször volt alkalmam ezen hegységbe ki
rándulni s az ekkor gyűjtött auyagot az 1879-ik évben az egyetem ás
ványtani intézetében részletesen meghatároztam. Az eredmény az, hogy
több oly kőzetféleséget sikerült fölismernem, melyet eddig a hegység
nevezett részeiről senki le nem irt s épen ezért el nem mulaszthatom az
elért eredményeket és a helyszínén gyütött tapasztalataimat közölni,
mert meggyőződésem, hogyha valaki vidékünk eruptív kőzeteinek rész
letesebb tanulmányozásába bocsátkoznék, adataimban egyes lényeges
támaszpontoknak jutna birtokába, melyek a kitűzött czélt sok tekintet
ben megkönyitenék.
Ki kell azonban előre jelentenem, hogy a leírandó kőzeteknek
csak bizonyos lelhelyeken való fellépését constatálhatom, de azok elter
jedéséről és más kőzetekkel való érintkezéséről adataim részben hiá
nyosak, mert a kutatást a sürü járhatatlan erdők és a buja növényzet
igen sok helyen majdnem lehetetlenné teszik. A nevezett hegyláuczból
bejártam a Mitács hegy nyugoti és délnyugoti oldalát egészen a tetőig;
innen a hegygerinczeu át a Pelecskére menten s ezen hegynek keleti,
délkeleti részét, valamint tetejét is fölkerestem. Részletesebben csak egy a
hegység fő elágazásától délkeletre fekvő hatalmas emelkedést, a NagyMorgó hegyet kutattam át, mely az eruptiv vidéknek legérdekesebb
Földt. Közi. XI. évf.
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pontját képezi s ezen magánosán álló begyet egész terjedelmében, több
irányban bejártam.
A Nagy-Morgó hegy a nagy-baczoni erdőségek közt, közvetlenül
a kárpáti homokkő' szomszédságában fekszik s a homokkő a hegy alatt
íekvő patakok vízmosásaiban igen sok helyen föltárva található. A kö
rülötte fekvő apróbb hegyek közül hatalmasan kiemelkedik s bár a
Pelecske vagy Mitács magasságát nem éri el, de a Büdös hegycsoport
csúcsának magasságát már megközelíti. A Herbich-féle térképen a hegy
a kárpáti homokkő területbe van fölvéve, ámde én meggyőződtem, hogy
a hegy egész tömegét Trachytok képezik, melyeknek töredékei a hegy
lejtőjét apróbb-nagyobb tuskókkal elborítják, de a kőzettöredékek a hegy
teteje felé folyton nagyobbodnak s végre a hegytetőn jól kiemelkedő,
öszefüggő szirtet alkotnak, minek alapján bátran állíthatom, hogy ezen
hegy Trachytja — bár kissé távol esik a központi Trachyt-tömegtől —
valóban szálban fekvő kőzet.
A Nagy-Morgó hegyen kétféle Trachyt fordul elő, t. i. Biotit
Amphibol Oligoklas Quarz Trachyt és egy Tridymitet tartalmazó
Plagioklas Trachyt. A két Trachyt-féleség közül a Tridymittartalmu határozottan öregebb mint az Oligoklas Quarz Trachyt, mível
az utóbbi kőzet a hegységnek majdnem minden pontján számtalan zár
ványt tartalmaz az előbbiből; a zárványok mogyoró nagyságuakon
kezdve egész fejnagyságuakig váltakoznak s néha egyetlen tuskóbau
7— 10-et is találhatunk. Olykor a Tridymit Trachyt zárványokban még
egy másik Tridymit Trachyt zárványt is láthatunk, tehát a Tridymit
Trachytok sem egyetleu eruptiónak voltak eredményei.
A két Trachyt-faj közül a hegység fölépítéséhez lényegesen csak az
Oligoklas Quarz Trachyt járul; ellenben a Tridymit tartalmú AmphibolPlagioklas Trachyt elterjedése igen korlátolt s csupán a hegy délnyugoti tövében a „Sóspatak“ nevii helyen látunk belőle egyes nagyobb
tuskókat magánosán vagy a fiatalabb Tracbyttal öszefüggésben. Úgy
látszik, hogy a későbbi nagymérvű Oligoklas Quarz Trachyt eruptió a
régibb, de kevés elterjedéssel biró Amphibol-Plagioklas Trachytot vég
kép eltemette. Megjegyzem itt, hogy Plagioklas tartalmú Quarz Trachy
tok vagyis Dacitok a Hargita hegycsoportból ez ideig ismertetve nem
voltak s a Biotit-Amphibol Oligoklas tartalmú savasabb Trachytok ed
dig csupán a Büdös hegycsoporton vannak kitüntetve.
Áttérve a kőzetek leírására, megjegyzendőnek vélem, hogy minden
egyes górcsői praeparatumot vagy lángkisérleti eljárást külön nem irok
le, hanem az ugyanazon kőzetféleségről nyert eredményeket öszefoglalva közlöm; ha a különböző lelhelyü példányokon azonban valami
eltérés tapasztalható, az mindig külön kiemelve van.
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Biotit- Amphibol- Oligókl'aft- Q'uarz-7 rachytok.
A Nagy-Morgó különböző pontjairól.

A kőzetek alárendelt világosszürke vagy sárgásvörös alapanyagá
ban nagy menyiségü ikerrovátkás, jól hasadó fehér üvégié nyit Plagio
klas látható. A kristályok 5 — 8 mm. kosznak. A Biotit hatszöges fénylő
fekete lemezkéi már gyérekben vannak az alapanyagban s gyakran
2 mm. széles és 4 —5 mm. kosza hexagonos oszlopkákká nőttek ősze.
Az Amphibol ritkán föllépő nagy egyénei 5 mm. kosznak és 2 mm.
átmérőjüek ; az apró fénylő fekete tüidomu vékony Amphibol-kristálykák azonban sűrűn vannak a kőzetbe behintve. A nagyobb Amphibolok
fénytelenek, mállottak, a kisebbek rendesen épebbek. A kőzetben gyé
ren hintve viztiszta zsirfényü Quarznak apróbb-nagyobb kristályai is
láthatók, még ritkábban egyes zsirfényü zöldes Angit kristály is föltű
nik. A kőzet sok tekintetben kasonlit a Büdös hegység Oligoklas Traehytjához, de lényegesen különbözik attól a Quarz jelenléte és a Titanit hiánya által s minthogy kőzetünk szabad Qnarzot is tartalmaz,
hihetőleg még savasabb mint a Büdös hegycsoport Oligoklas Tracbytja.
Górcső alatt a viztiszta szabályos körvonalú földpát metszetek
jó hasadást s polarizált fényben a hoszanti metszetek sűrű ikerrovátkoltságot, a haránt metszetek többnyire héjas szerkezetet mutatnak. A
földpátok néha egészen épek, mások a széleken fehér át nem látszó
kaolin kéreggel vannak körülvéve. Zárványai közül találunk alapanyag,
üveg, légbuborék zárványokat s majdnem mindenik egyénben több-ke
vesebb számú viztiszta tüidomu hoszu Apatitot. A földpát-repedésekbe
néha utólagosan képződött Limonít is behatolt. Az Amphibolok és Bio
titok a legkülönbözőbb megtartási állapotban láthatók s az egészen ép
egyénektől kezdve a végkép elmállotfakig mindenféle átmenetek észlel
hetők ; a szürkésfehér vagy fekete felhős áttetsző mállási termények
a kristály ép magvát körülveszik, néha azonban a teljesen elváltozott
ásványok helyét már csak a mállási termények jelölik, melyek a leg
több esetben még mutatják azon ásványmetszetnek alakját, melynek elmállásából képződtek. A sárgásbarna Amphibolok haránt metszetei a
c c P, go iPco alakot mutatják, továbbá a jellegző rhombmezők is föl
tűnnek. A Biotitok finom leveles hasadást tüntetnek elé, végeiken kiczafatosodnak, OP-re függélyes hexagonos metszeteik át nem látszok,
nem dic'nroitosak. Némely Amphibolon héjas szerkezet is észlelhető; az
ilyen kristályon egy külső világosabb és egy belső sötétebb burok lát
ható s ezen sötét mag dichroitosabb mint a külső világos burok. Quarz
a csiszolatban nem látható, mert a laza alapanyagból csiszoláskor kihull,
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de a lángkisérletben sajátságos negativ tulajdonságai alapján könyen
kimutatható. Az Angitoknak szürkészöld szinü, dichroismust nem mu
tató szabálytalan körvonalú kristályai ritkán láthatók a csiszolatban s
polarizált fényben néha mint ikrek tűnnek föl. Az alárendelt alapanyag
nak csak kis része áll isotrop színtelen vulkáni üvegből; legnagyobb
részét apró földpát léczek és egy közelebbről meg nem határozható
sárgásbarna szinti, apró oszlopokat képező nem dichroitos ásvány ké
pezi s ezekhez még gyakran kis menyiségü Apatit is járul.

Plagioklas-Ampibol- Tridymit- Trachytok.
Nagy-Morgó hegy, Sóspatak, a hegy dny. részéről.

A szürkés színű kőzetek igen aprószemü s rendesen mállott, fény
telen elegyrészeket tartalmaznak. Egyes példányok a gyéren kivált na
gyobb plagioklasoktól porphyros színezetűek, de a földpát-kristályok
nagy része igen apró szürkésíehér, zsirfényü vagy fénytelen, szabálytalan
alakú és sem ikerrovátkát, sem hasadást nem észlelhetünk rajtok kézi
nagyitóval. A nagyobb fehér, fénytelen kristályok auyira mállottak,
hogy körömmel is karczolhatók. A földpátokkal egyenlő menyiségben
vannak elegyedve az apró fénylő fekete Amphibolok s a kőzet uralkodólag ezen két ásvány alapanyag nélküli grauitos elegyéből áll s ezek
hez — mint járulékos elegyrészek — igen gyéren előforduló Biotit-lemezek és zöldes Angitok csatlakoznak.
A kőzetben lielylyel-közzel borsó vagy bab nagyságú Liinouittal
bevont barna üregek is láthatók ; ezek némelyikében utólagosan képző
dött 1 m. m. átmérőjű fehéres Tridymit hexagonok vannak kiválva
olykor magánosán, máskor a jellegző hármas ikrekben. Olykor a
Tridymitek is Limonit kéreggel vannak bevonva. Mint utólagos kép
ződmény ritkán előfordul ezen üregekben egy apró négyzetes rend
szerbe kristályodó rozsdaszinü ásvány is, melyen kézi nagyitóval tisztán
lehet látni az mP és <x> P oo öszetett alakot. Ezen ásványt köze
lebbről csak akkor lehetne meghatározni, ha az elemzéshez kellő
menyiségü anyagot gyüjthetnénk, de ez — tekintve a kristály apró
ságát és gyér előjövetelét, — aligha fogna sikerülni.
Górcső alatt látni, hogy a kőzet egyenlő menyiségü földpát alap
anyag nélküli granitos elegye. A földpát többnyire egyenlő nagy
ságú rövid-léczalaku metszetekkel van képviselve; egyszerit fényben
viztiszta átlátszó, közepén gyengén sárgás színű. — Hasadást nem
mutat, de annál több egyénen láthatók repedések. Két nikol között csak
a kristályok szélei mutatnak egyöntetű színjátékot, a kristály közepét
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képező szabályos alakú sárga rész a lényt nem polarizálja s csak egyes
kristálykák vagy kristályfoltok mutatják néha a plagioklasíéle pótszineket. A kőzet földpátja tehát teljesen sanidinossá lett s hogy ezen kőzet
a hő behatásának volt kitéve, arra a Tridymit jelenléte is utal. Az
Amphibolok szabálytalan körvonalú hosz- vagy harántmetszetei erősen
mállottak s néhol vöröses barnák, máshol mállási terményekkel vannak
környezve ; főtengelylyel egyközes metszetei harántul erősen meg van
nak repedezve, sőt a repedéseknek megfelelőleg el is válanak a tagok
egymástól. Ez a tünemény is hihetőleg az utólagos hő behatásának
tulajdonítható s én már a Büdös-hegy alatt előforduló Oligoklas Trachyton is észleltem az Amphibolon hasonló haránt repedéseket és elvá
lásokat. A rhombmezős metszetek gyakoriak s a dichroismus a legtöbb
kristálynál még elég élénk. Sárgásbarna szinü Biotit metszetek és
zöldes szabálytalan alakú Augitok a csiszolatban nagyon ritkán látha
tók. A többi elegyrészek között tetemes menyiségü és nagyságú
hoszu viztiszta Apátit tűk láthatók.

Plagioklas-Amphibol-Trachyt, mint zárvány a Biotit-Amph.- Oligoklas Trachytban.
A Nagy-Morgó tető keleti része.

