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ADATOK A BAKONY GEOLÓGIÁJÁHOZ.
(Két ábrával.)

Dr. S chafarzIk F erencz-íőL

1888 tavaszán volt, hogy dr. S zabó József egyetemi tanár úr néhány 
jelenlegi és volt tanítványával több napi geológiai kirándulást tett a Ba- 
konyba, a melyben magam is szerencsés valék résztvehetni.

A déli Bakonyban a tihanyi félsziget, a Badacsony, Szigliget, Szent- 
György és a kapolcsi királyhegy ; az északiban pedig Olaszfalu, Zircz és 
Kardosrét voltak azon pontok, melyeket dr. S zabó J ózsef tanár úr vezetése 
alatt meglátogattunk. Ezen kis utazást azután hárm an: G allik  Oszvald, 
dr. S zádeczky G yula urak és én magam még megtoldottuk egy excurzióval 
Bakonybélre, a bonnét a Somhegyre és a Gerencze völgyébe irányítottuk lép
teinket.

Azon néhány újabb adatot, a melyek birtokába ezen kőrútunk alkal
mával jutottunk, a következőkben terjesztem elő :

I. Biotit a kapolcsi királyhegy bazaltjában.

A kapolcsi szőlőkben kiásott bazaltrögökben tömérdek proeexistált 
elegyrész fordul elő. Uralkodó köztük az amphibol, mely olykor ökölnagy
ságú ; előfordulnak továbbá kisebb-nagyobb olivinbombák, valamint borsó-, 
sőt babnagyságu titánvasszemek és imitt-amott egyes nagyobb quarzzár- 
ványok is. A bazalt ezen ásványain kívül, melyeket részben már B eudant, 
teljesebb sorozatban pedig újabban B öckh J ános és dr. H ofmann K ároly 
urak említettek a Bakonyról szóló munkáikban, mint ritkaságot még a biotitot 
is említhetjük, melyet két példányban találtunk. Tömött fekete bazaltanyagba 
foglalt példányunk barnaszinű, leveles, nehány milliméter vastag és vagy 2 cm 
átmérőjű kristályfoszlány. Lehasított vékony lemezkéi polárizált fényben 
izotrop viselkedésűek. A condensor segítségével pedig poláris fényben kis 
optikai tengelyszög mellett negativ viselkedést, tehát a biotitra jellemző tulaj-

Földtani Közlöny. XX. köt. 1890. (1) j



2 SCHAFARZIK FEREN CZ:

donságokat konstatálhatunk. Magyarországi bazaltokban biotit a ritkaságok 
közé tartozik, s ilyen nagyságban egyáltalában még nem ismeretes.

II. A Somhegy DK-i élgerincze mentén észlelhető geológiai profilról.

A bakonybéli Somhegy környékén H antken Miksa, egyet, tanár úr, 
a földt. intézet volt igazgatója eszközölte a geológiai felvételt. A mi megfigye
léseink palífiontologiai s stratigrafiai szempontból megerősítik ugyan a 
Hantken M. által kitüntetett geológiai képleteket, de azért feljegyzéseink 
mégis ezen képletek elhelyezödését, tehát a Somhegy tektonikai viszonyait 
illetőleg bővítik ki némileg eddigi ismereteinket.

A mint a Pénzeskut és Somhegy községek közti út könyökéből a Som
hegy DK-i oldalélének tartottunk, legalúl humusztalajon és különböző

mészkövek törmelékén haladtunk fölfelé. Az első szálban lévő sziklát csak 
fejebb találtuk és pozitióját aneroiddal 480 m magasságúnak határoztuk meg.

1. Itt ugyanis 8° alatt E-ra dűlő, tehát majdnem horizontálisan fekvő 
vastagabb világos, barnás, szürke, tömött mészkőpadok fordulnak elő, a 
melyekben apró Pthynchonella-és Terebratula-fajokat, egy Belemnit-töredéket 
és CWwoida-nyéltagokat találtunk. E mészkőtelep 20 m vastag.

2. 500 m magasságban ugyanezen crinoida-mészkő durvább szemű és 
concordans településű padjaira bukkantunk, a melyekben vastagabb c r in o id a - 
nyéltagokon kívül még egyes brachiopoda-töredékekre akadtunk.

Ezen durvább crinoida-mészkőpadok összes vastagsága 50 m.
3. 550 m-nél a crinoida-mészkő legfelsőbb réteglapja által képezett 

párkányszerű kis laposra értünk, a melyen az alsó krétához tartozó caprotina- 
meszet találtuk. E mészkőben gyéren előforduló caprotinák mellett számos 
sphärulitot gyűjtöttünk. E mészkövet 30 m vastagságban figyeltük meg. 
Fölötte

4. 580 m-nél hirtelen, majdnem függélyesen kiemelkedő, tömött, 
fehér, rétegzetlen mészkősziklák állották utunkat, a melyekben a legszorgo-

(2)



A BAKONY GEOLÓGIÁJÁHOZ. 3

sabb keresés daczára sem bírtunk kövületekre akadni. Petrographiai kül
leménél fogva bizonyos liaszmeszekhez, vagy pedig némely Dachstein-meszek- 
hez hasonlítható. Vastagsága 40 m.

5. 620 m-nél mérsékelt vastagságú, halvány pirosszinű, majdnem szin
tesen fekvő mészkőpadok figyelhetők meg, a melyekben szórványosan apró 
crinoid-nyéltagok rhomboéderes hasadáslapjai csillognak. E rétegekben néhány 
rossz megtartású s töredékes ammonit mellett túlnyomóan brachiopodákat 
gyűjtöttünk, a melyek főleg a Terebratula diphya fajhoz tartoznak. Előfordult 
továbbá egy példányban a T. triangulus is s végre még egy-két apró rhyncho- 
nella és néhány aptychus. Tudjuk, hogy a felsorolt két terebratula jellemző a 
legfelső jura tithon emeletére, s minthogy az alatta fekvő fehér mészkő (4. sz.) 
valószínűleg még idősebb, világosan következik, hogy ezen rétegek csakis egy

vetődési sík mentén emelkedhettek térben a neocom caprotina-mészkövek fölé.
A diphya-padok vagy 20 m vastagak.
6. Fölöttük 640 m magasságban concordans településsel világos 

szürke, többé-kevésbbé tömött, vastag crinoida-mészkő-padok következnek, 
melyek a hegy tövében találtakkal (1. és 2. sz.) megegyeznek. Ezen település 
annyiban érdekes, mivel a Bakonyban csak kevés helyen észlelhető a crinoida- 
mészköveknek superpositiója a diphya-rétegek fölé olyan kézzel fogható 
módon, mint éppen ezen helyen.

Fölfelé a lejtőn a crinoida-meszkőpadoknak rétegfejei még egy darabig 
láthatók, de azután a hegy hirtelen ellaposodik s csak valami 5—6°-nyi 
emelkedéssel közeledünk a tető felé; a feltárás kedvezőtlenné válik. A cri- 
noida-mészkövek csak összefüggés nélküli kőhalmokban fordulnak elő és felü
leti határukat a hegyen át húzódó erdei vágásban találjuk meg. A vágáson túl

7. halvány hússzinü vagy élénkebb veres mészkövet látunk, a melyben 
olykor egy fehéres sárgás, régibb tömött mészkőnek vannak lekopott göm
bölyű zárványai, mi a daraboknak csomós kinézést kölcsönöz. A vereses 
mészkő anyagában egyes calcitlapocskák csillognak. Szálban lévő rétegeket

(Kalksteine.)



4 SCHAFARZIK FERENCZ :

itt sem láttam. Figyelemre méltóvá teszik e helyet a kövületek, nevezetesen 
az ammonitok sokasága, a melyek között legfontosabb az Ammonites (Phyl- 
loceras) ptychoicus Qu e n st . mint olyan, mely a tithoni emeletre jellemző. 
Mellette rossz megtartású és csak töredékesen gyűjthető Perisphinctes (Malle- 
tianus?)-, Haploceras- és Lithoceras-nemek vannak képviselve, a melyek tár
saságát egy nagy Nerinea és néhány aptychus kiegészítik. E mészkövek tehát 
a Phylloceras ptychoicum vezérszerepénél fogva szintén tithonkoruak.

Minthogy más helyeken a Phylloceras ptychoicum a Terebratula 
diphyá-val együtt is található, stratigraphice ezen két réteg egymástól itt sem 
különíthető e l; hanem mind a kettő a tithoni emelet alsó szintájába soro
landó. Felső tithonnak H antken tnr. ür a Bakonyban egyelőre azon brachio- 
podákban bővelkedő crinoid-mészköveket tekinti, melyek Olaszfalu mellett 
az Eperkes hegyen, a bakonybéli Feketehegyen stb. és végre a mi somhegyi 
profilunkban is két Ízben, a vetődés mindkét oldalán előfordulnak. Részle
tesen tanulmányozva azonban ezen rétegek ezidáig még nincsenek.

8. Fent a Somhegy tetején (653 m) világos sárga, tömött, repedezett 
mészkősziklák láthatók, a melyeknek telepedési viszonyait biztosan meg 
nem állapíthattuk. Egyetlen egy, közel íelkrajczár nagyságú korall átmet- 
szeten kivűl másféle kövületnek nyomát sem találtuk, s e tekintetben 
legjobban hasonlít a 4. sz. alatt felsorolt fehér kövületnélküli mészkőhöz.

Vájjon azonban ezen mészkő teljesen azonos-e a 4. számúval és ennél
fogva szintén idősebb-e az alsó tithon mészköveinél, azt biztossággal még a 
belőle készített vékony csiszolatok alapján sem merném eldönteni.

III. Uj adat a Gault előfordulására vonatkozólag Bakonybél
környékén.

Midőn Bakonybélből utolsó kirándulásunkat a Gerencze völgyébe tet
tük, arról győződtünk meg, hogy Pénzeskut felé az alsó krétához tartozó 
caprotina-mész a völgy mindkét partján fordid elő ; sőt hogy a patak néha 
szűk sziklaszorosokon át kénytelen útját keresni. Pénzeskut felől a pataknak 
NyENy-i iránya van ; Bakonybéltől egyenes irányban DK-re azonban hirtelen 
könyökben megfordul a völgy DNy-felé. Ezen hajlás jobb partján kisebb ki
terjedésben ugyanolyan szürke meszes márgát figyeltünk meg, a milyenből 
a jásdi, olaszfalui, lókuti és az Akii major melletti gault kőzete áll. Sőt 
rövid keresés után egy kis turrilitre is akadtunk, mely a Turrilites Bergeri- 
hez áll legközelebb s azonkívül még egy kis scaphytes-töredéket is leltünk. 
Az ennélfogva biztosan gaultnak vehető kis márgafoltocska tehát a Bakony 
jásd-lókuti gault-zónáját majdnem Bakonybélig hosszabbítja meg; másrészt 
pedig kitölti némileg azon hézagot, mely a térképen a Gerencze völgy ca- 
protina-mészkövei és a Bakonybél körüli eocén lerakódások közt létezett.

( 4 )



A BAKONY GEOLÓGIÁJÁHOZ. 5

ADATOK MUNKÁCS VIDÉKÉNEK GEOLÓGIÁJÁHOZ.
Dr. SzÁDECYKV GYULA-tÓl.*

1. Sedimentek.

1887 nyarán egy hetet töltöttem Munkács vidékén, hová dr. Staub M. 
úr hívására mentem, hogy kövült növényeket gyiijtsünk a m. kir. földtani 
intézet számára és hogy főleg a növénylenyomatok geológiai előfordulását 
tanulmányozzam.

Legtöbbet gyűjtöttünk a Munkácstól keletre Felső-Kerepecz (0. Schön- 
born) és Német-Kucsova közti erdőcske nyugati szélén, a patak balpartján 
lévő növény lenyomatokból. Itt egy igen jó feltárásra bukkantunk, a melyet

A  K u s t á n f a l v a  é s  N . - K u c s o v a  k ö z t  lé v ő  l i g n i t - e lő f o r d u lá s .

a ) muskovitos agyag növénylenyomatokkal
b )  lignit
c )  perlitliomok
d )  perlites és horzsolóköves dara, közbe-közbe lignittel
e ) veres qnarzhomok.

H uber József munkácsi ügyvéd úr ásatott néhány év előtt, hogy egy közeli 
szénfurásából levezesse a belészakadt vizet. Ezen ásásnak 2 ága van; az 
egyik DDK-i (10 h.), a másik keleti irányú; a növényeket az előbbiből 
vettük. Lefelé ezen lyukak nem mennek 2 m-nél mélyebben, de hosszúságuk 
elég nagy.

* Előadta az 1889. márczius 6-án tartott szakülésen.
(5)



6 SZÁDECZKY GYULA:

A kőzet, melyben a növények vannak, sárgaszinü, muskovitos agyag. 
Két szintből gyűjtöttünk növényeket. Az alsó kékes szürke, durvább agyagba 
megy át, a mely szintén tartalmaz növényeket; ettől vagy 1V2 m magasan 
van a felső agyag, a melyből növényeket szedtünk. A kettőt különböző 
színű olyan muskovitos agyag választja el egymástól, a melyben kárpáti 
homokkő, quarzit, kemény agyag (mállott trachyt?) lekopott darabjai, 
továbbá quarzhomokszemek fordulnak elő. Felfelé a quarzkomokszemek 
szaporodnak, annyira, hogy a felső növényeket tartalmazó agyag már kon- 
glomerátos, agyagos quarzhomok közt fordul elő. E felett még tisztább 
lesz a quarzhomok. Ezen rétegek dőlése nem határozott, általában véve 
EEK-re (1—2 h) dőlnek 15° alatt. Hogy a növénylenyomatok ezen kőzetének 
geológiai helyére vonatkozó valami biztosabb adat birtokába jussak, bejártam 
a gazzal sűrűn benőtt kis patak környékét. Vagy 300 lépésre felette, a patak 
medrében vagy 3 m mély fúrt lyukat találtam, mellette pedig egy ca. 2Va m 
magas falban körülbelül 40 cm vastag lignit-réteg van. A fal legalja kékes
szürke az előbbihez hasonló muskovitos agyag, a melyben szintén vannak 
növénymaradványok. Az agyag felett a lignit következik, a mely nem 
merev és az egyik végén vagy 15 cm vastag perlithomok ékeli közbe magát. 
A perlit-homok alatt lévő ága a lignit-rétegnek ca. 15 cm vastag, a felette 
lévő pedig ca. 25 cm. A lignit felett kevés muskovitot tartalmazó perlit- és 
horzsolókő-dara van, közbe-közbe vékony lignitrétegek által megszakgatva. 
A rhyolith-sediment felett vagy 50 cm vastag, javarészben quarzszemekből 
álló veresre festett homok van fel egészen a növényzetig. Ezen rétegek álta
lában véve EK-re dőlnek 10— 15° alatt. A lignit-rétegek képződését tehát 
itt a rhyolith-homok hullása szakította meg és úgy látszik, ez véget is vetett 
a lignit-képződésnek, vagy pedig azon domborzati változás, a mely ezzel 
együtt járt. Hasonló viszony ez ahhoz, a melyet a mehádiai barnaszén 
bányákban láttam dr. S chafarzik F. úr társaságában, a mely a mediterrán 
epochában képződött.*

De nemcsak itt, hanem más nem ilyen jól feltárt helyen is lehet látni 
ezen patak mellett, hogy a lignit felett horzsolóköves perlit-breccia, alatta 
pedig muskovitos agyag van. A perlit gipsz nélkül is festi a lángot egy kicsit 
káliumra; az egész lángkisérleti eredmény a következő: I. Na 3, K 0— 1, 
Olv. 3, II. Na 3, K 0— 1, Olv. 4; III Na-4, K-3. A horzsolóköves részben 
valamivel kevesebb a Na és K (I Na- 2—3, K- 0, Olv. 3—4; II. Na 2—3, 
K 0—1, Olv. 4 ; III. Na 3—4, K- 3—2). Szenült növenymaradványok ezen 
rhyolith-brecciában is előfordulnak.

Ezek alapján kétséget nem szenved, hogy ezen lignit képződése a 
perlitbreccia képződése idejére esik, és hogy ennél idősebbek azon növény
maradványok, a melyeket mi a víz levezetésére ásott lyukban gyűjtöttünk.

* A. Schafarzik. A ru. kir. föleit, intézet évi jelentése 1874-ről, 333. lapon.
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A tokaj-eperjesi hegység északi részén a rhyolith-breccia a szármát-epochá' 
ban képződött. Ha analógia alapján ezen perlit- és horzsolókő-brecciát is 
szármát-epochabelinek veszszük, akkor növénylenyomatainkat ennél időseb
beknek, talán felső mediterránbelieknek kell tartanunk.

A második hely, honnét növénymaradványokat hoztunk, maga az 
előbbitől D—DK-re pár száz lépésre eső, azon víz alá került szénfurás, 
a melynek kitisztítására kezdték ásni az előbb említett levezető csatornát. 
A kőzet itt is muskovitos agyag. A felső rétegeknek színe fehér, lefelé sárgás, 
veres, majd zöldes és kékes barna; ezen utóbbiból hoztuk a növénymarad
ványokat. A rétegek dőlése nagyjából megegyezik az előbbiekével.

