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4 .  F Ö L D T A N I F E L V É T E L  A  L A JT A -H E G Y S É G B E N  É S  A  B Á N S Á G I
H E G Y S É G B E N .

B o t h  L a j o s - I ó I.

A lefolyt (1882.) nyáron mindenek előtt a Lajta-Hegység E-K.-i 
végén még hátramaradt volt kis területrész földtani felvételét végeztem be, 
minek megtörténte után julius hó közepe táján Krassó-Szörény megyébe 
utaztam, hogy az új, részemre kijelölt terület felvételét megkezdjem.

A Lajta-Hegység érintett részét Ny.-ról mintegy a sásony-brucki, 
É-K. s K. felé a Király udvarról Nezsiderre vezető út határolja, Ny.- fele 
tehát az 1881-iki felvételemmel határos az, míg EK. és K.-re a már több 
évvel ezelőtt B öckh igazgató úr, illetőleg Stürzenbaum elhunyt collegánk 
által felvett területtel van kapcsolatban.

A hegység eme részének felépítésében csaknem valamennyi képződés 
részt vesz, mely a hegységet általában alkotja; kis helyre összeszorítva 
látjuk itt a képződmények egész sorát föllépni, úgy hogy az a terület, 
melyet e három pont: Sásony-Báckerkreuz-Nezsiderfog körül, tarka képet 
tár elénk. A Schie íerbergdéli és keleti lej tőjén ugyanis az alaphegység bukkan 
ki, mely itt vékonypalás, nagyrészt mállott, talkos csillámpala ; erre települ 
a Schiefer-hegy kvarczitja. Ettől az előfordulástól D-re nagyobb részletben 
szigetként lép föl a csillámpala Sásony és Nyúlás közt, hol a «Hackel»- és 
«Junger»-Berg ebből a kőzetből áll. Itt rétegei igen meredeken DDK.-re, 
aza,z a Fertő felé dőlnek. Legtovább K.-re végre, Nyúlás és Nezsider közt 
a szőllőkben, a «Blindberg»-nek nevezett kis dombon még egyszer nap
fényre jut a csillámpala, pannoniai rétegek által környezve.

Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883. 10



A grauvakke-kvarczit képezi a Schiefer-hegy főzömét; innen D.-re s 
DDK.-re még két apró foltban bukkan az ki, a sásony-brucki út mellett 
pedig kőbánya által van feltárva, hol ezen anyagot utkavicsolásra nyerik.

A grauvakke-mészkö és dolomit a «Zeiler» -hegyet, a Schiefer-hegy 
előkupjait s a «Moritzhöhé»-t teszi össze; ez utóbbi hegy déli és délkeleti 
lejtőjén a rendesen többé-kevésbbé dolomitosodott mészkő meglehetősen 
tiszta mészkővé válik.

E régi képződményeket lajta-mészkő és conglomerát veszi körül, ille
tőleg takarja el. Sásony és Nyúlás közt lágy és morzsás lajtamészkő övezi 
a Hackel- és Jungerhegy csillámpaláját. A Zeiler-, Schiefer-hegy és a 
Moritzhöhe körül lajtamészkő és conglomerát rakódott le, mely utóbbi 
nevezetesen a Zeiler-hegy K.-i és a Moritzhöhe E-i lejtőjén sok grauvakke- 
mészkő-görélyeket mutat s durva konglomeráttá lesz. A Moritzhöhe éj
szaki lejtője felé azonkívül egy elszigetelt foltban conglomerát-padok tele
pülnek a dolomitos mészkőre. Egy ponton, a «Báckerkreuz»-től K.-re, az 
üt mellett, pontusi agyag alatt csaknem lajjos felületű területen szintén 
mutatkozik a lajtamészkő, és kibukkan az végre a nyulasi vámháztól D.-re, 
a szőllőkben, hol a terület lépcsőzetesen ereszkedik a Fertő felé. Elterje
dése -— mint látjuk — tehát itt is nag}̂ .

Több kőbányában fejtik a lajta-mészkövet e területen is, nevezetesen 
fejti azt Krukenfellner a Zeiler-kőbányában, Amelin az ü. n. Király
hegyen stb.

A szármát mészkő a szóban levő területen csak apróbb részletekben
jelenik meg a felületen. Látjuk azt a Zeilerhegygyel szemben lévő Kü’ály-
hegyen keskeny szalagban a Klupser-Winkler-íéle kőbányákig vonulni. /
Innét E-ra csakhamar kiékűl, mert az ez utóbbi kőbányáktól csak mintegy 
200m.-nyire E-ra fekvő Amelin-íéle kőbányában a pontusi emelet csaknem 
vízszintes rétegei már egyenesen a meredekebben dűlő lajta-mészkőre tele
pülnek. A Klupser-Winkler-féle kőbányáktól K-re s ezekkel szemben 
aztán újra találkozunk a szármát lerakodásokkal. Ezek t. i. a Király- és 
Zeiler-hegy közt létező, völgyszerű mélyedésen túl az utóbbi hegy lejtőjén 
felhúzódnak egészen annak dolomitosodott grauvakke-mészkőből álló ge- 
rincze E.Ny-i végéig. — E. felé látható a szármát mészkő a legnagyobb
részt már elhagyott Zeiler-kőbányákban, ezektől E.-ra egy kísérleti kőbá
nyában, valamint a Báckerkreuztől ENy-ra a szántóföldek közt fekvő 
s már régen elhagyott kőbányában. A Zeiler-hegy délkeleti lejtőjén újra 
találjuk a szármát mészkövet, mely itt a szélső, D. felé előretódult grau- 
vakkemész-dombhoz közel lép fel, s K-re a nevezett hegy délkeleti olda
lán jelenlevő mélyedésig, az erdő és a szőllők szélén, nyomozható. — 
E mélyedésen túl, a lajta-mészkő zónáján belől, csak apró foltként lép fel.

A Schiefer-hegy kvarczitgerinczétőlDDNy-ra eső kis csúcsot szármát 
mészkő képezi, és ép úgy találjuk azt, apró részletben a lajtamészkőre
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települve, csekély távolságra innét ENy-ra, a Zeiler-hegy gerinczének 
fennsíkszerft keleti lejtőjén, hol az, egy még apróbb pontusi mészkő-folt 
által kísérve, a grauvakke-mészkő vonulathoz közel mutatkozik.

A pannoniai rétegek a tulnyomólag szántóföldek és szőllők borította 
területet a tárgyalt régibb, szigetszerűen kibukkanó képződmények közt 
töltik ki. Nyúlástól K-re, Nezsider felé, azok már egészen az uralkodók. 
Különösen a pontusi emelet homokkövei, konglomerátjai és mészkövei 
folytatódnak itt és nyernek nagyobb elterjedést. Az említett kőbányáknak 
csaknem mindegyikében mint legfelső rétegek vannak jelen. A Bader- 
féle kőbánya csakis a pontusi emelet e rétegeit tárja fel. A Zeiler-hegy ej- 
szaknyugati lejtőjén fel húzódnak azok egészen a grauvakke-mészkőig, 
E hegy keleti lejtőjén — mint az imént említve volt — apró foltokban 
mutatkoznak; a déli lejtőn szintén találtam azokat, és követtem EK. re a. 
királyudvar-nezsideri útig. A Henner-hegyen,Nyúlástól EK-re, fehér,meszes, 
gördült lithothaiuniumokat és íoraminiferákat tartalmazó homok alatt 
kemény mészkő és mészhomokkő van feltárva, mely apró Gongénak és 
Cardiumok kőmagvait mutatja. E pontusi mész- és homokkő itt az országút 
kavicsolására használtatik. A szóban levő rétegek többi része agyag- és 
homokból áll.

A vázolt terület felvételével a Lajta-Hegység magyar területre eső' 
részének, tehát főrészének felvétele is, teljesen elkészült.

A Lajta-Hegységnek e röviden tárgyalt részében s annak közeli kör
nyékén egy «Királyudvar» («Új-Császárkő») név alatt újonnan alakult kő
bánya-társaság a múlt télen számos kísérleti kőbánya által kezdte az al
talajt megvizsgáltatni azonc-zélból, hogyaBécsben épülő új udvari várpalota 
számára jó építési anyagot szolgáltathasson. Kétséget nem szenved, hogy 
e társaság czélját el is érheti.

*

A Bánsági Hegységben (Krassó-Szörény m.) az Almás- és a Krainától 
E-ra fekvő terület felvételével voltam megbízva. Feladatomnak megfele- 
lőleg mindenek előtt a Pattas O-Borloven-helységek és a Vurvu Semenicu 
közt körülbelől közepe táján a rengeteg erdőben 553'6 ölnyi magasságban 
fekvő «Pojána-Flemundi»-t (az éhesek rétje) választottam lakóhelyül, hon
nan kirándulásaimmal E-ra a «Nerganitza-mika»-patak eredetéig, illetőleg 
a Mles-ig, ENy-ra és Ny-ra a Tilva Prinzului és Tilva Frasin-ig, DNy-ra az 
Ogasu Helle-mare (Helleisag-patak)-ig, K-re pedig a Krajova-patak 
(T. Korbului-ig) kiterjeszkedtem. Augusztus hó vége felé a hegy
ségből lejövén előbb Új-Borloven, azután O-Borloven-helységbe köl
töztem, honnan a Pojána Flemundiról végzett felvételeimet D., azaz az 
említett helységek felé, kapcsolatba hoztam egyelőre a múlt években 
H a l a v á t s  úr által e  helységek körül végzett felvétellel. Területem e déli
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részén Ny. felé a Riu Pattasului, V. Lazului, Guguiova és a Neráig halad
tam, míg K-re a Tierova-patak képezi a bejárt rész határát. A hegység 
Pattas-Borloventől E.-ra folyton emelkedik, mig a 768°= 1456 m. magas 
Semenic-kel legmagasabb pontját eléri.

A geológiai alkotás meglehetős egyszerű és — mint az e véghetetlen 
>erdőségben bennünket körülvevő külső természet — egyhangú. Csillám- 
palával váltakozó csillámos gneisz képezi itt a hegység főzömét. 
a csili ám pala, valamint a gneisz is, gránátokat igen dúsan tar
talmaz. Az utóbbiak hol kis, hol jókora nagy, és többnyire igen épen 
megtartott kristályokban jelennek meg. A gránáttal együtt rendesen tur- 
malin, egyes pontokon staurolith is lép fel. A turmalin főkép a biotit tár
saságában mutatkozik nagyobb mennyiségben. A csillámgneiszban majd 
a biotit a túlnyomó, majd ismét a muskovit uralkodik e kőzetben annyira, 
hogy azt egyenesen muscovitgneieznak lehet elnevezni. A csillámpala gyak
ran kevés földpátot is tartalmaz, mely ásványtartalom növekedése által 
csillámgneiszba megy át. Ügy a gneiszban, mint a csillámpalában a 
kvarcz erekben és fészkekben van kiképződve, és nem ritka tünemény, hogy 
mind a két kőzetben fészekszerű gránitos kiválások jelenkeznek. E csillám- 
igneisz-zónában, ámbár csak alárendeltebben, agyagos és talkos csillámpala 
is figyelhető meg, mint nevezetesen a Dealu Flemundiától E-ra, a Sau 
mare és Pojána-Prislopilor körül, holott nyugatra, a Tilva-Frasin felé, a 
-csillámpala igen kvarczdús lesz, minek következtében az már inkább kvar- 
-czitba megy át.

A Tilva-Prinzului-on a gneiszban köziek vetekként gránit gneiszt talá
lunk, mely kőzet a Tilva-Nerganitza mik-tól E-ra az úton heverő darabok 
által szintén elárulja jelenlétét. Pattas közelében, t. i. a Tilva Móri keleti 
lejtőjén végre, a gránáttartalmú csillámpalába beékelve, egy apró, kis 
rózsaszínű gránátokat tartalmazó amphibolpala-részlet észlelhető; ez kü
lönben a csillámgneisz-csoportban itt az egyedüli efféle előfordulás. — 
Böckh igazgató úr, ki az utóbbi években a hegység D. felé csatlakozó ré
szének felvételét eszközlé, — mint azt közzétett jelentéseiből tudjuk — 
három csoportot különböztethetett meg a kristályos palakőzetek zónájában. 
E csoportok biztos felismerése, melyeket mint legelső jelölt ki térképileg, 
az ő érdeme. Az előbbeniben érintett gránátos csillámgneisz- és csillám- 
pala-vonulat nyilván e csoportok másodikat vagy középsőjét jelöli.

A rétegek — eltekintve fordulások- s redőzésektől, melyek a dőlés
irányban helyenként eltérést okoznak — uralkodólag D D N y ra dőlnek, 
csapási irányuk tehát N yE N y-K D K  i ; a dőlési szög 40—80 fok közt 
ingadozik.

Miután, mint Schloenbach és Böckh összehangzó megfigyeléseiből 
tudjuk, az Almástól D-re fekvő hegységrészben DNy-EK-i csapásirány mel
lett a kristályos palakőzetetek rétegei ÉNy-i dőléssel bírnak, tehát azok
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éles, térdalakú íiajlással kanyarodnak az általam bejárt éjszaki te
rületre.

A kristályos palakőzetek második csoportjának fedőjében a III-ik 
csoport lép fel. Ez utóbbi csoport kőzeteire legelőször a Pattas-tól ENy-i 
irányban a Muntie Semenicu felé vezető úton bukkantam rá.

A Pattas melletti Dealu Kukuluitól kezdve, hol annak északkeleti végén 
a mediterrán lerakodások alatt az alaphegység a Riu Pattasului (Pattas-patak) 
felé kibukkan, nyomoztam e csoportot ENy-ra eddig a Vurvu Lazului-ig.. 
Kömben málló, s az említett fészek- és lencseszerű gránitos kiválásokat, va
lamint mállott gránátokat tartalmazó csillámpala, mely közt szintén apró 
gránátokat magába záró muscovitgneisz települ, képezi itt a II. csoport 
legfelső rétegeit. E csillámpala közvetlen fedőjében amphibolpala lép felr 
mely szintén gránitos kiválásokat és itt-ott vékony erecskékben fehér, kris
tályos-szemcsés meszet mutat. Az amphibolpala fedőjében és avval válta
kozva, egészen vékonypalás, zöldes-szürke, kékes és vöröses, erősen mál
lásnak induló agyagcsillámpala (phyllit) következik, melyben a kvarcz vas
tagabb, néha mangánérczczel bevont, s a mállott palából sértetlenül kiálló 
ereket képez. E pala fedőjében — amennyire azt eddig ismerem — talkos„ 
és gránátokat is tartalmazó csillámpala mutatkozik.

Az említett amphibolpalával kezdődik a kristályos palák III-ik vagy 
legfedőbb csoportja, mely túlnyomólag már félig kristályos jellemű.

E két csoport határa felé a rétegek inkább NyD Ny-i dőlésirányt 
vesznek fel, tehát EEN y-ról DDK-re csapnak, mely csapást iránynyal pár
huzamosan (Pattastól a Y. Lazului-ig) a zóna csapása is halad.

Pattas-O-Borloventől E-ra, illetőleg EÉNy-ra kisebb trachyt-áttöré
seknek egész sorára akadunk a I I .  csoport csilláimgncisz-szádjait.

A szűk, mélyen bevésett Nera-völgyben felfelé haladva, az első apró- 
trachyt-részletet e folyó bal partján találjuk az Ogasu Vlaska torkolatától 
kissé D-re. E kis részlet éjszaki folytatását csakhamar a túlsó, jobb parton,, 
az Obursia Radolini DK-i nyúlványán látjuk. E pontról hozta Halaváts- 
ama kőzetdarabokat, melyeket Stern H. közelebbről megvizsgált és a 
Földtani Közlöny X. évfolyamában leírt. Innét EÉNy-ra, a Nera mindkét 
partján, egyenes vonalban találunk még öt ilyen apró foltot. A bal parton, 
a Rakusin délnyugati nyúlványán következő trachyt-előfordulás már vala
mivel nagyobb, és a «Cirsiile albe»-nak (fehér szikla) nevezett, ormányként 
a Nera felé előretódult kis előcsúcsot képezi. Ezt érthette Schlöenbach, 
midőn azt mondja, hogy a trachytok itt «kleinere Felskuppen bilden».. 
A «Cirsiile albe »-tói É-ra vékony, hosszabb sávban húzódik a trachyt, a 
Nera völgyét elhagyva, mely itt ÉNy. felé kanyarodik, a hegységben fel 
E-ra, a ATurvu Ceiului DNy-i lejtőjén elvonuló árokig, holott a nevezett 
sziklaoromtól ENy-ra három apró foltban jelenik meg. Ismét a Nera bal



partján találjuk aztán a trachytot, hol az a két Pojána Eoskobán között 
EENy-ra felhúzódik egészen a Lulintzig.

Egy kiálló csillámgneiszcsúcs képezte kis félbeszakadás után folyta
tódik az Ny-ra, hol a Tilva Ililieciului-tól D-re egy ponton a Neráig le vo- 
núl. Ez itt a legnagyobb kiterjedésű trachyt-előfordulás. Bövid távolságra 
ennek DNy-i yégétől Ny-felé, a Nera bal partján, még egy apró trachytfolt 
mutatkozik; a túlsó, jobb parton szintén még két, csak igen nehezen feltalál
ható, és térképileg alig kijelölhető apró foltocska (az utolsó a Guguiova 
DK-i végén) észlelhető.

O-Borloventól E-ra, nem messze a helységtől, a Tilva Dumbrevi 
nyugati lejtőjében, szintén megvan e trachyt, mely a Dumbrava patakig 
le, és a túlsó parton, a D. Bujura keleti lejtőjében fel, a régi útig húzódik, 
itt, főkép az utóbbi hegy keleti lejtőjén, a kőzet erősen mállott.

A Nera mentén fellépő trachyt túlnyomólag meglehetős ép kőzet. 
Szövete, mint azt 1869-ben már Schloenbach, újból ismét Stern kiemelte, 
porphyros. Az alapanyagban földpát és amphibol az uralkodó elegyrészek, 
alárendeltebb szerepet játszik a biotit, a kvarcz egészben gyér benne. Ez 
ntóbbi elegyrész — mint az természetes — az elmállott kőzetben jobban 
tűnik ki, s ekkor észlelhetni, hogy a kristályok élei elkopvák. Pyritet itt 
sehol sem figyeltem meg a trachytban, de mutatkoznak itt-ott apró har
matit- vagy magnetit (?) szemek, mit a közelebbi vízsgálás majd felderít; egy 
ponton szép zeolithot (valószínűleg stilbitet), találtam benne. Stern úr az 
általa megvizsgált kőzetet a biotit-andesín-kvarcztrachytöJc-hoz sorolja.

Minthogy a vázolt vonulatban fellépő trachytok valamennyien — 
legalább makroskoposan — ugyanazt a jellemet mutatják, mint a Stern 
lír által megvizsgált előfordulás, a fentebbi nevet tehát hihetőleg az egész 
vonulatban előforduló trachytokra is lehetséges lesz alkalmazni.

A Tilva Ililieciuluitól I) re oszlopszerű (ötszögletes mint a bazaltnál), 
elválást figyeltem meg a trachyton.

O-Borloventől EEK-re, az úton, mely a Dealu Sliemi-re vezet, az 
.alaphegységre discordánsan települő mediterrán rétegekben növénylenyo
matokat leltem, s az alaphegység déli vége felé a csúcsokon fellépni szo
kott diluviális kavicsot és durva homokot még néhány ponton feltaláltam. 
A kavics nagy kvarcz-, kvarczkonglomerát-, gránit-, gneisz-hömpölyök 
stb. mellett nem ritkán tűzkövet, j áspist, valamint trachyt-görélyeket 
is mutat.

Egy ponton, jó messze fenn a hegységben, a «Heiduci»-tól K-re, 
520°-nyi magasságban, egészen elszigetelten, kvarczkavicsot észleltem, 
mely különben a szó szoros értelmében csakis helybeli képződésnek 
tekinthető.
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5 . J E L E N T É S  A Z  1 8 8 2 .  É V B E N  V E R S E C Z  K Ö R N Y É K É N  E S Z K Ö 
Z Ö L T  F Ö L D T A N I  F Ö L V É T E L E K R Ő L .

H a LAVÁTS Ö Y U L Á -tÓ l.

Északról közvetetlenűl csatlakozva a megelőző (1881) évben felvett 
területéhez, Temes- és Krassó-Szörénymegyék területén, Mramorak, Ká
rolyfalva, Yersecz, Oravicza környékén folytattam a nyáron felvételeteimet, 
keleti határul a Csiklova-Majdan közt jelentkező kristályos palákat vevén.

72. 73. 74 71. 72 71. 72 72A b e i  á r t  t e r ü l e t  a  t á b o r k a r i  t é r k é p e k  ------ r 1T ; - - - v~ ; TTrJ r XL1 XLII XL1II XLIY
jelű lapjaira esik, s nagysága 20,5 □ mérföld.

Az Alföld síkjából hirtelen kiemelkedő verseczi szigethegység terüle
tem legmagasabb pontja (a kudriczi csúcs 043 mét., a verseczi Yárhegy 
412 mét.), melyet keletről és délről alacsonyabb dombok (Kakasdiánál a 
Dumbráva 235 mét., Aránynál a Gyalu-Arányi 212 mét., Kustélynál a ha
sonnevű domb 165 mét.), míg nyugatról az Alföld síkja (átlag 100 méter) 
vesz körül.

A szóban forgó terület alkotásában kristályos palák, neogén-, dilu- 
viális és jelenkori képződmények vesznek részt.

A kristályos palák a verseczi szigethegységet alkotják, s Yersecz, 
Kis-Sredistye, Messicz, Solsicza, Varadia környéken constatáltatott elő
fordulásuk.

Egy hatalmas (körülbelül 15 kilom. vastag) képződmény ez, mely sza
bályosan keletnek (6— 7 hóra) dől 40—60 fokkal; s csak Yersecz közve
tetten környékén, a Yárhegy és a szomszédos csúcsok északi lejtőin fordul 
meg a csapás, ÉD-ből KNy-ti lesz, a déli lejtőn azonban megmarad ÉD-nek.

E kristályos pala-képződményben á főszerepet a gneisz viszi, rétegei 
közt azonban, s különösen a fedőbb részben, amphibolit, phillit és chlorit- 
gneisz, bár alárendeltebben is, jelentkezik.

A f e k v ő b b  r é s z e k  g n e i s z s z a  a z  ú .  n .  s z e m e s - g n e i s z  s z ö v e g ű .  A n a g y  

f o l d p á t  ( d r .  S c h a f a r z i k  F .  ú r  s z í v e s  m e g h a t á r o z á s a  s z e r i n t  p e r t h i t h e z  h a j l ó  

l o x o k l a s )  k r i s t á l y o k a t  t ú l n y o m ó l a g  b i o t i t  ( k ö z t e  a l á r e n d e l t e b b e n  m u s c o v i t )  

h u l l á m s z e r ű e n  h a j l o t t  r é t e g e c s k é i  v e s z i k  k ö r ü l ,  s  e z e k  é s  a  í ö l d p á t - k r i s t á -  

l y o k  k ö z ö t t  v a n n a k  a z  a p r ó b b  k v a r c z s z e m e k .

Ez e képződmény fekvőbb részének typusa, melynek rétegei közt 
alárendelten apró szemcsés, túlnyomólag apró muscovit (csak kevés biotit) 
pikkelyeket s apró gránátokat tartalmazó válfaja a gneisznak jelentkezik. 
Vastagabban kifejlődve e válfaj Kis-Sredistyénél jő elő, hol fejtik. A Gya- 
kov-Yrh táján azonban ezen fehér csilláméi gneisz durva szemcséjű lesz,
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nagy földpát-kvarczszemekkel és muscovit táblákkal és, mint esetleges elegy
rész, apró gránát és nagyobb turmalin-jegeczekkel.* A turmalin-jegeczek 
néha a 3 centim, vastagságot is elérik. Ily turmalintartalmú, öregszemű 
gneisze tájon, hömpöly alakban, minden árokban föltalálható, helytállóan 
azonban csak egy helyütt, a Bonenplatte-ra vivő «Vadász-út» azon kanya
rodásánál láttam, hol ez a Gyakov-Vrh-ről jövő árkot keresztezi.

Az Eichel-Ober északi lejtőjén pedig egy durvább szemcsés, gránitos- 
szövegű gneisz jő elő. Kétfelé földpátot sikerűit dr. Schafarzik úrnak benne 
konstatálni. Az egyik nagy, a karlsbadi ikertörvény szerint kristályosodott, 
kékes színű, ez Orthoklas (loxoklas); míg a másik apróbb szemekben 
jelentkezik, fehér színű, ez oligoklas. Az e két földpát közötti közöket pe
dig kvarcz-szemcsék és biotit-lemezek töltik ki.

Kelet felé követve e képződményt, a fedőbb részben, a Kudriczi 
Csúcs táján s azon túl, lassanként megváltozik a jelleme. A biotit-gneisz 
rétegeL közt alárendeltebben amphibolitok és phyllitek jelentkeznek ; Sol- 
sicza-Varadia táján pedig a csillám-gneisz clilorit-gneisznak adja át az. 
uralkodó szerepet, melynek rétegei közt szintén nem hiányzik a finom 
szemcsés muscovit-gneisz s amphibolith. Solsiczánál a Yale-Füzesben lévő 
kőbányákban pedig oly chlorit-gneiszok vannak föltárva, melyek nagyobb 
mennyiségben vékony staurolith jegeczeket tartalmaznak.

Böckh János igazgató úr, ki e képződmény fekvőbb részeit a hely
színén is látta, oda nyilatkozott, miszerint ez az általa az «Almás »-tói délre 
fekvő hegységben észlelt kristályos pala-csoportok középsőjével párhuzamo- 
sítható; míg a fedőbb, a Kndriczi csúcsnál kezdődő részt hajlandó volnék 
a felsőbb gneisz-csoportnak tartani.

E kristályos pala szigethegységet köröskörül diluviális korú, sárga 
színű agyag veszi körűi, mely alól a mélyebben bevágódó völgyekben a 
neogén-rétegek bukkannak ki.

A neogén korú rétegek, területem legidősebb üledékei, két: a szár
mát és pontusi emeletét képviselik.

A  szármát-emelet rétegei a medencze keleti partja mentén, Román- 
Csiklova, Román-Oravicza, Rakitova, Máj dán táján, nem ép széles vonú- 
latban, követik azt; s folytatását képezik a már a tavalyi jelentésemben** 
említett vonulatnak. A vonulat e része is azon durva homok, agyagos ho
mok, kavics, konglomerátból álló törmelék-kőzetek által alkottatik, melyet 
ott a déli részből leírok.

Távol ezen, a part mentén feltárt szármátkorú lerakódástól, Varadia 
közvetlen szomszédságában azon dombon, melyen a temetők vannak, egy
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* E turmalin-előjövételről Stürzenbaum JózsEF-től jelent meg egy közlemény 
a F öldtani K özlöny-ben II I . ' köt. (1873), 231. lap.

** F öld tan i Közlöny  X II., (1882) évfolyam 91. lap.
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a verseczi hegység kristályos paláira közvetlenül települt mészkőre akad
tam, mely mintán belőle

Macira Podolica, E ic h w .
Tapes gregaria, Partsch.
Cardinal obsoletum, E ic h w .
Cerithium dijunctuni, Sow.
Trochus, sp.-t

gyűjtöttem, szintén e korú képződmény. Fölötte homok következik, mely 
már pontusi korú. E mészkő a Csernovecz-patak völgyeben, Csobentól 
E-ra az út mellett még egyszer kibukkan a pontusi takaró alól. Varadia 
nyugati vészén pedig egy kis területen, a kristályos palán szintén konsta
táltam egy rögét.

A  pontusi emelet üledéke szintén két, egymástól távol eső, vonulat
ban jelentkezik.

Ezek egyike — a keleti — a már tavaly bemutatott, s a szármát- 
korú üledék vonulatát követő vonulatnak folytatása, s Pakasdia és Bros- 
tyán környékén a domboldalon jelentkezik, az Ogasu-Szudics és Ogarecz- 
völgyek felső részében pedig ki-kibukkan a fedő diluviális agyag alól. 
Múlt évi jelentésemben a pontusi emeletet egy alsó, csokoládszínü már- 
gára és egy felső, homokból álló részre osztottam. Idei területem szóban 
forgó részében a csokoládszínü agyag-márga, szilárd agyagmárga-pad 
közfekvettel, van kifejlődve, s a homok csak Bakasdiától északra az Islazu 
nevű domb déli lejtőjén van jelen.

A pontusi emelet fedőbb, homokos rétegei inkább a nyugati vonulat
ban, a verseczi szigethegység keleti fele lejtői aljának árkaiban Marko- 
vecz, Varadia, Solsicza, Messicz, Jabuka közelében és a Karas völgyében, 
Varadia, Kustély, Vojvodincz közt bukkannak ki a fedő diluviális agyag 
alól. Fehér, sárga, kékes színű, néha igen csillámos homok-lerakodás ez, 
melynek némely rétegei (Messicz mellett) vas kötszerű lapos konkrecziókat, 
mások (Varadiától E.-ra) homokkő-gömböket és homokkő-padokat is tar
talmaznak, míg ismét némely rétegei agyagosak, sőt (Kustelytól E-ra a 
Gyalu-Vrányi táján) agyag is települt közéjök.

Kövületekben e lerakodás szegény, s csak kevés ponton sikerűit gyűj
teni. így Markovecztől nyugatra, a helység közvetlen szomszédságában, a 
Kudriczra vivő út alatt levő árokban föltárt márgás rétegből Congeria sp., 
Cardmm sp., és Valenciennesia sp.-t. Kustélytól É.-ra, a Gyalu-Vrányi 
DNy.-ti lejtője aljában lévő árokban feltárt durva sárga homok-rétegből: 

Congeria triangularis, Partsch (var. balatonira)
« rhomboidea, M. Horn.

Cardium, sp.-t;
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e réteg fölé körülbelül 1 decim, vastag, szilárd márgás liomokkö-pad, 
majd vastagabb kékes agyag-réteg, benne Gardium, n. farm., s végűi világo
sabb színű homok települt. Még tovább,Kustély és Vojvodincz közt,mára 
íedőbb rétegekben, egy Gardium sp. rosszúl megtartott kőmagjára akadtam. 
Jabukánál pedig, a helység keleti végénél torkolló árokban, az ott föltárt 
fehér, sárga színű homokok közt egy kékes színű (száraz állapotban bar
nás-sárga) agyagos rétegből: Gardium, Schmidti, M. HöRN-t. gyűjtöttem.

Versecztől délre, a Sabran nevű düllőben, jelenleg a nagyméltóságú 
földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium egy artézi kutat furat 
a filloxerával ellepett szőlők víz alá merítése czéljából. A furlyuk július hó
ban 161*33 mét. mély volt (azóta a fúrás szünetel) s a3J*5 métertől kezdve 
a pontusi emelet rétegeinek egymásutánjáról nyújt képet. Várady Gyula 
m. kir. bányabiztos úr szívessége folytán az e fúrlyuk által föltárt szelvény 
rendelkezésemre áll; adatai közűi ezen jelentésben röviden a következő
ket közlöm:

A 31*5 métertől a 87 méterig a homok-lerakodáson hatott át a fúró. 
A pontusi emelet ezen felsőbb része tehát itt 55*5 mét. vastag. Az 58 mé
terben egy 60 centim, vastag lignittelepen, a 70-ik méterben pedig egy ló 
mét. vastag szürke homokon haladt át, melyből V árady úr szívességéből

Congeria, sp.
Unió, sp.
Vivipara Sadleri, Partsch átmeneti alak a V. Cgrtomapkorához*
Vivipara spuria, Brus. var.

« sp. nov.

került intézetünk gyűjteményeibe.
A 87-ik métertől fogva pedig kék agyagban haladt a fúrás. Hogy itt 

agyag fordúl elő, míg a fölszínen, a képződmény kibúvásánál az ennek 
megfelelő lerakódás egy csokolád-színű agyagmárga, ezen petrographiai 
különbség a keleti jiarton jelenkező hatalmas mezozói korszakéi meszekben 
találja magyarázó okát. A 139 méterben egy 0*05 mét. vastag «kőrétegére 
akadtak, mely hihetőleg a márgában előjövő s föntebb említett szilárd 
padnak folytatása. A kék agyag ez idő szerint 54*33 mét. vastagságban van 
föltárva. Hogy teljes vastagsága mennyi? azt a további fúrás fogja meg
határozni ; annyi azonban már ma is bizton kimondható, hogy már nem 
sokára véget ér, és hogy alatta szármátkorú homokos lerakodás követke
zik, melyben meg fogják kapni a keresett fölszálló vizet.

Az eddig tárgyalt pontusi korú lerakodástól petrografiailag egészen

* Paul és Neumayr. Die Congerien- und Paludinenseliicliien Slavoniens und  
deren Faunen. Taf. V., Fig. 19.
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elütő képződményre akadtam Y aradiánál, a helység nyugati végénél. Fen
tebb már föl volt említve, miszerint itt a denudatio a szármát mész egy 
rögét hagyta hátra. E mész-rög fölött sárgás homok települt, mely egy, 
körülbelül 3 decim, vastag apróbb kristályos pala kavicsot tartalmazó 
mészpadot zár magába, melyben

Congcria tringularis, P artsch .
Car dünn, sp. és 
Mchniopsis, sp. jö elő.

Diluvium. Az előbb leírt, csak gyenge fok alatt az Alföld felé dűlő 
pontusi korú lerakodásra egy sárga-, részben vörös színű, némely részei
ben kissé homokos, mindég azonban babérczet és márga-konkrétiókat tar
talmazó retegezetlen agyag települt. A babércz, valamint a márga-kon- 
krétio-tartalom az alsóbb részek fele növekszik, s aránylag legtöbb jö elő 
a legalsóbb, a pontusi homokkal érintkező részeiben, a mikor — mint 
Jabukánál — magok a márga-konkrétiók is babercz tartalmúak.

Szerves maradványokat ezen sárga agyag csak gyéren, s nevezetesen 
egy kis Planorbis sp. igen törékeny héjait tartalmazza; támaszkodva azon
ban a dunántúli fölvételeknél tett eszleletekre, hol szintén a pontusi emelet 
fölött, közetlenűl a határon, bár nem oly vastagon kifejlődve, mint terüle
temen, egy vörös, babércz és márga-konkrétio-tartalmú agyag fordul elő, 
mely a diluviumba állíttatott, a szóban forgó sárga agyagot a diluviumba 
sorozom.

Területemen a sárga agyag Brostyán és Bakasdia táján a domb tete
jén kezdődik és Mercsina, Vrány, Vranyucz, Csorda környékére húzódik; 
a Karas völgye határt von ugyan itt elterjedésének, de azon túl a verseczi 
szigethegység lejtőinek aljában folytatódik, takaróját képezvén a mélyebb 
völgyekben s a Karas jobb partján kibúvó pontusi homoknak. A verseczi 
hegység északi lejtője aljában Nagy-Sredistye, Kudricz táján konstatálta- 
tott jelenléte egész Markoveczig, melyen túl megszakad; Varadiától északra 
azonban a Pojana maré hegyháton még meg van. Legerősebben a déli 
lejtő aljában jelenkezik, még pedig Messicz, Jabuka, Kustély, Yojvodincz, 
PodjDorány, Ylajkovacz, Paulis és Versecz környékén, mely utóbbi hely 
közelében, az állami artézi kutban már 308 mét. vastag. Nyugaton az ali- 
bunári mocsárig terjed, míg délen, Izbistye és Podporány, Yojvodincz és 
Lagerdorf közt, Jám-Mirkovacz táján a reá települt lősz alá merül.

A lösz az ő szokott, szárazföldi csigahéjakat tartalmazó kifejlődésé
ben a megelőző évben általam fölvett területen konstatált két vonulatnak 
folytatása. Az északi vonulat Izbistye, Ulina, Nikolincze s Károlyfalva 
táján jelenkezik, s az alibunári mocsár vet határt elterjedésének, míg a 
déli vonulat Deliblat, Mramorak, Dolova környékére húzódik. Északkelet 
télé való terjedésének kipuhatolása a jövő feladata.
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Diluviumkori képződmény még azon, Alibunár és Dolova közt, a 
római sáncz táján jelentkező homok, melyből a fatóhomok képződik.

A jelenkori képződmények közt mindenekelőtt felemlítendő azon 
agyagos homokból álló 6-áradmány, mely lejtfokként a Duna árterét kíséri. 
Múlt évi jelentésemben Kubin-Plosicz környékéről hoztam föl e lejtfokot;

7 4az idén elterjedését Bavanistye környékére követtem egész a —yt jelű lap
XJul

széléig.
Területem jelenkori képződményei közt azonban fontosabb az & futó

homok sivatag, melyről már tavaly tettem jelentést, s melynek ÉNv.-ti 
folytatását a nyáron jártam be. A futóhomok vándorló buczkái e részben a 
Mramorak és Alibunár közt húzódó római sánczig haladtak elő.

Végűi a jelenkori képződmények közé tartozik a Versecztől EK-re 
elterülő náddal benőtt mocsár; a Karas és mellékpatakjai árterének agya
gos, homokos lerakodásai.

6 . A Z  1 8 8 2 .  É V B E N  K R A SSÓ  -S Z Ö R É N Y M E G Y É B E N  V É G Z E T T  
F Ö L V É T E L E K R E  V O N A T K O Z Ó  G E O L Ó G IA I J E G Y Z E T E K .

Böckh jÁNOS-tÓl.

Minthogy a lefolyt évi földtani felvételekben résztvett személyem 
is oly mérvben, mint ezt egyéb teendőim engedék, bátorkodom az ez 
alkalommal nyert tapasztalatokat röviden összeállítva, szintén közre
bocsátani.

Felvételeimet ama területen eszközlém, mely délnyugat felé közvet
lenül csatlakozik ahhoz, melyet 1881 őszén jártam be, s így a krassó- 
szörénymegyei Mocseris vidékén húzódó Valea Ducsinu és Valea Hodobas- 
nicza táján vették kezdetüket, északnyugati irányban a Valea Bebe 
torkoló Ducsiniku Szék árokig, északkeletiben ellenben a már Lapusnik 
községe határában lévő Valea Lapusnikig, valamint a Pótokra vezető útig 
terjedvén.

Ama szirtek képezte vonulat, mely a bánsági nyugati kretaképződé- 
sek keleti szélét jelöli, itt Mocseris és Lapusnik közt szintén óriási falakban 
lep elénk délnyugat-éj szakkeleti csapással, egyes pontokkal, mint p. o. a 
Szorbi maré vagy Kersia móri, 793*9 m., illetőleg 773*05 méterre is fel
emelkedvén, s minthogy a kréta födte terület éjszaki irányban még emel
kedik, lefolyt évi működési területem nyugati része meglehetős magas, 
roppant erdőség borította hegységet alkot, melyre feljutván, jobb és tartósb 
feltárásokat hiában keresünk. Dolinák, vagy egyéb behorpadások itt sem 
hiányzanak.

Az Almás felől e területre feljutni a roppant sziklafalak következtében
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csakis egyes pontokon lehet, s a lakosok ezeket fel is keresik ama csekély 
számú útaikkal, melyek az erdőséget átszelik.

Lényegesen más kifejezést nyer múlt nyári működési területem ama 
része, mely a fentebbi szirtvonulat és az Almás közt szerepel. Bár ez is még 
hegyvidék, de már alacsonyabb mint az előbb felemlített. Délkeleti irány
ban a mediterrán rétegek kitöltötte Almás medenczébe ereszkedik, ennek 
éjszaknyugati szegélyét képezvén.

E keleti részben kristályos paláink 3-ik csoportjában állunk, mi eléggé 
megmagyarázza a megváltozott tájképet. Hosszú hátakban látjuk itt Mo- 
cseris és Lapusnik közt a kristályos kőzetek alkotta területet a falként 
emelkedő mészszirt-vonulat alól délkeleti irányban az Almás felé ki
nyúlni, a szintén délkeleti irányban húzódó Yalea Ducsinu, Yalea Mocse- 
risului, Ogasu Oroscsika és Yalea Lapusnik által egyes főrészekre felosztva, 
melyeknek mindegyike számtalan mellékárok és vízmosás által nyer 
további részletezést, es csak három pont az, mely hegyesebb alakja 
folytán már távolabbról kelti fel figyelmünket, eruptiv kőzetek jelenlétét 
sejtetvén. Ezek a Lapusniktól északnyugatra emelkedő Yiru Kornyilor, 
Y. Kurmaturi és Y. Doszului.

Maguk a fővölgyek a inészterület alján képződnek, s a mész talpukig 
ereszkedik le.

Mind a Yalea Ducsinuban, mind pedig a Yalea Mocserisuluiban gyö
nyörű források fakadnak ki a mészsziklák alján, mintegy sokszorosan pó
tolni kívánván azt, a mit a természet a határos magasabb mószterületen 
csak szórványosabban nyújtott az e vidéket felkeresőnek. E források vizé
ből nagyobb mennyiségben csapódott le mésztufa, így a Yalea Ducsinuban 
a Gutin nevű tájon, de nevezetesen a Yalea Mocserisuluiban, hol a Pojána 
móri kis fönsíkját alkotja. Ez utóbbi helyen falként áll előttünk a tufa a 
Pojána délkeleti szélén, becslésem szerint legalábbis 15—20 méter vas
tagsággal, gyönyörű látványt nyújtván a falain lecsörgedező vízzel. Mint
hogy a mocserisi románok e mésztufát építési czélokra fejtik, kényelmesen 
figyelhetjük itt a mésztufa olykor bámulandó szépségű, legfinomabb virág
alakú kifejlődéseit, míg a nagyobb üregekben a stalaktitok közönséges 
alakjai csüngnek. E mésztufákkal krétameszeink tövén állunk, s így min
denekelőtt fel akarom említeni, hogy itt egyúttal ama gránitvonulat jelen
léte is konstatálható, melyről már tavaly jelentőm,* hogy a Nerán átkelvén, 
Bucsáva területéről Mocseris határába is folytatódik, még pedig ama, Sztan- 
csilova és Bucsava közt képezett térd folytán inkább északkeletire átcsapott 
iránynyal.

A szintén már tavaly jelzett szűkülése itt, hogy mondjam, már kéz-

B ö c k h  J. Az 1881. évben Krassó-Szörénymegyében végzett felvételre vonat
kozó geológiai jegyzetek. Földtani Közlöny. X I. 1881. pag. 234.



zelfogható s minthogy a gránit által képezett szalag a Yalea Ducsinu és 
Yalea Mocserisului közt már igen keskeny, ez az utóbbi völgy keleti olda
lában, a Kersia móri alján, végre kiékül, úgy, hogy innen még jobban 
északkeletnek a krétamész kristályos paláink 3-ik csoportjával közvetlenül 
érintkezik, mint ez a Lapusnikról a Kapu Goronyeten át Pótokra vezető 
utón minden kételyt kizáró módon állapítható meg. A gránit ez északkeleti 
végében igen mállott, helyenként csakis darája nyomán követhető. Föld- 
pátja fehér vagy pedig kissé a világosvörösbe játszó; sok fekete biotitet 
tartalmaz, de e mellett a fehér muscovit is meglehetős szaporán jelent
kezik, szaporábban, mint ezt a déliebb vidék biotit-gránitjaiban rendesen 
megfigyeljük.

Felemlítendő, miként a szóban forgó gránitvonulat éjszakkeleti leg
végső részében ott, hol a Pojana móri keleti oldalán kocsiút vezet fel egy 
kis Szilváshoz, az imént tárgyalt mállott gránitnak fehér csillámban neve
zetesen dús darabjában, mely különben a setétszínű biotitet is tartal
mazza, a már déliebb vidékünkről ismert rózsaszínű apró gránátjainkat 
figyeltem meg.

Azon tényből, hogy gránitunk, melyet eddig Gerniktől Mocserisig 
nyomoztam, az utóbbi vidéken mindinkább összeszűkül, míg végre a Po
jana móri táján kiékül, igen téves volna következtetni azt, hogy e tünemény 
a gránit vastagságának tényleges csökkenésében találja egyszerű magyará
zatát, mert figyelmeztetek arra, hogy míg a gránit, csapásának ama fordu
lási pontjától, mely Stancsilova és Bucsáva közt fekszik, területünkön 
észak-északkeleti irányt követ, addig ugyanis e ponttól kezdve a kréta
mész inkább északkelet felé tart s így Mocseris határában mindinkább 
harántolja a gránit által követett irányt, miből részemről azt következte
tem, miként a gránit mindinkább való szűkülésé csak látszólagos, a mind
jobban reátelepülő s így ezt elfedő mezozoi lerakodások folytán.

Legyen ez bárhogy, mindenesetre ténynek tartom azt, miként a grá- 
nitelőjövetelek a Kersia móri alján mutatkozó kiékülésük által éjszak felé, 
sőt területünkön sem szűntek meg.

Tudjuk ugyan, hogy a Kersia móritól kezdve a már említett, Lapus
nikról a Kapu Goronyeten át Szászka és Pótokra vezető úton krétameszeink 
a kristályos palák 3-ik csoportjának kőzeteivel érintkeznek, úgy, hogy itt a 
gránit már nem látható, s hozzá tehetem, miként jobban északnak az 
utóbbi csoport alatt sőt csillámpalák jutnak napfényre, melyeket petro- 
graphiai kinézésük és stratigraphiai állásuk következteben kristályos pa
láink 2-ik csoportjához vélek állíthatni, de midőn a krétamész itt csapás
irányát ismét kissé megváltoztatja, s az északkeleti irányból, habár csak 
rövidebbre, északiba tér át, a Yalea Lapusnik felső részében, a Pojana Kresit- 
töl nem messze, csillámpaláink feküjében, ismét gránitra akadunk, melyen, 
mint a déliebb vidékén, úgy itt is, krétameszeink óriási falakban emelkednek.

Í 5 8  A M. K. FÖLDTANI INTKZET ÉVI JELENTÉSE 188'2-RŐL.
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A bánsági felvételek körül nagy érdemeket szerzett Kudernatsch* 
még azon véleményben volt, bogy a gránit a Minis és Nera közt nem jut 
napfényre és csak jobban délre, a Nerán túl bukkan ki ismét. Schlönbach** 
a lapusniki völgy gránitos kőzetét már ismerte, s itt gránitós gneiszen fek
vőnek mondja a meszet, megjegyezvén, bog}7 az előbbeni egészen hasonlít 
a Ponyászka ebbeli kőzetéhez.

Nem valami szép, sőt mondhatom rossz feltárásokban mutatkozik a 
kérdéses kőzet a krétasziklák alján, de a mit eddig láttam s a mi kezeim 
közé került, azt, tekintettel arra, hogy a csillámlemezkék olykor némi távo
labbi párhuzamosságot árulnak el s ekkor a szöveget is kissé befolyásolják, 
a ki akarja, legfeljebb gneiszgránitnak nevezheti, de e kőzetnek a gránitok
tól való elválasztását megengedhetőnek nem tartom, nevezetesen, ha tekin
tettel vagyunk fellépésének egyéb viszonyaira is.

E kőzet a Yalea Lapusnik legfelső részében mutatkozik, miután ez 
erős fordulatot tett éjszak felé, s előbb a völgy nyugati, később azonban 
ennek keleti oldalában is átható.

Itt is többnyire kétféle csillám szerepel a kőzetben. Vannak feleségek, 
melyeknél a fehér csillám csaknem egyedül szerepel, mire a szóban forgó 
előjövetel nevezetesen déliebb részében tudok példát, más esetekben a 
biotit már sűrűbben jelentkezik, de még ekkor is a teher csillám a túl
nyomó, láttam végre, nevezetesen jobban éjszak felé oly darabokat is, 
melyeknél határozottan a sötét biotit az uralkodó.

A földpát rendesen fehér színű; itt-ott azonban gyenge világosvörös 
árnyalat is mutatkozik, különösen felemlítendők azonban amaz apró 
világosvörös gránátok, melyek azon mérvben látszanak dúsabban fellépni 
kőzetünkben, melyben túlsúlyra vergődik a muscovit. Ez utóbbi kőzet tel
jesen hasonlít amazokhoz, melyek szintén apró gránátok s túlnyomólag 
fehér csillám által kitüntetve számosabb ponton lépnek fel a mocseris- 
bucsávai gránit-vonulaton belül, s melyekről már korábbi felvételi jelenté
seimben szólottám. Végre még csak azt akarom megemlíteni, hogy az imént 
tárgyalt lapusniki gránát-tartalmú gránit helyezkedését illetőleg is szabá
lyosan bele esik a déliebb vidéken szereplő granit-vonulat csapás-irányába, 
úgy hogy nézetém szerint ennek természetszerű folytatását képezi éjszak 
felé, hogy meddig, az előttem ma még ismeretlen. Figyelmeztethetek azon
ban arra, hogy gránát-tartalmú gránitunkhoz hasonló féleséget Kuder
natsch is említ az általa térképezett éjszakiabb vidék gránit-vonulatából a 
«la Tjeh»-nek mondott tetőről (1. c. p. 72.).

Már ScHLÖNBACH-nak az előbb idézett helyen tett megjegyzéseiből tud
juk, s fentebb szintén mondám, hogy itt a Valea Lapusnikban az általam

* Geologie des Ban ater Gebirgszuges Pag. 40.
Verhandlungen der 1c. h. geol. Beichsanstalt 1859. Pag. 269.
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egyenesen a gránithoz állított kőzettel határosán csillámdús kőzet lép fel, 
melyet ő mint csillámpala-féle gneiszt idéz, ez utóbbinak az Almás felé 
való dőlésére utalván, valamint arra is, hogy ezt amphibol-pala és szer
pentin fedi.

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a kristályos pala, melyről szólok, 
amaz átmeneti kőzetekhez tartozik, melyeknél egészen az egyéni tetszéstől 
függőnek tartom, vájjon ezeket még csillám-gneisznek vagy pedig már csil
lám-palának akarjuk-e nevezni. E paláinkkal szintén az esetben vagyunk, 
bár megfordított irányban, mint melyet dr. Tietze * jelöl, midőn a Dolnja 
Ljubkova feletti csillám-palákról beszélve említi, hogy olykor csakugyan 
kétely támadhat, vájjon az ottani kőzet nem inkább gneisznek mint csillám
palának nevezendő-e ?

Bizonyos az, hogy a Yalea Lapusnik szóban forgó kristályos kőzeté
ben a fehér és setétbarna csillám mellett igen uralkodik a kvarcz, sőt 
vékony lemezkéket képez, de felette alárendelt, ha jelen van, a fehéres 
földpát. Korántsem kifogásolható tehát Schlönbach megjelölése, midőn 
csillámpala-féle gneiszről szólt, de én e kőzetet egyszerűen inkább már 
csillámpalának veszem.

E csillámpala, melynek vízszintes vastagsága, legfedőbb rétegei és a 
gránit első fellépte közt számítva, a lapusniki völgyben mintegy 750 mé
terre rúg, 7h—9h 10° dőlést figyeltet 50—65° közt forgó dőlési szöggel, 
tehát tényleg az Almás felé dűl, mint ezt Schlönbach említé. Csapásiránya 
ennek folytán éjszak-éjszakkelet és éjszakkelet közt tartja magát.

A fellépte által jelölt övben, közvetlenül egy malom mögött, kis 
trachytos előjövetelt is figyeltem, legfekvőbb részeiben pedig, már közel a 
fekvőjében szereplő gránát-tartalmú gránithoz, három, de csak csekély 
foltban, granitos kőzeteket is láttam.

Ezeknek egyike, még pedig a legfekvőbb, a völgy nyugati oldalában, 
világosvörös földpát és dús kvarcz-keverékből áll, meglehetős tömött álla
potban. Fehér csillám szórványosabban mutatkozik, a világosvörös apró 
gránát gyakrabban van jelen. Aplitos kőzettel van dolgunk s kiegészítésűi 
megjegyezhetem, hogy a vörös orthoklas nagyobb darabokban ítt-ott por- 
phyr-szerűleg is tűnik fel az általában tömött természetű kőzetből.

Egy második esetben még tömöttebb a kőzet, földpátja csakis fehér, 
az apró, világosvörös gránát bár szintén jelen van, de az igen apró, parányi 
csillám-pikkelyek mind a muscovitet mind pedig a biotitet engedik fel
ismerni.

Meglehet, hogy ily előjövetelekre vonatkoznak Schlönbach megjegy
zései, midőn az általa gránitos gneisznek mondott kőzetnek a csillámpala

Banater Gebirgsstock Pag. 41.
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féle gneiszszel való váltakozásáról tesz említést, a mit ily alakban eddig 
nem figyelhettem.

Végre felemlíthetem, hogy két ponton csillámpalánkban is láttam 
az apró, világosvörös gránátokat még pedig a csillámpala legfekvőbb réte
geiben. A csillámpala tisztán rétegzett.

Midőn az imént tárgyalt csillámpala övét a Valea Lapusnikban dél
kelet felé túllépjük, kristályos paláink 3-ik avagy felső csoportja területére 
jutunk, s innen Lapusnik helységéig csakis ennek kőzeteivel van 
dolgunk.