A kőzet úgy az elegyrészek viszonyos menyiségére, mint szövetére
nézve egyezik az elébb leirt Tridymit Trachyttal, csakhogy a hólya
gos űrökben és erekben képződött ásványok abban hiányzanak. A
szürkés szinü kőzet elegyrészei oly aprók, hogy mikroskoposan már föl
sem ismerhetni. Górcsővel vizsgálva látjuk, hogy az elegyrészek köl
csönös viszonya egyezik az elébb leirt kőzetével, de a megtartási á lla 
potban lényeges a két kőzet közötti eltérés, amenyiben itt az uralkodó
Amphibolok és a járulékos elegyrész gyanánt szereplő kevés számú
Biotitok legnagyobb része teljesen clm állott; mindazáltal egyes foszlá
nyok, vagy magvak a mállási termények közepén épen is találha
tók. Apátit sokkal nagyobb menyiségben van jelen, mint az előbbi
kőzetben. A Plagioklas metszetek alakja és nagysága egyezik a
Tridymit Trachyt íöldpátjáéval, csakhogy ezen kőzetben a földpát tel
jesen ép, jól hasad, ikerrovátkos s belseje szürke vagy fekete porral
van hintve. Ezen Trachyt tehát külsejére és elegyrészeinek viszo
nyos menyiségére nézve egyezik az előbbivel, de eltér attól abba#,
hogy Tridymitet, nem tartalmaz és földpátja nem sanidinos.
A két Trachytféleség földpátját a Dr. Szabó-féle lángkisérleti eljárással többször meghatároztam. A Biot. Amph. Ólig. Quarz
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Trachyt földpátja minden kísérletben jelleges Oligoklas viselkedést
mutatott. A Plagioklas Amphibol, illetőleg Tridymit Trachytokból
az apró földpátot elkülöníteni nem lehetett s ez okhói a kőzet egész
anyagával tettem kísérletet, de a felerészben apró földpátokból álló
anyag alig festette a lángot és épen nem olvadott, ennélfogva föld
pátja csak Anorthit lehet. Én még a helyszínén a kőzetek ásványassociatiójából következtettem arra, hogy a Tridymit és Amphihol Trachytok földpátja bazicusabb, mint a fiatalabb Biotit Amph. Quarz
Trachyté, mert a Biotit nagyobb menyiségben való fellépése a Trachytokban, savasabb, teljes hiánya vagy alárendelt volta hazicusahb
földpátra enged következtetni. Ezeket tekintetbe véve, előttem igen
valószinlinek látszott, hogy a Tridymit tartalmú kőzet — mely már
granitos szövetére nézve is megegyezik a Dioritokkal, — talán a másod
korban jött létre s mint ilyent az aphanitos Dioritok közé lehetne
sorolni. Ezen kérdés eldöntése végett bejártam a Nagy-Morgó hegy
alatt mindenütt feltárva lévő kárpáti-homokkő területet egész terjedel
mében, de a homokkőben nyomát sem találtam a Tridymit tartalmú
kőzetnek. Hazánk Trachytjairól ma már nagy általánosságban állít
hatjuk, hogy a bennük levő földpátok savassága korukra nézve is fontos
szerepet játszik ; annál feltűnőbb volna, ha ugyanazon eruptiv területen
basicusabb földpátu Trachytok volnának öregebbek. Egyelőre tehát
azon állítást koczkáztatom, hogy a Tridymit és Amphibol tartalmú
Plagiokl. kőzet vagy másodkori, vagy ha a harmadkorban jött létre,
akkor talán egy az Oligoklas Trachyt kitörését jóval megelőző sava
sabb eruptioi cyclus végső basicusabb tagját képezte.
A Nagy-Morgó hegy alatt a kárpáti homokkövek közül számtalan
kitűnő savanyuviz forrás fakad föl; ezek azonban — mint a székely ség lakta megyék sok más természeti kincsei — nincsenek kellőleg
értékesítve.
A Nagy-Morgó területét megismerve, térjünk azon eruptiv töme
gekhez, melyek az öszeíitggő kegygerinczeket és a hatalmasabb emel
kedéseket alkotják. — Kis-Baczon falut elhagyva és északi irányba
térve erdő-boritotta hegyi feusikra érünk, mely fölfelé Jankásan ugyan,
de folyton emelkedik s a falutól északra fekvő Mitacshegy alatt elvég
ződik, mert itt már az eruptív kőzetek tömege meredek hegyet alkot.
Maga a fölötte kiemelkedő Kakukhegy nevű csucscsal egyike a leg
magasabb pontoknak; ezen hegy ény.-i irányban a Fekete-hegyre és
a Baróthkőre néz, délkeleti irányban a Pelecske nevű csúcsra, mely
utóbbitól két jelentéktelen hegynyereg választja el. A Pelecskehegy az
Olt jobb partján eső Hargita ágazat nagyobbszerü emelkedései közt a
legvégső.
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Ezen hegyek alkotásához részint normál, részint módosult Trachytok, részint Basaltok járulnak. A Pelecske tető, a hegyoldal keleti
és dk-i része a Nagy-Morgó-hegy Biot. Amph. Oligoklas Traehytjához
hasonló Traehytokból áll. A Trachyt alapanyaga világosabb sziirkeszinii, zsiríényii. Ebben kiválva láthatók: üveg-fényit, fehér, hasadást
és ikerrovátkát nem mutató, hézagos repedésekkel telt sanidinos kül
sejű földpát; egészen ép Biotitok és Amphibolok, egyenlő menyiségben. Górcső alatt a niakroscoposan sanidinosnak látszó földpát szép
ikerrovátkákat m utat; a Biotitok barna színűek, az Amphibolok kissé
zöldesek, de nem mállottak. A Quarz és az Angit a kőzetből hiány
zik. Alapanyaga nagyrészt isotrop. A földpát lángkisérletileg meghatá
rozva oligoklasnak bizonyult. A Pelecske hegy Trachytjában kár
páti homokkő zárványt is találtam. A Mitács tetőn szintén előfor
dulnak Biotit Amph. Ólig. Trachytok Quarz nélkül, de már igen mállott
állapotban. A téglavörös színű mállott alapanyagban a földpátokon
kívül a többi elegyrész erősebb elváltozását észlelhetjük. — Górcső
alatt jól megtartott nagy Oligoklasokat, kevésbé ép Amphibolokat és
Biotitokat látunk a kőzetben uralkodni. Alárendelten előfordulnak
az Oiigoklasnál jóval kisebb kristályokban egyes orthoklasok; végre
az alapanyagot a tömött basaltok léczalaku apró földpátjaira emlékeztető
iker plagioklasok képezik s ezek szép duidal szövetet mutatnak.
A Biot. Amph. Oligoklas Trackytot Quarz nélkül aluuitosodva
is megtaláljuk a Mitács hegy alatt az „Erezes borvizkt közelében s úgy
látszik, hogy az alunitos Trachytok a hegy alatt a gerincz irányában
folytatódnak, mivel a Pelecske hegy alatt is nagy terjedelmű alunitos
Trachytot találtam, a normál Trachyttal öszefüggésben, mely utóbbiak
fokozatosan mennek át a fehér alunitos módosulatba, de a Biotit ren
desen a teljesen elváltozott Trachytban is meglehetősen megmaradott
és biztosan fölismerhető. „Erezes borviz“-uél az alunitos Trachyt szom
szédságában májbarna vagy szürkeszinü édesvizi Quarz is található,
néhol 1—2 méter vastagságban is. A Quarz nádféle növények szárrészletét, továbbá alunitosodott Trachyt darabokat tartalmaz, tehát a
Trachyt alunitosodása után képződött. Az édezvizi Quarzok Bibarczfalva és Füle községek hat .raiban is gyakoriak s Füle határaiban a
„köves császló“ nevű helyen vannak erősen kifejlődve.
A Basaltok a Mitácshegy nyugoti és dny-i oldalán a Trachytok
közé benyomulva nagy elterjedéssel bírnak és igen változatosak úgy a
szövetre, mint a megtartási állapotra nézve. Daczára annak, hogy a
Basalt mind a hegytetőn, mind a hegy alján érintkezik az Oligoklas
Trachyttal, még sem sikerült a közelben Trachyt zárványt találnom;
ámde úgy találjuk, hogy a Trachyttal érintkező contact Basaltok mind
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a hegytetőn, mind a hegy alatt igen sok apró praeexistált Amphibolt
tartalmaznak, melyek valószínűleg a Basalt eruptio alkalmával megol
vadt Trachyt tömeghői kerültek a kőzetbe 5 a praeexistált Amphibolok
száma néha oly tetemes, hogy a kőzetet makroscoposan vizsgálva
Amphibol Trachytnak is tarthatnék. A kőzetben az elegyrészek sza
bad szemmel is láthatók s igy a kőzet doleritosnak mondható válfaj.
A Basaltok külseje inkább a Trachytokra emlékeztet, amenyiben a
kőzet lajtos darabokban válik el, érdes törésű, de kagylós törést csak
ritkán, oszlopos elválást soha sem mutat.
A Basaltok szine lehet szürke vagy fekete, sőt a mállottabb pél
dányok között téglavörösek is előfordulnak. A hegy alsó részéről
gyűjtött példányok teljesen tömöttek, de a hegy teteje felé közeledve a
kőzet mindinkább likacsossá lesz, de a likacsok mindig aprók marad
nak s a kőzet salakossá vagy hólyagossá soha sem válik. A lika
csok fölülete Limoriit által sárgára van festve, miáltal a kőzet szine
lényegesen módosul. Gyakoriak az olyan Basalt tüskök, melyekben ujnyi vastagságú Augitban gazdag erek váltakoznak világosabb színű,
inkább földpátban bő erekkel; ezen erek a természetben nagyban elő
tüntetik a fluidal szövetet.
Basaltunk földpát basalt s uralkodó elegyrésze a Plagioklas 1, rit
kán 2 mm. hoszu tűket képez a kőzetben; iivegfényü, színtelen, de a
fekete háttér miatt rendesen szürkének vagy feketének látszik. Egyes
kézi példányokban fehér színű földpátok vannak sűrűn hintve. A hegy
tetőn lévő likacsos contact Basaltok földpátja gömbölyödött, fénytelen
fehér, sanidinos s hasadást vagy ikerrovátkát nem mutat. — A föld
pát lángkisérletileg meghatározva, Labrador-Bytownit közt ingadozik.
Az Olivinnak zsirfényü gyautasárga kristálykái sűrűn vannnak a kő
zetbe hintve és macroscoposan is föltűnnek s csupán ott nem ismerhe
tők föl, a hol a Serpentin képződés vagy a vasvegyek kiválása az ás
vány rovására erősen előre haladt, mivel ily esetekben az ásvány zöld
vagy vörös burokkal vétetik körül. Magnetitet és Augitot macroscoposan
nem észlelhetünk, az előbbit azért, mivel apró poralakban van a kő
zetbe hintve, utóbbit azért, mert szine a z . alapanyag színével egyező
lévén, nem vagyunk képesek attól megkülönböztetni, de a téglavörös
szinii mállottabb Basaltokban az Angit oszlopok, mint zsirfényü, sötét
szürkészöld vagy fekete szinii elegyrészek, már határozottan kitűnnek.
Az Angitok a lángot gyengén festik alkaliára és a II. kísérletnél sárgás
zöld szinii gömbbé olvadnak.
Górcső alatt kétféle nagyságú földpátot látunk; a nagyobb egyé
nek széleiken viztiszták, közepükön különböző szinii felhős mállási ter
mények láthatók ; ritkán egészen épek is előfordulnak A nagyobb
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egyéneknél olykor egyszerű fényben is fölismerhetjük az ikreket, mivel
az öszenőtt egyének különböző hoszuságuak lévén, a hoszmetszetek
két végén sajátságos ki-beállások láthatók, melyek az öszenőtt egyé
neknek telelnek meg. Az apró földpátok átlászók, viztiszták s rendesen
egyenszög alakú metszetekben tűnnek föl. Polarizált fényben úgy a
nagyobb, mint a kisebb egyének sokszorosan öszetett ikreknek mutat
koznak. Az Angit, földpát után a legnagyobb menyiséget teszi ki a
kőzetben ; a hoszmetszeteken egy, a haránt metszeteken két irányban
mutat hasadást s haránt metszetein a c o P, c o P g o , c o i? o c combinatio
és az Augit-féle rhombmezők is láthatók. Az egyének nagysága változó.
A nagyobb egyének olykor egy központ körül csillagalaku csoportokká
nőnek ősze; a kisebbek nagyszámú apró kristály-egyénekből alkotott
kristályhalmazokat, Möhl szerint ,,Angit szemeket“ képeznek, de a kü
lönálló egyének mindig uralkodnak a kőzetben. Az Angit színe vas
tagabb csiszolatokban világoszöld, kellő vékonyságú csiszolatokban
szürkészöld, majdnem színtelen. Néha egész raját zárják be az apró
Olivin kristályoknak; gyakoriak még a Magnetit, alapanyag és légbu
borék zárványok is. Polarizált fényben látjuk, hogy az Angit egyé
nek legtöbbnyire ikrek és pedig igen gyakran nem is egyszerit, hanem
polysinthetcs ikrek s vannak esetek, a hol az öszenőtt egyének száma
a plagioklasokét megközelíti s ha az Angit sajátságos szinjátékára
nem ügyelünk, polarizált tényben a két ásványt öszctéveszthetjük. Az
Olivin a csiszolatban ritkán szabálytalan külső alakkal, gyakrabban
hoszukás hatszögü vagy rhombalaku metszetekben gyakori s metszetei
legvalószínűbben a cc P, m P ex » P a combinatióból származtathatók
le. Az egyének között vannak egészen épek is, de a legtöbbnek
szélén sárga szinü mállási terményt, vagy kevés szürkészöld serpentint látunk ; belsejükben az üveg és légbuborék zárványok gyako
riak. A nagyobb Olivin egyének néha apró Angitok halmazával vannak
beburkolva, a mi onnan magyarázható, hogy az izzónfolyó lávából az
Olivin mint nem olvadó elegyrész először vált ki s a könyen olvadó és
igy később képződött Augitok a már kiképződött Olivin kristályt kö
rülzárták. Sósavval étetett csiszolatból az Olivin teljesen eltüot s helyén
kovasavhydrátból álló kocsonyás anyag maradt visza, melybe a fuchsin oldat behúzódott s azt vörös sziniire festette. A Magnetit apró fe
kete kristálykákban vagy poralakban sűrűn hintve fordul elő a kőzet
ben. A szürke vagy kékesszürke szinü Basaltokban a kristályok na
gyobbak, de ritkábbak ; ellenben a fekete szinü Basaltokban az apró
poralaku magnetitek rendkívül sűrűn vannak hintve s a kőzetnek in
tensiv fekete szint kölcsönöznek.
Az elegyrészekhez viszonyítva
alárendelt alapanyag áll részint a fényt nem polarizáló színtelen üveg-
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magmából, részint nagy menyiségü színtelen mikrolithokból, mely utób
biak az obsidiánokéhoz hasonló íluidal szövetet képeznek. — A Mitács
alatt „Rakottyás“ nevii helyen található sok praeexistált Amphibolt tar
talmazó Basaltban az alapanyagot tisztán vulkáni üveg képezi.
A többször említett téglavörös szinii Basaltban a Magnetit Limonittá változott s az alapanyagot sárgára testi, de az elegyrészek repe
déseibe is behúzódik és itt dendrites rajzokat képez. Ezen kőzet Olivinja
olykor vérpiros Hámatittá, máskor sárgás vagy feketés mállási termé
nyekké változott, de néha ezek között még megtaláljuk az el nem vál
tozott Olivin niagvat. A kőzetet tehát utólag elváltozott elegyrészek
festik sárgára.
A Mitács hegy alatt Rakottyásnál és a Mitács hegy tetején lévő
Basaltok — melyek az Oligoklas Trachytokkal érintkeznek — sanidi
nos földpátjuk és a sok praeexistált Amphibol által különböznek a töb
biektől 5 — a tetőn előforduló szívós, szürke, likacsos Basalt kevesebb,
a rakottyási tömött fekete Basalt jóval több Amphibolt tartalmaz.
Ezen kőzetek csiszolatát górcső alatt nézve, látjuk, hogy a földpátok
barnaszinü üvegzárványokkal ösze-visza vannak hálózva s csak az
üvegzárványok között fennmaradott részek polarizálják a fényt. Oli
vin jeik és magnetitjeik aprók, alapanyaguk isotrop. A 3—4 mm.
hoszuságu praeexistált Amphibolokat górcső alatt nézve, látjuk, hogy a
széleken megolvadtak s kerületükön sajátságos fekete szinti olvadási
kéreg képződött s a kéreg fölületét néhol nagy számú apró Angitok,
Olivinek, földpátok raj ózzák körül és burkolják be. Elég gyakran
látható, hogy a széleiken megolvadott Amphibolokba alapanyag részle
tek, apró Olivinok vagy Angitok is benyomultak, de az Amphibol bel
sejében c miatt származott beöblösödések rendesen keskeny csatornával
még öszefüggenek az alapanyaggal s a beöblösödések széle — épugy
mint a kristály egész kerülete — fekete olvadási kéreggel van szegé
lyezve. Könyen belátható, hogy a metszeteknek csak bizonyos síkjában
észlelhetjük az Amphibol és zárványai közt a fennforgó viszonyt, (épen
mint az Achatoknál), mig más síkok irányában keresztülvitt metszetek
ben az Amphibol a belehatolt ásványt teljesen körülzárhatja. Az Amphi
bol olvadási foka a Szabó-féle eljárás szerint: 5.

A bibarczfalvi Auyit-Trachyt.
Ez a Trachyt a tulajdonképeni eruptiv területtől távolabb, a Congeria rétegek közé ékelődve Bibarczfalva mellett a „Tirkó^ nevű
hegy kúpalaku alacsony emelkedését képezi. — A ref. temető fölött
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íekvo egyik alacsonyabb kúpon a Tracbytot már régóta fejtik épitkezési czélokra s itt látható, hogy szálban fekvő' Trachyttal van
dolgunk.
A bibarczfalvi a nagyobb elegyrészeket tartalmazó féleségekhez
tartozik. A teljesen ép kőzet zsirfényü, sötétszürke, majdnem fe
kete alapanyaggal bir, mely az athmospheriliák behatása folytán bizo
nyos mélységig barna szint kap. Az elegyrészek közül makroskoposan
föltűnnek a jól basadó ikerrovátkos Plagioklasok nagy, viztiszta egyénei,
az Augit fekete oszlopkái ellenben jóval gyérebbek. A kőzet egyöntetű
ségét néhol fehér dudoros Calcedonnal bevont üregek szakítják meg.
A kőzet földpátja lángkisérletileg meghatározva Anorthitnak bizonyult.
Górcső alatt a szabályos körvonalú viztiszta íoldpát metszetek jó
hasadást s polarizált fényben ikerrovátkákat, olykor zónás szerkezetet
mutatnak. Az Angiinak szürkészöld kristály kai, — melyek már gyéreb
bek — nem birnak dichroismussal, harántmetszeteiken néha a oc P ,x P oc,
cc P a . láthatók. Az egyének között gyakoriak a törött és a széleken
hiányosan kiképződött kristályok; egyes esetekben ikreket is képeznek.
Egyes kisebb leneseszerü üregek a kőzetben eredetileg előfordultak s
ezek falán fennőve apró Augitok és viztiszta szintelen Zeolith tűk lát
hatók, az utólagosan behúzódott Calcedon vagy mész által teljesen kö
rülvéve; ezen két utóbbi anyag az üregeket teljesen kitölti. A kőzet
meglehetős meuyiségü alapanyaga áll részint üvegmagmából, melybe
igen sok apró magnetit van hintve, továbbá apró Augitok és szintelen
mikrolithok halmazából.
A bibarczfalvi Augit-Trachytban egy másik világosabb szinü könyebben málló Augit-Trachyt zárvány is előfordul.
Bevégezve az eruptiv kőzetek leirását, röviden érinteni fogom azon
viszonyt is, mely vidékünk üledékes cs eruptiv kőzetei közt fennáll.
Az erdővidéki területen a Neocom kárpáti-homokkő képezi a legalsó
rétegeket. Ezen rétegöszlet áll részint táblás elválásu calcit erekkel
átjárt szürkeszinü tömör homokkőből, részint táblás elválásu, kagylós
törésű szürkeszinü márgából, legfölül pedig csillámpala, quarz és márga
törmelékekből képződött szilárd brecciák vagy conglomerátokból, — de
ezen igen sok helyt föltárt óriási területű üledékes kőzetekben sehol
nyoma sincs szerves maradványoknak; eruptiv kőzetzárványokat benne
szintén nem találunk. A kárpáti homokkőre közvetlenül a Congeria képlet
települ s a neocom és congeria közé eső nagy időközben területünkön
az üledékes kőzetek képződése teljesen szünetelt. A congeria képlet áll
legalul a lignit tartalmú tályagból, a fölött homokos agyagból melyre nagy
vastagságban laza öszeállásu, können málló durva homokkő következik.
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A laza homokkő fölött a dr. S'aub által ismertetett növénylenyomatokat
tartalmazó tetemes vastagságú tályag képlet települ. Ezen tályagra
laza, meszes homokos, oszlopos elválásu, kövületeket nem tartalmazó
kőzet (valószínűleg lösz) rakodott s ez utóbbi kőzet a vidék legtermé
kenyebb talaját képezi. Épen ezért gondoskodni kellene a vidék lakóinak
arról, hogy a hol vékonyan fedi a terméketlen tályag talajt, (a mi igen
sok helyen előfordul) onnan ne egykönyen moshassák el a záporok.
A tályagokban nyoma sincs eruptiv kőzet zárványoknak ; ellenben
a laza homokkőben a Nagy Morgó Tridymit Traehytjával egyező eruptiv
kőzetzárványokat már találtam. A tályag és lösznenü anyag határán
(Bodos, Sárospatak) végre vidékünk valamenyi eruptiv kőzetének ma
radványát megtaláljuk
Érdekes a savanyu vizek viszonya az üledékes és eruptiv kőzetek
hez, amenyiben ezek legnagyobb számmal ott fakadnak (öl, hol a k ár
páti homokkő fiatalabb eruptiv területtel érintkezik ; ellenben a hol a
Congeria rétegek tetemes vastagságnak (Bodos, Száraz-Ajta) ott soha
sem fordulnak elő.