A szenet ezen a helyen mi nem láttuk a víz miatt, de a tulajdonos 
állítása szerint mindjárt a víz felső részén következik. Annyi bizonyos, hogy 
itt a muskovitos agyag alatt vagy talán közte fordul elő; tehát ez minden 
valószínűség szerint mélyebben fekvő réteg, mint a patak másik ága mellett 
lévő fent leírt lignité.

Munkácson időzésünk utolsó napjaiban megismerkedtünk H uber  
J ózsef ügyvéd úrral. A tőle hallottak megerősítik azt, hogy ezen a vidéken 
szintén több szénréteg van. Elvezetett ő minket egy másik ásatásához is, 
a mely közvetlen Bukovinka déli oldalán az északra folyó patak kezdetén 
van. Ez is vízzel van tele és — a mint a mellette lévő tűzhely, a melegítésre 
szánt nagy görgeteg és a bokrokra aggatott sok rongy elárulja — a babonás 
köznépnek nagyon látogatott «gyógyfürdője». A szén itt is mindjárt a felüle
ten van, de mi azt a víz miatt nem láthattuk.*

Bukovinka utczáján az Obics nyugoti oldalán magunk is láttunk egy 
vagy 15 cm vastag lignit-réteget. Felette sárgás-szürke, olyanféle muskovi
tos agyag van, a minő az előbbi helyeken. Települését azon csekély ásásból, 
a melyet a nagy sárban sietve eszközöltünk, biztosan megítélni nem lehetett, 
de úgy látszott, hogy kis liajlással dől északra. Az Obics-hegy nyugati olda
lán elmenet láttuk, hogy legfelül itt is perlites és horzsolóköves trachyttufa 
és egyenletes szemekből álló dara van, a melyben dr. S taub úr növénylenyo
matokat is talált.

Bukovinkától EK-re a Latorcza völgyébe leereszkedő domb oldalán 
szintén bukkantunk szénre, a mely azonban nagyon el van rejtve. Tufa alatt 
fordul elő itt is, de nem olyan durva perlit- és horzsolókő- brecciás tufa alatt, 
a minőt lent találtunk, hanem egyenletes, aprószemű, finom pyroxentrachyt- 
tufa alatt, melyben perlit-szemet csak elvétve találunk. Ebben is bukkan
tunk növénymaradványokra, a melyek között dr. S taub úr a Glyptostrobus 
Europaeus Brngt. sp. tobozát ismerte föl. A szén tisztátalan tufás és nagyon 
vékony rétegecskéket alkot helyenként. Egy arasznyi vastag tufában p. van

* A munkácsi szenet elemezte Kalecsinszky Sándor úr. (V. ö. A m. kir. 
földtani intézet évi jelentése 1888-ról, 128 1.)
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3 szenes réteg is. A rétegek K- és K—DK-re dőlnek 25° körül. A szén alatt 
muskovitos agyag van, helyenként szenült növénymaradványokkal. Ez tehát 
a legfelső szénréteghez tartozik.

Kőzettani szempontból érdekes, hogy a tisztán rhyolithsediment 
helyett itt egészen hasonló viszony mellett már inkább pvroxentrachyt jel
legű sedimentet találunk, a miből azt következtetjük, hogy a pyroxentra- 
chyt- és a rhyolithsediment ugyanazon geológiai időben rakódtak le.

Még egy helyen láttunk szenet, nevezetesen azon völgy ny. szélén, a 
mely Kucsova és Bukovinka keleti oldalán húzódik. Itt is perlites és horzsa- 
köves, gyéren pyroxentrachyt salakos sedimentje van a szén felett. Ez alatt 
azonban még több szénróteg következik, melyekre a völgyben több ízben 
fúrtak. Ezen fúrások most mind be vannak omolva, mindössze annyit látni 
rajtuk, hogy itt is ahhoz hasonló muskovitos agyag, minőt a falu másik 
oldalán már több helyütt találtunk a legfelső szén alatt.

H uber úr közlése szerint vagy 15 év előtt furatott ezen völgyben egy 
bécsi vállalkozó, a ki azonban hirtelen elhalt. Utána mindjárt ő nyert sza
badkutatási jogot. Vagy 20 öl mélyre furatott le és 3 különböző szintben 
találtak szenet. Az első kb. IV2 ölnyire van a felszíntől, a második 8 —9 öl, 
a 3-ik 14 öl mélyben. A két felső szénréteg nem vastag, a 3-ikba 6V2 öl 
mélyen hatoltak be, a mikor a fúró beletört, még mielőtt áthatoltak volna 
rajta.

Tekintve, hogy az agyag felett is van egy szénréteg, a melynek szintje 
magasabb, mint a völgy talpa; ezen a vidéken legalább is 4 szénréteget kell 
feltételeznünk. A szénkutatások, úgy látszik, itt minden rendszer és nagyobb 
tőke nélkül végeztettek, a minek természetes következménj^e, hogy praktikus 
eredményük még eddig nem lett.

Növénylenyomatokat találtunk még pyroxentrachyt-brecciás tufában 
azon domb déli lejtőjén, a mely Kölcséntóí egyenesen nyugatra esik. Innét 
valók azon szép lenyomatok, a melyeket egyetemünk ásvány- és kőzettani 
gyűjteménye dr. Traxler L ászló szívességéből kapott, a melyek által csá
bítva dr. S taub úr velem Munkácsra utazott. Mi csak egy futólagos kirándulást 
tettünk ide, mert a hely soványnak Ígérkezett. Apróbb-nagyobb fekete és 
veresszínű salak és tömör pyroxentrachyt teszi brecciássá ezen tufát, mely
ben elvétve csöves-szálas horzsolókő is található. Helyenként a durvább 
darabok kimaradnak belőle, helyettük növénylenyomatok fordulnak elő a 
tufás részben. Ezen ponton a rétegek DI)Ny-ra(14 h.) dőlnek 60—70° alatt.

Kustánfdívától északkeletre eső kőbányában kerestünk még növény
maradványokat. A kőzet itt is pyroxentrachytsediment, a mely apró szürke 
és veresszínü pyroxentrachyt-szemekből áll csöves horzsolókő nélkül. A réte
gek DK-re dőlnek 30° alatt. Felső részén menilithféle zárványokat láttam.

Dr. Traxler szívessége folytán még feljebb északról Iglécz község hatá
rából kaptunk pyroxentrachyttufát.
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2. Eruptiv tömegkőzetek.

Néhány eruptiv tömegkőzet is akadt utamba kirándulásaink alkalmá
val, melyek mind a trachytok (andesitek) közé tartoznak.

a) Kustánfalva nyugati utczája irányában a felső úton a Kamen-domb 
oldalán nagyon tömör, zöldes szürke pyroxentracbyt van szálban, 2—3 mm 
átmérőjű földpátszemekkel.

Mikroszkóp alatt kis nagyítással nézve nagyon meglep ezen kőzet, 
mert pyroxent így látni benne nem lehet. Két csiszolatban mindössze egyet
len nagyobb augitszemecskét találtam, ezt is földpátba bezárva. Erős nagyí
tás mellett (7 obj.) azonban látjuk, hogy az aprószemű mikrokristályos alap
anyagnak körülbelől fele részét gömbölyű, vagy sonkaidomu vagy oszlop- 
alakú, de nem határozott körvonalú augit-mikrokristályok alkotják, melyek
hez nagyon sokszor apró magnetitszemek tapadnak. A magnetitoknak 
részben limonitos konturjok van. Limonitos sávok különben helyenként az 
alapanyagban is előfordulnak. Az augit-mikrokristálykák világos zöldszinűek, 
szög alatt sötétednek el. Határozatlan körvonaluk és színük által élesen 
különböznek a mikrokristályos alapanyag másik részétől, a fehér, merev 
léczekhez hasonló földpátoktól. Ezek nagy része 2—3 ikerlemezből áll, 
a melyek az összenövési síkoktól 30—40°-re sötétednek el.

A mikrokristályok minden rend nélkül vannak összekuszálva, folyós
sági szerkezetük nincs; közöttük helyenként szemcsés, fehéres alapanyag 
maradt vissza, a mely azonban nem isotrop, polárfényben földpátfélének 
látszik. A földpát, augit és magános magnetitszemeken kívül vannak még 
nagyobb magnetitcsoportok is az alapanyagban, a melyek szőlőfürthöz vagy 
egyéb bizarr alakhoz hasonlítanak. Ezek nem eredeti képződmények, hanem 
chemiai átalakulás által keletkeztek. Egyikökben egyközösen sötétedő pyro- 
xenmaradékot találtam, a miből következtetem, hogy ezeknek legalább egy 
része hypersthenböl alakult át. A magnetitcsoportok némelyikét augitszemek 
veszik körül, épen úgy, mint a következő pyroxentrachytokban a corro- 
dált hyperstheneket. Az alapanyag lángkisérlete a következő: I Na 3, K 0, 
Olv. 4, zöldes barna, gipszszel Na 3—4, K 1.

A mikrokristályos alapanyagból élesen, minden átmenet nélkül válnak 
ki a nagy /Ö/úpüí-kristályok. Ezek eléggé épek, csak a hasadási vonalak 
mentén vannak kaolinosodva. Zöldes barna, amorph foltokat látunk elvétve 
a földpátokban, továbbá találtam a kézi példány egyik elporlott földpátjában 
egy ép augitot, a melynek szétnyomott hasábkái mikroszkóp alatt szürkés, 
világos sárgaszínüek és elsötétedésük felmegy egész 48°-ig. A földpátok 
többnyire táblaalakúak, sokszoros ikrek, a melyek némelykor még össze
húzódnak. Elsötétedésök többnyire 30—40° alatt következik be az iker
lemezektől. Lángban a következőkép viselkednek: I Na 2, K 0, Olv. 0— 1 ;
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II Na 2, K 0, Olv. 0—1 ; III Na 3—2, K 0—1, sósavas oldata fest Ca 9, Na. 
3, K 1. Ezek alapján tehát a nagy földpátokat anorthit-sorozatúnak kell 
tartanunk. Nevezetes dolog, hogy az alapanyag valamivel több Na- és K-t 
tartalmaz és sokkal könnyebben olvad, mint a belőle kivált nagy földpát.

Ezen tiszta hypersthen nélküli augittrachyt felett pyroxentrachyt-sedi- 
ment látható.

b) Tovább keletre az előbbi helytől Kustánfalva közepe táján nagyon 
likacsos sötétszürke és vereses salakot találtam szálban, a melyből nagyobb 
és pedig a lángban tökéletesen úgy viselkedő földpátszemek váltak ki, mint 
az előbbi augittrachyt-földpát szemei. A likacsos alapauyag is úgy festi 
a lángot és olyan könnyen olvad, mint a pyroxentrachyt alapanyaga. Kel
lően átlátszó lemezt nem lehetett ebből csiszolni, ügy látszik, sok benne az 
amorph anyag, a melyben rendkívül apró tűalakú földpátkák vannak.

c) A. kustánfalvi augittrachythoz nagyon hasonlít alapanyagára nézve 
azon pyroxentrachyt, a melyet ettől DK-re, a katonai térképen «Rotherbach- 
nak» nevezett patak medre felső részében, szálban találtam a szénfurások 
alatt. A hasonlatosság azonban csupán csak a mikrokristályos alapanyagra 
vonatkozik. Már makroszkoposan látjuk, hogy a szürkés alapanyagból sűrűb
ben vannak a földpátok kiválva, mint az élőbbemből, sőt egy 5 mm hosszú 
és 2 mm széles hypersthen-oszlopkát is találtam benne, melynek egy részét 
leválasztván, meggyőződtem arról, hogy egyközösen olt ki, hogy pleochro- 
ismusa ez irányban fűzöld, erre derékszög alatt zöldes olajbarna. Ezen 
hypersthen lángban így viselkedik: I Na 0— 1, K 0, Olv 1—2; II Na 0—1, 
K 0, Olv. 1—2 barnásán áttetsző; III Na 1, K 0.

A mikrokristályos alapanyagnak vagy V3-részét alkotja az augit-mikro- 
lith, melyhez magnetitszemek épen úgy tapadnak, mint az előbbieknél. 
A földpát-mikrolitbok is hasonlítanak az előbbeniekhez, valamint az egész 
alapanyagnak lángkisérleti viselkedése.

A nagy földpátok uralkodólag szintén aworí/zú-sorozatuaknak bizonyul
nak lángkisérleti viselkedésük és az elsötétedési szögek alapján, ámbár 
vannak 15° körül sötétedő ikrek is, a melyek tehát a savasabb calciumföld- 
pátok jelenlétét sem zárják ki. Uj ezen földpátoknál az, hogy némelyiket 
magnetit-erezet hálózza be. Helyenként limonitos sávokat látunk a kőzet
ben, az ezekbe eső földpátokban is vannak a hasadási vonalokon beszivár
gott limonitos foltok.

Mikroszkóppal is találtam, de igen kevés, nagy, corrodált hypersthent, 
mely tulajdonságok alapján a kristályodás kezdetére kell gondolnunk kiválá
sát. A magma későbbi állapota nem kedvezhetett a hypersthenek képződé
sének, sőt ellenkezőleg kimarta a meglevő hyperstheneket is. A hypersthenek 
sápadtak, de azért van pleochroismusok. A legutoljára kivált ásványok közé 
tartoznak az augitok, a melyek olyan apró mikrokristálykák, hogy kis nagyí
tás mellett csak szürke pontoknak látszanak.

m
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Ezen hypersthen-augittrachytot jó darabon láttam szálban. A patak 
ebbe vájta ágyát. Elválási lapjai különböző irányban vannak.

d) Feljebb a patakban és az út mellett veres agyagot találunk, a mely 
helyenként olyan tiszta, hogy festeni lehetne vele. Figyelmes kereséssel 
olyanra is akadunk, melyben még földpátszemek vannak, a melyek elárulják, 
hogy a veres agyag a pyroxentrachytnak eredeti helyén való mállási termé
nye. Találtam ezen a környéken még ép, kemény, veres pyroxentrachytot is, 
opálgömbökkel; továbbá olyat, a mely részben fekete, részben veres.

e) Közel ezen helyhez EK-i irányban Német-Kucsóva határában egy 
pyroxentrachyt kőbányát találunk, a melynek felső részén vékony táblás 
elválások dőlnek 20° alatt éjszakra.

Ezen veresbarnás, szürke, tömör kőzet szabad szemmel nézve hasonlít 
az előbbeni kőzethez. Földpátján látjuk, hogy részben kaolinos. Ezeken 
kívül észreveszünk még pyroxeneket, melyek legnagyobbja se hosszabb négy 
mm-nél.

Mikroszkóppal az alapanyagot mikrokristályosnak találjuk. A mikro- 
kristályok jóval nagyobbak, mint az előbbeni kőzetekben. Számra nézve első 
helyen említendők közülök a földpát-léczek, amelyek nagyobbára ikrek, 25° 
körül levő elsötétedéssel; körvonaluk nem olyan éles, mint az előbbenieké.

Nagyon sok az augit-mikrolithok száma is, a melyek szem-, nem pedig 
oszlop alakúak. Magnetit-szem, részben oxydálva, elég bőven van a mikrokris- 
tályok között. Helyenként kevés, nem kristálvodott, szürke, szemcsés magma 
maradt vissza, a mely azonban polár-fényben fehéres színnel kezd deren
geni. Az alapanyag hasonlóan festi a lángot a Na és K színével, mint az 
előbbeniek, de nehezebben olvad (olv. =  3. Szabó).

A nagy ásványok között a földpátok minden tekintetben hasonlítanak 
az előbb leírt pyroxentrachytok földpátjához. Lángkisérletük alapján anor- 
thit- és bytoivnit-sorozsLtra, kell következtetnünk. Egyik földpátban az iker
lemezekkel egy közös helyzetben hypersthen-oszlopkát is találtam.

Hypersthen ezen kőzetben sincs sok, és a mi van, az is elváltozott, 
erősen kimart felületű. Rendesen a hypersthenek egész külseje apró augit- 
szemekkel van ellepve kisebb-nagyobb vastagságban. Egyik hypersthenben 
augit-szemekkel környezett 38° alatt sötétedő augit-kristálykát találtam, 
a melyet azonban nem tartok idősebbnek a bezáró hypersthennól, hanem 
azt gondolom róla, hogy egy igen mélyre mart odúba telepedett augitka, 
a mely nézetet erősen támogatja az apró augit-mikrolith-ráma is. Az augit 
ezen kőzetben is az utolsó kristályodási terméknek látszik lenni, olyan mag
mából, a mely a hyperstheneket már inkább oldotta, mint újakat formált 
volna. E hypersthenek pleochroismusa c =  zöld, b =  sárgászöld a =  
vereses zöld. Hämatit van beléjök zárva.

Angit-ból a sok mikrokristályon kívül elvétve nagyobb is fordul előr. 
de ezek is többnyire szemcsés halmazoknak bizonyulnak polárfényben.

( i i )



12 s z á d e c z k y  g y u l a  :

Tehát ezen kőbánya kőzete szintén hypersthen-augittrachyt.
f )  Még egy ponton találtam szálban pyroxentr achy tot, t. i. a Latorcza 

"túlsó, jobb oldalán. Kölcséntöl egyenesen Ny-ra a kiugró hegy orron van egy 
pyroxentrachyt-kőbánya. A trachyt lelett következik azon pyroxentrachvt- 
brecciás tufa, a melyben, mint fent említém, növénylenyomatokat találtunk.