Régi ismerősökre akadunk itt, melyekkel már találkoztunk a déliebb 
vidékén t. i. Mocseris és Bucsáva környékén, nemkülönben Ravenszkától 
nyugatra, honnan még tovább délre a Duna felé követhetők.

Már korábbi felvételi jelentéseimből ismeretes, hogy ezek a bánsági 
nyugati granit-vonalat és kristályos paláink 2-ik avagy középső, az Almás
tól délre fekvő hegységben mondható kizárólag, általában pedig felette 
túlnyomólag csillámpala és csillámgneisz alkotta csoport közt foglalván 
helyet, ez utóbbira települnek egy a Dalbosecztől délnyugatra emelkedő 
Popova hegyen kezdődő s onnan az Oltány, Tilva Cornul s a t. áthúzódó, 
éj szakkelet-délnyugati csapást követő határvonal hosszában.

Az öv, melyet kristályos paláink e harmadik, legfiatalabb csoportja 
képez, Bucsávától délre tudvalevőleg mindinkább összeszűkül, minthogy 
az Almástól délre kifejlődő 2-ik, csillámpala és csillámgneisz képezte 
vonulat éjszakkeletről délnyugat felé húzódó zónaként jelentkezik ugyan, 
de tudjuk azt is, hogy az itt tekintetbe eső granit-vonulatunk Bucsávánál 
csapásirányát megváltoztatja, térdet képez, s tovább délre éjszakdéli irány
ban halad, miáltal a 3-ik csoportunk kőzeteit határoló két öv mindinkább 
közeledik egymáshoz. Eltekintve a települési viszonyoktól, különben kris
tályos paláink 3-ik csoportja kőzeteinek petrographiai kinézése is elárulja, 
hogy itt már fiatalabb képződésekkel van dolgunk, mint a megelőző két 
csoport kőzeteit illetőleg, melyekkel nevezetesen az Almáson túl ismerked
tünk meg, minthogy kőzetei közt már phyllitek is szerepelnek, egyáltalában 
a félig kristályos állapot már sok esetben nyer kifejezést, bár más alkalom
mal még tiszta kristályos kőzetek is képviselvék mint p. o. jelleges am- 
phiboliták.

Itt a Valea Lapusnikban is, miután a csillámpalát túlléptük, mindjárt 
kezdetben akadunk amphibolitákra, melyeknek rétegei délkelet felé dűlnek 
(a nyugati lejtő egyik mellékárka torkolatánál mintegy 75°-al). Az arnplii- 
bolit-palák közt fagyagos természetűeket szintén láttam, szerpentinese- 
dett részekkel.

Tovább a fedő felé sajátságos, szürkés-zöldes vagy zöldes palák jelent
keznek, melyek igen kvarczdúsak, mi mellett finom chlorit-féle pikkelyeket 
tüntetnek fel. A völgy felsőbb részében e rétegek is még délkelet felé dül-
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nek, mint p. o. a Szalistye déli aljában, hol a dőlést 9h a szöget pedig 
45° találtam. Még tovább lefelé a völg3Tben, kvarczdúsabb pyrit-tartalmú 
részek is szerepelnek, s ezek vas-oxyd-hydrát következtében sokszor igen 
rozsdás kinézésűek, olykor pedig graphitos vegyülék következtében teljesen 
feketék.

Egy helyt ily fekete, rozsdás részekkel átszőtt, rendesen kvarczdúsabb 
kőzetekre kutatási kísérlet is foganatosíttatott, mire valószínűleg a tisztát- 
lan graphitos vegyülék folytán szénkibúvásra emlékeztető előjövetel indított.

Mind ez utóbb említett rétegek már erős mállásnak indultak, midőn 
azonban itt már Lapusnik felé közeledünk, azt tapasztaljuk, hogy rétegeink 
dűlésiránya megváltozott, mert a zöldes, kvarezdús, szerpentinesedésnek 
indult paláinkat itt már nyugat-északnyugati (19h) dőléssel figyeltem a 
völgy keleti lejtőjében, hogy pedig ez nem localis, csakis a Yalea Lapus- 
nikra szorítkozó tünemény, arról könnyen meggyőződhetünk, ha a déliebb 
vidéken e tekintetben megejtett ügy eleteket szem előtt tartjuk. Tekintsünk 
p. o. mindjárt a szomszédos Ogasu Oroscsikába, tehát az árok alsóbb részé
ben, közelebb az Almáshoz, itt is túlnyomólag 19h 10°-—21'‘dőléssel talál
tam az e helyt szintén sok esetben pyritben gazdag, rozsdás kinézésű, 
rendesen kvarezdús paláinkat; graphitos vegyülék itt is több ponton fordul 
elő, setétebb phyllitjeink némelyike pedig már igen emlékeztet agyag
palákra, habár közelebbi megtekintés mellett a félig kristályos természet 
még mindig felismerhető.

Az imént említett rétegek dőlési szöge 45— 75° közt forog. Az árok 
felsőbb részében itt is megváltozott t. i. kelet-délkelet felé (7h) tartó dőlés
sel mutatkozott az ott szaporábban mint alantabb talált amphibolitos kőzet.

Hasonló viszonyokat figyelünk amaz úton, mely az Oroscsikából a 
Czibuiki és Kapu Goronyeten át Szászkára és Pótokra vezet.

Bár itt-amott kis eltérés sem hiányzik, azért e helyről is mondható, 
hogy közel a krétasziklákhoz, melyek itt, mint tudjuk, kristályos paláink
kal érintkeznek, főleg kelet-délkeleti vagy délkeleti (7h10°—8h5°) a dőlés, 
holott jobban délkeletre, a Czibuiki körül, éjszaknyugati dőlést figyeltem 
(21h) az e ponton feketés közbetelepedéseket szintén föltüntető phylliteken.

A még jobban délnyugatra következő Yalea Mocserisuluiba vagy pe
dig a Yalea Ducsinuba pillantván, ugyané szabályt ismerhetjük föl. Köze
lebb az Almáshoz t. i. majdnem kivétel nélkül e vidéken is 18h, 19h10° 
vagy sőt 21h dőlésekkel látjuk paláinkat, holott p. o. a Valea Mocserisului 
legfelső részében, valamivel a Pojana móri mésztufája előtt, 8h—9h, tehát- 
delkelet felé dűlnek az itt meredeken fölállított (80°), szerpentinesedésnek 
indult zöldes, kvarczdúsabb palák.

így folytathatnám e tárgyat, de csak arra akarok még figyelmeztetni, 
miként még tovább délre p. o. Bucsáva körül s innen tovább délre szintén 
az látható, hogy kristályos paláink 3-ik csoportjának tagjai az általuk
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alkotott öv nyugati szelében, t. i. a gránittal szomszédos részben, ellen
kező dülést mutatnak szemben avval, melyet a második avagy csillámpala 
és csillámgneisz-csoporttal határosoknál figyeltem. A keleti szél hosszában 
rétegeinket általában 18'‘i0 °—:22h10o. tehát éjszak-éjszaknyugat felé tartó 
düléssel észleltem, holott a gránittal szomszédos, tehát nyugati részekben 
rendesen 6h5°—9h közt tartó dőléseket láttam, mi mellett a dülési szög 
általában igen meredek.

Figyeltem ugyan 50° is, mint p. o. a legdéliebb ponton, melyre ed
dig juthattam, a Szikeviczától éjszakra emelkedő Kraku Almásului egy 
pontján, hol a dőlés 7'“ vala, de ismerek más esetekben 65—75, sőt 85°- 
szögeket, mint p. o. Bucsáva nyugati tőszomszédságában, a Sztancsilovára 
fölvezető út táján, mi mellett rétegeink dőlése ott OMO0—9h közt tartózko
dik, azonban többnyire a S1' körűi forog. Még jobban éjszakra, a már mo- 
cserisi területen emelkedő V. Pojenilor nyugati oldalán húzódó árokban 
pedig teljesen függélyes állásban is láttam kőzeteinket.

Az igy nyert kép kiegészítésére fölhozhatom még azt, hogy szóban 
forgó paláink legdéliebb részükben, t. i. ott, hol az általuk alkotott öv már 
igenis összeszűkül, középső részükben föltűnően változtatják rövidebb kö
zökben is dülésirányukat, ez által itt letező ránczosodásokra utalván.

Példánként említhetem a Bavenszkától délnyugatra fekvő Spartur 
keleti oldalán húzódó árkot vagy pedig az ez árkot a bucsávai Gavosdia- 
lungától elválasztó Kulmiát, melyen a Ravenszkáról a Sparturra vezető 
út húzódik.

Hogy kisebb, jelentéktelenebb ránczosodásokat kőzeteinken egyebütt 
is lehet megfigyelni, az magától értetődik és nem is föltűnő.

Már Schlőnbach figyelte a lapusniki völgyre vonatkozólag a fentebb 
említett tüneményt, s helyesen következtéié, hogy itt synclináléval van 
dolga, s hogy az e helyt a csillámpalára következő rétegek a kristályos 
palák sorozatában a legfiatalabbak.*

Láthatjuk továbbá az elősoroltakból azt is, hogy e synclinál vonal 
nyomai a \ ralea Lapusnikból szakadatlanul nyomozhatok azonban tovább 
le a déliebb területre is, még pedig Bucsáváig dél-délnyugati Lányban, 
tehát meglehetősen párhuzamosan a szomszédos gránitvonulat csapásával 
és csakis az utóbbi helységtől még déliebbre fekvő vidéken látszik ez, ada
taim szerint, inkább éjszak-déli irányt követni hasonlóképen, mint ez itt a 
gránittal is az eset. Szabatosabb menete ez utóbbi folyamában a legdéliebb 
területen sűrűbben jelentkező dőlési irányváltozások folytán kevésbbé 
tisztán mutatható ki.

Ha így a Valea Lapusnikban a csillámpala fedőjében szereplő kris
tályos palacsoport relativ korát valamint a synclinále jelenlétét illetőleg

■ Verhandlungen der k. /.. geol. Reichsanst. 1869. I’ag. 269.
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teljesen egyetértek a sajnos, oly korán elhunyt ScHLÖNBACH-hal, kevésbbé 
oszthatom ama nézetét, melyet az Almás eredetét illetőleg nyilvánított, s 
melynek következtében ő, K u d ek n a tsc h  * nézete ellenében, az Almásnak 
keletkezését inkább kimosásban vala hajlandó keresni.**

Korántsem akarom annak lehetőségét tagadni, hogy itt vagy ott cse
kélyebb mérvben a vizek rombolása is segített, mert hogy ezek mit képe
sek, azt legjobban mutatja a mai Almás, persze csak lazább természetű 
neogen-rétegeiben általok végzett munka, de én a mediterrán-rétegei által 
kitöltött Almásban nem láthatok egyebet, mint egy sülyedési területet, 
mely nevezetesen az Almás legnagyobb szélessége táján árulja el magát.

E tekintetben már 1879-ben*** utaltam egy sajátságos dislocatiói vo
nalra, mely az Almás medencze délkeleti széle hosszában árulja el magát, 
s melynek hosszában hiányzanak a fölszínen kristályos paláink 2-ik csoport
jának ama részei, melyek a Baniától délre jelentkező ebbeli kőzeteket az 
ezeknek megfelelő Prigor mellettiekkel összekötni hivatvák. Én ezen, a föl
színen mutatkozó hézagot, melyet jelenleg a mediterrán régetei foglalnak 
el, nem kimosásnak, hanem süllyedésnek tulajdonítom, már annál inkább 
is, mert mindenesetre föltűnő ama vonal szabályossága, mely itt a medi
terrán-rétegeket határolja, különös volna továbbá, hogy épen ott akadunk 
ama liaszi rongyokra, melyekről idézett jelentésemben szólottám, hol már 
az Almásnak legnagyobb szélessége folytán kellene a vizek legnagyobb 
működését föltételeznünk; végre hozzá tehetem, hogy még ma is látható, 
miként a Prigor melletti 2-ik csoport kőzetei kevésbbé emelkednek ki a 
harmadkor fedte területből, mint az e kőzeteknek az említett hézagon túl 
kibukkanó, ezek délnyugat felé való folytatását jelölő csillámpala és csil
lámgneisz-hegyek Bania és Dalbosecztől délre.

E rövídebb eltérés után a voltaképen szemem előtt lebegő, lefolyt 
évi fölvételi területemhez térvén vissza, itt a szerpentinesedésnek indult 
palákon kívül már teljesebben kifejlődött szerpentinek sem hiányzanak, 
bár ezek még mindig csak szórványosabban és csekélyebb foltokban 
lépnek föl.

Ily előjövetelekre akadtam a Kapu-Goronyet tetején, hol a heverő 
szerpentin-tuskókban chrysotilt is láttam, a Valea-Mocserisului felső vé
gén, a Kapu-Goronyetről lehúzódó nyúlvány hátán és alján, itt is tuskók- 
ban, végre a Valea-Ducsinu legfelső részének két oldalában.

Ez utóbbi helyen, a Viru-Solmuluiról levezető utón, röviden mielőtt 
ez a völgybe ér, lép föl parányi szerpentinfolt, melyről megjegyezhetem,
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Szörénymegye déli részére vonatkozó geológiai jegyzetek, pag. 28—30.
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hogy az általában setétebb zöld anyagban a nemes szerpentin szép világo
sabb színei is láthatók.

Még néhány megjegyzést akarok tenni kristályos paláink 3-ik cso
portját illetőleg. Többször lebegett szemem előtt azon kérdés, vájjon nem 
kell-e a 3-ik csoport legalább bizonyos, közelebbről persze ki nem jelöl
hető részei korát illetőleg már earbonbeli lerakodásokra is gondolni, mint
hogy Kudernatsch a szomszédos éjszaki vidéken ily lerakódásokat tényleg 
kimutatott, s ezekre vonatkozólag azt jegyzi meg, hogy a palák az őspala- 
formatio tagjaihoz sokkal inkább hasonlítanak, mint a voltaképeni szedi- 
ment-kőzetekhez, és hogy láthatók kőzetek, melyek egészen agyagpala 
vagy chloritpala-féle kinézést nj’ernek.*

Hasonló értelemben nyilatkozik Schlőnbach is, midőn 1. c. p. :268 
azt mondja, hogy a szomszédos vidék carbon-formatiója zöldes és szürke- 
barnás palákból, conglomerátákból és homokkövekből áll, melyeknek elsei 
az alattuk fekvő tisztán kristályos paláktól sokszor csakis szerves zárvá
nyaik folytán különböztethetők meg, s így fölötte nehezen különíthetők el 
ezektől; az idézett helyen alantabb a Bezova carbon-paláiról szólván, 
ismét hangsúlyozza, hogy ezek teljesen kristályos kőzetek kinézésé
vel bírnak.

Kudernatsch 1. c. p. 8í> még oda is nyilatkozik, hogy a Szagradia 
carbon-vonulata a Nera völgyébe, Lapusnik környékéig folytatódik.

Kényes kérdéssel állunk mi itt szemben, mert ha a earbonbeli palák 
sokszor csakis szerves zárványaik folytán különböztethetők meg az alattuk 
települő tisztán kristályos paláktól, mint ezt Schlőnbach mondja, akkor 
világos, hogy helyzetünk nem kedvező, mert a déliebb vidékén a Schlőn- 
bach, de nevezetesen Kudernatsch által említett növényekre nem akad
hattam.

Mind Kudernatsch mind pedig Schlőnbach továbbá eonglomerátokról 
és homokkövekről is beszélnek, de ily kőzeteket az általam eddig bejárt 
területről nem nevezhetek, és csakis két esetben láttam inkább brecciának 
mondható néhány laza tuskót, t. i. Bncsáva és Mocseris mellett, melyben 
a közeli kristályos-kőzet darabjai mészkötszer által tartatnak össze, s mely 
tehát teljesen locális képződés is lehet.

Ily viszonyok közt ma nem tartanám eléggé okadatoltnak az általam 
bejárt terület 3-ik csoportja paláit, habár csak részben is, carbonbelieknek 
nyilvánítani. Különben a munka további folyamától kell várnom az e 
tekintetben még szükséges fölvilágosítást.

Minthogy kristályos paláink 3-ik csoportjával foglalkozom, röviden 
mindjárt ama trachytos kitörésekről is akarok szólani, melyek csaknem 
kizárólag e csoport területén és ennek kőzetein törvén fel, ezeket helyen
ként átváltoztatták.

* Kudernatsch 1. c. p. 81.



A Yalea Lapusnik néhány pontjáról már Schlönbach * jelöl trachy
tos kőzeteket, s ily egy előjövetel kőzetéből érezeket, nevezetesen a palá
ban föllépő galenit-tartalmú barytteléreket említ.

Mindenekelőtt kiemelem, hogy alantabb következő megjegyzéseim, 
a mennyire a lapnsniki völgyre vonatkoznak, ennek csakis nyugati lejtőjét 
illetik. Lapusnik utolsó házaitól kevéssel több mint 1 kilométernyire akad
tam az első trachytos kitörésekre.

Több, inkább lyuknak mint kőbányának mondható föltárást nyitot
tak a lakosok a trachytos kőzetre, minthogy ezt építési czelokra használ
ják. Ez csekélységgel a völgy talpa fölött húzódik többszörösen kiékülő, 
keskeny szalagként körűlbelől ama malomig, melylyel szemközt egy ke
reszt áll. Ez utóbbi jjonton kőzetünk a malom vize mellett még látható, de 
már igen mállott állapotban van. Szomszédos kőzete pedig igen kvarczos 
és pyritdús.

E trachytos szalaggal a Viru Doszului keleti lejtője aljában állunk s 
több helyt győződhetünk meg a kőzetünk nyerésére nyitott kis feltárások
ban arról, miként változott át a paláknak az eruptiv kőzettel közvetlenül 
érintkező része sötétebb szinü, igen kvarczos, kemény kőzetté, mely a 
pvritet nemcsak behintve, hanem helyenként egész lapokban és keskenyebb 
erekben is tartalmazza.

A lapusniki völgy e trachytos kőzete szürkészöldes színű, már szabad 
szemmel látható a kvarcz, amphiból és a fehér, részben már mállott föld- 
pát, mely Schafabzik úr által bővebben megvizsgáltatván, szives közlése 
szerint andesinnek bizonyult. Csillám itt sem hiányzik, de már átváltozta
tott zöldes anyaggá, és makroskopiailag figyelve, az amphibollal még meg
közelítőleg sem vetélkedhetik, vannak azonban pontok, mint p. o. a Viru 
Kornyilor keleti oldala, hol a feketebarnás biotit már szaporábban lép fel 
az amphiból mellett.

Kvarcztartalmu amphibolandesitünk vagyis dacitunk délkeleti végé
ben, sőt porphyros jelleget nyer. Rendes elegyrészein kívül pyritet és egy 
második, közelebbről még meg nem állapított fémfényű ásványt tartalmaz 
behintve.

Tudjuk továbbá, hogy völgyünk felső részében, de már a csillámpala 
területén eruptiv kőzetünk szintén kibukkan, mely itt azonban finomabb 
szöveggel bír, mint alantabb a völgyben.

A fentebb idézett Viru Doszului, az ettől kissé délre emelkedő Viru 
Kurmaturi és a jobban délkeletnek szereplő V. Kornyilor képezik ama há
rom csúcsot, melyről már kezdetben említém, hogy hegyes alakjuk folytán 
már távolabbról tűnnek fel, eruptiv kőzet jelenlétét sejtetvén; s valóban 
úgy is van, mert ha nem is magukon a csúcsokon, de ezek közt és tőszóm-
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szédságukban találjuk az itt jobbára már mállásnak indult eruptiv kőzetün
ket, mely itt biotitben is gazdagabb. Magukon a csúcsokon, de ezek olda
lain is, külsőleg igen rozsdaszínü, friss törésen szürke vagy feketeszürke, 
igen kovás, pyritdus, dacitunk által metamorphizált paláinkat találjuk, me
lyek kovás voltuk folytán a szétmállásnak ellentállani természetesen igen 
képesek s így hegyes kiálló alakjukat sokáig megtartják.

Még tovább délnyugatra szintén figyeltem kőzetünk nehány parányi 
kitörését, de ezek csak csekély és szórványos előjöveteleket képeznek, az 
aránylag legnagyobb kitörés okvetetlen a Y. Doszului, Y. Kurmuturi és V. 
Kornyilor közti, Lapusniktól éjszaknyugatra.

Előbb tárgyalt kristályos paláink Mocseris és Lapusnik közt az Almás 
délnyugati végének éjszaknyugati szegélyét is képezik, s így erre is kell pil
lantanom, de a mi itt látható, bővebb megjegyzésre nem ád okot, s így 
csak röviden jegyezem meg azt, hogy a mediterran rétegeket illetőleg itt is 
sárga homokkal, mely helyenként sőt kavicsos, vagy pedig ritkábban ho
mokkővé szilárdul, valamint sárgás homokos márgával vagy agyaggal, oly
kor vörös színűvel, van dolgunk. Szénnek e területen még nyomát sem lát
hattam. Egyes ritkább esetekben, de csakis kisebb foltokként, durvább 
darabokból álló, lazán elszórt kavicsra is akadtam, mely azonban talán 
inkább már diluviálisnak vehető.

Az előadottak után áttérhetek felvételi területem ama nyugati részé
nek megbeszéléséhez, melyről említém, miként meglehetős magas hegy
vidéket alkot, óriási erdő által fedve, s a már érintett mészszirtek képezte 
vonulattal veszi kezdetét.

E sziklavonulat kőzeteit Mocseris es Lapusnik közt közelebbről vizs- 
válván, könnyen ráismerünk ama meszekre, melyekkel mint krétalerakodá
saink mélyebb csoportjának tagjaival már a délnyugatabb vidéken volt 
dolgunk.

Korántsem váratlan eredmény ez, minthogy tudjuk, miként a mocse- 
risi és így a lapusniki krétabeli lerakodások csak folytatását képezik a még 
1881-ben Bucsaván felismerteknek.

Itt Mocseris és Lapusniknál is főleg sárgás vagy fehéres, ritkábban 
szürkés és ekkor kissé bitumenes vagy vörös meszekre akadunk, melyek 
roppant sziklákat alkotnak, mint p. o. a Szorbi maré vagy a Kersia móri.

E vidék mesze is gyakrabban mutatja ama sajátságos, oolitos rajzokat 
az alapanyagban s a már a délnyugatabb területen látott foraminifera át- 
metszeteket valamint mészpát pontokat és ereket szintén nem nélkülözi.

Hogy a szóban forgó meszek tényleg a Bucsáva táján megkülönböz
tetett két krétacsoport mélyebbjének tagjai, még az is bizonyítja, miként e 
meszeket a lapusniki vidékről szakadatlanúl nyomozhatjuk a Kersia móri 
és Szorbi maréról a Hábituluira, innen pedig a Viru Habiczeluluira, s mint
hogy e vonulat a szomszédos Y. Szmidoszán találja folytatását, krétámé-
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izeinket innen szintén szakadatlanul követhetjük a Kommá Nyerganuluira, 
míg végre a Kommá Perszuluion át a bucsávai Yalea marebe jutnak. Nem 
lehet tehát kétely aziránt, hogy e lueszekben a Bucsán megkülönböztetett 
két krétacsoportunk mélyebbje, dr. Tietze úgynevezett weitzenriedi mesze 
áll előttünk.

Nem kételkedhetem továbbá azon, hogy a Bucsáva táján mint mélyebb 
esoport megkülönböztetett meszek nem egyebek, mint folytatása ama 
rudistamész-vonulatnak, melyet Kudernatsch a működési területemmel 
éjszak felé szomszédos vidékre vonatkozó térképen, az ottani mészlera- 
kodások keleti szegélyeként tüntet fel, s melyre nézve munkájában*' 
maga jegyzi meg, hogy ez a Nera völgyéig szakadatlanul folytatódik.

Tudjuk továbbá azt is, hogy Kudernatsch e vonulat meszeit tulnyo- 
mólag alsó rudista-emeletébe állítá (1. c. p. 137.) s így helyesen érvel
tem, midőn 1881-ben a bucsávai alsó csoport lueszeiben Kudernatsch alsó 
rudista-meszét gyanítám.**

Már Kudernatsch hajlandó volt a fentebb említett keleti mészszegély 
legalsó tagjait a fehér jurához számítani (1. c. p. 137.), s részemről meg
jegyezhetem, hogy magam is ismerek a szirtvonulat hosszában két pontot, 
hol krétameszeink tövében és ezek közt keskeny szalagban oly kőzetek for
dulnak elő, melyeket minden eddigi tapasztalatom szerint, kövületek hiánya 
daczára, csakis jurakorbelieknek tekinthetek.

Így p. o. a Kersia móri déli oldalában akadtam szürke vagy sárgás, 
sőt viola foltokat mutató palás márgákra, melyek ott világos barnasárgás 
vagy szürke mészszel lépnek fel, mi mellett szürke szarukő vagy legalább 
piszkosfehér, finom lyukacsos kovásmész gumóként van kiválva e kőzetek
ben. Ezeket csakis jurabelieknek vehetem s krétameszeink közt egy résben 
jelentkeznek, melyet a Pojána Hodobasniczára vezető birkaút használ fel az 
óriási sziklákon való átkelési pontul. Hasonló tüneményt jelölhetek a Gu- 
tinból a Valea Hodobasniczába felvezető völgyféle mélyedésből, hol szintén 
keskeny, jurái szaruköves meszek alkotta szalagot konstatálhattam, mely 
a Szorbi mikről a Viru Solmului éjszaki odaláig követhető, mi által a Viru 
Solmului íelső-krétabeli mesze e közbeékülő szalag által a fővonulattól 
elválasztatik. Ily szaruköves meszeket említettem már tavaly a Pojána Ar- 
száról valamint hozzá tehetem, hogy még tovább bent a krétafödte terüle
ten is több ponton figyeltem kisebb mérvben ilyféle szaruköves jurái 
kőzeteket, mint p. o. a Tilva Scsifuronye keleti oldalán, vagy pedig 
lazán heverő kavicsot, biztos jelei az ott különben is mutatkozó zavargá
soknak.

* L. c. p. 136.
Az 1881-ben Krassó-Szörénymegyében végzett felvételek, pag. 4. Földtani 

Közlöny. XI. köt. 1881. pag. 236.
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Dülési viszonyok megfigyelésére a tárgyalt vidék igen háládatlan s 
azért ebbeli adatokat nem is említek.

Az imént megbeszélt krétameszeinket nyugat felé átlépvén, a lefolyt 
évben bejárt területen is oly kőzetekre akadunk, melyek petrographiailag és 
palauntologiailag teljesen visszaemlékeztetnek a déliebb vidék krétalerako
dásaiban megkülönböztetett magasabb csoport kőzetei némelyikére.

Jobbára szürke, olykor sárgafoltos, barnás vagy sárgás meszek övére 
akadunk, melyek azonban sok esetben kisebb-nagyobb mértékben márgás 
természetűek, s így rendesen nem oly szép tiszták, mint az alantabb tele
pülő csoport meszei. Kivételesen akadtam ugyan márgára is, mint p. o. 
a Lapusnikról Pótokra vezető ütőn, vagy pedig a Zuni és Hodobasnicza 
Pojánákon, és rendesen ez utóbbi féleségek az orbitulinadusak.

Nem mondhatom, hogy homokkövek végleg hiányzanak, de elég rit- 
kán képviselvék, s ily kőzetek előfordulási pontjaként a Szorbi mikről a 
Pojana Scsifuronye-Patrukira vezető utat nevezhetem, hol közvetlenül az 
utóbbi pojána előtt figyeltem homokkődarabokat, valamint innen egyene
sen délre, a Yalea Hodobasniczában lévő ama dolina előtt, melyben az e 
vidéken ügyis ritka víz eltűnik, szintén láttam orbitulinákat (patellina) és 
egyéb íoraminiferákat tartalmazó homokos mészmárgát, mely a mész eltá
volítása folytán szélein homokkővé vált, de ily előjövetelek a lefolyt évben 
bejárt területen eléggé ritkák.

Nem hagyhatom szó nélkül, hogy a lefolyt évi működési területem, 
de csak egy pontján, t. i. a Pojana Hodobasniczáról a Scsubeje nevű tisztás 
felé tartó gyalogúton orbitulina-tartalmú barna márgás lueszekben sötét
barna szarukőgumókat is figyeltem, a legelső eset, hogy krétabeli kőze
teinkben szarukőre is akadtam. A mi a szóban forgó lerakodásokat külö
nösen érdekessé teszi, ez azon körülmény, hogy míg a krétaképződések alsó 
csoportjának lueszeiben, a mint ezeket én térképeztem, a rendesen szintén 
csak szórványosabban jelentkező kisebb foraminifera-átmetszetekben vala 
mint a tavaly figyelt korálokon kívül alig akadunk egyébre, addig az ezekre 
következő imént tárgyalt krétalerakodások igen foraminifera-dúsak. A pa- 
rányiabb különféle foraminiferák mellett nagyobb voltuk folytán azonnal 
feltűnnek az orbitulinák, ritkábban és csak egyes pontokon brachiopodákat 
is láttam; ezeken kívül számtalan sajátságos alakú, majd gömbölyded, 
majd hosszúkás testecske tűnik fel a kőzetben, melyek közt sokan oolit- 
szemekhez hasonlítanak. E zárványok természete iránt a górcsői vizsgálat
tól várok felvilágosítást, de azt vélném, hogy némelyike nem egyéb, mint 
lithothamnium, melyeket a déliebb vidékről már említék. Korálok átmene
teit nem különben leginkább caprotinákra emlékeztető kőmagtöredékeket 
vagy átmetszeteket helyenként szintén figyelhettem.

Nem kételkedhetem, hogy e foraminiferadús, fedőbb csoport kőzetei
ben nincs egyébbel dolgunk, mint a Bucsáva vidékén megkülönböztetett



második, avagy magasabb krétacsoporthoz tartozó lerakodásokkal, s ha e 
kőzeteink délnyugat felé való folytatását közelebbről tekintjük, tényleg azt 
látjuk, hogy ezek a folyó évben felvett vidékről szakadatlanúl követhetők 
át mindenek előtt a mocserisi Pojana Czirkovicza tőszomszédságába, kelet 
felé mindenhol a mélyebb csoport szép, tiszta meszei által szegélyezve és 
alátelepülve.

Rétegeink itt megszakadást szenvednek annyiban, a mennyiben a 
Yiru Habiczeluluival kezdődő és a Habituluion át a Szorbi maré Kersia 
móri stb. felé folytatódó mész szirtvonulata a Nera jobb partján emelkedő 
Y. Szmidosza és V. Arszinak az utóbbival egy és ugyanazon szintájba való 
meszei ellenében ejszaknyugat felé kis eltolást tüntet fe l; midőn azonban 
csak kevéssel délkeletnek irányozzuk lépéseinket, akkor a Czirkoviczához 
szomszédos Pojana Orbecz déli szélén csakhamar ismét rábukkanunk fora- 
maniferadus, magasabb krétacsoportunkra, s ez a Nerán átkelvén, innen 
szakadatlanúl húzódik a volt románbánsági ezred határa hosszában Sztan- 
csilovára s ez utóbbi ponttól le a bucsávai Yalea maréba, ez utóbbi menté
ben is kelet felé a V. Szmidosza, Konuna Nyerganului és Konuna Perszului 
alsó csoportunkhoz tartozó széj) meszei által határolva és alátelepülve.

Már tavalyi jelentésemben emelém ki, hogy foraminiferadus csopor
tunk igen emlékeztet Kudernatsch úgynevezett orbitulita-emeletére, mely- 
lyel, a localis petrographiai kifejlődéstől eltekintve, valószínűleg össze 
is vág.

Kudernatsch homokkövekről és márgákról szól, holott az általam 
eddig bejárt területen ezek bár nem hiányzanak, de csak jelentéktelenebb 
szerepet viselnek, kivéve a bucsávai Yalea marét és szomszédságát, hol 
mind homokköveket, mind pedig márgákat, sőt széntartalommal, aránylag 
nagyobb mérvben figyelhettem a szóban forgó csoportban, jobban a fedő 
felé. Minthogy azonban a lefolyt év őszén e foramimferadús, éjszak felé 
habár jobbára meszes természetű kőzetek alkotta magasabb csoportunkat 
a Lapusnikról Pótokra vezető útig térképezhettem, es legalább egy kirán
dulással a Kudernatsch térképén is szereplő Kersia maré déli alján elter
jedő Pojana Roskilorig nyomulhattam előre, meggjúíződhettem arról, mi
ként foraminiferadus meszeink e pojánáig is folytatódnak, mi mellett job
ban nyugat felé itt zöldesszürke márgás homokkövekre is bukkantam.

Meg kell jegyeznem, hogy ez utóbbi pontokkal már oly területre 
jutottam, melyre Kudernatsch térképének déli vége kiterjed, s így mond
hatom, hogy az általam a déliebb vidéken mint magasabb csoport össze
foglalt lerakodások éjszak felé tényleg kapcsolatba lépnek a Kudernatsch 
által ott a Kersia maré aljától a Szkok-on át a Minis völgyéig, sőt valami
vel még tovább, kijelölt, úgynevezett orbitulit-emelet vonulatával.

Aziránt azonban, váljon Kudernatsch orbitulina-tartalmu homok
kövei és márgái az általam a déliebb vidéken mint magasabb csoport össze
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foglalt lerakodások összességét kép viselik-e az éjszakiabb vidéken, vagy 
csak bizonyos részének felelnek meg, aziránt jelenleg még nem nyilatkoz- 
hatom biztosan.

Egyet azonban kiemelhetek már ma, bogy t. i. alsó csoportunk lue
szeiben, a mint ezeket térképemen a magasabb csoport kőzeteitől széttartani 
iparkodtam, orbitulinákat eddig nem ismerek, habár részemről abban sem 
találnék valamit, ha itt vagy ott szórványosan mégis jelentkeznének, mire 
azonban esetet nem tudok. E körülményt azért tartom szükségesnek fel
említeni, mert K u d e r n a t s c h  (1. c. p. 137.) a megbeszélt területtel már igen 
szomszédos, sőt részben talán már azonos vidékről a mélyebb rudista- 
mészből orbitulinákat is említ, holott én ezeket eddig csakis a sajátságos 
természettel bíró magasabb, foraminiferadús csoportunk kőzeteiből idézhe
tem ; de igaz, találkoznak ezek közt bizonyos márgamentesebb, meszes ter
mészetű féleségek, melyeket az alantabb csoport tagjaitól megkülönböz
tetni nem mindig könnyű.

E krétabeli lerakodások korát illetőleg tavalyi jelentésemre utalok.

A ROZSNYÓI VASAS ÁSVÁNYVÍZ MENNYISÉGI ELEMZÉSE.
K a l e c s i n s z k y  S á n d o r

egyetemi assistenstől.

(Előterjesztetett a magyarhoni Földtani Társulat szakiilésén, 1883 február 7-én.)

Kozsnyó városától északkelet felé lU óra járásnyira, a csucsomi 
völgyben fekszik a püspöki fürdő, melynek vizéről csak annyit tudunk, 
hogy vastartalmú és hogy 16 fürdőkádat táplál, de tökéletes chemiai elem
zését mindeddig nem bírjuk. Egy régebbi elemzés D r .  W a c h t e l  D á v i d  
balneologiai munkájában van följegyezve (Ungarns Curorte und Mineral
quellen, Sopron, 1859.). Ettől a fürdőtől nem messze, Markó Albert úr 
nyári lakában, egy másik vasas vizű forrás fakad, a melyet a család szintén 
fürdésre használ s a melyről régebbi Írások is megemlékeznek. Az aláb
biakban ennek a víznek chemiai elemzését közlöm.

A kőből épült és tetővel befödött kút a kertnek egyik magasabb 
részén foglal helyet, úgy hogy kívülről idegen víz nem folyhat hozzá. Vizét 
földalatti vascsöveken vezetik a mélyebben fekvő fürdőházhoz s minthogy 
a lefolyó vízmennyiség nem igen nagy, előbb egy öblös fakádban gyűjtik 
össze s onnan vezetik egy részét a melegítő üstbe, míg más része egyenesen 
a kádba csurog.

Ha e víz hosszabb ideig áll vagy melegíttetik, a leválott vassótól erő
sen megzavarodik ; különben tiszta, átlátszó és vékony rétegben színtelen.
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A kék lakmus-papiros gyengén megveresedik benne, de csak mulé- 
konyan a szénsavtól, míg a vörös lakmus-papirost gyengén megkékíti. Ize 
gyengén savanyú és vasas. Néha a kénhydrogénnek kis nyomát erezhetni 
rajta edényben való összerázás után.

Pohárba öntve, ez nemsokára harmattal vonódik be, mert a víz hő
mérséklete a levegőénél alacsonyabb szokott lenni. így például 1882 
Julius 18-án volt:

d. e. 10 órakor déli 12 órakor A  11' ^  °ra
20 perczkor

A levegő hőmérséklete 23'5° C. 20'5° C. SB'S0 C.
A víz hőmérséklete 14’0° C. 13-0° C. 14'0° C.

A víz hőmérsékletét úgy határoztam meg, hogy egy pontos hőmérőt 
vízzel telt úvegpalaczkba helyeztem s azt a kútnak majdnem fenekéig 
eresztettem alá; ily módon a kivétel után, a hőmérő megfigyelésekor, a 
hőmérsék-emelkedés kikerültetek.

A vasat közvetetlenül kimutathattam s az itt mint négy vegyértékű 
vas szerepel, mert a felmangánsavas káliumot elszíntelenítette.

A forrásnál gázfejlődés nem mutatkozott.
A minőségi és mennyiségi chemiai vizsgálatra szükséges vizet 1882 

Julius 18-án merítettem. A merítés alatt és előtt (hosszú ideig) tartós szép 
idő járt.

Az üvegek előbb tisztára kimosattak, azután a kút vizével kétszer 
kiöblíttettek s megtöltés után vékony kaucsuklappal bevont parafadugóval 
jól elzárattak és lepecsételtettek. Az összes szénsav meghatározására szük
séges vízmerítést és műtétet ugyanakkor végeztem. (Lásd B )  5. pont alatt.)

A minőségi vizsgálat ismert módszerek szerint történt és az alább 
közölt alkatrészeket találtam : A mennyiségi meghatározásnál segédeszközül 
leginkább Bunsen : Aschen- und Mineralwasser-Analyse (1874.) és Than 
Károly: A  városligeti artézi kút hévforrásainak vegyi elemzése (1880.)* 
czímű műveket használtam. A vízelemzés összeállítását Than javaslata 
szerint** készítettem el.

A chemiai elemzést a budapesti tud. egyetemi vegytani intézetben 
végeztem.

Értekezések a természettudom ányok köréből. Kiadja a M. T. Akadémia. 
X. kötet, IX. szám. 1880.

** Than K. Az ásványvizek vegyelemzésének összeállításáról. A magy. orvosok 
és természetvizsgálók Maros vásárhelyit ta rto tt X. nagygyűlésének történeti vázlata és 
m unkálatai 235. lapján. Pest, 1865.



A ROZSNYÓI VASAS ÁSVÁNYVÍZ MENNYISÉGI ELEMZÉSE. 173

A  R O Z S N Y Ó I Á S V Á N Y V ÍZ  C H E M IA I  E L E M Z É S E .

A) A  kovasav és a p o sitiv  a lka trészek  m eghatározása.
10000 súlyrész vízben

1. A kovasav meghatározása. 12,009*76 gr. víz sósavval 
megsavanyítva, kis térfogatig porczellán-, azután platincsészé- 
ben szárazra pároltatott. A maradék sósavval megnedvesítve s 
háromszor bepárolva, sósavas vízben oldatott fel; a leszűrt 
kovasav (SÍO2 ) kihevítés után nyomott 0‘1933 gr. ... ... ... SÍO2 =  01652

\a) A kovasav ellenőrző meghatározása. 4002-94 gr. 
vizet a fentebb leírt módon kezelve, a nyert kovasav (SÍO2) =
0-0607 gr. ... ... ..................  — ... ........... ... ... S1 O2 =  0-1515

E két eredménynek középértéke ... ... ... ... ... SiOz =  0-15835
A kovasav mindkét esetben káliumkydroxydban teljesen 

feloldódott, tiszta volt.
2a) A vas meghatározása. 4002-94 gr. víz, miután a ko

vasav eltávolíttatott, a folyadék ammoniumhydroxyddal közön- 
bösítve s feles kénammoniummal, eldugaszolt edényben 24 
óráig állott. Ezután a keletkezett fekete csapadék leszűretett, 
míg a folyadékból a calcium és a magnesium határoztatott meg 
az 5. és 6. pont alatt. A leszűrt csapadék, híg sósavban felolda
tott 8 a vasnak oxydátiója után, ammóniákkal nyert csapadék
ból határoztatott mfg a vas és az aluminium és a folyadékból
4. alatt a mangán. A csapadék most aluminiummentes kálium 
hydroxyddal pállíttatott és a vashydroxyd leszűrése és kimo
sása után újra sósavban oldatott fel és oxvdatió után ammóniá
val forrón kiejtetett, megszárítva? és kihevítve a nyert vasoxyd 
(Fe2 O3 ) nyomott =  0-0744 grt — ... ... ... ... ... ... Fe =  0-1301

2b) 10002-76 gr. vízből ugyanily módon nyertemvas- 
oxydot (Fe2 O3 ) =  0-1952 grt ... ... .. . .  ... ... ... ... Fe =0-1366

E kettőnek középértéke... ... ... ... ... ... ... Fe — 0-1335
3. Az aluminium meghatározása. Az előbbi pont (2a) alatt 

a vashydroxydról leszűrt erősen alkaliás oldat sósavval való 
megsavanyítás után kénammoniummal elegyíttetett; akiválott 
csapadék a leszűrés és szárítás után nyomott (AI2 O3 ) =
0-0014 grt ... ... ... ... ... — ... ... ... ... ... Al =  0-00186

4. A mangán meghatározása. A 26) pont alatt nyert folya
dék sósavval megsavanyítva platincsészében kis térfogatra be
párologtatott s azután ammóniával és kénammoniummal ele
gyítve, a leválott mangán-kéneg gyorsan leszűretett. A jól 
kimosott csapadék híg sósavban feloldatott és a mangán forrón 
szénsavas natriumoldattal leválasztatott. A kihevített mangán- 
oxyduloxyd (Mm 0«) súlya =  0.0184 gr. .... ... ... ... ... Mn =  0-01325

5. A kalczium meghatározása. A 2. pont alatt nyert folya
dékban a fölös kénammonium sósavval való melegítés által
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10000 súlyrész vízben
szétroncsoltatott és a leválott kevés kén leszűretett. A meleg 
folyadékhoz hozzá adatott annyi ammoniumhydroxyd, míg a 
sósav telítve lett s azután elegendő mennyiségű oxálsavas am
monium. 24 óra múlva a csapadék leszűretett, kimosatott és 
szárítás után, szénsavas ammonium-oldattal gyengén addig 
hevíttetett, míg a csapadék súlya állandó volt. Az így nyert 
szénsavas calium (Ca CO3) súlya =  01994 gr—  ... ... ... Ca =  0.1992

6. A magnézium meghatározása. Az előbbi (5) pontnál 
leszűrt folyadék, platincsészében bepároltatva, az ammonsók 
elűzése végett kihevíttetett, azután sósavas vízben feloldatott.
Az ammóniával túltelített oldathoz hidegen phospliorsavas 
nátrium (Na2HP04) oldat által keletkezett csapadék 24 óra 
múlva leszűrve s ammoniakos vízzel kimosva, kiszárítás után 
a pyrophosphorsavas magnézium (Mg2P2Cb) nyomott =
0-2707 gr. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .M g =  0-14404

7. A kálium és a nátrium meghatározása. 10,000 gr. vizet 
előbb kisebb térfogatra bepárologtattam, azután a fémek eltá
volítása végett feles Ba (OH)2-vel főztem. A keletkezett csapa
dék leszűretett és az oldott, felesleges baryumhydroxyd szén
savgázzal eltávolíttatott; most a folyadékot szárazra párolva 
és az ammonsókat elűzve, vízben feloldatott éi újból Ba(OH)2 

adatott hozzá s úgy kezeltetett, mint elébb, mindannyiszor, a 
míg ezzel csapadékot adott.

A chloridok tökéletes átalakítása végett sósavval több
ször bepároltatott; az így nyert s megmért, platincsészében 
levő fémchloridok kihevítés után megmérettek, súlyuk =
0-41933 gr. E só elég tömény oldatához adatott a frissen készí
tett és felesleges platincblorid, azután vízfürdőn alacsony hő
foknál szárazra pároltatott be és 80%-es alkoholban feloldva 
hosszabb ideig állott. A kálium platinchlorid csapadékot, egy 
előre megmért szűrőre téve s alkohollal végül alkohol és aether 
elegyével (1:4) jól kimosva és 100° C-nál megszárítva nyomott 
=  0-1792 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Iv =  0-0143

Minthogy lithium nincs jelen, a káliumnak ezen érté
kéből kiszámíthatjuk a nátrium mennyiségét

a KCl +  NaCl súlya ... ... ... ... ... 0-4193 gr.
a káliumból számítva megfelel KCl-nek ... 0-0273 «

Chlornatrium ... ... 0-3920 gr.
Ebből sz imítva a nátrium ... ... ... ... ... u Na =0-15413

B) A  negativ a lka trészek  m eghatározása.

1. Kocasav (SÍO2) A 1. szerint... ... ... ... ...' ... Si0a=0" 15835
2. A chlor meghatározása. 10000 gr. víz vízfürdőn szá

razra pároltatott és 160° C-ra hevíttetett. A hátra maradt só-
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tömeg finom pora vízzel hidegen kivonatott, leszfiretett s addig 
mosatott, míg a lefolyó víz chlor-reaktiót mutatott.

A leszűrt folyadék felfőzetett és salétrom-savas ezüst 
meg tiszta salétromsav elegyével a chlor kicsapatott. Sokáig 
kellett melegíteni, hogy a kevés csapadék összetömörödjék, az
után leszfiretett.

A chlorezüst megmérés előtt még király vízzel kezeltetett 
s azután a megolvadásig hevíttetett. Súlya a AgCl-jiek =
0* 1095 gr. ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... Cl =  002708

3. 10 kgr. víz szénsavas nátriummal bepárologtatva, az
után sósavban feloldva, chlorvízzel és chloroformmal össze
hozva a jódnak csak igen gyenge reaktióját mutatta ... ... J nyomok.

4. A kénsav meghatározása. 10002'5 gr. víz sósavval meg
savanyítva kis térfogatra bepárologtatva chlorbáriummal ele- 
gyíttetett. A nyert kénsavas bárium súlya =  O' 134-4 gr. Ennek 
megfelel... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... SC>4= 0-0515

5. Az összes szénsav meghatározása. 1882 jul. 18-án a for
rásnál 1250 k. c =  1250-31 gr. ásványvizet óvatosan eresztet
tem bele olyan palaczkba, a melyben elegendő mennyiségű és 
sokáig állott Ba (OH) 2  és ammoniumhydroxyd elegye volt (1 s. 
r. Ba Ck, 5 s. r. víz és 10 s. r. 10%-es ammonia). Az üveget a 
megtöltés után azonnal tiszta kaucsuklappal bevont parafa
dugóval elzártam s lepecsételtem.

A szénsavat 1882. dec. 24-én határoztam meg. A csapa
dékot gyorsan leszűrtem s jól kimostam, azután az üveg falán 
ragadt csapadékot előbb jól kimostam és sósavban feloldtam, 
végül szénsavas nátrium-oldattal kezeltem és az így keletkezett 
csapadékot az előbbeni csapadékhoz tettem. A 100° C-nál meg
szárított csapadék súlya volt =  B253 gr.

E csapadékból meghatároztam a szénsavat egy Bunsen - 
féle szénsavmeghatározó készülékkel, a sósav hatása utáu a 
készüléket megmelegítettem és hosszú ideig chlorcalciumon 
megszárított levegőt szívattam rajta keresztül, a súly veszteség 
volt =  0-4116 gr. Ebből kiszámítva a széndioxyd mennyiségét 
megfelel... ... ... ... ... ... ... ... ....................... . C02= 3-2928

5. b) A szénsav ellenőrző meghatározása. Ugyanazon időben 
merített 500 k. c =  500-115 gr. vízből nyert csapadéknál a
fennebbi eljárás szerint a súlyveszteség volt =  0-1647 gr. ... CO2 =  3-2940

E két kisérlet középértéke ... .... ... ... ... ... CO2 =  3-2934
Ennek megfelel... ... ... ... ... .... ......... . ... COs =  4-4910
6. Végül a szerves anyagnak csak kis nyomát mutathat

tam ki.
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C) E llenőrző kísérletek.
1COOO súlyrész vízben

1. Fajsúly-meghatározás. A faj súly meghatározása pikno
méterrel történt; két kísérlet középértéke =  1 '00023 — 16*5° C 
hőmérsékletnél.

2. Ellenőrző kísérletül több alkatrésznek meghatározásá
nál úgy jártam el, hogy egy és ugyanazon módon kétszer hatá
roztam meg és a két eredménynek középértékét vettem.

Ezenkívül meghatároztam a vízben levő szilárd alkatré
szek összegét.

a) oüO‘415 gr. vízből nyertem 180° C.-ra hevített anya
got =, 0'0896 gr. ; ez megfelel ___ ... ... ... ... __ ... 1 '7906

b) 1014'853 gr. vízből nyertem 180° C.-ra hevített anya
got =  O' 1817 gr. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C7904

E kettő középértéke szerint a fixmaradék ... ... ... l ‘790ö
Az egyes meghatározott alkatrészek összegezett meny- 

nyisége ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1‘76344
3. Az előbbeni 2b) maradékot óvatosan híg kénsavval 

leöntve bepárologtattam és a fölös kénsavnak teljes elűzése 
végett gyenge vörös izzásig addig hevítettem, míg súlya állandó
volt =  0‘2434 gr. megfelel ... ... ... ... _. ... ... ... 2‘4010

Az egyes fémek mennyiségéből kiszámított kénsavsók 
összege ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2-3905

,A ro zsnyó i «M a rkó  k ú t » ta p a sz ta la ti cheiniai a lkotása.

10.000 s. r. v ízben . Az egyenérték ek száza lék ai.

Magnesium ... 0*14464 Mg Ys = 34*91
Calcium 0*19920 Ca Ys = 28*85
Natrium... ... 0*15413 Na = 19*47
Vas ... ... ... 0*13335 Fe 7s = 13*79
Mangan ... ... ... 0*01325 Mn 7a — 1*39
Kalium ... ... 0*01430 K = 1*05
Aluminium ... 0*00186 A1 Ys = 0*59
Szénsav 0*81771 COsYs = 78*94
Kovasav ... ... ... 0*20570 SiOsYs z= 15*67
Kénsav... ... ... 0*05150 SO* 7» = 3*11
Chlor ... ... ... 0*02780 Cl = 2*261/

Összesen 1*76344

Félig kötött és szabad szénsav (COa) 10.000 s. r. vízben =  2*6937 gr. 
a mi köbdeciméterben =  1362*24.

A víz faj súlya =  1*00023.
A víz hőmérséklete =  14° C., ha levegőé =23*5° C.

A ROZSNYÓI VASAS ÁSVÁNYVÍZ MENNYISÉGI ELEMZÉSE.
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A  rozsnyó i «M arkó k ú t » képzelt összetétele.
(S ó k r a  á t s z á m ítv a .)

1 0 ,0 0 0  s .  r . v íz b e n .
Szénsavas natrium ... ... Na2 CO3 0"5479
Szénsavas calcium Ca CCh 0-4444
Szénsavas magnesium Mg COs 0-5062
Szénsavas vas ... ... ■ Fe COs 0-2762
Kovasav-hydrát .... ... Eh Si O3 0-2059
Kénsavas calcium... ... Ca SO* 0-0730
Kalium chlorid... ... ... K Cl 0-0273
Szénsavas mangan Mn COs 0-0265
Natrium chlorid ... ... NaCl 0-0245
Aluminium hydroxyd ... Ah (OH)« 00052
Jódvegyület... ... ... . --  -- ... ... nyomokban
Szerves anyagok ... ... ... ... .... ... nyomokban 
Szabad és félig kötött szénsav (CO2)... ... ... 2-6937 

A vízben oldott anyagok főösszege 4-8308

A víz sűrűsége =  1 ‘00023.
A kút vizének hőmérséklete =  14° C., ha a levegőé =  23-6° C.
A mint ez elemzés mutatja: 1. vizünknek fajsúlya igen kicsiny 

(1.00023) 2. a feloldott szilárd alkatrészek mennyisége nem sok (=  1.79); 
de aránylag jelentékeny mennyiségű vasat és mangánt tartalmaz, továbbá 
nagyobb mennyiségű nátriumot, a melynek legalább nagyobb része szén
savhoz van hozzákötve, mert a víz gyengén égvényes hatású. Ez oknál 
fogva a rozsnyói vizet az égvényes és vasas ásványvizek közé sorozhatjuk. 
Hogy aránylag jelentékeny mennyiségű vasat tart feloldva, azt Rozsnyó 
vidékének geológiai viszonyaiból lehet kimagyarázni.

12Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883.
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT FÖLDRENGÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
EDDIGI MŰKÖDÉSÉRŐL.

(Fölolvastatott az 1883 január 3-án tarto tt szakülésen.)

A magyarhoni földtani társulat földrengési bizottsága az 1881 no
vember 25-én tartott ülésén tényleg megkezdette működését azon tervezet 
alapján, melyet az azelőtt működött ideiglenes földrengési bizottság dol
gozott ki s melyet a földtani társulat választmánya némi módositással 
elfogadott.

A bizottság e tervezetet 2 példányban Íratta le; egyikét saját levéltárá
ban helyezvén el, másikát pedig a magyar tud. Akadémia math, és 
természettudományi állandó bizottságához 1881. nov. 29-ikén intézett 
jelentéséhez mellékelte, melyben egyszersmind a magy. tud. Akadémia 
által kilátásba helyezett pénzsegélyből első berendezés ezíme alatt 200 frt., 
és évi segély czímén 100 frt., összesen 300 frt. kiutalványozásáért folya
modott.

A kért összeget br. Eötvös Loránd, a mathematikai és természetudo- 
mányi bizottság előadója, 1881 deczember 13-án volt szíves utalványozni.

Ezen az első ülésen kívül a földrengési bizottság nem tartott többé 
gyűlést, egyrészt azért, mivel rendkívüli esemény nem adta magát elő,, 
másrészt pedig azon oknál fogva, minthogy a bizottság egyes tagjai az 
első ülés alkalmával elhatározott ügyek intézése által hosszabb időn át el 
voltak foglalva. A nyomtatványok kéziratait, úgy szintén a fontosabb ügy
iratokat esetről-esetre helybenhagyás végett a bizottság elnökének mutat
ták be az intézők.

A bizottság első ülésében elhatározta a következőket:
1. hogy az összes hazai hírlapok szerkesztőségeihez körleveleket

intéz;
2. hogy a vidéki közönséghez magyar és német nyelven fogalmazott 

levelet küld szét;
3. hogy a vidéki levelezők számára a földrengések magyarázatát és 

megfigyelésének módját tárgyazó röpiratot készít;
4. hogy ugyancsak a vidéki levelezők számára úgynevezett kérdőíve

ke tnyomat, s végre
5. hogy az előmunkálatok befejezte után a m. kir. központi meteo

rológiai intézettel összeköttetésbe lép.
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1. Körlevél a szerkesztőségekhez.

E levélben röviden megismertetvén a földrengési bizottság kelet
kezését és czólját, azon óhajának adott a bizottság kifejezést, miszerint a 
szerkesztőségek lapjaiknak mindazon számait a bizotts. kezeihez juttatni 
szíveskedjenek, melyekben a földrengésekre vonatkozó eredeti bármily 
csekély hír is foglaltatik. Viszonzásul késznek nyilatkozott a bizottság idő
ről-időre az illető szerkesztőségeknek a beérkezett adatok feldolgozásának 
eredményét használat véget megküldeni. Ez a körlevél 200 példányban 
magyar és 100 példányban német nyelven nyomatott ki és kíséretében 
minden lapszerkesztőségnek a bizottság összes nyomtatványai megküldet
tek tájékozódás és esetleg megismertetés czéljából.

■2, Körlevél a közönséghez.

A vidéki közönséghez szóló körlevélben szintén röviden előadva a 
czélt, felszólítja a bizottság a művelt közönséget a földrengések gondos 
megfigyelésére és kéri egyszersmind a megfigyelői tisztség elvállalása ese
tében egy a körlevélhez csatolt és a földrengési bizottság czímével ellátott 
levelező-lapon ezen szándékát, egyrészt azon szempontból kinyilatkoztatni,, 
hogy az illetőnek a bizottság által kiadott nyomtatványok: a földrengésről 
szóló röpirat és kérdőív azonnal megküldethessenek, másrészt pedig azért, 
hogy a viszaérkezett és aláírt levelező-lapok alapján a földrengési bizott
ság levelezőinek névjegyzékét összeállíthassa; megjegyeztetvén ezen kör
levélben egyszersmind az is, hogy az illetők minden nyomtatványt ingyen 
és bérmentve kapnak, de egyúttal felkérettek, hogy viszont a netalán elő
forduló földrengések alkalmával kitöltött kérdőíveket szintén bérmentve 
juttassák a bizottsághoz.

Végre felszólíttattak az iránt is nyilatkozni, vájjon magyar vagy né- 
nyelven fogalmazva kívánják-e a nyomtatványokat.

E felszólítás 3000 példányban nyomatott ki.

3. A röpirat és a kérdőívek.

A népszerű értekezés a földrengési bizottság határozata folytán Heim 
Albert zürichi egyetemi tanár és a svájezi földrengési bizottság előadójá
nak értekezése nyomán készült.* Ezen értekezés mind szabatosságára, 
mind pedig rövidségére nézve valóban ritkítja párját, úgy hogy a bizottság

* Az eredeti m unka czíme : Die Erdbeben und deren Beobachtung. Auf Ver
anlassung der Erdbeben-Commission der Schweizerischen Naturforschenden Gesell
schaft, verfasst von Albert H eim, Prof, in Zürich, 1880. Megjelent két nyelven, né
m etül és francziáúl.
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legkevésbbé sem habozott e munkát a magyar irodalomba átültetni. Ezen 
munka oly módon vétetett át, hogy a világirodalomból merített példákon 
kívül különös súlyt fektettünk a magyarországi földrengési esetekre. A föld
rengés! megfigyelésekre szolgáló útmutatás Heim A. tanár úr szíves 
beleegyezésével változatlanul közöltetett.

Ez az értekezés, mely terjedelemre nézve az eredetit valamivel fölül
múlja, 2000 magyar és 1000 német példányban nyomatott.

A kérdőív alapjául szintén a svájczi földrengési bizottság igen kime
rítő kérdései fogadtattak el, melyeket még egygvel megtoldva íolio-alakban 
s a hátlapján a magyarhoni földrengési bizottság czímével ellátva 1000 
magyar és 1000 német példányban nyomattunk ki.

Örvendetes tudomásul szolgált a bizottságnak, hogy 1882 junius 
29-én kelt levelében Keczkés Sándor, kir. főmérnök úr, mint a temesvi- 
déki mérnök- és építész-egylet titkára azon kéréssel fordult a bizottsághoz, 
hogy röpiratunknak a nevezett társulat műszaki közlönyeben egész terje
delemben való megjelenését engedjük meg azon czélból, hogy az minél 
szélesebb körökben mutattassék be. Ezen megkeresésre örömmel adta bele
egyezését, mivel ebben saját érdekeinek előmozdítását is látta.

A röpirat megjelenése után 300 magyar és 300 német példány 
Wodiáner könyvkereskedőnek bizományba adatott belföldön való elárusí- 
tás végett.

Egyszersmind megküldte a bizottság nyomtatványait úgy a budapesti, 
mint a vidéki tudományos intézeteknek és könyvtáraknak.

Ugyanazon időben a körlevél több száz példányban küldetett szét az 
ország minden részébe, mire 160-an levelező tagoknak ajánlkoztak. A je
lentkezőknek rögtön postafordultával megküldetett a röpirat és a kérdőív.

A vidéki középtanodák igazgatóságainak levél kíséretében közvetlenül 
megküldtük a röpiratot és a kérdőívet.

5. Összeköttetésünk a m. kir. meteorologiai intézettel.

Midőn a felsorolt nyomtatványok megjelentek, megkereste a földren
gési bizottsága m. kir. központi meteorologiai és földmágnességi intézet igaz
gatóságát, hogy a vidéki állomások vezetőit, mint az ilyen megfigyelésekre 
legilletékesebb egyéneket, a földrengések megfigyelésére is megnyerje. Egy
úttal fölajánlott a bizottság 150 magyar és 50 német példány röpiratot és 
kérdőívet a vidéki meteorologiai megfigyelőknek leendő kiosztás czéljából.

Megemlítjük e helyütt, hogy körülbelül 80 meteorologiai megfigyelő 
állomás van s hogy ezek meglehetősen egyenletesen vannak az országban 
elosztva.

Mostanáig tehát Magyarország és Horvát-Szlavonország területén 
mindössze vagy 260 olyan állomása van a földrengési bizottságnak, a hon- 
nét biztosan várhat tudósításokat. Kétséget nem szenved azonban, hogy ez
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a szám a folyó évben még emelkedni fog, minthogy a magy. tud. Akadémia 
újból 150 forintot bocsátott rendelkezésünkre.

*

Horvát-Szlavonországot illetőleg levelezésbe lépett a bizottság a 
zágrábi tudományos körök egyik kiváló tagjával, dr. Pilar György egyet, 
tanárral, megtudandó, hogy a horvátországi tudományos férfiak és intéze
tek mily módon kivánnak a földrengések pontos megfigyelése ügyéhez 
hozzájárulni. A válasz erre az volt, hogy a zágrábi (1880. nov. 9-ki) nagy 
földrengés után Zágrábban szintén alakult egy földrengési bizottság, mely 
nemcsak az akkori földrengést tanulmányozta, hanem figyelmét ezentúl az 
összes horvát-szlavonországi földrengésekre ki fogja terjeszteni.

Ezen bizottság tagjai L. Vukotinovics, dr. J. Torbar, J. Dvorsak 
egyetemi tanár és J. Stozsir tanár urakból áll, kikhez újabban maga dr. G. 
Pilar, a zágrábi egyetemen az ásványtan és geelogia tanára csatlakozott. 

Anyagilag e bizottságot a zágrábi délszláv akadémia támogatja. 
Midőn levelünkkel együtt összes nyomtatványainkat Pilar úrnak 

átküldtük, válaszában kiemelte, hogy a budapesti bizottság által buzdít- 
tatva és annak mintájára ők is legrövidebb idő alatt rendszeresíteni fogják 
a megfigyelést; továbbá örömmel megígéri, hogy a beérkezett adatokra 
nézve velünk szívesen lépnek csereviszonyba.

Ezen tudósítás folytán a magyarhoni földrengési bizottság főképen 
Magyarország és Erdélyre fogja figyelmét kiterjeszteni, a mi azonban ko
rántsem zárja ki azt, hogy a bizottság egyes horvát tudósítókkal ne lépjen 
összeköttetésbe.

*

Hátra marad még röviden részint a vidéki tudósítóktól beérkezett 
kérdőívek, részint pedig a hírlapokban foglalt közlemények alapján a föld
rengések statisztikáját előadni.

Előre meg kell jegyeznünk, hogy nagyobb földrengés a közeli múlt
ban nem érte hazánkat és hogy valamennyi földrengési jelenség kisebb- 
szerű volt és kárt sehol sem okozott.

Ezek chronologiai sorrendben a következők :
1882. január 21. 7’1 55' este Zágrábban egy 3 másodperczig tartó

földrengés volt, melyet földalatti moraj előzött meg. (Egyetértés.) 
1882. máirczius 4. 9h 5' este Moson-Szt-János községből erősebb 3"-ig 

tartó, morajjal összekötött földrengést jeleztek. Iránya DE-i volt. 
(Hirlapi tudósítás.)

1882. junius 26. l l h 11' éjjel Fiúméban meglehetős erős földalatti 
moraj volt hallható, melyet azonban mozgás nem kisért, mit abból



következtetett levelezőnk, hogy a tengerészeti akadémia physikai szer
tárában felállított függélyes és vízszintes mozgást jelző készülékek 
r.em változtak. (Dr. Salcher Péter tanár jelentése.)

1882 . július. 17. 8h 53' délelőtt Rakováczon (Károlyváros mellett) két 
gyönge, egy másodpercznyi időközben egymásra következő DK-ről 
jövő lökést éreztek, mely nemcsak a tanterem ajtaját és ablakait meg
zörgette, hanem a függő lámpát is ingásba hozta. (Miksics Márk fő- 
reáltanodai tanár jelentése.)

1882 . szeptember 19. 9 óra 4' 25" délelőtt két jelentéktelen lökést 
éreztek Karlóczán ; e rengést, melyet rövid ideig tartó dörgés kisért, 
még Bukováczon, Constanovczén és a Patanováczi völgyben is észre
vették. (Krecsárevics Márk szerb gymn. tanár.)

1882. október 29. két ízben volt földrengés Tapolczán (Zalamegye), 
3/4 12 órakor délben és d. u. 5 perczczel 8 óra előtt. Mind a két föld
rengés 3 másodperczig tartott és egy gyenge lökésből és rövid utána 
következő rengésből állott. A délelőttit igen gyenge távoli moraj 
kisérte, mely 10 másodperczig tartott. A lökések iránya mind a két 
esetben EENy-DDK-i volt. (Redl Gusztáv rajztanár jelentése.)

1882. nocember 24. Va 2 órakor d. u. mennydörgéshez hasonló mo
rajjal kezdődő és finom rezgéssel végződő földrengést észleltek többen 
Ofalim (Bonyhád mellett) és Apáthiban (Mórágy mellett). Az egész 
tünemény 6 — 7 másodperczig tartott és K-ről Ny felé haladt. (V o l l - 
stuben János gazdasági tiszttartó Ofaluban és Kapfinger Kristóf 
főerdész Apáthiban.)

1882 . november 27. 2h 3" A"  éjjel Fiúméban a seismograph egy szintén 
K-ről jövő földindulást jelzett, melyet azonban az emberek nem vet
tek észre.

1882 . deczember 20. este 9h 42'-kor Veszprémben 2 másodperczig 
tartó földrengés volt, mely az egész város területén érezhető volt. 
(Hírlapi tud.)

1882 . deczember 21. Fiúméban két ízben észleltek rengést. D. e. 
10h 15" 30'" és d. u. 6h tájban. A délelőtti rengés 6 másodperczig 
tartott és földalatti moraj kisérte, mit a városban sokan hallottak. 
A rengést K-ről jövőnek jegyezte föl a seismograph. A délutáni föld
rengés gyenge földalatti morajból állott rengés nélkül. (Dr. Salcher 
Péter tanár jelentése.)

1882. deczember 29. éjfél táján erősebb morajt vettek észre Giez 
községben (Kis-Bér mellett), mely 1.5 perczig tartott és E-tól D felé 
haladt, a föld mozgását nem észlelték. (Hidvéghy Sándor jelentése.)

182 SCH AFARZIK FERENCZ

Már ezen kis sorozatból is kitűnik, hogy ezentúl már pusztán levele
zések htján is még a legjelentéktelenebbeknek látszó földrengési tünemé
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nyék is tudomására fognak jutni a bizottságnak; — mennyivel biztosabb 
alapot nyerne azonban a megfigyelés,.ha a fiumei példát követve, több 
seismographot lehetne az ország több pontján felállítani. Ezt az ügyet ta
nulmányozni a bizottság egyik főfeladata leend, úgyszintén ki fogja terjesz
teni figyelmét mind olyan dolgokra, melyek hivatva vannak arra, hogy a 
földrengések megfigyelését minél szabatosabbá tegyék.

Dr. Schafarzik Ferencz,
bizottsági előadó.

GEOLÓGIAI JEGYZETEK A LAJTA-HEGYSÉGBŐL.

Telegdi Both LAJOs-tól.

A jelen közlemény megírására legelső sorban Kittl úr közleménye4" 
indított, melyben a Lajta-hegységben tett geológiai megfigyeléseit ismer
teti, s a melyhez valamint Fuchs Tivadar custosnak egy régebbi, a Nyúlás 
és Széleskűt környéki térti ser-képződményeket tárgyazó közleményéhez ** 
néhány felvilágosító és kiegészítő adattal óhajtanék járulni. A Lajta-heg}'- 
ségben végzett geológiai fölvételeim eredményeinek beható és rendszeresen 
összefűzött leírását csak később fogom közrebocsáthatni, minthogy az ott 
összegyűjtött, s bízvást elmondhatom, hogy igen gazdag anyag, még csak 
részben van földolgozva.

A mi legelőbb is a Zeiler-hegy éjszaki lejtőjén levő zeilirhcgyi kőbá
nyákat illeti, a melyeket 1882 junius végen fölvételeim alkalmával látogat
tam volt meg, e helyütt szintén mind a három neogén-emeletet constatál- 
hattam, a mint különben a délfelől közvetlenül hozzá csatlakozó területen 
szerzett tapasztalások után egyébként nem is vártam.

Az egykor nagyszerű zeilerhegyi kőbányák déli határrészén az 
egyetlen élénk művelés alatt levő Krukenfellner-féle bánya kedvező föl
tárásai engem F uchs Tivadar úrral szemben kedvezőbb helyzetbejuttattak, 
annyiban ugyanis, a mennyiben az általa említett (id. h.271. lap), mintegy 
2 öl vastag kék agyag-complexus alapján, tehát a «valódi» lithothamnium- 
mészkőre közvetlenül rátelepedve, egy megkeményedett, kissé homokos, 
pyrit-tartalmú vékonyabb agyagrétegben Car diám obsolet um, Eichw., M o- 
diola marginata, Eichw., Tapes és apró, részint gödröcskékkel behin
tett, részint sima ostracoda-héjalas, akadtam, a melyek alapján tehát

Ernst Kittl, Geologische Beobachtungen im  Leithagebirge. — VerhantU. 
der k. k. geol. Reichsanstalt. 1882. Nr. 15— 16.

Th. F uchs, Leber die T  ertiiirbildungen bei Geoyss und B reitenbrunn am  
Neusiedlersee. — Jahrbuch der k. k. geol. Keiclisanstalt. 1868. Pag. 269.
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ennek az egész agyag-complexusnak, valamint a közéhelyezkedett két 
— igen sok Lithothamniumot tartalmazó — mészpadnak a szár- 
máti kora kétségtelenül be van bizonyítva. E két mészpad között, a 
melyeknek alsóbbikában elmeszesedett és kissé legörgetett Amphisteginák 
is fordulnak elő, egy megkeményedett agyagrétegben szintén rátaláltam a 
Cardium obsoletum, Eichw. és a Modiola volhynica, E ichw. fajokra.

Abban a 11 méternyire föltárt lajta-(litbotbamnium-) mészben, mely 
a szármát agyag- és mészcomplexus alatt következik, mindenütt, egész tö
megében, világosan fölismerhető amphisteginákat vehetünk észre, legmé
lyebb, kékes, kemény és tömött rétegeiben pedig más foraminiferák is 
találhatók, így péld. egy Trűoculina sp. A lajtamész alatt azután kék agyag 
következik, melynek a vastagságát nem ismerjük.

A Kittl úr által említett pontnsi conglomerát (a szármát rétegcom- 
plexus fedőjében), mely a Krukenfellner-féle bánya felső vagy keleti falá
ban vastag padokban van a sárga homokba betelepedve és a melyben, mint a 
Lajta-hegységben általában, Melanopsis túlnyomólag Martiniana, FÉn.,Con- 
geria és Car dium  kőmagvai fordulnak elő, ugyanaz a képződmény, a mely a 
hegység alkotásában mint parti képződmény véve részt, a hegység körül a 
a régebbi képződményeket — bár több helyütt megszakadozva — kiséri és 
koszorúszerüleg körülszegi. Hasonló kifejlődésben figyeltem meg, a mint 
fölvételi jelentéseimből kitűnik, a pontusi lerakódásokat a soproni hegyek 
felé, valamint a rákos-ruszti hegyvonulat nyugoti szélén is.

A Pongrátz B. úr kőbányájában, az úgynevezett «Stockäcker»-en, a 
Jánosbegy ENy-i lejtőjén, Lorettotól délre, 1880 julius havában tett meg
figyeléseim nem egyeznek mindenben Kittl E. úréival.

Itt mindenekelőtt, a legalsó agyagréteget is hozzászámítva, a melyben 
a forrás van, nem öt, hanem csak négy a mész-complexusba betelepedett 
agyag- és márgaréteget constatálbattam. Jelöljük ezeket az agyag meg márga- 
rétegeket felülről lefelé a, b, c, d betűkkel. A földszíntől számítva az a 
agyagra telepedő körülbelül 6 méter vastag, kemény, megrepedezett, táblás 
mészkő, keverve mészhomokkal és márga-részletekkel, szármáikon Cardiu- 
mokat,Emíliákat stb. tartalmaz, tehát kétségkívül szármátkorú. A közvetlenül 
a alatt következő lágy, erősen repedezett mészben már sértetlen Amphistegi- 
nák vannak. Körülbelül 1*5 méter mélységre a c márgaréteg alatt és 3-5 m.- 
nyire a legalsó d agyagréteg fölött, durvább szemű, görgetegeket is tartal
mazó lithothamnium-conglomerátban egy kicsiny, vékony, csöves csont
töredéken kívül, Cerithium pictum, Bast, (határozottan uralkodó), e mellett, 
de sokkal gyérebben, Cerithium mediterraneum, Desh. és C. doliolum, 
Brocc. lenyomatait találtam, valamint közelebbről meg nem határozható 
Emilia-íéle  kőmagvakat. A Cerithium pictum, valamint a C. mediterraneum 
nem döntő alakok, miután mind a kettő mind a mediterránban, mind a 
szármáiban elöfordúl, s tudtommal csakis a C. doliolum-ot nem találták
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még a fiatalabb szármát-emeletben. Minthogy azonban már az a agyag
réteg alatt, az említett repedéses mészben, igen ép Amphisteginák mutat
koznak, jellemző szármát-kövíileteket pedig az a alatt lévő egész 
complexusban feltalálni nem bírtam, azt hiszem, hogy itt már az «Arnphi- 
stegina-zónával» van dolgunk, miért is az a agyag alatt levő egész com- 
plexust mediterrán-korúnak tartottam és tartom jelenleg is.

Abban a kőbánjában, a melyet Pongrátz úr Loretto mellett az úgy
nevezett «Jánosföldön» (Johannes-Aecker), a Jánoshegy E. lejtőjén művel, 
a viszonyokat egészben épen olyanoknak találtam, a mint KiTTLÚr leirja és 
pontos leírásához legfeljebb még azt tehetem hozzá, hogy az általa felsorolt 
kövületeken kívül még ífo'ssoa-példányok is találhatók. Az itt gyakran elő
forduló iíf'/z.r-kőmagvakat első sorban jiersze nem a diluviális és még most 
is elő Helix arbustorum, L.-fajjal hasonlítanám össze, hanem inkább fi Helix 
(Hemicycla) turonensis, Desh. var.-val, mely fajt többek között Sopron 
mellett a Kuruczdomb szármát-meszéből, és különös jó példányokban 
Darufalváról a «Kogl»-hegyről (Sopronmegye), hasonlókép szármát-emeleti 
kavicsos homokból gyűjtöttem. Ezenkívül még egy apró Helix lenyoma
tára is akadtam. Cyclostomát utólagosan, a kőbányából magammal hozott 
anyagban, szintén találtam, ügy hogy ennek előfordulását részemről is 
constatálhatom.

Ott, a hol Kittl úr értekezése folyamán az én levelemet idézi (Ver- 
handl. pag. 299.), az utolsó sorban helyesen így olvasandó: «Ezek a kő
bányák . . . stb. egészen a szármát képződményben vannak, a melynek 
feküjében azután conglomerátos lithothamnium-meszek stb.. . .  bukkannak 
a felszínre.»

Az úgynevezett s most már véglegesen abbahagyott «Kirschner»- 
köbányában, a hegygerinczen, Kismartontól E-ra, nekem is sikerült többek 
között egy Haliotis igen jó állapotú kőmagvát kikapnom, a mely egész 
alakjánál, emelkedettebb spirájánál és meglehetős erős harántredőinél 
fogva határozottan az adriai tenger Haliotis tuberculata-jához áll legköze
lebb. Legczélszerűbbnek tartom ezt itt Haliotis cf. tuberculata, Linné néven 
felemlíteni.

A széleskúti kőbányákban, a melyekkel valamivel behatóbban kell 
foglalkoznom, 1881 -ik évi felvételem alkalmával a következő viszonyokat 
észleltem.

A kőbányák a hegység lejtőjén Széleskuttól ÉNy., illetőleg E-ra a hely
ség fölött vannak és nyugatról a Széleskúttól a bányákba vezető út által, 
keletről pedig a császárkőbányai út által határoltatnak; számra nézve hét 
kőbánya egymás mellett vagy egymás mögött és a hegység csapása irányában, 
DNy.-EK. felé van feltárva. A rétegek uralkodó dőlése 10h szerint
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15—20 fokkal, úgy hogy a kőbányákat DNy-ról ÉK. felé követve, nem 
maradunk szorosan a rétegek csapásában, hanem mindinkább a fekvő ré
tegek felé közeledünk. Csakis a Putz-féle bányában észleltem egy dőlést 
8h szerint 15—25 fokkal.

Ha most Széleskutról kiindúlva, azt az utat választjuk, a mely ENy. 
irányban a temető mellett a kőbányákhoz vezet, akkor a temető felső vé
gén, az úttól jobbra, szálban álló kemény pontusi conglomerátraakadunk, 
a mely Congeria, Cardium és Melanopsis kőmagvakat tartalmaz. Az úttól 
balra, az út és a szántóföldek, illetőleg a szöllők között, kis vizmosás van, 
-a hol a pontusi conglomerát és conglomerates, oolithos mészhomokkő vé
kony táblás, részben egészen laza, mészhomokká porló rétegekben, DDK-i 
igen kevéssé lejtő dőléssel, szálban látható. Alatta fehéres és zöldes-sárga 
agyag és márga következik. Ezek a vékony táblás, részben morzsás rétegek 
azután igen kemény conglomerát-padokba mennek át. E conglomerátnak 
fekvőbb részleteit inkább kemény, vereses mészhomokkő képezi, a melynek 
fekűjében azután valamivel feljebb a szármát-mész következik, legelőbb 
szintén vékony, inkább morzsás rétegekben.

Ezzel eljutottunk volna a kőbányákhoz.
Jelen alkalommal nem lehet czélom az összes kőbányák részletes 

tárgyalásába bocsátkozni, leginkább csak azt akarom kiemelni, hogy itt 
minő, a kormeghatározásra tóbbé-kevésbbé alkalmas kövületeket találtam. 
A Lithothamniumokat, megkopott Osztrigákat és Bryozoákat nem emlitem 
fel különösen.

Az első, délnyugati kőbánya, jobbra az ut mellett, a Winkler-féle. Az 
itt feltárt mész-complexusnak közepe táján, melybe agyag- meg márga- 
rétegek helyezkednek közbe, található az I. minőségű kő, a «szoborkő». 
A mészkő felső részeiben Modiola, Cerithium, Err ilia találhatók. Fent, hátúi 
az erdő felé, a bánya már be van omolva s az én ottlétem alkalmával lent, 
DK. felé dolgoztak.

A második bánya a bécsi «Unióm» épitő-társaság tulajdona. Durvább 
szemű, kemény Cerithium-, Modiola-, E rrilia - lenyomatokat és kőmagva
kat tartalmazó mészkő (III. minőség) alatt a szoborkő következik, a melyet 
elől, vagyis DK. felé, egy elvető agyag-hasadék szakít meg. A szoborkő 
alatt vékonyan táblás mészmárga van, közbehelyezkedett szilárd mészréte- 
gekkel, ez alatt pedig a «középfajta kő»> (II. minőség), a melyben Cerithium 
rubiginosum, Eichw. lenyomatok gyakoriak, valamint gyérebben Cerithium 
pictum, Bast, és C. mediterraneum, Desh. is találhatók.

E középfajta kő alatt márga és utána ismét II. minőségű kő követ
kezik, a mely utóbbit azonban ottlétem alkalmával már beomolva talál
tam. Alatta végre mint legmélyebb feltárva volt kőzet ismét III. minőségű 
kő települ. Ennek legalsó rétegeiből, a kőbánya talpából való kőzetdarab-
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ban, melyet a bányavezető szívességének köszönök, Cerithium rubigiiwsum, 
ritkábban C. pAtwm-lenyomatok vannak.

Legyen szabad már most, mielőtt a többi kőbánya vázlatába bocsát
kozom, rövidesen a felszíni viszonyokat is érintenem. Valamivel az emlí
tett Winkler-féle kőbánya felett az út ketté ágazik és egyrészről, a «Hat
schen»-hegy irányában felvezet az erdős gerinczre, másrészől pedig jobbra 
levezet az Almen-árokba. Nem messze az út kettéágazásától, hegynek menve 
az említett gerinez felé, a feküben haladva, mészhomokot és meszet találni, 
Ervilia, Cerithium, Cardium, Modiola stb. példányokkal és csak ez után 
jutunk a valódi lajta-(Lithothamnium-) mészbe. A szármát-mészkő e legfek
vőbb részletei az erdőben, az átellenes lejtőn (az Almenárok bal lejtője), 
az említett két kőbánya fölött, ezektől vagy 280 méternyi távolságban 
ÉNy. felé, kutató kőbányák által szintén fel vannak tárva. A szármát-lerakó- 
dások azonban ezzel egyszersmind a Széleskútnál legtovább ÉNy-felé előre 
nyúlt határukat érik el, miután zónájukat ettől a ponttól kezdve kelet 
felé hirtelen keskenyedik.

Közvetlenül az «Union« építőtársaság kőbányája mellett van a har
madik, a Putz-féle kőbánya. Itt a nyugati oldalon a tinóm szoborkő még 
egy darabig folytatódik, azután a hegy felé megszűnik ; a keleti falon az 
agyag alatt meglehetősen repedezett, fehér mész látható, két közbehelyez
kedett vékony mészmárgaréteggel, legalant pedig körülbelül 3 méternyire
I. minőségű kő, de többé nem oly jó, mint az «Union»-é és a Putz-féle kő
bánya nyugati falának szoborköve.

A Putz-féle kőbánya tőszomszédságában, attól csak egy keskeny út 
által elválasztva, van tovább EK felé a negyedik, Sammer tulajdonát ké
pező bánya. A bánya fedöbb részeiben (a bejárat-nál a mélyebb s legmé
lyebben feltártak) a finom szemű, fehér, nem nagyon kemény, vastag 
padíi mészkő Cerithium rubifiinosum, C. pietum, C. mediterraiieiim, Trochus, 
E r i ilia-lenyomatokat tartalmaz. Igen szépen látható itt egyszersmind egy 
vetődés is, még pedig, a mint azt már Fuchs (idézett helyen 272. 1.) ki
emeli, a hátsó, inkább a hegy felé fekvő részlet a lecsúszott. A körülbelül 6 m. 
vastag szobor kő alatt levő kemény mészben Cerithiumok fordulnak elő és 
ezen ponttól való kődarabkában úgy látszik a Murex sublavatus, B ast., 
tökéletlen lenyomata. — Sammer kőbánya-tulajdonostól itt talált Rhino
ceros sp. maradványokat (tibia, calcaneum) kaptam.

A Sammer-féle kőbányához EK. felé csatlakozik az ötödik, a Nirgl- 
féle bánya, a melyben ottlétem alkalmával nem dolgoztak. A rétegek itt 
laposabban dőlnek, mint a Sammer-féle kőbányában ; 2—3 méternyi tör
melék alatt van a fejthető, még pedig legelőbb is a durvább II. és III. minő
ségű kő, kövület-tartalmu rétegekkel. Alatta következik a fehér, tinóm szemű, 
egyforma, úgyszólván teljesen kövület nélküli szoborkő. A kövületes 
rétegek complexusának vastagsága fel a hegy felé csökken. Az innen
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hozott anyagban részint mint kőmagvak, részint mint lenyomatok a követ
kező fajok vannak birtokunkban:

Cerithiwn rubiginosmn, Eichw.
« pictum, Bast.
« mediterraneum, D e s h .

« scabrum, Olivi.
Trochus podolicus, B ú b . (ju v .); (T r . scnmio, Eichw J  

« Poppelacki, Partsch.
« turricula, Eichw. (egész alakjánál fogva jobban egyezik az

Eichwald-féle, mint a Hörnes-féle ábrával).
Nerita picía, F é r .
Natica hclicina, Procc.
? Pucciniim duplicatum, Sow.
Ervilia podolicci, Eichw.

A Trochus turricula, Eichw.-ot Hörnes M. mint a bécsi medenczében, 
«nevezetesen a lajta-mész agyag-rétegeiben Steinabrunn mellett» gyakran 
található kövületet említi. Tekintetbe véve azonban az összes többi, egészben 
kétségkívül szármát typusu társaságot, azt hiszem, hogy ezen alak megje
lenésének alig tulajdonítható valami különös fontosság. A szóban levő kő
bányában végre a Rhinoceros sp. (megarhinus, Christ.?) egy erősen meg
kopott, a felső állcsontból való fogát találtam.

A hatodik, még inkább EK. felé fekvő, Winkler ur tulajdonát képező 
bányában, a belépő már egészen lajta-mészben véli magát, miután laza 
lithothamnium-gumók és osztrigák által képezett tökéletes lithothamnium- 
meszeket lát, fent morzsás, alant szilárd padokban maga előtt; azonban a 
bejárattól nem messze, felülről számítva 3 méter mélységben, keményebb, 
tömöttebb mészsávokban a Mocliola volliynica tisztán felismerhető kőmag- 
vát találtam, valamint körülbelül 1*5 méterrel mélyebb rétegben a követ
kező kőmagvakat meg lenyomatokat :

Cerithium rubiginosmn, Eichw.
Mocliola volhynica, Eichw. (igen valószínű),
Ervilia podolica, Eichw. (biztos),
Macira podolica, Eichw. (igen valószínű),
Cardium (?).

A tovább a begy felé felhuzódó, erősen repedezett és töredezett fehér 
mész-complexus, a mely tulajdonságánál fogva a kőbánya alig műveltetik,. 
már a lajta-mészhez volna számítható, mi nem messze innen, az úton 
KDK-re, a «Poleithen»-árok felé ereszkedő lejtőn, szálban található.
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E hatodik kőbányától éjszakkeletre, közel a Császárkőbányai úthoz, 
van végre még egy hetedik teljesen elhagyott — mint értesültem szintén 
Winkler-féle — kőbánya, mely már egészen lajtamészben van hajtva. 
Eent vékonyan táblás, töredezett morzsás meszet látni, alatta pedig meszet 
vastag, de a szomszédos Winkler-féle kőbányához hasonlóan, erősen repe
dezett padokban. A mészkő tökéletesen lithothamniumból áll, a fedőrétegek
ben számtalan osztriga található, nevezetesen Ostrea digitalina, Düb., 
azután Pecten elegáns, Andrz., stb.

Mint az itt közöltekből kitűnik, a széleskúti kőbányákban mind a 
mediterrán, mind a szármát lerakódások fe l vannak tárva, de a feltárt réte
gek nagyobb túlnyomó része a szármát emeletbe számítandó. A közölt adatok 
tehát megerősítik SuessEde tanár annak idejében ez irányban nyilvánított 
nézetét. Egyúttal szükségesnek találom felemlíteni, hogy én ezen a 
vidéken, azaz a Lajta-hegységben, nevezetesen pedig a délfelől határos 
területen, Cerithiumrubiginosurn-ot biztos lelőhelyről, hol a kövületek kitűnő 
állapotban fordulnak elő, mindig és kizárólag csakis szármát rétegekben 
találtam.

Végre Kittl E. úr idézett közleményének végső soraira vonatkozólag 
meg kell jegyeznem, hogy fölvételi jelentéseimből a szármát-emelet föllé
pése Császárkőbánya, Loretto stb. mellett csakugyan kitűnik, de egészen 
hiányzani látszik az épen Kismarton mellett, mintán a hegységnek Száraz
vámtól Szt.-Györgyig húzódó déli lejtőjén annak üledékeit constatálni ab
solute nem volt lehetséges; Szt.-György és Fehérégyháza között azonban 
megint a felszínre jut.

A mi különben a három neogén-emelet elterjedését általában illeti 
a Lajta-hegységben, utalok a Kismarton vidékének közelebb megjelenő ál
talam fölvett földtani térképére, (1 : 144,000), Ce lap, a melyről ezen 
viszonyok, a méret kicsinysége daczára is tisztán kivehetők.

Budapest, 1883 február 20-ikán.
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AZ OMJZSINI «NAGY-BARLANG • MEG\ IZSGALASÁBOL.
Az ó-ruzsini barlangokról és a bennök talált őslényekről a Termé

szettudományi Közlöny 1881-ki évfolyamában dr. Both Samu-IóI egy köz
lemény jelent meg, melyben a szerző kutatásainak eredményéül a többi 
között azt vélte következtethetni, hogy «a diluviális ember hazánkban 
is élt».

Lóczy L ajos e következtetés helyes voltát magának a barlangnak és 
a lelet színhelyének leírásából a Földtani Értesítő 1881-ik évi 4-ik számá
ban kétségbe vonta, kifejezvén, hogy a barlangi medve megszenesedett 
csontjai, a leírt viszonyokat tekintve, későbbi korból valók is lehetnek és 
később élt emberek tüzelésének is viselhetik a nyomait. (Y. ö. Földt. Ért. 
1881. évf. a 82., 89. és 100. lapokon.)

Dr. Róth Samu, méltatva felhozott ellenokokat, a kérdés megoldása 
czéljából a magyarhoni Földtani Társulathoz fordult azzal a kéréssel, hogy 
a Földtani Társulat, a kérdés nagy jelentőségénél és tudományos érdekénél 
fogva, küldjön ki egy szakférfiakból álló bizottságot a hely színének pon
tos megvizsgálására és a vitás kérdés eldöntésére. A Földtani Társulat 
azonban nem volt olyan anyagi helyzetben, hogy egy bizottságnak a hely 
színére leendő kiküldése költségeit fedezze s az ügyet, mely különben is a 
Természettudományi Társulat folyóiratában vette kezdetét, a Természet- 
tudományi Társulat választmányának terjesztette elő és pártolásába 
ajánlotta.

A Természettudományi Társulat választmánya a kérdés eldöntését 
fontosnak és kívánatosnak tartva, 1882. májusi ülésén megszavazta az 
ó-ruzsini «nagy barlang» bizottságilag leendő megvizsgálásának költségeit 
és a bizottságban részvételre dr. Róth Samu közreműködese mellett 
dr. Tökök Aurél, Lóczy Lajos és T. Roth Lajos urakat kérte fel, a kik a 
küldetést elvállalva, 1882. május 25-én Lőcsére, onnan a hely színére 
utaztak és a «nagy-barlang»-ot dr. Róth Samu kalauzolása mellett meg
vizsgálták. Utazásukról és vizsgálataik eredményéről a Természettudományi 
Társulat választmányának a következő jelentést terjesztették elő, melyet, 
minthogy a kérdés kritikai tisztázása a Földtani Társulat folyóiratában 
kezdődött, czélszerűnek tartottuk a Természettudományi Közlöny szerkesz
tőinek szíves engedelmével mi is megismertetni tagtársainkkal:

«1882-ik év májushó 25-kén Lőcsére utazván, mindennekelőtt dr. Roth 
Samu tanár urat kerestük fel, és az ó-ruzsini barlangokból való gyűjteményét 
szemléltük meg. Másnap és a következő két napon az ő szíves kalauzolása mellett 
az ó-ruzsini «nagy-barlang»-hoz rándultunk, hogy a helyszínén tett vizsgálatok
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alapján ama vitás kérdést eldöntliessük : vájjon az ó-ruzsini «nagy-barlang»-ban 
az Ursus spelaeus elszenesedett csontjait tartalmazó szenes réteg csakugyan 
pleisztoczén (diluviális) korbeli emberektől származik-e vagy sem ? *

A «nagy barlang» általános természeti viszonyait illetőleg D r. Róth Samu 
úrnak kimerítő és hű leírására utalhatunk, és csak a következő egyes mozzana
tokra szorítkozunk.

A «nagy-barlang» egy 40°—4o°-kal keletnek dűlő, világosszinű, félkristályos, 
palás, ó mezozói mészkőtömegben van. -— A barlang iránya a rétegcsapással 
egybeesvén, e körülménynél fogva egészen könnyen magyarázható a dr. Róth 
SAMu-tól kiemelt ama tény, hogy a barlang boltozata nem mindvégig ívalakú, 
hanem hogy a nyugati oldalon helyenként egyenes falként emelkedik föl, a mely 
helyeken reá a keleti oldal és maga a boltozat is (a rétegdőlés lejtésével) fél-tető 
módjára támaszkodik.

Ugyanis, a mint ismeretes, a hajlott rétegekből álló hegyeknek lejtője a 
rétegfejek oldalán mindig meredekebb mint a réteglapok oldalán, a mely réteg 
lapoknak dőlése rendszerint a hegyoldal lejtésével esik egybe. — E jelenség, 
melyet az erózió szab meg, egyszersmind törvényül tekinthető a domborzati ala
kulásban. Tekintsük az ó-ruzsini «nagy-barlang» boltozatát egy hajlott rétegzettí 
dombhát negativ részének s a magyarázat az iméntiéit szerint a következő lesz: 
Ugyanis az erózió itt a rétegfejeket egy meredek falba véste meg, a mely falon a 
víz vájásának nyomai most is látszanak; ellenben a tető és a lankás oldal egysze
rűen a réteglapok leválása következtében jött létre. E mellett a barlangban a 
rétegek telepedése mindenütt egészen rendes, zavartalan és szakadást a legfigyel
mesebb vizsgálatnál sem mutat; miért is a rétegek eme folytonossága a vetődés 
esetét teljesen kizárván, az ó-ruzsini «nagy-barlang»-ot egyenesen a víz vájása 
eredményének kell tekinteni. Hogy az ó-ruzsini «nagy-barlang» csakugyan a víz- 
vájás eredménye, mutatja az a körülmény is, hogy a boltozaton, különösen pedig 
ama helyeken, a hol a meredek falra fél-tetőnként támaszkodik, a levált mészkő
lapok szögletes réseket hagytak hátra; míg magán a meredek falon — mint 
már említettük — a vízvájás nyomai egészen félreismerhetetlenül mutatkoznak.

Ezek után tehát dr. Róth Samu úrnak ama magyarázatához, mely szerint 
az ó-ruzsini «nagy barlang» szabálytalan keresztszelvénye a vetődés következmé
nyéül volna tekintendő, nem csatlakozhatunk ; de, hogy a részleliajlatlan igazság
nak minden irányban eleget tegyünk, megemlíthetjük, hogy vetődések mentén, 
legalább egyes esetekben, a barlangoknak olyatén képződése, a mint ezt dr. Róth 
Samu úr (szóban forgó közleményében) kifejti, csakugyan előfordúl, a mennyi
ben saját tapasztalatunkból is ismerünk pl. Budapest és Rézbánya vidékén barlan
gokat, a melyeknek keletkezését egészen dr. Róth Samu úr értelmezése szerint 
lehet magyarázni.

Az ó-ruzsini «nagy-barlang» Schmidl ** osztályozása szerint odúnak (Grotte) 
jellernzendő, minthogy csak egy nyílása van és a tető felszínével sem csatornával, 
sem pedig kürtővel nem közlekedik, minek következtében a barlang falazatán

*«Természettudományi Közlöny» X III. köt. 138. fűz. (1881. évf.) Földtani É r 
sí tő» 1881. évf. 4. sz.

'"’f Die Höhlen und Grotten von Adelsberg. Wien, 185t.



keresztül sem folyóvíz, sem pedig légáram nem juthat. A barlang különböző ré
szeiben meggyujtott gyertyák egyenesen fölfelé irányult lánggal égtek, a mely 
lángon a légmozgás hatásának nyomait alig fedezhettük fel.

Bárhol raktunk is tüzet a barlangban, a belseje mindig füsttel telődött 
meg; de mégsem oly mértékben, hogy e miatt az ott tartózkodás teljes lehetet
lenné vált volna. A tűz füstje eleinte egyenesen fölfelé a tető felé szállt s egy ideig 
a boltozat mentében húzódott előre és hátra, mire a nagyobb lehűlés következté
ben ismét a fenékre csapódott le és sűrű réteggé gomolyodott össze, a mely köz
vetlenül a fenék fölött áramlott kifelé a barlang nyilása felé és pedig mindinkább 
fokozódó sebességgel; mialatt a külső tiszta (melegebb) levegő felül a boltozat 
mentében tódult a barlang belsejébe.

A barlang belsejében egyidejűleg felállított két hőmérő +  6'3 és + 6‘8 R. 
fokot, a barlang nyilása előtt a szabad levegőn felállított két hőmérő pedig +  13*5 
és +  14 R. fokot mutatott.

A vízcsepegés a barlang tetejéről általában véve csekély, azért a bar
langfalazatának bekérgeződzése is csekély. Megjegyzendő azonban, hogy a barlang 
fenekén a laza mész-szinter-réteg 006—0 10 méternyi vastag ; sőt találunk egy 
helyet (a barlangnyilástól mintegy 70 méternyi távolságban), a hol 6 méternyi 
kerületen e réteg 0.70 méter magas mésztufa-dombot képezett. A boltozatról 
lecsepegő víznek elszivárgása nem elől (a barlang nyilásán át), hanem hátrafelé 
a barlangnak hátsó, szűk és alig járható részében történik.

A barlang fenekét egy élűiről hátrafelé vékonyodó törmelék-réteg képezi, a 
mely törmelék kizárólag a barlang mészkövéből való. — A barlang nyílásától 
mintegy 70 méternyi távolságban a folyosó közepén ásván, 1-35 méter mélységben 
szálban álló sziklára akadtunk. — A talajban a felső szegletes törmelékréteg alatt 
tiszta görgetegréteg következett, a mely arra mutat, hogy itt valaha a vízmozgás 
tetemes erővel történt; e vízmozgás akkoron a barlang nyilása felé irányult, minek 
következtében az ó-ruzsini «nagy-barlang» az úgynevezett kitörési barlangok cso
portjába tartozik. A meredek falon, mint már említettetett, csakugyan látszanak 
is a nyomai ama nyílásoknak, a melyek a barlang alakulásakor nagyobb víztöl
csérekül, kürtökül szolgáltak, a melyeken keresztül akkoron a víz a barlang bel
sejébe hatolt.

A kulturrétegek a barlang talajában általában véve csak csekély mélységben 
fekszenek a felszín alatt. A dr. Róth Samu tanár úrtól leírt két (t. i. felső és alsó) 
szenes réteg (sáv), a melyekben a tiszta faszénmaradványok csak elszórtan ismer
hetők fel, nem mindenütt konsatálható ; helyenként a két réteg egyesül, mint pl. 
az említett mésztufa-domb déli végén, hol e két szenes réteg egyesülése következ
tében egy valóságos tüzelő hely képe áll elő. E tüzelő hely alúl nagyobb mészkőda
rabokkal volt kirakva, a barlang nyugati oldala felé kiékelést, a barlang hátsó, t. i. 
déli része pedig éles határvonalat mutatott; úgy hogy az egész hely azt a benyo
mást tette, mintha az illető barlangi emberek a tüzelő számára egy gödröt ástak 
volna.

A tüzelő helyen megégett mészkődarabok között: csontdarabokat, nevezete
sen pedig elszenesedett barlangi medve (Ursus spelaeus) csontokat, továbbá szür
kés, hamuszínü, földes részeket, végre liullámzatos és ívben összehajló vonásokkal
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díszített két cserépdarabot találtunk. Az utóbbiakat dr. Rőth Samu tanár úr ásta 
ki, a ki maga is a legszívesebben és legbuzgóbban vett részt ásásainkban.

Egy másik helyen, t. i. a barlang előrészében (a barlangnyilástól 10 méter
nyi távolságban) tett próbaásatáskor a talaj felszínétől 1 dem. mélységig terjedő 
szögletes kődarbokból álló törmelék alatt a felső szenes réteget, egészen határozot
tan körülvonalozva, megtaláltuk ; a mely maga is is 1 dem. vastag réteget képe
zett. Ezalatt majd szögletes, majd pedig hömpölygetett kavicscsal telt sárgás 
agyagréteg következett, a mely alatt végre, a talaj felszínétől 1 méternyi mély
ségben nagy kőlapoktól bekerítve a második szenesréteg következett. A kőlapok 
elhelyezése után ítélve valaha itt is tüzelő hely volt. —Ásatásunk e helyen annyi
ban volt igen nevezetes eredményű, mert mi itt egyrészt úgy a felső, mint az alsó 
szenes rétegben az elszenesedett Ursusspelaeus-csontokat egyazon díszítésű edény
cserepek társaságában találtuk, és másrészt az alsó szenesrétegben az Ursus spe- 
laeus-csontokat recens korbeli állatok, a többi között most élő tulkok (Bovina) 
vagy szarvasfélék (Cervida) csontjaival keverten találtuk. — Megjegyezni kíván
juk végül, hogy ásatásaink alkalmával a talaj kiilömböző mélységében még höm- 
pölygett Ursus spelaeus csontokat is találtunk.

Főbb vonásokban íme ezek a leleteink, a melyekre a három napig tartó 
vizsgálatunk alkalmával jutottunk.

A fentebbi pontokban fölemlített szénmaradványok, égetett (elszenesített) 
csontok, valamint a cserepek egészen kétségtelenné tévén, hogy az ó-ruzsini «nagy
barlang»-ban valaha emberek tartózkodtak, főgondunk az egész vizsgálat alatt 
arra irányult, hogy emberi csontok vagy pedig egyéb emberi maradványok (szer
számok stb.) után kutassunk. De, jóllehet öt külön helyen ásattunk és a felásott 
rétegek tartalmát apróra átvizsgáltuk, emberi csontokra vagy szerszámokra sehol 
nem akadtunk ; a mint maga dr. Rőth Samu tanár úr sem talált ilyeneket az ő 
ásatásai alkalmával. — Ha ezt kiemeljük, úgy ezzel legkevésbbé sincs szándékunk
ban további következtetéseket tennük, nevezetesen pedig kizárni ama lehetőséget, 
mintha emberi csontok vagy szerszámok a barlangban itt-ott ne lehetnének, hiszen 
a barlangot, eleitől vegéig, nagy terjedelménél fogva, fel sem is áshattuk egészen. 
Annyit azonban szükségesnek tartunk megjegyezni, hogy abban az esetben, ha 
talán emberi csontok és szerszámok a barlangban elő is fordulnának, úgy azok a 
széltében fekvő állati csontokkal és a cserepekkel szemben csak igen csekély ter
jedelmű helyekre szorítkozva lehetnek elrejtve.

Ezek után az ó-ruzsini «nagy barlang»-ban tett vizsgálatnak eredményét, 
leleteink alapján, a következőkben foglalhatjuk egybe:

1. Mindenekelőtt konstatálnunk kell, hogy az ó-ruzsini «nagy barlang»-ban 
elszenesedett Ursus spelaeus-csontok valóban elő fordulnak, minélfogva dr. Rőth 
Samu tanár urnák emez érdekes fölfedezését a mi részünkről is teljesen igazoljuk. 
És ha ilyen elszenesedett barlangi medve-csontokat külön, eredeti fekvőhelyen 
találtunk volna, úgy minden habozás nélkül csatlakoznánk dr. Rőth Samu tanár 
urnák ama nézetéhez is, amely szerint az ó-ruzsini «nagy-barlang »-ban a diluviális 
(pleisztoczén) korbeli ember nyomai csakugyan kimutathatók. De, minthogy mi, 
ásatásaink alkalmával az U. spelaeus elszenesedett csontjait egyrészt szép díszítésű 
égetett edénycserepekkel, másrészt recens-korbeli állatok elszenesedett csontjaival 
keverten ugyanazon rétegekben találtuk : kénytelenek vagyunk kinyilatkoztatni,
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hogy azért, mert az ó-ruzsini «nagy-barlang»-ban egy határozottan diluviális ál
latnak csontjai elszenesedett állapotban előfordulnak, még nincsen bebizonyítva, 
hogy e csontokat az emberek ugyancsak a diluviális korban égették volna meg. 
Mi tehát az ó-ruzsini «nagy barlang»-ra nézve a diluviális korbeli ember nyomait 
kimutatva nem találhatjuk.

Azonban, midőn ezt határozottan kimondjuk, kötelességünk a részrehajlat- 
lan igazság érdekében azt is kinyilatkoztatni, hogy dr. Róth Samu tanár úr, ki 
ásatásai alkalmával az elszenesedett barlangi medve-csontokat tartalmazó második 
(mélyebb) szenes rétegben sem cserepeket, sem recens korbeli állatcsontokat nem 
talált, csakugyan föllehetett jogosítva föntebb említett nézetére. Mi ezt annál 
készségesebben ismerjük el, mert ki kell újólag emelnünk, hogy a «nagy-bar
lang»-ot egész terjedelmében sem ő, sem mi föl nem ástuk; minél fogva nem 
a kutató érdeme, mint inkább a véletlen szerencse dolga, ha ásatáskor épen azon 
a helyen vagy helyeken sikerül döntő bizonyítéku adatokra bukkanni.

2. Az előbbi pontban kimutattuk, hogy az ó-ruzsini «nagy-barlang» eddigi 
ásatásainak adatai alapján a pleisztoczén-korbeli embernek nyomai nincsenek ki
mutatva.

De hát akkor miként magyarázható a határozottan pleisztoczén-korbeli ása- 
tag medvecsontoknak az elszenesített állapota ?

