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Iák régi1) korát kimutatták2) Tung-jangnál az Ungar an keleti lábánál a 
nem vulkánikus tengeri sedimentek meredek déli állásban vannak. A 
sziget közepének felépitését a mellékelt (6 . rajz) ideális átmetszet magya
rázza. Jávának vázát tehát réteges hegység képezi, melynek kelet 
nyugati vonulata adja a sziget alakját. A hol ezen rétegek nem víz
szintesek, déli dőlésben vannak és a vulkánok hoszu vonalakban sora
koznak hosz- és haránt hasadékok helyén.

Centrál-Jáván a D i e n g ,  S z i n d o r o ,  S z u m b i n g  és az Un- 
g a  r a n, M e r b a b  u, M e r ap i két haránt vonalba esnek, a vulkáni 
működés ezeken kialvófélben van; a Merapi kitörései már nem félem- 
letesek.

Azok a kitörések, melyek Jáván történeti korban estek meg, lávát 
nem adtak ; a kúpok és strató vulkánok felépítése egyáltaljában Jáván 
nem tenger alatt, hanem a szabad légben ment végbe. A telepekben 
anyi hasonlót láttam a magyar trachyt tufa és conglomerátokhoz, hogy 
az ezek által alkotott hegységekben a subaerikus telepek létezését gya 
nitom és alig kételkedem, hogy azon geologok, kik trachyt-hegysé- 
geink tufáit és conglomerátjait ily szempontokból is kutatni fogják, 
egyes eseteknél ezt meg fogják alapithatni és egyszersmind azokat a köz
pontokat is felismerni, honnét a lávafolyamok szétáradtak és az iszap- 
árak anyaga kiszórva lett.

Úti jegyzetek az erdeiyi deli határhegységből.
Inkey Bélától.

(Előadva a inagy. földt. társ. 1881. évi október hó 12-én tart. szakülésén.)

1. A  Retyezát kőzetéről.

Erdély sok vidékére, különösen pedig a nehezen beutazható déli 
palavonulatra nézve mindeddig legfontosabb földtani kutforrásul Hauer 
és Stäche nevezetes munkája: „Die Geologie Siebenbürgens“ szolgál. 
Ezen munka 233. lapján a szerzők következőképen szólnak a Retyezát 
hegyről:

A középső részén (a Retyezát hegységnek), magán a Retyezáton 
és a Vallye Rasza és V. Lopusnyik nevii völgyek felső részeiben oly 
gneissfaj uralkodik, mely kézi darabokban egészen g r á n i t  jellegével *)

*) Junghuhn ezeket metamorfizált harmadkon rétegeknek tekinté i h. 3. k.
2) Dr. Posewitz. T. Verbeck után. Földt. Értesitő.
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bir. Szürke quarz és sárgás földpát igen szilárd sürü tömeget képeznek, 
melyben behintett barna csillámlapocskák tűnnek fel. N a g y b a n  a z o n- 
b a n  ez a k ő z e t  i s  r é t e g e z é s t  m u t a t  és  e n n é l f o g v a  a 
g n e iss-kez s z á m i t a n d ó . “

Alkalmam volt a nyáron ezen szép hegység vad alpesi világába 
mélyen behatolni és nevezetesen a Retyezát tömegen át barangolni: 
Malomvizről kiindulva és a klopotivai patak (Sebesviz vagy Nagyviz, 
Apa maré) völgyén felfelé a Gura zlatyeig vonulva a hegytömzsöt nagy 
félkör alakban megkerültem, úgy hogy délnyugoti oldaláról, az Aragyes 
nevű havasi legelőn át jutottam először a Zenoga tó partjához és másnap 
reggel a Retyezát csúcsára, honnét a Valea Reaszkába lebocsátkozva a 
malomvizi patak mentén jutottam ismét kiindulásom helyére. Útközben 
megejtett geológiai megfigyelések jól egyeznek a fentidézett mondattal. 
A Nagy- és Kisviz alsó folyásában mindenütt közönséges gneiss, itt-ott 
csillám- és ritkábban chloritos pala mutatkozik, mig a hegytömeg kö
zépső részében a szálban levő kőzet tisztán granitszerű szöveget nyer és 
palaságát egészen elveszti.

