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(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén, 1884 november 5.)

1884 kezdetén küldött hozzám Beszterczebányáról Dr. B othár S amu 
úr mint új leletet egy az ottaniak által eddig nem észlelt és így nem ismert 
ásványt, melyet a sandbergi elhagyott rézércz-bányák egyik újabb vájatá
bán találtak, a hol előbb vasérczet fejtettek.

Az ásvány jól kifejlődött Pharmakosiderit, mit ennek felismerni annál 
könnyebb, mert sokban emlékeztet az 1870-es évek elején Újbányán talált 
Pharmakosideritre, azon különbséggel azonban, hogy míg Újbányán telér- 
quarczitban fordult elő, mely Bhyolitban van kiválva, Sandbergen Arkozá- 
ban van, melyet a régibb néven Grauwacke-nak neveztek.

A nyáron Selmeczen tett geológiai kirándulásaim alkalmával Besz- 
terczebányára és onnét Dr. B othár S amu,* valamint Szontagh Tamás urak 
társaságában a helyszínére kimentünk.

Utunk Beszterczebányáról éjszaknak tartva azon a gyönyörű völgyön 
vezetett, melyen Hermaneczre is jutni, de Ulmanka falunál kette ágazván, 
az ENy-i marad a valódi hermaneczi völgynek, az éjszaki pedig vezet a 
mi kitűzött helyünkre Ohegyre. Innét kanyarodtunk fel azon tetemes ma
gasságban levő két régi bányahelyre, melyek egyike a «Eichtergrund» 
(Bichterova, Birótelek), másika «Sandberg» (Homokhegy) név alatt isme
retes és ezen a néven vannak a katonai geographiai intézet által kiadott 
újabb térképbe (1 : 75,000) is bejegyezve.

* Beszterczebányán orvos, egykori tanítványom, ki az ásvány- és földtan 
iránt folyvást élénken érdeklődik és már nem egy helyi adattal gazdagította a vidék 
ismeretét.
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'  r
Ez a két hely Ohegy és Urvölgy között van, az azok között elterülő 

hegységet képezi és a geológiai viszonyokat tekintve egészben véve meg
egyezik.

Ohegyen a templom magassága a tenger fölött 4-72 méter, a leg
nagyobb hegy, melynek csaknem csúcsáig mentünk a Glozur 969 m. Úgy a 
Birótelek mint a Homokhegy ennek a nyúlványai lévén, az első valamivel 
alacsonyabb, de a Homokhegy magassága 834 méter, miből aztán kive
hető : először, h gy mily nehezen hozzáférhetők ezen meredek és sokszoro
san bevágódott erdős hegység tetején kibukkanó tündékek nyomán hajtott 
műveletek, de másodszor, hogy mily nagy könnyítés van adva a víz és az 
atmoszferiliák hatásának utólagos változások előidézésére.

Utunkban gyűjtött kőzetek a következő tájékozást nyújtják a vidék 
geológiai viszonyaira nézve.

Ohegyről az állami bányászat helyére Richtergrundra mentünk elő
ször, s utunkban legelőbb Csillámpala volt, mi aztán fokozatosan átment 
Gneiszba.

A  Csillámpala (Is). Finom leveles szerkezettel a Terézakna alatt, mi 
a legközelebbi bányahely Ohegyhez. A Csillám össze-vissza zsugorodva, a 
Quarcz nagyobb szemekben, de olykor laposan kiválva. A palásság irányá
ban egyszersmind csuszamlásoknak is mutatkoznak nyomai. A Csillám 
fokonként erősen zöld színt vesz fel és elváltozásnak is indul, a melynek 
végeredménye, látszólag, hogy Steatitté lesz. Az épebbek némelyikében a 
palásság síkján Haematit-kiválás észlelhető, vasfekete, erősen fénylő pik
kelyekben. A Csillámpala repedéseiben olykor újabb képződésű erek is mu
tatkoznak, a melyeknek tölteléke hol Quarcz, hol egy hófehér igen jól 
hasadó ásvány, mi Földpátra emlékeztet, de megvizsgálva Ankeritnek 
bizonyult be. Savval nem pezseg, a lángot nem festi, hanem megfeketedik.