Szabad szemmel nézve ezen pyroxentrachyt hasonlít az előbbihez.
Mikroszkóppal az alapanyagot szintén mikro kristályosnak találjuk. 

A mikrokristályok nem olyan igen aprók, mint a kustánfalviak voltak, hanem 
inkább a nagyobbszemű kucsovai pyroxentrachyt alapanyagához hasonlíta
nak. Az apró kristálykák ugyanazon ásványfajtákhoz tartoznak, melyeket 
az előbbeni trachytokban is találtunk, tehátföldpótok, augitok és magnetitek, 
de ezek nem válnak ki olyan tisztán, olyan éles határokkal, mint az előb- 
beniekben. A földpátkák többnyire zsindelyalakú ikrek, melyek egyik fele 
sokszor kinyúl a másik felett. Az augit aránylag kevesebb, mint az élőbbem
ben és nem annyira szem-, mint inkább oszlopalakú. Magnetit nincs benne 
sok, és nem szegődik olyan hűen az augithoz, mint az előbbeniekben. Úgy 
az augit, mint a magnetit részben oxydálódott. Az alapanyag lángkisérlete 
hasonlít az előbbeniéhez: I Na =  2—3, K =  0, Olv. 1—2; II Na =  2—3, 
K =  0, Olv. =  3 barna; III Na =  3—4, K - 2— 1.

A nagyobb ásványokat tekintve, már találunk különbséget ezen és a 
Latorcza másik partjáról leírt kőzetek között, mert földpátja a lángkisérlet 
szerint mindjárt labradorit sorozatú (I Na =  2—3, K =  0, Olv. =  2; II 
Na =  2—3, K — 0, Olv. 3—4; III Na — 3—4, K =  1). Egyeseknek 
elsötétedése 30° felett következik be, de vannak 20° alatt sötétedők is. Sok 
földpát a rendes iker-összenövés helyett összekuszált halmazokká csoporto- 
súl. Egyesek a hasadási vonalak mentén kaolinosodnak, másoknak belsejé
ben vereses barna, kaolinos alapanyag van, a melyet ép, tiszta földpátburok 
környez.

Az alapanyag mikrokristályain kívül van benne néhány nagyobb 
augit, közöttük egy 11 ikerlemezből álló iker. Az augitok körvonala nem ép, 
össze vannak repedezve, egy helyütt szemcsés halmazzá csoportosulnak. 
Színük világos sárgás zöld, pleochroismusuk alig észrevehető, elsötétedésük 
felmegy 45°-ig.

Nevezetes dolog, hogy ezen kőzetben hypersthent egyáltalában nem 
találtam, tehát ez augittrachyt.

g) Ugyanezen bányából hoztam nagyon tetszetős zöld opált is, a mely 
felületén vastag, fehér földes kéreggel, tripoli-val van borítva. Belsejében is 
vannak vékony, világosabb színű erek, a melyek a kezdődő stádiumai egy 
olyanféle elváltozásnak, mely a felületen a vastag tripoli-kerget hozta 
letre.

Mikroszkóppal meggyőződünk arról, hogy egészen isotrop anyagból 
áll. Helyenként zöldes sárgás limonitos foltok vannak benne.

( 12)



MUNKÁCS GEOLÓGIÁJÁHOZ.

Ezzel összefüggésben megemlítem, hogy opál Munkács vidékének 
trachytkőzeteiben sok helyütt fordul elő. Oroszvégtóí északra Traxler úr 
szőlőjében nagyon szép fehér opált gyűjtöttem, a melyben különböző növé
nyek, közöttük dr. Staub úr szerint Glyptostrobus Europäern tírngt. sp. 
kövült maradványa foglaltatik. Traxler úr szívességéből Selesztó falu  
Zsornina hegyéről van egyetemi gyűjteményünkben hasonló faopál.

h ) A munkácsi vár (Várpalánka) tetején a déli oldalon a belső bástyán 
találtam szálban, kékes és veres színben váltakozó trachytot, a mely likacsos, 
laza szerkezete és nagyobb (7 mm átmérőjű is) földpátjai által már szabad 
szemmel nézve is különbözik az előbb tárgyalt trachytoktól.

Mikroszkóppal még nagyobb a különbség. Alapanyaga először is 
nem mikrokristályos. Sárgás szürke magma uralkodik benne, a mely nem 
egészen amorph, nagyobb részben derengni kezd polarizált fényben; másod
szor hiányzik a sok augit-mikrolith, a mely az előbbeni kőzetek alapanya
gának majdnem fele részét tette ; e helyett vékony, karcsú limonit-pálcziká- 
kat találunk benne, a melyek, úgy látszik, átalakult pyroxen-mikrolithok.. 
Földpát-mikrolith van az alapanyagban, de nem válnak ki olyan élesen, 
mint az első pyroxentrachytokban. Bőven találjuk a magnetitot is szem, pál- 
czika és koczka alakjában, de egy részük a vastartalmú ásványok elbomlá- 
sából származott. Részben limonitosodva vannak. Az alapanyag lángkisérlete 
a következő: I. Na =  Í2—3, K =  0, Olv. =  1—2; II. Na =  2—3, K =  0, 
Olv. =  3; III. Na =  3, K =  2— 1.

A nagyobb ásványok között a földpátok elég épek, némelyek azonban 
kaolinosodni kezdenek, vagy alapanyagot tartalmaznak zárványként. A láng- 
kisérlet szerint az andesin- es lakra dor it-sorozatba látszanak tartozni 
(I. Na =  3—4, K =  0, Olv. =  3; II. Na =  3—4, K =  0, Olv. =  4; III. 
Na =  4—5, K =  1—2). Elsötétedésük 30° fölé emelkedik, de nagyon sok 
van, a mely 20° alatt sötétedik.

A pyroxenek közül határozottan hypersthen van benne több. Előfordul
nak nagyobb kristályok is közöttük, de több az apróbb. Nem egészen épek ; 
magnetit-keretjük van, vagy belsejükben is magnetit vált ki, főként a haránt- 
repedéseken. Pleochroismusuk erős: c zöld (mint az augité), b sárgás zöldes- 
barna, a veresbarna. Harántmetszetben a ooPoo (100) és ooPoo (010) 
lappárokat erősebben találjuk kiképződve, mint a ooP (110)-1.

Augit a hypersthenhez hasonlítva nagyon kevés van. Kristályai nem 
épek, végeiken nagyon le vannak olvadva. Színük világos sárgás zöld, 
pleochroismusuk csekély.

Már a sok hypersthen is új ezen kőzetben, de mint egész új ásvány 
előfordul az ampáiból, habár csak nagyon alárendelten. Nagyon el van vál
tozva, vastag magnetit-keret veszi körül. Elsötétedése 15° alatt következik 
be, a jó hasadási irányhoz. Pleochroismusa c irányában tűzveres, erre derék
szög alatt zöldes sárga.

13
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14 STAUB MÓRICZ:

Magnetitos és limonitos foltok vannak még benne, a melyek vagy 
amphibol, vagy biotit elváltozásából származnak.

A munkácsi vár kőzete tehát olyan hyper sthen-augit-amphibol-trachyt, 
a mely lényegesen különbözik az előbbeni tiszta pyroxentracnytoktól.

Ezek azon kőzetek, a melyeket Munkács vidékén magam gyűjtöttem.
i )  Báthory Gusztáv mérnök úrtól kaptam nehány kőzetet, a melyek 

igen fontosak azért, mert ezeket használták a munkács-beszkidi vasút építé
sénél. Ezek részben megegyeznek a most vázolt kőzetekkel. Közülök most 
csupán csak egyet akarok megemlíteni, t. i. a munkácsi Kishegy kőzetét, 
a melyet a mérnök úr közlése szerint különösen koczkakövekre használtak, 
habár mállott volta miatt erre nem látszik valami nagyon alkalmasnak. 
Földpátja ennek is andesin. Egy apró vékony csiszolatban láttam, hogy 
alapanyaga szürkés amorph magma, a melyben csak néhány földpát van a 
sok apró magnetitszem mellett. A kisebb földpátok közt vannak az oldalok
kal egyközösen sötétedők. Ezenkívül vannak nagyobb magnetitos és háma- 
titos halmazok, a melyek összeségükben tisztán mutatják, hogy valami jól 
hasadó ásvány, biotit vagy amphibol elváltozásából származnak; valószí
nűbb azonban a biotit azért, mert szabad szemmel is látunk a kézi példány
ban veres biotitféle lemezeket.

ADATOK MUNKÁCS KÖRNYÉKÉNEK FOSSZIL FLÓRÁJÁHOZ.
Dr. Staub M óR icz-tól.*

(Egy táblával.)

A vidék, melyen a következőkben fölsorolandó növénymaradványokat 
magam 1887-ben és a következő évben tisztelt tagtársunk, dr. Traxler 
L ászló úr ritka buzgalommal gyűjtött, útitársam dr. Szádeczky Gyula tag
társunk ur értekezésében van leírva.** Abban a reményben, hogy a Latorcza 
széles völgyét beszegélyező hegyek trachyttufájában gazdag gyűjtést eszkö
zölhetünk, csalódtunk; de még a gyűjtött példányok többségének állapotja 
sem olyan, mely a kutató vágyait kielégíteni képes volna; mindazonáltal a 
kirándulásnak olyan eredménye is van, mely indokolja a közlést.

Munkácstól EK-re a Latorcza jobb partján fekszik Kustánfalva községe, 
melynek környékén a következő növényfajokat gyűjtöttem: Phoenicites 
borealis F r ., cf. Quercus Drymeja U ng . (Qu . pseudoilex Kov.), cf. Quercus 
pseudorobur Kov., cf. Fagus Deucalionis U ng ., cf. Carpinus grandis U ng., 
Ficus tiliaefolia A l . B r ., cf. Acer integerrimum Vív. (A. trachyticum Kov.),

* Előadta az 1889. márczius 6-án tartott szakülésen.
** L. e füzet második czikkét.
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cf. Acer sp., an Acer Sanctae crucis Stur vei Liquidambar Europaeum 
Al. Br., Phaseolites an sp. n.

E levéltöredékek közt Ficus tiliaefolia Al . Br.-öí még a legjobb meg
tartást mutatják.

A Latorcza bal partján, EEK-re Munkácstól emelkedik a Kölesén 
nevű heg}7, ettől Ny-ra fekvő domb trachyttufájában a következő fajokat 
gyűjtöttem:

Castanea Kubinyii Kov., cf. Carpinus yrandis Unó., Carya Heerii 
E ttgsh. sp., Phyllites sp., egy rhizoma-töredék.

A íentartás legjobb állapotában voltak Castanea Kubinyii Kov. és 
Carya Heeri E ttgsh. sp.

Nem sokkal szerencsésebb volt dr. Traxler L ászló úr 1888-ban 
végrehajtott gyűjtése alkalmával, mert a Kölcséntől K-re fekvő hegy köze
lében nagy fáradsággal csak a következő, szinte igen hiányos állapotban levő 
növényeket szerezhette meg:

Glyptostrobus Europäern Brngt. sp. (galy és toboz), Carpinus yran
dis Ung., cf. Fayus sp., Laurus primigenia Ung. vei L . ocoteaefolius Ung., 
2 Phyllites sp.

A Kustánfalvától DK-re fekvő Kucsova község környékén mindenek
előtt meglehetős számmal és jó állapotban találtuk licus tiliaefolia 
Al. Br. leveleit, továbbá Castanea Kubinyii Kov., Glyptostrobus Euro
päern Brngt. sp., Phyllites ej. PJius sp., Phyllites cf. Iuglans sp. nevű 
leveleket és egy gyümölcsmaradványt, mely minden valószínűség szerint 
Liquidambar Europaeum Al. BR.-hez tartozik és végre számos maradvány
ban a Kustánfalváról említett Phocnicites borealis Fr.-L

A Phocnicites borealis F r. kivételével e no vény marad vány ok összesé- 
gükben élénken emlékeztetnek hazai szármát-emeletbeli flóránkra, a melyet 
Stur Dénes annak idején össszeállított. (V. ö. Jahrb. d. k. k. geol. Beichs- 
anst. XVII. köt. 110, 113. lap.)

Ama növények leírását, melyeket Felső-Kerepecz és Német-Kucsova 
egy tárna fedőjében és feküjét képező muskovitos agyagban (V. ö. dr. SzÁ- 
deczky  Gyula űr czikkét a 5-ik lap.) találtunk, más alkalomra halasztóm, 
mert alapos okom van, e florulát a szármát-emeletbelitől eltérőnek tekinteni.

Phoenicites borealis Fr.

Már 1887-ben gyűjtöttem Kustánfalván olyan levéltöredékeket, melyek 
az egyszikű levelek legtipusosabb jellegeit mutatták és akárkinek is kerül
tek volna kezébe, ez valamely sás- vagy fűféle növény levélmaradványát 
látta volna bennök. Nagy volt tehát a meglepetésem, midőn dr. Traxler 
László űr küldeményében e levéltöredékeken kívül egy olyan példányra is
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akadtam, mely minden kétséget kizáró módon mutatta, hogy a vélt fűleve
lek a legszebb pálmák egyikéhez, a datolyapálmához tartoznak.

A legelső fosszil phoenix-leveleket leírta gróf Sternberg Gáspár 
1825-ben, de sem a nemre, sem a fajra nézve nem ismerte föl azokat. 
A csehországi altsatteli barnaszén homokkövében találták és gróf Stern
berg a cycadeák leveleivel hasonlította össze. Az egyiket Cycadites salicifo- 
lius-nak (Versuch e. geogr. bot. Darst. d. Flora d. Vorwelt II. p. 195. 
Tab. XL. fig. 1.); a másikat Cycadites angustifolius-nak (1. c. fig. 4.) nevezte 
el. A leírás szerint alig lehet e két töredéket egymástól megkülönböztetni; 
mindkettőnél a keskeny szárnyak ülők, a mikben pedig eltérőknek látsza
nak, ezek oly lényegtelen dolgok, melyek mindenkor a fosszil maradvány 
megtartásának állapotától függenek.

Unger F. e maradványokat a phoenix-hez tartozóknak mondotta (Gén* 
et spec, plant, foss. p. 333.), de ő is két egymástól különböző fajnak tekin
tette, és Phoenicites salicifolia- és Ph. angustifolia-n&k nevezte el. F ried
rich P. (Beitr. zur Kenntniss der Tertfl. d. Pr. Sachsen. — Abhandlungen 
z. geol. Specialk. v. Preussen u. d. Thür. Staaten, Bd. IV. Heft 4, pag. 19.) 
azt mondja e két maradványról, hogy az első egyáltalában az összehasonlí
tásra alkalmatlan pálmadarab; a második pedig nagyobb levéltöredék, 
azonban megtartásának állapotja rossz.

Phoenix-maradványt írt le 1828-ban Brongniart A. is. (Prodr. d’une 
hist, des végét. foss. p. 121 et 208 [fide Unger, Gen. et spec, plant, foss. 
p. 333] és Tabl. d. gern*, päg. 118 [fide G. de Saporta, Etud. sur la végét. etc. 
Sup'pl. I. p. 39. Adnot.]) Puy környékéről (Haute-Loire) származó arkosé-ből, 
hol a kőzetben a szárnyalt levél mellett még a virágzat takarója is meg
volt. Brongniart eme érdekes példányt Phoenicites pumilus- nak ; de Saporta 
pedig Palaeophoenix Aymardi-nak (Essai de ser. s. les pl. des arkoses de 
Brives prés le Puy-en-valey. — Ann. Soc. d’agricult. sc. arts, et comm. du 
Puy, 1879. vol. XXIII.) nevezte el.

Unger F. az ismeretes radoboji márgákból leírta a Phoenicites specta- 
hilis-t (Chloris protogaea, p. 39—40, tab. XL). A töredék a szárnyalt levél 
középső részének felelhet meg, mert az az élő phoenix-levél alsó meg felső 
részen elkeskenyedik és ugyanott szárnyaiig kisebbednek. A levélorsó vastag
sága 9 mm és hossza 274 m m ; felső részén nem keskenyebb mint az 
alsón, mi szintén bizonyítja azt, hogy a töredék a levél közepéből való. 
Az orsó továbbá kidomborodó, a mint azt egyáltalában a szárnyalt pálma
levelek orsójának alsó felületén láthatni.

Az orsó mindkét oldalából 11—20 mm-nyi közökben indulnak ki a 
szárnyak, melyek itt-ott egymással szemben állanak, de különben ott is, a 
hol egymással váltakoznak, csak csekély távolságban vannak egymástól. 
A szög, melyet a szárnyak az orsóval képeznek, alig hegyes; a rajz azonban, 
melyet Unger a levélről készített, nem tünteti azt föl, a mit a szövegben
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mond, ugyanis azt, hogy az orsó a szárnyak tövét befödi. A rajz szerint a 
szárnyak töve kissé kiszélesedvén, csakhamar ismét szűkül és átmegy a 
nem — majd 12, majd 34 mm — széles lemezkékbe. E lemezkék egyike 
sincs egész hosszában megtartva, a leghosszabb köztük meghaladja a 
150 mm-t és még letört végén is 20 mm-nyi szélességet mutatván, azt 
gyaníttatja velünk, hogy eredeti hosszúsága jóval nagyobb volt.