Ismeretes a tény, hogy a pleisztoczén korbeli ásatag csontokban (pl. mam- 
muth stb. csontokban) szervi alkatrészek (enyvadó állomány stb.) kisebb-nagyobb 
mennyiségben még mindig előfordulhatnak; minek következtében egészen kétség
bevonhatatlan az is, hogy ilyen ásatag csontokat részben, utólagosan (mostanság) 
is, lehet elszenesíteni. Az ó-ruzsini «nagy-barlang» ásatásának kérdésében épen 
az elszenesített Ursus spelaeus-csontok játszván a legfontosabb s legérdekesebb 
szerepet, mi, mihelyt ásatásainknál az első elszenesített példányokat megtaláltuk, 
azonnal próbaégetést tettünk a többi még el nem szenesített medve-csontdarabkák- 
kal; a melyek égetéskor határozottan fekete-barnára pörkolődtek, miközben egy
szersmind a kellemetlen, szúrós szagú, száraz lepárlási termékek jelenlétéről is 
meggyőződtünk. Ezek szerint az ó-ruzsini «nagy barlang» ásatag Ursus spealeus- 
csontjai csakugyan tartalmaznak még most is annyi szervi alkatrészt, hogy e cson
tok utólagos (t. i. valamikor recens-korban való) elszenesítésének fölvétele ellen 
komoly kifogást tenni nem lehet.

Ha már most a fentebbi adatokat mintegybevetjük, a következő megálla
podásra kell jutnunk : Minthogy egyfelől a barlang talajának mélységében még 
eredeti (primär) fekvő-helyükön megmaradt Ursus spelaeus-csontok között egyet
len egy elszenesedett darab sem fordult elő, másfelől pedig az elszenesedett pél
dányok mindenütt recens-korbeli állatok csontjaival keverten és jól égetett, to
vábbá vonásokkal diszített cserépedény-maradványokkal együtt találtattak : nem 
marad egyéb hátra, mint fölvennünk, hogy a pleisztoczén-korbeli Ursus spelaeus- 
csontok valamikor a mostani (recens) korban szenesítettettek e l.

3. Hátramarad még ama kérdés, hogy vájjon mily praehistóriai vagy pedig 
históriai korszakban történhetett az Ursus spelaeus-csontok elszenesítése ? — 
Minthogy az elszenesített Ursus spaeleus-csontok ugyanabban a rétegben fe
küdtek, mint a cserépedény-maradványok, a csontok elszenesítését az illető 
cserépedények használatával egy korba kell helyeznünk. De vájjon mily korból
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valók maguk e cserépedények ? E kérdésnek eldöntése a jelen esetben azért oly 
felette nehéz, mert a cserepeken kívül semmi másféle ipari tárgy vagy eszköz 
nem találtatott, a mely a korra nézve némi közelebbi felvilágosítást nyújthatna.— 
Annyit azonban egészen határozottan mondhatunk, hogy e cserépedény-maradvá
nyok nem őskoriak (kőkoriak), mert jól vannak égetve s oly díszítéseket mutat
nak, a mint ez a régi (neolitli) korbeli cserepeken elő nem fordul; e cserepek 
tehát újabb (bronz vagy vas) korbeliek. Nevezetes e cserepeknek a díszítése, a 
melynek a típusa egészen olyan, a milyent bizonyos morvaors/.ági, csehországi és 
németországi régi cserépedényeken is láthatni, s a melyet a régészek szláv típusú 
díszítésnek tekintenek. Ha tehát valamely leletnek a korát egyetlen egy bizonyí
ték alapján eldönteni lehetne, akkor azt kellene mondanunk, hogy e cserepek a 
szlávok idejéből valók és hogy akkoron szenesíttettek el az Ursus spelaeus-csontok 
is az ó-ruzsini «nagy-barlangban».

Budapest, 1882. jun. 15.
Török Aurél, 
L óczy L ajos,
T. R oth L ajos.

I R O D A L O  M.

Tóth Mike, S. J. : Magyarország ásványai, különös tekintettel termőhelyeik 
megállapítására. Fm. Dr. Haynald Lajos kalocsai bibornok-érseknek 
ajánlva. 36 nyom. ív, 8.-rét. Budapest, 1883.

Szerző, mint Előszavában felemlíti, jelen munkáját feljegyzésekkel már 
1861-ben kezdte meg, s azután busz éven át folytonosan gyűjtötte a szükséges 
adatokat. A természet és gyűjtemények tanulmányozása, más részt az idevágó 
szakmunkák és folyóiratok stb. átlapozása után, végre 1881-ben terjedelmes 
munkáját bevégezte s folyó év kezdetén ez a sajtó alól kikerülvén, közkézre 
bocsáj tóttá.

Munkájának alapterve és kivitele Zepharovich «Mineralogisches Lexicon für  
das Kaiserthum Österreich» 1859—1875-ben megjelent könyvére emlékeztet, csak 
hogy hazánk lelőhelyeit sokkal tökéletesebben s bővebb illusztrálással ösmerteti. 
A terv és beosztás jó s a könyv könnyen kezelhető.

Az irodalmi s egyéb forrásokat folyó számok alatt mindjárt a munka 
elején felsorolván, az egyes helyeken csakis az illető folyó számokra hivatkozik.

Munkájában 458 ásványt sorol fel 1355 lelőhelylyel.
Szerző 169 irodalmi forrást említ fel, beleszámítva az egyes ásványgyüjte- 

mények megtekintésénél tett jegyzeteit is. Átnézte a Magyar nemzeti muzeum 
ásványtárát Budapesten; a selmeczi bányász akadémia ásványtárát Selmeczen; 
a kolozsvári egyetemi ásványtárt; a szebeni Bruckenthal-féle gyűjteményt; a 
csász. és kir. Hof-Mineralien-Kabinet-et Bécsben; a Geologische Reichsanstalt
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gyűjteményét Bécsben ; a londoni «Museum of practical Geology« gyűjteményeit, 
és végre a londoni British Museum-ot.

Ezekkel meg nem elégedve, időközönként bejárta Magyarországot Pozsonytól 
Brassóig, Bártfától Szigetvárig és a szélrózsa minden irányában. Ilyen kirándu
lások alkalmával nem csak számos magán és iskolai gyűjteményt; hanem sok 
bányát és kővágó-helyeket ; völgyeket, hegyszorosokat és magaslatokat nézett meg.

Előszavában röviden, a részletesen tárgyaló fejezetben pedig illő helyeken, 
bővebben, néha érdekes történeti részeket is szővén bele, emlékezik meg bányáink
ról s a termelési viszonyokról.

A részletes felsorolásnál az ásványok betűsoros egymásutánját követi s a 
faj felemlítése után rendesen odateszi a szerző nevét is. A válfajokat közben- 
közben külön kikezdéssel sorolja fel. A termőhelyek nincsenek betűrendbe szedve. 
Gyakran ott van a termőhelyeknél az illető ásvány chemiai elemzése is. Minden 
termőhely után ott van az irodalomra vagy hasonértékü vonatkozás. Neveze
tesebb lelőhelyeknél vagy ásványoknál bővebb leírást közöl, tekintetbe vevén az 
alaki kifejlődést és előfordulási viszonyokat is.

Nem volt szándékom a munkáról részletes bírálatot írni, de az előre bo
csátottak után szabadjon mégis néhány rövid megjegyzést tennem. Először is 
hibának tartom, hogy szerző annyi szorgalmas utánjárás és adatgyűjtés közben 
elmulasztotta a budapesti tud. egyetem — sok tekintetben igen szép és hazai 
előjövetelekre nézve már régi fennállása miatt sem csekély fontosságú ásványtani 
gyűjteményét áttekinteni. Nem vette továbbá tekintetbe a m. kir. földtani intézet 
gyűjtéseit sem, a hol pedig azt hiszem szintén kapott volna nehány érdekes 
jellemző adatot és tisztázó felvilágosítást.

E két mulasztását, határozottan munkája tökéletességének terhére róhat- 
juk fel.

Az irodalmi források felsorolásánál szerző rendesen saját kritikáján alapuló 
megjegyzéseket tesz, de nem mindig szerencsésen ; annál kevésbé, mert maguk a 
megjegyzések elárulják, mennyire kívül esik az illető tárgy a szerző foglalkozása 
és eszmekörén, sőt néha azt is, hogy csak erőltetve van oda vonva a többiek közé. 
Mind az egyik, mind a másik esetben fölötte háladatlan munkát végezett.

Szerző továbbá gyakran használ teljesen idegenszerű vagy épen nem is 
helyes kifejezéseket. így bontmánytermény, Basalt-féle Amphibol (?), Tengely 
éllel (?), vegyészi együletei (?), Oszlopjegeczek rakozatai (?), vörnyeges rhombok, 
fehér kőszén képletei mészkő (115. old.) stb.

Nem értem, hogy egy magyar munkát miért idéz német nevén, «Kollerffy 
Ortslexikon»-jában (97. old.) s miért használja az általánosan használt s elfoga
dott kvarcz (quarcz) helyett a szokatlan «kovag» elnevezést (kőzkovag ? 268. 
oldal).

Rövid áttekintés után könnyen észrevehetni, hogy a felsorolt irodalmat 
nagy részben minden kritikai és korrigáló méltatás tekintetbe vétele nélkül 
használta fel. így a305-ik oldalon Leucitekről beszél, holott azok már régen bennőtt 
Quarczkristályoknak bizonyultak; de hát nála Ackner M. J. munkája első rangú 
mű! — A Hessitet ortliorombosnak írja, holott Krenner J. 1879-ben ismertetvén 
az eddig talált legszebb magyar példányt, azt szabályosnak bizonyítja. A nyomdakő 
mészmárga, pala, perlit, szurokkő, mostan már nem az ásványtan, hanem a
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geológia tárgyát képezik. — Felette zavarosnak találtam a földpátokra vonatkozó 
részleteit is. — Kihagyott továbbá néhány új ásványt és lelőhelyet; a többek 
között az érdekes kriváni (Zólyomm.) füstquarczot, a kemenczei gránátot, csörögi 
nigrescitet, a zsadányi meteorkövet, stb.

Röviden ennyit, a hibái mellett is, különösen általános felületesebb czélokra 
elég jó és alkalmas munkáról. Szerző szorgalma elismerést érdemel, és az első 
ily nemű terjedelmesebb magyar munkát örömmel üdvözöljük. Onyx.

I)r. P rímics György : A  Kis-Szamos forrásvidéki hegység eruptiv kőzetei.
(Orvos-Természettudományi Értesítő. II. füzet. 1882. Kolozsvár.) 
125—136 1.

—  A  Kis-Szamos forrásvidéki hegység gránitos kőzetei. (Ugyanott. III. fü
zet.) 99— 115 1.
A Kis-Szamos forrásvidéki hegység nevezet alatt összefoglalt terület fő 

kép a Ylegvásza csoportot foglalja magában, valamint még a következő főbb ma
gaslatokat: Kálinyásza, Vurvu-Vurvului, Balameriásza és Muntyule maré. Ural
kodó kőzetei kristályos palák, gránitok és trachytos kőzetek.

Az első közlemény az utóbbiakkal foglalkozik, s mintegy kiegészítésül szol
gál a Dr. Koch Antal és Kürthy S. erre vonatkozó, a Földtani Közlönyben meg
jelent értekezéséhez. — Szerző leír Orthoklas-Quarcz-Trachytot és Orthoklas- 
Trachytot; továbbá Plagioklas-Trachytokat vagy Andesiteket még pedig Biotit- 
Quarcz- és Ampbibol-Quarcz-Andesitet, valamint Amphibol- és Augit-Andesitet. 
A részletes tárgyalásból csak annyit említünk fel, hogy a quarcz gyakran kris
tályokban van jelen (oo P, P.) és hogy az Orthoklas-Quarcz-Trachytban, valamint 
a Biotit-Quarcz- és Amphibol-Andesit némelyikében ritka nagy kristályokban 
szerző szerint a nephelin is gyakori. A földpátok, nevezetesen pedig a plagioklasok 
részletesebb meghatározására nem terjeszkedett ki. Nem hagyhatom említés 
nélkül az Orthoklas-Trachytra vonatkozó kételyemet, a mennyiben az mint külön 
typus a leírásban kellőleg nincs igazolva, mi különben rám azt a benyomást teszi, 
mintha inkább a quarcztartalmú typus kőzet kaolinos módosulatával volna dol
gunk ; sőt a leírás annak tufáját sem zárja ki teljesen. — Mit ért szerző «a földes 
vagy trachytos kiképződés», valamint «trachytos vagy földes alapanyagú Quarcz- 
Trachyt» alatt (128. 1.), t. i. ilyent és rhyolitos féleséget különböztetvén meg, azt 
az ő magyarázatától kell várnom, különösen miután ezeknél mikroszkóp alatt 
mikrokristályos alapanyagról beszél, összetéve földpát s quarcz-szemekból. Ha
sonlóképen vagyunk az Amphibol-Quarcz-Andesiteknél megkülönböztetett «por- 
phyros és rhyolithos változatok »-kai, midőn még ezek normál és zöldköves módo
sulatairól is szól. -—Az összes typusok közül az Augit-Trachyt a legalárendeltebb, 
a hegycsoport éjszak-keleti szélén lép fel és mások által mint bazalt, részben 
pedig mint dolerites Labradorit-Trachyt van leírva.

A második közlemény e hegység központját képezó gránitvonulat-petro- 
graphiai leírásával foglalkozik. Fellépésükre nézve tömzsgránitok éstelérgránitok, 
melyek egymástól ásványos összetételben, szövetben, kiképződési módban és 
minden esetre képződési módra nézve is különböznek. Az ásvány-associatió
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alapján képviselve van a három fő typus, vagyis a biotit-muskovit-, biotit- és 
muskovit-gránit, továbbá még a granulit bő gránát tartalommal. Az első s leg- 
elterjedettebb és egyes helyeken oly annyira porphyros szövetű, hogy porphyros 
gránitról lehet szólni (Muntyele maré). Az Orthoklasban szerző apró víztiszta, 
tűalakú, egymást majdnem épszögesen keresztező zárványokat figyelt meg, a 
melyeket Becke értelmében oligoklas-albitoknak vagy mikroperthiteknek vél. — 
Némelyikhez elég bőven Turmalin is csatlakozván az aplithez képeznek átmenetet. 
— A mi e gránitmódosulatoknak viszonyos fellépését illeti, a biotit-muszkovit- 
gránit a hegység kristályos palakőzeteinek központi tömegét képezi s határozottan 
eruptiv természetű. A biotit-gránit egyes tömeges kiválásokat képez az előbbinek 
szegélyén. A muskovit-gránit különböző változatban telérekben fordul elő, s mint 
az másutt is eléggé ismeretes későbbi kilugozási termény; van közte egyes fész
kekben pegmatit is. A granulit a központi tömeg éj szak-nyugati szegélyén egyes 
övszerű tömegek alakjában lép fel. — Végre szerző a gránit kristályos palák 
érintkezési határán, mint kontact képződményeket, turmalin sziklát említ fel.

Dr. Szt.

Dr. Mártonfi Lajos: Ásvány-földtani kirándulás a Sebes-Körös völgyében. 
(Ugyanott. II. füzet. 1882.) 105—112 1.

—  Jelemtés a Mezőségen tett földtani kirándulásosról. (Ugyanott. III. fü
zet.) 265—270. 1.’

Az első rövid közleményben szerző főleg a már többek által átkutatott 
biharhegysegi pesterei Igricz barlangról közöl néhány adatot, különösen állat
világát illetőleg. Talált több Ursus spelaeus csontot s koponyát, köztük egy hatal
mas majdnem egészen épet; egy Hyena spelaea koponyát, valamint ennek egyéb 
csont töredékeit. Egyik medve-koponyának agyarai a korona tövéig le vannak 
hopva. — Említ továbbá a n.-bárodi szénbánya hányásain heverő agyagos homo
kos márgából, valamint végre Pestes falu határában a pontusi emeletből is néhány 
kövületet.

A másodikban a Mezőségnek nevezett, a Maros, Kis- s Nagy-Szamos között 
fekvő területre tett kirándulásáról tudósít. Neogen homokkő, márga homokos 
agyag váltakozik néhol tetemes vastagságú tufa rétegekkel. Csak a deésaknai 
«ótelep fedőjét képező agyagrétegben sikerült néhány kövülettöredéket s iszapolás 
titán kevés foraminiíerát találni. A neogen rétegekre diluvialis kavicsrétegek 
Települnek, melyben néhol emlős fogakat és csonttöredékeket talált. — Végül az 
ismert hagymási kövület tartalmú meszes agyagos rétegekben gyűjtött faunának 
jegyzékét közli, melyek között gyakoriak a két ökölnyi Lithothamnium gumók.

Dr. Szt.
o  " •1| |

E. Albert Bietz : Goologische Notizen. (Verhandlungen und Mittheilungen 
des Siebenbürgischen Vereines für Naturwissenschaften in Hermann
stadt. XXXII. Jahrgang. 1882.).
Öt közleményt foglal magában. Az elsőben Szelistye mellett Kakováról 

eddig ismeretlen neogen-lerakodást ismertet, mi ott őskori kőzetek közt lép fel.
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A gyűjtött jó állapotú kövületek; Ostrea cochlear, Anomya costata, 14 cm. magas 
s 8 cm. széles M ytüus  sp. stb. Az iszapolt tályagban pedig Orbidina universa és 
Globigerina bilobata foraminiferák voltak meghatározhatók.

A második közleményben nem igen tiszta barnaszénről tudósít a feleki 
patak közeiéről. — A harmadikban chemiai elemzés alapján azt a tényt közli, 
hogy az erdélyi fiatal harmadkori agyag- és márgarétegekben található, eddig 
Strontianitnak tartott fehér, sárgás majd szürkés vesealakú vagy fürtös concrétiók 
tulajdonképen Strontianoca/cit. Az elemzés eredménye: Ca COs 90%, SrCOs 3%; 
Li nyoma; timföld, vasoxydul s víz összesen 7%. A helyet a honnan az elemzett 
anyag való, nem említi fel.

A negyedik közleményben D r . Herbich Ferencz vizsgálatai nyomán ada
tokat közöl a rohrbachi jódtartalmú sósfürdő földtani viszonyaira vonatkozólag, 
miből kiemelendő, hogy a sósforrások mediterrán és szármátbeli lerakodások közt 
a fölülettől vagy 6 méternyi mélységben találhatók fel. — Végre a Nagyszeben 
vidékén található úgynevezett iszapvulkánok leírását adja. Az Aranyvölgyben 
nem messze az ott lévő papírmalomtól két apró s egy valamivel nagyobb halom 
van, amelyek tetején kerek nyílások, mintegy kráternyilások láthatók, a melyek 
kékesszürke iszapos vizet tartalmaznak. A kisebbek alapjának átmérője 60—70 cm., 
magasságuk 30—40 cm.; a nagyobb, — a mely az előbbiektől néhány száz lé
pésnyi távolságban található, — alapjának átmérője pedig vagy 2 méter, magas
sága 60—70 cm. anyaga ingoványos szivacsos tömegből áll; a körülötte levő 
talaj ellenben szilárd. A víz agyagos s igen kevéssé sós ízű, időnként gázbubo
rékok bugygyannak fel belőle. — A leírásból következtetve, e halmok is épúgy 
iszapot hordó forrásoknak köszönhetik létöket, mint azt egész helyesen az alább 
ismertetendő riiszi (Eeussen) halmokra nézve Schuster kiderítette. Hasonló 
iszapforrások lerakodására visszavezethető halmok egyebütt is ismeretesek.

D r . S zt .

Martin Schuster : Die Schlammquellen und Hügel bei den Reusscncr 
Teichen. Mit einer U ebersichtskarte. (Ugyanott.)
Szerző egész terjedelmében közli a tárgyára vonatkozó régibb — a legelső 

a negyvenes évekből való — feljegyzéseket, a melyek szerint a rüszi tavak 
körül lévő több isolált kisebb nagyobb kúpalakú halom többé nem működő iszap- 
vulkánnak mondatott. A régebbi feljegyzések hat ilyenről tesznek említést, 
szerzőnek csak ötöt sikerült megtalálnia, a melyeket térképen össze is állított. 
Harmadkori agyag és homok képezte területen fordulnak elő. A legnagyobb 10 
méter magas, tetején részben fű által fedett és vízzel telt nyílás létezik ; egy 
másikat egészen víz nélkül talált; egy harmadiknál pedig a víz a halom oldalán 
bugyogott ki. Egyiknél a felbugyogó víz láthatóan szürkés kék csillámdarabokkal 
kevert homokot ragadott magával. A víz hőmérséklete délben 12 órakor 20° C. 
levegő hőmérséklet mellett 13*5° C. volt; időnként buborékok szálltak fel belőle, 
a melyek a vele érintkezésbe hozott veres lakmuspapirost kékre változtatták.

Hogy ezek nem úgynevezett iszapvulkánok, az vizüknek csekély hőmérsék
letéből, nagyobbmérvtí gázkiömlés, valamint minden egyéb rohamosság hiányából 
kétségkivülivé válik. A bő iszaptartalmú források az iszapot kifolyásuk hely én
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lerakják és idővel mindinkább magasabbá válik közvetlen környezetük. Ha évek 
múlva a folytonosan tartó működés következtében a körülötte képződött halom 
bizonyos magasságot elért, akkor nagy vízbőségnél megtörténhetik, hogy a laza 
anyagot keresztül töri, és akár annak tetején, akár oldalán fog kibugyogni, sőt 
idővel azon halomból egészen eltünhetik. Szerző szerint az összes körülményeket 
tekintetbe véve, az említetten kívül artézi forrástünemények is működhettek 
közre képződésüknél. D r . S zt.

Josef Filtsch : Chemische Analyse des Wassers der Schlammquellen bei 
Reussen. (Ugyanott.)
Az előbbiben ismertetett iszapforrások vizét s az általa lerakott iszapot 

zerző chemiai elemzésnek vetette alá és az eljárás részletezése után a következő 
ered ményt közli:

Kovasav ... 53*9603 i
Csillámmódosulatok 21*5087 / *̂j4ö90,o homok
Yasoxyd Fe2Í)3 ... ... 6*7594% »
Szénsavas mész CaCCh ... 11 *2696% »
Kénsavas mész CaSO* ... 6*5000% »

99*9980% homok.
Egy másik próbából közel hasonló eredményt kapott. Dr. S zt.

Dr. J. Szabó : Etude pétrographique et geologique du terrain trachitique de 
Tokay dans le Nord-Est de la Hongrie. (Association Fran^aise pour
l’avancement des sciences. — Congrés d’Alger. — 1881.)

Ez azon értekezés, a melyet társulatunk elnöke az ((Association Francaise» 
1881. évi algíri kongresszusán olvasott fel. A szerző, mielőtt Tokaj-Hegyalja sok 
tekintetben páratlan trachvt-vidékére áttér, előrebocsátja gazdag tapasztalatain 
alapuló újabb makro- s mikropetrographiai trachyt osztályozását, mely legelőször 
e Közlöny hasábjain (1881. 209—219. 1.) látott napvilágot, valamivel később 
pedig a Verhandlungen der geol. Reichsanstalt tavali évfolyamában is megjelent és 
nemcsak petrographiai, hanem korjelentőségénél fogva kivált nagy geológiai 
fontossággal is bír. Az abban kifejtett elveket alapúi véve nemcsak a trachytok, 
de átalában a hozzá közel álló eruptiv kőzet válfajok helyszíni osztályozását, 
nemkülönben a laboratóriumban azok részletesebb tanulmányozását igen meg* 
könnyíteni van hivatva.

Tokaj-Hegyalja vidékén három normál trachyttypus, valamint ezek zöldkő 
és többféle hialin módosulata fordul elő: 1. A ugittrachyt (anorthit-bytownit);
2. Amphiboltrachyt (bytownit-labra lórit, többnyire augittal) ; 3. B io tit quarcz- 
trachi/t (orthoklas-oligoklas-andesin). — Üledékes kőzetek közül : trachyt conglo- 
merát és tufa; nyirok, lősz, mind diluviális képződmények, továbbá még ó- és új- 
alluviális hordalék.

Az eruptiv kőzetek közül leghatalmasabban van kifejlődve az első és har
madik typus, a második csak alárendelt. Az egyes typusok bővebb leírásánál 
igen érdekesek azoknak egymáshoz való viszonya, mit átmetszetek is illusztrál-

MAGYM
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nak. A tokaji iiegy (Nagy-Kopasz), a melynek augittracliytból álló zöme biotit- 
quarcztrachyton tör keresztül, igen tanulságos példáját szolgáltatja a két typus 
keveredésének. Az augittrachyt közt találni ugyanis oly anyagot, mely orthoklast 
és zöldes (olivinra emlékeztető) quarczot is lényeges elegyrészként tartalmaz ; 
ezek abba jutásának kiderítését csak beható helyszíni tanulmányozás tette lehetővé 
és mely más hasonló esetekben is kulcsul szolgálhat a kőzet megítélésében s 
genetikai viszonyának magyarázásában.

Érdekesek a biotit-orthoklas-quarcz-trachyt-typus módosulatai, a melyek : 
rytholith, lithoidit, domit, malomkőporphvr (hydroquarczit), alunit, kaolin. A 
rhyolithnak mind a négy stádiumát lehet ott megkülönböztetni: obsidian, 
szurokkő, perlit és tajtkő, a melyek rendesen kéttrachyt-typus érintkezési határán 
lépnek fel. Beható tanulmány alapján adja szerző ezek szabatos meghatározását, 
s fejtegeti érdekes képződési körülményeit, valam:nt a rhyolithosodást általában 
és a különböző változatokat előidéző okokat. Ezek helyes felismerésére, az át
menetek nagyszerűségére nézve egyes helyek, nevezetesen pedig a Sátorhegy 
(Szántó mellett), Tokaj hegy, Szokolya hegy stb., valósággal klasszikus pontoknak 
mondhatók, s általában alig van Európában vidék, a hol a rhyolithok tökélete
sebben s változatosabban volnának kifejlődve, mint épen Tokaj-Hegyalján. Össze
hasonlításul röviden közli szerző a Melósz szigeti obsidiánon tett észleleteit is. 
A részleteket illetőleg magára az igen érdekes s tanulságos értekezésre kell 
utalnunk.

Az értekezés második része a trachyt-conglomerátokkal és tufákkal s ezek 
módosulataival foglalkozik. Az anyagot kizárólag a biotit-orthoklas-quarcz-trachyt 
szolgáltatta, és ennek, valamint különböző módosulatainak törmelékeit is tar
talmazza, sőt egyes helyeken jól megtartott állapotban mediterrán kövületeket is 
zárnak magukba. Az amphibol és augittrachyt kitörése csak ezek képződése után 
következhetett be.

Befejezésül szerző felsorolja az e vidékre vonatkozó irodalmat s az eruptív 
kőzeteknek azokban foglalt különböző megnevezéseit, s azokat, különösen pedig 
az általános használatban lévő andesit kifejezést, bírálat tárgyává teszi, s úgy ezt, 
mint egyebeket, a mint azt a fentebb idézett s e Közlönyben megjelent érteke
zésből már ismerjük, az eddig használatban volt értelemben kiküszöbölendőnek 
véli, mi nemcsak hogy a valóságnak egyedül megfelelő, de egyszersmind a nomen- 
clatura, minden oldalról oly nagyon is óhajtott unifikácziója szempontjából is 
igen kívánatos volna. Dr. Szt. H.

Felix J. : Untersuchungen über fossile Hölzer. (Zeitschrift d. Deutsch, geol. 
Ges. Jahrg. 1883.)

Ebben az értekezésben ismét találunk néhány hazánk fosszil flórájára vo
natkozó adatot. Már az 1847-ben megjelent Chloris protof/eában (XC. old.) említi 
U nger, hogy E ndlicher «Genera p lan tar um » czímü munkájának II. pótfüzetének 
102. 1. Rank vidékéről a L illia  viticulosa nevű fosszil fatöredéket írta le. 
E nevet azért adta neki, mert a fatöredék boncztani szerkezete a L iana  nevű 
genuszéra vallott. Corda azonban (Beitr. z. FI. d. Vorw. p. 47—49.) későbben 
kimutatta, hogy U nger ezt a növényt inkább a Zijyophyllum, coccineum, Deliele-val
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m u ta t nagy hason la tosságo t. De Corda ebben h a tá ro zo ttan  tévedt, és F elix 
k im u ta tja  tan u lm án y a ib an , hogy U nger faja a Menispermaceák családjához tartoz ik .

A drezdai kir. földtani múzeumban a szerző még egy új faopált talált, mely 
Tapolcsa vidékéről került oda. Mint az előbbeni, úgy ez is mutatja boncztani 
szerkezetében, hogy kúszó növénytől (Liánafa) származik, és minthogy bizonyos 
meghatározott élő genuszszal nem azonosítható, az ezen csoportbeli fosszilfákra 
a Helictoxylon  nevet hozza ajánlatba. A magyar növényt pedig Helictoxglon 
anomalum-nsik nevezte el. Ugyanonnan a Quercinium primaevum , ( t o p p . sp., Quer- 
cinium vasculosum, S chleiden sp., továbbá Quercinium compaction, S ch leid , és 
Quercinium leptotichum, S chleid , sp. Libetbánya vidékéről kerültek a drezdai és 
berlini múzeumokba. D r . Staub M óricz.

Benault B. : Note sur les Sphenozamites. (Archives Botaniques du Nord de 
la France. I-r. ann. Nro 12. p. 180-—184 avec 1 plch. Paris 1S82.)
A Cycedeákhoz tartozó Sphenozamites, B rgt., génuszból eddig csak három 

faj volt ismeretes, ú. m .: a Sph. Rossii, Z igno, a vicentini Oolitliból és franczia- 
országi Morestel vidékéről, a Sph. latifolius, S áp., az orbagnoux-i felső Korallien- 
ből és a Sph. undulatus, S chimp., a witby-i Oolithből. Az utóbbi egyszersmind a 
három faj közül a legtökéletesebb volt. B. most egy negyedik, szintén szép álla
potban levő fajt, a 8ph. Rochei-1 ismerteti, mely Autun mellett a Permben talál
tatott. B. figyelmeztetése szerint ez a génusz a Noeggerathidkkal bizonyos hason
latosságokat mutat és egyszersmind azon nagy hézagot kitölti, mely a másodkor 
bizonyos Zamites-fajai és a Carbon felső rétegei között létezik. A szerző által a 
Cycadoxyleac közös név alá foglalt Cycadoxylon, Colpoxylon, Medullosa génuszok 
boncztani szerkezetükben anuyi rokonságot tüntetnek föl az élő Zamiákh&l, hogy 
ezeknek jelenlétét a felső Carbonban és a Permben joggal lehetett föltételezni, 
a mint ezt most az új Sphenozamites faj és a Pterophyllum  fajok is megerősítik.

D r . Staub M óricz.

Schenk A .: Die Perfossas-Arten Cotta's. (A. Engler’s Bot. Jahresbücher,
III. kot. p. 483—486 1 ábrával. 1882.)

Cotta a dendrolithekről szóló értekezésében Perfossus név alatt leírt egy 
nehány törzstöredéket, és összehasonlította ezeket a pálmákkal. Két fajt külön
böztetett meg, ú. m. : Perfossus angularis-1 és P. punctatus-1. S chenk most hosszú 
idő múlva újból megvizsgálta Cotta eredeti példányait, és azt találta, hogy Cotta 
Perfossus punctatus név alatt két különböző növénytöredéket egyesített. Az egyik 
t. i. nem más, mint a Cycadeákhoz tartozó Stenzelia elegáns, G ö p p . ,  íöredéke, 
melynél a peripherikus sclerenchymréteg hiányzik. Ez, mit Cotta nem tudott, 
Chemnitz mellett találtatott; a másik példány azonban tényleg a pálmákhoz 
tartozik és Teplitz mellett, a csehországi középhegység harmadkori rétegeiből 
való. A Perfossus vulgaris, Cotta, szintén csak pálmához tartozhatik, és minthogy 
Altsallel környékéről eddig három pálma faj,ú. m. : Sabal major, H ee r , Phoenicites 
angustifolius, Ung., és Ph. salicifolius, Ung., levelei lettek ismeretesekké; igen 
valószínű, hogy Cotta törzstöredéke a Sabal major hoz tartozik. Cotta igazi
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Perfossus punctutus-a legközelebb áll m ég a Phoenix-hez, de m in thogy  Cotta 
elnevezései h e ly te le n e k , szerző a tö rzstö redékeke t Palmoxylon punctatum  és 
Palmoxylon vulgáris névvel ruházza  föl. D r. Staub M óricz.

Engelhardt H. : Ueber Pflanzenreste aus den Tertiärablagerung von Liebo- 
titz und Putschirn. (Sitzungsb. d. naturw. Ges. «Isis» zu Dresden. 
1880. III. u. IY. Heft. 10 oldal 2 táblával.)

A szász- és a csehországi fosszil flórák buzgó földolgozója ezen értekezéssel 
ismét becses adalékot nyújtott. A saazi medenczéből a Liebotitznál előforduló 
barnaszénformatióból a következő növényeket ismerteti: Pteris hilinicu, Ettgsh., 
Widdimgtonia Helvetica, Herz, Glyptostrobus europaeus, Brot, sp., Seyuioa Langs- 
dorßi, Brgt. sp., Myrica acutiloba, Sternbg. sp., Betula Brongniarti, Ettgsh., 
Ainus Kefersteinii, Göpp. sp., Carpinus grandis, Ung., Planera Ungeri, Kov. sp., 
Ficus multinervis, Heer, T. tiliaefolia, A.L. Br. sp., Salix angusta, Heersp., Persea 
speciosa, Heer, Fraxinus lunchoptera, Ett., Acer trilobatum, Sternbg. sp., A. deci- 
piens, A l . Br. és a következő új fajokat: Cinchonidium bohernicum, Myrsine ariacra, 
Acer Sturi és Paliurus Geinitzi. Karlsbad-tól nyugatra a Putschirn-nál előforduló 
barnaszén fölött barnavaskő fekszik, melynek vékony rétegeiben fölötte sok levél
lenyomat fordul elő, helyenként tömegesen is, és akkor gyümölcsök nagy menv- 
nyiségét zárja magában. A szerző a következő növényeket írja le : Steinhauera 
subglobosa, Prsl., Fagus Beuralinus, Ung., Carya costata, Ung. és a következő új 
fajokat: Diachenites Novakii, Symplocos putschirnensis, Celastrus Laubeji, Carpolithes 
sphaericus. ]Dr. Staub Móricz.

N athorst A. J .: Om förekomsten a f Sphenothallus cfr. angustifolius, Hall, 
i  silurisk skiff er Vestergötland. (Geol. Föreningens i Stockholm för- 
handl. Nro*78. Bd. VI. H. 8. S. 315—319, 1 táblával.)

H all az amerikai Hndson-river csoport alsó rétegeiből leírta egy moszat- 
nak lenyomatát, melyet Sphenothallus angustifolius nak nevezett e l; ugyanezen 
faj 1867-ben Skandináviában Yamb mellett a graptolitlipalában találtatott. 
Nathorst a fajt összehasonlította az élő Caulerpa corynephora-\al és konstatál
hatta ezen a legrégibb időkben föllépő mosszatnak rokonságát az élő fajjal. A 3. 
ábrában látható gyűrtíidomu képlet állati maradványra utal, mely a mosszat 
fölületén előfordulhatott, de most elvált tőle és mellette fekszik a kőzetben. 
L inchtröm szerint valamely puha állat petetokjának lehetne tekinteni.

D r. S taub Móricz.

C. Klein. : Optische Studien am Granat. (Nachrichten der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen 1882, N° 6. és Neues Jahrbuch für 
Mineralogie, Geologie und Palaeontologie 1883, I. B. 2. H.) Mit 
3 Tafeln.
Mint ismeretes, vannak a szabályos rendszerben kristályosodó ásványok 

között olyanok (analcim, leucit, boráéit, gránát, senarmontit, timsó stb.), melyek-
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nek egyénei a rendes viselkedéstől eltérően, eddig még teljesen ki nem magya
rázott okokból, kettős fénytörésüeknek bizonyultak és a melyek némelyikét egyes 
búvárok ezen optikai rendellenes tulajdonságaiknál fogva más, nem szabályos 
alakokra vezettek vissza. Mint legismertebbet, ez utóbbira nézve, a leucitra 
legyen elég utalni, de kiváló helyet foglal el a szabályos rendszerű anisotrop 
ásványok között a gránát is, melyről szerzőnek ez a terjedelmes tanulmánya is 
tanúskodik. E szerint vannak gránitkristályok, a melyek erős kettős fénytörésüek, 
meg olyanok, a melyeknél annak még nyoma sem észlelhető, másokon pedig csak 
csekély hatásosságot észlelt. Ez a változatosság azonban szerző szerint nemcsak 
különböző összetételű gránátoknál, hanem egy s ugyanazon összetételüeknél, sőt 
egy s ugyanazon leihelyről való egynemű kristályuaknál is tapasztalható, úgy 
hogy ezen észleletek alapján szerző a gránátkristályoknál mutatkozó kettős fény
törést, mint később még látni fogjuk, másodlagos behatásokra véli vissza
vezethetnek.

Az értekezés négy fejezetre oszlik. Az elsőben a gránát ezen sajátságaira 
vonatkozó történelmi adatokat sorolja fel kritikai megjegyzésekkel kísérve ; a 
másodikban részletesen közli a különböző lellielyről való kristályokon tett ész
leleteit ; a harmadik fejezetben összefoglalja az eredményeket s összehasonlítja 
azokat beszáradt gelatin anyagon észlelt hasonló tüneményekkel; végre ezen 
optikai anomália magyarázatába bocsátkozik.

A gránáton optikai hatásosságot a polár fényben már 1840-ben B rewster 
észlelt, észleleteit pedig még inkább kibővítette 1853-ban, a nélkül azonban, hogy 
ezen tünemény magyarázatát megkisérlette volna. Utána számosán, nevezetesen 
pedig Breithaüpt, D es-Cloizeaux, Wichmann, stb. foglalkoztak a gránáttal ez 
irányban s hol positiv, hol negativ eredményre jöttek. 1876-ban Lasaulx szintén 
konstatált némely gránátnál kettős fénytörést és azt részben mechanikai okoknak, 
részben átváltozási folyamatoknak tulajdonította; az olyan kristályoknál pedig, 
a melyeknél optikailag hatásos és nem hatásos zónákat egymással váltakozva' 
talált, idegen ásvány (legvalószínűbben vezuvián) jelenlétét tételezte fel. — 
Mallard, -— ki tudvalevőleg az ásványok optikai tulajdonságait az alakiak fölébe 
helyezte, és ily alapon több olyan szabályos rendszerű ásványt helyezett át más 
rendszerbe, a melyek optikailag hatásosaknak bizonyultak, — a gránát különböző 
féleségein főkép háromféle optikai tüneményt észlelvén, azok magyarázatát a 
gránát anyagának trimorphismusában keresi. Triklinnak veszi a topazolithot, 
rhombosnak az uwarowitot, szabályosnak az almandint. Mallard e felfogását 
kevesen osztották, és szerző újabb vizsgálatai is ellene szólnak, amennyiben a kettős 
fénytörést az összetételtől függetlennek találta; a mésztimgránátok között 
például vannak kettős és egyes fénytörésüek.

A vizsgálat anyagát tökéletes és jól kiképzödött idegen zárványoktól ment 
kristályok szolgáltatták a legkülönbözőbb lelőhelyekről; összesen 360 jól orientált 
csiszolat állott szerző rendelkezésére. A legtöbb kristályt ooOoo, 0 és ooO 
irányú metszetekben tanulmányozta, némelyek még 202 lapok irányában is. 
A munka értékét jelentékenyen növeli a számos közölt gránát-elemzés is, a 
melyek között hazánkból a csiklovai (barna meg sárga) foglaltatik ; ennek hatása 
a polár fényre általában gyenge, a sárga azonban még valamivel hatásosabb a 
barnánál. A részleteket illetőleg magára az értekezésre kell utalnom, itt csak azt
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említem fel, liogy a vizsgálat kiterjedt mésztimgránátokra, mészvasgránátokra, 
mészchromgránátokra, mangántimgránátokra (Elba sziget), vastimgránátokra és 
csehországi pyropokra, melyek közül a pyropok legtöbbje hatástalan volt a polár 
fényre, a vastimgránátok között csakis a zillerthali almandinok voltak hatásosak, 
a többiek pedig sokszor egy s ugyanazon kristály különböző metszeténél is igen 
eltérő viselkedést mutattak. Vannak egy s ugyanazon módosulatnál isotrop és 
anisotrop viselkedésű kristályok, gyakran váltakoznak isotroprétegek vagy zónák 
optikailag rhombos jellemüekkel, másoknál megint rhombos zónák triklin jelen
tőségűekkel fordulnak keverve elő, stb. Általános s fontos szabályul kimondható, 
hogy az optikai viselkedés a chemiai összetételtől tökéletesen független, ellenben 
lényeges befolyása van arra az alaknak, mit szerző különösen hangsúlyoz. Minden 
alaknak bizonyos sajátság felel meg, melyek egymással szoros viszonyba hozhatók, 
de miután a bennök nyilvánuló kettős fénytörési tünemények másodlagos ter
mészetűek, nem tulajdonítható azoknak döntő befolyás a kristályrendszerré 
vonatkozólag, úgy, hogy e rendellenes tulajdonságok daczára a gránátok a leg
határozottabban szabályos rendszerűek. Különböző mesterséges utánzással, külö
nösen pedig gelatin anyaggal, sikerült szerzőnek ezen tényeket bebizonyítani.

Szerző lényegesen megkülönbözteti a legkisebb részecskék, a molekulák, 
eredeti törvényszerű elhelyeződése következtében beállt kettős fénytörést, az 
utólagosan bekövetkezett hasonló tüneménytől, mely utóbbira az alak lényeges 
befolyással bír. Ennek képződését szerző úgy képzeli, hogy a kristályosodási 
folyamatnál, a megmerevedés egyik rövid pillanatában, nemcsak a tömeg össze
húzódása áll be, hanem bizonyos rendkivüli körülményeknél fogva egyszersmind 
a test alakja is gyakorol nyomásban nyilvánuló hatást ezen összehúzódásra, mi a 
kristálynak rendellenes molekula ellielyeződését idézheti elő, s így annak a kö
zönségestől eltérő optikai tulajdonságokat kölcsönözhet, még pedig az alak 
különféleségétől függő nyomás mérvének megfelelőleg a hatásosság és egyéb e 
tüneménynyel járó mellékkörülmények is változók lesznek.

Nem lesz talán érdektelen ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy a Neues 
Jahrbuch für Mineralogie etc. ugyanezen füzetében A. B en-Saude kősókristályo
kon észlelt kettős fénytörésre nézve hasonló magyarázathoz fordul, mi különben 
is az összes nyilvánítottak közül a legelfogadhatóbb. D r . S zt.

Geológiai chemia. D i e u l a f a i t  (Comptes Rendas. XCV. 999.) régebb idő óta 
igyekszik chemiai úton bebizonyítani, hogy a sólerakodások kivétel nélkül őskori 
tengerek maradékai, és hogy ennélfogva a tengervíznek minden alkatrészét maguk
ban kell foglalniok, főképen a lithiumot, strontiumot és a bórsavat véve tekintetbe.
D. ezek kapcsán továbbá azt is következteti, hogy az ásványvizekben, a melyek a 
permi, a triász és a harmadkon rétegekből kapják sótartalmukat, okvetetlen kimu
tathatónak kell lenni a tengervíz összes sóinak is. Eddigelé csupán a contrexvillei 
és a schinznachi (Svájcz) vizeket vizsgálta meg ebből a szempontból, mint a 
melyekben az elemzők se lithiumot, se strontiumot nem találtak. D. mind a három 
említett alkatrész nyomait kimutatta bennök színképelemzés útján.

P o t i l i t z i n  A. (Journ. d. russ. phys.-chem. Gesellschaft. 1882 (I), 300) a 
naftát kísérő és az iszapvulkánokból kiömlő vizeket vette chemiai vizsgálat alá.
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A kaukázusbeli fúrólyukakból és kutakból kiszivattyúzott s a magától kiömlő 
naftát csaknem mindig több-kevesebb víz kíséri, a mely némely helyütt a naftának 
50—90% ra rúg. A naftaterületnek két, egymástól távoleső határpontjáról való 
vízpróbák elemzése meglepő eredményt szolgáltatott. Az egyikben (Kudako) 1 *953, 
a másikban(Daskezán) 2-150% szilárd alkatrész foglaltatik ; ezenkívül sok nátrium- 
chlorid (1-212—2-026), továbbá jód, bróm, mész, magnézia és kovasav. A szilárd 
anyagban benne foglaltatnak a szerves savak sói is, a melyek igen valószínűleg 
kizárólag zsírsavak. A nafta-vízből tehát a kénsavas sók teljesen hiányzanak. Igen 
tetemes jódtartalma (natriumjodid 0-0098—0-0118) a legtöbb jódos ásványvizét 
felülmúlja s tágabb körben is érdemes a figyelemre.

G-rigorjew  P. (Journal der russ. phys.-chem. Gesellscli. 1882. 310. lap) 
vizsgálat alá vette az oroszországi Ejasan kormányzóság négy különböző helyén 
az u. n. Ancella-rétegben előforduló zöld homokkövet és homokot, a mely a kréta- 
és jura-lerakódások közt fekszik, és Oroszországban sok helyütt megtalálható. 
Vizsgálata szerint a geológusok által homokkőnek nevezett réteg nem egyéb, mint 
glaukonit-phosphorit, a zöld homok pedig inkább glaukonit-liomoknak volna 
nevezhető. Vizsgálata a homokkő négyféle módosulatában 4-7-33, 504-1, 18-51, 
47-13% phosphorsavas meszet, — a homokban pedig 19-79, 14-25, 18-51 phosphor- 
savas meszet mutatott ki, mindeniket glaukonit kíséretében. E vizsgálat kimutatja, 
hogy a rjasani glaukonit-phosphorit mily becses trágya-anyag, — miután össze
tétele nagy mennyiségű phosporsavas mész, mely egy könnyen szétbontható 8° o 

kálit tartalmazó silikáttal van keverve. Ez az anyag könnyen porrá zúzható, és a 
phosphorsav közepes értékének 18"6% felel meg.

T ichborne C. E. C. (London, Pharm. Journ. 1882. 211. lap) a víz kemény- 
ségi fokának meghatározására a szappanoldat helyett az olajsavas nátront ajánlja, 
— 5 köbcm. olajsav, 50 köbcm. alkohol és két csepp ephenolphtalein oldata 
hengerüvegben titrált nátronoldattal közömbösíttetik. Az így képződött egy aljú 
oleát, az elhasznált nátronoldat egyenlő mennyiségével két aljúvá változtattatik 
át, a mely egyenlő rész alkohol és víz keverékével a kívánt térfogatra liigíttatik. — 
Ekként ismerve az oleát tartalmat közvetetten a mész meghatározására használ
hatjuk. (Zeitschr. der Dentsch.chem. Gesellsch. 1883. Januar. Nr. 18.)

Dr. F. S.
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL.

I I I .  S Z A K Ü L É S  1 8 8 3  M Á R C Z IU S  7 -É N .

Elnök: Dr. Szabó József.

1. P ethö Gyula titkár bemutatja L unacsek József felső-esztergályi nép
tanító ajándék-küldeményét, mely legnagyobbrészt czápafogakból, egy csigolyából, 
egy bordatöredékből és két csövescsont töredékéből áll. L unacsek úr e tárgyakat 
Felső-Esztergály határában (Nógrádmegyében) gyűjtötte, azon kavicsos lerakódá
sokból, a melyek dr. Schafarzik F erencz tagtársunk följegyzése szerint a medi
terrán korba sorozandók. A czápafogak legnagyobb példányai az őskori óriás 
czápa, Carcharias megalodon, Agassiz, maradékai ; ezenkívül egy-két Car eh árián pro- 
ductus, Ag., Galeocerdo aduncus, Ag., s számosabb Oxyrhina sp., Laruna sp. és 
Spenonchus sp. egészítik ki a kicsiny gyűjteményt. — A küldeményt a társulat 
köszönettel fogadja s a tárgyak, eddigi szokás szerint, a m. k. földtani intézet 
gyűjteményében fognak elhelyeztetni.

2. I nkey B éla b em u ta tja  d r. P rimics G yörgy kolozsvári egyet, tan á rseg éd 
nek h ivatalos je len tésé t a m ú lt n y á ro n  a fogarasi havasokban és a szom szédos 
romániai hegységrészben végzett átnézetes földtani felvételeiről.

A déli Kárpátok átnézetes felvételében, melyet a most készülő európai tér
kép érdekében a m. k. minisztérium elrendelt, a szerzőn kívül még dr. H erbich 
F erencz és az előadó vettek részt, amaz a területnek keleti, ez pedig nyugoti 
részében. Dr. Primics keleten a törcsvár-kimpulungi vonalig, nyugoton az Olt 
áttöréséig terjesztette fölvételeit, míg éjszakon és délen a hegység tövét szegélyző 
fiatal üledékek képezték kutatásainak határát. Ez a nagy terület, melynek éjszaki 
fele Erdély legmagasabb hegylánczát képezi, magában véve egy egységes, jól ki
fejlett testet képez, melynek földtani szerkezetéről mindeddig vajmi keveset tud
tunk. Az egész hegység túlnyomólag kristályos palakőzetekből van alkotva, még 
pedig, a mint dr. Primics közleményéből kiviláglik, két egymástól eltérő réteg- 
összletből. A fő hegyláncz, vagyis az igazi fogarasi havasok láncza, melynek átlag 
2400 méternyi vízválasztó gerinezén fut végig országunk határa, változatos 
palarétegekből áll. Közönséges csiilámpalák közé amphibolos és chloritos palák 
hosszú s többszörös vonúlatai ékelődnek, melyeket viszont igen sok helyen a 
kristályos mészpalák keskeny szalagjai kisérnek. Itt a kelet-nyugoti csapásirány 
nemcsak a hegyláncz orographiai alkotásában, de a réteg vonulásában és csapásá
ban is világosan ki van fejezve.

A másik rétegösszletben gneisz uralkodik, melyhez kétfelől csillámpala csat
lakozik. Ez a képződmény már egészen román területre esik, orographiailag
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ugyan tetemes magaslatok sorozatát, de nem szakadatlan lánczát képezi, mivel a 
fogarasi főgerinczből fakadó patakok, mindenütt mélyen bevésett völgyekben, ke
resztültörnek rajta.

A kristályos palák egész területén, de különösen annak északkeleti felében 
igen gyakoriak a régi eruptiv kőzetek telérszerü áttörései: főleg diában, azonkívül 
diabanporphyrit, diorit, epidiorit, végre egyes helyeken gránit és porphyr tarkázzák 
ily módon a földtani térképet.

Mindezen kőzetek petrographiai vizsgálata sok érdekes adatot tüntet fel; 
nevezetesen számos ritkább ásvány, u. m. cyanit, staurolith, enstatit, sphén, tnr- 
malin, gránát stb. találtattak.

A terület keleti részében a Királykő hatalmas mésztömege magaslik (jura
mész ?) s ehhez csatlakozik Törcsvár vidékén a krétakörnek többnemű üledéke.

Az eoczén-kor conglomerátja és homokköve a hegység déli tövén lép fel egy 
pár keskeny szalag alakjában, egy nagyobb előfordulás pedig Kopoceninél az Olt 
partján egészen a palák közé ékelve mutatkozik.

Fiatal neogén-rétegek szegélyzik a hegységet, úgy déli, mint éjszaki oldalán.
Mindezen földtani képződmények elrendezését egy a jelentéshez mellékelt 

1 : 300,000 arányú színezett térkép illusztrálja, míg a hegység bonyolódott tekto
nikájáról egy másik melléklet öt szelvényrajza ad fogalmat.

Hajdani jégárak nyomait a szerző hiában kereste.
Előadó sajnálja, hogy a saját felvételei, melyek a múlt év nyarán a Páring, 

Ketyezát és Surián hegytömegek középső részeiben mozogtak, még nem kapcsol
hatók össze P rimics úr érdekes eredményeivel. Azonban figyelemreméltónak 
tartja, hogy a kristályos paláknak ama kétféle vonulata ott is megkülönböztethető, 
csakhogy más geographiai sorrendben : mert itt a csillámgneisz és csillámpala 
főzöme a Surián hegységben mutatkozván, éjszakra esik a vegyes palák vonulatá
tól, mely viszont az ország határán és azon túl a Páring főgeiinczén átcsap, más
felől azonban a Eetyezát éjszaki oldalán újra mutatkozik. Ugyan e két vonulatot 
konstatálta B öckh igazgató úr a bánsági hegységben, tehát az egész hegyláncz 
nyugoti végében, és így remélhető, hogy a folytatandó felvételek végre is ezen 
nagy hegyláncz tektonikájában egy összhangzó átnézetes kép szerkesztésére fog
nak vezetni.