Mállott szemcsés Homokkő-féle kőzet üregeiben néha Gipsz (2i) van 
nagyobb fészkekben kiválva, mit a Terézakna hányáján volt először alkal
mam gyűjteni.

Gneisz (3i). Fénylő Csillámmal, melynek túlnyomó része fehér, de 
fekete sem hiányzik. Nem egészen szabályos rétegekben lévén a Quarcz és 
Földpát sorakozva, de különösen a kidagadó, igen ép Földpát által szer
kezete csomósnak mondható.

A vékony csiszolatban látni, hogy az elegyrészek között a Quarcz 
messze túlnyomó, aztán jönnek a homályos Földpátok. Ezek között a leg
nagyobb rész Káliumföldpát s csak gyéren találni plagioklaszt. Biotit sincs 
nagy mennyiségben. Ez még olykor egészen ép.

Tovább haladva fölfelé egy út kanyarulatánál Richtergrund magas
lata alatt Mészkő állott ki a hegyoldalon kis kúpban (42), de olyan tele
püléssel, mintha a körülvevő kőzet borítaná. Kövületnek nyoma sincs benne, 
hanem a repedések miriádjai az eredetileg sötét tömött Mészben fehér által
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tarkított ereket és pontokat idéznek elő. Vékony csiszolatnak van fen- 
tartva az iránt biztos tájékozást nyújtani, hogy a kövületeknek legalább 
nyoma meg van-e benne. Ezen Mész nemely helyen, még a hol legfeketébb 
is, sósavval pezseg, ennélfogva valóban Mészkő. Ütöttem le azonban ugyan 
annak a kibukkanásnak más pontján oly példányt is, a mi Dolomit. Alap
színre nézve ez is sötétszürke és szintén keresztül-kasúl van járva világo
sabb erekkel.

Fölérve a bírótelki bánya-telephez, a meredek hegynek az oldalán 
újból kiüti magát valamivel nagyobb tömeg fekete Mészkő (5i), hasonló az 
előbb említetthez, csakhogy sötétebb színű. Ennek a települése is azt a be
nyomást tette, hogy a körülfogó kőzetből üti ki magát.

A nagyszerű hányák, melyek a birótelki bányamívelésnek minőségé
ről nyújtanak tájékozást, egyszersmind alkalmat is szolgáltattak az abban 
előforduló kőzetek megvizsgálására, a miből következtetést lehet vonni az 
itteni magas hegység belsejének szerkezetére, miután az anyag az ércz- 
fekhely környékéből való.

Az uralkodó kőzet, mely ezen óriási hányák zömét kepezi, egy saját- 
szerű Arkózo, melyben az uralkodó anyag egy kissé pirosas színű Eöldpát, 
mely a lángkisérletben igen Káliumdus Orthoklasznak bizonyult be. Mel
lette van fehérebb színű Földpát, de alárendelten a mennyiségre nézve, a 
mely nem árul ugyan el ikerrovátkosságot, de azért a lángkisérletben 
Oligoklasznak mutatkozott. A Földpátok mellett nagy mennyiségben sze
repel a Quarcz, többé-kevésbbé világos rózsaszínnel és épen ügy, mint a 
Földpátok, határozatlan körvonallal. Ezen kívül némely példányban igen 
alárendelten Muskovit apró pikkelyei törmelékben észlelhetők (9i).

Az Arkozának (lOQ nem mindig van az a jelleme mely említve volt, 
hanem helyenként változás áll elő benne annyiban, hogy a Földpát-szemek 
aprók lesznek, míg a Quarcz- és a Biotit-pikkelyek felszaporodnak és így 
egészen szokottabb Homokkő - kinézést kapnak, a melynél a rétegesség 
kisebb tömegben is észlelhető. Színe ezen Homokkőnek általában szürke, 
seténként veres sem hiányozik.

Az Arkozának vagy néha a Homokkőnek üregeiben fehér vág}’ pirosas 
A!abastrom van kiválva, olykor fejnél nagyobb darabokban. Ezek igen 
emlékeztetnek az Urvölgyről ismeretes Anhydrit gömbökre, melyek külső 
része kívülről befelé gipszszé változik át vizfölvétel következtében. Ezen 
richtergrund-i példányok némelyikénél helyenként a keménység mintha 
nagyobb volna a gipszkeménységnél, miből arra szabadna következtetni, 
hogy eredetileg ezen zárványok anyaga is Anhydrit volt.