A jekelfalvi es dobsinai diallag-serpentin leirasa.
Dr. Rotli Samutól.
(Bemutatva a magy. föleit, társ. 1881. évi márczius hó 2-án tartott szakülésén.)

A Földtani Közlöny V ili. évfolyamában (201. s k. 1.) diabasporphyrit név alatt irtani le egy kőzetet, melyet ezelőtt serpentinnek tar
tottak. Ezen leírásom által helyre igazítottam az előbbi kutatók egy
tévedését és a jekelfalvi Serpentin létezését tagadóba vontam. Nagy
meglepetésben részesültem azonban, midőn a múlt tanévben egy Zsakaróezon lakó tanítványom, Korack Jakab, egyéb ásványokkal együtt több
darabka serpentint is hozott, melyeket Jekelfalva közelében gyűjtött.
Nevezett tanítványom a múlt nyáron elvezetett azon ponthoz, hol
a serpentint gyűjtötte és ott meggyőződtem, hogy Jekelfalva közelében
valóban Serpentin is fordul elő. Lehet, hogy épen ezen tisztán felismer
hető serpentin volt oka a Zejszner és a bécsi geologok által elkövetett
tévedésnek, melynek következtében a serpentin közelében előforduló
mikroskristályos diabasporpbyritot is serpentinnek nézték.
Ha Jekelfalva felett a Gölnicz folyón átvezető hídon átmenve, a
szemben levő és északnyugat felé vezető völgyben egy pár száz lépés-
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nyire felfelé haladunk, már mesziről észreveszünk egy zöldes színű kő
zetet, mely mészkővel van borítva. Ezen zöldes kőzet Serpentin, a mészkő
pedig’ a bécsi földtani intézet geológiai térképe szerint felső triaskori.
A serpentin a tőle délkeletre fekvő diabasporphyrittól csak keskeny
völgy által van elválasztva.
Ha a serpentin által alkotott hegyoldalon a völgyben felfelé haladunk,
igen érdekes feltáráshoz jövünk; ott ugyanis egy vízmosásban azt lát
juk, hogy a serpentin a bécsi geologok által a dyashoz sorolt veres
palának fedője.
Atmenve a serpentint tartalmazó hegy túlsó (nyugati) oldalára,
szintén érdekes viszonyokat van alkalmunk észlelni. Ott ugyanis, megint
egy nagy vízmosásban, de a hegyoldalon is, egészen világosan látható,
hogy a serpentin fedőjét képező mészkő a serpentin közelében inkább
homokkőhez hasonlít, mely több helyen conglomerátszerü és különböző
nagyságú serpentin-részleteket zár körül, úgy hogy némileg tutfára
emlékeztet.
A vízmosáson túl már nem találtam a serpentin folytatását és
nagyobb mélységben sem terjed tovább; tömzsökuek tekinthető, mely
térfogaivá nézve ugyan nem valami jelentékeny, de a diabasporphyrit
közelében való előfordulása, valamint a sajátságos tuffaszerü fedője
miatt elég fontos.
A hol a serpentin már hoszabb idő óta fel vau tárva, ott rende
sen tetemesen átváltozott; egyes helyeken azonban még meglehetős ép
részleteket sikerült találnunk.
Az épebb darabok sötétbarna szinii, tömött, egyenetlen — szálkás
törésű alapanyagában — a tulajdonképi serpentinben — a hasadási
lapokon fémes gyöngyfényü, kevéssé zöldes vagy sárgásbarna szinti
dialing van körülzárva. A kevésbbé éj) példányukban az alapauyag vala
mivel világosabb zöldszinü és erekkel van átjárva, mig a diallag zsíros
gyöngyfényt kap és rendesen zöldes sárgás szinii (bastitra emlékeztető) ;
üvegcsőben hevítve vizet ad. Az elmállás további folyamában sárgás
zöldes szint nyer a serpentin anyag is, mely azonban dendritekkel van
tarkázva, a diallag pedig fényét teljesen veszítve, földes kinézésű és
fehér szinti lesz.
A nagyitó üveggel vizsgálva, az épebb példányok serpentin anyaga
sürii érhálózattal van átjárva, mely többnyire alaktalan anyagból állva
kettősen sugártörő, de csak igen gyenge dichroismussal biró, színtelen
vagy kissé sárgás szinii részleteket zár körül. Az utóbbiakban sok eset
ben övszerüleg elhelyezett apró testecskéket láthatni, melyek nagyobb
(050) nagyításnál többnyire fekete szinti, teljesen átlátszatlan és szabály
talan alakú szemcséknek bizonyulnak be, hasonlók azokhoz, melyek a
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kőzet egész tömegében, hol elszórtan, hol az erek és repedések menté
ben előfordulnak és nagyobb méreteiknél fogva, gyakran már szabad
szemmel is észrevehetők. Ezen fekete szemek ásványtani természetét
illetőleg valószínű, hogy magnetituak felelnek meg; legalább bomlási
terményeikből, melyek a mállottabb példányokban mint limonit sárgára
festik a szemek körű i részleteket, biztosan lehet következtetni, hogy
vasvegyiiletekkel vau dolgunk. Azonban csekély menyiségü titanoxydot
is látszanak tartalmazni, mivel a kőzet sósavban való oldata ónnal főzve
gyengén ibolyaszinü lett.
A diallag igen vékony csiszolatokbau színtelen, vastagabbakban
pedig fahéjsárga. A lehasitott lemezek szabálytalanul lefutó erekkel
átjárvák. A lemezek hasadási irányára merőlegesen készült csiszolatok.
finom, párhuzamos rostokat tüntetnek fel, melyek közül némelyek sö
tétre fordított nikolok között sötétek, mások pedig kékes fehérek. Sok
példányban a lemezek között barna sziuü és kevéssé áttetsző vagy fe
kete szinü és teljesen át nem látszó testecskék vaunak lerakva.
A tetemesen átváltozott és nagyjában világos zöld sziuü kőzet a
nagyító alatt a következőket mutatja : a serpeutin-anyag rozsdasárga,
homályos és áttetsző; az érhálózat sokkal sűrűbb, mint az ép példá
nyoknál ; a rendesen világosabb szinü erek keresztezett nikolok között
világosak, holott az általuk körülzárt területek többnyire teljesen söté
tek. Az ép változatoknál előforduló magnetit szemek itt már egészen
eltűntek és a hol kivételesen még megvannak, ott a körülöttük levő te
riiletek világosabbak.
A diallaglevelek többnyire már hasonlók a serpentinanyaghoz:
érhálózat, mely körülzár rozsdaszinü területeket. Ha azonban harántul
készült a metszet a lemez hasadási lapjára, akkor más a tüne
mény ; a kérdéses lemezeknek mintegy fején végig húzódik egy vagy több
rozsdaszinü sáv, mely többnyire az öszes lemezekre kiterjed, de nem
foglalja el azok egész hoszát. Egy ilyen átmetszetben tehát színtelen
és rozsdásszinü foltok vá’takozuak, a mi arra mutat, hogy az átválto
zás kezdettől fogva valamenyi lemezben, de azoknak nem egész kiter
jedésében ment végbe. Az átváltozás további folyamában a lemezek ál
tal elfoglalt egész tér megsárgul és ilyenkor más szabálytalan erek is
járják át.
Az említett ásványokon kívül nagyitóval még gránátot is észlel
hetni a kőzet tömegében; különösen a már tetemesen átváltozott zöldes
szinü példányokban igen gyakori. A gránát ritkán teljesen kiképződött
szabályos alakkal bíró kristályai mind a Serpentin, mind a diallag
anyagában egyaránt vannak benőve és hol magánosán, hol fészkekben
vagy kristályhalmazokban fordulnak elő.
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Szabad szemmel a gránátoknak még nyomát sem észlelhetni, na
gyítóval azonban egészen tisztán ismerhetők fel. A gránátszemek vas
tagabb átmetszetekben rendesen zöldes színűek, vékonyabb átmetszetekben azonban sápadtabb a szinök, sőt sokszor egészen színtelenek. Első
tekintetre nagyon emlékeztetnek chloritszerii bomlási terményekre, de
az átmetszeteknek rendesen élesen határ.dt kerülete, az optikai tulajdon
ságok, valamint a bomlás menetét feltüntető átmeneti tagok teljes
hiánya az ellen bizonyítanak ; ha még felemlítem ezen mikroskopikus
zárványok teljes megegyezését az alább leírandó dobsinai Serpentin
zöld gránitjaival, melyek szabad szemmel is észlelhetők és meghatároz
hatók, nem szenved kétséget, hogy itt gránátokkal van dolgunk.
A Serpentin az újabb vizsgálatok eredményei szerint más ásvá
nyoknak átváltozási terménye lévén, esetünkben is azon kérdés támad,
bogy mi lehetett a jekelfalvi diallag-serpentiu anyakőzete V
Minthogy kőzetünkben a serpentint szolgáltatott ásvány már oly
anyira átváltozott, hogy azt biztonsággal felismerni majdnem teljesen
lehetetlen — egyes helyeken a magnetit szemeknek elhelyezése emlé
keztet ugyan némileg az olivin átmetszetek alakjára — csak Rosenbusch nézetét fogom felhozni, melyet hasonló öszetételü kőzetek eredetét
illetőleg a Mikroskopische Physiographic etc 531. lapján közölt. Ott
ugyanis azt mutatja ki, hogy sok Serpentin föld pattól mentes oliviudiallag kőzetekből származik az által, hogy előbb az olivin és utána a
diallag változik át serpentiuué. Ezen magyarázatot esetünkre alkalmazva,
egy gránátokat tartalmazó olivin diallagot kellene a jekelfalvi Serpentin
anyakőzetének tekinteni és igy eleshetik azon némelyek által talán jo
gosultnak tartott kombiuáczió, mely szerint a jekelfalvi diallag Serpen
tin genetikai öszefüggésben állna a helyileg oly közel diabasporphyrithoz.
*
A jekelfalvi diallag serpentinhez hasonló öszetételü a dobsinai,
mely Dobsioa városa nyugati vége közelében nagyobb tömzsököt képez.
Ebben is diallag van beágyalva egy épebb példányokban sötétebb, az
átváltozottabbakban világosabb sárga sziuü serpenti na ny a gba, mely a
nagyitő üveg alatt hasonló tüneményeket mutat mint a jekelfalvi Ser
pentin. A diallag is sötétebb szinti az épebb és gyakran sárgaréz szinii
az átváltozott példányokban. A teljesen átváltozott kőzetben a diallag
bomlási terményei már nem különböztethetők meg a serpentinéitől. Az
egész tömeg szürkés sárga, fénytelen és földes.
Az említett elegyrészeken kívül g r á n á t o k is fordulnak elő nagy
menyiségbeu. Ezek hol magánosán, hol csoportosan vannak képződve,
torzított alakúak — csak ritkán lehet az uralkodó rhombtizeukettőst
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tisztán kivenni — és az épebb példányokban smaragdzöld, az átváltozottakbau pedig szürkés zöldes, sőt sokszor barna szinüek. Ezen grá
nátok a boraxgyöngyöt melegen sötét veresre, kihűlve smaragd zöldre
festik— mi ckromtartalomra mutat — és Breithaupt szerint*) az Uvvarowithoz basonlitauak. Bomlási terményük, melyet a nagyitó üveg alatt
több ízben volt alkalmam észlelni, egy sárgás vereses, szabálytalan
alakú lemezekből álló halmaz, mely némileg hámatit lemezekre emlé
keztet.
A felszín közelében öszevisza menő repedésekkel van átjárva a
kőzet és ezen részében ipari czélokra nem használható. Azonkívül kü
lönböző vastagságú (O l mm. — 3 cm.) asbest-erek is húzódnak át
rajta, úgy hogy öszetartása ezen oknál fogva is tetemesen csökken.
A dobsinai Serpentin anyakőzetét illetőleg körülbelől ugyanaz áll,
a mit a jekelfalviról mondottunk.

A kárpáti homokkő különböző színének okairól,
Dr. Steiner Antaltól.
^Bemutatva a magy. foldt. társ. 1881. évi április hó 6-án tartott szakülésén.)

Azon fajta homokkő, mely a Kárpátok mentében Galiczia és Ma
gyarhon határán tágas Ívben, egész hegylánczokat alkotva rakódott le,
ismeretesen kárpáti homokkő név alatt szerepel a geológiában ;
azonban nem csupán földrajzi fekvésénél fogva, hanem eredetét tekintve
is ugyanazon elnevezés illethetné meg, mivel mind azon kőzetmarad
ványokkal találkozunk benne, melyek a Kárpátok ős-kőzeteinek meg
felelnek. Találunk abban földpátokat, csillámokat, quarzot, agyagföldet
stb. E maradványok a homokkőben valamely kötőszer által vannak öszeragasztva, mely a legtöbb esetben szénsavas mészből, vagy szénsavas
mészből és magnesiából áll.
A magas Tátra alján, Kézsmárk és Lőcse vidékén előforduló ho
mokkő, túlmenyiségben finom szemcsés, mely egész hegylánczokat alkot
e vidéken. Sok helyütt a durva szemcsés, valamint a palás homokkő
is egész telepeket képez, vagy pedig ugyanazon telepben is felváltva
találunk különböző homokkő-rétegeket.
A homokkő rétegeinek vastagsága igen különböző szokott lenni.
*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1859. évf. X. k. 551. lap.
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Mig’ a palás homokkő igen vékony, 2—30 mni.-nyi vastag rétegeket
mutat tel, addig a tinóm szemcsés homokkőnél találunk rétegeket, me
lyek több méter vastagságnak is lehetnek, a nélkül azonban, hogy azok
— mely eset különben a palás homokkőnél is megvan — folytonosak,
azaz megszakadás nélkül vízszintesen tova futnának, hanem kisebb
vagy nagyobb, néha több méter höszu koczkákra vagy szabálytalan
négyszögekre oszlanak, elválási lapjaik több milliméternyi távolság
ban párhuzamosan futnak és rendesen finom vasoxyd réteggel vannak
födve. Gyakran elválási lapjaikon meglehetős vastag és fényes calcitréteget látunk, mely a kőnek oly külsőt kölcsönöz, mintha annak fel
színe fénymázzal lenne bevonva. E calcit-réteg formája tisztán arra
mutat, hogy az lassú oldásban van, mivel e réteg rendesen némely he
lyeken vastagabb és azonkívül az irá n it is megadja, melyben az oldat
mozgott és ismét megszilárdult. Sőt némely helyeken, a lapon végig
mozogva, szomszéd lapokra is kiömlött.
A homokkő sziue világos-kék, gyakran szürkés-kékbe játszó,
vagy pedig sárga-barna. E szinklilönbség azonban korántsem a homokkő
alaptulajdonságaihoz tartozik, hanem az bizonyos átváltozásoknak kö
vetkezménye, melyek benső tömegében, a levegő és viz közreműködé
sével mentek végbe és még jelenleg is végbemennek.
A homokkő eredeti és jellemző színe csak is a v i l á g o s - k é k ,
néha a szürkés-kék szili, melyre még jelenleg is nagyobb tömegek bel
sejében akadunk. Kisebb darabokban, vagy vékony rétegekben a ho
mokkő eredeti sziliét már nem mutatja, hanem egész tömegén át sárgabarnára van festve. Nagyobb tömegek is elválási lapjaikon barna színűek
és e szili a tömeg belsejébe is bizonyos mélységig hatol ; még pedig
minden egyes oldallaptól egyenletesen ; mig annak tulajdonképeni magva
az eredeti kék szint változatlanul mutatja.
Egy ily kőnél pl. a sárga-barna szin a repedés útját követi a
kő kék magvába is és pedig anyiszor, a hány repedést észlelhetni
benne, miáltal a rendesen szép tojásdad kék magnak alakja za
varva vau.
Ez egyúttal határozott bizonyítéka, hogy a homokkő azon részei,
melyek a levegő és viz behatolását nem akadályozhatják, vagy legin
kább ki vannak annak téve, leggyorsabban szenvednek színváltozást.
Ezen okoknak tulajdonítandó az is, hogy homokkőtelepekbeu a
legfelsőbb rétegek már tökéletesen átváltoztak színükben, mig a mé
lyebben fekvők részben még változatlanok.
Mély kőbányákban — milyeneket Kézsmárkon volt alkalmam meg
vizsgálni — még uagyátméretü koczkákat találtam, melyeknél a szín
változás legfölebb néhány centiméternyi mélységig hatolt, de legnagyobb
Földi. Közi. XI. évf.
9

