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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.
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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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