Chalybit Limonittá változva a Homokkő némely üregében gyakran 
látható, úgy szintén Malachit, melyet a bányavíz rak le útjában a hánya 
kőzeteire.

Csontok malachittal átjárva. Kecens csontok is impregnálodnak, szár-
1*
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csont, fogak stb. úgy, hogy ezen viszony emlékeztet a szibériai fogtür- 
kiszre, mely az ottani rézbányák vízének impregnatiója folytán jött létre 
negyedkori elefántfogakon.

Egyes példányokban találni még a Chalkopyritet vagy kevés Tetra - 
édritet, mint az oxydált rézérczek eredeti állapotát.

A kincstári bányatelepet elhagyván, még tetemesen kellett felfelé 
menni, a Glozurnak tartván, hogy a homokhegyi bányászat helyéhez jus
sunk, melyet magánosok miveitek, és a legtöbb beszterczebányai polgár 
ott alapította meg szerencséjét. De ez is a múlt dolga, most már úgy szól
ván felhagytak a rézbányászattal s legfölebb vasérczet fejtenek, mi Cha- 
lybit, de mindenkor Limonittá válva, vagy eredetileg már mint Limonit 
kiképződve. Darabig Dobsinára szállították, de a szállítási költség oly nagy, 
hogy újabban abbahagyták.

Pharmakosiderit. Ilyen vasérczfejtés alkalmával kívülről befelé vagy 
25 méterre hatolván a durva Arkozában, miután az oxydált vasérczek ré
gióján túljutottak, vékony kénegült rézércztelér következett, Chalkopyrit 
s Tetraédrit ezüst-tartalommal s egy mellékváj atban volt a Pharmakosi
derit csekély mennyiségben, mit azonban ki nem merítettek, hanem a 
munkát beszüntetvén, a jövőnek tartották fenn.

Elhagyván ezen újabb vajatokat, melyek előtt jelentékeny mennyi
ségben áll felhalmozva az ott hagyott Barnavasérez, még magasabbra 
mentünk a Glozurra (969 m.) s jutottunk a Homokhegy azon oldalára, 
melyen a már Thurzo idejében virágzott bányászat még nagyobbszerű rom
jai láthatók mint Birótelken.

A kőzet csupán Arkóza, mely azonban egyes szemeire hullik szét és 
alapul szolgál a Homokhegy elnevezésnek. A legnagyobb magasságban 
levő bányák egyike a Mihály tárna nevet viseli. Innét egy más völgyön, 
mint a melyen feljöttünk, attól délre a legközelebbin mentünk le Ohegy 
felé. Vagy fél magasságban újból a Kékes Dolomit mutatkozott egy kis 
ponton, de a települési viszony itt sem volt világos. Nyomban reá Arkóza 
következett, mi aztán váltakozva a Csillámpalával, a hegyoldal nyugoti 
részen tartott le a fővölgyig.

A Pharmakosiderit és Urvölgyit képződési viszonyai.

Az óhegy-homokliegyi Pharmakosiderit, ezen faj lelőhelyeinek sorá
ban, a szebb előfordulásokhoz tartozik. Kristályai nagyobbak mint rendesen 
a faj kristályai lenni szoktak. Alakra nézve csak a Hexaeder egy maga van 
kiképződve, e részben tehát az újbányái mögött áll, a melyeken hol a 
Tetraéder, hol az Oktaéder is fellép. Színe leggyakrabban oliva-barna, oly
kor kékes futtatási színnel behúzódva, máskor oliva-zöld; vannak bronz
sárgába hajlók is.
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Egészben véve ox}7dált vassal erősen impregnált durva Arkozának 
üregeiben fordul elő, annak oldalát fennőtt kristálycsoportokban von
ván be.

Azonban soha sincs egymaga, hanem mindig más ásványok társa
gában, a miről legjobb képet nyújthatnak az onnét hozott példányok, 
melyeket szabadjon itt megismertetni.