3. Matyasovszky Jakab az oláhországi «Skit la Jalornnitza» zárdabarlangról 
szólva és bemutatva az 1880 nyarán tett kirándulása alkalmával ott gyűjtött 
csontmaradékokat, mindenekelőtt a zord, vadregényes Bucsecs hegycsopoitozatot 
vázolja, mely délkeleti Erdélynek legnagyobb hegytömegét képezi. A Bucsecs 
hegycsoportozat déli része Romániához tartozik és közvetetlen a 2508 méter ma
gas «La O/nu» hegy aljában, hol a Jalomitza hegyi patak veszi eredetét, szűk, 
3000—4000 láb magas, függélyes mészkőszirtek közt, van a nagyszerű barlang, 
mely «Pestiete Scitta» (magyarúl «Zárdabarlang») név alatt ismeretes. Ez az 
elnevezés onnan származik, hogy a nagyszerű, körülbelül 25 méter magas és 
25 méter széles barlang nyílásában egy román zárda és egy kis templom van 
építve, hol télen-nyáron 6—7 kalugyer barát tartózkodik. E regényes barlang 
nem igen ismeretes szélesebb tourista körben; csak a brassóiaknak volt régente 
kedvencz kiránduló helyök, és újabb időben, mióta a román udvar és a bojárok 
Sinaján nyaralnak, szintén nagyon felkapott kiránduló hely.
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Hogy e zárdabarlangban csontmaradékok fordulnak elő, eddigelé nem volt 
ismeretes. Dr. C. J. A n d r a e , a ki 1854-ben látogatta meg a barlangot, őskori em
lősök csontjait sejtette, de egyetlen darabot sem volt képes a barlangban fel
fedezni, daczára az egyik barát figyelmeztetésének, a ki azt erősítette, hogy ré
gebben medvecsontokat találtak volt a barlangban, a melyeket azonban, abban a 
bitben, hogy elhullott állatok maradékai — a mi a környéken mai napság sem 
ritka eset — kitakarítottak a barlangból. Minthogy azóta a talajt tetemes vastag
ságú új réteg borítja, az ásatások alig vezettek volna sikerre. — Az előadó által 
gyűjtött csontok nem is a barlang fenekéből valók, hanem egy lencse-idomú 
mész-zsugorékkal kitöltött üregben fordúlnak elő, mely a szálban álló szilárd 
juramészben helyezkedik el és pedig a bejárástól tekintve a barlang jobbkéz felőli 
falában fél méternyi magasságban a fenekétől, közvetetlenül a kolostor déli fala 
mögött. Előadónak is csak úgy sikerült a dolog nyomára s néhány csontdarab 
birtokába jutni, hogy az egyik barát szavai szerint a barlang falában valami régi 
szent ember csontjai vannak eltemetve, a mit ők csakugyan féltékenyen őriznek is. 
A csontokat tartalmazó kőzet szilárd, szürke mészzsugorék, mely azonban szilárd
ságánál s a benne levő tömött mészpát-kristályoknál fogva kristályos mészhez 
hasonlít. Benne faszén és homok, valamint nehány Clausilia és Helix  is található. 
A csontmaradékok igen épek s nagyon is jelenkori kinézésüek. Matyasovszky mind
össze sem gyűjthetett sokat, minthogy kényes helyzetében csak sebtében és titok
ban láthatott utána. A bemutatott példányok : két teljesen ép és egy töredék záp- 
fog, vagy juh vagy kecske állkapcsából, a mit azonban a szarvak vagy legalább a 
homioknyúlványok híján bajos dolog pontosabban meghatározni; továbbá egy 
állcsonttöredék, mely hamuval és faszéndarabkákkal együtt szilárdén ül a kőzet
ben ; ezenkívül bordák és csöves csontok maradékai. — Hogy vájjon itt diluviális 
emlősmaradékokkal vagy ifjabb csontokkal van-e dolgunk, azt egyelőre nem lehet 
biztosan eldönteni. Erre nézve pontosabb és zavartalan kutatásokat kellene vé
gezni, a mi azonban most még lehetetlen. A barátok e csontokat szigorúan őrzik 
s a további vizsgálatokat csakis az ő tudtokon kívül lehetne megejteni.

4. Dr. Staub Móricz : Harmadkon növények a Felek hegy rétegeiből. A Ko
lozsvár melletti feleki hegy márgapalájában a következő növénymaradványok for
dulnak elő : Confervites sp., Cyntoseira Partschii, (Sterbg.), Pinus hepios, (Ung.), Se
quoia Sternbergii,( G o k p p . ) ,  Phragmites oeningensis, Al. Br., Cyperites senarius,(Heer.), 
Typha latissima, Al. Br., Engelhardtia Brongniarti, Sáp. és Phyllites, sp. Egy 
növénymaradmánynak hitt darabon sikerül az előadónak a véső segítségével a 
Bibio Kochii, n. sp. rovart is fölfedezni. A fossiliákat tartalmazó márgapala-rétegek 
közvetlenül azon rétegeken települnek, melyekben a Kolozsvár vidékén ismeretes 
homokkőgömbök fordulnak elő és melyek a csekély zárványok után Ítélve, az 
az aquitániai emelethez tartoznak. Hogy ez a márgapala is ide számítandó-e, erre 
semmi alapos bizonyítékunk nincs, mivel homokkőgömbök Erdélyben a magasabb 
emeletű homokos rétegekben is igen gyakoriak; legközelebb ide a Costa cél maré 
nevű meredek hegyoldal tetején az alsó mediterrán emeletű kórodi rétegek van
nak feltárva kétségtelen puhánykövületekkel és azonnal alattuk itt is a Cyrena 
neműt riata-tartalmú homokkövek jönnek. A Bibio Kochii-i, e rovart jellemző sa
játságainál fogva, el kellett különíteni a hozzá közel álló Bibio mon'o-tól. A Bibio- 
fajok legnagyobb számmal a radoboji és az oeningeni rétegekben találtattak.

Földtani Közlöny. X III. köt. 1883. 14
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A 9 növénymaradvány közűi csak 7 volt fajilag meghatározható. Ezek kö
zött a Cystoseria Partschn, (Stebnbg.), melyhez az előadó a C. Hellii, ÜNG.-t is 
hozzácsatolta, a legtöbb maradványt szolgáltatta. Eddig ez a növény csak a szár- 
mátbeli rétegekből volt ismeretes, csak a C. Hellii nevű alak találtatott Radoboj 
mellett. Cyperites senarius, H eer, eddig csak Oeningen mellett találtatott. Á többi 
növények mind már régibb korszakokban léptek föl és az egész harmadkorban 
nagyon el voltak terjedve. Mindazonáltal tekintve azt, hogy a fajilag jól meg
határozható 7 növény közül 6 az első, ugyanannyi a második mediterránbeli réte
gekből ismeretes (nevezetesen 5 az oeningeni flórához tartozik), a települési viszo
nyokból Ítélve azonban az első mediterránnál magasabb színtájba nem sorozhatok, 
a valószínűség a mellett szól, hogy a feleki növény-, hal- éi rovarmaradványokat 
tartalmazó márgapala az első mediterrán emelethez számítandó.

IV . S Z A K Ü L É S  1 8 8 3  Á P R I L I S  4 -É N .

Elnök: Dr. Szabó József.

1. Dr. Krenner József Sándor három ásványtani közleményt adott elő, 
bemutatva egyszersmind az előadás tárgyát képező eredeti példányokat. Közle
ményei a következők voltak:

a) Emplectit Rézbányáról. Előadó a nemzeti múzeumban levő, P eters által 
Bisrnuthin-nak meghatározott érczet, mely a levegőn idővel sárgás színűvé válik, 
tüzetesebben megvizsgálta és azt találta, hogy az érez rezet is tartalmaz. L oczka 
József elemzése alapján kiderült, hogy ez a réz-bismuth-sulphid nem egyéb, mint a 
ritka Emplectit.

bj Realgar és Auripiyment Boszniából. Fauser Antal gyógyszerész a nemzeti 
múzeumot két ásvány-példánynyal ajándékozta meg, a melyeket B raun állam- 
tanácsostól kapott. Az egyiken alakra és nagyságra nézve a tajovai lelettel meg
egyező, főleg Auripigment kristályok ülnek, kissé eltorzúlt alakokban, míg a 
másikra gyönyörű Realgar kristályok vannak rátelepedve. Ez utóbbiak oszloposak 
a főtengely irányában s a Miller fölállítása szerint a következő alakok mutatkoz
nak rajtuk: 100, 010, 001, 210, 430, 110, 012, 011, 032, 201, ÍOl, 212, 111, 434, 
T~21, 610, 120, 250, 212.

Ezen 19 alak közül három e boszniai Realgaroknak sajátja. Ez a két arzén- 
sulphid kvarcz társaságában fordúl elő, elmállott agyagcsillámpalán. Lelőhelye 
Kresevo.

c) Schweitserit Doynácskáról. A svájezi Zermattról származó Schweitzerit 
ásványhoz hasonló szerpentinfaj fordúl elő Dognácskán az Archangel bányában. 
Loczka József ezt az ásványt chemiailag elemezte. Az elemzés eredményeit az 
előadó szintén bemutatta.

2. Roth L ajos: Otucsácz és Eszék hydroyraphiai viszonyairól. A nevezett két 
helyen állomásozó katonaság közt váltóláz és typus uralkodván, a katonai orvosok 
e betegségek okát az ivóvíz rossz minőségében keresték, mi a bécsi katonai egész
ségügyi bizottság megvizsgálásából s e vizsgálás nyomán adott véleményéből tel
jesen be is bizonyúlt. 'A közös hadügyminisztérium ennek következtében tájéko-
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zásúl a m. kir. földtani intézettől kérvén Otocsácz és Eszék környéke földtani 
viszonyaira nézve véleményt, annak megadása az intézeti igazgatóság részéről' 
előadóra bízatott, ki is e megbízásnak, — minthogy az országos magyar földtani 
intézet részletes földtani fölvételei a Dunán till délre eddi? csakis a Dráváig ter
jedtek — az irodalomból összeszedett adatok nyomán megfelelt.

Előadó először a borvát Karstban fekvő Otocsácz helység földtani viszonyait 
tárgyalva, több példában illusztrálja, hogy hogyan képzelhető e vidéken a föld
alatti víz közlekedése s annak befolyása a kutak vizére, és azon végeredményre 
jut, hogy Otocsáczra nézve alig lesz más valami ajánlható, mint a Gacska folyó 
átszűrt vizének ivása.

Eszék környéke földtani viszonyainak tárgyalására térve át, az e várostól 
É-ra Baranyamegyében fekvő vidéket a kir. földtani intézet felvételei, a Dráván 
till fekvőt pedig szintén csupán irodalmi adatok alapján tárgyalja, a  végeredmény, 
melyre előadó jut, annyiban kedvezőbb, mint Otocsácznál, amennyiben a geoló
giai viszonyokból kimutatja, hogy Eszéknél artézi kút fúrása lehetséges, mely 
kétségkívül jó minőségű vizet is fog szolgáltatni.

3. K a l e c s in s z k y  Sándor : Az Alsó-Tatra füveden nagy kitelj edésben előforduló 
lápföldről szólott, a melyet már ez évben a külföldiekhez hasonlóan, az úgyneve
zett moorfürdSnek fognak felhasználni s ez által gazdagabb lesz, a már most is 
igen kedvelt és kies vidékű Tátrafiired. Felemlíti, hogy e lápföldben egészen ép és 
kemény atörzseket találhatni és hogy eredetét az ott lakók egy nagy árvíznek 
tulajdonítják, a midőn egyúttal a Tar patak (Kolbach) iránya is megváltozott.

Ezután áttér előadó a lápföld mennyiségi elemzésére, kimutatva, hogy jelen
tékeny humus-savat s egyéb szerves savakat, minő krensav (Quellsäure) apukrensav 
(Quellsatzsäure), vízben oldható Yas, Calcium, Magnesium, Aluminium, Natrium 
8 Kaluim sókat, kovasavat tartalmaz. Ezeken kívül viaszkot, gyantát, humus-savat, 
sósavban oldható szervetlen anyagot, a mely sok vasat tartalmaz, végül növényi 
rostokat és homokot. — Ezen mennyiségi elemzésből azt következteti, hogy gyó
gyászati szempontból valószínűleg igen hathatós gyógyhelye lesz Magyarországnak..

V . S Z A K Ü L É S  1 8 8 3 .  M Á JU S  2 -Á N .

Elnök: Zsigmondy Vilmos.

1. L óczy L ajos a keleti Himalájába tett kirándulásáról szól, melyet gróf 
Széchenyi Béla expedicziójában 1878 februárjában Dardzsilingből a független 
Szikkim en át, egész Tibet határáig kiterjesztett.

Miután leírja 25 napig tartó útjának menetét, a Terai-on és a Himaláján 
gyűjtött geológiai tapasztalatait ecseteli röviden.

A Terai, mely a malária láz-miatt oly veszélyes az emberre, nem egyéb 
mint a Himalája lábától a bengáli síkságra lenyúló törmelékéjtő ; melyen a pata
kok folyton változtatják folyásukat, a vizet átbocsátó és vízzel telített talaj majd 
nagyon száraz, majd felette nedves, erdők nincsenek rajta és a múló sás és nád 
növényzetnek évenként rothadásba menő anyaga szüli a veszélyes miazmát. 
A Terai dzungle kietlen téli képe után annál fölségesebb a Himalája, mely sehol
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sem emelkedik ki oly hirtelen az indiai alföldből, mint Szikkimben. Az indiai 
Musszon-vidék növényzete itt leggazdagabb: a föld legmagasabb kiemelkedései 
sehol sem érhetők el oly könnyűszerrel, mint Dardzsiling vidékéről. A glecserek 
egykori nagyobb kiterjedésének biztos felismerése 3000 méternyi magasságban volt 
még a kirándulás eredménye. Még fontosabb azonban a hegyszerkezetre vonatkozó 
észlelés.

Az indiai geologok «JAnver Himalaya* (Alsó-Himalája) névvel különítik el 
a Himalája kiiLő déli lánczait a Central Himalájától, melyet a föld legmagasabb 
kiemelkedései alkotnak; az Alsó-Himalája előtt még a Sub-Himalája harmadkori 
rétegekből álló halmai kísérik a Gangesz lapályát. Szikkimben ezen elkülönítést 
nagyon bajos keresztül vinni: a harmadkori előhegység itt egészen hiányzik, a 
«Lower Himalaya» geológiai öve pedig a főgerinczével elválaszthatlanúl függ össze. 
Mindazonáltal itt is, miként a Himalája külső lánczának nyugati végén Szimlánál 
a telepedési viszonyok hasonlók. Mindkét helyen agyagpalák, agyagcsillámpalák, 
csillám- és ampliibólpalákból stb. álló képződmények gneisz által födetnek és 
együtt meredek dőlésben éjszakfelé hajlanak. Látszólag a homokos és agyagos üle
dékes rétegek régieb' ek a rajtok nyugvó metamorf paláknál és gneisznál. A Hima
lája indiai lejtőjének ezen problematikus szerkezete még nincs megfejtve. Med- 
l i c o t t  azt véli, hogv a Central gneisz felemelkedése után az erózió mély völgyeket 
vájt az általa képzett hegységbe, mely később alámerülve, azon paleozoi rétegek, 
melyek a Himalája déli lejtőjén előfordúlnak, a völgyöblökben lerakodtak; későbbi 
összegyűrődés következtében azután a gneiszrétegek helyenként áthajló helyzet
ben vannak és csak látszólag fedik a náláuál fiatalabb rétegeket. M a l l e t , ki 
1874-ben az angol Szikkim geológiai felvételét foganatosította és itt a paleozoi 
rétegsort gneisz által nagy területen fedve találta, azon nézetét fejezte ki, hogy a 
Dardzsilingi gneisz ifjabb a felső karbon vagy permi képződményeknél, melynek 
jelenlete fosszil növények által konstatáltatott; az ő felfogása szerint tehát itt az 
alul rendes képű szedimentek a másodkor elején alakultak át a föld legrégibb üle
dékeit jellemző kristályos kőzetbe, a gneiszba.

Más geologok és nevezetesen dr. Griesbach, a földkéreg egy nagy ráncz- 
vetésének tulajdonítják azt, hogy a Himalája déli lejtőjén a régi gneisz telepek a 
nálánál fiatalabb üledékek tetejébe kerültek. Lóczy ezen utóbbi nézethez csatla
kozik és az Alpesekben gyűjtött tapasztalatok alapján, annál valószínűbben véli 
kimutathatni a szikkimi esetre vonatkozólag egy óriási földredő létezését, melyben 
a gneisz 25 kilométernyi szélességben fiatalabb rétegeket takar: mivel MALLET-nek 
egynémely észlelését és föltevését, melyekre e geológus a triaszkorú gneisz meta
morfózis elméletét alapította, téveseknek ismerte fel.

2. Dr. Staub Móricz értekezik a Pinus palaeostrobus, E ttgsh. nevű fosszil 
fenyőfáról, melyről a phytopalaeontologiai irodalomban hazánkra nézve még nem 
tétetett említés. A bemutatott példányok egyikét Roth L ajos főgeologus Krasso- 
Szörénymegye mediterrán rétegeiben; a másodikat dr. Schafarzik F erencz geokr 
gus a budapesti nummulitmészben találta.

Különösen ez utóbbi példány engedi meg az élő Pinus Strobus, L. nevű fajjal 
való összehasonlítást. A m. kir. földtani intézet gyűjteményében megtalálta az 
előadó a fosszil faj leveleit is Stur D. meghatározása szerint. Ezek a leletek nagyon 
tágítják a faj vertikális és horizontális elterjedését. Ugyanis eddig a liguriai emelet
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rétegei voltak azok, melyekben legelső fellépését megállapították; a budapesti 
lelet azonban azt mutatja, bogy a ligurien-t megelőző bartonienben is tenyészett e 
fa Európa földjén. A fosszil faj élő utóda az észak-amerikai Pinus Strubus-ban 
ismerhető föl.

2 1 3

I I I .  V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S  1 8 8 3  F E B R U Á R  7 - É N  

Elnök : Dr. Szabó József.

Elnök jelenti, hogy a közgyűlés által kinevezett küldöttség január 28-ikán 
tisztelgett Reitz F rigyes miniszteri tanácsos úrnál, társulatunk tiszteletbeli 
elnökénél, a ki a közgyűlés választását örömmel és köszönettel vette tudomásul s 
megigérte, hogy a jövendőben sem fog megszűnni a társulat érdekeit tőle telhe- 
tőleg előmozdítani.

A titkár bejelenti az új tagokul ajánlottakat, a kik, névszerint
Bíró L ajos, kerületi phylloxera-biztos Tasnádon ; ajánlja Dr. Staub M.
Kohaut Rezső, egyetemi tanársegéd Budapesten ; ajánlja dr. Schafarzik F.
Szádecziiy Gyula, v. tanárjelölt Budapesten ; aj. Dr. Schafarzik F.
Zsigmondy Árpád, bányatiszt Resitzabányán ; aj. Zsigmondy Vilmos.
Mindannyian egyhangúlag megválasztattak.
Ezek után a választmány több folyó ügyet intézett el.

IV . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S  1 8 8 3  M Á R C Z IU S  7 -É N .

Elnök : Dr. Szabó József.

A titkár jelenti, hogy a Földtani Intézettel kötendő szövetség ügye végleges 
stádiumba lépett és felolvassa a Földtani Intézet igazgatóságának átiratát, a mely
ben arról értesíti a titkári hivatalt, hogy a nagym. földmivelés-, ipar- és kereske
delemügyi minisztérium az elébe terjesztett föltételek némi módosítása mellett 
társulatunk számára háromszáz (300) frt segélyt engedélyezett s az összeget egy
idejűleg utalványozta is. — A választmány e kedvező eredményt örömmel veszi 
tudomásúl s a minisztérium által bekivánt, a kölcsönös jogokat és kötelezettsége
ket magában foglaló okirat elkészítésével a titkárt bízza meg.

A titkár elszomorodással jelenti, hogy báró P odmaniczky János, társulatunk 
egyik legrégibb (1851 óta) alapító tagja a múlt hónapban 102 éves korában el- 
húnyt Csaba-Keresztúron. — Szomorú tudomásúl szolgál.

Jelenti továbbá a titkár, hogy új tagokúi négyen ajánltatnak megválasztásra.
B ornschegg Keresztély, a Victoria bányarészvénytársulat bányaigazgatója 

Várallján, Baranyamegyében ; ajánlja dr. Staub Móritz. Továbbá : D ologh János 
kir. bányatanácsos, Joós L ajos, k. bányagyakornok és Martiny I stván, k. bánya
tiszt Selmeczbányán, mind a hárman a selmeczi fiókegyesület ajánlatára.

A titkár bemutatja az ajándékúl beérkezett könyveket, a melyek köszönet
tel fogadtatnak.



Elnök azt a kérdést intézi Böckh igazgató úrhoz, vájjon Primics György- 
nek az iménti szakülésen bemutatott értekezése nem jelenhetnék-e meg a Föld
tani Intézet Évkönyvében ? — Böckh igazgató úr szívesen fogadja az ajánlatot 
s ennélfogva az Értekezés hozzá fog áttétetni kiadás végett.

Erre a választmány több folyó ügyet intézett el, a melyek után
L óczy L ajos felolvassa báró Richthofen magánlevelének egy részét, a 

melyben köszönetét fejezi ki tiszteleti taggá való megválasztatásáért s kellemesen 
■emlékezik vissza magyarországi tartózkodására és tanulmányaira.

Staub és P ethő jelentik, hogy ők szintén kaptak privát-levelet báró 
E ttingshausen és illetőleg Zittel tanár uraktól, a melyben örömüket fejezik ki 
a kitüntetésért.
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v. r e n d k í v ü l i  v á l a s z t m á n y i  ü l é s  1 8 8 3  m á r c z i u s  2 0 - á n .

Elnök : Dr. Szabó J ózsef.

Elnök az ülést megnyitva, előterjeszti, hogy e rendkívüli választmányi ülés 
főtárgya egy tag kiküldése az 1885-ben Budapesten tartandó átalános kiállítás 
országos bizottságába.

A titkár felolvassa gróf Széchenyi Pál földmívelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi miniszter átiratát, melyben a társulatot egy bizottsági tag kiküldésére fel
szólítja s ezzel kapcsolatban felolvassa egyszersmind a kiállítás országos bizottsá
gának szervezési szabályzatát.

A kiküldendő tag személyére nézve hosszabb eszmecsere fejlődött, melynek 
bevégződtével az elnök titkos szavazást rendelt el. Ennek eredménye az volt, 
hogy az országos bizottság tagjává szótöbbséggel Gesell Sándor bányatanácsos 
és kir. bánya-főgeologus választatott meg.

A titkár jelenti, hogy a pesti hazai első takarékpénztár-egyesület legutóbbi köz
gyűlésén a társulat részére 50 frtot utalványozott. —Köszönettel vétetik s a taka
rékpénztár igazgatóságával a társulat köszöneté átiratban fog közöltetni.

Báró Splény Béla választmányi tag jelenti, hogy okányi Szlávy J ózsef 
koronaőr ő nagyméltósága 200 írttal a társulat alapító tagjai sorába óhajt lépni. 
Szlávy J ózsef úr ő excellentiája az alapszabályok értelmében a társulat pártoló 
tagjává egyhangúlag megválasztatott s részére a szabályszerű oklevél kiadása el
rendeltetett.

V I. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S  1 8 8 3  Á P R I L I S  7-É N .

Elnök : Dr. Szabó J ózsef.
A titkár felolvassa azon átirat fogalmazványát, mely a társulat s a földtani 

intézet kölcsönös jogait és kötelezettségeit foglalja össze a legközelebb megkötött 
szövetség tárgyában. — Egyhangúlag elfogadtatott.

Jelenti továbbá a titkár, hogy Semsey Andor, Zittel Károly és báró 
E ttingshausen Konstantin tiszteleti tagok az elnökhöz intézett levelekben fejezik
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ki köszönetüket megválasztatásukért és hogy b. Ettingshausen nehány müvének 
különlenyomatát is megküldte a társulat könyvtárának. — A levelek felolvastat
nak s köztetszéssel vétetnek tudomásul.

Bernáth J ózsef r. tag a választmányhoz levelet intézett, melyben a ma
gyarországi természetes ásványvizek ügyét ajánlja a választmány pártfogásába 
azzal a kérelemmel, hogy szíveskednék e fontos czikknek az 1885-ik évi átalános 
kiállításon leendő mélló bemutatásáról gondoskodni.— A választmány az eszmét 
helyesnek és üdvösnek tartja, de a kivitelre nézve Bernáth úrtól positiv javaslatot 
kér, egyébiránt Gesell bányatanácsos urat, mint a társulat küldöttét az országos 
bizottságba, figyelmeztetni fogja az ügyre.

Zsigmondy alelnök kétli, hogy az ásványvizek a földtani és bányászati cso
portba fognak e soroztatni s nem a chemiaiba-e, mint Párisban a legutóbbi kiál
lításon. (A mint azóta értesültünk, az országos bizottság a természetes és mester
séges ásványvizeket a közegészségügyi csoportba osztotta be. — Szerk.)

A titkár bemutatja a selixeczbányai fiókegyesület Közgyűlésének jegyző
könyvét, a mely szerint az 1883 január 24-én tartott Közgyűlésen P latzer 
F erencz a különös érczelőfordulásokról tartott előadást. Az ezután következő 
tisztújítás alkalmával elnökké P éch Antal, titkárrá Cseh L ajos ismét megválasz
tattak. — Tudomásul szolgál.

Űj tagúi ajáiíltatik a miskolczi polgári iskola, ajánlja a titkár. Egyhangúlag 
megválasztatott.

2R >

A magyar királyi földtani intézet könyv- és térképt rának használati
szabályzata.

1. §. Az intézeti könyv- és térképtár első sorban az intézet tagjainak van 
hivatva szolgálni. A belszemélyzeten kívül azonban a «Magyarhoni földtani tár
sulat» tagjainak, valamint egyéb, a földtannal foglalkozó szakemberek- vagy tu
dománykedvelőknek e tárak használata szintén megengedtetik.

2. §. Úgy az intézeti tagok, mint más budapesti lakosok által, kik az inté
zetnek nem tagjai, bármely munka vagy térkép házi vagy bázonkívüli használatra 
is kikölcsönözhető. Kivételt szenvednek egyes nagyobb értékű és ritkább könyvek 
és térképek, melyek az intézeten kívül leendő használatra rendszerint ki nem 
adatnak és csak kivételes tudományos munkálkodásra s a m. kir. földtani intézet 
igazga'óságának külön engedélye mellett adhatók ki.

Kötetlen egyes munkák, kötetlen folyóiratok, valamint szótárak és fölhu- 
zatlan térképek házonkívül egyáltalában ki nem adhatók.

3. §. Rövid idei használat czéljából kivett művek a könyvtári helyiség köze
lében kijelölendő olvasó helyen betekinthetők, mely esetben az intézethez nem 
tartozó egyéneknek valamely munka átnézése közben a tenta használata vagy az 
átrajzolás meg nem engedtetik.

4. §. Az intézet tagjainak, belmunkatársainak, valamint a magyarhoni föld
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tani társulat tisztviselői- és bizottsági tagjainak minden a 2. §. szerint kiadható 
munka egyszerűen térítvény mellett adatik ki.

5. §. A magyarhoni földtani társulat helybeli tagjai az intézeti tárakból 
kölcsönkép műveket (2. §.) csak a földtani társulat valamely tisztviselőjének vagy 
bizottsági tagjának jótállása mellett nyerhetnek. Más egyéneknek könyv- és tér
képtári munkák csupán az illető mű értékének megfelelő biztosíték letétele mel
let adathatnak ki.

A vidékre való kölcsönzés csak egyes kivételes esetekben az igazgatóság 
által engedélyezhető, ez utóbinak fentartatván minden ily esetben az illető tárgy 
biztosítására szolgáló föltételeket megállapítani.

6. §. Az intézeti tagoknak és belmunkatársaknak helybeli használatára ki
kölcsönzött kötetek száma a 30-at, mások által kivetteké pedig az 5-öt meg nem 
haladhatja.

Térképek csak csekély (4—5) számban adatnak ki.
7. §. Minden kivenni szándékolt munkáról külön térítvény állítandó ki, s 

az e czélra nyomatott minták rovatai pontosan kitöltendők.
A térítvény aláírásával az illető magát az intézet által szabadon választandó 

bíróság sommás eljárásának aláveti.
8. §. Mindaddig, mig valamely térítvény a könyvtárban van, a kiállító, ille

tőleg jótálló oly kép felelős a rajta megnevezett műért, hogy annak elvesztése ese
tén kötelezi magát azt az intézet számára saját költségén újból megszerezni, vagy 
esetleg a kárösszeget lefizetni.

9. §. Intézeti tagok- és beldolgoz ótársakra nézve minden mű kikölcsönzése 
4 (négy) hétre szól, melynek letelte után az illető munka használati joga arra 
száll át, ki magát azon műre időközben előjegyezte. Előjegyzés hiányában a kér
déses munka továbbra is megtartható.

Egyéb kölcsönvevők kötelesek a kivett könyveket 4 (négy) hét, térképet 
ellenben 8 (nyolcz) nap leforgása alatt beszolgáltatni.

10. §. Az összes kikölcsönzött munkák az általános átvizsgálás megejthetése 
végett junius hó 1-éig okvetlenül beszolgáltatandók. Egyébiránt megjegyzendő, 
miszerint a könyvtárnok által átvizsgálás czéljából, vagy bármi más, intézeti ér
dekből folyó okból bármikor bekért művek a felszólítás vétele után azonnal be- 
szállítandók.

11. §. Ha helybeli kölcsönvevő valamely tárgyat a megszabott határidőre be 
nem szolgáltat, akkor írásban megintetik, mely intés vétele után köteles egyúttal 
20 krt szolgadíjul lefizetni. Ha pedig e megintés daczára a kérdéses művet 3 (há
rom) nap alatt be nem küldi, akkor az saját költségére elhozatik, mi mellett az 
illető ismét 20 kr. szolgadíj fizetésére van kötelezve ; a mű át nem adása esetén 
az elveszettnek tekintetik s a 8. §. illetőleg a 12. §. határozatai alkalmaz
tatnak.

A vidéken lakó kölcsönvevő, a ki a kölcsöntárgyakra előirt határidőt be 
nem tartja- szintén megintetik s ezért 20 krt köteles fizetni ; ha pedig ennek 
daczára a kölcsönvett művet 8 (nyolcz) nap alatt be nem küldi, a posta és levelezési 
díjak fejében járó 1 frt lefizetésének kötelezettsége mellett még egyszer felszólít- 
tatik, de ha második felszólítástól számítandó 8 (nyolcz) nap alatt a kérdéses mű 
a földtani intézethez be nem érkezik, az elveszettnek tekintetik, s így ez eset
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ben is a 8. és 12. §§. értelmében járatik el, illetőleg az elveszettnek tekintett mű 
egyenesen a lefizetett biztosítékból téríttetik meg.

12. §. A kölcsönvevő a felszólítástól számított 2 hét, az esetleges jótálló 
pedig 2 hó alatt tartozik a térítvény aláírásával járó fizetési kötelezettségének 
eleget tenni, mely határidő lejárta után a kérdéses összeg bírói utón hajtandó be.

13. §. Ha több kötetből álló egyes művek s folyóiratok, vagy több darab
ból álló térképek egyes részei elvesztetnének vagy megcsonkíttatnának s ezen ré
szek külön megszerezhetők nem volnának, az illető köteles az egész munka, folyó
irat vagy térkép megvétele vagy azok árának letétele által kárpótolni az intézetet. 
Ilv esetekben a hézagos vagy megcsonkított munka természetesen a megtérítő 
tulajdonába megy át.

14. §. Oly egyének, a kikért a jótálló volt kénytelen valami hátrányt szen
vedni, vagy kiktől valamely műnek értékét bírói utón kellett behajtani, a könyv
tár használatától egyszer s mindenkorra eltiltatnak.

15. §. Az egyes munkáknak esetleg vidékre való kiküldése, valamint a 
visszaküldés is, a kölcsönző terhére és felelősségére történik.

16. §. A könyv- és térképtár június 1-étől augusztus 1-éig zárva van.
1 7. §. Kikölcsönzések az intézet tagjai vagy belmunkatársai által — vasár- 

és ünnepnapoknak kivételével — naponként d. e. 9—2 óra közt, bárki más által 
csupán 12 — 1 óra közt a könyvtárnok vagy helyettesének közvetítése mellett 
történhetnek.

Kelt Budapesten, 1883. fsbruár 26-án, a m. kir. földtani intézetnek 1882. 
évi deczember 11., 13., 15., és 30-án tartott értekezletéből.

(P. H.) A  m. k. fö ld tan i in té ze t  igazg a tó sá g a :
B ö c k h  J á n o s  s . k .

9777. sz.
Jelen szabályzatot ezennel jóváhagyom.
Budapest, 1883. márczius /-én.

(P. H.) A miniszter helyett:
M a t l e k o v i c s  s . k .

KÜLÖNFÉLÉK.
A földtani intézetből. Kinevezések. A földművelés-, ipar- és keres

kedelemügyi miniszter a m. k. földtani intézethez G e s e l l  S á n d o r  bánya- 
tanácsost és m. kir. bánya-geologust bánya-fögeologussá, telegdi B o t h  
L a j o s  osztálygeologust /ögeologussá, L ó c z y  L a j o s  m. nemzeti múzeumi 
segédőrt osztálygeologussá nevezte ki.

Geológiai fölvételek Magyarországon 1883 nyarán. A m. kir. 
Földtani Intézet tisztviselői az idei felvételi időszak alatt, junius—szep
tember hónapok folytán, a múlt évi munkálatokat folytatva* ismét a Ma

* B- a fölvételi jelentéseket a Közlönynek ezidei füzeteiben.
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gyár erdélyi határhegységben és illetőleg ennek kiegészítő deli részeken a 
Bánsági hegységben foglalkoznak. Némi kivétel csak anyiban fordul elő. 
hogy az intézet két tagja, mielőtt a tavalyi terület folytatásához hozzáfogna, 
Esztergom (dr. Schafarzik) és Piszke vidékén (dr. Hofmann) az eddig még 
részletesen föl nem vett pontokat fogja feldolgozni és térképezni, úgy hogy 
az idén azok a kicsiny hiányok, a melyek egyrészről Stürzenbaum József 
komáromi és H antken Miksa esztergomi föltételei között, másrészt a Hant
ken és dr. Koch Antal által felvett területek közt maradtak, véglegesen ki 
fognak egészíttetni. Ezzel Magyarország dunántúli részének geológiai rész
letes fölvétele és térképezése teljesen be lesz fejezve.

Az országos fölvételek gelogusai az idén is két osztályba vannak cso
portosítva.

Ez első vagyis az északi osztály tagjai dr. Hofmann Károly főgeolog, 
egyszersmind osztályvezető, Matyasovszky Jakab és Lóczy Lajos osztály- 
geologok, dr. Pethő Gyula segédgeolog s dr. Koch Antal kolozsvári egye
temi tanár mint külön megbízott. — Dr. Hofmann Károly az esztergom- 
vidéki (Esztergom és Komárom megye területére terjedő) felvételek bevégzése 
után Szathmár és Szolnok-Doboka megye határos részein folytatja fölvételeit 
s hozzácsatlakozik mint közreműködő dr. Pethő Gyula. — Matyasovszky Ja
kab főleg a Bézhegység térképezésével fog foglalkozni Biharmegye terüle
tén. — Lóczy Lajos a Maros jobb partján, kissé a balpartra és átcsapva 
Arad, Temes és kis részben még Krassó-Szörény megye területén végzi a 
fölvételt és térképezést. — Dr. Koch Antal tavalyi fölvételeivel szoros kap
csolatban a Kolozsvárnak tágabb értelemben környékét képező keleti sze- 
.gélyhegységben s részben északfelé csapva folytatja fölvételeit Kolozs- és 
esetleg Torda-Aranyos megye területén.

A második vagyis a déli osztály tagjai telegdi Both Lajos, főgeologus 
egyszersmind osztályvezető, továbbá Halaváts Gyula és dr. Schafarzik 
Eerencz segédgeologok, a kikkel részben még Böckh János igazgató is 
közre fog működni. - -  Both Lajos a tavalyi területet folytatásában Pon- 
gászka és Berzava völgyekig fog előnyomulni Krassó-Szörény megyében. 
Halaváts Gyula előbb a tavaly megkezdett verseczi lap fölvételét fejez1 
be. azután tovább hatol észak felé, valamint keletfelé, a mesozoi lerakodá
sokig terjedő részbe, egészben véve Torontál-, Temes- és Krassó-Szörény 
megye területén. — Dr. Schafarzik Ferencz az esztergoinvidéki részlet 
fölvétele után a Krassó-Szörénymegyei fölvételekhez csatlakozik s Meliádia 
vidékét fogja felvenni és térképezni.

Bökh János igazgató fel fogja keresni a működő osztályokat, figye
lemmel kisérni munkálataik folyamát s tájékozódást szerez az illető terüle
tek alkotásáról, de ezen kívül még folytatni fogja tavalyi fölvételeit is 
Krassó-Szörény megye területén.

Végre Gezell Sándor, bánya-főgeolognak, a ki az idén neveztetett
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ki az intézethez, ez alkalommal a többiekétől egészen elütő feladat jut. Gezell 
ugyanis régebben, midőn még a bányászat keretében szerepelt, megkez
dette Selmecz bányászati viszonyainak tanulmányozását és illetőleg egy 
nagy méretű, a bányászat igényeit minden tekintetben kielégítő térkép 
elkészítését s munkájával már tetemesen előre is haladt. Az idén tehát ezt 
fogja még folytatni és be is fejezni, Hontmegye területén.

Minthogy társulatunknak a Földtani Intézettel kötött szövetsége a 
jövő évben is fenn fog állani, de sőt a kilátások szerint még az eddigi
nél is szorosabbnak Ígérkezik, bizton reméljük, hogy az idei fölvételekről 
szóló jelentések ismét a Földtani Közlöny-ben fognak megjelenhetni és 
pedig, ha a viszonyok kedvezők lesznek, alkalmasint korábban mint az 
ideiek, talán egyszerre, megszakítás nélkül, már február-márczins folyamán.

219

A SOMOSKŐI BAZALTKÚP PUSZTULÁSA.
N y ílt le v é l a «Földtan i K özlöny» szerkesztőségéhez.

Tisztelt szerkesztőség! 1879 szeptember 1-jén a magyar orvosok és 
természetvizsgálók budapesti nagygyűlésének egyik szakosztályában egy 
indítványt terjesztettem be, a somosköi bazaltkúp gondozása és fentartása 
ügyében, melyet mind a szakosztály, mind a nagygyűlés elfogadott és a 
központi választmányt megbízta a szükséges lépések megtételével.

Indítványom főrésze így hangzott: «Folyó év junius havában Scha- 
farzik Ferencz tagtárs úrral Salgó-Tarján vidékét geológiai tanulmányozás 
czéljából lehető nagy kiterjedésben bejártuk, átkutattuk. Ezen alkalommal 
megnéztük a somos-újfalusi vasúti állomástól mintegy félórányira fekvő, 
tűrhető kocsiúton elérhető somoskői bazalt-hegyet, helyesebben kúpot, 
melynek tetején kizárólag bazalt-oszlopokból emelt szép lovagvár romjai 
emelkednek.

Az önállóan kiemelkedő, süvegalakú hegy EKK-i oldalán, közvetetlen 
a várromok alatt, bazalt-tufa és bazalt-breccia által kerítve, egy nagyszerű, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 szögletű, szabályos oszlopokból álló, vékonyabb végeikkel 
kupolaszertileg összehajló, tömör, sötétszürke bazalt, mintegy megkövesült 
vízesés, gyönyörű képet nyújt. Az oszlopkúp alatt meredek kőtenger vonúl 
le a völgy talpáig.

Az oszlopok szabályosságukra, anyagukra és feltűnően szép alaku
lásukra nézve a Világ bármely ez ideig ismert ilynemű képződményével is 
kiállják a versenyt.

Ezeket a bazalt-oszlopokat nagy mérvben tördelik s használják út- 
kavicsolásra és egyebekre. Daczára annak, hogy ily czélokra eléggé alkal
mas kőanyag bőven található a közelben.



2 2 0 KÜLÖNFÉLÉK.

Ily pusztítás mellett a bazaltkúp legszebb része rövid idő alatt el 
fog tűnni.

A tisztelt szakosztályhoz intézett jelen indítványom és kérésem oda 
terjed, kegyeskednék, tekintetbe véve, miszerint mind az állam, mind 
magánsegélyezés útján, egyoldalúlag csakis a műemlékek érdekében tör
ténik valami, míg a természet remekei a legkisebb figyelemben sem része
sülnek. Tekintetbe véve továbbá, hogy a fent említett bazaltkúp, mint a 
vulkáni bazalt-kitörések legszebb emléke nemcsak a geológus, hanem — 
a rajta levő sajátszerű bazaltoszlop-várrom miatt — a nagy közönség és 
az archeológus kiváló figyelmét és érdeklődését is nagy mérvben kiér
demli: jelen indítványomat a a nagygyűlés elé szívesen felterjeszteni, hogy 
ez magáévá tévén az ügyet, a természeti remekek megóvása és gondozása 
érdekében, első sorban általánosságban az államot s a netaláni magán
birtokosokat, másrészt a szóban forgó esetben a bazaltkúp ügyét illetőleg 
az ottani közbirtokosságot, névszerint N. N.-t ügyiratilag megkérni és fel
szólítani még e gyűlési idény alatt kegyeskednék stb.»

A központi választmány intézkedéséről ez ideig nincsen tudomásom.
Azóta évek múltak el. A somoskői bazaltkúp oszlopai sűrűn vándo

rolnak ki kavics gyanánt az országúkra. A természet e ritka remeke ma
holnap országúti por és sár leszen! S miért ne ? Csak ilyképen hozhat 
hasznot a konyhára. Mai napság pedig ez nálunk a fődolog.

1879-ki indítványom támogatására dr. Szabó József egyetemi tanár 
jóakarólag felemlíté az Egyesült-Államok nemzeti parkjának szigorú védel- 
mezését s állami gondozását.

A rideg, számító és kedélytelennek híresztelt amerikai, törvényhozá- 
silag első védője a természet remekeinek, azon remekeknek, melyeknek 
helyreállítása, újjáteremtése hatalmunk körén túl esik. Egy pusztuló vár
rom vagy más műemlék újjáalkotása néha a hozzáértő építész ügyességéhez 
és a költségek kiteremtéséhez fűződik; de minő emberi hatalom emel 
sziklákat s teremt egyszerre száz- és ezeréves faóriásokat.

Mindezekért kötelességemnek tartom indítványomat feleleveníteni 
s a tisztelt szerkesztőséget arra kérni, hogy ezt magáévá tevén, oda hasson, 
miszerint a törvény védő szelleme a természeti szépségeknek és remekek
nek lehető megmentésére és megóvására is ráirányoztassék. — Fogadja stb.

Budapest, 1883 márczius 13.
Szontagh Tamás.
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Im verflossenen Sommer (188®) führte ich vor Allem die geologische 
Aufnahme des am NO-Ende des Leitha-Gebirges noch zurückgebliebenen 
kleinen Gebietstheiles durch, worauf ich mich Mitte Juli in das Co- 
mitat Krassó-Szörény (gewesene Romanen-Banater Militärgrenze) begab, 
um die Aufnahme des neuen, mir zugewiesenen Gebietes zu beginnen.

Den erwähnten Theil des Leitha-Gebirgesbegrenzt westlich beiläufig 
die Winden-Brucker, gegen NO. und 0. die von Königshof nach Neusiedl 
führende Strasse, nach Westen hin schliesst sich also dieses Gebiet meiner 
Aufnahme d. J. 1881 an, während es nach NO. und 0. mit jenem Terrain 
die Verbindung herstellt, das schon vor einigen Jahren von Herrn Director 
Böckh, beziehungsweise durch unseren verewigten Collégén Stürzenbaum 
aufgenommen wurde. An dem Aufbaue dieses Theiles des Gebirges nehmen 
fast sämmtliche, dasselbe überhaupt zusammensetzende Bildungen theil; 
auf einen kleinen Raum zusammengedrängt sehen wir hier eine ganze 
Reihe von Ablagerungen auftreten, so dass das von den drei Punkten : Win
den—Bäckerkreuz—Neusiedl umfasste Gebiet ein ziemlich buntes Bild zeigt.

Das Grundgebüge tritt zunächst am südlichen und östlichen Gehänge 
des Schieferberges zu Tage; dasselbe besteht hier aus dünnschiefrigem, 
grossentheils verwittertem, talkigem Glimmerschiefer, auf dem der Quarzit 
des genannten Berges lagert. Südlich von diesem Vorkommen tritt der 
Glimmerschiefer in einer grösseren Partie inselgleich zwischen Winden 
und Geoyss auf, wo der «Hackel« - und «Junge»-Berg aus diesem Gesteine 
besteht. Hier fallen die Schichten sehr steil nach SSO., d. i. gegen den



Neusiedler-See zu. Am weitesten nach Osten vorgeschoben erscheint dann 
der Glimmerschiefer in den Weingärten zwischen Geoyss und Neusiedl, 
wo er auf dem kleinen, «Blindberg» genannten Hügel, von pannonischen 
Schichten umgehen, nochmals an die Oberfläche gelangt.

Der Grauwacken-Quarzit bildet die Hauptmasse des Schieferberges; 
südlich und SSO-lich von hier tritt derselbe noch in zwei kleinen Flecken 
zu Tage, während er an der Winden-Brucker Strasse durch einen Stein
bruch aufgeschlossen ist, in welchem sein Material zur Strassenbeschot- 
terung gewonnen wird.

Der Grauwacken-Kalk  und Dolomit setzt den «Zeiler »-Berg, die Vor
kupp en des ('Schiefer»-Berges und die «Moritzhöhe» zusammen; am süd
lichen und südöstlichen Abhange dieses letzteren Berges wird der gewöhn
lich melir-weniger dolomitisirte Kalk zu ziemlich reinem Kalk.

Diese alten Bildungen umgibt oder verdeckt Leitha-Kalk und Con- 
(jlomerat. Zwischen Winden und Geoyss umgürtet weicher uud bröckliger 
Leithakalk den Glimmerschiefer des Hackel- und Jungen-Berges. In glei
cher Weise lagerte sich um den Zeiler-, Schiefer-Berg und die Moritzhöhe 
herum Leitha-Kalk und Conglomerat ab, welch letzteres namentlich am 
Ostgehänge des Zeiler-Berges, sowie am Nordabfall der Moritzhöhe viele 
Grauwackenkalk-Gerölle zeigt und zu grobem Conglomerat wird. Gegen 
den Nordabfall der Moritzhöhe hin lagern überdies in einem vereinzelten 
Lappen Conglomeratbänke auf dem dolomitischen Kalke. An einem Punkte, 
östlich vom «Bäckerkreuz», neben dem W7eg, zeigt sich in dem fast Hachen 
Terrain unter pontischem Tegel gleichfalls der Leithakalk, der dann auch 
südlich vom Geoysser Mauthause, in den Weingärten, zu Tage tritt, wo das 
Terrain absatzweise gegen den Neusiedler-See hin abfällt. Seine Verbreitung 
ist also, wie wir sehen, auch hier eine grosse. Der Leitha-Kalk wird auch 
auf diesem Gebiete in mehreren Steinbrüchen gebrochen, namentlich 
gewinnt ihn Krukenfellner in dem Zeiler-Steinbruche, Amelin auf dem 
sogen. Königsberge etc.

Der sarmatische Kalk erscheint auf dem in Bede stehenden Gebiete 
nur in kleineren Partien an der Oberfläche. Am Königsberg, gegenüber 
dem Zeiler-Berge, sehen wir ihn in einem schmalen Bande bis zu den 
Klupser-Winkler’schen Steinbrüchen hin ziehen. Nördlich von hier keilt er 
sich sehr bald aus, denn in dem von diesen letzteren Steinbrüchen nur 
ungefähr 100° nördlich gelegenen Amelin’schen Steinbruche lagern die 
fast horizontalen Schichten der pontischen Stufe bereits direct auf dem 
steiler einfallenden Leitha-Kalke. Östlich der Klupser-Winkler’schen Stein
brüche, d. i. gegenüber von diesen, finden wir dann abermals die sarmati- 
schen Ablagerungen. Diese ziehen nämlich jenseits der thalartigen Ein
senkung des Terrains zwischen Königs- und Zeiler-Berg am Gehänge des 
letzteren Berges hinan bis zum NW-Ende seines aus dolomitisirtem Grau
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wackenkalk bestehenden Rückens. Nach Norden hin zeigt sich der sarma- 
tische Kalk in den zum grössten Theile bereits aufgelassenen Zeiler- 
Steinbrüchen, in einer Sondirungsgrube nördlich von diesen, sowie NW-lich 
vom Bäckerkreuz, in einem, zwischen den Feldern gelegenen und schon 
lange aufgelassenen Steinbruche.

Am SO-Abfalle des Zeiler-Berges linden wir neuerdings den sarma- 
tischen Kalk, der hier nahe dem, am weitesten nach Süd vorgeschobe
nen Grauwackenkalk-Hügel auftritt und östlich bis zur Vertiefung an der 
SO-Seite des genannten Berges, an der Grenze zwischen Wald und 
Weingärten zu verfolgen ist. Jenseits dieser Terrain-Vertiefung tritt er 
innerhalb der Leithakalk-Zone nur in kleinen Lappen auf. Die kleine 
Bergspitze SSA -lieh vom Quarzitrücken des Schieferberges bildet sarmati- 
scher Kalk, und ebenso finden wir diesen, in einer kleinen Partie dem Leitha
kalke aufgelagert, in geringer Entfernung von hier nach NW., am plateau
artigen Ostgehänge desZeiler-Bergrückens, wo ersieh, von einem noch klei
neren pontischen Kalkfieck begleitet, nahe dem Grauwackenkalk-Zuge zeigt.

Di e pannoni sehen Schichten fällen das vorherrschend von Feldern 
und Weingärten bedeckte Terrain zwischen den besprochenen älteren, 
inselartig zu Tage tretenden Bildungen aus. Östlich von Geoyss, gegen 
Neusiedl hin, sind sie schon ganz vorherrschend. Die Sandsteine, Conglo
merate und Kalke speciell der pontischen Stufe setzen hier fort und erlan
gen eine grössere Verbreitung. Fast in jedem der erwähnten Steinbrüche 
sind dieselben als oberste Schichten vorhanden. Der Bader’sche Steinbruch 
schliesst nur diese Schichten der pontischen Stufe auf. Am NW-Gehäüge 
des Zeiler-Berges ziehen dieselben bis zum Grauwackenkalk hinan. An der 
Ostflanke dieses Berges zeigen sie sich — wie eben vorhin erwähnt — 
in kleinen Lappen; am Südabfalle fand ich sie gleichfalls und verfolgte 
sie nordöstlich bis zur Königshof-Neusiedler Strasse. Am «Henner»-Berg 
nordöstlich bei Geoyss, ist unter weissem, kalkigem, abgerollte Lithotham- 
nien und Foraminiferen führendem Sand harter Kalk und Kalksandstein 
aufgeschlossen, der Steinkerne von kleinen Congerien und Cardien zeigt. 
Dieser politische Kalk und Sandstein wird hier zur Beschotterung der 
Landstrasse verwendet. Der übrige Theil der in Rede stehenden Schichten 
besteht aus Thon und Sand.

In dem hier kurz besprochenen Theile des Leitha-Gebirges und der 
nahen L mgebung dieses Theiles begann eine unter dem Namen «Königs
hof »(Neu-Kaiserstein)neu gegründete Steinbruch-Gesellschaft (Steingewerk
schaft) im verflossenen Winter durch zahlreiche Sondirungsgruben den 
Untergrund untersuchen zu lassen zu dem Zwecke, um für den im Baue 
begriffenen neuen Hofburg-Palast in Wien gutes Baumaterial liefern zu 
können. Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Gesellschaft ihren Zweck 
auch erreichen kann.
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Mit der Aufnahme des skizzirten Gebietes wurde auch diejenige des 
auf ungarisches Gebiet fallenden Theiles des Leitha-Gebirges, also des 
Haupttheiles desselben, gänzlich vollendet.