Az élő szárnyalt pálmaleveleknél a szárnyak felső részükön elkeske
nyednek és kihegyesednek úgy, hogy az egész szárny vonal-lándzsa idomot 
nyer. Az élőkkel való összehasonlitásból még azt is megtudjuk, hogy a 
fosszil töredék a levél alsó lapját tünteti föl, mert az élőknél a felső lap 
tövén a szárny szélei összehajlanak, úgy, hogy a szárny ez által válúido- 
múvá válik és hátsó lapján a középér erősen kiálló élet képez.

Aradobojilevelek különben nagy nyomást szenvedhettek, mert a szár
nyak egészen lelapultak és a középér mentén foszlottak; ez utóbbi sajátsá
got különben U n g er  az élő datolyapálma leveleinél is tapasztalta.

A szárnyak középerével párhuzamosan menő finomabb ereket Unger 
nem láthatta példányain és megjegyezte azt is, hogy az élő szárnyalt pálm a
levelek között nem talált egyet sem, melyet a fosszil töredékkel párhuzamba 
állíthatott volna.

Ama jelentéktelen, 96 mm hosszú és 27 mm széles széthasadt szárny
töredékek, melyeket U n g er  F. a sotzkai flórából említ (Denkschrftn. d. k. Akad. 
d. Wiss. Bd. II. p. 156. Tab. XXIII. Fig. 9.), alig tartoznak biztossággal 
Phoenicites spectabilis-hoz, a mint ezt U n g er  állítja.

Kétség férhet H e e r  0. leveléhez is, melyet U n g e r  elnevezése alatt a 
Sváj ez harmadkori rétegeiből (a lausanne-i alagút felső kék márgájából, a Hohe 
Bhonen. — FI. tért. Helv. Bd. I. p. 94. T. XXXIX.) ismertet. A levélből 
hiányzik mindenekelőtt az orsó, mely H e e r  szerint a kőzetben volna elrejtve; 
a távolság, melyben ez okból a két szárnysor egymástól fekszik, 22—24 mm-t 
tesz és e szerint a szárnyak töve sem látható. Az ép levél jóval nagyobb is 
lehetett a radobójinál, mert a szárnyak egyike hosszúságára nézve meg
haladja a 228 mm-t; szélessége pedig 36 mm. A mennyire ennek töve 
megmaradt, ez ép oly keskenynek bizonyúl mint a radoboji levél szárnyainál; 
megvan a középere is, de a finomabb erek itt sem láthatók. Jellemző mind
két levélre nézve még az, hogy a szárnyak oly közel állanak egymáshoz, 
hogy a lenyomatban cserépszerűleg fedik egymást, mi H e e r  levelénél már 
az alsó szárnyaknál tapasztalható.

Mindkét töredék azonban kétségtelenné teszi azt, hogy az ép levelek 
feltűnően nagyok lehettek és a szerzők egyetértőleg legalább 3*2 m-re becsü
lik hosszúságúkat.

S chim per  W. Ph. (Traité de pal. vég. II. p. 497) megemlíti, hogy 
N oület  Phoenicites spectabilis ÜNG.-t Toulouse környékéről az Ariége medré
nek jobb partján levő miocenkorú finom mollasse-homokkőből írja le

Földtani Közlöny. XX. köt. 1890. (17) 2
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(Quelq. pl. foss. de l’étage mioc. des env. de Toulouse, p. 9). Az idézetből az 
tapasztalható, hogy a fosszil maradványt nem rajzolták le.

Feltűnő Olaszország harmadkorának gazdag pálmaflórája; onnét 
ismerjük a legtöbb phoenix-maradváDyt, de oly hiányos meg durva rajzokban 
lettek azok megismertetve, hogy alig lehet a faj különbségeket megállapítani.

Itt mindenekelőtt megemlítendő Sismonda E. Phoenicites Pallavicinii 
nevű faja, melyet Cadibona mellett a lignitet befedő plastikus agyagban 
találtak. E maradékot kétszer rajzolták le. Először (E. Sismonda, Prodr. 
d’une FI. tért. du Piemont, p. 525, 537. tab. IY.) négyszer kisebbítve ; 
ezután (E. Sismonda, Matér. p. sérv. á la Pal. du tért. du Piemont, p. 26. 
T. XXXIII.) eredeti nagyságban. Ez utóbbi rajz 1V2 m hosszú levéltöredé
ket tüntet föl, mely az ép levél felső részén egyik részletének felelhet meg 
és ennélfogva tekintélyes nagyságú levélre enged következtetni; azonban 
mindkét rendbeli rajz durva és csak nagyjában engedi meg a más fajokkal való 
összehasonlítást. A levél szárnyai keskenyek (szerző szerint «graminées») 
és mint Unger F. Phoenicites spectabilis-éné\ fedik egymást, tövükön — a 
rajz már kevésbbé tünteti azt föl — válúsak (a középér tehát kiálló); a 
rhachis felső részén egymással szemben, alól váltakozóan, de egymáshoz 
igen közel állók. Mindig föltéve azt, hogy a rajz hű, a szárnyat keskenynek 
kell mondani, de semmi esetre oly keskenynek mint Phoenicites spectabilis- 
n é l; a szárnyak tehát Sismonda fajánál tövüktől kezdve egyenesen szélesed
nek el.

A szárnyak lemezeire vonatkozólag a szerző még azt is mondja, hogy 
felületük chagrinnemü, mi, a mint ez a nagyítóüveg segítségével tapasztal
ható, majd köridomú, majd hosszúkás bibircsek jelenlétének tulajdonítandó ; 
de ez, a mint ezt Schenk A. (Zittel Handb. d. Pál.) több ízben kimutatja, 
nem mindig a növényi szövethez tartozó sajátság.

A rhachis majdnem hengerdednek mutatkozik, de Sismonda nem 
tartja lehetetlennek, hogy a rhachis élei a megkövesülés folyamata alatt 
elpusztultak. Schimper W. P h . (1. c. p. 497) megjegyzi e fajra, hogy sok 
hasonlatosságot mutat Phoenix dactylifera-val, de szárnyai nagyobbak.

Massalongo A. leírja a következő fajokat:

Phoenicites Wettinoides (Palseophyta rariores etc. p. 46), Vegroni mellett 
talált tekintélyes, de kétes maradvány. Hosszúságát 7 0 —80— 108 cm-, szé
lességét 10—40—50 cm-nyinek mondja a szerző. A szárnyak ülők, vonal- 
idomúak, bőrneműek, válúsak. Massalongo maga mondja, hogy a levél 
inkább Flabellaria-ra, mint sem Phoenix-re emlékeztet, mit Schimper W. P h . 
(Traité II. p. 498) is megerősít. Rajza nincsen.

Phoenicites Veronensis (1. c. pag. 48) ugyanazon lelethelyről. Szárnyai 
bőrneműek, ülők, lefutók, a rhachishoz simulok, merevek, lándzsa-sarló 
idomúak, a középér erős, számos mellékérrel, a rhachis 12— 14 mm vastag,
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négyélű. M assalongo  hasonlónak mondja S t e r n b e r g  Ph. salicifolia-jához. 
Rajza nincsen.

Phoenicites Panteona (1. c.) ugyanazon lelethelyről. Ez ismét igen 
tekintélyes levélmaradvány, mert hosszúságát 96—128 cm-nél nagyobbnak 
mondja a szerző. A szárnyak ülők, 18—20—35 cm hosszúak, 18—20—25 
mm szélesek, sűrűén állók, éleik gyakran behajlottak. A fás rhachis félig 
hengeres, szélein gyöngén nyomott. Rajza nincsen.

Salcedo vidékéről leírja Massalongo a következőket:

Phoenicites Sanmicheliana (1. c. pag. 63). E fajt részletesen leírta és 
lerajzolta Visiani R. (Pálmáé pinnatse tertiariae agri Veneti. — Mem. 
d. Inst. ven. d. ve. lett. est art. vol. XI. 1864. pag. 444. Tab. XIII. Fig. 1. A. B .). 
Rajza fölötte durva; a levéltöredék 58 cm hosszú; szára feltűnően széles, 
alúl 22 mm és még középső részén is 20 mm széles; egy kiálló vonal által 
éles. Szárnyai mind letörött végűek; a leghosszabb 13 cm-t ér el; szélessé
gük, a szerint, a mint kiterültek vagy visszahajlottak 5— 10 mm. Alakjok 
tehát vonalas és tövükön széle behajlott. A köztük levő közök 11—26 mm-t 
tesznek; fönt sűrűbben állanak.

Phoenicites Italica Mass. (A. Massalongo, Synops. palm. foss. Nr. 5. 
és R. Visiani, 1. c. pag. 442. Tab. XII, XXIII.). Egy levél felső, 110 cm 
hosszú és 74 cm széles töredéke; a rhachis alúl 12 mm, fönt 6 mm 
széles, mellső felületén tompa él vonul végig. Egy szárnya sem ép, mind
egyiken hiányzik a csúcs; 50 cm hosszúak, kiterülve legnagyobb szélessé
gük 28 m m ; a rhachis alsó részén egymással szemben, a csúcs felé 
váltogatóan állók; vonalidomúak, tövükön behajlottak és ennélfogva majd
nem ékidomúak és nyélelteknek tűnnek föl. A rhachis oldalával majdnem 
derékszögben Ízűinek; közepükön kiálló borda látható, melylyel számos 
finom ér párhuzamosan fut végig; 20—30 mm-nyi távolságban állanak 
egymástól. A XXIII. táblán e levélnek ép példánya l/s nagyságban van 
lerajzolva.

Phoenicites Lorgnana Mass. (A. Massalongo, Syn. Palm. foss. Nr. 4. —
R. Visiani 1. c. pag. 445, Tab. XIV. Fig. 1, 2.). Két példány van lerajzolva, 
melyek közül az egyik (fig. 1.) a levél csúcsához közel fekvő részből való; a 
második (fig. 2.) pedig épen a csúcsot tünteti föl. Mindkettőnél a rhachis 
igen vékony, gyöngén négyélű; csak az egyik példányon találunk egy szár
nyat, mely 25 cm hosszú; a szárnyak általános szélessége 10 mm-re tehető. 
Tövükön behajlottak és mintegy nyéleltek; 12—20 mm-nyi közökben álla
nak egymástól.

Phoenicites Fracastoriana Mass. (A. Massalongo 1. c. Nr. 7. —
R. Visiani, 1. c. pag. 447. Tab. XIV. Fig. 3. 3A .). Egy kisebb hiányos töre
dék, mely a levél alsó részéből való lehet és az előtte való fajtól alig külön
böztethető meg.

(19) 2*
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Phoenicites rarifolia Vis. (1. c. pag. 445. Tab. XIII. Fig. 2. A. B.J- 
Fölötte rossz állapotban levő példány, a rajz után alig írható le és nézetem 
szerint talán Pb. Sanmicheliana-hoz tartozik.

Phoenicites Massalongiana Yis. (1. c. pag. 447. Tab. XV. A . B . C.J. 
Nagyságára nézve föltűnő példány, 86 cm hosszú és 29 cm széles; nyele 
majdnem bunkóidomú és átmegy a gyönge élű rhacbisba, melyen a szár
nyak váltogatóan és széles tővel ülnek; a letört hegyű szárnyak 34 cm-nyi 
hosszúságot és 22 mm-nyi szélességet érnek el; az erős középér irányá
ban majdnem válúsak.

Phoenicites densifolia Vis. (1. c. pag. 448. Tab. XVI. Fig. A. B.). 
Ez nagyságára nézve — P05 m hosszú — szinte föltűnő példány, de 
ha a rajz hiven adja vissza megtartásának állapotját, akkor ezt más fajtól 
való helyes megkülönböztetésre nem tekinthetjük alkalmatosnak és még a 
nagyításban kiemelt részletek sem képesek Phoenicites densifolia-1 Ph. Fra- 
castoriana-tól különbözővé tenni.

Phoenicites magmpes Vis. (1. c. pag. 449. Tab. XVII.). Igazi «speci
men giganteum», am in t a szerző nevezi, mert 2*2 m hosszú levél; föltű
nően széles, lapos háromélü nyéllel és vonalidomú szárnyakkal, melyek 
azonban tövükön nem behajlottak, hanem az alsók ülők, a felsők pedig 
tövük egész szélességével ülnek a rhachison és tövükkel egyesülvén, azt 
mintegy szárnyalttá teszik. Az egyes szárnyak az erősen kiemelkedő középső 
éren kívül még ennél gyöngébb, de még elég erős eret tüntetnek föl. 
A szárny a középér erőssége következtében válús lett. Nagyon valószínűt
lennek tartom, hogy e levél a phoenix-fajhoz tartoznék.

Ismeretlen lelethelyről, de valószínűleg szintén Salcedoról írta le 
Visiani még a következő fajt:

Phoenicites Zignana Vis. (1. c. pag. 450. Tab. XIV. A . B. j. A töre
dék nem nagy; nyele és rhachisa vastag hengerdedek, ez utóbbin a bőrnemű 
és vonalidomú szárnyak váltogatóan ülnek és mintegy háromszögű tövükkel 
a rhachison szárnyaltán lefutnak, a szárnyak középső vonalán végig megy 
egy erős ér. Ennek is phoenix-hez való tartozását joggal lehet kétségbe vonni.

Visiani még a Hemiphoenicites elnevezés alatt is ír le nehány marad
ványt; de a durva rajzok, amelyekben az itt említett «fajok» vissza vannak 
adva, semmikép sem bírják ama érdekes adatot megerősíteni, hogy a har
madkorban Olaszországban a datolyapálma ama fajgazdagsága létezett volna. 
(V. ö. még Schenk A. in Zittel’s Handb. d. Paläontologie II. Abth. 383. S.)

1883-ban ismét veszszük egy phoenix-faj leírását. Ez a Phoenix borea
lis, melyet F riedrich P. az Aschersleben melletti Nachterstedt Knollen- 
8tein-florájából ismertet (Beitr. z. Kenntn. d. Tertfl. d. Pr. Sachsen. — 
Abhdlgn. z. geol. Specialk. v. Preussen etc. Bd. IV. S. 17. Taf. IIP). E szép 
példányon jól van megtartva a rhachis, melynek kivájt, de középső részének 
hosszában kiálló ere van, melytől balra a szárnyak le vannak ugyan törve,
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de beilleszkedésük helyei megvannak és minthogy a jobb oldalon kilencz 
szárny megmaradt, fölismerhetjük váltogató állásukat és a közök nagyságát, 
metyek egymástól elkülönítik. A szárnyak tövükön szűkültek, szélei erősen 
befelé vannak hajtva, de a lemez nemsokára ismét ellapul és kiszélesedik és 
a középér, mely a szárny alsó részében még erős orom gyanánt kiemelke
dett, ismét a középér szokott minőségét veszi föl. A keskeny, vonalidomu 
szárnyak legnagyobb hossza 315 m m ; legnagyobb szélességük 15 mm. 
A középérrel párhuzamosan menő finom mellékerek F riedrich példányán 
nem láthatók. A szerzőnek azonnal föltűnt, hogy levele leginkább ama 
typushoz szegődik, melyet a középoligocenliez tartozó olaszországi példá
nyok, u. m. Phoenicites Italica Mass., Ph. Lore)nana Mass., Ph. Sanmiche- 
liana Vis., Ph. Fracastoriana Mass, és Ph. densifolia Yis. képviselnek.

Ép oly nevezetes az, hogy a Munkácson talált példány, a mennyiben 
meg van tartva, tökéletes megegyezést mutat a németországi datolyapálmá
val. A munkácsi példányon nem látható ugyan a vastag rhachis, mely, úgy 
látszik, a kőzetben el van rejtve ; de látható a rhachis középvonalát kepezö 
kiálló 14'5 mm hosszú ér, melynek oldalán a szárnyak megmaradtak. Ezek 
váltogatóan állanak és pedig 32—45 mm-nyi távolságban egymástól, ép úgy 
mint F riedrich példányán; tövükön elkeskenyedtek, be vannak hajtva, úgy» 
hogy oromszerűen állanak k i ; de nemsokára kiszélesednek. A leghosszabb 
szárnytöredék 170 mm hosszú és 20 mm széles és így 5 mm-el szélesebb 
volna mint F riedrich legszélesebb levele ; de megmérvén a szászországi meg 
a magyarhoni szárnyak szélességét tövüktől számítva 10 mm-nyi hosszúság
ban, azt különbözőnek nem találom. A mi levélmaradványunkat kitünteti 
az, hogy a szárnyak nemcsak a rhachis mindkét oldalán maradtak meg, 
hanem a baloldali alsó szárnyakon jól láthatók a középérrel párhuzamosan 
menő mellékerek is, melyek egymástól 1 — I'5 mm-nyi távolságban állanak.

A munkácsi példány mindezeknél fogva jelenlegi állapotjában nézetem 
szerint nem mutat egy sajátosságot sem, melynek alapján a szászországi 
példánytól elkülöníteni kellene vagy lehetne.