Midének előtt olyan példányokat mutatok, melyeken a középen még 
latható a Tetraédrit, másokat pedig, a hol vaskos Chalkopi/rit ismerhető fel, 
mint azon eredeti ásványok, melyek e vidéken a régi időben a rézbányák 
nyitására és művelésére alapul szolgáltak. Most csak vékony ereket képez
nek még, vagy csak hintve fordulnak elő, de nem többé oly mennyiségben, 
hogy fejtésökre jövedelmező bányászatot lehetne alapítani.

Ezen kénvegyületek rés int a sok vájás, részint maga az azokat tar
talmazó kőzet saját likacsossága által ki lévén téve a légbeliek hatásának, 
oxydátio következik be különböző irányban és eredménynyel, de desoxv- 
datióra sincs hiány a bemutatott példányok tanúsága szerint.

Egy példányon meg van középen a vaskos Tetraédrit, a szélek felé a 
Réz átmegy hydrocarbonátjaiba oly módon, hogy a hol csak együtt lépnek 
fel, előbb képződik az Azurit és ennek felületén utólag jön létre a Mala
chit. A behatás a repedésekből indul be a Tetraédrit felé.

A Malachit néha a Pharmakosiderit kristálycsoporton ül, a parage- 
netikai sorozatban tehát annál fiatalabb.

Az Azurit egyik példányomon apró, de igen tisztán kiképződött 
kristályok szép csoportjában lép fel. A szin sötétkék, a fény erős üvegfény. 
Az Azurit alapja ezen a példányon, valamint sok máson Cuprit, fénytelen, 
sőt olykor közel földes állapotban. Van azonban oly példány is, melyen a 
Cuprit egészen ép, a hol az átlátszó karmazsinpiros apró Hexaédereket 
képez, olykor kivehető egyenoldalú háromszöges csúcstompítással. Egy 
ilyen normál állapotú Cuprit-területtől két ellenkező oldalon ellentétes 
vegyi folyamat indult meg: egyfelé desoxydátió, miből Termésréz lett igen 
széjD rézveres szinü parányi kristályokban (egyenoldalú háromszög is ve
hető ki jó nagy lencse nagyítással), más oldalon ellenben oxydátio követ
kezett be, melynek eredménye gyérebben Azurit, s gyakrabban Malachit 
képződés lett.

Egyike azonban a legérdekesebb rézásványoknak, melyeket a Homok
hegyi Pharmakosiderit kísérői között fölfedeztem, az Urvölgyit (Herrn- 
grundit).

Zöld színű s bársonyfényű finom tűkristályok sugárosan csoportúivá 
terülnek el Tetraédriten, de oly módon, hogy ugyanazon kézi példány 
Arkozájának más üregében szemcsés Gipsz foglal helyet. Az igen vékony 
tűkristályok a mikroskop alatt nézve egészen azon szint, azon hasadást, s 
azon szimmetriát és azon optikai viselkedést mutatták, mint a minőket az
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Urvölgyitnél találtam *; de főleg jellemző az akkor általam megállapított 
lángkisérleti viselkedés: platinaliuzalon egy kis szem a nemvilágító gáz
láng aljába tartva, a lángot zöldre festi átmenőleg s megolvad fekete 
gyöngygyé. Ha ezen gyöngyöt sósavba mártjuk s a lángba vezetjük, elő
tűnik a rézchlorid kék lángja, de nem egyedül, hanem mellette a calcium- 
chlorid által előidézett sárgáspiros láng is. Ezen pillanatnyi festéseket 
többször (10—-12-szer) tanácsos ismételni, az eredmény annál döntőbb. 
Ezen bázisos rézcalciumhydrosulphát egészen hasonló körülmények között 
fordái elő, mint Urvölgyön, de azon különbséggel az alaki kikepződésben, 
hogy míg Urvölgyön leveles aggregátok, itt tűz-sugaras csoportok képződ
tek, melyek ezen kissé eltérő előfordulást annál érdekesebbé teszik.