Im Banat er-Gebirge (Com. Krassó-Szörény) war ich mit der Aufnahme 
des Gebietes nördlich der Almás und Kraina betraut. Meiner Aufgabe ent
sprechend wählte ich vor Allem die beiläufig in der Mitte zwischen den 
Ortschaften Pattasch-Alt-Borloven und dem Vurvu Semenicuim unermess
lichen Waldgebiete, in 553-6° —1049 m. Höhe gelegene «Pojana Flemundi» 
(die Waldwiese der Hungrigen) als Wohnort, von wo aus ich meine Excur- 
sionen nördlich bis zum Ursprünge des «Nerganitzamika»-Baches,resp.bis 
zum Mies, NW- lieh und W- lieh bis zur Tilva Prinzului und der Tilva Frasin, 
südwestlich bis zum Ogasu (Graben) «Helle-mare» (Helleisag-Bach), nach
0. aber bis zumKrajova-Bach (T. Korbului) ausdehnte. Gegen Ende August 
aus dem Gebirge herabkommend, nahm ich mein Standquartier in der Ort
schaft Neu-, dann Alt-Borloven, von wo aus ich meine von der Pojana Fle
mundi aus durchgeführte Aufnahme nach Süd, also gegen die erwähnten 
Ortschaften hin, zunächst mit der von Herrn Halaváts in den verflossenen 
Jahren in der Nähe dieser Ortschaften ausgeführten Aufnahme in Verbin
dung brachte. Auf diesem südlichen Tlieile meines Gebietes gelangte ich 
in westlicher Richtung bis an den Biu (Bach) Pattasului, den Vurvu La- 
zului, Guguiova und bis an die Nera, während östlich der Tierova-Bach die 
Grenze des begangenen Terrains bildet.

Das Gebirge steigt nördlich von Pattas-Borloven fortwährend an, bis 
es in dem 768°= 145G m. hohen Semenicu seinen höchsten Punkt erreicht.

Die geologische Zusammensetzung ist ziemlich einfach und — wie die 
in diesen unendlichen Waldungen uns umgebende äussereNatur— monoton. 
Mit Glimmerschiefer wechsellagernde glimmerreiche Gneisse bilden hier die 
Hauptmasse des Gebirges. Der Glimmerschiefer sowohl, als auch der Gneiss, 
führen Granaten sehr reichlich. Die letzteren erscheinen bald in kleinen, 
bald in recht grossen, und meist ganz unversehrt erhaltenen Krystallen. 
Mit dem Granat zusammen tritt gewöhnlich Turmalin, an einzelnen Punk
ten auch Staurolith auf. Der Turmalin zeigt sich hauptsächlich da, wo er 
mit Biotit vergesellschaftet ist, in grösserer Menge. Im Glimmergneiss ist 
bald der Biotit vorwiegend, bald nimmt wieder der Muscovit in diesem 
Gesteine so sehr überhand, dass man dasselbe direct als Mascovitgneiss 
bezeichnen kann. Der Glimmerschiefer enthält häufig auch etwas Feldspat, 
durch dessen Zunahme das Gestein in Glimmergneiss übergeht. Sowohl im 
Gneisz, als im Glimmerschiefer ist der Quarz in Adern und Nestern aus
gebildet, und nestartige granitische Ausscheidungen in beiden Gesteinen 
sind keine seltene Erscheinung. In dieser Glimmergneiss-Zone beobachtet 
man, obwohl nur mehr untergeordnet, auch thonigen und talkigen Glimmer
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schiefer, wie namentlich nördlich des Dealu Flemundia, am Sau mare und 
bei der Pojana Prislopilor, während westlich, gegen die Tilva Frasin hin, 
der Glimmerschiefer sehr quarzreich wird, in Folge dessen er schon mehr 
in Quarzit übergeht.

Auf der Tilva Prinzului finden wir als Zwischenlagen im Gneiss Gra- 
nitgneiss, welches Gestein nördlich der Tilva Nerganitza mik in am Wege 
herumliegenden Stücken seine Anwesenheit gleichfalls verräth. Nahe bei 
Pattas endlich, d. i. am Ostgehänge der Tilva Mori, erscheint, in den gra
natführenden Glimmerschiefer eingekeilt, eine unansehnliche, kleine rosen- 
rothe Granaten einschliessende Hornblendeschiefer-Partie, die indess in 
der Glimmergneiss-Gruppe hier das einzige derartige Vorkommen reprä- 
sentü’t.

Herr Director Böckh, der in den letzteren Jahren die Aufnahme des 
südlich anschliessenden Gebirgstheiles durchführte, konnte, wie wir aus 
seinen publicü'ten Berichten wissen, in der Zone der krystallinischen Schie
fergesteine drei Gruppen unterscheiden. Das sichere Erkennen dieser Grup
pen, die er als Erster cartografisch ausschied, ist sein Verdienst. Der im 
Vorigen erwähnte granatenreiche Glimmergneisz- und Glimmerschiefer- 
Zug gehört offenbar der II. oder mittleren dieser Gruppen an.

Die Schichten fallen, abgesehen von Biegungen und Faltungen, die 
örtlich in der Einfallsrichtung eine Abweichung verursachen, vorherrschend 
nach SSW ., ihre Streichungsrichtung ist daher eine W NW - OSO-liehe; 
der Einfallswinkel schwankt zwischen 40—80°.

Da, wie wir aus den übereinstimmenden Beobachtungen Schloen- 
bach’s und Böckh’s wissen, in dem südlich der Almás gelegenen Gebirgs- 
theile die Schichten der krystallinisehen Schiefergesteine bei SW.- NO. licher 
Streichungsrichtung nordwestliches Einfallen zeigen, so schwenken diesel
ben in einem scharfen, knieförmigen Bug auf das von mir begangene nörd
liche Gebiet hinüber.

Im Hangend der II. Gruppe der krystallinischen Schiefergesteine tritt 
die III. Gruppe auf. Die Gesteine dieser letzteren Gruppe traf ich zuerst 
auf dem von Pattas in nordwestlicher Richtung gegen den Muntie Semenicu 
hin führenden Wege.

Vom Dealu Kukului bei Pattas an, wo am nordöstlichen Ende dieses 
Berges das Grundgebirge unter den mediterranen Ablagerungen gegen den 
Biu Pattasului hin zu Tage tritt, verfolgte ich bis jetzt diese Gruppe in 
nordwestlicher Richtung bis zum Vurvu Lazului. Leicht verwitternder, und 
die erwähnten nest- und linsenartigen granitischen Ausscheidungen, sowie 
verwitterte Granaten führender Glimmerschiefer, dem gleichfalls kleine 
Granaten in sich schliessender Muscovifgneiss zwischerigelagert ist, bildet 
hier die obersten L agen der II. Gruppe. Im unmittelbaren Hangend dieses 
Glimmerschiefers tritt Amphibolschiefer auf, der ebenfalls granitisclie Aus-
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Scheidungen und hie und da in dünnen Aederchen weissen, krystallinisch- 
körnigen Kalk zeigt. Im Hangenden des Amphibolschiefers und mit dem
selben wechsellagernd, folgt ganz dünnschiefriger, grünlichgrauer, bläu
licher und röthlicher, stark der Verwitterung entgegengehender Thonglim
merschiefer (Phyllit), in welchem der Quarz mächtigere, bisweilen mit Man
ganerz überzogene, und aus dem verwitterten Schiefer unversehrt heraus
stehende Adern bildet. Im Hangenden dieses Schiefers zeigt sich, soweit ich 
die Hangendlagen bisher kenne, talkiger und auch Granaten führender 
Glimmerschiefer.

Mit dem erwähnten Amphibolschiefer beginnt die III. oder Han- 
gendst-Gruppe der krystallinischen Schiefer, die vorherrschend schon halb- 
krystallinischen Typus zeigt.

Gegen die Grenze dieser zwei Gruppen hin nehmen die Schichten 
eine mehr westsüdwestliche E in f  allsrichtung an, streichen daher von N N W . 
nach SSO., mit welcher Streichungsrichtung parallel (von Pattas bis zum
V. Lazului) auch das Zonen streichen sich bewegt.

Nördlich, beziehungsweise NNW. lieh von Pattas-Alt-Borloven trifft 
man im Glimmergneiss der I I . Gruppe eine ganze Reihe kleinerer Trachyt- 
Durchbrüche.

Im engen, tief eingegrabenen Nerathale aufwärts schreitend, finden 
wir die erste kleine Trachyt-Partie am linken Ufer dieses Flusses, von der 
Einmündung des Ogasu (Graben) Vlaska etwas südlich. Die nördliche Fort
setzung dieser kleinen Partie erscheint sehr bald am jenseitigen, rechten 
Ufer, am südöstlichen Ausläufer der Obursia Badolini. Von diesem Punkte 
brachte H. Halaväts jene Gesteinsstücke, welche Herr H. Stern näher 
untersuchte und im X. Jahrgange des «Földtani Közlöny« beschrieb. NNW.- 
lich von hier finden sich an beiden Ufern der Nera in gerader Linie noch 
fünf derlei kleine Flecken. Das am linken Ufer, am südwestlichen Ausläufer 
des Bakusin folgende Trachytvorkommen ist schon etwas grösser, und bildet 
die Cirsiile albe» (weisse Felsen) genannte, als Nase gegen die Nera vorge
schobene kleine Vorkuppe. Diese dürfte Schloenbach gemeint haben, als 
er sagte, dass die Trachyte hier «kleinere Felskuppen bilden.» Nördlich von 
den «Cirsiile albe» zieht der Trachyt in einem schmalen, längeren Streifen, 
das Nerathal, welches hier nach NW. sich dreht, verlassend, im Gebn-ge 
hinauf nach Nord, bis zu dem am Südwest-Abfalle des Vurvu Ceiului da
hinziehenden Graben, während er von der genannten Felskuppe nordwest
lich in drei kleinen Flecken erscheint. Abermals am linken Neraufer sehen 
wir dann den Trachyt, wo er zwischen den beiden Pojänen Boskoban nach 
NNW. bis zu der «Lulintz» genannten Bergpartie hinaufzieht.

Nach einer kleinen, durch eine herausstehende Glimmergneiss-Kuppe 
verursachten Unterbrechung setzt er nach Westen fort, wo er südlich der 
Tilva Ililieciului an einem Punkte bis zur Nera herabzieht. Dieses i t  hier
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das weitausgedehnteste Trachytvorkommen. In geringer Entfernung vom 
südwestlichen Ende dieses gegen Westen, am linken Ufer der Nera, zeigt 
sich noch ein kleiner Trachytfleck ; am jenseitigen, rechten Ufer beobachtet 
man gleichfalls noch zwei, nur sehr schwer auffindbare, und cartografisch 
kaum ausscheidbare kleine Flecke (der letzte am SO-Ende des Guguiova).

Nördlich von Alt-Borloven, unweit der Ortschaft, im Westgehänge der 
Tilva Dumbrevi, ist dieser Trachyt ebenfalls vorhanden. Hier zieht er zum 
Dumbrava-Bach hinab, und am jenseitigen Ufer, im Ostgehänge des Dealu 
Bujura bis zum alten Wege hinauf. Das Gestein ist hier, namentlich am 
Ostgehänge des letzteren Berges, stark verwittert.

Der längs der Nera auftretende Trachyt ist vorherrschend ein ziem
lich frisches Gestein. Seine Structur ist, wie das im Jahre 18G9 schon 
Schloenbach, neuerlich auch Stern wieder hervorhob, eine porphyrische. 
In der Grundmasse sind Feldspat und Amphibol die vorherrschenden 
Gemengtheile, eine mehr untergeordnete Rolle spielt der Biotit, Quarz 
ist im Ganzeu selten vorhanden. Dieser letztere Bestandteil tritt im ver
witterten Gesteine — wie natürlich — besser hervor, und dann kann man 
beobachten, dass die Kanten der Krystalle abgestumpft (abgerieben) sind. 
Pyrit nahm ich hier im Trachyt nirgends wahr, doch zeigen sich hie und 
da kleine Haematit- oder Magnetit (?) Körner, was eine genauere Unter
suchung wohl aufklären und sicherstellen wird ;* an einem Punkte fand ich 
im Trachyte schönen Zeotith (wahrscheinlich Stilbit). Herr Stern stellt das 
von ihm untersuchte Gestein zu den Biotit- Ande sin-Quarztr achy ten.

Nachdem die im skizzirten Zuge auftretenden Trachyte sämmtlicli — 
wenigstens makroskopisch — denselben Typus zeigen, wie das von Stern 
untersuchte Vorkommniss, so wird es wahrscheinlich möglich sein, den 
obigen Namen auch auf die im ganzen Zuge vorkommenden Trachyte 
anzuwenden.

Südlich der Tilva Ililieciului beobachtete ich am Trachyte säulenför
mige Absonderung (fünfseilig wie so gewöhnlich beim Basalt.)

NNO-lich von Alt-Borloven, am Wege, der auf den Dealu Sliemi 
führt, fand ich in den dem Grundgebü’ge discordant aufgelagerten Mediter
ranschichten Pflanzenabdrücke, und konnte den gegen das südliche Ende 
des Grundgebirges hin auf den Kuppen gewöhnlich auftretenden diluvialen 
Schotter und groben Sand noch an einigen Punkten ausscheiden. Der 
Schotter zeigt nebst grossen Geschieben von Quarz, Quarzconglornerat, 
Granit, Gneiss etc. nicht selten auch Feuerstein-, Jaspis-, und Trachyt- 
Gerölle.

An einem Punkte, schon recht weit oben im Gebirge, östlich vom

Die mittlerweile vorgenommene genauere Untersuchung ergab, dass die 
Iragliclien Körner in der That von M agnetit herrühren .
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«Heiduci», fand ich in 520° =  985 m. Höhe ganz isolirt Quarzschotter, 
der indess in des Wortes strengster Bedeutung nur als örtliche Bildung 
zu betrachten ist.
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5 . B E R IC H T  Ü B E R  D I E  I M  J A H R E  1 8 8 2  I N  D E R  U M G E B U N G  V O N  

V E R S E C Z  D U R C H G E F Ü H R T E N  G E O L O G IS C H E N  A U F N A H M E N .

von
Julius H alaváts.

Nördlich an die vorigjährige (1881) Aufnahme anschliessend, setzte 
ich im letzten Sommer die geolog. Aufnahme fort im Temeser und Krassö- 
Szörényer Comitate in der Gegend von Mramorak, Károlyfalva, Versecz und 
Oravicza; östlich erstreckte sich das Terrain bis zu den zwischen Csiklova- 
Maj dan hinziehenden krystallinischen Schiefern. Das aufgenommene Gebiet

72. 73. 74 71. 72 71. 72 72fällt auf die mit ---- ---------- ; —; VT - und - bezeichne-X_LI XJjII XLIII XIjIV
ten Generalstabs-Blätter, mit 20*5 Meilen Flächenraum.

Das sich aus der Alföldebene plötzlich erhebende Inselgebirge bei 
Versecz erreicht die grösste Höhe mit der Kudriczer Spitze (643 Met.) und 
dem Schlossberge von Versecz (412 Met.), östlich und südlich von meinem 
Aufnahmsgebiete sind niederere Hügel (bei Kakasdia der Dumbrava-Berg 
mit 235 Met.; bei Vräny der Gyalu Vranyi mit 212 Met.; bei Kustély der 
gleichnamige Hügel mit 165 Met. Höhe), während westlich die Alföldebene 
sich ausdehnt (mit durchschnittlich 100 Met. Höhe).

Im erwähnten Gebiete findet man folgende Gebilde vertreten: kry- 
stallinische Schiefer, Neogen-, Diluvial- und Alluvial-Schichten.

Die krystallinischen Schiefer bilden das Verseczer Inselgebirge und 
ihr Auftreten wurde in der Gegend von Versecz, Klein-Sredistye, Messicz, 
Solsicza und Varadia constatirt.

Das ist ein mächtiger Complex (circa 15 Klm. mächtig) mit regelmäs
sigem Fallen nach Ost (h. 6—7) mit 40—60 Grad, und nur unmittelbar 
bei Versetz am Nordabhange des Schlossberges und der benachbarten 
Kuppen ändert sich das Streichen von N.-S. nach O.-W.; am südl. Abhange 
jedoch bleibt das Streichen gegen N.-S.

Im krystall. Schiefercomplex herrscht der Gneiss vor, als Zwischen
lagen jedoch und insbesondere mehr gegen die Hangendpartie erscheint 
untergeordnet Amphibolit, Phyllit und Chloritgneiss.

Der Gneiss der Liegendpartie wird augengneissartig. Die grossen Feld- 
spathkrystalle (nach der freundlichen Bestimmung Dr. Fr. S chafarzik’s 
dem Perthit zu sich zuneigender Loxoklas), sind von welligen Biotitblättchen
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(darunter untergeordnet Museovit) umgeben, und zwischen diesen und den 
Feldspathkry stallen sind die kleineren Quarzkörner.

Das ist der Typus der Liegendpartie, zwischen deren Schichten unter
geordnet eine feinkörnige, zumeist kleine Muscovitblättchen- (nur wenig 
Biotit) und Granat-führende Gneissart erscheint. Mächtiger entwickelt tritt 
diese Gneissart bei Klein-Sredistye auf, wo das Gestein auch gewonnen 
wird. Nächst dem Berge Gyakov Vrh aber wird der weissglimmerige Gneiss 
grobkörnig mit grossen Feldspath- und Quarzkörnern und Muscovitblätt
chen, accessorisch auch kleine Granate und Turmalin führend. *

Die Turmaline erreichen zuweilen eine Dicke von 3 Cm. Dieser Tur
malin-führende grobkörnige Gneiss wird in dieser Gegend zwischen dem 
Gerolle in jedem Graben angetroffen, anstehend jedoch fand ich ihn nur 
an einer Stelle an der Krümmung des «Jäger-Weges» der auf die «Bonen- 
platte» führt und den vom Gyakov Yrh herabziehenden Graben verquert.

Am nördlichen Abhang des «Eichel-Ober» kommt ein grobkörniger 
Gneiss vor mit granitischer Structur. Herrn Schafarzik gelang es zwei 
Feldspatharten darin zu erkennen. Der eine ist gross, nach dem Karlsbader 
Zwillingsgesetze krystallisirt und bläulich, Orhoklas (Loxoklas); der 
zweite erscheint in kleinen Krystallen und ist weiss, Oligoklas. Zwischen 
diesen 2 Feldspathen sind Quarz und Biotit eingelagert. Wenn wir dieses 
Gebilde nach Osten verfolgen , gegen das Hangend zu , nahe dem 
Kudriczer-Kopf und noch weiter, ändert sich langsam der Charakter des
selben. Zwischen den Schichten des Biotit-Gneiss treten untergeordnet Am
phibolite und Phyllite auf; bei Solsicza-Varadia aber wird der Chlorit- 
Gneiss vorherrschend, zwischen dessen Schichten eingelagert auch hier der 
feinkörnige Muscovit-Gneiss und Amphibolit nicht fehlt. Bei Solsicza, im 
Thale «Füzes» befindlichen Steinbrüchen sind aber solche Chlorit-Gneisse 
aufgeschlossen, welche in grösseren Quantitäten Staurolitkrystalle führen.

Herr Director Johann Böckh, der die Liegendpartie dieses Gesteines 
selbst sah, äusserte sich dahin, dass dieselbe mit der mittleren Partie 
jener krystallinischen Schiefer-Gruppe zu parallelisiren wäre, welche er 
in dem südl. von der «Almäs» gelegenen Gebirge beobachtete; demzufolge 
ich geneigt bin die obere Partie, die beim «Kudriczer-Kopf» beginnt, der 
obersten Gneissgruppe zuzurechnen.

Dieses krystall. Schiefergebirge wird von diluvialem gelben Lehm 
umgeben, unter welchem, in den tieferen Gräben die Neogenschichten auf- 
treten.

Die Neogenschichten sind in meinem Aufnahmsgebiete die ältesten 
Sedimente. Zwei Stufen, die Sarmatische und die Pontische sind hier ver
treten.

Ueber dieses Turmalin-Vorkommen erschien eine Notiz im «Földtani Közi.» 
1873. III. Bd. pag. 231.
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v
Die sarmatischen Schichten erstrecken sich am östlichen Rande des 

Beckens in der Gegend von Román-Csiklova, Eomán-Oravicza, Rakitova 
und Majdan, und bilden die Fortsetzung jenes Zuges, den ich in meinem 
vorigjährigen Berichte * erwähnte.

Auch hier ist es jenes grobe Materiale von Sand, thonigem Sand, 
Schotter und Conglomerat, welches ich aus der südlicheren Gegend 
beschrieb.

Entfernt von diesen sarmatischen Ablagerungen, unmittelbar bei 
Varadia, an jenem Hügel, wo die Friedhöfe sind, unmittelbar auf den 
Krystall-Schiefern des Verseezer Gebirges lagernd, beobachtete ich Kalke, 
aus denen ich :

Macira Podolica, Eichw.
Tapes gregaria, Partsch.
Cardium obsoletum, Eichw.
Cerithium disjunction, Sow.
Trochus sp.

sammelte, somit auch diese Kalke der sarmat. Stufe angehören. Darüber 
lagert Sand, der schon zur pontischen Stufe gehört. Diese Kalke treten 
noch einmal zu Tage im Csernovecz-Thal, nördlich von Csőben, nächst dem 
Wege; darüber folgen pontische Schichten. Am westl. Ende von Yaradia 
auf den krystall. Schiefern lagernd constatirte ich wieder eine kleine Scholle 
dieser Kalke.

Die Schichten der pontischen Stufe treten gleichfalls in 2 von einan
der entfernten Zügen auf.

Der eine — östliche — ist die Fortsetzung jenes im Vorjahre erwähn
ten, die sarmatischen Schichten begleitenden Zuges, und erscheint bei Rakas- 
dia und Brostyan an der Hügellehne; in den oberen Theilen der Thäler 
Ogasu Szudics und Ogarecz treten sie hie und da unter dem diluvialen 
Lehm auf. In meinem vorigjährigen Berichte theilte ich die pontische Stufe 
in eine untere, aus chokoladbraunem Mergel, und in eine obere, aus Sand 
bestehende Partie. In diesem Theile meines diesjährigen Aufnahmsgebietes 
fand ich den liegenden chokoladbraunen Mergel, welcher da eine feste 
Thonmergel-Zwischenlage führt, und der Sand kommt erst nördlich 
von Rakasdia, am südl. Abhange des «Islazu» - Hügels vor. Die hän
genderen Sandschichten sind mehr im westl. Zuge, in den aui der 
östl. Lehne des Verseezer Inselgebirges befindlichen Graben entwickelt, 
nächst Markovecz, Varadia, Solsicza, Messicz, Jabuka und dem Karas- 
Thale, und zwischen Varadia, Kustély und Vojvodincz treten die Sande 
unter dem diluvialen Lehm zu Tage. Es ist dies eine weisse, gelbe, bläuliche, 
zuweilen sehr glimmerreiche Sandablagerung, worunter einige Schichten

* Földtani Közlöny 1882. Bd. XII. p. 143.
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(bei Messicz) durch ockerige Bindemittel zu plattigen Concretionen ver
bunden sind, andere (nördl. von Varadia) führen wieder Sandstein-Kugelu 
und Bänke, dann sind wieder einige Schichten thonig, ja auch reine Thon
schichten sind eingelagert (nördl. von Kustély nächst Gyalu Vranyi). Diese 
Ablagerungen führen wenig Fossilien und nur an einigen Stellen konnte 
ich deren sammeln. Westlich von Markovecz, unmittelbar bei der Ortschaft 
im Grabeu unterhalb dem Wege, der auf Kudricza führt, sammelte ich in 
den mergeligen Schichten

Congeria sp.
Gardium sp. und
Valencicnnesia sp. —

nördlich von Kustély, im Graben der südwestlichen Lehne des Gyalu Vra
nyi, sammelte ich aus den groben, gelben Sandschichten :

Congr. triangularis, Partsch. rar.
Cgr. rhomboidea, Hörn, und
Gardium sp. — Auf diese Schichte folgt 1 Decimeter mächtige, 

feste, mergelige Sandstein-Schichte, darauf eine mächtigere blauer Thon
schichte mit

Gardium n. form.
und schliesslich lichter gefärbter Sand.

Noch weiter zwischen Kustély und Vojvodincz, in etwas höheren 
Schichten fand ich einen schlechterhaltenen Steinkern eines Cardiums. Bei 
Jabuka, im am östlichen Ende der Ortschaft mündenden Graben, fand ich in 
den zwischen den weissen und gelblichen Sanden eingelagerten bläuli
chen (im trockenen Zustande braungelben) thonigen Schichten: Cardium 
Sckmidti, Hörn.

Südlich von Versecz, auf der «Sabran» genannten Lehne, lässt gegen
wärtig das hohe Ministerium für Ackerbau, Industrie und Handel einen 
artesischen Brunnen bohren, um die von der Philloxera behafteten Wein
gärten unter Wasser zu setzen. Im Monate Juli hatte das Bohrloch eine 
Tiefe von 161 *33 Meter erreicht; (seitdem wird nicht gebohrt) und vom 
31*5 Met. angefangen ersieht man die Aufeinanderfolge der Schichten der 
pontischen Stufe. Der Freundlichkeit des Herren Julius Várady, kön. ung. 
Bergcomissär, verdanke ich das mit dem Bohrloche aufgeschlossene Profil. 
Hier will ich nur kurz folgende Daten anführen: Von 31*5 M. bis zu 87 M. 
ging der Bohrer durch Sandablagerungen. Die obere Partie der pontischen 
Stufe ist also hier 55*5 Met. mächtig. In 58 Met. Tiefe wurde ein 60 Cm. 
dickes Lignitflötz, in 70 Met. Tiefe wurde eine 18 Met. mächtiger, grauer 
Sand durchfahren, aus welchem Herrr Várady folgende Fossilien sam
melte und unserer Sammlung freundlichst überliess.



Cong er ia sp.
Unio sp.
Vivipara Sadleri, Uebergangsform zur V. cyrtomaphora. *
Vivipara spuria Brus. var. und
V. not. sp.

Vom 87. Met. angefangen folgte blauer Thon. Dass hier Thon vor
kommt, während zu Tage, am Ausbisse dieses Gebildes, die diesem ent
sprechende chocoladbraune Thonmergelzwischenlage zu beobachten ist, 
dieser petrographische Unterschied findet seine Erklärung in den, am öst
lichen Rande auftretenden, mächtigen mesozoischen Kalken.

In 139 Meter Tiefe stiess man auf eine 0-05 Met. dicke Steinschichte, 
die wahrscheinlich die Fortsetzung bildet jener obenerwähnten festen Stein
bank im Mergel. Der blaue Thon ist bisher auf 54'33 Met. Mächtigkeit auf
geschlossen. Wie gross die ganze Mächtigkeit desselben beträgt, dies wird 
die fortgesetzte Bohrung entscheiden ; so viel kann man aber auch schon 
jetzt mit Gewissheit sagen, dass die Thonschichte bald durchstossen sein 
wird und dass darunter die sarmatische Sandablagerung folgen wird, wo 
man auch das gesuchte aufsteigende Wasser erhalten wird.

Ausser den bisher erwähnten politischen Ablagerungen traf ich eine 
von diesen petrographisch ganz verschiedene Schichte bei Yaradia am 
westlichen Ende der Ortschaft. Im Vorangehenden habeich schon erwähnt, 
dass hier eine sarmatische Kalkscholle blosgelegt sei. Auf dieser Kalkscholle 
lagert ein gelblicher Sand der eine circa 3 Dm. mächtige Kalkschichte ein- 
schliesst, in welcher

Congeria triangularis, P artsh.,
Cardium sp. und
Melanopsis sp. 

vorkommt.
Diluvium. Auf den soeben beschriebenen, mit geringem Verflächen 

gegen die Alföldebene auftretenden pontischen Schichten lagert ein gelber, 
zuweilen röthlicher, in einigen Partien sandiger, ungeschichteter Lehm, der 
stets Bohnerz- und Mergel-Göncretionen enthält. Die Bohnerze und die 
Mergelknauer treten in den unteren Partien häufiger auf, verhältnissmässig 
am verbreitesten findet man sie in der untersten Contact-Partie der ponti
schen Sande, wo dann — wie bei Jabuka — selbst die Mergelconcretione 
Bohnerze enthalten.

In diesem gelben Lehm findet man nur selten organische Reste, vor
züglich kommt ein kleiner Dianorbis mit sehr zerbrechlicher Schale darin

* Paul und Neumayr. Die Congerien und Paludinenschichten Slavoniens und 
deren Faunen. Taf. Y, Fig. 19.
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vor; gestützt auf die gemachten Beobachtungen jenseits der Donau, wo gleich
falls unmittelbar über den politischen Schichten, wenn auch nicht so mäch
tig entwickelt wie hier, ein rother, Bohnerz und Concretion führender 
Lehm lagert, der zum Diluvium gerechnet wurde, — reihe ich auch diesen 
Lehm in’s Diluvium.

Der gelbe Lehm beginnt hier bei Brostyán und Kakasdia auf der 
Hügelanhöhe und erstreckt sich gegen Mercsina, Vrány, Vranyucz nud 
Csorda; das Karas-Thal unterbricht zwar hier diese Ablagerung, aber weiter 
am Rande des Verseczer Inselgebirges setzt sie fort und bedeckt die in den 
tieferen Gräben und am rechten Gehänge des Karas-Thales anstehenden 
pontischen Schichten. Am nördlichen Rande des Verseczer Gebirges con- 
statirte ich diese Ablagerung bei Gross-Sredistye, Kudricz bis gegen Mar- 
kovecz, wo sie endet; auf dem Rücken der Pojana mare, nördlich von Va- 
radia, trifft man sie noch an. Am mächtigsten ersheint der Lehm am süd
lichen Abhange, und zwar bei Messicz, Jabuka, Kustélv, Vojvodincz, Pod- 
porany, Vlajkovacz, Paulis und Versecz, in welch’ letzterer Gegend die 
Mächtigkeit des Lehmes in dem vom Staate gebohrten artesischen Brunnen 
308 Meter beträgt. Westlich erstreckt sich der Sumpf von Alibunar, wäh
rend südlich zwischen Izbistye und Podporäny, Vojvodincz und Lagerdorf 
und Jäm — Mirkovacz der Löss darüber lagert.

Der Löss mit seinen Landschnecken bildet die Fortsetzung der in 
Vorjahre von mir constatirten 2 Züge. Der nördliche Zug erscheint in der 
Gegend von Izbistye, Ulma, Nikolincze und Karlsdorf und erreicht sein 
Ende beim Sumpfe von Alibunar, während der üdilche Zug in die Gegend 
von Deliblat, Mramorak und Dolova fortzieht. Die Erstreckung gegen Nord
ost wird die fortgesetzte Aufnahme zeigen.

Zwischen Alibunar und Dolova unweit von der römischen Schanze 
tritt noch Sand als diluviales Gebilde auf, aus welchem der Flugsand 
entsteht.

Von Gebilden der Gegenwart muss ich vor Allem jenen thonigen 
Sand erwähnen, der als Alt-Alluvium, terassenförmig das Inundationsgebiet 
der Donau begleitet. In meinem vorigjährigen Berichte erwähnte ich diese 
Terasse aus der Gegend von Kubin—Plosicz; in diesem Jahre verfolgte ich

74diese Terasse bis gegen Bavanistye, am Rande der bezeichneten Ge-XL1
neralstabskarte.

Unter den Gebilden der Jetztzeit ist jene Flugsandwüste, welche 
ich schon im Vorjahre erwähnte, die bedeutendste; heuer verfolgte ich 
den Flugsand in nordwestlicher Richtung. Die wandernden Flugsandhügel 
erstrecken sich bis zu der zwischen Mramorak und Alibunar gelegenen 
römischen Schanze.

Schliesslich gehört noch hierher der, sich von Versecz nach Nordost
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erstreckende, mit Schilf bedeckte Sumpf, und die thonig sandigen Alluvio- 
nen des Karas und seiner Nebenflüsse.
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1 8 8 2  I M  K O M IT A T E  K R A S S Ó S Z Ö R É N Y , 

von

Johann Böckh.

Nachdem an den geologischen Aufnahmen des verflossenen Jahres 
auch meine Person in jenem Maasse, als dies meine übrigen Agenden ge
statteten, Theil nahm, so erlaube ich mir die hiebei gewonnenen Resultate 
kurz zusammengestellt gleichfalls mitzutheilen. Ich begann meine Aufnah
men in jenem Gebiete, welches gegen Südwesten unmittelbar an jenes sich 
anschliesst, das ich im Herbste 1881 beging und so nahmen sie an dem im 
Comitate Krassó-Szörény, auf Mocseriser Gebiet, sich dahinziehenden Yalea 
Ducsinu und Valea Hodobasnicza ihren Anfang, indem sie sich in nord
westlicher Pachtung bis zu dem in das Yalea Re mündenden Ducsiniku 
Szek Graben, gegen Nord-Osten hingegen bis an das bereits in der Gemar
kung von Lapusnik gelegene Yalea Lapusnik, sowie an den Weg nach Potok 
erstreckten.

Jener Pelsenzug, der den östlichen Rand der westbanater Kreidebil
dungen markirt, tritt hier, zwischen Moeseris und Lapusnik, gleichfalls in 
riesigen, von Südwest nach Nordost dahinziehenden Wänden uns entgegen, 
indem einzelne der Punkte, wie z. B. Szorbi mare oder Kersia mori sich bis 
zu 793‘9 Met., resp. 773'05 Met. Höhe erheben, und da sich das Gebiet 
der Kreide gegen Norden hin sogar erhöht, so haben wir es im westlichen 
Theile meines letztjährigen Arbeitsterritoriums mit einem ziemlich hohen, 
von riesigem Walde bedeckten Gebirge zu thun, auf das einmal hinauf- 
gelangt, wir uns vergeblich nach besseren und länger anhaltenden Auf
schlüssen umsehen.

Dolinen oder andere Einsenkungen fehlen auch hier nicht.
In Folge dieser hohen Felswünde kann man von der Almás her nur 

an einzelnen Punkten auf dieses Gebiet hinauf gelangen, und die Bewohner 
suchen auch mit den wenigen Wegen, die das Waldterritorium durchziehen, 
diese Stellen auf.

Einen wesentlich anderen Charakter bietet jene Partie meines Auf
nahmsgebietes dar, welche zwischen dem oberwähnten Felsenzuge und der 
Almás situirt ist. Es ist zwar auch diese noch gebirgig, allein doch schon 
niedriger. Gegen Südosten senkt sie sich in das von Mediterran-Schichten 
erfüllte Becken der Almás, das sie gegen Nordwesten umsäumt.
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In diesem östlichen Theile stehen wir in der 3-ten Gruppe unserer 
krystallinischen Schiefer, was das veränderte Bild genügend erklärt. Wir 
sehen hier zwischen Mocseris und Lapusnik das durch die krystallinischen 
Gesteine zusammengesetzte Gebiet von den gleich einer Mauer sich erhe
benden Kalkfelsen in langen, südostwärts gegen die Almás hin sich er
streckenden Bücken sich entwickeln, durch das gleichfalls in südöstlicher 
Richtung sich dahinziehende Yalea Mocserisului, Ogasu Oroscsikaund Valea 
Lapusnik in einzelne Theile zerlegt, deren jeder durch unzählige Nebengräben 
und Wasserrisse weiter gegliedert erscheint und nur drei Punkte sind es, 
welche durch ihre spitzere Form schon von Weitem unsere Aufmerksamkeit 
erregen, indem sie das Vorhandensein von Eruptivgestein vermuthen lassen. 
Es sind dies der von Lapusnik gegen Nordwesten hin sich erhebende Viru 
Kornvilor, V. Kurmaturi und V. Doszului.

Die Hauptthäler selbst beginnen am Fusse des Kalkgebietes und es 
senken sich die Kalke beiderseits bis in die Sohle derselben herab. Sowohl 
im Valea Ducsinu, als auch im Valea Mocserisului brechen am Fusse der 
Kalkfelsen prächtige Quellen hervor, indem sie gleichsam vielfach das zu 
ersetzen wünschen, was die Natur im benachbarten höheren Kalkterritorium 
dem Besucher nur spärlicher bot.

Aus dem Wasser dieser Quellen setzte sich in grösserer Menge Kalk- 
tuff ab, so in der Gutin benannten Gegend des Valea Ducsinu, insbesondere 
aber im Valea Mocserisului, wo derselbe das kleine Plateau der Pojana 
moii bildet.

An dieser letzteren Stelle sehen wir den Tuff am südöstlichen Bande 
der Pojana gleich einer Mauer, mit mindestens 15—20 Met. Mächtigkeit, 
indem er gleichzeitig mit dem an seinen Wänden herabrieselnden Wasser 
einen prächtigen Anblick gewährt.

Nachdem hier der Tuff von Seite der Mocseriser Rumänen für Bau
zwecke gewonnen wird, so können wir seine oft wundervollen feinen, blu
migen Ausbildungsformen bequem beobachten, indess in den grösseren 
Hohlräumen die Stalaktiten in ihrer gewöhnlichen Gestalt erscheinen. Da 
wü' mit diesen Kalktuffen am Fusse unserer Kreidekalke stehen, so will ich 
vor Allem erwähnen, dass hier auch die Anwesenheit jenes Granitzuges zu 
constatiren ist, betreffs dessen ich bereits voriges Jahr meldete,* dass der
selbe, die Nera übersetzend, aus dem Gebiete Bucsavas auch in das von 
Mocseris fortsetzt, und zwar mit jener mehr nach Nordost hinüberspielen
den Richtung, die eine Folge des zwischen Stancsilova und Bucsava gebil
deten Knies ist.

Die gleichfalls schon signalisirte Verschmälerung ist hier hand
greiflich und da das durch den Granit gebildete Band zwischen dem Valea

2 3 5

* Geologische Notizen. 1881. Pag. 2.



Ducsinu und Yalea Mocserisului bereits sehr schmal wird, keilt sich der 
Granit im Ostgehänge des letzteren Thaies, am Fusse der Kersia mori, 
schliesslich aus, so, dass noch weiter gegen Nordost der Kreidekalk mit der 
3-ten Gruppe der krystallinischen Schiefer unmittelbar in Berührung tritt, 
wie man dies auf dem von Lapusnik über den Kapu Goronyet nach Potok 
führenden Wege in jeden Zweifel ausschliessender Weise feststellen kann.

Der Granit ist an diesem nordöstlichen Ende sehr verwittert und 
lässt sich stellenweise nur nach seinem Gruse weiter verfolgen. Sein Feld- 
spath ist weiss oder etwas ins lichtröthliche spielend. Schwarzer Biotit ist 
reichlich vorhanden, doch erscheint nebstdem auch der weisse Muscovit 
ziemlich häufig, häufiger, als wir dies bei den Biotit-Graniten der südliche
ren Gegend für gewöhnlich wahrnehmen.

Es is zu bemerken, dass ich im äussersten nordöstlichen Ende des 
in Bede stehenden Granitzuges, dort, wo an der Ostseite der Pojana mori 
ein Fahrweg zu einem kleinen Pflaumen-Garten hinaufführt, in einem an 
weissem Glimmer besonders reichen Stück des soeben besprochenen Grani
tes, das indessen auch den dunklen Biotit führt, jene rosenfarbigen klei
nen Granaten beobachtete, welche wir bereits aus dem südlicheren Gebiete 
kennen.

Es wäre sehr gefehlt, aus der Thatsache, dass unser Granit, den ich 
bisher von Gernik bis Mocseris verfolgte, in letzterer Gegend sich immer
mehr verengt, bis er schliesslich an der Pojana mori auskeilt, schliessen zu 
wollen, dass diese Erscheinung einfach darin ihre Lösung finde, dass die 
Mächtigkeit des Granites thatsächlich abnimmt. Ich mache diesbezüglich 
darauf aufmerksam, dass während der Granit von jenem Wendepunkt sei
nes Streichens, der zwischen Stancsilova und Bucsava liegt, in unserem 
Gebiete eine nord-nordöstliche Lichtung verfolgt, sich der Kreidekalk eben 
auch von diesem Punkte an mehr nach Nordosten hält und so in der Ge
gend von Mocseris die durch den Granit eingehaltene Lichtung allmählig 
verquert, woraus ich meinerseits schliesse, dass die Verengung des 
Granites eine nur scheinbare ist, hervorgerufen durch die immer mehr und 
mehr erfolgende Ueberlagerung und Verdeckung von Seite der mesozoischen 
Gebilde.

Es sei dem wie immer, jedenfalls halte ich es für eine Thatsache, 
dass die Granitvorkommnisse durch ihr Auskeilen am Fusse der Kersia mori 
nordwärts selbst in unserem Gebiete nicht aufhören.

Wir wissen zwar, dass von der Kersia mori an unsere Kreidekalke 
auf dem von Lapusnik über den Kapu-Goronyet nach Sáska und Potok 
führenden Wege mit der 3-ten Gruppe der krystallinischen Schiefer in Be
rührung treten, so dass hier der Granit nicht mehr zu sehen ist, und ich 
kann beifügen, dass weiter gegen Norden selbst Glimmerschiefer unter der 
letzteren Gruppe zu Tage tritt, welchen ich zufolge seines petrographischen
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Aussehens und seiner stratigraphischen Stellung zur 2-ten Gruppe unserer 
krystallinischen Schiefer stellen zu können glaube. Der Kreidekalk ändert 
hier abermals etwas seine Streichrichtung und übergeht, wenn auch nur für 
kürzere Erstreckung, aus der nordöstlichen in nördliche Dichtung, wobei 
wir im oberen Theile des Yalea Lapusnik, nicht weit von der Pojana Kresit, 
im Liegenden unseres Glimmerschiefers abermals auf Granit stossen, auf 
dem sich unsere Kreidekalke, gleichwie in der südlicheren Gegend, in rie
sigen Wänden erheben.

Kudernatsch,* der sich um die Banater Aufnahmen grosse Verdienste 
erwarb, war noch der Meinung, dass der Granit zwischen Minis und Nera 
nicht zu Tage tritt und erst weiter südlich, jenseits der Nera wieder empor
taucht.

Schloenbach** kannte bereits das grauitische Gestein des Lapusniker 
Thaies, indem er berichtete, dass hier die Kalke auf granitischem Gneiss 
ruhen, beifügend, dass dieser ganz jenem des Ponyaska-Thales gleicht.

Es erscheint das fragliche Gestein am Fusse der Kalkfelsen in durch
aus nicht schönen, man kann sogar sagen, schlechten Aufschlüssen, doch 
was ich bisher sah, und was mir zwischen die Hände gerieth, kann Der
jenige, der es will, in Folge jenes Umstandes, dass die Glimmerblättchen 
manchmal einen entfernteren Parallelismus verrathen und dann auch die 
Struktur etwas beeinflussen, höchstens Gneiss-Granit nennen, doch halte 
ich das Abtrennen dieses Gesteines von den Graniten für nicht zulässig, 
namentlich wenn wir auch die übrigen Umstände seines Auftretens berücli- 
sichtigen.

Es tritt dieses Gestein im obersten Theile des Yalea Lapusnik auf, 
nachdem dies eine starke Wendung gegen Norden macht und ist anfangs im 
westlichen Gehänge des Thaies, sodann aber auch im östlichen sichtbar. Auch 
hier haben wir es meist mit 2 Glimmerarten zu thun. Es finden sich Varie
täten, in denen fast ausschliesslich der weisse Glimmer figurirt, wofür ich 
namentlich im südlicheren Theile des Vorkommens Beispiele kenne; in 
anderen Fällen erscheint der Biotit bereits reichlicher, doch hat auch hier 
noch der weisse Glimmer das Uebergewicht, doch sah ich schliesslich auch 
solche Stücke, namentlich mehr gegen Norden zu, bei denen entschieden 
der dunkle Biotit vorherrscht.

Der Feldspath ist meist von weisser Farbe, doch zeigt sich hie und 
da auch ein Stich ins schwach Lichtröthliche; besondere Erwähnung ver
dienen indessen jene kleinen lichtröthlichen Granaten, welche in dem 
Maasse reichlicher aufzutreten scheinen, als der Muscovit das Uebergewicht 
erlangt.

* Geologie des Banater Gebirgszuges. Pag. 40.
v* Verhandlungen der k. k. geol. Beiclisanstalt. 1869. Pag. 269.



Es gleicht dies letztere Gestein völlig jenem, das gleichfalls durch 
kleine Granaten und überwiegend weissen Glimmer charakterisirt, inner
halb des Mocseris-Bucsavaer Granitzuges an zahlreicheren Stellen auftritt, 
und von dem ich bereits in meinen früheren Aufnahmsberichten sprach.

Schliesslich will ich nur noch das bemerken, dass der soeben bespro
chene Lapusniker granatführende Granit, auch bezüglich seiner Situirung 
ganz regelrecht in die Streichungsrichtung des von hier südlicher entwickel
ten Granitzuges hineinfällt, so dass er meiner Meinung nach dessen natür
liche Fortsetzung gegen Norden bildet, wie weit, ist mir heute noch unbe
kannt. Ich kann indessen daran erinnern, dass auch Kudernatsch aus dem 
Granitzuge der durch ihn kartirten nördlicheren Gegend, von der als «la 
Tjeh» citirten Kuppe, eine unserem granatführenden Granit ähnliche Varie
tät erwähnt (1. c. p. 72.).

Wir wissen bereits aus den am angegebenen Orte gemachten Bemer
kungen Schloenbach’s und ich sprach weiter oben gleichfalls davon,dass hier 
im Yalea Lapusnik dem von mir directe zum Granit gestellten Gesteine 
unmittelbar benachbart ein glimmerreiches Gestein auftritt, das er als 
glimmerschieferartiger Gneiss citirt, indem er gleichzeitig auf das gegen die 
Almás gerichtete Einfallen dieses Gesteines hinweist, sowie auch darauf, 
dass es durch Amphibolschiefer und Serpentin überlagert wird.

Vor Allem bemerke ich, dass das krystallinische Schiefergestein, von 
welchem ich spreche, zu jenen Uebergangsgesteinen gehört, betreffs wel
cher ich es ganz vom individuellen Belieben abhängend betrachte, ob 
wir diese noch Glimmergneiss, oder aber schon Glimmerschiefer nennen 
wollen.

Wir befinden uns bezüglich dieser Schiefer eben auch in jenem Falle, 
obwohl in entgegengesetzter Bichtung, welchen Dr. Tiexze * kennzeichnet, 
indem er von den Glimmerschiefern oberhalb Dolnja Ljubkova sprechend 
erwähnt, dass man manchmal allerdings in Zweifel sein kann, ob man 
das dortige Gestein nicht lieber Gneiss als Glimmerschiefer nennen soll.

Sicher ist es, dass in dem in Bede stehenden Gestein des Valea La
pusnik neben weissem und dunkelbraunem Glimmer der Quarz sehr vor
herrscht, selbst dünne Lamellen bildet, der weissliche Feldspath jedoch, 
wenn vorhanden, sehr untergeordnet auftritt. Es lässt sich gegen Schloen
bach’s Bezeichnungsweise nichts einwenden, indem er von glimmerschiefer
artigem Gneiss sprach, doch nehme ich meinerseits dies Gestein lieber ganz 
einfach bereits als Glimmerschiefer.

Dieser Glimmerschiefer, dessen horizontale Mächtigkeit zwischen sei
nen hängendsten Schichten und dem ersten Auftreten des Granites, im 
Lapusniker Thale etwa 750 Meter beträgt, fällt 7h—9h 10° mit 50—65°,

* Banater Gebirgsstock. Pag. 41.
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demnach thatsächlich gegen die Almás, wie dies Schloenbach erwähnte. 
Seine Streichungsrichtung hält sich somit zwischen Nord-Nordost und 
Nordost.

Innerhalb der durch den Glimmerschiefer gebildeten Zone beobach
tete ich, unmittelbar hinter einer kleinen Mühle, ein geringes trachytisches 
Vorkommen, in dem liegendsten Theile hingegen, schon nahe zum granat
führenden Granit, sah ich in drei, jedoch nur geringen Flecken auch gra- 
nitische Gesteine. Eines dieser, und zwar das liegendste, im westlichen 
Gehänge des Thaies, zeigt ein ziemlich dichtes Gemenge von lichtröthlichem 
Feldspathund reichlichem Quarz.Spärlicher tritt auch weisser Glimmer hinzu, 
gleichwie auch der lichtröthliche winzige Granat häutiger zu sehen ist. Wir 
haben es mit einem aplitischen Gestein zu thun, und ich kann ergänzend 
bemerken, dass der rothe Orthoklas in dem im Allgemeinen dichteren Ge
steine hie und da in grösseren Stücken auch porphyrisch auftritt. In einem 
zweiten Falle ist das Gestein noch dichter, der Feldspath nur von weisser 
Farbe, die kleinen, lichtröthlichen Granaten gleichfalls vorhanden, allein 
die sehr kleinen Glimmerschuppen lassen sowohl Muscovit, als auch Biotit 
erkennen.

Es kann sein, dass die kurze Bemerkung S chloenbach’s betreffs der 
Wechsellagerung des von ihm granitischer Gneiss genannten Gesteins mit 
dem glimmerschieferartigen Gneiss sich auf derartige Vorkommnisse be
zieht, was ich meinerseits in dieser Form bisher nicht beobachten konnte. 
Schliesslich kann ich noch hinzufügen , dass ich an zwei Stellen auch in 
unserem Glimmerschiefer die winzigen lichtröthlichen Granaten sah, und 
zwar in den tiefsten Lagen desselben. Der Glimmerschiefer ist deutlich 
geschichtet.

Indem wir den Glimmenschiefer im Valea Lapusnik gegen Südosten 
überschreiten, gelangen wir auf das Gebiet der 3-ten oder oberen Gruppe 
unserer krystallinischen Schiefer und haben wir es bis Lapusnik nur mit 
Gesteinen derselben zu thun.

Wir treffen hier auf alte Bekannte, die wir bereits in der südlicheren 
Gegend sahen, d. i. bei Mocseris und Bucsava, gleichwie westlich von Ra- 
venska, von wo sie noch weiter südwärts, gegen die Donau hin, zu verfol
gen sind.

Es ist bereits aus meinen früheren Aufnahmsberichten bekannt, dass 
dieselben derart situirt sind, dass sie zwischen dem westlichen Banater 
Granitzug und der ÍL, d. i. mittleren Gruppe unserer krystallinischen Schie
fer, welch letztere im Gebirge südlich der Almás, man kann sagen aus
schliesslich, im Allgemeinen aber überaus vorwiegend von Glimmergneiss 
und Glimmerschiefer gebildet wird, platzgreifen, und zwar auf letztere 
längs einer Linie aufgelagert, die mit dem südwestlich von Dalbosetz sich 
erhebenden Popova-Berg beginnt, und von hier über den Oltäny, Tilva
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Cornul u. s. f. weiterzieht, indem sie nordost-südwestliche Richtung 
einhält.

Die Zone, welche diese 3-te und jüngste Gruppe unserer kristallini
schen Schiefer bildet, verengt sich südwärts von Bucsava bekanntlich immer 
mehr und mehr, da der südwärts der Almás auftretende Zug der 2-ten, aus 
Glimmerschiefer und Glimmergneiss bestehenden Gruppe zwar als eine 
von Nordost gegen Südwest ziehende Zone erscheint, allein wir wissen, dass 
der hier in Betracht fallende Granitzug bei Bucsava seine Streichungs
richtung verändert, dortselbst ein Knie bildet, und weiter gegen Süden hin 
in nord-südlicher Richtung fortsetzt, wodurch die beiden Zonen, welche die 
Gesteine unsere 3-ten Gruppe begrenzen, sich immer mehr einander 
nähern.

Von den Lagerungsverhältnissen abgesehen, verräth schon das petro- 
graphische Aussehen der Gesteine unserer 3-ten Gruppe der krystallinischen 
Schiefer, dass wir es hier bereits mit jüngeren Gebilden zu thun haben, 
als betreffs der Glieder der vorhergehenden beiden Gruppen, mit welchen 
wir namentlich jenseits der Almás bekannt wurden, indem unter den Ge
steinen bereits auch Phyllite figuriren, überhaupt der halbkrystallinische 
Zustand schon in vielen Fällen sich bemerkbar macht, obgleich bei ande
ren Gelegenheiten auch rein krystallinische Gesteine noch vertreten sind 
z. B. typische Amphibolitschiefer. Auch hier im Yalea Lapusnik treffen wir, 
nachdem wir den Glimmerschiefer überschritten, gleich anfangs Amphibo
litschiefer, deren Schichten nach Südost fallen (an der Mündung eines im 
westlichen Gehänge befindlichen Seitengrabens mit circa 75°). Zwischen den 
Amphibolitschiefern erscheinen auch solche, die talkiger Natur sind und 
serpentinisirte Partien enthalten.

Weiter gegen das Hangende erscheinen eigenthümliche, graugrün
liche bis grünliche sehr quarzreiche Schiefer, welche chloritartige Schüpp
chen zeigen. Im oberen Theile des Thaies fallen auch diese Schichten noch 
nach Südosten, wie z. B. am südlichen Fusse des Salistye, woselbst ich die 
Einfallsrichtung 9h, den Winkel mit 45° fand.

Noch weiter thalabwärts erscheinen auch quarzreichere, pyritfüh
rende Partien, welche zufolge von Eisenoxydhydrat oft ein äusserst rosti
ges Aussehen gewinnen, manchmal aber führen sie graphitische Beimengung 
und werden völlig schwarz.