Kiegészíteni akarván phoenix ősvilági elődeire vonatkozó ismereteinket, 
fölhozom még a következőket:

Sismonda (1. c.) lerajzolja a XVIII. tábla 6 ik ábrájában Phoenicites 
lJa\\avicinii levélhüvelyét is ; a pheenix-fajokhoz számítja meg Schenk A. 
(Zittel, Handb. d. Pal. II. p. 373.) H eer Calamopsis Bredana-ját (FI- tért. 
Helv. III. p. 169. T. CXLIX.), mely keskeny fülevelekre emlékeztető szár
nyalt leveleket H eer a középér hiánya miatt Geonoma, Astrocaryum, 
Syagrus és nevezetesen a rotángpálmák Calamus, Plectocomia, Zalacca 
nevű genusaihoz tartozó fajokkal hasonlította össze; Schenk azonban csak a 
megtartás állapotának tulajdonítja azt, hogy ama még tökéletesen ki nem 
fejlődött levél a phoenix jellegeit nem tünteti föl szabatosan; Crié L. meg
említi a Phoenicites Gaiidryanus-t (Essai s. les plant, foss. de Chefles

( 21)

iái



2 2 STAUB MÓRICZ :

(Main-et-Loire). — Bull. Soc. hist. nat. Anger3. 1884. p. 462 és Compt. 
Rend. Tom. 102.p. 184.) a cheffes-i eocenkorú homokkőből, de rajz és rész
letes leírás nélkül; Conwentz H. (Die Fl. d. Bernsteins. Bd. II, p. 8. T. I. 
Fig. 6 — 9.) leírja Phoenix Eichleri virágját, mely szerinte az élő datolya
pálma virágjától meg nem különböztethető; végre kimutatja Schenk A. 
(A. Engler’s Bot. Jahrb. III. p. 405.), hogy Cotta Perfossus punctatus nevű 
törzstöredéke (Cotta, Dendrolithen, p. 53. T. X. Fig. 4, excl. Fig. 5, 6.) 
leginkább phoenix törzsének boncztani szerkezetére emlékeztet.

A fosszil phoenix-maradványok elterjedése:
Eocén : Phoenicites pumilus Brngt. (Puy, Haute-Loire),

Ph. Gaudryanus Crié (Cheffes, Main-et Loire).
Alsó Oligocen : Phoenicites borealis Fr. (Nachterstedt)*.
Középső Oligocen : Ph. Pallavicinii Sism. (Cadibona).

Ph. Wettinoides Mass. (Yegroni).
Ph. Veronensis Mass. «
Ph. Danteana Mass. «
Pb. Sanmicheliana Mass. (Salcedo)
Ph. Italica Mass. «
Ph. Lorgnana Mass. «
Ph. Fracastoriana Mass. «
Ph. rarifolia Yis. «
Ph. Massalongiana Vis. «
Ph. densifolia Vis. «
Ph. magnipes Yis. «
Ph. Zignana Yis. «
Ph. Eichleri Conw. (Gyantakő).

Felső Oligocen : ? Ph. angustifolia Stbg. (Altsattel).
Ph. salicifolia Stbg. «

Ph. spectabilis Ung.
(Sotzka? Hohe Rhonen). 

Calamopsis Bredana Heer (Oeningen, im Kessel
stein).

Alsó Miocén: Ph. spectabilis Ung.
(Lausanne, alagút, Toulouse).

Középső Miocén : Ph. spectabilis Ung. (Radoboj).
Felső Miocén: Ph. borealis Fr. (Munkács).
Phoenix 11 élő faja mai nap egész Afrikában (Koharit, a fokföldet és a 

keletafrikai szigeteket kivéve); továbbá Arábiában, Nyugat-Azsiában az 
Eufrát és Tigris területén, a két Indiában a Szundaszigetekig és Cochin- 
chináig van elterjedve; a kultúra pedig a Phoenix dactylifera-t a legdélibb 
Európába és Amerikába is átvitte.
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A SELMECZI FERENCZ-CSÁSZÁR-ALTÁRNA GEOLÓGIAI
SZELVÉNYE.
Cseh  L ajos-íóI.

(Egy táblával.)

Mielőtt a tárna geológiai leirását megkezdeném, az ezen tárnában fel
tárt kőzeteket irom le.

Megkezdem a legfiatalabbal, a pyroxentrachyttal normál állapotban. 
Ez rendesen sötétfekete,1 de vannak átmenetek a világos szürkébe is.1 2 
Fekete színét igen gyakran zöldessel cseréli fel.3

A kőzet rendesen sűrű és a normál állapot az eredeti, zöldkő pedig az 
elváltozott.

Az ásvány-associátió rendes tagjai: bázisos földpát (anorthit, bytow- 
nit, olykor labradorit is), pyroxen és e mellett több-kevesebb magnetit, mely 
a szin sötétebb vagy világosabb voltát szabályozza. Biotit, quarz, amphibol a 
nem lényeges elegyrészek közé tartoznak; ha esetleg előfordúlnak és akkor 
csak egyes nagy egyénekben láthatók. A pyroxentrachyt a trachyt-eruptió 
cyklusának legutolsó terménye. A miocénben kezdődve tartott egészen a 
pliocenbe benyúlva.

Ezután következik a biotit-trachyt orthoklassal és andesinnel, mely 
a porphyros biotit-Orthoklas kőzetek sorába tartozik. De van azért nagyszemű 
is, olykor csaknem gránitos szövettel, melyet dr. S zabó J. syenites biotit- 
orthoklastrachytnak nevez.4 Dr. S zabó egyáltalában minden trachytot, mely
nél a chloritosodás a kőzet küllemét megváltoztatja, zöldkőnek nevez, de 
azért ezen trachyt-typusnál korra nézve is tesz különbséget; a porphyros és 
syenites szerkezetű között a syenites szerkezetű féleséget régibbnek, a por
phyros szerkezetűt pedig fiatalabbnak tartja, mivel a porphyros mint későbbi 
eruptió áttörte az előbbi eruptió terményét.

A biotit-orthoklastrachyt a legrégibb trachyt (van biotittrachyt Orthok
las nélkül is, de ez mindig fiatalabb) és vele megkezdődött a trachytok erup-

1 A sötétfekete színű igen tömött félesség aplianit név alatt volt ismeretes.
2 Azelőtt augit-andesit, grauer Trachyt, andesittrachyt vagy egyszerűen tra- 

chytnak nevezték.
3 A zöldköves módosulat propylit, Grünsteintrachyt vagy Grünstein nevet viselt.
4 Azelőtt quarzdiorit vagy nagyszemű syenitnek neveztetett; a nem gránitos 

szövettel biró porphyros azelőtt propylit, quarztartalmú zöldkő-trachyt, dacit, zöldkő- 
trachyt és zöldkő elnevezéssel bírt.
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tió-cyklusa. Eruptiója a felső-eocenben kezdődvén, benyúl a mediterránba. 
Elegyrészei orthoklas, biotit, amphibol és quarz, úgy szintén jelen van 
natrium-calciuin-földpát is. A kaliumföldpát legtöbbször vörösös.

Vidékünkön a legrégibb közetek sorába tartozik a quarzit, az arkoza 
(aplit), csillámos agyagpala és gneisz.

A quarzit quarz-szemekből áll; az arkoza (aplit) quarz- és orthoklasból 
szemcsés szövettel és a réteges metamorf palák között foglal hetyet.

Ha az aplit quarz-szemei közt turmalin is van, akkor a közetet «tig- 
risércznek» nevezik (Vihnye O-Antal-tárnában). E közét a gneiszszai térben 
összefügg. A csillámos agyagpala szinte ezen csoporthoz tartozik.

A csillám vagy a quarz uralkodása szerint vannak olyan kőzetek, 
melyek majdnem kizárólag csillámból állanak, ez a csillámpala; vagy quarz- 
ból, mi a quarzitpala. E kőzetek a kristályos palákkal váltakozva fordúlnak 
elő és vidékünkön is a csillámos agyagpalákat a gneiszok és quarzitok társa
ságában találtam. A gneisz a kristályos palakőzetek közé tartozik. Lényeges 
elegyrészei quarz, orthoklas és csillám, nagyon gyéren előfordúl benne 
még a plagioklas és amphibol is. Némely módosulat már gneisz-gránitnak 
nevezhető.

Ezek volnának azon kőzetek, melyek a Ferencz-császár-altárnában fel- 
tárattak.

Áttérek most a Ferencz-császár-altárna által átvágott kőzetek telepü
lési viszonyainak leírására.

A Ferencz-császár-altárna a liodrusi fövölgy jobb oldalán a Brenner- 
tárnai völgy alatt, közvetlen a Brenner-tárnai zúzómű mellett 375*521 m 
magasságban a tenger szíue felett, aXV-ik század kezdetén lett megindítva 
és 1765-ben Pjergaknával összekapcsolva. Jelenleg ezen tárnának, mely a 
hodrusbányai, szélaknai és selmeczi bányamiveléseket alámélyíti, csak azon 
részéről akarok szólani, mely a tárna szája a Lili-, Zipszer- és Pjerg-akna 
között fekszik. Ezen köz 6400 m.

A tárna szája syenites biotittrachytban lett megütve. Irányát kezdet
ben EK-nek veszi, mely irányban az u. n. «Leithaus» alatt a hodrusi hegy
ség völgye alatt húzódik el, innét K-re fordul, átszeli 1000 és 1135 m-ben 
a Mindszent-teléreket, 1300 m-ben a Wenczelért, ezután D-nek irányulva 
1500 m-ben az úgynevezett Ercz-telért, míg 1680 m-ben a Lill-aknát eléri. 
E közben a tárna szájától átvájja a syenites biotittrachytot 220 m-ig, ezután 
670 m-ig a pyroxentrachytot, innét pedig egészaLill-aknáig a porphyros biotit
trachytban van hajtva. A telérek kizárólag a porphyros biotittrachytban vannak 
kifejlődve. Lill-aknától a Zipszer-akna felé a tárna iránya K-i. Ezen irányban 
a tárna Lili-aknától 180m-en át porphyros biotittrachytban lett hajtva; itt bele
jut azután a syenites biotittrachytba, a melyben folyton egész 670 m-ig marad, 
innét 20 m-en át a gneiszban és 60 m-en keresztül ismét porphyros biotittra
chytban hajtatott, míg 750 m-ben gneisz és kovás, zöldes palákat elér. Ez
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utóbbiakban marad 950 m-ig, azontúl 1330 m-ig pedig ismét porphyros bio- 
tittrachytba lép be, melyet azután a Zipszer-aknáig (1540 m-ig) a syenites 
biotyttrachit vált fel. Lili- és Zipszerakna között 1150 m-ben a 2 m vastag 
ólomercztartalmú berenleitni telér táratott fel, de ezenkívül más felemlí
tésre méltó telért nem találtam. Zipszer-aknától a Pjerg-akna felé a tárna DK-i 
irányában 2000 m-igen változatos kőzeteken megy keresztül. A legérdeke
sebbek közé tartozik azon köz, mely a Zipszer-akna rakodójában veszi kezdetét 
és 1020 m-ig tart. Érdekes annyiban, a mennyiben ezen részben a syenites 
biotittrachyt a kovás, zöldes palákban, aplitban és gneiszban részben fino
man elágazó, részben telérszerü irruptiókat képez.

Több helyen, kivált ott, hol a syenites biotittrachyt nem bir telérszerü 
jelleggel, oly szoros összefüggésben van a kovás, zöldes palákkal, az aplittal 
és a gneiszszal, bogy ez utóbbiaktól el sem különíthető.

Zipszer-aknától 1020 m-től 1780 m-ig felváltva már csak syenites és 
porphyros biotittrachytot találunk. Ezentúl 2000 m-ig ugyan akadunk még 
porphyros biotittrachytra, de csak mint a pyroxentrachyt által körülfogott zár
ványokra. 2000 m en túl pedig egész Pjerg-aknáig kizárólag csak pyroxen- 
trachyttal találkozunk, a melyben többi közt a Teréz-telér van kifejlődve.

Felvételem alkalmával még észleltem, hogy a gneiszban, a kovás, 
zöldes palában és aplitban úgy mint a porphyros és syenites biotittrachvtban 
pyrit, markasit, de kiválóan galenit fordul elő nagyobb mennyiségben, de 
ritkábban; azért képeznek ezen ásványok szabályosan kifejlődött teléreket is. 
A Zipszer-aknától 360 m-nyire létezik egy 9 m-re terjedő kovandos telér, 
melynek fémtartalma egy métermázsában 4*0 kg réz és 0*012 kg arany
ezüst. 400 m-nél egy 5 m vastag mészpáto-, quarzos telérnek fémtar
talma 0*003 kg arany-ezüst 1445 méternél a syenites biotittrachytban 
pedig több helyen ólomércz-betelepüleseket látunk a nélkül, hogy szabályos 
telér alakúit volna. Ez ólomércz vagy 60 m kiterjedésben észlelhető; fém
tartalma 19 kg ólom és 0*035 kg arany-ezüst. Az 1910 m-nél a 
Ferencz-ér quarzos telére fordul elő, melynek fémtartalma 0*048 kg arany
ezüst; 2000 m-nél egy 4 m vastag mészpátos telért (Amália-ér?), végre 
280 m-ben a Teréz-telért találjuk.

A Ferencz-császár-altárna vonalában a külszínen talált kőzetek a 
következők:

A tárna syenites biotittrachytban van megütve, melyet nem sokára 
tőszomszédságában pyroxentrachyt vált fel. A tárna vonalában a külszínen a 
180 m-ben lép fel és tart a brennertárnai völgyön túl, hol a 430 m-ben a 
porphyros biotittrachyttal érintkezik. 910 m-ben ismét pyroxentrachytot talá
lunk, mely Hodrushelység völgyéig vagy 60 m-re még ezentúl is ta r t ; itt 
a mint a szelvény mutatja, a pyroxentrachyt lávái a porphyros biotittrachyt 
fölött terültek el. Innét egész közel Lill-aknához az úgynevezett «Zie
genleiten »-hegységet a metamorf palákhoz tartozó quarzit képezi, és a
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mint a szelvényből látható, a porphyros biotittrachyt fölött nyugszik, tehát 
ezen trachyt által emelve lett. Lill-akna közvetlen környékén és tovább D-re 
és K-re a Zipszer-akna felé porhypros biotittrachytot jegyezhetünk fel.

A Ferencz-császár-altárna vonalában Zipszerakna felé ezen porphyros 
biotittrachyt a 850 m-ben quarzittal határos; Zipszerakna felé 1380 m-ig tart, 
a hol ismét porphyros biotittrachyt következik. Zipszer-aknától vagy 60 m-re 
Ny-ra a porphyros és syenites biotitrachyt érintkezését találjuk.

A mint a szelvény mutatja, a porphyros biotittrachyt a syenites bio- 
tittrachyton áttört és feltolta egyszersmind a quarzit-gneiszcsoportját. 
Zipszer-aknától a syenites biotittrachyt még vagy 130 m-re terjed, a hol 
quarzittal érintkezik, mely határon túl a tárna vonalában syenites biotit- 
trachyttal többé nem találkozunk.

300 m-re a Zipszer-aknától a quarzit újból érintkezik pyroxentrachyt- 
tal, mely eltart 790 m-ig, a hol ismét quarzittal találkozik. A quarzit ezen
túl még vagy 1530 m-ig tart, és azután a pyroxentrachytnak engedi át a 
helyet, mely Pjerg-aknáig egyedül az uralkodó.

E szelvényből látjuk, hogy pyroxentrachyt a quarzit közé behelyezke
dett és a syenites biotittrachytot, melyben sok gneiszzárvány van, fedi, más
részt pedig a quarzit és porphyros biotittrachyt mellett tört fel.

A porphyros biotittrachyt a quarzit és a pyroxentrachyt alatt terül el, 
másrészt pedig irruptiókat képez syenites biotittrachyttal együttesen fellépve a 
kovás, zöldes palákban, az aplitban és a gneiszban.

A TUNISZI DZSEBEL-Bü-KORNEIN GEOLÓGIÁJÁHOZ.

I f j . J ankó jÁNOs-tól.

Előaclatott a magyarhoni földtani társulat 1889. november 6-án tartott szakülésében.)