Alkatrészeit a fentebbi idézet sorolja fel. A földpát, mely az én 
példányomban rendesen tisztán fehér és fényes hasadási lapokkal bir, 
vékony csiszolatban felhőszerü elhomályosodást és gyenge polarizálást 
m utat; egyes kristályegyének ikkerrovátkosság nyomait hagyják felis
merni, Kolozsvárt pedig egy dr. Primics által gyűjtött retyezáti példány 
csiszolatában a mikroklin rácsozat alakú jelenségét vettem észre. A kő
zet quarz-szemeiben sok tű- és rövid oszlopalaku mikrolithot és gáz-zár
ványokat láthatni, folyadék-zárványok azonban nincsenek.

Ha tehát ezen kőzetet tisztán a petrographia szempontjából tekintjük, 
okvetlenül gránitnak kellene nevezni • a nevezett munka szerzői pedig 
csak azért számitják azt a gneisshez, mivel szerintük „nagyban réteg
zést mutat.“

Megvallom, hogy én ezen rétegzésnek nyomait az egész bejárt te
rületen hiába kerestem; a menyire én láthattam, a kőzet elválási ido
mai sehogyan sem feleltek meg azon párhuzamos, meszire követhető 
lapoknak, melyek a réteg szónak felelnek meg, hanem igenis ama sza
bálytalanabb, tömbszerü, többnyire paralellepidep alakú idomoknak, me
lyek mindenütt a kristályos tömegkőzeteknek, különösen a gránitoknak 
szokásos formái. Némely helyen, p. o. Nagyág vidékén, a trachyt elvá
lási módja sokkal inkább közelíti meg a valódi rétegzés alakját, mint 
ezen állítólagos gneiss. Nézetem szerint tehát nem csak a petrograph, ha
nem a geolog is kénytelen mondani, hogy a R e t y e z á t  c s ú c s a  és 
k ö r n y é k e  g r á n i t b ó l ,  n e m p e d i g  g n e i s s b ő 1 ál l .

L mellett nem hallgathatom el azon megfigyelésemet sem, mely
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szerint a Zenoga tó és a Retyezát között, a Nyégru tó környékén egy
két helyen egy szürke, tömött szövetű palára akadtam, mely úgy lát
szik, a gránitban beékelt kis rétegeket képez; továbbá bogy a Retye
zát csúcsáról a Valea Reaszka felé lemenve, azt tapasztaltam, bogy a 
kőzet tisztán szemcsés, tömegszerü szövetét mindinkább elveszti és a 
gneiss palásságát veszi fel.

Ennél fogva távol áll tőlem, bogy a Retyezát granittömegét tisz
tán plutói vagy épen eruptív kőzetnek tekintsem és genetikailag szigo
rúan elválaszam az egész hegység pala formátiójától. Nézetem az, hogy 
az ilyen gránittömzsök, melyek a nagyon hasonló anyagú kristályos pa
lák burkolatából kimagaslanak (ilyen p. o. a Magas-Tátra tömzse is), 
eredetük idejére és képződésük módjára nézve sem különböznek oly lé
nyegesen a környező gneiss- és palakőzetektől, amint a régibb geológiai 
nézet felteszi. Valószínű, hogy metamorphosisnak nevezett mélységbeli 
folyamat, mely közönséges lerakodásokat gneissé vagy csillámpalákká 
átváltoztatja, nem annyira lényegében, mint intensitásában és bizonyos 
körülmények módosulásában különbözik azon folyamatoktól, melyek 
végeredménye a valóságos vulkáni kőzetek létrehozatala, a gránitképző
dés pedig ebben az átmeneti sorozatban közbeeső állást foglalna el.