Az eredeti ásványok (Tetraédrit, Chalkopyrit) vas tartalmának oxydá- 
tiója legnagyobbrészt a Yciscarbonátot szolgáltatja. Ez oly nagy meny- 
nyiségben fordul elő, hogy mint vasércz a fejtést megérdemli minőség 
tekintetében is. A Chalibit azonban legtöbbször oxydálódik és Limonittá 
változik át. Yan azonban arra is elég eset, hogy Limonit közvetlenül kép
ződik, aprón dudoros felületű s rostos szövetű halmazokat képezvén.

A Tetraédrit szolgáltatja az Arsent, a vashydroarzenát vagy a Phar- 
makosiderit képződéséhez.

Némely példányon látni, hogy a limonitosodott Chalibit Rhomboéde- 
reken gipsz van parányi kristálypamatokban, s míg egyéb részein a 
Rhomboédereknek parányi fényes Hámatit-pikkelyek ülnek.

Az eredeti ásványanyag oxydátiói vegyfolyamatáról sehol nincs jobb 
alkalom meggyőződni, mint a Sandberg magas bányáiról lefelé ereszkedve. 
A felette nagyszerű durva homokbányák oldalán itt-ott kis lépcsős síkok 
terülnek el, s ezek mindegyikén víz áll, a melynek széle mindig Malachit- 
iszap által zöldre van festve. Ez ismétlődik annyiszor, hogy ott csakugyan 
annak gyűjtésére is gondolnak. Zöld festéknek dolgozták fel (Berggrün), de 
jelenleg, az egyik munkás szerint, beváltják rézolvasztásra.

A Pharmakosiderit és Urvölgyit előfordulásának geológiai viszonyai.

A geológiai viszonyok kellő földerítése sok bajjal jár s az mindeddig 
nem sikerült. A bécsi geologok térképén az Ohegyre vezető szűk völgy 
éjszaki fele (Ulmankától kezdve) a Permi csoporthoz számított kőzetekből
áll, melyek részint Veres Homokkövek, részint Palák, érintkezésben Gneis-/ (/
szál. Magán Ohegyen ezen határozatlan elnevezésű Permi Veres Homokkő 
és Palakőzet van befestve, míg onnét keleti irányban fölemelkedve, előbb

* Urvölgyit, egy ívj rézásvány, megismerteti dr. Szabó J. Értekezések a 
Természettud. Köréből. Kiadja a M. T. Akadémia 1S79. IX. k. 9. szám.
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Gneisz, azután Pala (határozottabb korjelzés nélkül a szinkulcsban, de a 
Permi alatt következtetve) van kimutatva.

Ezen régibb s általánosabb fölvétel után Pozsepny volt megbízva a 
magyar konnáuy által bánya-geologiai tanulmányokkal Urvölgy-Ohegv 
vidékén s erről nagyobb mérvű geológiai térképét is készített (1874), me
lyet Péch Antal miniszteri tanácsos úr szivességéből másolatban bírok.

A bánvamívelések főképen egy ejszaki irányú, mintegy 2500 öl 
hosszú főövben feküsznek, melynek szélessége igen változó. Ezen terület 
térképén Pozsepny négy kőzetet tüntet k i: Grauwacke, Csillámpala, Gneisz 
és Triász mészkő. A Csillámpalát és Gneiszt ugyanazon szinnel egyesítve 
tünteti ki.

A legnagyobb elterjedésit ezek között a Grauwacke, melyet én Arkoza 
néven említettem, miután mindazon féleségére, melyet én láttam és vizs
gáltam, ezen elnevezés igen alkalmazható.

Péch Antal úr újabban sok fáradsággal tanulmányozván a teléreket
azon a vidéken, a települési viszonyokra nézve velem ezeket közölte
(1884) : cA Grauwacke rendesen a Csillámpala fölött fekszik és a telér-
liasadékok e két kőzetben vannak : a Mészkő befedi ezeket és a teléreket/
elvágja, tehát újabb korú, mint a telérek képződésé. Obegy mellett abnor- 
mis helyzetben fordul elő a Quarczit a Csillámpala alatt, valamint egy 
vastag Dolomit pad a telér alatt, melyen Csillámpala fekszik. A Csillám
pala sokszor úgy néz ki, mint a Gneisz. A Sandbergi és Urvölgyi oldalon 
mindenütt lapos fekvéssel legalul Csillámpala van, ezen Grauwacke és 
legfelül Mészkő, mely helyenként a Grauwacken, helyenként a Csillámp>alán 
fekszik, i)