A budapesti kereskedelmi és iparkamara megbízásából folyó (1889.) 
evben is szerencsém volt egy tanulmány-utat tennem Észak-Afrikában s ez 
alkalommal a tripolisz-tunisz-algiriai partvonalat látogatván meg, a tuniszi 
Dzsebel-Bu-Kornein geológiai viszonyait óhajtom megismertetni s a magam
mal hozott anyagból egyetmást bemutatni.*

* Mielőtt azt tenném, «Egyiptom geológiájához» czímü czikkemhez (Földt. 
Közi. 1889. 336. 1.) kivánok két megjegyzést tenni. Credner (Elemente der Geologie 
1887. 249. 1.) és mások német munkáiban oly feljegyzéseket találtam, melyek szerint 
az Egyiptom deltája előtti keskeny földnyelv geológiai szerkezete, meszes alkata már 
régebben ismeretes volna. Tudomásom szerint Credner ezt nem a saját tapasztalata 
alapján állítja, de forrását sem nevezi meg, s minthogy én az egész általam ismert
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Kitűzött feladatomnak némi érdeket kölcsönöz az, hogy bár Tunisz 
városa a legismertebbek közé tartozik Eszak-Afrikában, a közelében levő 
Dzsebel-Bu-Kornein, mely nemcsak Tuniszban és fővárosában, de a Gibral
tártól a Bosporusig mindenütt híres a tövében fakadó hammam-lifi hőforrá
sokról, geológiai szempontokból eddigelé még csaknem terra incognita. így 
a kitűnő szerkesztésű PETERMANN-féle földrajzi füzetek egyike 1888-ban 
B ea nc k en h o r n  egy nagyszabású dolgozatának közlését kezdte meg,1 mely 
Afrika geognostikai viszonyainak eddigi ismeretét állítja egybe az egész 
irodalom segélyével, német alapossággal, de önálló kutatások nélkül. Az első 
közlemény az Atlas vidékeit foglalja magában s bár a szerző gondosan össze
állítja és felhasználja az egész irodalmat 1887-ig (bezárólag), adatai között

szakirodalomban önálló megfigyelésről, melynek ily eredménye lett volna, sehol, még 
a kairói «Société Géograpliiqne Khédiviale» kitűnő szakkönyvtárában sem találtam, 
kénytelen vagyok feltenni, hogy Credner nem lett helyesen értesítve, és ennélfogva 
az Alexándriától Abukirig terjedő mészvonulatot térj észté ki Egyiptom északi part
vonalának többi részére is. — Ugyancsak e tárgyra vonatkozó s rendkívül érdekes 
megjegyzés az, melyet egy múlt századbeli magyar mérnök, Tóth Ferencz báró, ki 
tanulmányait a párisi hadmérnöki akadémián végezte s ki az európaiak közül legelső 
tervezte a Szuez-csatornát, a delta alapjának topograpliikus viszonyairól m ond: 
«Fontos észlelet az, hogy a delta magasabb, mint Egyiptom többi része s a tenger 
felől a burluszi pálmaerdő szegélyezi, melynek talaja sokkal magasabb, mint a szom
szédos vizek, és ez a topograpliiai megjegyzés elegendő, hogy megdöntse azt az elmé
letet, mely szerint a delta üledék által keletkezett» (Tott, Memoires sur les turcs et 
les tartares IV. k. 24. 1.). Tóth következtetése ugyan nem helyes, és ez már a geológia 
által igen könnyen bebizonyítható, de észlelése hű és igaz, a mint erről 1888-ban 
személyesen meggyőződtem; eliez kiegészítésül csatolom azon megfigyelésemet, hogy 
az egész éj szaki partvonulat tengerszín alatti mészpadon nyugszik s a tenger és 
sivatag homokjából és a Nilus iszapjából lön felépítve, mely már azokban az időkben 
megvolt, mikor a delta területét tenger födte (1. Egyiptom északi partjain. Földr 
Közi. 1888, 595. 1.), bár akkor még csakis a burluszi szegély emelkedett ki, meg
jelölve az egykor felépülő delta éjszaki határát, melyen tényleg nem terjeszkedett, 
s ma sem terjeszkedik túl a delta, mint ez a tengerfenék méréseiből egész pontosan 
kimutatható, a parttól a tenger egészen egyenletesen mélyed minden különösebb 
zátony képződés nélkül, mert a folyam hét torkolatának zátony építő hatása alig 
1— 2 krn-re teijed ki (Larousse, Annál. Hydr. I860.). Ámbár különös, hogy Tóth 
után senkinek eszébe nem jutott e megfigyelésre súlyt fektetni, de ennek oka egy
részt az, hogy a deltára vonatkozó kutatásokat vagy a delta déli csúcsánál vagy az 
egyes torkolatoknál végezték; másrészt az éj szaki partvonalat csakis vízrajzikig tanul
mányozták (Böttger, Das Mittelmeer 83. 1.), Linant de Bellefond óta pedig be nem 
járták s Ascherson, a ki megkisérlette, vezetőt sem kapott e helyekre (Ascherson in 
litt.); mindez azonban nem vonja le T óth érdemeit, mert ő volt az első, ki a delta
képződés helyes felfogásához az első útbaigazító adatot nyújtotta. (L. «Báró Tóth 
Ferencz egyiptomi utazásáról» (1771) szóló czikkemet a Földr. Közi. 1889. 340—341. 
lapjain.)

1 Dr. A. Petermann’s Mitth. Ergänzungsheft Nr. 90. Blanckenhorn M., Die 
geognostische Verhältnisse von Afrika. I. Theil, Der Atlas, das nordafrikanische 
Faltengebirge. Gotha, Justus Perthes, 1889.
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sem a Dzsebel-Bu-Kornein kettős ormára, sem a tövében fakadó hőforrá
sokra semminemű feljegyzést nem találtam. Holland 1 és Stäche1 2 leírják 
ugyan Tunisz város környékének geológiai viszonyait, általános feljegyzéseik 
azonban a mi területünket alig érintik, míg részletesen az a Zaguán, ez a 
Dzsebel-Reszász hegyet írja le vagyis a Dzsebel-Bu-Kornein két tőszom
szédját.

A régi rómaiak, a Tuniszhoz közel fekvő Karthago egykori urai már 
többet tudtak e hegyről és forrásairól, mint mi. Karthágóból látni lehet a 
hegy kettős ormát, melyet Virgilius is leír «gemini scopuli» név alatt,3 
s bizonyára e két hőforrás az, melyet a rómaiak térképeiken «aquae Persia- 
nae»-nak neveznek s hol Appuleius, mint azt a karthagóiknak elmondta, 
egészségét helyreállítá, megerősödött.4 Ugyanezen térképek szerint Karthá
góból kiindulva a part mentén két városra találunk, mindakettő Maxula, az 
egyik, a nyugati vagyis a közelebbi a Maxula Prates, melynek nevét a 
helyén álló mai Rades őrizte meg, a másik, a keleti, a melyik távolabb volt, 
P linius szerint valóságos római colonia vala, míg Ptolomeus a Palea =  ősi 
melléknévvel jelöli.5 * Grenville Temple szerint az nem más, mint a mai 
Hammam-Lif.tí Sőt Ka,rthagó híres búvára, az angol Davis szerint valószínű, 
hogy a hegyoldalban található márványbányákat, melyek értékesítését 
Mohamed bej megkezdte ugyan, de aztán abba is hagyta, daczára annak, 
hogy az innen kikerülő piros eres, fehér márvány elég lágy és csiszolva igen 
szép, már a rómaiak idejében feltárták.7 Minthogy pedig ez egyszersmind 
a legtöbb, mit a Dzsebel-Bu-Korneinról a régi és újabb írók feljegyez
tek, szabad legyen a saját vizsgálataim eredményeinek összefoglalására át
térnem.

Afrika északi partvonalának nyugati szakasza, az Atlasz tömege Olasz
ország felé a Bon-fokkal végződik, ez előtt terül el a pompás tuniszi öböl, 
mely félkörszerűen hajlik a Blanc-fokig. Ez öböl nyugati partját aMedzserda 
jelenlegi és régi lefolyásának, jelenlegi és régi torkolatának negyedkori lera
kodásai és sósvizű maradványai, melyeket Tuniszban szebkhának neveznek,

1 Rolland, Sur la montagne de la grande faille Zaghouan. Compte Rendu 
d. Acad. d. sciences. 1885. 101. köt. 1189. 1.

2 Stäche, Die Erzlagerstätte des Djebel Recas bei Tunis. Verb. k. k. Geolog. 
Reichsanstalt. Wien. 1876. 56. 1.

3 Aen. I. 163.
4 Appuleius Florida. 354. 1. Elmenhorst. — Barth, Wanderungen durch die 

Küstenländer des Mittelmeers. I. 129. Berlin 1849.
5 D'Avezac, Esquisse generale de l ’Afrique, 1844. p. 179. 1.
fi Ezt már Shaw is megállapította: Voyages dans plusieurs provinces de la 

Barbarie et du Levant. 1743. I. k. 198. 1.
7 Davis, Karthago und seine Ueberreste, Leipzig, 1863. 185. 1.
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töltik ki.1 A tuniszi öböl keleti partját a Bon-félsziget kepezi, melynek terü
letét Rolland úgy jellemzi geologiailag,1 2 mint a melyen a legalsó kréta
emelet, a neocom az uralkodó, még pedig a Bon-foktól Zagánig mindenütt, 
fossziliákban szegény, leveles, szürkés fekete márga, közbeékelt tömör mész- 
padokkal, melyen felsőbb fekvésben fekete glaukonitos mészmárga nyugszik 
kevés kövülettel,3 az aptienre emlékeztető ammonitekkel4, s e fölött még 
urgonien-márványmész is található.

A Zaguán-csoport, mely Tunisz kontinentális részében magva és 
kiinduló pontja azon hegy vonulatoknak, melyek Bona félszigetét behálóz
zák, két redőt bocsát még észak felé is, ezek egyike a Bzsebel-Beszász; 
másika, mely a tuniszi öböl partjain uralkodik, a Dzsebel-Bu-Kornein.

A Dzsebel-Bu-Kornein vagyis a «Kétszarvú hegy»5 tehát a tuniszi 
öböl déli partján fekszik, 14,500 méternyire Tunisz városától;6 a Páristól 
számított keleti hosszúság 8° 2' 3" és az északi szélesség 3ü° 44' 51" alatt,7 
s a kikötőben Európa felől jövet már messziről feltűnik, a mint kétcsűcsű

A Dzsebel-Bu-Kornein a Karthagó-fokról.
Mérték 1:46,428.

alakjával, meredek falakkal hirtelen a tenger színe fölé emelkedik. A Dzsebel- 
Bu-Kornein külön csoportot látszik képezni, mely tömegével DK-i irányban 
halad s dél felől a Milianának egy ága választja el a Dzsebel-Reszásztól, majd 
a zaguáni lapály a Zaguán-csoporttól. A hegyvonulat legnagyobb szélessége 
körülbelül a tengerpartnál van, a hol ez mintegy három km-nyi, egész 
hossza alig tehető 6 —7 km-re, míg a csúcs maga a tengerparttól az alapon 
számítva alig van 2 km-re, a mi a hegy lejtőin s kanyargós ösvényein ter
mészetesen jóval tetemesebb.

1 Partsch, Peterm. Geogr. Mitth. 1883. 201. 1. — Fischer, u . o. 1—13., 33—34. L
2 Rolland, Compte Rendu Acad. Paris. 1885. 101. k. 1184—1187. 1.
a Belemnites dilatatus, Ancyloceras, Phylloceras, Terebratula tamarindus.
4 A Placenticeras Nisus és a Desmoceras Emmerici rokonai.
5 A dzsebel arabúi azt je len ti: h egy; a bu a berber nyelv tuniszi szójárásában 

ép úgy birtokviszonyt fejez ki, mint különben a zu vagy du ; a kornein két szarvat 
jelent. J. J. Marcel, Tunis, Paris, 1885.

6 Duveyrier, La Tunisie, Paris, 1881. 73. 1.
7 Smyth, Galliano és másoknak a Cap Carthagenára, Cap Bonre és La Gou- 

lettre vonatkozó meghatározásai alapján kiszámítva és a franczia tengerészeti munká
latok alapján rectificálva. Zách, Corresp. Astron. 1819, I. k. 65. és 73. 1.
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A tengerpart felől tekintve a hegy alakulásában négy övét különböz
tethetünk meg, a parttól a csúcsig vertikális irányban; az első a parti rész; 
a második a hegy halmos alja; a harmadik a hegy meredeken felemelkedő 
egységes tömege, a negyedik a csúcs sziklakoronája.

Az első szakasz a tengerparttól a hegyaljáig teljesen sik vidék, mely 
alig emelkedik 12—15 m-nyire a tengerszin fölé, szélessége pedig egy km. 
A partszegélytől jó 800 m-nyi szélességben a teret a legtisztább tengeri 
homok tölti ki, számos kagylóval, pocsolyáiban teknős békával, száraz 
helyein futó bogarakkal. E homokterületet szelid emelkedéssel a Tuniszból 
Szulejmanba vivő országút választja el a hegy aljában fekvő s mintegy 500 
főnyi lakossággal biró Hammam-Lif falucskától;1 itten van a dar-el-bej 
vagyis a bej nyaraló kastélya, mely jelenleg a fürdő helyiségéül szolgál, 
minthogy a két forrás itten buggyan ki. Az út maga már nem homokon 
keresztül vezet, hanem a hegyaljának meszes, márgás talaját szeli át, mely
nek talaját S tä ch e  is vizsgálta ugyan, de bár hammam-lifi kirándulásának 
leírását megígérte, ez ideig Ígéretét be nem váltotta. Ez alsó régióban két 
érdekesebb geológiai jelenség az, a mivel meg kell ismerkednünk: az egyik a 
part sülyedése. a másik a hőforrás.

Ha a part hosszában kis sétát teszünk, kisebb római épületeknek, nya
ralóknak falalapjaira találunk, melyek a tengertől 30—40 m-nyi távolság
ban állanak, hová ma a tenger hullámai is eljutnak, sőt a romokon túl is 
terjednek mintegy 200 m-nyire a hepehupás parton. A vasúti indulóháznál, 
mely Tuniszból Hammam-Lifba visz, ott tartózkodásom idejében útépítési 
czélokból a gazzal benőtt homoktalaját felszaggatták s itt egy méternyi 
mélységben kemény mésztalajra találtak s ugyancsak innen egyes régészeti 
tárgyak is kerültek elő. A mész minősége ugyanaz volt, mint a mi a hegyet 
alkotja. A homokos part és útvonal közt az emelkedés hirtelen mintegy 
8—9 m, s a hol az út szélén annak mészalapja a tenger felé feltárul, részint 
csigákban, részint egyéb jelekben oly nyomokra találunk, melyek igazolják, 
hogy a tenger nem ritkán az útig is felnyomúl s ezt a lakosság is bizonyítja. 
Annyi kétségtelen, hogy az úttól a tengerpartig oly mészpaddal van dolgunk, 
melyen egykor római nyaralók állottak, ott, hová ma az áradás hullámokat 
torlaszol fel s e mészpad jelenleg alásülyedése folytán, mely jelenség okai
nak magyarázatára elég anyagom még nincs, egy tengeri homokkal kitöltött 
medencze alapjává lön.

A fürdőházban két forrás buggyan fel. Mindkettő hő- és ásványforrás

1 A két forrásnak külön neve van. Az égjük a Hammam-el-Lif (a csúcson, 
fokon levő fürdő), a másik Hammam-el-Enf. Az enf orrot jelent s ugyanazon értel
met fejezi ki, mint a lif, vagyis hogy a fürdő a part egy csúcsa alatt egy kis fokon 
áll. Mind a két név külön van meg s nem egyet jelent, mint azt B eclus hiszi 
(Nouv. Geogr. Univ. XI. k. 240.1.). A vasúti állomás neve azonban csak Hammarn Lif.
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s úgy hőfokuk egyenlősége mint a vegyi elemzés eredményeinek azonos
sága szerint ugyanazon víztömegből származottaknak tekinthetők. A fürdő 
hőfokát előttem már Guyon mérte s azt 40°-nak találta,1 ez adatot közli 
Reclus is,"1 2 mérte továbbá dr. Kleist, ki azt 48—49°-nak találta,3 mind
kettő Celsius szerint. Én 1889 junius 5-én 46‘5° C.-nak mértem, a mi persze 
az ily források részben periodikus hőfoki változásait figyelembe véve, nem 
zárja ki a másik két megfigyelés pontosságát. A források vizének tartalma 
Kleist és Schrenk szerint a következő: Egy kg vizben van chlornatrium 
(9*70), chlorcalcium (1 *09), chlormagnézium (0*55), kénsavas mész (1'53), 
kénsavas kali (0*1 1), kénsavas natron (0*109), szénsavas mész (0*28), szén
savas magnézium (0*12), szénsav 220 Cc, ezenkívül kovasav, borsavas mag- 
nézia, chlorkalium és vas nyomai.4 A víz tehát sok cblorsavas és kénsavas sót 
valamint szabad szénsavat tartalmaz s így rheumatikus bajok ellen kétség
telenül igen jó.5

A második regio6 azon halmokból áll, melyek közvetlen a kis falu 
felett emelkednek a Dzsebel Bu Kornein előhegyeiként, hozzá nyugatról 
fűződnek s meredeken alátekintő lejtőjével együtt völgykatlant zárnak körül, 
melynek keskeny fenekén a hegyoldalból leszakadó görgetegek és törmelé
kek a járást-kelést szerfelett megnehezítik. A kis völgyben, melyet jó ideig 
kisértem, mindenütt az erosio nyomaival találkoztam, s bár júniusban egy 
csepp víz sem volt benne, télen azonban heves folyású patak rohan alá s 
csak a csendesebb szurdokokban találunk iszaplerakodásokat. Mindkét hegy
hát vonulatában a retegek csapása, addig míg nyugaton a parttól el nem 
görbülnek, ugyanolyan mint a csúcsé, vagyis a déliéivel kelet felé 7 5 —80° 
szöget képez a dőlés.

A két hegyhát közül az első, az alsó, legmagasabb pontján a 150 m 
magasságot sem éri el s rétegeinek mintegy 22 fokos dőlésével (ÉENy)

1 Guyon, Eaux tliermales de la Tunisie.
2 Keclus, N ouv. Geogr. Univ. XI. k. 240. 1.
3 Dr. K leist und Schkenk von N otzing, Tunis und seine Umgebung 1888. 137. 1
4 K leist és S chbenk, i. li.
5 A hajón, melyen az utat Dzserbatól Tuniszig megtettem, egy syphilitikus 

zenész utazott, ki Konstantinápolyból jött. A betegség elnyomorította kezét, lábát; 
baja családi volt s mint elmondá, bátyja is oly nyomorék volt, s az orvosok, kik 
bátyját megvizsgálták, kijelenték, hogy veszve van. Ekkor a halálra Ítélt elment Ham- 
mam-Lifbe, használta a fürdőt, minden táplálékát zöldség képezte s fél év sem telt 
bele s már meggyógyult, és — a mint mondja — «ma egészséges mint a makk, erős 
mint az oroszlán». A fürdő vendégei közt több bőrbeteget találtam, kik mindannyian 
dicsérték a fürdő jóságát.