126

részük még változatlanul meg volt tartva. Egészen ép darabokat azon
ban ott sem találtam.
Azon kérdés merül föl, micsoda természetű hatásoknak tulajdo
nítandó a homokkőnek e színváltozása, továbbá miféle átváltozásokban
találjuk annak okát ?
A íöntebbi adatokból nagy valószínűséggel következik, hogy e
színváltozásoknál csakis a légköri behatásoknak, a levegőnek és víz
nek és az utóbbi által a talajból oldott szénsavnak jut a szerep, hogy
azok a homokkő színváltozásának egyedüli okai.
Hogy miféle hatásban keresendő a levegő- és szénsavtartalmu
víznek szinváltoztató befolyása a kék szinti homokkőre, annak kiderítésé
vel jelen vizsgálatom foglalkozik.
Régibb adatokat e tárgy felett az irodalomban csak szórványo
san találtam. Ezek azon nézetben vannak, hogy a homokkövek kék
félesége lényegesen vasoxydult tartalmaz, mely a sárgabarna homokkő
ben vaséleg-kydroxyddá alakult át s utóbbi jellemző rozsda színével a
homokkő kék színét sárgabarnára változtatja. A mint vizsgálatom ered
ményeiből kivehető , e színváltozás nem csupán a vasoxyduluak oxyddá
való átalakulásának tulajdonítandó, mely különben a legritkább eset
ben szokott tökéletes lenni, hanem egyszersmind a homokkő egy anyag
veszteségében is keresendő, melyet az a légköri viz behatása folytán
lassú kilúgozás következtében szenved.
Vizsgálatom kivétel nélkül a koczkás homokkőre vonatkozik, méh
eredeti kék színét belsejében még megtartotta.
Biztos eredményeket a színváltozás okairól csak azon feltételek
alatt lehetett várni, ha a vizsgálat olyan kődarabokra vonatkozik,
melyekről föltehető volt, hogy azok eredetileg egyenlő öszetétellel bir
tak. Ezen oknál fogva mindig oly darabokat választottam, melyek
nem csak egy és ugyanazon koczkadarabtól eredtek, hanem közvetle
nül azon határvonal mindkét oldalairól valók, melyben a homokkő
kétféle szinében érintkezik. Ugyanazon koczkáből azonkivül, még elvá
lási lapjától egy centiméternyi távolságban hasonlóan vettem egy
darabot, annak eldöntése okáért, vájjon a változás az elválási lapok
közelében mélyebb-e, mint azon helyeken, hol a homokkő kék színe a
sárgabarnával közvetlenül érintkezik.
A vizsgálandó kődarabok finom porrá lettek törve és lemért
menyiségekben elébb a víztartalom 100° C-nál határoztatok meg,
majd azok a vizfördőn igen hig sósavval — melynek fajsulya 1,0557
volt, tehát 1 1 .0 % sós u a t tartalmazott — addig hmételten pálitfaffak,
mig csak oldás észlelhető volt. Ezen művelet következtében egy oldatot
nyertem (A) és egy oldhatlau maradékot (Bj. Az (A) oldatot vízfürdő
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beu szárazra pároltam be, hogy az oldatba átment kovasav leválasztassék, ennek eltávolítása után a maradékban a többi oldott anyago
kat a szokásos módszerek szerint határoztam meg. Az oldhatlan (B)
maradékot pedig 100° C-nál szárítottam és lemértem; tüzetesebb vizs
gálatnak nem lett alávetve, miután föltehető, hogy ugyanazon koczkából származó próbák hasonló és ugyanazon viszonyban kevert alapkő
zetekből állnak.
A vizsgálatnak alávetetett homokkőpróbák Kézsmárk város, úgy
szinte Lőcse város kőbányáiból valók. E kéttéle homokkövek, külsejüket
tekintve azonosnak látszottak, közöttük sem a szemcsék nagyságában,
sem pedig sz ilben semmiféle különbség észlelhető nem volt.
A nyert eredmények a következő táblázatokban vannak öszeállitva.
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Ha már most a vizsgálat eredményeit az ugyanazon eredetit, de
különböző színit homokköveknél öszehasonlitjuk, a következő eredmé
nyekre jutunk.
1. Hogy a kék és sárgabarna szinti homokkő öszetételében hatá
rozott különbséget tiintet föl. A különbség abban áll, hogy a kék színit
homokkőben levő vasoxydul nagy része a sárga fajban oxyddá vál
tozott át, továbbá hogy utóbbi azonkívül még auyagveszteséget szen
vedett szénsavas mészben és magnesiában.
2. A sárgabarna homokkőnél, az elválási lapok közelében a vasoxydul átalakulása tökéletesebb, mint a színváltozás határánál, úgy
szinte az anyagveszteség is ott nagyobb, habár színben semmiféle
különbség nem észlelhető.
3. Az alapkőzetet öszekötő anyag egy részének vesztése folytán,
a sárgabarna homokkő keménysége sokkal csekélyebb, mert könyebben
öszeznzható és porrá törhető mint a kék szinü. A fajsulyban e különb
ség nem nyer kifejezést.
4. A sárgáimmá homokkő oldható alkatrészekben szegényebb
kőzet lévén, az tömegének bizonyos részében több oldhatlan anyagot
— alapkőzetet — foglal magában, mint a kék szinü fajnak egy meg
felelő menyi sége.
5. A nedvesség tartalom az átváltozott sárga kőben határozottan
nagyobb mint a kékben.
6 . Igen valószínű, hogy a vas a sárgabarna homokkőben oxydhydrat alakban fordul elő. Következtetem azt azon átváltozásból melyet
a kő izzitásánál szenved.
A sárgabarna homokkő t. i. csak izzitása után mutatja határo
zottan a vasoxyd színét, ameuyiben tégla vörös szint n y e r; egy
úttal 1.99°/0-nyi vizvesztességet szenved — kézsmárkikő, — tehát a
100° C-nál eltávozó víznek leszámítása után 1.23°/0-nyi többletet. A
kék sziuii homokkő izzitás után kékes szürke és a 100° C-nál eltávozó
víznek leszámítása után csak O.9°/0-nyi vízveszteséget tüntet föl. Igen
valószínű tehát, hogy az izzitásnál eltávozó víztöbblet a vasoxyd
bydrátvize.
7. Mindezek szerint a kék homokkő színváltozása nem csupán a
vasoxyd oxydátiójában éleghydroxyddá, hanem egyúttal azon anyag
vesztésében is keresendő, melyet szénsavas mészben és magnesiában
szenved s minek következtében az oxyd vörösbarna színe annál élén
kebben előtérbe léphet.
*

Emlitém, hogy a homokkő színváltozásának okát csakis a lég
köri viz működésében lehet keresni. A légköri viz, a talaj szénsavdús
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rétegein keresztül szivárogva e gázt feloldja s igy levegővel és szénsavval
telítve a homokkőtelepekkel érintkezésbe jut, mialatt azokban oldó és
oxydáló hatását megkezdi és lassankint végre is hajtja.
A viznek e hatása a homokkőre természetesen csak igen lassú
lehet. A viz elébb a kőegyének elválási lapjaival benső és hoszabb
érintkezésbe jön, legelőször azoknak külső rétegeiben foglalt kötő
anyagra hat oldólag, magának egyszersmind utat törvén a mélyebben
fekvő rétegek felé. A szénsavas mészszel telített viz lassankint uj és
uj vizmenyiségek által helyettesittetik, melyek ismét, de már kedvezőbb
feltételek alatt, oldó munkájukat folytatva, a homokkövet majd egész
tömegében oldás és oxydálás következtében úgy öszetételben mint
színben megváltoztatják.
A viz hatása azonban itt nem áll meg, hanem folyton tart mig
csak oldható részek vannak jelen, mindaddig mig az végre eredeti
alkotó részeire homokká esik szét.
Nagyobb homokkő tömegekben — koezkákban — valamint olya
nokban, melyek a föld mélyebb rétegeiben ellielyezvék s hová a viz
nem hatolhat oly könyüséggel, a színváltozás sem lehet oly gyors,
miért is ezen esetekben a homokkő-koezkákat legfölebb nehány centi
méternyi vastagságú sárgabarna réteggel találjuk körülvéve, holott bel
sejükben még öszetételre úgy színre nézve is változatlannak mutat
koznak.
A mint a légköri viz a homokkő oldhatlan részei között elhelye
zett ragasztót oldja és eltávolítja, lassankint hajszálalaku csövecskéket
alkot, melyekben szabadon keringhet és munkáját folytathatja. Ily utón
átváltozott homokkövek vagy azoknak egyes rétegei, mindenesetre likaesosabbak, mint a kék színűek és ennek okáért a viz valamint a le
vegő által könyen átjárhatók.
Ebben találhatjuk okát annak is, hogy a sárgabarna homokkőben
nagyobb a 1 0 0 ° C-nál eltávozó viz menyisége.
Forrásvizek, melyek homokkőtelepekben erednek, a felhozottak sze
rint mindenesetre sok szénsavas meszet fognak tartalmazni és pedig
annál többet, mennél dusabb szénsavas mészben a homokkőtelep. E
következtetést ily vizek vegyivizsgálata által tökéletesen igazolva
találjuk.
A Kézsmárkon és Lőcsén használt ivóvizek, melyek mindanyian
homokkőtelepekből származnak, sok szénsavas meszet, magnesiát és
szabad szénsavat tartalmaznak oldva, holott a más ivóvizekben rende
sen előforduló alkatrészek mint p. o. chlor, kénsav stb. szigorúan véve
csak nyomokban vannak jelen. A lőcsei ivóvíz az ott előforduló homok
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kőnek megfelelőiem mészdusabb is mint a kézsmárki, melynek homok
kőtelepei sokkal szegényebbek ezen alkatrészben.
Így p. o. a lőcsei ivóvíz, melynek két forrása a városhegyben van,
literében 0 , 2 2 2 gramm és 0,228 gramm szénsavas meszel, 0,056 gr.
és 0,074 gr. szénsavas magnesiát, azonkiviil még 94 és 91 c. c. szabad
szénsavat tartalmaz.
A kézsmárki ivóvíz, mely az úgynevezett kőbányában ered, egy
literében csak 0,143 gr. szénsavas meszet és 0,034 gr, szénsavas magnesiát találunk.
Az öszefüggés a forrásvizek öszetétele és a homokkő átalakulása
között tehát itt is megvan, amint mindenütt a forrásvíz alkata és a
geológiai viszonyok, valamint az azokban végbemenő átváltozások
között, szoros öszefüggést találunk.

A Lokva hegység földtani viszonyai.
Halaváts Gyulától.
(Egy ábrával.)

A múlt (1880.) év nyarán az Alduna mentében fekvő Lőkva hegy
ség földtani felvételét eszközöltem.
E Lókva hegység nem más, mint a bánsági hegyzömnek Moldova,
Bzászkabánya és Báziás között háromszögalakban elterülő előhegysége,
melynek legmagasabb csúcsai alig haladják meg a 600 m. tengerszin
fölötti magasságot. Igaz ugyan, hogy az odavalók hegységünknek csak
azon részét értik e név alatt, melyen át Belobreszka és Kusics között
a Fehértemplomra vivő ut visz át s mely ut mellett, ép a hágón, a
Lókva nevii ordonancz őrtanya fedefen romjai állnak, tekintve azonban
azt, hogy térképeinknek nagy része kiterjeszti e nevet az egész szóban
forgó előhegységre, nem vélek hibázni akkor, midőn ezen, földtanilag
egybetartozó természetes határok által határolt területet e névvel jelölöm.
Felvételi területem keleti határát az ott jelentkező mesozoi üledék
képezi, mely Uj-Moldovától D-re a Vretjnik hegy alján kezdődik s meg
kerülve a Krakn Mészárost Uj-Moldova keleti ágának végénél csap át
e völgyön s a Gaura Lupilort is megkerülve, egy hirtelen kanyarodás
sal ama völgybe ereszkedik le, melyben a moldova-szászkabányai ut
vezet. E ponttól kezdve e völgy, illetőleg ut bányát követi a Facza
Kadimnáig, melytől fogva, megtartva irányát, majdnem egyenes vonal-
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ban Szászkabánya É-ki vécéig húzódik s Szászkabánya és RománSzászka közötti hegy egy részét még a kristályos paláknak engedve át,
az utóbbi hegység ny-ti részén a Néra völgyében ér véget.
Északról a Néra, Krassó-Szörénymegye e legnagyobb folyója
határolja azt. A Néra kacskaringos folyása e részében Román-Szászka
és Kusics között a kristályos palákba vájta néhol nagyon is sziik ágyát;
Kusicson túl azonban tetemes szélességű árterén folytatja hasonló irányú
útját Szokolováczig, hol hirtelen délnek kanyarodva, csakhamar a
Dunába szakad s ez utóbbival közösen képezi a ny-ti határt.
Délről végül a Duna vet határt nem csak e hegységnek, de ha
zánknak is.
Az ezen határok között elterülő hegységnek Gyalu Tirbului (635 m.),
Kraku Turkului (504 m.), Lissa Pojana (569 m.), Antin ja hivada (508
m.) s a Vragolja (446 m.) nevii csúcsain áthúzódó vízválasztójáról É ra
eső lejtője a Nórába, déli lejtője pedig a Dunába ömleszti vizeit.
A Lókva hegység egy é-ny-ti egyoldalú feltolásnak köszöni létét,
mi összes tektonikus viszonyain kifejezést nyer. A hegység zömét al
kotó kristályos palák általános csapása, eltekintve az egyes kisebb
ránczoktól, ennek felel meg s nagyjában DNy-EK-ti. A hegységnek a
törzskari térképek 74/XLIII. jelzetű lapjára eső részén e jelleg különö
sen szépen észlelhető, hol is a déli lejtő a Duna völgyéből hirtelen ki
emelkedik, mig az északi lankásan ereszkedik le a Néra völgyébe s
az itt jelentkező diluvialis üledék ép az általános csapásnak megfelelőleg, Zlaticza felé mindinkább keskenyülve, fedi e lejtőt.
Hegységünk főzömét kristályos palák alkotják, mig úgy a déli, mint
az északi lejtő szokolovácz-zlaticzai részének aljában ifjabb neogen,
túlnyomólag azonban diluvialis korú képződmények borítják, melyek te
temes magasságra húzódván fel, még Baziás környékén is, hol a Duna
hegységünk nyugoti csücskét, a szerb parton fekvő Rama hegyet el
vágva, azt keresztül szeli, egyes elszigetelt foltokban fedik a kristályos
palákat s a két lejtőn jelentkező diluvialis lerakodás között az öszekötő
lánczszemet képezik.
Mielőtt azonban e képződmények rövid ismertetésére áttérnék,
megemlitem, miszerint 1870-ben Foetterle eszközölt itt átnézetes fölvé
telt s észleleteit a „Verhandl. d. k. k. geol. R. Anst.“ 1870. évi folya
mában nehány sorban leírta. Hegységünkre vonatkozó több adatot az
irodalomban nem tudok. Az átnézet könyitése szempontjából a túlsó ol
dalon e hegység földtani viszonyainak képét adni bátorkodom, saját fel
vételeim után Az egyes tagok röviden a következők.
K r i s t á l y o s p a l á k . A hegység zömét, mint már fentebb emli-
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tém, a kristályos palák alkotják s itt csillámpala, chloritpala, gneiss,
amphibolos gneiss és phyllit egymással váltakozó előfordulását észleltem.
A c s i 11 á m p a 1a fehér csillámból és quarzból áll, mely elegy
részeknek egymás közötti aránya igen különböző. Legtöbb esetben a
csillám van túlsúlyban, Román-Pozsesenától E-ra apró gránátokat tar
talmazva ; Macsevics környékén azonbau oly változattal is találkoztam,
melyben a quarz a túlnyomó rész s a csillám csak csekély menyiségben, alárendelten járul a kőzet alkotásához.
Több helyen azonban a csillám a zöld chloritnak adja át kőzetalkotó szerepét s az igy létrejött c h l o r i t p a l a tetemes meuyiségben
vesz részt a rétegsorban. E kőzetben a chlorit a túlnyomó s Háziás
környékén nagyobb, többnyire már barnavassá átváltozott pvrit hexaedereket tartalmaz.
És mig a tetemes vastagságú kristályos palák alsóbb részeiben
csak csillám- és chloritpalával találkoztam, addig a felsőbb rétegek kö
zött már a g n e i s s is, bár alárendelten, szerepel. Rádiumától E-ra
akadtam az első gneissra, melynek úgy csillámja, mint nagyobb kristá
lyokban kivállott íöldpátja fehérszinü, mig Naidasnál veres földpátu s
esilámban szegényebb gneiss rétegek jönnek elő. E gneiss granitos
szövegű.
Zlaticzáról K-re pedig a gneiss amphibolt tartalmaz nagyobb me
ny iségben.
Belobreszka táján s a lókvai ut mentén végül graphites, vékony
palás p h y 1 1 i t e k települnek közbe.
Ezen kristályos palák által alkotott képződmény általában ÉNy-ra
( 2 0 -2 2 b.) 2 5 - 3 5 fokkal dől,
N e o g e n í o r m á t i ó, p o n t u s i e m e l e t . A Lókva északi
lejtője alján, Langenfeldtől K-re, közvetlenül a helység alatt torkoll»)
árok fenekén egy kékes agyagrétegre bukkkantam, melyre az árok part
ján látható diluvialis üledék rakódott. E réteg, melylyel csak itt talál
koztam, nagyobb mennyiségben állati maradványokat tartalmazván,
abból a következő alakokat gyűjtöttem:
Congeria cfr. Partschi Czjzek x)
Cardium nov. form, (a C. Suessi Barb, csoportból),
„
sp. (töredék),
Limneus sp.
s igy korát illetőleg kétségbevonhatlan bizonyítékok birtokába jutottam.
D i l u v i u m . Ugyancsak a Langenfeld alatti árokban az elébb
') Ugyanaz az alak, melyet űr. Hofmann ur Zilah környékéről említ (1. Föld
tani Közlöny 1879. IX. kötet 207. lap).
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említett agyagrétegre kavics rakódott le, mely kavicsot azon oknál fogva,
mert a telette levő löszszel szoros öszeíüggésben van, már a diluviumba
sorozom.
Maga a kavics a szomszéd hegységből származik, az ott előjövő
kristályos palák legömbölyített darabjaiból áll és szabad aranyszemeket
tartalmaz. Régebben mostak belőle is czigányok aranyat s ezért a katona
mentesség kiváltságát élvezték, később azonban a határőrvidéki katonai
kormányzat megfosztotta őket e kiváltságtól s azóta az aranymosást is
abban hagyták.
A Lókva E. lejtőjén jelentkező kavicscsal a D. lejtő aljában egykorú
ama, a Duna völgyében Moldova és Radimna között alacsony dombokat
alkotó, némi rétegzést eláruló, Roiuán-Pozsesenánál pedig durva kristá
lyos pala kavics közíekveteket tartalmazó sárga h o m o k, mely —• mint
erről Suska táján meggyőződtem — lassú átmenetek által ép oly szoro
san öszefügg a föléje települt löszszel, mint az északi lejtő kavicsa.
Ezen képződmény elszakadt része azon domb, mely a moldovai sziget
Ny. részén az „Anhöbe“ nevű határőrtanya mellett emelkedik ki a sziget
alluviumából.
A diluvium alsó tagjaként szereplő kavicsra, illetőleg homokra mind
két lejtőn l ö s z települt, mely lassú átmenet által szorosan öszefügg
velők. A löszre először Szerb-Pozsesenánál akadtam s innét folytonos
vonulatban s tetemes vastagságban fedi a déli lejtőt, alóla a vízmosá
sokban ki-kibukkanva még az alaphegység kristályos palái. Báziásnál
pedig, hol a Duna hegységünk csücskét, a szerb parton fekvő Ráma
hegyet elvágta — fent a hegyek tetején egyes elszigetelt foltokban je
lentkezik, mely foltok képezik azután az öszekötő lánczszemeket az északi
lejtőn Szokolovácz és Zlaticza között tetemes szélességben jelentkező lösz
között.
A lösz, különösen Suska táján, nagyobb menyiségben szerves ma
radványokat tartalmaz. E helyen a következő fajokat gyűjtöttem:
Helix arbnstorum Linné.
* hispida Linné.
Succinea oblonga Drap.
Clausilia pumila Zieg.
Bulimus tridens Müll,
a fedőbb részben pedig
Helix pomatia Linné fordul elő.
A l l u v i u m . Ezen terület alkotásában a résztvevő képződmények
sorozatait a patakok és folyók mentén néhol tetemes szélességben elterülő
alluvium zárja be. Ezen jelenkori képződmény a szomszédos hegyekből
lemosott linomabb-durvább törmelékből áll.
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Egy balatonparti földsülyedésről.
Bernáth Józseftől
(Előadva a roagy. föleit, társ. 1881. évi január hó 5-én tart szakiiléséu.)