An einer Stelle sah ich auch auf ein derartiges, in der Regel quarz
reiches schwarzes Vorkommen, welches mit rostigen Partien durchweht ist, 
einen Schurfversuch, wozu wahrscheinlich das in Folge unreiner graphiti
scher Beimengung an Kohlenausbiss gemahnende Vorkommen bewogen 
haben mag. »

All diese letzterwähnten Schichten sind schon sehr verwittert, indem 
wir uns hier aber bereits Lapusnik nähern, gewahren wir, dass die Einfalls
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richtung unserer Schichten eine Aenderung erlitt, denn ich beobachtete 
hier die grünlichen, quarzreichen, im Serpentinisiren begriffenen Schiefer, 
im östlichen Gehänge des Thaies, mit west-nordwestlichem Einfallen (19h); 
dass dies aber nicht eine locale, nur auf das Valea Lapusnik sich beschrän
kende Erscheinung ist, dessen können wir uns leicht vergewissern, wenn 
wir uns die im südlicheren Gebiete diesbezüglich gemachten Beobachtungen 
vor Augen führen.

Blicken wir z. B. gleich in das benachbarte Ogasu Oroscsika, so tref
fen wir auch hier im unteren, näher zur Almás gelegenen Theile des Gra
bens unsere Schiefer überwiegend mit einem Einfallen gegen 19h 10°—21 \  
Dieselben sind auch an dieser Stelle in vielen Fällen quarz- und pyritreich, 
sowie von rostiger Farbe. Graphitische Beimengung findet sich auch hier an 
mehreren Punkten und manche unserer dunkleren Phyllite erinnern bereits 
sehr an Thonschiefer, obgleich die halbkrystallinische Natur bei näherer 
Betrachtung noch immer zu erkennen ist.

Der Neigungswinkel der soeben genannten Schichten bewegt sich um 
45—75°. Im oberen Theile des Grabens zeigte sich das dort häufiger als 
weiter unten auftretende amphibolitische Gestein gleichfalls mit veränder
tem, d. i. nach Ost-Südost (7h) gerichtetem Einfallen. Aehnliche Verhältnisse 
sehen wir auf jenem Wege, der aus dem Oroscsika über den Cibuiki und 
Kapu-Goronyet nach Saska und Potok führt.

Obwohl hie und da auch eine kleine Abweichung nicht fehlt, so lässt 
sich doch auch von dieser Stelle sagen, dass nahe bei den Kreidefelsen, 
welche hier, wie wir wissen, mit unseren krystallinischen Schiefern in Be
rührung treten, das Einfallen der Hauptsache nach ein ost-südöstliches oder 
südöstliches ist (7h 10°—8h5°), wohingegen mehr gegen Südosten, um den 
Cibuiki herum, ich an den hier gleichfalls schwärzliche Zwischenlagen auf
weisenden Phylliten nordwestliches Einfallen beobachtete (21h).

Betrachten wir das gegen Südwesten folgende Yalea Mocserisului 
oder aber das Yalea Ducsinu, so gewahren wir dieselbe Begeh Wh’ sehen 
nämlich unsere Schiefer auch in dieser Gegend näher zur Almás fast aus
nahmslos mit 18h, 19h 10° oder selbst 21h Einfall, wo hingegen z. B. im 
obersten Theile des Valea Mocserisului, etwas vor dem Kalktuffe der 
Pojana mori, die daselbst steil aufgerichteten (80°), im Serpentinisiren be
griffenen, grünlichen, quarzreichen Schiefer 8h—9h daher gegen Südost 
einfallen.

So könnte ich den Gegenstand fortsetzen, doch will ich nur noch 
daran erinnern, wie noch weiter gegen Süden z. B. um Bucsava und von 
hier südwärts gleichfalls zu sehen ist, dass die Glieder der 3-ten Gruppe der 
krystallinischen Schiefer am Westrande der durch sie gebildeten Zone, 
das ist in ihrem mit dem Granite benachbarten Theile, ein entgegen
gesetztes Einfallen zeigen gegenüber jenem, welches die an die 2-te, d. i.

16Földtani Közlöny. XIII. köt. 18&3.



Glimmerschiefer- und Glimmergneiss-Gruppe angrenzenden Partien be
sitzen.

Längs dem Ostrande beobachtete ich unsere Schichten im Allgemei
nen mit 18h 10°—221' 10° daher mit nord-nordwestlichem bis nordwestli
chem Einfallen, wo hingegen in den mit dem Granite benachbarten Theilen 
dieses gewöhnlich nach 6" 5°—9h gerichtet ist, wobei der Neigungswinkel 
sich sehr steil erweist.

Ich beobachtete zwar auch Neigungswinkel mit 50°, wie beispiels
weise am südlichsten Punkte, bis zu welchem ich bisher gelangen konnte, 
nämlich an einer Stelle des nördlich von Sikevicza sich erhebenden Kraku 
Almasului, wo das Einfallen sich mit 7h zeigte, allein ich kenne anderer
seits Fälle mit 65—75°, ja selbst85°, wie z. B. in der nächsten, westlichen 
Nachbarschaft Bucsavas, in der Gegend des nach Stancsilova hinauf füh
renden Weges. Die Einfallsrichtung unserer Schichten bewegt sich hier 
zwischen 6h 10°—9h, hält sich jedoch meist um 8h.

Noch mehr gegen Norden, sah ich unsere Gesteine in dem Graben an 
der Westseite des bereits auf Mocseriser Terrain sich erhebenden V. Poje- 
nilor sogar in senkrechter Stellung.

Zur Ergänzung des so gewonnenen Bildes kann ich noch beifügen, 
dass die in Rede stehenden Schiefer in ihrem südlichsten Theile, nämlich 
dort, wo ihre Zone bereits sehr zusammenschrumpft, in der mittleren Partie 
ihre Einfallsrichtung selbst in geringeren Distanzen auffallend ändern und 
hiedurch auf daselbst vorhandene Faltungen hindeuten.

Als diesbezügliches Beispiel kann ich den Graben an der Ostseite des 
südwestlich von Ravenska gelegenen Spartur nennen, oder die Kulmia, wel
che diesen Graben vom Bucsavaer Gavosdia lunga scheidet, und auf welcher 
der von Ravenska zum Spartur führende Weg zieht.

Dass kleinere, unbedeutendere Faltungen an unseren Gesteinen auch 
anderwärts zu beobachten sind, ist selbstverständlich und hat nichts Auf
fallendes an sich.

Bereits Schloenbach beobachtete betreffs des Lapusniker Thaies die 
oberwähnte Erscheinung und folgerte ganz richtig, dass wir es hier mit 
einer Synclinale zu thun haben, und dass die hier auf den Glimmerschiefer 
folgenden Schichten die jüngsten in der Reihe der krystallinischen Schie
fer sind.*

Wir können aus dem Yorhingesagten indess auch das sehen, dass die 
Spuren dieser S37nclinale aus dem Yalea Lapusnik ununterbrochen in das 
südlichere Gebiet zu verfolgen sind, und zwar bis Bucsava in süd-südwest
licher Richtung, demnach ziemlich parallel mit der Streichungsrichtung des 
benachbarten Granitzuges und nur auf dem von der genannten Ortschaft
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noch südlicher gelegenen Terrain scheint dieselbe nach meinen Daten eine 
mehr nord-südliche Richtung einzuschlagen ähnlich, wie dies auch bei dem 
Granit der Fall ist. Ihr präciserer Lauf ist indessen in dieser letzteren 
Erstreckung zufolge der im südlichsten Gebiete häutiger eintretenden Ver
änderungen der Einfallsrichtung weniger klar nachzuweisen,

Wenn ich nun betreffs des relativen Alters der krystallinischen 
Schiefer-Gruppe im Hangenden des Glimmerschiefers, gleichwie in Bezug 
der Anwesenheit der Synclinale mit dem leider so früh verstorbenen 
Schloenbach einer Meinung bin, kann ich umsoweniger jene Ansicht theilen, 
welche er in Betreff der Entstehung der Almás aussprach und derzufolge 
er diese, im Gegensätze zu Kudernatsch,* eher für ein Auswaschungs
thal hielt.**

Ich will durchaus nicht die Möglichkeit dessen bezweifeln, dass hier 
oder dort in geringerem Maasse die Zerstörung durch Wässer auch mit
half, denn was diese zu leisten im Stande sind, zeigt am besten die in den 
freilich nur loseren neogenen Schichten der heutigen Almás durch diesel
ben verrichtete Arbeit, doch kann ich meinerseits in der von mediterranen 
Schichten ausgefüllten Almás nichts Anderes sehen, als ein Senkungsfeld, 
das namentlich an der Stelle der grössten Breite der Almás sich verräth.

Diesbezüglich machte ich schon 1879*** auf eine eigentliümliche 
Dislocationslinie aufmerksam, die längs des südöstlichen Randes der Almás 
sich bemerkbar macht, und der entlang jene Partien der zweiten Gruppe 
unserer krystallinischen Schiefer an der Oberfläche fehlen, welche berufen 
wären, die südlich von Bania figurirenden diesbezüglichen Gesteine mit 
den ihnen entsprechenden bei Prigor zu verbinden.

Ich schreibe diese, an der Oberfläche sich zeigende Lücke, welcha 
gegenwärtig die mediterranen Schichten einnehmen, nicht einer Auswa
schung, sondern einer Senkung zu, denn es ist die Regelmässigkeit jener 
Linie, welche die Mediterran-Schichten daselbst begrenzt, auffallend, es 
wäre weiters sonderbar, dass wir jene Rassischen Fetzen, von denen ich 
an citirter Stelle sprach, gerade dort finden, wo wir schon vermöge der 
grössten Breite der Almás die grösste Thätigkeit der Wässer annehmen 
müsten; schliesslich kann ich noch bemerken, dass auch heute zu sehen 
ist, wie die bei Prigor auftretenden Gesteine der zweiten Gruppe aus dem 
Tertiär in geringerem Maasse sich herausheben, als die Glimmerschiefer 
und Glimmergneiss-Berge, welche jenseits der erwähnten Lücke, als süd
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* Geologie des Banater Gebirgszuges. Pag. 74 und Taf. IV. Fig. 5.
** L. c. p. 267.

*** Auf den südlichen Theil des Com. Szörény bezügl. geol. Notizen. Pag. 32
bis 34.
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westliche Fortsetzung der Prigorer Vorkommnisse, südlich von Bania und 
Dalbosetz auftauchen.

Nach dieser kleineren Abschweifung zu meinem vor Auge schwe
benden letztjährigen Aufnahmsgebiete zurückkehrend, kann ich melden, 
dass hier ausser den in Serpentinisirung begriffenen Schiefern auch bereits 
entwickeltere Serpentine nicht fehlen, obwohl diese noch immer nur spär
licher und in geringeren Flecken auftreten.

Ich stiess auf derartige Vorkommnisse auf der Spitze des Kapu-Go- 
ronyet, woselbst ich in den herumliegenden Serpentin-Blöcken auch Ser
pentin-Asbest sah, ferner am oberen Ende des Valea Mocserisului, am 
Fusse und Bücken des vom Kapu-Goronyet abzweigenden Ausläufers, 
auch hier in Blöcken, endlich in beiden Gehängen des obersten Theiles 
von Valea Ducsinu.

An letzterer Stelle tritt auf dem vom Viru Solmului herabführenden 
Wege, kurz bevor dieser das Thal erreicht, ein kleiner Serpentin-Fleck auf, 
in dessen im allgemeinen dunkelgrün gefärbten Masse man auch Partien 
des lichter grün gefärbten edlen Serpentin bemerkt.

Noch einige Bemerkungen wünsche ich betreffs der dritten Gruppe 
unserer krystallinischen Schiefer zu machen.

Es schwebte mii' öfters die Frage vor, ob man wohl nicht betreffs 
des Alters wenigstens eines gewissen, näher freilich nicht bezeichenbaren 
Theiles dieser dritten Gruppe bereits an carbonische Ablagerungen zu 
denken habe, da Kudernatsch im benachbarten nördlichen Gebiete der
artige Absätze thatsächlich nachwies und bezüglich dieser bemerkte, dass 
die Schiefer Gliedern der Urschiefer-Formation weit mehr gleichen, als 
eigentlichen Sedimentgesteinen, und dass unter ihnen Gesteine zu sehen 
sind, die ganz thonschieferartig oder chloritschieferartig erscheinen.*

In ähnlichem Sinne äusserte sich auch Schloenbach, indem er 1. c. p. 
268 sagt, dass die Carbonformation der benachbarten Gegend aus grünli
chen und graubräunlichen Schiefern, Conglomeraten und Sandsteinen 
besteht, deren erstere von den unter ihnen lagernden deutlich krystallini
schen Schiefern oft nur durch ihre Petrefactenführung unterscheidbar 
und daher von diesen nur äusserst schwierig abzugrenzen sind. Indem er an 
betreffenderstelle weiter unten von den carbonischen Schiefern desBezova- 
Hügels sprach, betonte er abermals, dass diese ganz das Ansehen krystal- 
linischer Gesteine besitzen.

Kudernatsch 1. c. p. 82 äussert sich auch noch dahin, dass der Car
bon-Zug der Sagradia bis in das Nerathal in der Gegend von Lapusnik 
fortsetzt.

Wir haben es hier mit einer heiklichen Frage zu thun, denn wenn 

Kudernatsch 1. c. p. 81.
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die carbonischen Schiefer oft nur durch ihre organischen Einschlüsse von 
den unter ihnen lagernden deutlich krystallinischen Schiefern unterscheid
bar sind, wie dies Schloenbach sagt, dann ist es klar, dass unsere Lage 
keine günstige ist, da ich in der südlicheren Gegend die durch Schloenbach 
namentlich aber Kudernatsch aufgeführten Pflanzen nicht an traf.

Sowohl Kudernatsch als auch Schloenbach sprechen indessen auch 
von Conglomeraten und Sandsteinen, allein derartige Gesteine kann ich 
aus dem von mir bisher begangenen Terrain nicht nennen und nur in zwei 
Fällen sah ich einige vielmehr Breccie zu nennende lose Knauer, d. i. bei 
Bucsava und Mocseris, in denen Stücke des nahen krystallinischen Gestei
nes durch ein kalkiges Bindemittel zusammengehalten werden, und was 
daher auch eine ganz locale Bildung sein kann.

Unter diesen Umständen würde ich es heute für nicht genügend 
begründet halten, die dritte Gruppe krystallinischer Schiefer des von mn* 
bisher begangenen Gebietes, wenn auch nur zum Theile, für carbonisch zu 
erklären.

Uebrigens muss ich die in dieser Hinsicht noch nöthige Aufklärung 
vom weiteren Laufe der Arbeiten erwarten.

Da ich mich eben mit der dritten Gruppe unserer Schiefer befasse, 
will ich kurz gleich jener trachytischen Ausbrüche gedenken, welche fast 
ausschliesslich auf dem Territorium dieser Gruppe und zwischen deren 
Gesteinen emportauchten, indem sie letztere örtlich veränderten.

Von einigen Punkten des Valea Lapusnik sighalisirte schon 
Schloenbach * das Auftreten trachytischer Gesteine und aus der Nähe eines 
derartigen Vorkommnisses führte er Erze, namentlich im Schiefer auftre
tende, Galenit führende Barytgänge an.

Vor Allem hebe ich hervor, dass meine weiter unten folgenden 
Bemerkungen, insoweit sie sich auf das Lapusniker Thal beziehen, nur 
dessen westliches Gehänge betreffen.

Nur etwas mehr als 1 Kilometer von den letzten Häusern Lapusnik’s 
traf ich die ersten trachytischen Ausbrüche.

Es befinden sich daselbst mehrere mehr Loch denn Steinbruch zu 
nennende Aufschlüsse, welche die Bewohner auf das trachytische Gestein 
eröffneten, da sie dieses zu Bauzwecken verwenden.

Es zieht dasselbe nur wenig über der Thalsohle als ein mehrfach 
sich auskeilendes, schmales Band bis zu jener Mühle, der gegenüber ein 
Kreuz steht. An letzterer Stelle ist unser Gestein neben dem Wasser der 
Mühle noch zu sehen, befindet sich jedoch in einem sehr verwitterten Zu
stande, das Nachbargestein hingegen ist sehr quarzig und pyritreich.

Mit diesem trachytischen Bande stehen wir am Busse des östlichen

* L. c. p. 208.



Gehänges vom Viru Doszului und können uns in den zur Gewinnung 
unseres Gesteines angelegten kleinen Aufschlüssen davon überzeugen, wie 
der mit dem Eruptivgestein unmittelbar in Berührung tretende Theil unse
rer Schiefer in ein dunkleres, sehr quarziges, hartes Gestein umgewandelt 
ist, das den Pyrit nicht nur eingesprengt, sondern örtlich auch in Blättern 
und dünneren Adern führt.

Dieses trachytische Gestein des Lapusniker Thaies ist von graugrün
licher Farbe und zeigt schon dem freien Auge Quarz, Amphibol und den 
weissen , theilweise bereits verwitterten Feldspath , der von Herrn 
Schafabzik näher untersucht, nach freundliche]’ Mittheilung als Andesin 
sich erwies.

Glimmer fehlt zwar auch hier nicht, doch ist derselbe bereits zu 
einer grünlichen Masse umgewandelt und kann, makroskopisch betrachtet, 
bezüglich seiner Häufigkeit mit dem Amphibol nicht einmal entfernt sich 
messen; es gibt indessen Punkte, wie beispielsweise die östliche Seite des 
Viru Kornyilor, wo der schwärzlichbraune Biotit neben dem Amphibol 
schon häufiger auftritt.

Unser quarz führender Amphibol-Andesit oder Dacit gewinnt an sei
nem südöstlichen Ende selbst porphyrisches Aussehen. Ausser seinen ge
wöhnlichen Bestandteilen führt er auch noch Pyrit und ein zweites näher 
noch nicht festgestelltes, metallisch glänzendes Mineral eingesprengt.

Wir wissen weiters, dass im obern Theile unseres Thaies, jedoch 
bereits auf dem Territorium des Glimmerschiefers, unser Eruptivgestein 
gleichfalls auftritt, das jedoch hier eine feinere Textur besitzt, als weiter 
unten im Thale.

Der oberwähnte Viru Doszului, der von diesem etwas südwärts sich 
erhebende Viru Kurmaturi und der mehr nach Südosten stehende V. Kor
nyilor bilden jene drei Spitzen, von denen ich bereits eingangs erwähnte, 
dass sie vermöge ihrer spitzeren Gestalt, schon von grösserer Entfernung 
auffallen, indem sie die Anwesenheit von Eruptivgestein ahnen lassen; 
und in der That ist es auch so, denn wenn auch nicht gerade auf den 
Spitzen selbst, so treffen wir doch zwischen diesen und in deren Nähe, 
unser meist schon in Verwitterung begriffenes Eruptivgestein, das hier auch 
Biotit reichlicher führt.

Auf den Spitzen selbst, jedoch auch an deren Seiten, gewahren wir 
unsere, durch den Dacit metamorphosirten, äusserlich sehr rostigen, im 
irischen Bruche grauen oder schwärzlichgrauen, sehr quarzigen und an 
Pyrit reichen Schiefer, die zufolge ihrer kieselreichen Beschaffenheit der 
Verwitterung sehr widerstehen, und demnach die spitze, hervorstehende 
Form lange behalten können.

Noch weiter gegen Südwesten traf ich unser Eruptivgestein noch in 
■einigen kleinen Durchbrüchen an, allein es bilden diese nur geringe und
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zerstreutere Vorkommnisse, der relativ grösste Durchbruch ist unbedingt 
jener zwischen V. Doszului, V. Kurmaturi und V. Kornyilor, nordwestlich 
von Lapusnik.

Die weiter oben behandelten krystallinischen Schiefer bilden zwischen 
Mocseris und Lapusnik den nordwestlichen Saum des südwestlichen Endes 
der Almás und so muss ich auch auf diese reflectiren, doch was man in dieser 
Hinsicht hier sieht, gibt zu keiner Bemerkung Anlass, und so bemerke ich 
nur kurz, dass wir es betreffs der Mediterran-Schichten auch hier mit 
gelbem Sande zu thun haben, der örtlich selbst Schotter führt, oder aber 
seltener sich zu Sandstein verfestigt, gleichwie wir auch gelblichen, sandi
gen Mergel oder Thon, zuweilen roth gefärbt, antreffen. Von Kohle sah 
ich hier nicht einmal eine Spur.

In einzelnen selteneren Fällen stiess ich auch auf zerstreut herum
liegende aus gröberen Stücken bestehende, allein nur geringere Partien 
bildende Schotter, die indessen vielleicht eher schon als Diluvial zu neh
men sind.

Nach dem Vorangehenden kann ich nun zur Besprechung jenes 
westlichen Theiles meines Aufnahmsgebietes übergehen, von dem ich 
bemerkte, dass es ein ziemlich hohes Gebirgsland bildet, das durch riesigen 
Wald bedeckt wird, und mit dem gleichfalls schon erwähnten Zuge von 
Kalkfelsen beginnt.

Wenn wir die Gesteine dieses Felsenzuges zwischen' Mocseris und 
Lapusnik näher untersuchen, so erkennen wir in ihnen leicht jene Kalke, 
mit denen wir in dem südwestlichen Gebiete als Gliedern der tieferen 
Gruppe unserer Kreideabsätze zu thun hatten.

Es ist dies durchaus kein unerwartetes Besultat, da wir wissen, dass 
die Mocseriser und demnach auch die Lapusniker cretaceischen Ablage
rungen nur die Fortsetzung jener bilden, welche wir 1881 bei Bucsava 
erkannten.

Hier hei Mocseris und Lapusnik haben wir es gleichfalls mit haupt
sächlich gelblichen bis weissen, seltener grauen und dann etwas bitumi
nösen oder selbst rothen Kalken zu thun, die in riesigen Wänden anste
hen, wie z. B. Szorbi mare oder aber Kersia mori.

Auch die Kalke dieser Gegend zeigen häufiger jene eigenthümlichen 
oolithischen Zeichnungen der Grundmasse, gleichwie die im südwestlicheren 
Terrain gesehenen Foraminiferen - Durchschnitte , Kalkspath-Pünktchen 
und Adern.

Dass die in Rede stehenden Kalke in der That Glieder der tieferen 
der zwei, bei Bucsava unterschiedenen Kreideabtheilungen sind, beweist 
auch jener Umstand, dass wir diese Kalke aus der Gegend Lapusnik’s von 
der Kersia mori und dem Szorbi mare ununterbrochen auf den Habitului, 
und von hier auf den Viru Habiczelului verfolgen können, und da dieser



2 4 8 JAHRESBERICHT DER KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT

Zug im benachbarten Y. Smidosa seine Fortsetzung findet, so können wir 
unseren Kreidekalken von hier gleichfalls ununterbrochen auf die Konuna 
Nyerganului hinüberfolgen, bis sie schliesslich über die Konuna Persului 
ins Bucsavaer Valea mare gelangen.

Es kann demnach darüber kein Zweifel obwalten, dass wir es betreffs 
dieser Kalke mit der tieferen der bei Bucsava unterschiedenen zwei 
Kreidegruppen zu thun haben, d. i. mitDr. Tietze’s sogenanntem Weitzen
rieder Kalk.

Ich kann weiters daran nicht zweifeln, dass die bei Bucsava als tiefere 
Gruppe unterschiedenen Kalke nichts anderes sind, als die Fortsetzung 
jenes Budistenkalk-Zuges, welchen Kudernatsch auf seiner Karte, die sich 
auf das mit meinem Arbeitsgebiete gegen Norden benachbarte Terrain 
bezieht, als östlichen Saum der dortigen Kalkablagerungen ausscheidet 
und betreffs dessen er in seiner Arbeit* selbst bemerkt, dass derselbe un
unterbrochen bis zum Nerathale fortsetzt.

Wh wissen ferner auch, dass Kudernatsch die Kalke dieses Zuges 
überwiegend in seine untere Rudisten-Etage stellte (1. c. p. 137) und so 
schloss ich richtig, als ich 1881 in den Kalken der unteren Gruppe von 
Bucsava Kudernatsch’s unteren Rudistenkalk vermuthete.**

Schon Kudernatsch wrar geneigt, die untersten Glieder des oberwähn
ten östlichen Saumes zum weissen Jura zu rechnen (1. c. p. 137) und ich 
kann meinerseits bemerken, dass auch ich längs des Felsenzuges zwei 
Stellen kenne, wo am Fusse unserer Kreidekalke, jedoch auch zwischen 
ihnen, in dünnem Bande auch solche Gesteine Vorkommen, welche ich 
nach all meinen bisherigen Erfahrungen, auch in Ermangelung von Ver
steinerungen, nur für jurassisch ansprechen kann.

So z. B. stiess ich an der Südseite der Kersia mori auf graue bis gelb
liche, manchmal violette Flecken zeigende schiefrige Mergel, welche daselbst 
in Gesellschaft lichtbräunlich-gelblichen bis grauen Kalkes auftreten, wobei 
in denselben grauer Hornstein oder wenigstens schmutzigweisser, von feinen 
Poren durchzogener kieseliger Kalk in Knollen ausgeschieden ist. Ich kann 
diese Gesteine nur für jurassisch nehmen und sie erscheinen innerhalb 
unserer Kreidekalke in einer Scharte, welche der nach der Pojana Hodo- 
basnitza führende Schafsteig als Uebergangspunktüber die riesigen Felsen 
benützt.

Eine ähnliche Erscheinung kann ich aus der thalartigen Vertiefung 
melden, welche aus dem Gutin ins Valea Hodobasnitza hinaufführt, und 
wo ich gleichfalls ein dünnes, von hornsteinführenden jurassischen Kalken 
gebildetes Band constatiren konnte, das von Szorbi mik bis an die Nord-

* L. c. p. 136.
** Geologische Notizen von der Aufnahme des Jahres 1881. Pag. 5.
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Seite des Viru Solmului zu verfolgen ist, und durch welche der obercre- 
taceische Kalk des Viru Solmului vom Hauptzuge abgetrennt erscheint. 
Solch hornsteinführende Kalke nannte ich bereits voriges Jahr von der 
Pojana Arsza und ich kann hier beifügen, dass auf dem von der Kreide 
eingenommenen Gebiete auch noch weiter drin in kleineren Partien mehrfach 
derartige jurassische Gesteine zu treffen sind, wie z. B. an der Ostseite des 
Tilva Scsifuronye, oder man findet lose herumliegend den Schotter des 
Kieselkalkes, Alles dieses als sichere Anzeichen der daselbst auch sonst 
sich offenbarenden Störungen.

Zur Beobachtung der Einfallsverhältnisse bietet diese Gegend kein 
geeignetes Object dar, und deshalb führe ich auch diesbezügliche Daten 
nicht an.

Indem wir unsere soeben besprochenen Kreidekalke gegen Westen 
überschreiten, treffen wir auch auf dem jüngst begangenen Gebiete auf 
Gesteine, welche petrographisch und palaeontologisch völlig an manche der 
Gesteine der in den Kreideablagerungen des südlicheren Terrains unterschie
denen höheren Gruppe zurückerinnern.

Wir haben hier eine Zone meist grauer, zuweilen gelbgefleckter, 
bräunlicher bis gelblicher Kalke vor uns, welche indessen in vielen Fällen 
mehr-weniger mergeliger Natur sind und demnach gewöhnlich nicht so 
schön rein sind, als die Kalke der unterlagernden Gruppe.

Ausnahmsweise traf ich wohl auch Mergel an, wie z. B. auf dem 
von Lapusnik nach Potok führenden Wege, oder aber auf den Pojanen 
Züni und Hodobasnitza und gewöhnlich sind die letzteren Gesteinsvarietäten 
die an Orbitulinen reichen.

Ich kann es wohl nicht sagen, dass Sandsteine gänzlich fehlen, doch 
sind sie genug selten vertreten, und kann ich als Punkte für das Auftreten 
derartiger Gesteine den von der Pojana Szorbi mik zur Pojana Scsifuronye 
Patruki führenden Weg nennen, woselbst ich unmittelbar vor letzterer 
Pojana Sandsteinstücke sah.

Ebenso fand ich von hier directe gegen Süden, gerade vor jener Doline 
des Yalea Hodobasnitza, in welcher das hier ohnehin spärliche Wasser 
versickert, einen orbitulinen (patellinen) und andere Foraminiferen enthal
tenden sandigen Kalkmergel, der durch Auslaugung des Kalkgehaltes an 
den Rändern zu Sandstein wurde, allein derartige Vorkommnisse gehören 
auf dem im abgelaufenen Jahre begangenen Gebiete zu den Seltenheiten.

Ich kann es nicht unerwähnt lassen, dass ich im letztjährigen Auf
nahmsgebiete, allein nur an einer Stelle, nämlich auf dem von der Pojana 
Hodobasnitza zur Scsubeje genannten Blösse führenden Fusspfadein Orbi
tulinen führenden braunen, mergeligen Kalken dunkelbraune Hornstein
knollen beobachtete; es ist dies der erste Fall, dass ich in unseren creta- 
ceischen Gesteinen Hornstein antraf.



Was aber die in Kede stehenden Ablagerungen besonders interessant 
erscheinen lässt, ist der Umstand, dass während in den Kalken der tieferen 
Gruppe unserer cretaceischen Bildungen, sowie ich dieselben kartirte, man 
ausser den gewöhnlich gleichfalls nur spärlicher erscheinenden kleineren 
Foraminiferendurchschnitten und den bereits früher beobachteten Koral
len kaum etwas Anderes trifft, wir in den auf diese folgenden , soeben 
behandelten Kreideablagerungen reichlich Foraminiferen finden.

Neben den mannigfaltigen kleineren Foraminiferen fällen schon 
vermöge ihrer grösseren Form die Orbitulinen sogleich auf, seltener und 
nur an einzelnen Punkten sah ich auch Brachiopoden; ausser diesen 
gewahren wir zahlreiche, eigenthümlich geformte, bald rundlich, bald läng
liche Körjjerchen in dem Gesteine, von denen viele Oolithkörnern ähneln.

Betreffs der Natur dieser Ein Schlüsse erwarte ich von der mikrosko
pischen Untersuchung derselben Aufschluss, doch würde ich glauben, dass 
Manche derselben nichts anderes sind, als Lithothamnien, welche ich aus 
der südlicheren Gegend schon anführte.

Uurchschnitte von Korallen, sowie Steinkernbruchstücke, die zumeist 
an Caprotinen erinnern oder deren Uurchschnitte, konnte ich örtlich 
gleichfalls wahrnehmen.

Ich kann daran nicht zweifeln, dass wh es betreffs dieser foramini
ferenreichen Gesteine mit nichts Anderem zu thun haben, als mit Ablage
rungen der bei Bucsava unterschiedenen zweiten, d. i. höheren Kreide
gruppe. Betrachten wir die Fortsetzung dieser Gesteine gegen Südwesten 
etwas näher, so sehen wir in der That, dass wir dieselben aus dem Auf
nahmsgebiete des jüngstverflossenen Jahres vorerst ununterbrochen bis in 
die nächste Nähe der Pojana Czirkovicza verfolgen können, überall gegen 
Osten durch die schönen, reinen Kalke der tieferen Gruppe begrenzt und 
unterlagert.

In der Gegend der letztgenannten Pojana erleiden unsere Schichten 
insoferne eine Unterbrechung, als der Felsenzug der Kalke, der am Viru 
Habiczului beginnt und über den Habitului, Szorbi mare gegen Kersia 
mori etc. hinzieht, gegenüber den mit ihnen gleichalterigen Kalken, des 
am rechten Ufer der Nera sich erhebenden V. Szmidosza und V. Arszi gegen 
Nordwest hin etwas hinausgeschoben erscheint, wenn wir uns aber nur 
etwas gegen Südost wenden, stossen wir am Südrande der mit Czirkovicza 
benachbarten Pojana Orbecz sogleich wieder auf unsere foraminiferen
reiche, höhere Gruppe, welche nun, die Nera übersetzend, von hier längs 
der Grenze des einstigen Bomanenbanater Regimentes ununterbrochen 
nach Stancsilova und von hier ins Bucsavaer Yalea mare fortsetzt, wobei 
sie auch in diesem letzteren Theile ihres Laufes gegen Osten hin durch die 
zu unserer tieferen Gruppe gehörigen schönen Kalke des V. Szmidosa, 
Konuna Nyerganului und Konuna Perszului begrenzt und unterlagert wird.
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Ich führte schon in meinem vorjährigen Berichte an, dass unsere 
foraminiferenreiche Gruppe sehr an die sogenannte Orbituliten -Etage 
Kudernatsch’s erinnert, mit welcher sie, von der localen petrographisclien 
Ausbildungsweise abgesehen, wahrscheinlich auch zusammenfällt.

Kudernatsch spricht wohl von Sandsteinen und Mergeln, welche 
hingegen auf dem von mir begangenen Gebiete wenn auch nicht fehlen, 
so doch eine untergeordnete Bolle spielen; eine Ausnahme in dieser Hin
sicht macht nur das Bucsavaer Yalea mare und dessen Nachbarschaft, 
woselbst ich sowohl Sandsteine als auch Mergel, selbst mit Kohlenführung 
in der in Bede stehenden Gruppe mehr gegen das Hangende hin in relativ 
grösserem Maasse sehen konnte.

Da ich aber im letztjährigen Herbste dieser foraminiferenreichen, 
wenn auch gegen Norden hin durch mehr kalkige Gesteine vertretenen 
höheren Gruppe bis an den von Lajmsnik nach Potok führenden Weg 
folgen konnte, und wenigstens mit einem Ausfluge bis zur Pojana Boski- 
lor vordrang, welche an der Südlehne der auch auf Kudernatsch’s Karte 
angeführten Kersia mare sich ausbreitet, so konnte ich mich überzeugen, dass 
unsere foraminiferenreichen Kalke auch bis zu dieser Pojana fortsetzen, 
wobei ich daselbst, mehr gegen Westen hin, auch grünlich-graue mergelige 
Sandsteine sah.

Ich muss bemerken, dass ich mit den letzterwähnten Punkten bereits 
auf ein Terrain gelangte, auf welches sich das südliche Ende von 
Kudernatsch’s Karte erstreckt und ich kann demnach sagen, dass die von 
mir in dem weiter gegen Süden gelegenen Gebiete als höhere Gruppe 
zusammengefassten Ablagerungen gegen Norden thatsächlich mit jenem 
Zuge der Orbituliten-Etage in Verbindung treten, welchen Kudernatsch 
vom Fusse der Kersia mare an über die Skok bis zum Thale der Minis, ja 
selbst noch weiter, ausscheidet.

Ob die orbitulitenführenden Sandsteine und Mergel Kudernatsch’s 
im nördlichen Terrain der Gesammtheit der von mir im südlicheren 
Gebiete als höhere Gruppe zusammengefassten Ablagerungen entsprechen, 
oder nur einem gewissen Theile derselben, darüber kann ich mich heute in 
bestimmter Weise noch nicht äussern.

Eines kann ich indessen schon heute hervorheben, dass ich nämlich 
in den Kalken unserer tieferen Gruppe, sowie ich diese von den Gesteinen 
der höheren Gruppe auf meiner Karte auseinander zu halten trachtete, 
Orbitulinen bisher nicht kenne, obwohl ich meinerseits auch darin nichts 
finden würde, wenn sie hie und da spärlicher dennoch auftreten sollten, 
wofür ich indessen kein Beispiel kenne. Ich halte es deshalb für noth- 
wendig dieses Umstandes zu gedenken, da Kudernatsch (1. c. p. 137) aus 
dem mit dem besprochenen bereits sehr benachbarten, theilweise vielleicht 
schon identischen Gebiete aus dem tieferen Budistenkalke auch Orbitulinen
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erwähnt, wogegen ich diese bisher nur aus den eigenthümlichen Gesteinen 
der höheren, foraminiferenreichen Gruppe anführen kann; doch ist es 
wahr, wir finden unter diesen gewisse mergelfreiere, kalkigere Varietäten, bei 
denen es nicht immer leicht wird, sie von den Gliedern der tieferen Gruppe 
zu unterscheiden. Betreffs der Alters dieser Kreideabsätze kann ich auf 
meinen vorjährigen Bericht verweisen.

ÜBER DIE THÄTIGKEIT DER ERDBEBEN-COMMISSION DER UNGARI
SCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT WÄHREND DES ERSTEN JAHRES

IHRES BESTANDES.
(Vorgelegt in der Fachsitzung der ung. geol. Gesellschaft am 3. Januar 1883.)

Die Erdbeben-Commission, die sich bereits im Jahre 1881 constituirte, 
konnte erst mit Ende desselben Jahres zur Ausführung ihres Vorhabens 
schreiten, als nämlich die ungarische Akademie der Wissenschaften in 
liberaler Weise 200 fl. ö. W. zur Herausgabe der nöthigen Drucksachen, 
Anschaffung von Journalen etc., sowie auch für drei Jahre eine jährliche 
Summe von je 100 fl. ö. W. für die laufenden Ausgaben, ferner 200 fl. ö. W. 
für eventuelle Exmittirungen votirte.

An Drucksachen wurde herausgegeben :
1. Ein Circular an sämmtliche Redactionen der inländischen Blätter.
2. Ein Circular an Private, in welchem dieselben aufgefordert werden, 

die Beobachtung der Erdbeben zu übernehmen.
3. Eine kurzgefasste Brochüre als Anleitung zur Beobachtung von 

Erdbeben, welche an die Beobachter zur Vertheilung gelangte. Diese Bro
chüre, welche ursprünglich auf Veranlassung der Erdbeben-Commission der 
«Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft» von Hrn. Prof. A. H e i m  
in Zürich verfasst wurde, — wurde mit Einwilligung des Verfassers auch 
von der ung. Erdbeben-Commission als Instructionsschrift zur Beobach
tung der Erdbeben angenommen und mit einigen Zusätzen und Verände
rungen, sowie auch alle übrigen Drucksachen in zwei Sprachen (ungarisch 
und deutsch) herausgegeben.

4. Frage-Bogen in ungarischer und deutscher Sprache.
Auch setzte sich die Commission zum Zwecke einer je genaueren 

Beobachtung der Erdbeben durch die freundliche Vermittlung der hiesigen 
k. ung. meteorologischen Centralanstalt mit sämmtlichen meteorologi
schen Beobachtungs-Stationen in Verbindung, und stellte derselben zum 
Zwecke der Vertheilung die entsprechende Anzahl von der Instructions
schrift und den Fragenbögen bereitwilligst zur Verfügung.



Im Ganzén zählte die Commission — miteingereclmet die meteoro
logischen Stationen — mit Ende 1882 — gegen 300 Correspondenten, von 
denen bereits mehrere im Laufe des verflossenen Jahres Berichte über 
stattgehabte kleinere Erdbeben einsendeten.

Kroatien betreffend erhielt die Commission auf ihre Anfrage von 
Herrn Pr. Dr. G. Pilar in Agram die Auskunft, dass sich in Agram nach 
dem grossen Erdbeben im Jahre 1880 ebenfalls eine Erdbeben-Commission 
constituirt habe, deren Aufgabe es sein wird, sämmtliche in Kroatien und 
Slavonien stattfindenden Erdbebenerscheinungen zu beobachten. Die 
Agramer Erdbeben-Commission wird materiell von der südslavischen 
Akademie der Wissenschaften unterstützt. Ein gegenseitiger Austausch der 
einlaufenden Daten mit Ende eines jeden Jahres, — auf Wunsch auch 
früher — erscheint beiden Commissionen wünschenswerth.

Im abgelaufenen Jahre fand kein grösseres Erdbeben statt.
Die Liste der auf verschiedenen Wegen der Commission zur Kennt- 

niss gelangten Erdbeben ist folgende:

1882  am 21. Januar 7U55' Abends war in Agram ein 3" lang andauern
des Beben zu verspüren, dem ein unterirdisches Rollen voranging. 
(Egyetértés.)

1882  am 4. März 9h 5' Abends in Moson-Szt-János im Wieselburger 
Comitate ein mit einem unterirdischen Rollen verbundenes 3" dauern
des Erdbeben. Richtung S—N. (Budapester Tagesblätter.)

1882  am 26. Juni um l l h 11' Nachts war in Fiume ein ziemlich starkes 
unterirdisches Rollen zu vernehmen, welches jedoch von keinerlei 
Erschütterung begleitet wurde. Der Seismometer im jihysikalischen 
Cabinet der Marine-Akademie blieb unverändert. (Prof. Dr. Peter 
Salcher.)

1882  am 17. Juli waren Vormittags 8h 53' in Pakovacz (bei Karlstadt) 
zwei schwache aus SO. kommende durch ein Zeitintervall von 1" 
getrennte Stösse zu verspüren, welche nicht blos die Fenster und 
Thüren des Lehrsaales erzittern Hessen, sondern auch die Hängelampe 
in Schwingungen versetzten. (Prof. Markus Miksic.)

1882 am 19. September um 9 Uhr 4' 25" Vormittags zwei geringe Stösse 
in Karlovicz; dieselben waren von einem kurzen Rollen begleitet. 
Das Beben war ausserdem noch in den Ortschaften Bukovacz, Consta- 
novce und im Patanováczer Thale zu verspüren. (Prof. Markus Kre- 
csarevics in Neusatz.)

1882 am 29. October war in Tapolcza (Comitat Zala) zweimal eine 
Erderschütterung wahrzunehmen. Die erste erfolgte um 3/4l2 Uhr 
Vormittags, die zweite 5 Minuten vor 3 Uhr Nachmittags. Beide 
Erschütterungen dauerten ungefähr 3" und bestanden aus einem
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schwachen Stosse und einer kurzen darauffolgenden Schwingung. 
Das vormittägige Beben war ausserdem von einem sehr schwachen, 
scheinbar aus weiter Ferne hörbaren Getöse begleitet, welches mehrere 
Secunden Jang anhielt. Die Richtung war in beiden Fällen NNW— 
SSO. (Prof. Gustav Redl.)

1882  am 24. November um 1UQ1 Uhr Nachmittags nahmen mehrere Ein
wohner in Ofalu (bei Bonyhád im Tolnaer Comitate) und in der 
benachbarten Ortschaft Apäthi ein mit einem donnerähnlichen 
Getöse beginnendes und einem Zittern endigendes Erdbeben wahr. 
Die ganze Erscheinung dauerte blos 6—7" und ging von 0. nach W. 
(Oekonom Johann Yollstuben und Oberförster Christof Kapfinger.)

1882  am 27. November um 3' 3" Nachts verzeichnete der Seismograph 
in Fiume eine horizontale von 0. kommende Bewegung. (Prof. Dr. 
Peter Salcher.)

1882  am 20. December um 9h 47' Abends vernahm man in Veszprém ein 
ca. 2" dauerndes Erdbeben, welches mit einem unterirdischen Getöse 
und Stoss begann und einem Zittern endigte, in Folge dessen Thüren 
und Fenster erklirrten und leichtere Gegenstände von den Schränken 
sogar herabfielen. Dies Erdbeben soll auch in Stuhlweissenbarg ver
spürt worden sein. (Prof. Josef Perger.)

1882  am 21. December vernahm man in Fiume zweimal Erdbeben u. z. 
Y. M. 10h 15' 30" und N. M. ca. 6h. Das erstere dauerte ungefähr 6" 
und war von einem unterirdischen Getöse begleitet, welches von vielen 
Bewohnern der Stadt vernommen wurde. Die Richtung des Bebens 
wurde durch den Seismographen aus 0. kommend verzeichnet. Die 
zweite Erdbeben-Erscheinung bestand blos aus einem schwachen 
unterirdischen Rollen ohne Stoss. (Prof. Dr. Peter Salcher.)

1882  am 29. December vernahm man um Mitternacht in der Ortschaft 
Gicz im Veszprimer Comitat ein anscheinend aus N. kommendes stär
keres unterirdisches Getöse, jedoch ohne irgend eine Erderschütterung. 
(Correspondent Alexander Hidvéghy.)

ÜBER DIE THÄTIGKEIT DER ERDBEBEN-COMMISSION.
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DIE QUANTITATIVE CHEMISCHE ANALYSE DES EISENHALTIGEN 
MINERALWASSERS VON ROSENAU.

von

Alexander Kalecsinszky.

(Vorgelegt in der Fachsitzung der ungarischen geologischen Gesellschaft am
7. Februar 1883.)

Nordwestlich von der Stadt Rosenau (Comitat Gömör) befindet sich 
in der Entfernung von circa einer Viertelstunde Weges im Csucsomer Tliale 
das «Bischofs-Bad»>, von dessen Wasser blos so viel bekannt ist, dass es 
eisenhaltig ist und 16 Badewannen speist; eine vollständige chemische 
Analyse liegt bis jetzt nicht vor. Eine ältere Analyse befindet sich in dem 
balneologischen Werke Dr. David Wachtel’s «Ungarns Curorte und Mine
ralquellen», Oedenburg 1859. Nicht weit von diesem Bade befindet sich 
bei der Sommer-Wohnung des Herrn Albert Markó eine zweite eisenhältige 
Quelle, deren Wasser von der Familie ebenfalls zum Baden benützt wird, 
und von welcher auch in älteren Aufzeichnungen Erwähnung geschieht.

Meine Untersuchungen beziehen sich auf das Wasser dieser letzteren 
Quelle.

Der mit Steinen ausgemauerte und gedeckte Brunnen befindet sich 
an einer der höchsten Stellen des Gartens, so dass das Eindringen von ober
irdischen Wässern ausgeschlossen ist. Das Wasser dieses Brunnens wird 
in Eisenröhren unter der Erdoberfläche zu dem tiefer gelegenen Badehause 
geleitet, wo dasselbe, da es nur spärlich zufliesst, zuerst in einem Reser
voir gesammelt wird, von wo aus es theils in den Kessel zum Wärmen, 
theils aber direct in die Badewanne gelangt.

Wenn das Wasser längere Zeit hindurch steht oder aber gewärmt 
wird, so trübt sich dasselbe von dem sich abscheidenden Eisensalze; im 
Uebrigen ist es rein, durchsichtig und in dünnen Schichten farblos.

Das blaue Lakmuspapier wird von der Kohlensäure vorübergehend 
schwach geröthet, während das rothe Lakmuspapier schwach blau wird. — 
Das Wasser ist schwach sauer und schmeckt nach Eisen. Mitunter sind 
auch Spuren von Schwefelwasserstoff zu bemerken, besonders wenn es in 
einer Flasche tüchtig zusammengeschüttelt wird.

Giessen wir das Wasser in ein Glas, so bedeckt sich letzteres äusser- 
lich mit Thau, da die Temperatur des Wassers geringer als die der Luft zu 
sein pflegt.



2 5 6 ALEXANDER KALECSINSZKY

So beobachtete ich z. B. am 18. Juli 1882 :

um 10 Uhr Vm. um 12 Uhr M. um ^achm 5 M'U

Temperatur der Luft 23’50 C. 205° C. 23*5° C.
Temperatur des Wassers 14'0° C. 13'0° C. 14.0° G.

Gasentwicklung wurde an der Quelle nicht beobachtet. Das zur Ana
lyse nöthige Wasser schöpfte ich am 18. Juli 1882. Während und vor der 
Zeit des Schöpfens war die Witterung anhaltend schön. Bei der Analyse 
wurden als Behelfe benützt: B unsens Aschen- und Mineralwasser-Analyse 
(1 8 7 4 )  und Carl Thans : Chemische Analyse der Therme des artesischen 
Brunnens im Stadtwäldchen von Budapest. Bei der Zusammenstellung der 
Mineralwasser-Analyse befolgte ich die Vorschläge Thans.1

Die Analyse führte ich im chemischen Laboratorium der Universität 
Budapest aus.

Die Details der Ausführung übergehend, theile ich in Folgendem die 
Ergebnisse der Analyse mit.

Die em pirische chem ische Z usam m ensetzung  des Wassers des 
«M a rk ó -Brunnens» bei Rosenau.

i n  1 0 .0 0 0  G r . T h .  • D i e  P e r c e n t e  d e r  A e q u i v a l e n z
W a s s e r w e r t h e

Magnesium ... ... 0*14464 Mg Va = 34*91
Calcium ... 0*19920 Ca V a  = 28*85
Natrium ... 0*15413 Na — 19*47
Eisen... ... 0*13335 Fe Va = 13*79 100
Mangan ... 0*01325 Mn V a  = 1 *39
Kalium ... .. . 0*01430 K = 1*05
Aluminium ... ... 0*00186 Al V s  = 0*59
Kohlensäure .. 0*81771 COs V a  = 78*94
Kieselsäure ... ... 0*20570 SÍO3 V 2 = 15*67 100Schwefelsäure „ 0*05150 S04 Va = 3*11
Chlor ........... ... 0*02780 CI = 2*26
Halb gebundene und freie Kohlensäure (CO2) in 10.000 G. Theilen 

Wasser 2*6937 Gr. =  1362*24 Kubik-Cmt.
Specifisches Gewicht =  1 *00023.
Temperatur des Wassers =  14*0° C.’ als die Temperatur der Luft 

23*5° C. betrug.

*  T h a n  K. « A z ásványvizek vegyelemzósének összeállitásáról.» Jahrbuch der 
X. Versammlung der ungarischen Aerzte und Naturforscher in Maros-Vásárhely. —■ 
Pest 1865. Pag. 232.
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Die com binative Z usam m ensetzung  des Wassers des «M a rkó -
B ru n n en s»

(auf Salze berechnet.) 

Kohlensaures Natrium ........... Naa COs

in 10,000 Gew. Th. 
Wasser

0.5479
Kohlensaures Calcium ........... Ca C03 0*4444
Kohlensaures Magnesium ... ... Mg COs 0*5062
Kohlensaures Eisen ... ... Fe COs 0-2762
Kieselsäure-Hydrat ... ... H2 Si Os 0*2059
Schwefelsaures Calcium... ... Ca SOi 0*0730
Kalium-Chlorid ... _ ... ... KCl 0*0273
Kohlensaures Mangan ........... Mn COs 0*0265
Natrium-Chlorid — ... ........... Na CI 0.0245
Aluminium-Hydroxyd ... ... AL (OH)e 0.0052
Jod-Verbindungen ... _ ... — Spuren.
Organische Stoffe ... ... ... . ........... _ Spuren.
Freie und halb gebundene Koh

lensäure ... ... ... ........... CO2 2*6937
Summe der im Wasser aufgelösten Bestandteile 4-8308

Diese Analyse zeigt: 1. Dass das specifische Gewicht des Wassers ge
ring ist (1*00023), 2. dass die Menge der in Lösung befindlichen fixen Be
standteile nicht gross ist (=  1*79), dass aber das Wasser eine bedeutende 
Menge von Eisen und Mangan, sowie ferner in grösserer Menge Natrium 
enthält, welch’ letzteres wenigstens zum grössten Theil an Kohlensäure 
gebunden ist, da das Wasser sich schwach alkalisch verhält. In Folge 
dessen können wir das Mineralwasser von Bosenau in die Beihe der alkali
schen und eisenhältigen Mineralwässer stellen.

GEOLOGISCHE NOTIZEN AUS DEM LEITHA.GEBIBGE.
von

Ludwig v. Both.

Anknüpfend an die «geologischen Beobachtungen im Leithagebirge» 
Herrn Ernst Kittl’s (Verhandlungen der k. k. geol. B.-A. Nr. 15 und 16 
von 1882), welche Mitteilung mir zunächst Veranlassung zur Publication 
nachstehender Zeilen bietet, kann ich nicht umhin, im Anhänge zu dieser 
sowohl, wie einer früheren Mitteilung des Herrn Custos Th. Fuchs «Ueber

17Földtani Közlöny. XIII. köt. 1883.
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die Tertiärbildungen bei Geoyss und Breitenbrunn am Neusiedler See» 
(Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1868, p. 369) in fragmentarischer Form einige 
ergänzende Bemerkungen hier folgen zu lassen. Die eingehende, zusam
menhängende Schilderung der bei meiner Aufnahme im Leithagebirge 
erzielten Resultate wird sich wohl noch etwas verzögern, da das von dort 
mitgebrachte — ich kann sagen, recht reichhaltige — Materiale erst zum 
Theil durchgearbeitet ist.

Was zunächst die Zeiler-Steinbrüche am N.-Abfalie des Zeiler Berges 
betrifft, die ich Ende Juni 1883 gelegentlich meiner Aufnahme besuchte, 
so konnte ich hier gleichfalls alle drei Neogenstufen consta tiren , wie ich 
das nach meinen, im direct südlich anschliessenden Gebiete gemachten 
Erfahrungen übrigens auch gar nicht anders erwartet hatte. Dank den 
günstigen Aufschlüssen des einzigen, noch ziemlich schwunghaft betrie
benen Krukenfellner’sehen Bruches am südlichen Ende der ehemals gross
artigen Zeiler Brüche war ich Herrn Th. Fuchs gegenüber insofern in einer 
glücklicheren Situation, als ich an der Basis des von ihm 1. c. p. 371 
erwähnten, circa 3° mächtigen blauen Tegel-Complexes, also dem «echten» 
Lithothamnienkalke unmittelbar aufgelagert, in einer erhärteten, etwas san
digen, Schwefelkies führenden Thonlage Abdrücke von Cardium obsoletum 
Eichw., Modiola marginata Eichw., Tapes, und kleine, mit Grübchen ver
sehene, sowie glatte Ostracoden-Schalen fand, wodurch also das sarmati- 
sche Alter dieses ganzen Tegel-Complexes sammt seinen zwei eingelagerten, 
massenhaft Lithothamnien führenden Kalkbänken sicher nachgewiesen 
erscheint. Zwischen diesen beiden Kalkbänken, in deren unterer auch ver
kalkte, etwas abgerollte Amphisteginen sich finden, zeigt eine erhärtete 
Thonlage gleichfalls Cardium obsoletum Eichw. und Modiola volhynica 
Eichw.