6 A  h egyet és bányáit R edon bányageologus úrral jártam  be, k it egy franczia  
válla la t k ü ldött ide, hogy  a régi róm ai ólom - és ónbányákat k ém lelje  k i. M egegyezé
sü n k  szerint ő az elem zéseket dolgozza ki, m íg  a v idék  geológiai leírását én végez
tem  el.
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végig nyúlik a Dzsebel-Bu-Kornein előtt s átmegy abba a kis lapályba, mely 
a hegycsoportot kelet felől elválasztja a Szoleiman városka körüli hegyektől, 
melyek egy szelid hulláma azonban mégis a hegy keleti aljáig lenyúlik egy 
300—350 m magas előhegy alakjában; az ezen hegy és a Kornein által 
képezett 250—280 m magas hágón kanyarodik el az út DK felé Gorumba- 
lián keresztül Hammamet irányában. — A magasabb hegyhát sokkal rövi-

debb, egész hossza az 1600 m-t alig haladja meg, vadabb és szaggatottabb, 
mint az első; a belső oldal pedig sokkal meredekebben bocsátkozik a völgy
katlanba ; a rétegek dőlési szöge is nagyobb, azt 38x/2 foknak határoztam 
meg, míg a rétegek vastagsága itt már a 3—4 decimétert is meghaladja ; 
ennek a hegyhátnak keleti vége körülbelül a csúcs d éllőj ébe esik, úgy, hogy 
a közte és a hegy főtömege közt levő katlan észak felől fele részben nyitva 
marad s azt csak az alsó hegyhát zárja el teljesen, oly módon, hogy a völgy 
kelet felé a szolejmani útra és nem északra a tengerpartra nyilik.

A felső hegyhát gerinczét követve csakhamar áttérünk a hegység főtö
megére, a mely 250 és 550 m között emelkedik, a melynek dőlési szöge 
immár 55°-t mutat. A hegytömeg ezen északi lejtőjébe van belevágva a
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la s s ú  e m e lk e d é s it ösvény csaknem állandóan a rétegfejeken haladva folyton 
a csapás irányában majd átkanyarodik a keleti lejtőre s körülbelül 400 m 
magasságban egy állomáshoz ér az első régi római bányához. Hajdanában 
a rómaiak művelték azokat, de a bányaművelés semmi esetre sem volt kiter
jedtebb, mert ügy ezen első mint a 20—50 m-rel magasabban fekvő máso
dik és harmadik akna sem mélyebb a 8—10 m-nél; ez aknák ma is meg-

200 0

vannak és pedig egészen jó állapotban s ez alapon folytatta egy franczia 
társaság megbízásából Redon úr is a bányakémlelést. Határozottan téves 
Kleist amaz állítása, hogy e bányákat a rómaiak óta már művelték volna s 
hogy azóta azért hagyták el, mert az ólom értéke leszállt, a közlekedési esz
közök pedig itt rendkívül rosszak. Kleist, ki e bányákról ír, saját vallomása 
szerint azokat nem látta, nem kereste fel, legfeljebb hallott vagy olvasott 
róluk; e bányákat most vizsgálják először és Redon azt reméli, hogy rend
kívül gazdagon fognak fizetni. A bányaakna nyílása előtt fel volt halmozva 
egy rakás kő, két bányász egy napi munkája s Redon megmutatta, mennyi 
benne a galenit. A magammal hozott példányok is meggyőzhetnek arról, 
hogy ez a leggazdagabb ólomércztelepek egyike; ugyané példányokon érde-

Földtani Közlöny. XX. köt. 1880. (33) 3
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kés cerussit-kristályok is vannak. A keleti lejtőn három akna nyílik mind 
egymás fö lött; a csúcs sziklakoronájának egy csoportjában láttam  egy töm
böt, melynek sajátságos alakulásából és színéből kétségenkívül lehetett 
következtetni a fém tartalomra, s midőn átmenve a nyugati lejtőn az ottani 
aknanyilás fekvését is megvizsgáltam, azon végeredményről is győződtem 
meg, hogy úgy a négy aknanyilás, mint a sziklakorona említett tömbje egy és 
ugyanazon rétegben fordulnak elő, azaz itt egy óriási teleptelérrel van dol
gunk, mely feküjével és fedőjével együtt követte az egész hegyrétegösszletnek 
mozgásait s így e teleptelér dőlése 55°-nak méretett Redon és én általam.

A nyugati oldalon levő aknanyilás azonban más szempontból is érde
kes. Bejáratát vagy 10 m mély természetes sziklahasadék képezte; ennek 
a jobb oldala mintegy 15 m bosszúságban bolthajtásszerüleg hajlott fejünk 
fölé. Ez az oldal a leggyönyörűbb cseppkőképződményekkel volt tele, me
lyekből két szép példányt hoztam is magammal. A cseppkő többnyire mész- 
kristályok halmazát vette körül, melyek többnyire tompa rhomboéderek s a 
víz vagy a még folyton csepegő kő hatása alatt legömbölyödnek s lencse - 
alakúak lesznek. Közelebbről megvizsgálván a falat, tövében mély és sötét 
árok volt, melyet eleinte valami aknának gondoltam; az árok meglehetősen 
be volt hányva törmelékkel; botommal piszkálván egyszerre azonban az 
üreg mélyén nyílásra találtam , a hol botóm nem tudott szilárd talajra 
találni. Rögtön elhatároztam, hogy ha barlang van ott, behatolok; ez azon
ban korántsem ment oly könnyen, mert a nyílás kitágítása a számtalan 
szúnyog, légy és denevér miatt alig-alig volt lehetséges. Végre ez akadályt 
is leküzdve elsőnek lebocsátkoztam egy kötélén, melynek bogjára Redon 
munkásai közül kettő ügyelt fel. Körülbelül 2 m magas üregben voltam, 
melyet a római bányaművek folytatásának akartam tartani, de a falakon 
sehol emberi kéz nyomaira nem akadtam. Az üreg 4 m hosszú s 2 m szé
les volt s már azt hittem, nem nyomulhatok előbbre, midőn kis lámpásom 
fényénél a keleti fal aljában mintegy 60—70 cm magas nyílást vettem észre ; 
e nyíláson még át tudtam kúszni s itt egy nem kevesebb mint 28—30 m 
hosszú folyosóba jutottam, a melyből azonban semmilyen irányban sem 
találtam folytatást vagy nyílást. Utánam még Redon szállt le, a ki meg- 
erősíté abbeli meggyőződésemet, hogy ez aknák nem emberi kéz művei. 
Aligha emlékezem bűvösebb képre, mint e gyéren megvilágított szikla - 
alakra, melyeket a cseppkő fej nagyságú gömbjei sűrűn leptek el.

Pedig e barlang nem az egyedüli és nem a legnagyobb, melyet a 
Dzsebel-Bu-Kornein-on találni lehet. Egy arab kíséretében meglátogattam 
egyet, melyet csak két nappal előbb, junius 4-ikén fedezett fel F rederic 
Quirol ugyancsak ezen harmadik régióban, a nyugoti oldalon, kevéssel a 
két csúcs közti nyereg alatt. E helynek egy mondája volt s ez szerfelett 
érdekelt, mert épen ott tartózkodásom alatt nyerte megoldását. Ahmed bej 
uralkodásának első napjaiban az a hir terjedtél Tuniszban, hogy Hammam-
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TLif lakói egy nagy kincs keresésére indultak, mely a hagyomány szerint a 
hegy mornaki oldalán vagyis a «Darbet m’ta Szidna Ali»-nál van elrejtve. 
A kincskeresők ott barlangra akadtak, melybe behatoltak, de e pillanatban 
egyiküket mély örvény nyelte el, a többiek pedig, hogy életüket meg
mentsék, azonnal visszafordultak és máig sem tudják, mit lett azzal a sze
gény társukkal, él-e, meghalt-e, megtalálta-e a nagy kincset vagy sem ; ki 
tudta-e játszani a kincsőrző dzsineket, vagy azok elvesztették őt. Junius
4-én F rederic Quirol a barlangra csakugyan rátalált s kiváncsiságtól ösztö
nözve néhány arabot, fáklyákat s köteleket vitt magával s behatolt a bar
langba. A nyilás két méter magas, ez egy hat méter hosszú folyosóba 
vezetett, majd egy keskeny szakadékon, mely három méter hosszú, átha
tolva, 20 m hosszú, 10 m széles és 5 m  magas terembe jutott, melynek 
végén két méternyi széles nyilás 12 m hosszú terembe vezetett és ebben 
talált egy kutat, melynek területe csak 4, de mélysége 45 m volt. 
Ennek partján talált Quirol egy emberi tetemet, rajta volt ruhája, turbánja, 
czipője, egy kis táska is volt vele, benne papírokkal s néhány régi arany 
és ezüst pénzzel. Hajához egy zacskó volt kötve, melyben föld volt és 
egy papiros s rajta egy Gilena-ben-Ahmed Sbihi el Garbi nevében irt rende
let. A test bámulatos épen maradt meg. Quirol a leletről azonnal jelentést 
tett, melyet aztán Hammam-Lifbe szállítottak, hol az orvosi látlelet azt 
állapította meg, hogy ez az ember már negyven év óta feküdt holtan a bar
langban. Minthogy e barlangot magam is bejártam s Quirol méréseit ismé
teltem, megerősíthetem, hogy azok teljesen pontosak, s bár ő maga az 
érdekes barlangot eddig le nem írta,* a felfedezés érdeme kétségkívül az 
övé. E barlangban már cseppkövet nem találtam, annál érdekesebbnek tar
tom azonban az utolsó terem kútját, mely jelenleg ugyan viztelenül áll, de 
ha a monda adatainak hihetünk, időközönkint meg szokott telni.

A barlangok meglátogatása után befejezésül felkapaszkodtam a 
csúcsra, s ezzel bejutottunk a negyedik regióba. Valóságos sziklakorona ez. 
Iszonyú vad, kietlen, minden élet nélkül. 40—50 cm vastag rétegek fejein 
kell felkapaszkodni, oly rétegeken, melyek 73V2 foknyi dőléssel EENy felé 
már csaknem megmászhatlanok. De végre felértünk s fáradtságunkat bőven 
jutalmazta a felséges tájkép. A tetőn mintegy 10—15 négyzetméternyi 
fensík van, honnan 4—5 m magas alapon hosszú pózna nyúlik fel, melyet 
Hammam-Lifből is lehet látni. A francziák helyezték azt ide egy köbméteres 
kőkoczkával együtt. A sziklakorona kőzete ugyanaz a tömör, fossziliákban 
szegény neocom mészkő, a mely az egész hegy tömegét alkotja.

Ezek azon adatok, melyeket a Dzsebel-Bu-Kornein geológiai viszonyai
ból utazásom alkalmával összegyüjthettem.

* A barlangnak eddig csak a méreteit közölte egy tuniszi újság, minden rész
letező leírás nélkül, de a felfedező megnevezésével.
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AZ ERDÉLYI ÉRCZHEGYSÉG ÖVÉBEN ZÁMTÓL AZ OMPOLY VÖLGYÉIG 
KINYOMOZOTT BARLANGOK RÖVID ÁTTEKINTÉSE.

T églás G ábor .

A magyar tudományos Akadémia támogatásával 1881-től 1885-ig végzett 
barlangkutatásaim eredményét egy terjedelmesebb monograpbia alakjában veszik 
legközelebbről az érdeklődők. Ama számos barlangüreg, dolina és búvópatak, 
valamint a minduntalan megujjuló sziklaszoros közül, melyeket a tudományos 
Akadémiához benyújtott terjedelmes jelentésemben felölelek, édes kevés szerepelt 
korábban az irodalomban s csupán Torma Zsófia úrnő tett a kolozsvári múzeum
egylethez 1879-ben benyújtott felolvasásában jelentést az algyógyi Kőalja barlang
járól és Bielz Albert, a nagyszebeni Karpathen-Verein évkönyveiben közölt barlang
jegyzékében a csigmói barlangot hozták volt említésbe. Még azt megelőzőleg 
Kőváry László Erdély földe ritkaságai ez. műve Boicza (Kisbánya) egyik barlangját 
tartalmazza Zeyk Jánosnak 1835-ki útleírása nyomán.

E helyen legyen szabad részletes monographiám eredményét adnom a követ
kező rövid kivonatban.

1. Godinesdi völgy Zámtól északkeletre, egy kis hegyi patak mellett felfelé 
haladva érjük Godinesd helységet. Odáig utunk rövidítésével Tamasesdnél látha
tunk egy barlangos üreget. Godinesd több házcsoportból összeszövődő hegyi falu. 
A Szásza nevű házcsoportnál kimagasló balparti szírt (Colcu) jókora magasságban 
mindjárt egy barlanggal fogad. 1. A főcsarnok 62 m hosszú s ott a csepkövesedés 
egy emelvényt képezett. A lehulló vízcseppek ennek felületét medenezeformán 
kiöblösítik s az így képződő kis tócsákból barlangi gyöngyöt is gyűjthetünk. 
A balra haladó csarnok 3 keleti és egy északi ágra oszlik s mindenikben jelenté
keny cseppkővesedéssel találkozunk. A főág teljes hossza 100 méter.

2. Fennebb haladva a patak mentén, a legfelsőbb házcsoportnál Krisán 
Péter házával szemben ismét a balparton fogad az a barlang, melynek praehistoricus 
cserép-, csont- és kőtárgyairól hivatolt jelentésemben szólottám. A barlangba egy 
patak zuhan be a Paltina Sirului kaszálóról s beszüremlései által is tetemes 
cseppkövesedés színhelyévé vált.

II. Guraszádi völgy barlangjai: A) Felsö-Boj.
3. Zámtól felfelé a magyar államvasutak guraszádi megálló helyén álla

podunk meg. Guraszáda felett a balról kínálkozó második oldalvölgybe kell 
behatolnunk, hol csakhamar elérjük elébb Alsó-, majd Felső-Boj helységet. 
Utóbbi felett éles gerincz alakjában fejlődött ki az a mészvonulat, melynek egyes 
tömzsei, kúpos tagjai Godinesdre, Tamasesdre, sőt Zámnál a Maros bal partjára 
is átcsapnak. A felső-boji mészsziklák sorából különösen a Galbina s ettől keletre 
eső Vurvu Lucia válik ki. Ezektől délre, vagyis a helység által kitöltött nagy 
medencze felé egy patakkifolyás jelöli az első barlangot. A szűk barlangosodás 
csakis a vízkifolyás csatornájául szolgál s a mészpadok elválása következtében 
úgyszólva alakulóban van.

(36)



ERDÉLYI BARLANGOK. 37

4. Hatalmasabb barlanggal találkozunk a Vurvu Lucia mögött. Odáig délről 
északra kifejlett dolinasor mellett vezet ösvényünk. A dolinasor jelöli az elébb 
elhagyott barlanghoz lejtő földalatti vízfolyás útját s 20—30 méternyi átmérővel 
biró oblösödései megannyi vízelnyelők. A nyolczadik dolina szemlélteti a patak 
eltűnését. Itt jobbra egy ivezetes barlangnyílást pillantunk meg. A barlang csak
hamar két ágúvá fejlődik. A két ág azután ismét egyesül, s vastag szoborformákkal 
borított padlózata egy felsőbb emeletre magasul. Hátsó szakaszának boltozatát 
is gazdag cseppkövesedés díszíti. Hossza 100 m.

5. Pár méterrel odább egy kisebb 22 m hosszú, de jelentéktelen barlanggal 
találkozunk.

A közelben s főleg nyugat felé több kútformán kialakult dolina nyílik meg. 
A Gorgona mészszírten egy mély dolinát Pestere-Barlang néven emleget egészen 
indokolatlanul a nép.

B) Kermazinesd és Danulesd közé eső barlangok.
6. A megnevezett két helység határán a völgyi patak (Nagy vir-Valea 

more) egy nyilt barlangon, tehát természetes alagúton át végzi pályafutását. 
A nyilt barlang alsó kijárójánál egy vízimalom kelepelget. Benn több mellékodu 
és ág látható. Áradások idején olykor betömődik a barlang, úgy hogy mögötte 
az egész völgy tóvá alakul s erőszakosan magának utat nyitva, áradással borítja el 
Guraszádáig le a völgyet.

7. Az imént említett barlang közelében egy jóval kisebb, 25 m hosszú 
barlangot találunk. Ördögbarlang elnevezése nagy reményekre jogosított; de se 
terjedelem-, se egyéb tekintetben nem igényel sok figyelmet s ásatása eredményte
len maradt.

III. Akarácsonyfalva-kisbányai szoros barlangjai. Déváról Maros-Németinél 
elhagyva a Maros tág völgyét, a Kaján patak lesz kalauzunk. Ehhez szegődik aKis- 
Bányára (Boicza) vezető postaút is, mely Karácsonyfalvától (Krecsunyesd) Kis-Bá- 
nyáig(Boicza) 3 kilométer hosszúságban egy vadregényes szírtszorosba (Intre Piatra) 
hatol. Az átellenes szírtfalak mindenike Magúra nevű mésztetőt határol s a magas
ból egész sor barlangnyílást tüntet fel.