Az eredeti érczek főképen Tetraédrit, mely ezüstben legtöbbször 
szegény és Chalkopyrit, melyek valóságos teléreket képeznek a kristályos 
palákban és az Arkozában. Gyakran van, hogy a telérhasadék csak egye
dül kénvegyületekkel van kitöltve ; az Arkozában főleg Tetraédrit, a Csil- 
lámpala-Gneiszban főleg Chalkopyrit. Az eredeti vegyületek azonban nagy 
változatosságban adják a már említett másodlagos képződésü ásványokat, 
oxydátiói vagy néha reductiói terményeket; de ezeken kívül is találni a 
telérek közelében üregeket, melyekben a már említett Anhydrit meg 
Gipszen kívül egyéb ásványok, u. m. az Urvölgyről ismert Aragonit, 
Cölestin, néha Baryt stb. vannak kiképződve.

A települési viszonyokból lehet következtetni, hogy a Carbonát-kőze- 
tek sokféle korból valók: van egy Dolomit, mely a Csillámpalánál régibb, 
van Mészkő, mely ennél fiatalabb és ez az, mely Urvölgy-Ohegy táján 
uralkodik és Triaszmészkőnek tartatik. Ezen Triaszmészkő perifériáján 
kívül Neocommész előhegyek s ennek tövénél, már alacsony medencze- 
tölteléket képezve, Eoczén rétegek következnek.

Az Eoczén némely rétegetei a Nummulitok által jól vannak jelle
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mezve. Már a becsi geologok térképén van kitüntetve Urvölgy-Óhegy 
magas hegjúörzsétől DK-re Lipts mellett a Garam jobb partján egy hullá
mos alsík, melyet magam is megtekintettem ez idei (1884) kirándulásom 
alkalmával. A nép Penyászkának nevezi azon dűlőt a várostól Nyugotra, 
melynek lankás síkján az eső lemossa ezen feltűnő kövületeket és a tót 
nép azokat itt is kövíilt pénzeknek tartja. Én azonban a szabad Nummu- 
litok előfordulási helyén túl Nyugotra fölebb menve, megtaláltam a Nuin- 
mulitréteget szálban. Az részben homokos agyagból áll, melyből a víz a 
Nummuliteket kimossa. Ezek között leggyakrabban a Nummulites perforata 
és Lucasana fordul elő. Vannak igen meszes szilárdabb rétegek is, me
lyekben Orbitoidok, kagyló és csgafauna is látható. A dűlő magaslatára 
érve, láttam, hogy az azután Nyűgöt felé is esik, és így közvetlenül a 
nyugoti maga* hegység Dolomitjának tövénél terjed el.

Délről Taj óva mellett Králik-ról kaptam Nummulitmeszet, mi ott 
egyrészt Triaszdolomit, másreszt a Trachyteruptio között foglal helyet. 
Ennek példányait H antken űr megvizsgálta s azon meglepő eredményre 
jött, hogy azok a Nummulitrétegek legfelső tagjainak felelnek meg. (Felső 
Eoczén, Hébert. Alsó Oligoczén, B eyrich.) A kőzet egy agyagos Mészkő, 
melyben gyakori a Nummulites Boucheri (De la Harpe). Van azonkívül 
benne:

Orbitoidcs papyracea, Reuss ; ritka.
Orbitoides sp.; nem ritka.
Truncalubina sp.
Botolta sp., ritka.
Globigerina sp., ritka.
Tinoponis globulus, Reuss ; ritka.
Bryozoa.
Lithothamnium  sp. (foszlányok).
Ezeken kívül még egy meghatározatlan homokos héjú foraminifera.
Ha ezen említett viszonyokat mind összefoglalom, és különösen az 