A földrengések, melyek hazánkban huzamos idő óta kisebb-nagyobb
hatással gyakran észlelhetők, újabb időben különösen Zágráb városában
és környékén tudvalevőleg igen nagy intensitással nyilvánultak. Mindez
okozza, hogy jelenleg azon tüneményeket fokozott figyelemmel kisérik,
melyek a földnek rengésére, hasadására vagy sülyedésére vonatkoznak
és ez okból korszerűnek tartom egy kis földszakadásról, vagy helyeseb
ben m ondva: földsülyedésről, rövid jelentést tenni, mely nehány év
előtt a Balaton éjszakkeleti partján lett észlelve, de eddig még tár
gyalva nem volt.
Az első jelentést dr. S z o mme r Antal úrtól, a közelfekvő BalatonfőKajár nevű községnek főorvosától kaptam, ki engem azután a folds ülyedés helyére vezetni szíveskedett.
A Balatonnak éjszakkeleti partja Akarattya pusztához tartozik,
mely Kenese és Lepsény falvak között fekszik. Az itteni part hoszu
dombnyulványból áll, mely a Balaton vizét mint valamely magas
gáttöltés szegélyezi. A hoszu dombnyulvány, melynek hullámalakii háta
200—250 lábnyival magasabban fekszik mint Balaton vizszine, a két
oldalán nagy ellenkezést mutat a dőlési viszonyokra nézve és pedig mig
a parti oldalának lejtője a tó széléig dőlvén, majdnem függőleges part
falat képez, addig a dombnyulvány másik oldala, Lepsény és Kajár
felé, kis dőlés-szög alatt ereszkedik a lapályba.
A fővárosból kiindulva a leirt partot leghauiarábban érhetjük el,
ha vasúton Lepsényig és innét kocsin Akarattyára megyünk. A vidék
domborzati viszonyának természeténél fogva itt annál magasabbra jutunk,
minél küzelebbre haladuuk a tó partjához, de a Balatonból előbb mit
sem látunk, mig csak a már Lepsényről kivehető magas látásihatárnak
végvoualát el nem értük. Még nehány lépést előre és rögtön az imént
leirt magas partlalon állunk, hol nappal és derült időben meglepő szép
tájkép terül előttünk el.
•
A hegynyulványnak bizonyos pontján magánosán álló terebélyes
óriási szilfa áll, mely a környéken „Rákóczi fája“ név alatt általánosan
ismeretes. E fa a leírandó földsiilyedés helyéhez közel áll és e helynek
könyebb felkeresésére mintegy Útmutatóul szolgál; mint óriási fa egyéb
ként hazánk botanikai uevezeteségei közé tartozik.
Mellékesen legyen még említve, hogy társulatunk volt elnöke,
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boldogult K u bi ii y i Ferencz, sok kedvencz terve között az is szerepelt,
hog}r a hazánkbáu levő és történelmi nevezetességgel biró óriási fákat
természethíi rajzokban közzéteszi, miért is 1873-ban Akarattya pusztára
egy ügyes rajzolót küldött, ki ott a Rákóczi fának rajzát elkészítette.
A terv kivitelét Kubinyi halála gátolta n,eg és a sok pénzáldozattal és
nagy szorgalommal gyűjtött számtalan adat és rajz mind elveszett.
A Rákóczi-fa közelében van tehát ama hely, tud a magas part
ial uak egy része függőleges irányban a mélységbe sülyedett. A partfal
nak anyaga tinóm homokból áll, mely nagyon kevés agyag által vau
(összetartva I t a partfalnak dőlése, saját meghatározásom szerint, 52
és 58 fok között váltakozik. A Balaton lecsapolása előtt, tehát vagy
2 0 évvel előbb, a viz az itteni partfalnak lábát mosta és a folytonos
hullámzás majdnem vízszintes tófeneket alkotott; de most, a lecsapoltatáe után, a viz széle viszavonult, ugv hogy jelenleg a lejtős partfal
és a tóviz között széles és majdnem vízszintes párkány létezik.
A földsülyedés egyedül a lejtős part falában történt, köriilbelől a
falnia: asságnak alsó harmadában és oly módon, hogy a part falában
hoszu nyílás és mély gödör keletkezett. A gödör vagy 130 ölnyi hoszu
és a tópart szélével párhuzamos ; a gödör szélessége és mélysége kü
lönféle helyen nagyon váltakozó és több ölet teszen.
Közvetlenül a partfal lábánál vagy félölnyi magas és szakadatlan
dombvoualt láttam, melynek hátán széles hoszusági repedések voltak. E
dombvonal épen a gödör alatt és előtt létezett, párhuzamosan és avval
egyenlő hoszusággal birt.
Ezekből következtethetni, hogy a mélységbe sülyedett földtömeg
az alatta levő űrnek levegőjét öszeszoritotta, mely a partfal lábánál az
aránylag legkevesebb cllentállást találván s ott a földet emelve, a domb
vonal hasadékain keresztül elszállőtt.
A tárgyalt töldsiilyedést az 1869-dik évi tavaszon észlelték. A tüne
mény egyedüli szemtanúja egy ott tartózkodó süketnéma (!) juhpásztor
volt. Adott jeleiből anyit vettek ki, hogy a földsülyedés helyi földren
gés és erős durranás kísérete mellett ment véghez, mire a juhok szana
szét rohantak és meszire futottak, úgy hogy a szegény pásztornak sok
bajba került, mig a gondjára bízott állatokat öszek^reste.
A leirt földsülyedésnek tüneménye földalatti űrt tételez fel és na
gyon valószínű, hogy ez a barlangszerii ür újabb időben és egyedül a
víznek oldóhatása következtében keletkezett.
Senki sem hinné, hogy a földalatti és keresztül szivárgó viz (az
úgynevezett forrásvíz) képes legyen oly tömérdek sok szénsavas meszet
s egyéb földes anyagokat oldani, de ha a kifolyó forrásvíznek, vala
mint az oldatában levő anyagnak menyiségét meghatározzuk, azon

meglepő meggyőződéshez jutunk, hogy a viz évenként nagy mennyi
ségű sziklatömeget old és távolit el, minek következtében megfelelő
nagy földalatti üreg vagy barlang keletkezik.
Példaként akarom a budapesti hévvizeket felhozni és kis számitás
által kimutatni, menyi kőzettömeget visznek ezek a földből ki és hogy
mily nagy űr képződik ez által.
A tett meghatározások alapján a hévviz meuyisége, mely 24 óra
alatt Budapesten fakad, a következő :
a budai oldalon
fakadó öszes hévviz868,000 akó vagy 49,119 km.
a margitszigeti artézikútból fakadó hévviz 279,012 ,,
„
15,789 ,,
a városligeti „
„
„
„
13,434 „
,,
760 „
öszesen1.160,446
akó vagy 65,668 km.
Az eddigelé végrehajtott vegyivizsgálatok alapján tudjuk, hogy a
budapesti hévvizek rendesen egy liter vizben eg}' gram (néhány budapesti
hévvizben még valamivel többet is) szilárd alkatrészt (száraz, vizmeut
lepárlási maradékot) oldva tartalmaznak, mely túlnyomókig szénsavas
mészből áll.
Ezer liter (— 1 köbméter) vizben foglaltatik e szerint legalább
1000 gramm ( = 1 kilogr.) szilárd alkatrész és igy tehát a 65668 köb
méter budai hévvizben legalább 65668 kilogr. oldott anyag.
Ha most tudni akarjuk, mily nagy térfogat felel meg valószínűen
a feloldott anyagnak és ha kivánjuk, hogy a számítás egyszerű és a
nyerendő szám lehetőleg kicsiny legyen, akkor felteszem, hogy a hévviz
által a legtömöttebb mészsziklák egyike lett megtámadva, melynek
fajsulya = 8 , azaz, hogy a melyből 1 köbméter mészkő 3000 kilogram
mot nyom. Az egyszerű osztás mutatja, hogy a 65668 kilo oldott anyag
(65668:3000 —) 21 .889 köbméter mészkőnek felel meg.
A végeredmény, melynek számadatai mindenesetre kisebbek a
valóságnál az, hogy a 65668 köbméternyi budapesti hévviz, mely 24
óra alatt a sok forrásból fakad, legalább 65668 kilogrammnyi szilárd
alkatrészeket tartalmaz oldott állapo ban, mi által a legkedvezőtlenebb
esetben 2-1.9 köbméternyi (vagy 3 . 2 köbölnyi) földalatti űr keletkezik,
mely egy év ( = 365 nap) alatt 7989.5 köbméternyi (vagy 1171.3 köb
ölnyi) térfogattá válik.
Ha az utolsó térfogatot, hogy nagysága könyebben szemlélketővé
legyen, koczkává átváltoztatjuk, akkor minden koczka-él hosza 19.J8 mé
ter (== 1 0 . 5 öl) és e koczkába fér azután egy nagy négy-emeletes ház,
ha egy-egy emeletnek magassága 4 méter, továbbá az utczai szélessége
valamint az udvar felé szóló harmadik mérete vagyis kiterjedése huszhusz métert teszem
Ha tekintetbe vészük, hogy a budapesti hévvizek éveukint vagy
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8000 köbméternyi földalatti űrt előidéznek és hogy (levonva a két uj
artézi kútra eső 25 perczentet) vagy 6000 köbméternyi űr századok és
századok óta folyvást évenkint keletkezik, könyea belátható, hogy a
főváros és környéke alatt nagyszerű barlangok vannak, melyek évenkint
nagyobbak lesznek, minek következtében földalatti szikla-szakadások beáll
hatnak a m lyek helyi földrengéseket okoznak. Sokan, kik a főváros csen
des kültelkén laknak, gyakran észlelnek gyönge földrengést és földalatti
morajt.
A mit a hévvizek Budapesten előidéznek, azt okozzák a forrás
vizek máshol is k sebb-nagyobb mértékben és sokféle módosításban és
e tünemények osztályába sorozom a leirt balatonparti földsülyedést is,
mely annak idején ritkasága miatt a környéken feltűnést és érdekelt
séget keltett.

RÖVID KÖZLEMÉNYEK.
A Várallyán előforduló ásványvizekről.
(Bemutatva a magy. tüidt. társ. 1881. évi május hó 4-én tart. szűkülésén).

B o r n s c h e g g Szervácz bányamű vezető ur szívélyessége által
azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a Tolnamegye Várallya község
ben fekvő három ásványvízforrásról következő, ha nem is teljesen ki
merítő, de talán nem is minden érdeket nélkülöző adatokat közölhetem.
Nevezett községben*) következő ásványvízforrások léteznek:
1. A „várailyai forrás“, mely egy kis könyedén öszetapadt homok
ban létező hasadékból ered és a községi bányaműtől déli irányban
körülbelül 5/ 4 órányi távolságban fekszik. A víznek hőfoka 10.75° R,
kifolyási menyisége pedig perczenkiut 4 liter vagyis 24 óra alatt körül
belül 5760 liter. A viz tiszta és sós izii.
2. A „Büdöskut“ létezik az úgynevezett Ördöghegy északkeleti
végén, ezen hegység déli lejtjén; a várallyai bányaműtől l ’/s órányira.
A viz, melynek hőfoka és kifolyási menyisége meg nem határoztatok,
ivásra teljesen alkalmatlan.
3. A „Györgyenkut“ fekszik az előbbitől 650 lépésnyire ugyan
azon hegylejtőn és úgy mint az, a püspöki erdőbirtokon. Ezen forrás
vize tiszta triss és iható; hőfoka a várallyai forrásénál alacsonyabb,
kifolyási menyisége pedig nagyobb.
L. Földt. Közi. 1879., p. 138.
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Bornschegg ur ezen 3 forrás vizeit vegyelmeztette és ezen Molnár
János budapesti gyógyszerész által véghezvitt vegyelmezésnek minőleges
eredménye a következő.

Alkatrészek
vonatkoztatva 1 liter
vizmenyiségre
'
Kétszer szénsavas mész

!
Várallyai
forrás

Györgyén

Büdös kút

kút

1
jelen

jelen

jelen

( Magnesia

jelen

jelen

jelen

! Natron

semmi

jelen

jelen

A'as

semmi

jelen

jelen

Mangan

semmi

nyom

jelen

Chlornatrium

nyom

semmi

semmi

Kovasav

jelen

jelen

jelen

Kénsavas mész

nyom

semmi

0485

0815

—

A szilárd alkatrészek
öszege

I

semmi
0-206

Mind ezen háromféle vízben a kétszer szénsavas mész a főalkat
rész, a többi alkatrészek csak igen csekély menyiségbeu fordul
nak elő.
Jód, brom, fluor, bor és szerves részek ezen vizekben nem ész
leltettek, ammonium pedig igen csekély menyiségbeu van jelen; a vizek
szagtalanok és gázszegények. Végre még megemlíthető, hogy a „várallyai
forrás“ incrustáló tulajdonsággal bir.
Guckler Győző.

Föleit, K özi. XJT. évi.
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XI. Jalirg, 1881.

FÖLDTANI KÖZLÖNY.
( GEOLOGI Sí THE

MITTHEIL UNGÉN.)

ABHANDLUNGEN.
Der Jekelsdorfer und Dobschauer Diallag-Serpenlin,
Von Dr. Sámuel Rotli.
(Yörgelegt in der Fachsitz. d. inig. geol. Ges. am 2. März. 1831.)