Egyébiránt a tudomány még távol van és talán örökké távol is 
marad ezen genetikai kérdések kétségtelen megoldásától. Annál fonto
sabbnak látszik, hogy a geológiai tárgyak elnevezése és jelzése hypo- 
tbesisek és személyi nézetek befolyásától függetlenné tétessék. A kőze
teknél ez csak úgy érhető el, ha tisztán petrographiai nomenclaturához 
ragaszkodunk. Gránit minden kőzet, mely quarz, földpát és csillám tisz
tán szemcsés, nem palás keverékéből áll, bármilyen legyen keletkezésé
nek módja és kora, sőt földtani szerkezete is. A gneisset nem anyira 
a rétegesség, mint az alkotó ásványszemek elrendezése, vagyis a palás- 
ság különbözteti meg a gránittól: a petrographiai jellegek kizárólagos 
tekintetbe vétele mindig elégséges arra, hogy e két kőzetet szorosan 
külön válaszszák — a menyire a természetben előforduló átmenetek 
engedik — és e szerint külön elnevezzük és jelezzük. A „gránit-gneiss“ 
szó pedig maga magában rejti az ellenmondást és leghelyesebben „ré
teges gránit“ kifejezéssel lenne pótlandó.

2. A  Páring.

A Retyezát szomszédja és vetélytársa a hatalmas P a r i n g  hegy
ség, mely a Zsil völgy déli oldalát szegélyzi; legmagasabb csúcsa a Re- 
tyezátnál is magasabb Y.urvu Mandri, egyszersmind országunk egy nagy
szerű határköve, melyről a szem szabadon futja be a délerdélyi nagy
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szerű hegyvidéket és a román alföld rónaságát egész a Duna kigyódzó 
fonaláig.

A táborkari térkép szerint ezen név tulajdonképen nem a főhcgy- 
gerinczet, hanem egy ágát illeti, mely épen a Mandra csúcstól elszakad
ván és ÉÉNy irányban mindinkább alábbszáll ván, Petrozsénynél végző- 
dik. Ezen hegységág gerinczén egymást követik a kimagasló csúcsok, 
melyek közül a nevezett térkép a következőknek idézi neveit és ma
gasságát : Vurvu Mandri (2520 m.j, Carjia (Kürsa) (2407 m.), Pareng 
(2076 m.).

Vándorlásaimon ezen hegylánczot a keleti oldalról, azaz a Zsijecz 
forrás területe felöl közelitettem és miután a meredek sziklafalak közt a 
legmagasabb csúcsig hatoltam, hazafelé a hegygerincz lankásabb lejtőjét 
vettem útnak, melyen 4 órai folytonos gyaloglás után a zsijeczi völgybe 
érkeztem.

E hegytömeg geológiai öszetétele nagyon egyhangú. Mig lent, 
a Zsijecz mentében, a kőszénbányáktól a favágók kunyhójáig a kristá
lyos palák, mészkő és szerpentin körülbelől ugyanazon tarka változatos
ságot mutatja, melyet az egyesült Zsil folyó hires áttörésében, a Szur
dokban, most, mióta az uj szekérút elkészült, egész kényelemmel tanul
mányozhatunk, — addig a hegység felsőbb részében, egész fel a leg
magasabb csúcsig egyebet sem találtam, mint azon tömött, kemény zöl
des palákat, melyet rendszerint c h l o r  i t  p a l a  gyűjtőnév alá szoktunk 
foglalni, habár gyakran helyenként határozott amphibol- s földpát-kép- 
ződést mutatnak és ily alárendelt részletekben megérdemlik az amphibol- 
gneiss elnevezést.

Ezen adattal nem akartam egyebet, mint helyreigazitani a „Geo
logie Siebenbürgens“ azon mondatát, hogy ,,a Paring legmagasabb része 
ugyanazon gránitszerü gneissből áll, mely a Retyezát-hegység legfelső 
részét képezi.“ (235. 1.)