Eoczén-rótegek öbölszerű csendes lerakodását tekintem, az urvölgy-óhegyi 
Arkoza magas kora igen. szembeszökővé válik. Szigetet képezett azon 
hegycsoport a Neocom lerakodása idejében, mert ez azt körülvette, míg a 
a Triaszmész reá rakódott. Az Arkoza képezi Urvölgy és Ohegy között a 
legmagasabb hegyet a Glozurt. Anyaga törmelékkőzet, melynek eredetét 
keresve, nem az alatta előforduló Gneisznál állapodom meg, tekintve, 
hogy ennél a Biotit is megvan a Muskoviton kívül. A Glozur Arkozája 
inkább egy erősen Muskovitos Gránit darájának felel meg, mit tán az Éjsza
kon és ÉK-ten elvonuló hatalmas Gránit hegyláncz a mesozoi kort meg
előzőleg szolgáltathatott.

A Trachyt eruptió előtt délnek is el volt terjedve ezen kőzet s borítva 
úgy a Triász, mint az eoczén-rétegek által. A déluek találtató Trachyt vidé
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ken most csak egyes töredékében találjuk üg}r az Arkoza, mint a Nummii- 
litmész padok egyes szilárdabb töredékeit, a melyeknek kellő méltatása 
okvetlen megkívánja, bogy azokat ott, hol nagyobb összefüggésben vannak 
megtartva, fölkeressük és tanulmányozzuk. A Vihnye völgyi vagy Selme- 
czen a györgytárnavölgyi Arkoza szakasztott mása az urvölgy-óhegyinek 
úgy petrografiai, mint települési tekintetben. A Vihnye és Contravölgy 
Nummulitmesze ellenben annyiban tér el, hogy az itt találtató padtöredé- 
kek a nummulitrétegek melyebb szintjéhez tartozik, és így hasonmása 
Liptsnél van, nem pedig Tajován, hol a Nummulitrétegek legfiatalabb 
tagjait találjuk, melyekről Budapest táján tudjuk, hogy a legrégibb trachyt- 
kitöréssel (Biotit Orthoklas Quarcztrachit) egykorúnk, míg a N. perforata 
és Lucasana retegek határozottan öregebbek.

A MAGAS-TATRA DÉLI OLDALÁNAK HAJDANI JÉGÁRAIRÓL.
Dr. Roth Samu-íóI.

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1885 január 7-ikén.)

A kutatások és vizsgálódások hosszú sora, mely a jégárak (glecserek) 
tüneményének alapos felismerése és teljes magyarázata czéljából az Alpok 
vidékén még a múlt század kezdetén megindult s a jelen században foko
zódott buzgalommal s a múltra s kiterjesztve folytatódott, hazánkban alig 
keltett némi mozgalmat, jóllehet Kárpáthegységünk domborzati, magassági 
és éghajlati visszonyai nagyon valószínűvé teszik, hogy hajdan nálunk is 
megvoltak a jégárak keletkezésének feltételei. Az első adatok, melyeket a 
Tátra egykori jégáraira vonatkozólag bírunk, Sonklar-íóI származnak, ki 
1855-ben felkereste a Magas-Tátrát is és Tátrafüredről több kirándulást 
tett. Úti éleményeit 1857-ben tette közzé «Reiseskizzen aus den Alpen und 
Karpathen» czim alatt. E könyvének 112. lapján leírja a Tarpatak alsó 
részét, a mint az a Haramiakőtől áttekinthető. S midőn e sziklaomladékkal 
fedett és abból álló terület keletkezésének magyarázatát keresi és belátja, 
hogy sem folyó viz, sem pedig hegyomlás nem hozhat létre ehhez hasonló 
képződményeket, kényszerítve érzi magát az egykori jégárak működéséről 
szóló «hypothesis»-hez folyamodni. Sokkal határozottabban szól már 
könyvének 133 lapján, ahol a Felkai tó környezetét írja le. A tavat délfelé 
határoló gátat, valamint az 50—70 m. magasságban simára csiszolt szom
széd sziklafalakat a jégárak egykori működésének bizonyítékául tekinti.

Hat évvel Sonklar művének közzététele után (1863) jelent meg a 
lőcsei F uchs Frigyes «Die Centralkarpathen» czimű alapvető munkája, 
melynek gazdag tartalmában a Tátra hajdani jégáraira vonatkozólag a