Im VIII. Jahrgänge (1878) p. 207 u. í. des „Földtani Közlöny“
habe ich ein Gestein, welches man früher für Serpentin gehalten hat.
unter dem Namen Diabasporphyrit beschrieben. In dieser Beschreibung
habe ich einerseits einen Irrthum der früheren Forscher rectificirt, und
andererseits das Vorkommen von Serpentin in der Umgebung von Jekelsdorf in Abrede gestellt. Man kann sich meine Ueberraschung vor
stellen, als im verflossenen Schuljahre mein von Zsakarócz stammender
Schüler Jakob Korach mir einige Stückchen Serpentin brachte, die er
in der Umgebung von Jekelsdorf gesammelt hatte.
Der erwähnte Schüler führte mich im verflossenen Sommer an
jenen Punkt, wo er den Serpentin gefunden, und dort hatte ich Gele
genheit mich zu überzeugen, dass in d e r N ä h e v o n J e k e l s d o r f
w i r k l i c h a u c h S e r p e n t i n v o r k o m m t . Es kann sein, dass
gerade dieses als Serpentin leicht zu erkennende Gestein Ursache jenes
lrrthumes war, dem Zejszner und die Wiener Geologen verfielen, als sie
den in der Nähe des Serpentins vorkommenden mikrokristallinischen
Diabasporphyrit ebenfalls für Serpentin hielten. Wenn wir oberhalb
Jekelsdorf auf die Brücke der Göllnitz überschreiten, und in dem von
Nord west kommenden Thale einige Hundert Schritte weit Vordringen,
können wir schon aus einiger Entfernung ein grünliches Gestein bemer
ken, das nach Süden zu von Kalk umgeben und bedeckt ist. Dieses
grünliche Gestein ist Serpentin, während der Kalk nach der geologischen
Karte der Wiener geol. Reichsanstalt der oberen Trias angehört. Der
Serpentin ist von dem südwärts gelegenen Diabasporphyrit blos durch
ein schmales Thal getrennt.
Wenn wir an der Lehne des vom Serpentin gebildeten Bergrückens
thalaufwärts schreiten, gelangen wir in einem Wasserriss zu einem
sehr interessanten Aufschluss; dort können wir nämlich sehen, dass
der Serpentin das Hangende des von den Wiener [.Geologen zur Dyas
gezählten rothen Schiefers bildet.
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Auf der westlichen Seite des zum grössten Theil aus Serpentin
bestehenden Bergrückens linden sich ebenfalls sehr interessante Auf
schlüsse. Dort sieht man nämlich in einem Wasserriss, so wie an der
Berglehne, dass der das Hangende des Serpentins bildende Kalk in der
Nähe des Serpentin mehr einen Sandstein gleicht, der oft conglomeratartig ist und verschieden grosse Serpentin-Partien umscldiesst, so dass
er einigermassen einem Tuff ähnlich sieht.
Jenseits des Wasserrisses fand ich keine Fortsetzung des Serpen
tins und wenn derselbe auch in der Tiefe sich nicht weiter ausdehnt,
kann er als Stock bezeichnet werden, der in Bezug auf 1Anfang zwar
nicht besonders bedeutend st, wegen seinem Vorkommens in der Nähe
des Diabasporphyrit aber, sowie wegen seines eigenthümlicken futtatniliehen Hangenden unser Interesse genügend erregt.
An jenen Orten, an welchen der Serpentin schon lange Zeit hin
durch dem Einfluss der Atmosphärilien ausgesetzt war, hat er eine seinstarke Veränderung erlitten ; doch konnten wir auch noch ziemlich gut
erhaltene Stücke auflinden.
In der eigentlichen Serpentinmasse, die bei gut erhaltenen Stücken
dunkelbiaun, dicht und von unebenem bis splitterigem Brucheist, befindet
sich Diallag eingelagert, welcher auf den Spaltuugsttächen metallartigeu
Perlmutterglanz besitzt und von grünlich- oder gelblich-brauner Farbe ist.
In den weniger gut erhaltenen Exemplaren ist die Grundmasse etwas
lichter gefärbt und von Adern durchzogen, während der Diallag fettar
tigen Perlmutterglanz erhält und gewöhnlich grünlich-gelb ist. In
einer Glasröhre erhitzt, gibt er Wasser, erinnert also mehrfach an Bastit.
Im weiteren Verlaufe der Zersetzung erhält auch die Serpentinmasse
eine grünlich-gelbe Farbe, welche jedoch von Dendriten unterbrochen
ist, während der Diallag seinen Glanz vollständig verliert und ein erdi
ges Aussehen gewinnt.
Unter dem Mikroskop erscheint die Serpentinmasse der besser
erhaltenen Exemplare mit einem Adernetz durchzogen, welches meist
aus amorphen Substanzen bestehend, farblose oder ein wenig gelblich
gefärbte Felder umsckliesst, die zwar doppeltbrechend sind, jedoch nur
sehr schwachen Pleochroismus zeigen. In den Feldern kann man oft zonen
förmig vertheilte kleine Einschlüsse bemerken, welche bei stärkerer
Vergrösserung (650) meist als schwarze, vollkommen undurchsichtige
und unregelmässig gestaltete Körnchen erscheinen und jenen Einschlüssen
ähnlich sind, die im ganzen Gestein bald zerstreut, bald den Adern
und Sprüngen entlang Vorkommen und in Folge ihrer grösseren Masse oft
auch schon mit freiem Auge bemerkt werden können.
Betreffs des mineralogischen Charakters dieser schwärzen Körper
los
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eben ist es wahrscheinlich, dass sie Magnetit sind; wenigstens ans ihren
Zersetzungsprodukten, welche in stärker verwitterten Exemplaren als
Limonit die Umgebung der Körnchen gelb färben, kann man mit Ge
wissheit schliessen, dass man es hier mit einer Eisenverbindung zu thun
hat. Doch scheinen sie auch eine geringe Menge Titanoxyd zu enthal
ten, da die Salzsäurelösung des Gesteines mit Zinn gekocht, schwach
violett wurde
Der Diallag ist in sehr dünnen Schliffen farblos, in dickeren hin
gegen zimmtfarbig. Die abgespaltenen Blätter sind von unregelmässig
verlaufenden Adern durchzogen. Senkrecht auf die Spaltungsfläche ge
führte Durchschnitte zeigen feine Parallelfasern, von denen einige bei
gekreuzten Nicolprismen dunkel, andere hingegen bläulichweiss erschei
nen. In vielen Exemplaren sind zwischen den Blättern braune, schwach
durchscheinende oder schwarze und vollkommen undurchsichtige Kör
perchen eingelagert.
Am stärker zersetzten Gestein kann man unter dem Mikroskop
folgendes beobachten. Die Serpentinsubstanz ist rostfarbig, trübe und
durchscheinend ; das Adernetz ist bedeutend dichter als das der weniger
zersetzten Gesteine; die gewöhnlich heller gefärbten Ader i erscheinen
zwischen gekreuzten Nicols licht, während die von ihnen eingeschlosse
nen Felder meist ganz dunkel sind. Die bei den besser erhaltenen
Exemplaren vorkommenden Magnetitkörner sind hier schon vollständig
verschwunden, und wo sie sieb noch ausnahmsweise vorfinden, sind
auch die sie umgebenden Felder noch lichter.
Die Diallagblätter sind schon meist der Serpentinsubstanz ähnlich;
sie zeigen ein Adernetz, das rostbraune Felder umgibt. Wenn der
Schnitt senkrecht zur Spaltungsfläche verläuft, da zeigen sieh andere
Erscheinungen; am Kopfe der fraglichen Blätter breiten sich gewöhnlich
mehrere rostbraune Streifen aus, die sich über sämmtliche Lamellen
erstrecken, doch nicht ihre ganze Länge einnehmen. In einem derartigen
Durchschnitt wechseln daher gefärbte und farblose Flecken, was darauf
deutet, dass die Umwandlung gleich vom Anfang an über sämmtliche
Blätter erstreckte, doch dieselben nicht in ihrer ganzen Ausdehnung be
rührte. Im weiteren Verlauf der Umwandlung wird der ganze von den
Blättern eingenommene Raum gelb, in welchem Stadium auch schon
unregelmässig verlaufende Adern sich zeigen.
Ausser den erwähnten Bestandtheilen kann man unter dem Mikros
kop auch noch G r a n a t e n wahrnehmen ; besonders in den stärker zer
setzten grünlichen Exemplaren treten dieselben ziemlich häutig auf. Die
selten vollkommen ausgebildeten Krystalle des Granats sind sowohl in
der Serpentinsubstanz, als auch im Diallag eingewachsen und kommen
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sowohl einzeln als auch in Haufen und Nesten vereint vor, Makrosko
pisch kann man keine Spur von Granaten entdecken, unter dem Mi
kroskop sind sie jedoch sehr deutlich zu bemerken. Die dickeren Durch
schnitte sind in durchfallendem Lichte dunkelgrün, die dünneren blassgrün bis farblos. Beim ersten Anblick erinnern sie mehrfach an chlorit
artige Zersetzungsprodukte, doch zeigen uns die scharf abgegrenzten
Durchschnitte, die optischen Eigenschaften, sowie der vollständige Man
gel an Übergangsstadien, die uns den Gang der Zersetzung andeuten
könnten, dass wir es hier mit anderen Mineralien zu thun haben; und
wenn ich noch bemerke, dass diese mikroskopischen Mineralien voll
kommen übereinstimmen mit den Granaten des später zu beschreiben
den Dobschauer Serpentins, die schon mit freiem Auge bemerkt und
bestimmt werden können, unterliegt es keinem Zweifel, dass diese grü
nen Körnchen ebenfalls Granaten sind.
Da der Serpentin nach den neueren Forschungen als Umwand
lungsprodukt anderer Mineralien anzusehen ist, entsteht auch in unserem
Falle die Frage, welches das Muttergestein des Jekelsdorfer Diallag
Serpentins gewesen sein mag ? Das Mineral, das in unserem Gestein
die Serpentinsubstanz liefert, ist bereits schon so sehr ungewandelt,
dass man es mit Bestimmtheit nicht zu erkennen vermag. An manchen
Orten erinnert zwar die Anordnung der Magnetitkörnchen an Olivin
durchschnitte, ausserdem spricht auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
es Olivin gewesen sein mag, doch das sind nicht Argumente, die dies
Praeexistenz des Olivins über allen Zweifel erhaben erscheinen lassen
könnten. In Folge dessen will ich blos der Ansicht Rosenbusch’s Er
wähnung thun, die er in seiner „Mikroskop’sehen Physiographic etc“
Seite 531 betreffs des Ursprungs ähnlich zusammengesetzter Gesteine
äussert.
Dort weist er nämlich nach, dass viele Serpentine aus feldspathfreien Olivindiallag-Gesteinen derart entstehen, dass zuerst der Olivin
und nach ihm der Diallag sich in Serpentin umwandeln Wenn wir
diese Erklärung auf unseren Fall anwenden, müssen wir ein granaten
führendes Olivin-Diallag-Gestein als Muttergestein des Jekelsdorfer Ser
pentins ansehen Auf diese Weise würde die von manchen vielleicht als
berechtigt angesehene Kombination, der zufolge der Jekelsdorfer DiallagSerpentin in genetischem Zusammenhänge mit dem so nahe liegenden
Diabasporphyrit stehen könnte, ganz Wegfällen.
*
Von ähnlicher Zusammensetzung wie der Jekelsdorfer, ist auch
der Diallag-Serpentin in der Nähe des westlichen Endes von Dobschau,
woselbst er einen grossen Stock bildet. Auch in diesem ist in einer
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Serpentinmasse Diallag eingebettet, welcher bei irischeren Exemplaren
dunkel, bei zersetzteren oft messiuggelb ist. Ähnliches kann auch von
der Farbe des Serpentins gesagt werden. In dem vollständig zersetzten
Gestein können die Zersetzungsprodukte des Diallag von denen des Ser
pentins nicht mehr unterschieden werden. Die ganze Masse ist graugelb,
glanzlos und erdig.
Neben den erwähnten Bestandtheilen kommen auch grüne G r an a t e n in grosser Menge vor. Dieselben sind entweder vereinzelt oder
gruppenweise ausgebildet und haben meistens eine ganz verzerrte Krystallform. Selten kann man das herrschende Khombdodekaeder deutlich
ausnehmen. Die Granaten des zersetzten Gesteins verlieren die smaragd
grüne Farbe und werden graulichgelb, oft sogar dunkelbraun; die in
der Reduktionsflamme dunkelroth gefärbte Boraxperle wird, ausgekühlt,
smaragdgrün, was aut Chromgehalt schliessen lässt. Nach Breithaupt
sind diese Granaten dem Uwarowit ähnlich. *) Ihre Zersetzuugsprodukte,
welche ich wiederholt Gelegenheit hatte unter dem Mikroskope zu be
obachten, sind Aggregate von gelblich-rothen, unregelmässig begrenzten
Blättchen, die in mancher Hinsicht an Hämatit er nnern.
Das Gestein ist an der Oberfläche von kreuz und quer verlauten
den Sprüngen durchzogen, die es zu industriellen Zwecken unbrauchbar
machen. Ausserdem kommen noch zahlreiche Asbestadern darin vor (von
0*1 mm. — 3 ctm. Dicke), die den Zusammenhang des Gesteins noch
mehr lockern.
Betreffs des Muttergesteins des Dobschauer Diallag-Serpentins, kann
ungefähr dasselbe gesagt werden, was bei dem Jekelsdorfer Gestein
erwähnt wurde.

Über die Ursachen der verschiedenen Farbe des Karpathen
Sandsteines.
Von Br. A. Steiner.
(Vorgelegt in der Fachsitzung der ung. geol. Ges. am 6. April 1881.)
o-