Der unter dem sarmatischen Tegel- und Kalk-Complex folgende, un
gefähr 11 Meter mächtig aufgeschlossene Leitha- (Lithothamnien)-Kalk 
lässt deutlich erkennbare Amphisteginen in seiner ganzen Masse wahr
nehmen, in seinen tiefsten, bläulichen, harten und compacten Lagen beob
achtet man auch andere Foraminiferen, u. A. eine Triloculina. Unter dem 
Leithakalke folgt dann blauer Tegel in unbekannter Mächtigkeit.

Das von Herrn Kittl erwähnte pontische Conglomerat im Hangen
den des sarmatischen Schichtcomplexes, welches namentlich an der obe
ren oder Ostwand des Krukenfellner’schen Bruches dem gelben Sande in 
mächtigeren Bänken eingelagert auftritt, und das, wie im Leithagebirge 
gewöhnlich, Steinkerne von Melanopsis, ganz vorherrschend Martiniana, 
Congerien und Car dien enthält, ist dasselbe, welches, als Strandbildung an 
dem Aufbaue des Gebirges Antheil nehmend, um dasselbe herum die älte
ren Bildungen, wenn auch mehrfach unterbrochen, begleitet und kranz
förmig umsäumt. In ähnlicher Ausbildung konnte ich, wie aus meinen
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Aufnahmsberichten hervorgeht, die pontischen Ablagerungen auch gegen 
die Oedenburger Berge hin, sowie am Westrande des Kroisbach-Ruster 
Bergzuges beobachten. —

In Bezug auf den Steinbruck des Herrn Ruppert Pongr'átz auf den so
genannten «Stockäckern» am NW.-Gehänge des Johannes-Berges, südlich 
bei Loretto, stimmen meine im Juli 1880 dort gemachten Beobachtungen 
mit jenen des Herrn E. Kittl nicht ganz überein.

Vor Allem konnte ich hier, den untersten Tegel, in dem sich die 
Quelle befindet, mitgerechnet, nicht fünf, sondern nur vier, dem Kalkcom- 
plex eingelagerte Tegel- und Mergellagen constatiren. Ich will diese Tegel- 
und Mergel-Zwischenlagen von oben nach unten mit a, b, c, <1 bezeichnen. 
Der bis zur Terrain Oberfläche hinauf in einer Mächtigkeit von circa sechs 
Meter auf dem Tegel a liegende, harte, klüftige, plattige Kalk mit Kalk
sand und Mergelbrocken führt sarmatische Cardien, Ervilien etc., ist also 
sicher sarmatisch. Der direct unter a folgende weiche, stark zerklüftete 
Kalk zeigt bereits vollkommen mtacte Amphisteginen. — In ungefähr 
1.5 Meter Tiefe unter dem Mergel c und 3*5 Meter über der tiefsten Tegel
lage d fand ich in einem grobkörnigeren, auch Gerolle einschliessenden 
Lithothamnien-Conglomerat nebst dem Fragmente eines kleinen, zarten 
Röhrenknochens Abdrücke von Cerithium pictum B ast, (entschieden vor
herrschend), daneben, aber viel seltener, solche von Cerith. mediterrancum 
D e s h . und C. doliolum B rocc., sowie nicht näher enträthselbare, Ervilien- 
artige Steinkerne. Cerithium pictum, so auch C. mediterranmm, sind aller
dings nicht entscheidende Formen, da beide bekanntlich sowrohl im Medi
terran, als auch im Sarmatischen Vorkommen, nur C. doliolum ist meines 
Wissens in der jüngeren, sarmatischen Stufe noch nicht gefunden worden. 
Da sich nun in dem erwähnten zerklüfteten Kalke unter Tegel a bereits 
sehr gut erhaltene Amphisteginen einstellen, charakteristische sarmatische 
Fossilien aber ich in dem ganzen Complex unter a nicht finden konnte, 
so glaube ich, dass wir es hier schon mit der «Amphisteginen-Zone» zu 
thun haben, und hielt und halte demnach den ganzen, unter dem Tegel a 
lagernden Complex für mediterran.

In dem Steinbruche, den Herr Rup. Pongrátz auf den sogenannten 
«Johannes-Aeckern» am N.-Abfalle des Johannes-Berges bei Loretto be
treibt, fand ich die Verhältnisse wesentlich ebenso, wie Herr E. Kittl die
selben schildert, und hätte ich seiner exacten Beschreibung höchstens noch 
hinzuzufügen., dass ausser den von ihm angeführten Petrefacten auch 
Rissoen sich finden. Die hier nicht selten vorhandenen Steinkerne einer 
Helix würde ich allerdings zunächst nicht mit der diluvialen und noch 
jetzt lebenden Helix abustrorum, L. vergleichen, sondern vielmehr auf 
Helix ÍHemicycla) Xuronensis Desh. rar. beziehen, die ich u. A. aus dem

17*



260 LUDWIG V. ROTH

sarmatischen Kalke vom Kuruczenberg bei Oedenburg und, in besonders 
schöner Erhaltung, vom «Kogl»-Berg bei Drassburg (Comitat Oedenburg) 
aus ebenfalls der sarmatischen Stufe angehörigem schottrigem Sande besitze. 
Ausser dieser fand sich noch der Abdruck einer kleinen Helix. Cyclostoma 
fand ich nachträglich in dem aus diesem Steinbruche mitgebrachten Mate
riale gleichfalls, so dass ich deren Vorkommen nun auch meinerseits con- 
statiren kann.

An der Stelle, wo Herr Kittl pag. 299 meine briefliche Mittheilung 
anführt, soll es unten in der letzten Zeile heissen: «Diese Brüche sind . . •
u. s. w. ganz im Sarmatischen angelegt, in deren Liegendem dann conglome- 
ratische Lithothamnienkalke etc..........zu Tage treten.»

In der sogenannten «Kirschnergrübe», dem nun gänzlich und defi
nitiv aufgelassenen Steinbruche am Kamm des Gebirges nördlich von 
Eisenstadt, konnte ich u. A. in sehr guter Erhaltung ebenfalls den Stein
kern einer Haliotis gewinnen, die vermöge ihrer Gesammtform, dem erha
beneren Gewinde und den ziemlich starken Querfalten der H . tuberculata 
des adriatischen Meeres unbedingt am nächsten steht; ich führe sie hier 
als Haliotis cf. tuberculata Linné an.

In den Breitenbrunner Steinbrüchen, mit denen ich mich etwas ein
gehender befassen muss, fand ich die Verhältnisse bei Gelegenheit meiner 
Aufnahme im Sommer des Jahres 1881 folgendermassen :

Die Steinbrüche befinden sich am Gehänge des Gebirges NW. be
ziehungsweise N. bei Breitenbrunn, oberhalb dieser Ortschaft, und sind, 
von dem von Breitenbrunn aus zu den Brüchen führenden Wege im Westen 
und dem Kaisersteinbrucher Weg im Osten begrenzt, sieben an der Zahl, 
neben oder hinter einander, dem Gebirgsstreichen nach, in SW.—NO.- 
licher Richtung erschlossen. Das Einfallen der Schichten ist vorherrschend 
nach 10 ä mit 15—20°, so dass wir, von SW. nach NO. die Steinbrüche 
verfolgend, nicht genau im Streichen der Schichten bleiben, sondern all- 
mälig immer mehr gegen das Liegend zu gehangen. Nur im Putz’schen 
Bruche beobachtete ich local ein Einfallen nach 8ä mit 15-—25°.

Wenn wir nun, von Breitenbrunn ausgehend, den WTeg wählen, der 
in NW.-licher Richtung neben dem Friedhofe vorbei zu den Steinbrüchen 
hinanführt, so finden wir am oberen Ende des Friedhofes, rechts von der 
Strasse, hartes, pontisches Conglomerat anstehen, welches die Stein kerne 
von Congerin, Cardien und Melanopsiden zeigt. Links vom Wege ist ein 
kleiner Wasserriss zwischen dem Weg und den Feldern, resp. Weingärten. 
Hier sieht man das pontische Conglomerat und conglomeratischen, oolithi- 
schen Kalksandstein in dünnplattigen, zum Theil ganz mürben, zu Kalk
sand zerfallenden Lagen, nach SSO. ganz flach fallend, anstehen. Darunter 
folgt weisslicher und grünlichgelber Tegel oder Mergel. Diese dünnplatti-



gen, zum Theil bröckligen Lagen gehen dann in sehr hartes Conglomerat 
über, das in Bänken ansteht. Die liegenderen Partien dieses Conglomerates, 
werden mehr von hartem, rötlilichem Kalksandstein gebildet, in dessen 
Liegendem etwas weiter oben dann der sarmatische Kalk, zunächst auch in 
dünnen, mehr bröckligen Lagen folgt.

Und damit wären wir zn den Steinbrüchen gelangt.
Es kann nicht meine Absicht sein, bei dieser Gelegenheit in die ganz 

detaillirte Schilderung sämmtlicher Brüche einzugehen; ich will haupt
sächlich nur hervorheben, was ich an zur Altersbestimmung der Schichten 
mehr weniger geeigneten Fossilien hier vorfand. Lithothamnien, abgerollte 
Austern und Bryozoen führe ich hier nicht besonders an.

Der erste, südwestlichste Bruch neben der Strasse rechts ist der 
Winkler’sche, Winkler aus W inden der Eigenthümer. Ungefähr in der 
Mitte des hier aufgeschlossenen Kalkcomplexes mit Tegel- und Mergel- 
Zwischenlagen liegt der Stein I. Qualität, der «Bildhauerstein». In den 
oberen Partien zeigt der Kalk Modioien, Cerithien, Ervilien. Oben, rück
wärts gegen den Wald, ist der Bruch schon verschüttet, und wurde bei 
meinem Dortsein unten, nach SO. gearbeitet.

Der zweite Bruch gehört der Wiener «Union»-Baugesellschaft. Unter 
grobkörnigerem, hartem Kalk (III. Qualität), der Abdrücke und Steinkerne 
von Cerithien, Modioien, Ervilien führt, folgt Bildhauerstein, den eine ver
werfende Tegelkluft nach vorne, d. i. SO. hin, «abschneidet«. Unter dem 
Bildhauerstein folgt dünnplattiger Kalkmergel mit festen Kalkzwischen- 
lagen, darunter dann der «Mittelstem» (II. Qualität), der Abdrücke von 
Cerithium rubiginosum E ichw. häufig, seltener Cerith. pictum Bast, und 
C. mediterraneum Desh. führt.

Unter diesem Mittelstem liegt Mergel, und dann nochmals II. Qual. 
Stein, der aber zur Zeit meiner Anwesenheit bereits verschüttet war. Unter 
diesem endlich folgt als tiefstes, aufgeschlossen Gewesenes wieder III. QuaL 
Stein. Ein aus diesen tiefsten Lagen im Boden herstammendes Gesteins
stück, das ich der Freundlichkeit des Steinbruchleiters verdanke, zeigt die 
Abdrücke von Cerithium rubiginosum, seltener C. pictum.

Es sei mir gestattet, bevor ich in der Skizzirung der folgenden Stein
brüche fortfahre, noch die Verhältnisse an der Terrain-Oberfläche flüchtig 
zu berühren. Etwas oberhalb des erwähnten Winkler’schen Steinbruches 
gabelt sich der Weg, indem er einerseits auf den bewaldeten Kücken hinan 
in der Kichtung gegen den «Hatschen»-Berg, andererseits (rechts) aber in 
den Almen-Graben hinab führt. Kurz nach dieser Zweitheilung des Weges 
trifft man, gegen den erwähnten Kücken bergan, in’s Liegend schreitend, 
Kalksand und Kalk mit Ervilien, Cerithien, Cardien, Modioien etc., worauf 
man dann erst in den wirklichen Leitha- (Lithothamnien)-Kalk gelangt. 
Diese Liegendst-Partien des sarmatischen Kalkes sind auch im Wald
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gestrüppe am Gehänge vis-á-vis (linkes Gehänge des Almengrabens) ober
halb der erwähnten zwei Steinbrüche, in circa 280 Meter NW-licher Ent
fernung von diesen, durch Sondirungsgruben erschlossen. Die sarmatischen 
Ablagerungen erreichen aber hiemit auch ihre hei Breitenbrunn am wei
testen nach NW. vorgeschobene Grenze, indem von diesem Punkte aus 
ihre Zone gegen Ost rasch an Breite abnimmt.

Unmittelbar neben dem Steinbruche der «Union»-Baugesellschafi 
befindet sich der dritte, der Putz’sche Bruch. Hier setzt der feine Bild
hauerstein an der Westseite noch ein Stück fort, verschwindet dann aber 
gegen den Berg hinein; an der Ostwand sieht man unter Tegel ziemlich 
klüftigen, weissen Kalk mit zwei schwachen Kalkmergel-Zwischenlagen, 
und unten circa 3 Meter I. Qual. Stein, doch nicht mehr von der Güte des 
Bildhauersteines der «Union» und der Westwand bei Putz.

Anstossend an den Putz’schen Bruch, und von diesem nur durch 
einen schmalen Weg getrennt, befindet sich weiter nordöstlich der vierte 
Steinbruch, der des H. Sammer. In den hängenderen Partien des Bruches 
(beim Eingang in denselben die tiefer und tiefst aufgeschlossenen) zeigt 
der feinkörnige, weisse, nicht sehr harte, dickbänkige Kalk Abdrücke von 
Gerithium ruhig in oh um, C. picturn, C. rnediterraneum, Trochus, Ervilia. 
Hier ist gleichfalls eine Verwerfung schön zu sehen, und zwar ist, wie das 
schon Fuchs 1. c. p. 272 hervorhob, die hintere, mehr gegen das Gebirge 
hinan liegende Partie die abgerutschte. Der härtere Kalk im Boden dieser, 
unter dem circa 6 Meter mächtigen Bildhauerstein, zeigt Cerithien und auf 
einem von diesem Punkte herstammenden Gesteinsstückchen den unvoll
ständigen Abdruck von — wie es scheint — Murex sublavatus. Bast. Von 
dem Eigenthümer, H. A. Sammer, erhielt ich von hier stammende Reste 
von Rhinoceros sp. (eine Tibia und ein Calcaneum.)

An den Sammer’schen Bruch nordöstlich anschliessend, kommen 
wir in den fünften, den Nirgl’schen Bruch, in dem zur Zeit meiner An
wesenheit nicht gearbeitet wurde. Die Schichten fallen hier flacher, wie in 
dem Sammer’schen Bruche. Hier liegt unter 2—3 Meter «Abraum» der 
gewinnbare, und zwar zunächst der gröbere Stein II. und III. Qualität mit 
Petrefactenstraten. Darunter folgt der weisse, feinkörnige, gleichförmige, 
sozusagen ganz petrefactenlose Bildhauerstein. Die Mächtigkeit des Petre
factenstraten führenden Complexes nimmt gegen den Berg hinan ab. Von 
hier liegen mir in Abdrücken und Steinkernen aus dem von dort mit
gebrachten Materiale vor:

G erith iu m  ru h ig  in  o su m , E ic h w .
« p ic tu m , Bast.
« rn ed ite rra n eu m , D e s h .
« seahrum  O liv i .
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Tro'chm podolims, Dub. (juv .), (Tr. sanivio, Eichw.)
« Poppelacki, Partsch.
« turricula, Eichw., (der Gesammtform nach besser mit der 

EicHWALü’schen, als mit der HöRNEs’schen Abbildung übereinstimmend),
Nerita picta, F é r .
Natica helicina, Brocc.
? Buccinum duplicatum, Sow.
Ervilia podolica, Eichw.

Trochus turricula Eichw. führt M. H ö r n e s  als im Wiener Becken 
sehr häufig, «namentlich in den Tegelschichten des Leithakalkes bei 
Steinabrunn» vorkommend an. In Betracht gezogen indess die gesammte 
übrige Gesellschaft von im Ganzen unzweifelhaft sarmatischem Typus, 
glaube ich wohl ka um, dass man dem Erscheinen dieser Form hier irgend
welche besondere Wichtigkeit beizumessen geneigt sein könne. In dem in 
Bede stehenden Steinbruche fand ich endlich einen stark abgenützten Ober
kiefer zahn von Rhinoceros sp. (megarhinus Christ. ?)

Im sechsten, dem noch weiter nach NO. gelegenen Steinbruche des 
H. Winkler glaubt man sich beim Eintritte bereits ganz im Leithakalk zu 
befinden, indem man complete Lithothamnienkalke, aus lockeren Litho- 
thamnien-Knollen und Austern zusammengesetzt, in oben bröckligen, 
darunter festen Bänken vor sich hat, allein in circa 3 Meter Tiefe von 
oben gerechnet fand ich unweit des Einganges in den Bruch in härteren, 
compacteren Kalkstreifen den sehr deutlich erkennbaren Steinkern von 
Modiola Volhynica, Eichw. und noch ungefähr 1.5 Meter tiefer in einer 
ähnlichen Strafe die Steinkerne und Abdrücke von:

Cerithium ruhiginosum, E ichw.
Modiola volhynica, Eichw. (höchst wahrscheinlich),
Ervilia podolica, Eichw. (sicher),
Macira podolica, Eichw. (sehr wahrscheinlich),
Cardiurn (?)

Der weiter gegen das Gebbge hinan ziehende, stark klüftige und 
brüchige Complex weissen Kalkes, wegen welcher Beschaffenheit des Ge
steines der Bruch so ziemlich aufgelassen scheint, dürfte bereits dem 
Leithakalk zuzurechnen sein, der nahe von hier, OSO. am Weg, Abfall 
gegen den «Poleithen»-Graben, ansteht.

Nordöstlich von diesem letzteren, sechsten Bruche, nahe am Kaiser- 
steinbrucher Wege, befindet sich endlich noch ein siebenter, gänzlich auf
gelassener — wie man mir sagte, ebenfalls Winkler’scher — Steinbruch, 
der schon ganz und gar im Leithakalk angelegt ist. Man sieht hier oben
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dünnplattigen, brüchig-bröckligen Kalk, darunter Kalk in dicken, aber 
gleichfalls wie im benachbarten Winkler’schen Bruche, stark zerklüfteten 
Bänken. Der Kalk ist total aus Lithothamnien zusammengesetzt, in den 
Hangendlagen finden sich unzählige Austern, namentlich Ostrea digitalina 
Dub., dann Pecten elegáns, Andrz. etc.

Wie aus dem hier Mitgetheilten hervorgeht, erschliessen die Breiten
brunner Steinbrüche sowohl die mediterranen, wie die sarmatischen Ablage
rungen, doch ist wohl der grössere, überwiegende Theil der hier auf gedeckten 
Schichten der sarmatischen Stufe zuzuzählen. Es erscheint demnach die 
seinerzeit von Herrn Professor Ed. Suess in dieser Richtung ausgespro
chene Ansicht durch die hier mitgetheilten Daten bekräftigt. Gleichzeitig 
glaube ich hier noch anführen zu sollen, dass ich in dieser Gegend, d. h. 
also im Leithagebirge, und namentlich in dem südlich angrenzenden Ge
biete, Cerithium rubiginosum an sicheren Fundorten mit vortrefflich erhal
tenen Fossilien stets und ausschliesslich nur in sarmatischen Schichten fand.

Schliesslich muss ich noch mit Bezug auf den Schlusspassus in der 
citirten Mittheilung Herrn E. Kittl’s bemerken, dass aus meinen Auf
nahmsberichten das Auftreten der sarmatischen Stufe bei Kaisersteinbruch 
Loretto u. s. w. allerdings hervorgeht, dass dieselbe aber gerade bei Eisen
stadt gänzlich zu fehlen scheint, indem am Südabfalle des Gebirges von 
Müllendorf an bis St. Georgen ich ihre Sedimente absolut nicht nach- 
weisen konnte. Zwischen der letzteren Ortschaft und Donnerskirchen tritt 
sie dann wieder zu Tage.

Was übrigens die Verbreitung der drei Neogenstufen im Leitha- 
gebü’ge überhaupt betrifft, so verweise ich auf meine demnächst zu publi- 
cirende geologische Specialkarte der Umgebungen von Eisenstadt 
(1 : 144,000) Blatt Ce, aus der diese Verhältnisse trotz des leider etwas zu 
kleinen Maassstabes klar zu entnehmen sind.

Budapest, 20. Februar 1883.
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BERICHTE
ÜBER DIE SITZUNGEN DER KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT.

I I I .  F A C H S IT Z U N G  A M  7 . M Ä R Z  1 8 8 3 .

Präsident: Dr. J osef Szabó.
1. Secretär J ulius P ethö legte die vom Volksschallehrer J osef L unäcsek 

in Fel8<5-Esztergály im Neográder Comitate der Gesellschaft als Geschenk ein
gesendete Sammlung vor, die crösstentheils aus Haifischzähnen, einem Wirbel
knochen, einem Bruchstücke einer Rippe und zwei Róhrenknochenstücken be-
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stellt. Herr L u n á c s e k  sammelte die Petrefacte aus einer der mediterranen Stufe 
angehörigen Sandablagerang.

Dr. F ranz S chafarztk, der im Monate Mai d. J. Gelegenheit hatte gelegent
lich seiner geologischen Excursionen im Neograder Comitate Felső-Esz^ergálv zu 
berühren, berichtet über diese Fundstelle Folgendes: «Der zwischen den Ort
schaften Felső- und Alsó-Esztergály und der Ortschaft und dem gleichnamigen 
Schlosse Kékkő im Ganzen gegen S. zu streichende Bergrücken besteht aus Am- 
phibol-Trachvt-Breccie, welche von einem mächtigen Complexe feiner Quarz
sande unterlagert wird, als deren Liegendstes in einem in das Felsö- 
Esztergályer Thal einmündenden Graben grober Quarzitschotter in der Mäch
tigkeit von circa 5—6 Meter zu Tage tritt. — Die Mündung des Grabens liegt in 
gerader Richtung westlich von der oberen (evangelischen) Kirche der Ortschaft 
Felső-Esztergály in der Entfernung von beiläufig 4-00 Schritten. Die Schotter
bank, sowie die darüber lagernden Sande und Trachytbreccie zeigen in diesem 
Graben ein Ein fallen von 8° nach W., so dass wir gleich bei der Mündung des 
Grabens, an dessen linker Wand, auf den Schotter stossen. Der Schotter besteht 
aus ganz abgerollten ei- bis faustgrossen Gesteinsstücken, unter denen schmutzig
gelber und lichtbrauner Quarzit vorherrscht, während die verwitterten Trümmer 
eines biotitreichen Gneisses, ferner von Granit und einem bereits ganz zu 
Kaolin umgewandelten blos noch kleine Quarzkörner enthaltenden Gesteine 
untergeordnet auftreten. Letzteres Gestein dürfte wahrscheinlich ein Aplit ge
wesen sein. Die Schotterbank, die wir an der linken Wand des Grabens auf 
ungefähr 200 Schritte verfolgen können, ist die Fundstelle der Haifischzähne, der 
Wirbel- und Rippenknochen. Besonders die Haifischzähne kommen darin so 
häufig vor, dass ich mit Herrn L unácsek während einer kurzen halben Stunde 
12 grössere und kleinere Zähne und einige Rippenbruchstücke (wahrscheinlich 
von Haliotherium herrührend) fand. Ausser den Fischzähnen und Knochenbruch
stücken und einzelnen petrificirten Holzstücken kommen andere organische 
Ueberreste in der erwähnten Schotterbank nicht vor. Dies, sowie auch der Um
stand, dass die Zähne oft entzwei gebrochen und allemehr oder weniger abge
wetzt sind, lässt vermuthen, dass wir es hier mit einer Strandbildung zu thun 
haben und dass die Haifischzähne, durch die Wellen hieher geschwemmt wur
den ; Brandung und Wellenschlag haben die Haifischzähne sowohl, als auch die 
Knochen-Ueberreste arg mitgenommen und abgerundet.

In den Sanden, die auf die Schotterbank folgen, fand ich keinerlei orga
nische Ueberreste, auch Herr L unácsek fand nie etwas in denselben.

In der Schotterbank wird Herr L unácsek, der zu diesem Zwecke von der 
ung. Akademie der Wissenschaften eine kleine Summe erhielt, weitere Grabun
gen veranstalten.»

Unter den Fischzähnen befinden sich Carcharias meyalodon, Ag., -Carcharias 
productus, Ag., Galeocerdo aduncus, A g . Oxyrhina sp., Lamna sp. und Spenonchus 
sp., somit dieselben Arten, wie in den mediterranen Kalken des Leithagebirges.

Die kleine Collection, die nun durch die von Dr. F r. S c h a f a r z ik  gesam
melten Exemplare bereichert wurde, wird, wie alle bisher an diegeol. Gesellschaft 
eingelangten Sachen, in der Sammlung der ung. geologischen Anstalt deponirt 
werden.
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2. B éla v. I nkey legt den officiellen Bericht von Dr. G eorg P rimics, Assi
stenten an der Universität zu Klausenburg, über seine im vorigen Sommer in den 
Fogarascher Karpathen und dem benachbarten rumänischen Gebirge ausgeführten 
geologischen Uebersichtsaufnahme vor. Er betheiligte sich an der geologischen 
Uebersichtsaufnahme der Süd-Karpathen, welche das königl. ungarische Mi
nisterium zum Zwecke der Ergänzung der gegenwärtig in Arbeit befindlichen 
geologischen Karte von Europa anordnete, ausser dem Autor der eingesendeten 
Arbeit noch Dr. F ranz H erbich und der Vortragende, indem Ersterer die öst
lichen Tlieile der Süd-Karpathen aufnahm, während Letzterem der westliche 
Theil zufiel.

Dr. G. P rimics dehnte seine Excursionen im Osten bis zu der Linie Törz- 
bury-Kimpoluny und im Westen bis zum Rothenthurm passe aus, während im Norden 
und Süden die das Hochgebirge einsäumenden jüngeren Sedimente die Grenzen 
seines Terrains bildeten. Dieses grosse Gebiet, in dessen nördlicher Hälfte sich 
die höchste Gebirgskette Siebenbürgens befindet, bildet schon allein für sich 
einen gut entwickelten einheitlichen Gebirgskörper, von dessen geologischem 
Baue uns bisher nur sehr wenig bekannt war. Das ganze Gebirge besteht vorwie
gend aus krystallinischen Schiefergesteinen, welche, wie es aus der Arbeit P rimics’ 
ersichtlich ist, zwei von einander verschiedenen Complexen angehören. Die 
Hauptkette, die eigentliche Fogarascher Kette, deren Wasserscheide im Allgemei
nen in einer Höhe von 2273 Meter liegt und die gleichzeitig die Landesgrenze 
bildet, besteht in mannigfacher Abwechslung aus verschiedenen Schiefergesteinen. 
Zwischen gewöhnliche Glimmerschiefer keilen sich Amphibol und Chloritschiefer 
in langen und mehrfachen Zügen ein, die ihrerseits wieder an vielen Stellen von 
schmalen Streifen krystallinischer Kalkschiefer begleitet werden. Die ost-westliche 
Richtung des Streichens ist nicht nur in orographischer Beziehung im Grossen 
am ganzen Gebirge wahrzunehmen, sondern ist auch durch die Lage der Schiefer
gesteine klar ausgeprägt.

Im zweiten Schichtencomplexe ist der Gneiss vorherrschend, an den sich 
von beiden Seiten Glimmerschiefer anschliesst. Dieser Zug fällt bereits ganz auf 
rumänisches Gebiet, und besteht aus einer Reihe von in orographischer Beziehung 
sehr bedeutenden Erhebungen, welche jedoch keine zusammenhängende Kette 
bilden, da dieselben durch zahlreiche tief eingeschnittene Thaler von einander 
getrennt werden, in denen die in der Fogarascher Kette entspringenden Bäche 
ihren Ablauf haben.

Auf dem ganzen Gebiete der krystallinischen Schiefer, besonders aber in 
dessen nordöstlichem Theile, sind die gangartigen Durchbrüche von älteren 
Eruptiv-Gesteinen sehr häufig; besonders Diabas, ausserdem Diabasporphyrit, 
Diorit, Kpidiorit, schliesslich an einzelnen Stellen Granit und Porphyr.

Die petrographische Untersuchung all dieser Gesteine lieferte viele interes
sante Daten ; namentlich wrurden viele seltenere Mineralien gefunden, wie Cyanit, 
Staurolith, Enstatit, Sphen, Turmalin, Granat u. s. w.

Im östlichen Theile des Gebietes erhebt sich das Kalkmassiv des Kirdlykö 
(Jurakalk?), an welches sich in der Gegend von Törzbury verschiedene Sedimente 
der Kreideperiode anschliessen.

Die Conglomerate und Sandsleine des Eocén wurden am Siidabhange des
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Gebirges in einigen schmalen Streifen vorgefunden, während ein bedeutenderes 
Vorkommen derselben bei Kapoceni am Jfi-Ufer ganz zwischen die kristallini
schen Schiefer eingekeilt constatirt wurde.

Junge yeogen-Ablagerungen umranden das Gebirge sowohl an der Nord-, 
als auch an der Süd-Seite.

Das Vorkommen all dieser Formationen wird durch eine dem Berichte 
beigeschlossene geologisch illustrirte Karte im Maassstabe 1 : 300000 veranschau
licht, während der complicirte geologische Bau des Gebirges durch 5 Profile zum 
Ausdruck gebracht wird.

Spuren von einstigen Gletschern suchte Autor vergebens.
Der Vortragende erwähnt mit Bedauern, dass seine eigenen Aufnahmen, 

die sich im vorigen Jahre in dem mittleren Theile der Gebirgsgruppe des Paring, 
des Retyezat und des Surian bewegten, noch nicht in Zusammenhang mit den 
interessanten Ergebnissen des Herrn Dr. P rimics gebracht werden können. Doch 
hält es derselbe für beachtenswerth, dass jene zwei Züge krystallinischer Schiefer 
auch hier unterschieden wrerden können, nur in einer anderen geographischen 
Anordnung, da hier die Hauptmasse des Glimmergneises und des Glimmerschiefers 
im Surian-Gebirge auftritt und nördlich von dem Zuge der verschiedenen Schiefer 
fällt, der über die Landesgrenze hinüber und den Kamm des Paring-Gebirges 
streicht, andererseits aber wieder an dem Nord-Abhänge des Betyezat vorhanden 
ist. Dieselben beiden Züge constatirte auch Herr Director J. B öckh im Banater 
Gebirge, welches das eigentliche westliche Ende des ganzen Gebirges ist. Es ist 
zu hoffen, dass die fortzusetzenden Aufnahmen schliesslich ein harmonisches, 
einheitliches Bild über den Bau dieser grossen Gebirgskette liefern werden.

J. v. M atyasovszky wies einige Knochenreste vor, welche derselbe gelegent
lich eines Ausfluges, im Sommer 1880, nach dem in Bumänien am Südabhang 
der Bucsecsgruppe gelegenen Klausenhöhle «Skit la Jalomnitza» sammelte.

Knochen aus der genannten Höhle waren bisher in wissenschaftlichen 
Kreisen nicht bekannt. Dr. C. J. Andrae, der im Jahre 1854 die Hoble besuchte, 
forschte nach vorweltiichen Säugethierknochen, konnte jedoch keine darin ent
decken, trotzdem der eine Mönch auf Dr. Andrae’s Nachfrage hin versicherte, 
dass man früher darin Bärenknochen gefunden habe, die man aber, als von ver
unglückten Thieren herrührend, wie solche Unfälle selbst heutzutage noch in 
der Umgebung nicht selten sind, hinausgeworfen habe. Gegenwärtig wären Nach
grabungen bei der starken Bodenbedeckung ganz erfolglos gewesen.

Die von Matyasovszky in genannter Höhle gesammelten Knochen stammen 
auch nicht aus dem Boden der Höhle, sondern aus einer linsenförmigen, mit 
Kalksinter ausgefüllten Höhlung im anstehenden festen Jurakalke, und zwar 
0-5 Meter ober der Höhlensohle in der Höhlenwand vom Eingänge rechts, knapp 
hinter der südlichen Wand des Klosters versteckt. M atyasovszky gelangte auch 
nur nach der Aussage eines Mönches, dass in der Höhle Knochen eines Heiligen 
im Felsen von ihnen bewacht werden, auf die Spur und in den Besitz einiger 
Knochenreste. Das Gestein, aus welchem die Knochen stammen, ist ein fester, 
grauer Kalksinter, der jedoch der Festigkeit nach und den dichten Kalkspath- 
Krystallen wegen einem krystallinischen Kalke nahe steht. Holzkohle und Asche 
findet sich darin eingeschlossen. Mehrere Clausilien und Helices sind gleichfalls
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darin festsitzend. Die Knochenreste sind ganz besonders gut erhalten und haben 
ein sehr recentes Aussehen. Die Säugeihier-Knochenreste sind folgende: zwei 
vollkommen erhaltene und ein Bruchstück vom Backenzahn, einem Schafe oder 
Ziege angehörend, näher lässt sich dies in Ermangelung der Hörner bekanntlich 
nicht bestimmen ; ferner Kiefer-Bruchstücke im Gesteine, mit Asche und Holz- 
kohle-Brooken festsitzend, ausserdem noch Gelenkstücke, Rippen und mehrere 
verschiedene Knochen-Bruchstücke.

Ob wir es hier mit bestimmt diluvialen Säugethierresten zu thun haben, 
oder aber mit jüngeren Knochen, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, es 
müssten diesbezüglich genauere und ungestörtere Nachforschungen gemacht 
werden, was jedoch jetzt noch sehr schwierig zu erreichen ist, da die Mönche des 
Klosters die Knochen strenge bewachen und ein weiteres Forschen nur ohne 
Wissen der Mönche versucht werden kann.

■4. Dr. Moriz Staub : lieber tertiäre Fossilien aus den Schichten des Felek-Ber
ges hei Klausenburg. In dem Mergelschiefer des Felek-Berges bei Klausenburg 
wurden folgende fossile Pflanzen gefunden : Confer rites sp., Cystoseira Partschii 
(S ternbg.), Pinus hepios (U ng .) Sequoira Sternbergii (G oepp.), Phragmites oenin- 
gensis AI. B r., Cyperites senarius (H eer), Engelhardtia Brogniarti (S ap. 
und PhyHites sp. An einem Exemplare gelang es dem Vortragenden, mit 
Hilfe des Meiseis auch den gut erhaltenen Abdruck eines Insektes zu ent
decken, welches von ihm mit dem Namen Bibio Kuchii n. sp. belegt wurde. Die 
die Pflanzen führenden Mergelschichten lagern unmittelbar auf jenen Schichten, 
in welchen die in der Umgegend von Klausenburg bekannten Steinkugeln Vor
kommen, die, ihren spärlichen Einschlüssen nach zu urtheilen, der aquitani- 
schen Stufe angehören. Ob der erwähnte Mergelschiefer ebenfalls hieher gehört, 
diesbezüglich mangelt uns jeder Beweis, indem solche Steinkugeln in Siebenbür
gen auch in höher liegenden sandigen Schichten sehr häufig angetroffen werden ; 
so sind auf dem der Fundstelle am nächsten liegenden und Costa cel mare 
genannten steilen Bergrücken dem unteren Mediterran angehörige und unzweifel
hafte Fossilien führende Schichten aufgeschlossen und unmittelbar unter ihnen 
kommen auch hier die Cyrenu semistriata führenden Sandsteine vor. Bibio 
Kochii steht nahe zu Bibio mono ; doch leicht von letzterer zu unterscheiden. 
Diese Fliegengattung wurde bisher in grösster Zahl in den Schichten vonRadoboj 
und Oeningen gefunden. — Von den aufgezählten Pflanzenarten waren nur sieben 
specifisch zu bestimmen. Unter diesen war Oystosira Partschii (Sternbg.), zu 
welcher Vortr. auch C. Ilellii Ung. zählt, am meisten vertreten. Diese Pflanze 
war bisher nur aus den sarmatischen Schichten bekannt; ihre C. Hellii 
genannte Form beschrieb U nger von Radoboj. Cyperites senarius (H eer) wurde 
bisher nur bei Oeningen gefunden. Alle übrigen Pflanzen traten schon in älteren 
Schichten auf und waren in der Tertiärzeit sehr verbreitet. In Berücksichtigung 
dessen, dass von den specifisch gut zu unterscheidenden sieben Arten sechs aus 
der ersten, ebenso viel auch aus der zweiten Mediterran-Stufe (so gehören fünf 
der Flora von Oeningen an) bekannt sind ; die die Pflanzen führenden Schichten 
aber ihren Lagerungs-Verhältnissen nach jünger als das erste Mediterran nicht 
sein können, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Pflanzen-, Fisch-
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und Insektenresté enthaltende Mergelseliiefer von Felek der ersten Mediterran- 
Stufe angeliört.

IV . F A C H S IT Z U N G  A M  4 . A P R I L  1 8 8 3 .

Präsident : Dr. J .  S zabó.

1. Dr. Alexander J osef K renner sprach über folgende drei Mineralien, 
deren Original-Exemplare derselbe während seines Vortrages den Anwesenden 
zur Ansicht vorlegte.

a) Emplectit von Rézbánya. Der Vortragende untersuchte eine im National- 
Museum befindliche Stufe, die Pr. Dr. K. Peters als Bismuthin  bestimmte und 
fand bei der genaueren Besichtigung, dass das an der Luft mit der Zeit gelb 
werdende Mineral auch Kupfer enthalte. J osef L oczka analysirte dasselbe und 
es ergab sich, dass das Kupfer-Bismuth-Sulfat nichts anderes sein könne, als der 
seltene Emplectit.

b) Realgar und Auripigment aus Bosnien. Apotheker Anton F auser schenkte 
der Sammlung des ung. National-Museums zwei Mineralien, die derselbe vom 
Staatsrath B raun bekommen hatte. Auf dem einen Stück sitzen vorwiegend 
Auripigment-Krysialle. die etwas verzerrt sind. Dieses Stück stimmt mit dem 
Vorkommen von Tajova überein, während das audere mit prachtvollen Realgar- 

Krystallen bedeckt ist. Letztere sind nach der Hauptaxe prismatisch entwickelt 
und lassen nach der Aufstellung M il l e r ’s folgende Flächen erkennen:

100, 010, 001, 210, 430, 110, 012, 011, 032, 201, 101, 212, 111,434, 
121, 610, 120, 250, 212.

Von diesen 19 Gestalten sind drei an dem Realgar aus Bosnien neu.
Beide Arsensufilde kommen mit Quarz in einem verwitterten Thonglimmer

schiefer vor. Ihr Fundort ist Kresovo.
c) Schweitzerit von Dognácska. In der Archangel-Grabe in Dognäcska kommt 

ein dem Schweitzerit von Zermatt (Schweiz) ähnliches Mineral vor, welches nach 
einer Analyse J osef L oczka’s auch in chemischer Beziehung mit demselben 
übereinstimmt.

2. L udwig v. R oth. Geber die hydrographischen Verhältnisse von Ottocacz und 
Essegg. Bei der Mannschaft dieser beiden Stationen herrschte bereits seit län
gerer Zeit unter den vorkommenden Krankheiten Wechselfieber und Typhus vor; 
die Militär-Aerzte schrieben die Ursache dieser beiden Krankheiten der schlechten 
Qualität des Trinkwassers zu, welche Meinung durch die Untersuchungen und 
den Bericht der Wiener Militär-Sanitäts-Commission auch vollkommen bestä
tiget wurde. Das gemeinsame Kriegsministerium wandte sich in Folge dessen 
an die Direction der kön. ung. geologischen Anstalt mit dem Ersuchen, über die 
geologischen Verhältnisse genannter beiden Gegenden ihr Gutachten abzugeben. 
Von Seite der Direction hiezu aufgefordert entsprach der Vortragende diesem 
Wunsche, indem er — da die Aufnahmen der ung. geologischen Anstalt gegen
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wärtig südlich blos bis zur Drau vollendet sind — den Bericht auf Grund der 
vorhandenen Literatur erstattete.

Berichterstatter bespricht zuerst die geologischen Verhältnisse der im 
Karst gelegenen Ortschaft Ottocacz und findet, dass die Communication des 
Grundwassers mit dem der Brunnen auf mehreren Wegen stattfinden könne und 
dadurch die Qualität desselben beeinträchtige und gelangt zu dem Schlüsse, dass 
in Ottocacz kaum etwas anderes zu empfehlen sein werde, als das Trinken des 
filtrirten Wassers des Gacka-Flusses.

Auf die geologischen Verhältnisse der Stadt Essegg übergehend, gelangt 
der Vortragende nach Besprechung derselben iDsoferne zu einem günstigeren 
Schlüsse, als im ersten Falle, als durch die geologischen Verhältnisse die Mög
lichkeit der Bohrung eines artesischen Brunnens geboten ist, der ohne Zweifel 
ein gutes Trinkwasser liefern würde.

3. A lexander K alecsinszky sprach über den ausgedehnten Moorgrund 
bei Alsö-Tdtrafüred  (Schmecks), welchen man heuer — wie dies auch im Aus
lande geschieht — zur Herstellung von Moorbädern benützen will, wodurch das 
auch schon jetzt beliebte reizende Tátrafüred nur gewinnen kann. Der Vortra
gende erwähnt, dass im Moor auch gaEz gesunde und harte Baumstämme ge
funden werden. Auf die quantitative chemische Analyse des Moorbodens über
gehend, weist derselbe darin beträchtliche Mengen von Humussäure und andern 
organischen Säuren, wie Quellsäure, Qu eil satzsäure, ferner in Wasser lösliche 
Eisen-, Kalk-, Magnesia-, Thonerde-, Natrium- und Kalium - Salze, sowie auch 
Kieselsäure nach. Ausserdem fand er noch darin Wachs, H arz, in Salzsäure lös
liche anorganische Stoffe, die besonders an Eisen sehr reich sind, und schliess
lich Pflanzenfasern und Sand. Aus der quantitativen Analyse zieht der Vortra
gende den Schluss, dass die hier zu errichtenden Moorbäder sehr wahrscheinlich 
zu den wirksamsten Kurorten Ungarns zu zählen sein werden.

Y.  F A C H S IT Z U N G  A M  2 . M A I 1 8 8 3 .

Den Vorsitz führte : W ilhelm  Z sigmondy.

1. L udwig v. L öczy sprach über seinen Ausflug in den östlichen Theil des 
Hirnalaga-Gebirges, welchen derselbe gelegentlich der Expedition des Grafen 
B éla S zéchenyi im Februar 1878 von Dardzsiling aus durch das unabhängige 
Sikkim, bis an die Grenze Tibeth's unternahm.

Nachdem er seine 25 Tage dauernde Reise beschrieb, skizzirt derselbe kurz 
seine im Terai und im Himalaya  gemachten Erfahrungen in geologischer 
Beziehung.

Das Terai, welches des Malaria-Fiebers wegen so gefährlich für den Men
schen ist, ist nichts anderes als eine vom Fusse des Himalaya sich bis zur ben
galischen Ebene herabziehende Schuttterrasse, in welcher die Bäche fortwäh
rend ihren Lauf ändern. Der Wasser leicht durchlassende Boden ist bald sehr 
trocken, bald jedoch übernass ; Wälder befinden sich auf demselben nicht, son-
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dern die jährlich in Verwesung übergehende reiche Schilf- und Rohr-Vegetation, 
die hier zu finden ist, erzeugt die gefährlichen Miasmen. Wenn man die öde 
Winterlandschaft des Terai dzungle durchschritten hat, erscheint einem der 
Himalaya um so imposanter, da er sich nirgends so steil aus der indischen 
Ebene erhebt als gerade in Sikkim. Die Vegetation der indischen Musson-Gegend 
ist hier am üppigsten und die höchsten Kuppen der Welt sind von keiner Seite 
so leicht zu besteigen als von Dardzsiling aus. Als ein Ergebniss dieser Excur
sion ist die sichere Erkennung der einst grösseren Ausbreitung der Gletscher in 
einer Höhe von 3000 Meter zu betrachten. Viel bedeutender sind jedoch die auf 
den Gebirgsbau Bezug habenden Beobachtungen.

Die indischen Geologen trennen die äusseren südlichen Ketten des Hima
laya unter der Bezeichnung «Lower Himalaya» vom Central-Himalaya ab, welch’ 
letzterer von den grössten Erhebungen der Erde gebildet wird. Vor dem * Lover - 
Himalaya» (Nieder Himalaya) befinden sich noch die tertiären Hügel des Svb- 
Himalaya, welche die Ebene des Ganges begleiten. In Sikkim fällt es schwer 
diese drei Zonen zu unterscheiden, da das tertiäre Hügelland hier gänzlich fehlt, 
der geologische Gürtel des «Lower Himalaya» aber mit dem Hauptrücken un
zertrennlich verschmolzen ist. Trotzdem sind aber hier, so wie in den äusseren 
Ketten des West-Himalaya die Lagerungs-Verhältnisse dieselben. Hier wie dort 
werden Thonschiefer, Thonglimmerschiefer, Glimmer- und Amphibolschiefer 
u. s. w. von Gneiss überlagert und fallen mit demselben steil nach Norden ein. 
Die sandigen und thonigen Sedimente sind anscheinend älter als die auf ihnen 
ruhenden metamorphen Schiefer und Gneisse. Der problematische Bau des in
dischen Abhanges des Himalaya ist bis jetzt noch nicht enträthselt. Medlicott 
ist der Ansicht, dass nach der Erhebung des Central-Gneisses durch Erosion in 
diesem Gebirge tiefe Thäler ausgewaschen wurden, in welche sich nach dem 
später eingetretenen Niedersinken des Central-Gneisses jene palaeozoischen 
Schichten ablagerten die heute am Süd-Abhange, des Himalaya zu finden sind; 
durch spätere Faltungen überlagerten die Gneissschichten die Sedimente stellen
weise ; diese Ueberlagerung ist jedoch blos als eine scheinbare aufzufassen, da 
die Sedimente jünger als der Gneiss sind. Mallet, der im Jahre 1874 in 
Englisch-Sikkim die geologischen Aufnahmen ausführte und hier die palaeo
zoischen Sedimente auf einem grossen Gebiete von Gneiss bedeckt fand, gab 
jener Meinung Ausdruck, dass der Gneiss von Dardzsiling jünger als die ober- 
carbonischen oder permischen Sedimente sei, deren Alter durch fossile Pfianzen- 
reste festgestellt wurde. Seiner Ansicht nach würden sich somit die in ihren 
unteren Schichten normal ausgebildeten Sedimente zu Anfang der Sekundärzeit 
in Gneiss metamorphosirt haben, in jenes krystallinische Gestein, welches die 
ältesten Sedimente unserer Erde cliarakterisirt.

Andere Geologen, namentlich Dr. Griesebach, schreiben die Lagerungs- 
Verhältnisse im südlichen Himalaya-Gebirge, nämlich die Ueberlagerung der 
jüngeren Sedimente durch Gneiss einer grossen Faltenbildung der Erdkruste zu. 
Lóozv schliesst sich dieser letzteren Ansicht an und meint auf Grund seiner in 
den Alpen gesammelten Erfahrungen mit um so grösserer Wahrscheinlichkeit in 
Sikkim die einstige Existenz einer Riesenfalte, in welcher der Gneiss die jüngeren 
Sedimente in einer Breite von 25 Kilometer bedeckt, dargethan zu haben, da er
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mehrere Beobachtungen und Annahmen Mallet 's, auf welche dieser Geologe 
seine Theorie der Metamorphose des Trias-Gneisses basirte — als unrichtig 
erkannte.

2. Dr. M. Staub spricht über Pinus palaeostrobus (E ttgsh.), von dessen Vor
kommen in Ungarn bisher in der phytopaläontologischen Literatur keine Erwäh
nung geschah. Das eine Exemplar der vorgelegten Zapfen fand der Chefgeologe
L. v. B oth in den mediterranen Schichten des Krassó-Szőrényer Comitates ; das 
zweite Dr. F. S chafarzik im Nummulitkalk von Ofen. Besonders das letztere 
gestattet am besten die Vergleichung mit den Zapfen der lebenden Pinus Strobus 
L. In der Sammlung der königl. ungar. geologischen Anstalt fand der Vortra
gende auch die aus dem Klein-Zeller Tegel stammenden und von D. S tur deter- 
minirten Blätter dieser Pflanze. Die erwähnten Funde vergrössern bedeutend 
das horizontale und vertikale Verbreitungsgebiet dieser Conifere. Das erste Auf
treten derselben wurde bisher in den Schichten der ligurischen Stufe constatirt; 
doch zeigen die Budapester Funde, dass dieser Baum schon im Bartonien in 
Europa vorhanden war. Der lebende Nachkomme der fossilen Art ist die nord
amerikanische W eimuthskiefer.
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TÁRSULATI MONDANIVALÓK.

Felhívás a tagsági dijak befizetésére. Társulati alapszabályaink 
10-ik és 11-ik §§-ai igy szólnak: «A tagsági dij minden év első negyedében 
fizetendő. — Ha valamely tag évi diját az első negyedben be nem fizette 
volna, a társulat az illető összeget postai utánvétel utján fogja beszedetni, 
megjegyezvén, hogy a postai költségeket szintén a hátralékos tag tartozik 
fizetni.»

Minthogy az év első negyede már letelt, tisztelettel kérjük mindazon 
vidéki tagtársainkat, a kik az 1883-ik évi tagsági dijat még nem fizették be, 
szíveskednének ezt az összeget mentői előbb beküldeni: legegyszerűbben 
■járnak el, ha az 5 fr t beküldésre azt a megczimezett postai utalványt hasz
nálják fe l, a mely a Földtani Közlöny január — niárcziusi füzetéhez volt 
mellékelve.

Megjegyezzük egyszersmind, hogy a postahivatal az utánvételezésnek 
eddigi módját megszüntette s helyette a fizetőre költségesebb, a beszedőre nézve 
pedig sokkal fáradságosabb postai megbízásokat léptette életbe.

A postai megbízás abból áll, hogy valamely postahivatal felhatalmaz- 
tatik a hozzá ajánlott levélben megküldött megbízó lapon kiirt összeget a 
czimzettől a megbízáshoz csatolt melléklet (értesítés és évjegy) kiszolgál
tatásával rövid időn beszedni. Az igy beszedett összeget a postahivatal 
utalványon küldi be a társulatnak, levonván belőle az utalvány bérmente
sítésére szükséges postai dijat.

Azon tisztelt tagtársainktól, a kik az évi dijat junius végéig vagy 
legkésőbb julius 7-ikéig be nem fizetik, az esedekes összeget (a postai 
költségekkel együtt összesen 5 frt 2o krt) postai megbízások utján fogjuk 
bekérni. Azon tisztelt tagfcársaink pedig, a kik azt óhajtják, hogy a postai 
megbízás ne júliusban, hanem október 1-én küldessék meg számukra, szí
veskedjenek ebbeli kívánságukról a titkári hivatalt értesíteni.

— A jelen füzethez mellékelve a következő két művet küldjük szét tagtársaink 
számára:

1. Halaváts Gyula, Őslénytani adatok Délmagyarország neogón korú faunájá
nak ismeretéhez. I. A langenfeldi 'pontúéi korú fauna. Két kőnyomatu táblával. 
(M. K. Földtani Intézet Évkönyve. VI. kötet. 5. füzet.)

2. Posevitz Tivadar, az arany előfordulása Borneo szigetén. (M. k. Földtani 
Intézet Évkönyve. VI. kötet 6. füzet.)

Azon tagtársaink számára, a kik kijelentették, hogy a Földtani Intézet kiad
ványaiból német nyelvű példányokat óhajtanak, az előbbi mű német kiadását szin
tén a jelen füzethez mellékelve küldjük:

H alaváts, J ulius, Palaeontologisehe Daten zur Kenntniss der Fauna der 
Südungarischen Neogen-Ablagerungen. I . Die politische F auna von Langenfeld. Mit 
2 lithogr. Tafeln. (Mittheilungen aus dem Jahrbuche der kön. ung. Geologischen 
Anstalt. VI. Band. 5. Heft.)

— A magyarhoni Földtani Társulat tagjai a F öldtani K özlönyt 5 irt évi tag
díj fejében kapják, de ezenkívül megküldetnek számukra a M. kir. F öldtani Intézet 
Évkönyvé-nek mindazon füzetei is, a melyek a társulati év folytán megjelennek. — 
Újonnan belépő tagok az É vkönyv  régebbi füzeteire nem tarthatnak igényt, de kivá- 
natukra a titkári hivatal szívesen vállalkozik a hiányzó füzeteknek bolti áron való 
megszerzésére és postai utánvéttel való megküldésére. Az egyes füzetek ára az Év
könyv boritékán van följegyezve s ugyanott található az Intézet által eddigelé kiadott 
földtani (színezett) térképek jegyzéke is .— Kern tagok számára a Földtani Közlöny 
egy-egy évi folyamának előfizetési ára 5 frt.