Annak, aki a hegyek külidomában a geológia tényezők szakadat
lan működésének nyomait szokta felkeresni, fel fog tűnni a Paring felső 
részének sajátságos domborzata, mely már a táborkari térkép megtekin
tőjenek is szemébe szökik. A Mandra csúcsától, mint egy csomóponttól 
három irányban ágaznak el a keskeny szirtgerinczek és az utazó, a ki 
ezen gerinczek egyikén, az éjszaknyugot felé húzódó Paring-gerincz kés 
kény élén a Carjia (Kirzsa) csúcsig sétál, igen különböző képeket lát ut
jának két oldalán : balra, azaz DNy felé egyhangú kopár hegylejtőt,. 
melynek alakja tisztán a felületes kimosás és elmállás hatására vall; 
jobbra ellenben tátongó mélységekbe merül a tekintet és közel függőle
ges sziklafalak övezte katlanok fenekén egy pár csillogó tavacska tük
rén akad meg. Ez az u. n. Rosia (a térképen: Rosiile) és a Zanoga
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Szlaveiului vad vidéke, a Zsijecz patak forrás területe, a zcrgék és sas
keselyük tartózkodási helye.

Mi okozhatta ezen különbséget ? A magaslaton szembetűnő réteg
szerkezet nem ad kielégitő választ, mert a szilárd chloritpala rétegei ott 
csaknem vízszintesen, helyenkint gyengén D és DNy felé lejtve terülnek 
el. Ekkor a figyelmes szem egy másik jelenségen akad meg: a gerin
czen vezető ösvény mentében több Ízben a függőleges katlanfalakkal 
párhuzamosan vonuló árkok vannak, melyekben a felgyűlt hó még a 
nyár derekán is megmarad és honnan az olvadott hóié nem talál látható 
lefolyást; ezek az árkok tehát nem lehetnek az erosio munkája, inkább 
úgy tűnnek fel, mint hasonmásai ama lioszu repedezéseknek, melyek 
a folyók alámosott partjain gyakran képződnek, mint újabb partszaka
dások előjátéka. Csakugyan, mikor a keskeny bástyaszerü fal élén, balra 
több ölnyi árok, jobbra az óriási mélység között jártam, nem kételked
tem, hogy a sziklafal alattam már is elvált a rétegöszlet főzömétől és 
ma-hoinap — geológiai időszámítás szerint — egyszerre fog alázuhanni, 
uj sziklafalat hagyván és uj tömzsökkel töltvén el a katlanok fenekét, 
sőt talán ezáltal uj tavacskákat idézvén elő.

Hogy mi okozza itt ezen hirtelen erőszakos falszakadásokat a 
hegygerinoz éjszaki és keleti oldalán, mig a nyugoti és keleti lejtő csak 
a közönséges erosio működésének látszik alávetve, arra nézve több m a
gyarázat kínálkozik ugyan, de mivel mindegyik többé-kevésbé önkény- 
szerű feltevésekre szorul, vonakodnom kell azok fejtegetésébe bocsát
kozni, mig a vidék alaposabb átkutatása biztosabb vezérfonalat nem nyújt.

Az Aplit elegyrészeinek vegyelemzése.
Cserey Adolf Lukácstól.

(Bemutatva a magy. földt. társ. 1881. évi október hó 12-én tart. szakülésén.)

Az általam elemezett kőzet a gránit egyik félesége. Mig a közön
séges gránit lényeges elegyrészei quarz, földpát (ortboklas, alárendel
ten plagioklas) és csillám (muskovit biotit); addig az a p l i t  aprószemü 
elegye quarz és orthoklasnak, melyben nem lényeges elegyrész gyanánt 
előfordul még fekete turmalin is, egyes nagyobb gömböket vagy ereket 
képezve, mi a fehéres-sárgás kőzetnek tigrisbőrhöz hasonló külsőt köl
csönöz, miért is a bányászok „tigris ércz“-nek („Tiegererz“) nevezik.

Ezen sajátságos kőzet — melyben azonban a turmalin hiányoz- 
hatik is -  S e l m e c z  vidékén fordul elő, s Pettko volt az, ki a tudo
mányba ,,Aplit“ név alatt bevezette ; e nevet megtartották Andrián, Li
poid és legújabban dr. Szabó J. is.

Különösen dr. S z a b ó  J. volt az, ki e kőzet pontosabb petrogra-