Der am Fusse der Karpathen, an der Grenze zwischen Ungarn und
Galizien in einem weiten Bogen sich hinziehende, ganze Gebirge bil
dende Sandstein wird zu Folge seiner geographischen Lage bekanntlich
unter den Namen Karpathen-Sandstein zusammengetasst. Berücksichtigt
*) Jahrbuch der k. k. geol, Reichsanstalt 1859. Jahrg. X. B. 155. S.
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man die, diesen Sandstein bildenden Elemente, so ist er mit vollem
Rechte mit demselben Namen zn belegen, da er mit grosser Wahr
scheinlichkeit aus den Resten desjenigen Gesteines aufgebaut wurde,
das das Wasser zertrümmernd und lösend den Karpathen entführt bat,
denn wir finden in diesem Sandstein alle jene Mineralien, die mit den
Gesteinen der ihn umgebeuden primitiven Gebirgsmassen der Karpathen
correspondiren,
Im Karpathen-Sandsteine sind diese Gestein-Reste, wie Eeldspath,
Glimmer, Quarz, Thonerde etc. durch irgend ein Bindemittel, das in
den meisten Fällen kohlensaurer Kalk ist, verkittet worden, so dass
dieselben jetzt als selbstständiges, Berge und Gebirge bildendes Schicbten-Gestein auftreten.
Der am Russe der Tatra in der Gegend von Késmárk u. Leutschau
vorkommende Sandstein ist überwiegend feinkörnig. Obwohl die in dieser
Gegend liegenden Berge und Hügelreihen wie gesagt zum grösstem
Theile aus dieser Sandsteingattung bestehen, so tritt doch abwechselnd
grobkörniger Sandstein, und Saudsteinschiefer an manchen Orten in
ziemlich ausgedehnten Lagern auf.
Die Mächtigkeit der Schichten des Sandsteines ist bei den ver
schiedenen Varietäten sehr verschieden; während der Sandsteinschiefer
Lager dünne höchtens 2— 30 Millimeter dicke Schichten aufweist,
finden sich bei den feinkörnigen Sandstein Schichten, die mehrere Meter
mächtig aufeinander gelagert sind, ohne jedoch, wie dies auch beim
Schiefersandstein der Fall ist, ununterbrochen horizontal fortzulaufen;
sie sind vielmehr in kleinere und grössere, selbst bis zu mehreren
Metern lange quadratische oder trapezförmige Stücke abgesondert, deren
Absonderungsflächen parallel laufen, oft mehrere Millimeter weit absteheu, und meistentheils mit einer dünnen rőtben Eisenoxidschicht bedeckt
sind. Ott trifft man an der Absonderungsfläche eines Quaders eine ziem
lich dicke glänzende Schichte von Calcit, die ihm ein Aussehen gibt,
als wenn die Oberfläche desselben mit Lack überzogen worden wäre.
Die Form dieser Calcit-Schichte beweisst, dass sie in langsamer Auflö
sung begriffen ist, denn an manchen Stellen ist diese Schichte dicker
als an anderen, und zeigt die Richtung deutlich an, in der die Lösung
geflossen und wieder erstarrt ist. Ja, an manchen Stellen hat sie sich
über den Rand der Fläche ergossen, und theihveise benachbarte Flächen
bedeckt.
Die Farbe des Sandsteines ist eine lichtblaue, oft ins graublaue
spielend, oder eine braun- bis röthlichgelbe. Diese zweierlei Farben, die
der Sandstein zeigt, sind nicht ureigenthümliche Eigenschaften desselben,
sondern die Folge von gewissen Veränderungen, die innerhalb seiner
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Masse im Laufe.der Zeit vor sieh gegangen sind, und noch heute vor
sich gehen.
Die ursprüngliche Farbe des Sandsteines ist die lichtblaue, die wir
heute noch innerhalb grösserer Massen desselben unverändert finden. Kleine
Stücke, sowie Lager von dünnen Sandsteinschichten sind durch und durch
ihrer ursprünglichen Farbe beraubt, und siud rothbraun gefärbt. Aber
auch massigere Stücke sind nicht nur an ihrer Oberfläche, sondern von
den Absonderungsflächen aus bis zu einer gewissen Tiefe braungefärbt,
während das Innere des Steines, der Kern, die ursprüngliche, blaue Farbe
noch unverändert zeigt. Beachtenswerth ist bei einem Steine die Far
benabwechslung, bei dem von der Oberfläche aus Hisse in das Innere
führen. Immer folgt diesen Rissen die gelbe Farbe ins Innere des Ker
nes, so dass gewöhnlich die schön ovale Form desselben durch sich
hineinziehende gelbe Spaltenränder gestört ist.
Es ist dies ein deutlicher Beweis, dass nur jene Stellen des Stei
nes, die dem freien Eindringen der Luft und des Wassers keinen Wiederstand entgegensetzen, oder aber am meisten diesen Einflüssen exponirt sind, am schnellsten ihie Farbe ändern, indem sie von Blau in
Rothbraun übergeht.
Diesen Ursachen ist es jedenfalls zuzuschreiben, dass die obersten
Schichten der Saudsteinlager gewöhnlich schon ganz rothbraun gefärbt
sind, während tiefer gelegene noch theilweise unverändert im Innern
ihre blaue Farbe besitzen. In Steinbrüchen, die tief abgebaut siud, findet
man Quadern, bei denen die Veränderung höchstens einige Centimeter
tief eingedrungen ist, ganz intacte Stücke habe ich aber selbst in sehr
tiefen Brüchen nicht linden können.
Es wirft sich nun die Frage auf, welchen Einflüssen ist es zuzu
schreiben, dass die dem Sandsteine eigenthümliche lichtblaue Farbe,
langsam in eine braungelbe übergeht, und ferner, in welchen Verände
rungen diese Umwandlung ihren Grund hat ?
Aus deu obenerwähnten Daten ist es offenbar, dass nur den athmosphärischen Einflüssen, der Luft, dem Wasser, und der, durch das
Wasser bei seinem Durchdringen durch die Humusschichte gelösten
Kohlensäure hier ausnahmelos die Rolle zngeschrieben werden muss.
Luft, Wasser und Kohlensäure sind die Agenden, die färbenverändernd
auf den Sandstein wirken, insoferne sie eine Veränderung in seiner
Zusammensetzung hervorrufen.
Die Frage, worin diese Veränderung in der Zusammensetzung des
Sandsteins besteht, zu beantworten, ist die Aufgabe vorliegender Unter
suchung ; die dazu gehörigen analytischen Belege erlaube ich mir weiter
unten zu geben.
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Von älteren Untersuchungen über diesen Gegenstand habe ich in
der Literatur nur spärliche Daten gefunden, die alle dahin gehen, dass
das in der blauen Sandsteinvarietät vorhandene Eisenoxydul in der gel
ben Varietät zu Eisenoxydhydrat umgewandelt sei, und dcui Steine seine
eharacteristisch rostbraune Farbe verleihe.
Wie ich nun im Folgenden darthun werde, ist der FarbeuWechsel
nicht bloss diesem Umstande allein, sondern zugleich einem Substanz
verlust des Sandsteines zuzuschreiben, den derselbe durch langsame
Auslaugung durch das Wasser erleidet. Vorliegende Untersuchung be
zieht sich durchwegs auf den Quadersandstein, der seine ursprüngliche
Farbe noch im Innern erhalten hat.
Da nur unter der Bedingung sichere Anhaltspunkte über Ursache
der F..rbenveränderuug des Sandsteines erhalten werden können, wenn
die Untersuchung sich auf Sandsteinproben von ursprünglich gleicher
Zusammensetzung stützt, sind immer Stücke zur Untersuchung verwen
det worden, die nicht nur von demselben Quaderstein stammen, son
dern auch unmittelbar von beiden Seiten der Grenze genommen wurden,
in welcher sich der Stein in seinen zweierlei Farben berührt. Von der
Absonderungsfiäche desselben Steines einen Centimeter entfernt ist ebenso,
je ein Stück ausgeschieden worden, um zu entscheiden, ob die Verän
derung in der Nähe der Absonderungsfläche eine tiefere ist, als unmit
telbar an der Grenze der braunrothen Farbe.
Zum Zwecke der Untersuchung sind die entsprechenden Stücke
fein gepulvert, alcoholisirt, und abgewogene Mengen derselben, in denen
vorher bei KXU C die Feuchtigkeit bestimmt wurde, auf dem Wasser
bad mit sehr verdünnter Salzsäure vom Spei. Gew. 1,0577 oder lDO ° / 0
so lange ausgezogen worden, als sich noch Spuren davon lösten. Durch
diese Manipulation erhielt ich eine Lösung (A), und einen unlöslichen
Rückstand (B). Die Lösung (A) wurde im Wasserbade zur Trockniss
verdampft, um gelöste Kieselsäure auszuscheiden, im Rückstände aber
die übrigen gelösten Mineralien nach den gewöhnlichen Methoden be
stimmen. Der unlösliche Rückstand (B)w urde bei 100° C getrocknet und
gewogen. Einer näheren Untersuchung habe ich ihn nicht unterworfen,
da er ja bei den zusammengehörigen Proben im Wesentlichen aus den
selben Grundbestandteilen in denselben Verhältnissen gemischt beste
hen muss.
Die untersuchten Proben des Sandsteines stammen aus einem
Steinbruch bei Késmárk und aus einem solchen bei Leutschau in Zipser
Comitat. Dem äussern Aussehen nach scheinen beide Sandsteine iden
tisch zu sein, weder im Korn, noch in der Farbe ist ein wesentlicher
Unterschied zu bemerken.
Die gewonnenen Resultate sind folgende.

I.

Abstammung

B)
Unlösli

des Sandsteines
Sandsteine von Késmárk,
blau
Sandstein von Késmárk,
gelb an der Grenze der
Färbung
Sandstein von Késmárk,
gelb in der Nähe der
Absonderungsfläche
Sandstein von Leutschau,
blau

ches

Direkt g e fu n d e n e

in

Gram m en.

I n l ö s l i c h e n (A) i st e n t h a l t e n
A)
Lösliches

Wasser
bei 100"

Kiselsiiure Eisenoxyd

Eisen
oxydul

^
Köhlens. Köhlens.
Sum m e
Magnesia
Kalk

1

Zur
Analyse
verwendete
Menge

1,4860

0,4225

0,013

0,0325

0,0474

0,0329

0,2385

0,0539

1,9042

1,9215

1,6680

0,3405

0,0155

0,030

0,0831

0,0157

0,1725

0,0224

2,0072

2 ,0 2 1 0

1,7656

0,3548

0,0165

0,036

0,0882

0,0156

0,1704

0,0226

2,1149

2,1204

1,7749

0,5161

0,0105

0,031

0,0348

0,0384

0,3168

0,0732

2,2796

2,2955

*

_

Sandstein von Leutschau,
gelb an der Grenze der
Färbung
Sandstein von Leutschau,
in der Nähe der Abson
derungsfläche

Mengen

1,5849

0,4681

0,0115

0,031

0,0611

0,0186

0,2805

0,0639

2,0518

2,053

1,5722

0,4602

0,0114

0,03

0.0641

0,0171

0,274

0,062

2,0308

2,0324

II.

Abstammung
des Sandsteines
Sandstein von Késmárk,
blau
Sandstein von Késmárk,
gelb, an der Grenze der
Färbung
Sandstein von Késmárk,
in der Nähe der Absondei'ungsfläehe
Sandstein von Leutscbau,
blau
Sandstein von Leutschau,
gelb, an der, Grenze der
Färbung
Sandstein von Leutschau,
in der Nähe der Abson
derungsfläche

Im g a n ze n Stein

V)

ist e n t h a l t e n

—

(Ganzer Stein

Eisen

100).

Koldens.

A)

Wasser

Lösliches

bei 100°

säure

77,3

21,98

0,67

1,69

2,46

1,7

12,4

2,8

82,4

16,82

0,76

1,48

4,1

0,77

8,52

83,2

16,73

0,77

1,69

4,16

0,74

77,32

22,49

0,46

1,35

1,52

77,19

22,79

0,56

1,5

77,3

22,63

0,56

1,47

Unlösli
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Kiesel

=

Köhlens.

Spec.

Eisenoxyd
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oxydul

Kalk

Magnesia

i

Gewicht

i
99,02

2,688

1,11

99,14

2,65

8,04

1,06

99,35

2,64

1,70

13,8

3,2

99,35

2,689

3,00

0,91

13,6

3,1

99,8

2,673

3,15

0,89

13,5

3,08

99,8

2,673

■
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Köhlens.
Magnesia

( L ö s l i c h e s = = 100. )

Köhlens.
Kalk

—

Eisenoxydul

B e sta n d th e ile (A) e n th a lte n

Eisenoxyd

Di e l ö s l i c h e n

Kieselsäure

lü.

Sandstein von Késmárk,
blau

3,07

7,69

1 1 ,2

7,78

56,45

12,75

98,9

Sandstein von Késmárk,
ander Grenze der Färbung

4,55

8 ,8

24,4

4,0

50,66

6,57

99,5

Sandstein von Késmárk,
in der Nähe der
Absonderungsfläche

4,65

10,4

24,8

4,38

48,63

0,3

99,2

Sandstein von Leutschau,
blau

2,03

0,02

6,91

7,63

61,72

14,37

98,7

Sandstein von Leutschau,
an der Grenze der Färbung

2,45

6,62

13,11

3,9

59,92

13,0

99,6

Sandstein von Leutscbau,
in der Nähe der
Absonderungsfläche

2,46

6,5

13,93

3,71

59,5

13,47

99,5

des S mdsteines

Wasser
bei 100'

-

Abstammung

Sum m e

Vergleicht man nun die Resultate der Untersuchung bei Steinproben desselben Ursprunges, so bildet man Folgendes.
1. Dass die Zusammensetzung des Sandsteines von blauer Farbe,
und desje ligen von gelber Farbe eine Verschiedenheit aufweist. Diese
Verschiedenheit besteht darin, dass nicht nur ein grosser Theil des im
blauen Saudstein enthaltenen Eisenoxyduls in Oxyd übergegangen ist,
sondern dass der Stein auch einen bedeutenden Substanzverlust erlitten.
2. In der Nähe der Abgrenzungsfläche des Steines ist die Ver
wandlung des Oxyduls in Oxyd eine vollkommenere, aber der Substanz
verlust auch ein grösserer, obgleich in der Farbe des Steines hier, und
an der Grenze der Farben Veränderung kein in die Augen springender
Unterschied bemerkt werden kann.
3. In Folge des Verlustes an Bindemittel, verliert der gelbe Stein
zugleich au Festigkeit, denn derselbe ist viel leichter zu zerschlagen
und zu zerreiben als der blaue Stein. Das spezilische Gewicht ändert
sich jedoch nicht wesentlich.
4. In Folge Verlustes löslicher Stoffe weist der gelbe Sandstein
in einer bestimmten Masse eine grössere Menge an unlöslichen Bestand
te ile n auf, als eine entsprechen le Menge des blauen Steines; was
wohl beim Sandstein aus der Leutschauer Gegend nicht so in die Augen
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fallend ist da er, reicher an Bindemittel, einen geringeren Verlust erlitten,
als jener aus der Kesmarker Gegend.
5. Ist der Feuchtigkeit-Gehalt des gelben Steines ein bedeutend
grösserer als der des blauen.
6. Die Form, in der das Eisen als Oxydverbindung im gelben
Sandstein enthalten, ist sehr wahrscheinlich die Verbindung als Oxyd
hydrat. Diese Folgerung hat ihren Grund in dem Verhalten des gelben
Sandsteines beim Glühen, der erst dann deutlich die Farbe des Eisenoxydes
zeigt, zugleich aber einen Wasserverlust von 1*99° 0 erleidet — Kes
marker Stein — also nach Abrechnung des Wasser Verlustes bei 100°
ein Plus von P 23%. Der blaue Stein ist nach dem Glühen blaugrau
uud erleidet einen Verlust — nach Abrechnung der bei 100° entwei
chenden Wassers — von O9°/0. Das beim Glühen entweichende Wasser
kann also möglicherweise das Hydratwasser des Eisenoxydes sein.
7. Die Farbenveränderung des Sandsteines ist demnach nicht bloss
in der Oxydation des Eisenoxyduls zu suchen, sondern auch in einem
Verluste an Material. Aus letzteren Grunde kann auch die braunrothe
Farbe des entstandenen Oxydes um so entschiedener hervortreten.
Die Ursache dieser verändernden Wirkung auf den blauen Sand
stein können wir, wie schon früher angeführt worden, nur in dem mit
Kohlensäure geschwängerten athmosphärischen Wasser suchen.
Die Art seiner Einwirkung kann natürlich nur eine sehr langsam
fortschreitende sein. Das Wasser tritt zu allererst mit den AbgrenzungsHächen der Steinlager in längere und innige Berührung und wirkt
lösend auf das Bindemittel der äussersten Schichten der einzelnen Sand
stein-Quadern ein, sich einen Weg zu den tiefer liegenden Schichten
derselben bahnend. Das mit dem kohlensauren Kalk des Sandsteins
gesättigte Wasser tüesst langsam ah, und wird durch frisches ersetzt;
dieses setzt bereits unter günstigeren Verhältnissen die lösende Arbeit
weiter fort, bis nach uud nach durch das immer sich erneuernde Was
ser der Sandstein in seiner ganzen Masse durch Lösung und Oxydation
eine Veränderung sowohl in seiner Zusammensetzung, als in der Farbe
erfahren hat.
Die Wirkung des Wassers bleibt aber, hier angelangt, nicht ste
hen, sondern dauert so lange fort, als noch lösliche Bestandtheile im
Sandsteine enthalten sind, bis derselbe schliesslich in seine ursprüngli
chen Elemente, zu Sand zerfällt.
Bei grossem Sandsteinmassen — Quadern, — sowie hei solchen,
die in tieferen Schichten der Erde lagern, wohin das athmosphärische
Wasser nicht so leicht dringen kann, geht diese Veränderung des Saudsteuies viel schwerer von Statten. Aus diesem Grunde sind tief liegende
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Sandsteine nur mit einer, höchstens mehrere Centimeter breiten braunen
Schichten umgeben, im Innern aber sind dieselben noch in ihrer ur
sprünglichen Farbe erhalten. Während das Wasser, das zwischen den
unlöslichen Bestandteilen des Sandsteins lagernde Bindemittel langsam
löst und fortführt, schafft es sich Kanälchen, in denen dasselbe frei circuliren, und seine minirende Arbeit fortsetzen kann. Ein auf diese Art
veränderter Sandstein muss daher poröser, und für Luft und Feuchtig
keit leichter zu durchdringen sein, als der vom Wasser noch nicht ver
änderte blaue Stein. Diesem Umstande ist es zuzuschreiben, dass ver
änderter Sandstein einen grösseren Feuchtigkeitsgehalt besitzt, als jener,
der in seiner Zusammensetzung noch keine Veränderung erfahren. Ans
den angeführten folgt aber auch, das Quellwasser, die ihren Ursprung in
Sandsteiugebilden haben, kalkreich sein müssen, und zwar um so kalk
reicher, je reicher an diesem Bindemittel der Sandstein ist. Diese Folge
rung finden wir vollkommen bestätigt, denn die Trinkwasser von
Leutschau und Késmárk, die sämmtlick in Sandstein entsprungen, sind
an Kalk ziemlich reiche Trinkwasser.
Es enthält z. B. das Leutschauer Triukwasser, das mit zwei Quel
len im Stadtberg entspringt, im Liter 0,222 Gramm und 0,228 Gramm
kohlensaureu Kalk, ferner 0,056 Gramm und 0,074 Gramm kohlen
saure Magnesia, 91 und 94 C.C freie Kohlensäure. In Quell wassern
allgemein vorkommende Bestandtheile, wie Chlor, Schwefelsäure, sind
aber in sehr geringen Spuren enthalten.
Das Wasser von Késmárk, das im sogenannten Steinbruch seine
Quellen hat, enthält: 0,143 Gramm kohlensaureu Kalk, und 0,034
Gramm kohlensaure Magnesia im Liter.
So finden wir auch hier einen innigen Zusammenhang zwischen
der Zusammensetzung des Quellwassers und den Veränderungen des
Sandsteines, wie ja überall das Quellwasser in seiner Zusammensetzung
von den geologischen Verhältnissen abhängig ist.

KURZE M ITTH EILU NG EN.
Daten zu den Várallyaer Mineralquellen.
(Vorgelegt in der Fachsitz. der. ung. geol. Ges. aui 4. Mai, 1881.)

Durch die Gefälligkeit des Herrn Werksleiters Servatius B o r ns c h e g g wurde ich in die angenehme Lage versetzt, über die in der
Gemeinde Várallya des Comitates Tolna sich befindenden drei Mineral-
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Wasser-Quellen folgende, wenn auch nicht vollkommene, so doch viel
leicht nicht jedes Interesse entbehrende Daten mittheilen zu können.
In der gennanten Gemeinde liegen folgende drei MineralwasserQuellen :
1 . Die „Värallyaer Quelle", welche aus einer kleinen Kluft leicht
zusammeugebackenen Sandes entspringt und vom dortortlichen Werke
in südlicher Richtung in einer Entfernung von beiläufig einer Viertel
stunde liegt.
Die Temperatur des Wassers beträgt 1075° R., die Ausfluss
menge beiläufig 4 Liter per Minute, oder in 24 Stunden beiläufig
5760 Liter.
Dass Wasser ist rein und salzig schmeckend.
2. Die „Biidöskút"-Quelle. Dieselbe befindet sich am nordöstlichen
Ausläufer des sogennanteu Teufelsberg", auf dem südlichen Gehäuge
dieses Gebirges. Sie befindet sich vom Värallyaer Werke in einer Ent
fernung von l l / 3 Stunden.
Das Wasser ist untrinkbar, seine Temperatur und Ausflussmenge
wurde nicht bestimmt.
3. Die „GyörgyenkúW-Quelle. Dieselbe liegt 650 Schritte von der
vorigen am selben Gebirgs-Gehäuge und so wie diese auf bischöflichem
Waldgrunde. Das Wasser ist frisch und trinkbar, dessen Temperatur
niederer als die der „Värallyaer Quelle“ ; doch ist hier die Ausfluss
menge eine grössere.
Die durch Herrn Bornschegg veraulasste und durch Herrn Johann
Molnár, Apotheker in Budapest, durchgeführte chemische Analyse gab
vorläufig folgendes qualitatives Resultat:
. ■1
Bestaudtheile
bezogen auf ein Liter
Wasser

Värallyaer
Quelle

Büdös-Kút

GyörgyenKút

Zweifach kohlens. Kalk
Magnesia
Natron
Eisen
Mangan
Chlornatrium
Kieselsäure
Schwefelsaurer Kalk
Summe der fixen Bestandtheile

vorhanden
vorhanden
nichts
nichts
nichts
in Spuren
vorhanden
in Spuren

vorhanden
vorhanden
vorhanden
vorhanden
in Spuren
nichts
vorhanden
nichts

vorhanden
vorhanden
vorhanden
vorhanden
vorhanden
nichts
vorhanden
nichts

0-435

0-315

0206
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In allen drei Wasserproben ist das doppelt-kohlensauere Calcium
der Hauptbestandtheil, die übrigen Bestaridtlieile sind in sehr k’einer
Menge vertreten. Ausgenommen Spuren von Ammonium sind Jod, Brom,
Fluor, Bor und organische Substanzen in diesen Wässern nicht enthal
ten. Dieselben sind geruchlos und gasarm.
Zum Schlüsse sei bemerkt, dass die Várallyaer Quelle incrustirende Eigenschaft besitzt.
Victor Guelder.

Sitzungsberichte

der

ung.

geologischen

Gesellschaft.

S i t z u n g am 5. J a n u á r 1881.
1. Herr Josef B e r n á t li berichtet über eine Erdsenkung am nordöstlichen
Ufer des Plattensees.
2. Herr Ludwig v. L ó e z y , der als Mitglied der von Graf Széchenyi unternom
menen Forschungsreise nach Asien. Gelegenheit hatte in die Vulkanregion der Iusel
Java einzudringen, trägt seine daselbst gesammelten geologischen Beobachtungen vor.
Zwischen Pekalonga. und Semarang reihen sich 5 grosse Vulkane aneinander, von
denen einige ihre Scheitel bis über 10,000 Fuss Meereshöhe erheben, wie der Slamat
und der Szumbing. Einige stossen noch grosse Dampfwolken aus, so der Slamat und
der Merapi, die übrigen besitzen nur Fumarolen und Solfataren. Von Semarang bis
Ambarava benützte Herr L. die Eisenbahn. Bei den ersten Hügeln beobachtete er
unter den vulkanischen Tuffen und Conglomeraten einen Foraminiferen Kalk und steil
einfallende Flyschschichten. Ambarava liegt 1400 Fuss hoch in einer kráter förmigen
Thalebene zwischen den Vulkanen Merbabu und Ungaran. Von hier aus gelangt der
Reisende über einen 2000 Fuss hohen Sattel in die Provinz Kadu. an deren Grenzen
sicli fünf Vulkane erheben. Das ganze Gebiet ist von vu kanischen Producten be
deckt, in der Nähe des noch thätigen Merapi sind dies kaum angegriffene Amphibolund Augit Andesite ; in den übrigen Theilen der Provinz besteht der Boden auf
fruchtbaren Lehm (Nyirok), der unmerklich in den darunter liegenden Trachyttuff
übergeht. Herr Löczy bestieg den Merapi von Selo-Sattel (4800') aus, der hohe Ke
gel des Vulkanes ist auf der West- und Nordseite von tiefen Wasserrissen durch
furcht, welche die alten Lavaströme und TufFschichten schön erkennen lassen. Zum
Eruptionskegel gelangte er auf einem mit fester Kruste bedeckten Aschenrücken vom
Rande des alten Kraters aus. Der Krater misst beiläufig 1000 M. im Durchmesser
und hat ca. 600 Fuss Tiefe, ihm entströmen Wasserdampf und schwefelige Dünste.
Das Gestein besteht hier aus einer lockeren Breccie von lichtgrauen AmphibolAndesit; gegen das Innere des Kraters beträgt der Böschungswinkel 30", nach
Aussen hingegen 50'. Sowie alle Vulkane Java’s hat auch der Merapi keine Lava
ströme sondern reichliche Lapilli- und Aschenausbrüche geliefert, welche lose Mate
rialien durch die häufigen Platzregen sich in Gestalt von Schlammströmen auf die
Niederungen ausbreiteten, mehr Schaden verursachend als die Eruption selbst. Aan

Füsse des Merapi liegen «lie Schichten von Trachyttuff und Bréecien sehr regelmäs
sig mit einer Erhebung von 1—2' gegen den Berg ; sie gleichen liier auffallend un
seren ungarischen Trachyttuffgebilden.
Der Merapi hatte in unseren Jahrhunderte 9 Ausbrüche.
Die Vulkane der Insel Java, bezeichnen ihrer Lage nach Längs- und Querspal
ten. Eine Hebung der Nordküste Javas wird durch Culturschichten, die man bei Se
marang auffand, dargethan.
3.
Herr L. v. Ro t h legt die von Herrn J. B u d a i bei Bodos gesammelten
Versteinerungen vor. Der Fundort liegt im ('omitate Háromszék im Thale des Köves
patak, SW. von Bodos. Unter den 17 daselbst aufgefundenen Arten befanden sich 3
neue, nämlich eine Bythinia und 2 Congerien. Diese Versteinerungen stammen aus
den mittleren Schichten der pannonischen Ablagerungen des S/.éklerlandes (Sande und
Thone), welche wahrscheinlich den politischen und levantinisehen Schichten Neumayrs
entsprechen.

S i t z u n g am 9. F e b r u a r 1881.
1. Herr B. v. I n k e y berichtet über Drehungaerscheinungen bei Gelegenheit
des Agramer Erdbebens. (S. Földt. Közi. XI. Jahrg. 1. —3. S. 76. u. f.)
2. Herr A. F r a n z e n a u bespricht die auf dem Rákosfelde (Budapest) aufge
schlossenen Mediterranschichten, namentlich deren vom Vortragenden eingehend un
tersuchte Foraminiferenfauna. (S. Földt. Közi. XI. Jahrg. 1. —3. S. 83 u. f.)
3. Die Moliusken-Fauna des obgenannten Fundortes wird durch Herrn J. Há
l á v á t s vorgetührt: sie besteht aus 27 Bivalven- und 10 Gasteropoden-Arten, die
zusammen das Alter der betreffenden Schichten als obermediterran erkennen lassen.
4. Herr Franz S c h a f a r z i k weist Dünnschliffe des Cerithienkalkes der Gubacser Puszta (in der Nähe des Soroksáréi’ Dammes> vor, welche erkennen lassen,
dass der fragliche Kalkstein zum grössten Theil aus Foraminiferenschalen besteht.
Derselbe legt ferner die von Munier-Chalmas bestimmten Versteinerungen aus
den oberwähnten mediterran Ablagerungen des Rákos vor : es sind dies 36 Mollus
kenarten, feiner mehrere Crustaceen — darunter eine neue A rt: Callianassa Szabói,
Milne-Edwards — sowie Stachelhäuter. Der Vortragende erwähnt, dass der in Rede
stehende mediterrane Kalkstein in nicht geringer Menge trachytisches Material ent
halte, welches des gleichalterigen Eruptionen entstamme.
Schliesslich führt derselbe die, besonders an Melanopsiden reiche Fauna der
Uongerienschichten von Tot-Györk vor.

S i t z u n g am 2. Mä r z 1881.

1.
Der erste Secretär legt eine von Herrn Dr. S. R o t h in Leutschau einge
sendete Abhandlung über die Serpentine von Dobsehau und von Jekelsdorf vor. Bei
Jekelsdorf kommt eine kleine Partie von echten Serpentin, über werfener Schiefer
gelagert und von triadischen Kalkstein bedeckt vor. Das Gestein ist als granatfüh
render Dial lag Serpentin zu bezeichnen und scheint aus einem olivinführenden Diallaggestein hervorgegangen zu sein. Ähnlich ist der Serpentin von Dobsehau, in welFöldt • Közi. XI. ív f
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chem jedoch die Granaten in grösserer Menge und schon dem freien Auge sichtbar
auftreten.
2. Herr J, B u d a i bespricht die Gesteine des südlichen Zweiges des IiargitaGebirges. Er findet daselbst, am Berge Nagy-Morgó einen Biotit, Hornblende und
Oligoklas führenden Trachyt, welcher an der Westseite des Berges einen feinkörni
gen Tridymit führenden Hornblende trachyt durchbrochen hat. Auf dem Gipfel sowie
am Busse des Berges Mitács werden Oligoklas Biotit-Amphiboltrachyte von Basalten
durchsetzt: letztere sind überwiegend Plagioklas-Basalte mit trachytischem Habitus.
Oligoklas-Biotit-Amphibol-Trachyte in normalem Zustand fand der Vortragende auch,
auf dem Berge Pelecske, in alunitischer Modification am Fusse des Pelecske und des
Mitács. Augit-Trachyt findet sich bei Bibarczfalva anstehend.
3. Herr H. S t e r n trägt die Resultate seiner petrographischen Untersuchung
des Kugeltrachytes aus dem Stephansschacht in Schemnitz vor. Kr fand, dass die be
kannten Kugeln aus demselben Materiale bestehen wie das umseh liessende Gestein,
nämlich aus Amphibol-Augit-Labradorit-Trachyt.

S i t z u n g am 6. A pri 1 1881
1. Der zweite Secretär der Gesellschaft legt eine Aliiéit des Hemi Dr. A
S t e i n e r , Professorin Leutschau „über die Ursachen der verschiedenen Färbung des
Karpathensandsteines“ vor. Nach einer allgemeinen Beschreibung des Karpathensand
steine aus der Umgegend der Hohen Tatra betont der Verfasser den Umstand, dass die
Farbe des Gesteines in den frischen Theilen lichtblau oder graublau, in den verwit
terten Partien aber bräunlichgelb sei. Die Farbenveränderung sei der Einwirkung
der Atmosphaerilien zuzuschreiben, welche eine theilweise (Ixydation des im frischen
Gesteine vorhandenen Eisenoxydules, sowie eine Auslaugung der im Bindemittel vor
handenen Carbonate des Kalkes und der Magnesia bewirken. Die Thatsächlichkeit
dieser Vorgänge beweist der Verfasser durch mehrfache Analysen der beiden Ge
steinsvarietäten.
2. Herr J. H a l a v á t s bespricht, auf Grundlage von R. Hörnes und Auinger's neuestem Werke, die Stellung der im Lamarck’schen Systeme zu den Involuter
gerechneten Genera Oliva, Ancillaria, Cypraea und Erato im neuen von Adams auf
gestellten Systeme. Im Laufe des Vortrages weist er die Vertreter jener Geschlech
ter aus den Mediterranschichten Ungarns in ganzen sowie in durchschnittenen
Exemplaren vor.
3. Herr H. S t e r n trägt im Anschlüsse an seinen früheren Vortrag über den
Kugeltrachyt von Schemnitz die Resultate seiner weiteren Untersuchungen über die
in der Mátra auftretenden kugeligen und sphaerulithischen Trachyte vor. Erstere
kommen am Busse des Berges Solymos, letztere am Wege von Párád nach Gyöngyös
und am Lörinczi-Berge vor. Die Entstehung dieser kugeligen und sphaerulitischeu
Gebilde führt der Vortragende auf dieselben Ursachen, wie die der Schemnitzer Trachytkugeln zurück. Bei den Trachyten des sog. Mulatóhegy von Lörincz beschreibt
er die sog miemitisehe Textur.
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S i t z u ii g. am 1. M a i 1881.
1. Herr Dr, .1. K reu ner zeigt ein neue* Mineral ans dem Avasthale im Comitate
Szatmár. Dieses bisher für Eisen-Pecherz gehaltene Mineral ist schwarz, in dünnen
Splittern rotli durchscheinend, von muscheligem Bruch, glasglänzend und spröde.
Seine chemische Zusammensetzung entspricht nach der von Eotzka ausgetiihrteu
Analyse, der Formel 5 (Fe., 0.) 2Si ü.,, 911,0; es ist demnach ein Eisenhydrosilicat,
dem die Stelle zwischen dem Traulith und dem Melanosiderit zukommt. Dichtigkeit
3\33, Härtegrad 3o, durch Salzsäure wird der Eisengehalt ausgezogen und die Kiesel
säure bleibt als glasartiger wasserheller Rückstand. Das neue Mineral erhielt den
Namen A vasi t.
2. Herr A. S c h m i d t machte einige Mittheilungen über die Eisenerzvorkomm
nisse des Borsoder Comitates. Im oberen, nordwestlichen Theile des genannten Co
mitates kommen solche in kleiner, aber bemerkenswerther Verbreitung vor. In der
Nähe der Gemeinden Rudobánya, Felső- und Alsö-Telekes treten der Trias zuge
zählte Kalke und Dolomite unter der diluvialen Decke hervor; diese sind es, welche
die Eisenerzlagerstätten in Gestalt von oft mächtigen Lagerstöcken enthalten. Die
hier auftretenden Roth-, Braun- und Thoneisenerze sind im Allgemeinen von vorzüg
licher Beschaffenheit. Der darauf getriebene Bergbau reicht in seinen Anfängen wohl
in das 14. Jahrhundert zurück; in Ermanglung speeiellerer Daten sprechen heute
noch die grossartigen Überreste der Halden für dessen einstige Bedeutung. Rudo
bánya nahm, laut G. Wenzel, einst den dritten Rang unter den oberungarischen
Bergstättenein. Es scheint, dass die Alten hier auch edlere Erze ausgebeutet haben, da
das Eisenerz noch heutzutage mächtig hervortritt, während die verlassenen Baue
tief im Inneren der Berge zu riesigen Verhauen führen. Bei Rudobánya ist das Erz
lager auf ca 1 'I, Kilometer Länge zu Tage aufgeschlossen, wo sich dann ein Taghau
an den anderen reiht. Als Verunreinigung dieser Erze müssen die beigemeugten
Kupfererze, Malachit und Azurit angesehen verden. Nach den Aussagen mehrerer
Augenzeugen hätten sich in einer erdigen Varietät der Eisenerze Spuren von gedie
genem Quecksilber gezeigt. Unter den gesammelten Stufen sind Calcit und Gyps zu
erwähnen.
Von Rudobánya nach Felsö-Telekes gehend sammelte der Vortragende auf
den alten Halden des Gyépely genannten Bergrückens gediegenes Kupfer mit biswei
len krystallinischen verästelten Formen. Unter den Eisengruben von Felső- und AlsöTelekes sind die Baue an beiden Seiten des Templomka genannten Hügels, an der
Grenzscheide der beiden Gemeinden, die bedeutendsten. In dem Grubenrevier Péch,
bei Alsö-Telekes wird ein vortreffliches Eisenstein in mächtigen Massen zu Tage
gewonnen. Bei seinem letztem Besuche fand der Vortragende die Mächtigkeit des
Lagers zu 3 Meter, doch zeigte die Ausfüllung unregelmässige Ausbuchtungen, die
sich stellenweise zu 1 dm. Mächtigkeit zusammendrückten. Das Erzlager ist hier
den umschliessenden Schichten conform eingelagert mit einem Verflächen von 50—60’
nach Nord. Unter den gesammelten Stücken wird Baryt und Cerussit, von anderen
Fundstellen auch Bleiglanz erwähnt. Das ganze Eisenerzrevier von RudobányaTelekes erstreckt sich circa 5 KM. lang in NO. Richtung, und die hierangehäufte Erz
menge verspricht auf lange Zeit hinaus reiche Ausbeute.
3. Derselbe legt die von Herrn G. ( l u c k i e r gesammelten Daten über die
ID

bei Várallya ini Com. Tolna entspringende Mineralquelle vor. Herr S. Bornschegg,
Bergwerksleiter daselbst, gibt, drei irn Hotter der Gemeinde befindliche Quellen an,
u. z. die von Várallya, den Büdöskut und den Gyürgyenkut. Die Analyse dieser
Mineralwässer weist in allen einen hohen Gehalt an doppeltkohlensauren Kalk nach.
Die Menge der fixen Bestandtheile ist in der obigen Reihenfolge 0-435, 0-315
und 0-206.