A) A karácsonyfalvi Magúra.
8. Helyrajzilag a Karácsonyfalvi Magurát kapjuk hamarább. Szédületes kecs

keösvényen majdnem a tetőig kell kikapaszkodnunk. Ott rézsut haladunk a szo
rosfölé s mindjárt elején egy kis barlangrés fogad. Ez tulajdonképen a vízfolyás rom
bolását jelzi, mely egy résen a hegytömegnek fordulva bontogatja annak anyagát.

9. Sokkal meglepőbb a bennebb feltáruló hatalmas Balogu barlang, melyet 
én a budapesti tud. egyetem tanára és barlangkutatásim irányítója, dR. S zabó 
J ózsef  egyetemi tanár úr nevével tűntettem ki. A több mellékággal, öblösödéssel 
váltakozó barlang 81 méter hosszúságban hatol a hegy alá s első részleténél egy 
tág dolinával (Zdrindiginia-Csergettyű) nyílik a tetőre.

A barlang három szakaszból áll, melyek egymástól a boltozat eltörpülései 
által vannak elválasztva. Egyik oldalága lejtősen kiszolgál épen a tetőre s ezen 
oly nyomokat észlelhetünk, melyek arra a feltevésre jogosítanak, miszerint az 
ősember is egyik kijárójául használá azt. A barlang gazdag őskori culturmarad- 
ványairól, az itt talált sokféle diszítésű és minőségű cserepekről, kis csontszerszá
mokról már kellőképen megemlékeztem.
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10. Felső elfalazott barlang (Zida cél d’in sus). A meredek szírtfalon tovább- 
szédítő szakadékok felett kanyarog ösvényünk, mígnem újabb barlanghoz jutunk. 
Annak ivezetes nyílását falazat zárta el a török invasiók zivataros időszakában 
s erre vonatkozik az «elfalazás» megnevezése. A 76 méter hosszú barlang könnyű 
kanyargásokkal mélyed a tető alá. Boltozata helyenkint kürtőformára magasodik 
s ott egy-egy dolina beszűrődése vehető észre. Hátsó szakaszát denevérek népe
sítik be, a mint azt az előbbi barlangban is észrevehetjük. Praehistoricus jelentősé
géről említett jelentésem szól. A barlangot Hunfalvy János jeles tudósunk nevével 
különböztetém meg.

11. A Magúra meredekjén még apró odvasodások láthatók, de azok alig 
érdemelnek említést. Le kell tehát kerülnünk a hegy lábánál tátongó alsó elfalazott 
barlanghoz (Zida cél d’in ios). Ennek tűzhelymaradványait, cserépmaradványait 
szintén leírtam. Alig 21 méternyire mélyed be s torkolata szintén el volt falazva.

12. A Feredő (Feredeo) nevű odú. Az alig elfalazott barlang felett egy 
Vurties nevű pinczeforma üregesedés és egy Feredő nevű beomlott barlang 
látható.

B )  A kisbányai Magúra. Most a Magurának nyugati párkányára kell kerül
nünk, hol a Farkasverem (Gropa Lupului) nevű 20 méter hosszú barlang fogad. 
Odáig a Magúra tetőn a Szabóbarlangba (Balogu) hatoló Zdrindiginia (Csergettytí) 
nevű dolinát s több más tölcséres mélyedést érintünk. A barlang mély szakadék 
felett fekszik.

A kisbányai oldalra (balpart) kerülve az odavaló Magúra meredekj ét, ismét 
Karácsonyfalváról közelíthetjük meg legkönnyebben. Ennek nyugat és délre tekintő 
falában öblös üregesedések alakultak ki, melyek «Csűr» (Sure) néven jőnek a nép 
között említésbe.

14. A legfelső Csűr a Magúra ikersziklájához a Vertuphoz tartozik s terje
delemre a legcsekélyebb.

15. A tulajdonképeni Felső-Csűr, vagy elnevezésem szerint «Báró Eötvös 
Loránd barlang» csepkőképződéseivel tűnik ki leginkább. 65 m hosszú csarnoka 
két öblösödéssel végződik. Azok mindenikét szebbnél szebb csepkövesedés diszíti. 
A jobb felőliben mindazonáltal egy orgonához hasonló csoportozat érdemel figyel
met. A bányásznép oltárnak nézi s a bányaszellem tanyáját is ebbe helyezi.

16. Alább egy igazi csűr fogad. Hármas nyílás kínálkozik abba s negyedikül 
egy beomlott barlang tátongó űrje járul. Főleg utóbbi helyen őskori cserepeket 
gyűjthetünk. Különben cseppkövesedés nem mutatkozik.

17. Kevéssel alább egy előrugó sziklaszál mögött kell a görélyről az alsó 
Csűrhöz, vagy «gróf Kuun Géza barlangjához» kikapaszkodnunk. Az öblös barlang
terem közepe felett egy kürtőforma dolina nyílik a szabadba s egy oldalágon át 
szintén odajuthatunk. Kettős nyílása közül a jobbfelőli egy sziklapárkányra 
nyílik. Ezen berendezés az ősember alkalmas tanyájává minősíté.

IY. Kis-Bánya (Boicza) barlangja.
18. A bányaközség közvetlen szomszédságában délre a Somos Cornet tető 

alá nyúlik e kis barlang, melyet ott Tolvaj barlang név alatt ismernek. Erről 
Kőváry is megemlékezik «Erdély földe ritkasága» művében.

Y. Barlangfalva (Pestere) odúi.
19. A sokat ígérő helység felett a Karácsonyfalvától oda szolgáló Magúra
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északi oldalában két jelentéktelen odúval kelle beérnem, bár abban is csodás 
vizeséseket helyeztek vezetőim kilátásba.

YI. Hormendefalva (Ormingya) barlangja.
21. Kis-Bányától Barlangfalva felé haladólag a Dealu Ormindi nevű szikla

falban egy elérhetetlen barlang látható. Belsejét nem kereshettem fel. A nép 
Ördögbarlangnak nevezi.

22. Zsigmond király Világos várát tartozékaival együtt Brankovics György
nek ajándékozva, Kőrösbányával együtt Hormendefalvát is megnevezi. Az aradi 
káptalan 1444-ben Hunyadi Jánosnak adja át e birtokokat s a beiktatási oklevél 
Kis-Bányájából azóta Boicza, Hormendefalvából Ormingya (Ormindia) alakult át 
s az ősi nevek annyira feledésbe mentek, hogy hatóságilag is az utóbbiakat hasz
náljuk. A helység derekán épen a templom mellett balra, kikapva a lankás hegytető 
mögött egész váratlanul egy barlangra bukkanunk: Gaunosza Ormindi. A barlang 
íves nyílása alatt egy kis patak hatol be s utóbb alig járhatóvá keskenyül. A patak 
95 méter távolságban eltűnik s a föld alatt teszi meg hátralévő pályáját. A barlang 
vége felé emelkedni kezd s egy szűk réssel a felszínre hatol. Esőzéskor itt is víz 
hatol bele s e két ellentétes rombolás idézte elő. Közép részén sok cseppkövesedést 
tartalmaz.

Erdély jeles lyricusáról s a dévai reáliskola kitűnő tanáráról, «Jakab 
Ödönről» neveztem el.

VII. Boholt. 23. Déva közelében az ismeretes vasas fürdőnél egy kis bar- 
langosodás jöhet említésbe. Közelében a Csutahegy őstelep.

24. Bánpataknál egy vízesés két partján egy nagyobb és 3 kisebb odú.
VIII. Nagy- és Kis-Rapolt. 25. Az ikerhegységtől alig egy órányira egy kis 

barlang mélyed a Plesia szikla alá. Hossza 9'8 méter.
26. A Plesiától északra a Codru tetőig 3 hatalmas dolina.
27. Gaura-barlanguluj nevű dolina a Codrutól északra.
28. Medve odú (Gaura ursului). Innét egy kis iiregesedés a Plesiához szol

gáló fő völgyben.
29. Legjelentékenyebb a Barlangpatak (Valea Pestere) mellékvölgyében lát

ható Goszruda, melyet «Szathmáry György» képviselő úr és disciplinám buzgó támo
gatója nevével különböztettem meg. Összesen 49 méter hosszéi nyilt barlang. 
Előtornácza északdéli irányt követ s 20 m széles. Folytatása nyugatra irányul 
40 méternyire s két résen vezet a szabadba.

IX. Csigmo. 30. Nagy-Bápoltról a Maros jobb partján, Bábolna után Algyógy-
nak utazva, balra marad el Csigmo és Algyógy érintkezési határán találjuk a római 
Germizora (Ptolemaeus -— katonai állomást. Csigmo felett az annyiszor
ismétlődő Magurák egyike egy pinczetorok formán bemélyedő barlanggal fogad. 
A nép templomnak (besericuca) nevezi. Belső fülkéi az ősember ittlétének nyomait 
mutatják. Kijövet négy dolinát látunk nyugat-keleti irányban.

X. Algyógy. 31. A Feredő-Gyógyra vivő úttól jobbra a szőlőkben egy 
mésztufa-magaslatot láthatunk több odúval. A kőalja egyikét gróf Kuun Kocsárd 
még 1876-ban kriptává alakíttatá s akkor szépen diszített, magasra hajló füleket 
viselő edényrészleteket és konyhamaradványokat ástak ki. Erről első Ízben Torma 
Zsófia szerzett tudomást.
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XI. Feredö-Gyógy. 32. A rómaiak által is használt feredő-gyógvi thermák 
közelében egy rablóbarlang nevű alig 10 m hosszúságú kis barlang.

XII. Máda. 33. Algyógytól völgyi patak mentén elég térés völgy vezet el 
Bozesig. Ott bárom irányból összefutó csermelyek egyesülnek u. m. Mada, ErdŐ- 
falva és Cseb-Bánya felől. Vándorutunkat a nyugati vagyis mádai völgyhöz szabva, 
Máda falunál egy szírtszoros és annak kivezető kapujánál egy elfalazott barlanghoz 
érkezünk. A falazat elég jó állapotban van s lőrései is megkülönböztethetők. 
A török-tatár portyázás idején búvóhelyül használták e különben nem nagyterje- 
delmü barlangot is.

33. A Plesia maré (balpart) és Plesia mike közé ékelődő szorosban a jobbparti 
meredek falban elérhetetlen magasságban egy Besericuca (templom) nevű barlang 
beomlott állapotban.

XIII. Balsa. 34. Pestere Sincoisiduj, Balsa alatt a nagyági hegységből 
északra induló kis patak a Plesia mike szárnyát elmetszve, a szorosban egy barlang.

XIV. Erdőfalva. 35. A középső völgyben Erdőfalvánál két szírtszoros vár 
reánk. A falu alatt levő szorosból a Scopte sirgilor (Szerbek tanyája) nevű nagy 
barlangot gróf Kuun Kocsárd barlang néven előző jelentésemben bemutattam volt, 
a vele szembe eső sziklaerőddel (Cetecuja) együtt.

36. A kis helység felett véget érő szírtrepedés jobb kapuzatát a Baju (Menny
ország nevű szírthomlok képezi, mely alatt öt barlangnyílás különböztethető 
meg már jó meszsziről. Az ivezetes nyílások azonban nem hatolnak mélyebbre 
s egy elfalazott barlang kivételével a többi igen csekély kifejlődést mutat.

37. Közvetlen a Mennyország-szikla előtt egy Piatra Pestere (Barlangkő) 
nevű szikla egy beomlott barlanggal.

XV. Glodi barlangok a Glod-erdőfalvi szorosban. 38. Ha Erdőfalvánál 
a Muncsel tetőre kapaszkodva (Hódra kerülünk á t : onnan bemélyedhetünk a regé
nyes sziklaszorosba, melyet Erdőfalva felől nem közelíthetünk meg.

A Ruptura-Hasadék nevű szoros jobb partján négy kisebb odút számláltam 
össze, melyek közül csupán a «legények barlangja» (Pestere ficoruluj) figyelemre
méltóbb. Ide menekültek a század elején gyakorolt katonafogdosás üldözöttjei.

39. A balparton egy kis odún kívül ismét egy elfalazott barlanggal ( Pestere 
cu Zida) találkozunk. A 90 méter hosszú barlang hátrafelé folyvást emelkedik 
és keskenyül. Előrészén teljes épségben fennmaradt a védőfal s csak egyik lőrés 
kitörése után hatolhattunk be.

XVI. Cseb. 40. A harmadik völgybe átmenve, Cseb falunál újabb szorosba 
érkezünk. E szoros alább Bakonyánál ismétlődik (bakonyai kulcs—Teja Bakéi). 
A csebi szoros vízzuhatagjai felett két odút említhetek fel. Távolról öblös barlang
nak képzelnők; de ha rászánjuk magunkat az oda kijutás fáradalmaira, látjuk, 
hogy az atmosphauáliák lassú munkája bontja nagy lassan a mészpadok fejeit 
s két sütőkemenczeformánál többet elé nem idézhetett. A nép Besericucanak 
nevezi ezeket is.

41. Valamivel figyelemreméltóbb a Szépek barlangja, Gaur a Mandri nevű 
beomlott barlang, bár az se valósítja meg a hozzáfüződő meséket. Boltíve majdnem 
egészen szétzuzódott.

Ezekben adhatom ötévi tevékenységem főbb eredményét.
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A VAS GEOLÓGIÁJA.
F a ller  KÁROLY-tÓl.

A vas a természetben a legelterjedtebb anyagok közé tartozik, körülbelül 
200 különböző ásványban található. A kőzetek- és földeknek sárga, vörös, barna, 
zöld és fekete színe majdnem kizárólag a vas vegyületeinek tulajdonítható. Álta
lában vas nélkül sokat veszítene a természet színes jellegéből.

A legtöbb agyag és földfajta vasoxydliydrat által barnára vagy sárgára van 
festve, a homokkövek és porpkvrok vörös színe a vasoxydtól ered, az eruptiv 
kőzetekben lévő vasoxydulsilicat zöld vagy fekete színt hoz létre; a mint az a 
bazalton, andesiten, augitporpliyron, porphyriten, gabbron, szerpentinen, diabason 
észlelhető.

Ezekből látható, hogy a vas, a hova csak tekintünk, majdnem mindenütt 
képviselve van. Ismeretes, hogy ezen anyag sok helyen oly tisztán is előfordul, hogy 
azt bányászni lehet, s értékesítik is. Ha a különféle vasfajok előjövetelét, és a ter
mészetes vasvegyületek keletkezését szemügyre veszszük, következő képződménye
ket különböztethetünk meg :

I. Vizi eredetű képződmények.

A vasérczeknek ezen neme legelőször ötlik szemünkbe. A szénsav tartalmú 
víz ugyanis feloldja a földben és kőzetekben lévő vasoxydult s carbonat alakjában 
lerakja. Különben a vasoxydulsilicat is képes bitumenes anyagok jelenlétében car- 
bonatokat létrehozni. Ha vastartalmú oldatok mészcarbonattal találkoznak, az 
alkatrészek kicserélődnek; a mész helyébe vas lép. Ezen folyamatot legjobban 
igazolják a gyakran előforduló álalakok. Az oolithok és conchiliák, melyek erede
tileg mészcarbonatból állanak, ezen folyamat következtében gyakran egészen 
vaspátba mennek át.

A vaspátlerakodások ennélfogva a vastartalmú kőzeteknekkilugzása következ- 
1 ében jönnek létre s ilyenkor concretiok, lencsék, telepek s telérek alakjában föllel- 
hetők vagy pedig, mint már említve volt, kiszorítják a mésztelepeket, s hatalmas ál
alakokat képeznek. A legtöbb érczfekvet ezen két csoportba tartozik. Az agyagos 
vaskőlencsék, — melyek gyakran szerves eredetű magot tartalmaznak — és a 
szénvaskövek (blackband) ugyan concretiólmak tekintetnek ; de a pátvas köveknek 
legnagyobb része, mint utóbb látni fogjuk, határozottan álalaku képződményeknek 
tekintendők. Mind a két esetben az érczképződés csak akkor ért véget, a mikor a 
bezárt üledékek már rég lerakodtak.

Tekintetbe véve a vascarbonatoknak további termékeit, látni fogjuk, hogy a 
feloldott carbonat a levegő oxygenjével érintkezvén, lassan oxydálódik s vasoxyd- 
hydrat foszlányok alakjában az oldatból kiválik. Ily úton szintén hatalmas ércz- 
fekvetek képződhetnek.

Különben ugyanily változásnak van alávetve a már szilárd s elkülönített 
vascarbonat is. Innen magyarázható, hogy a vaspáttelérek kibúvásain s kévésbbé
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fedett repedékes helyein a körlég és nedv málasztó hatásának engedve, a pátvaskő 
szénsavát s vízét fokozatosan elveszítvén, végre barna vaskövi vasoxydhydrattá vál
tozik át. A vascarbonat ily formán végbemenő átváltozása tömegének feltűnő 
lazulásával jár, s nem ritka eset, hogy közel egymás mellett a legszilárdabb pátvas- 
követ s a legporhanyósabb barna vaskövet találjuk. E lazulást az eredeti anyagból 
való veszteség okozza, mit következő' egyenlettel fejezhetünk k i:

2 Fe CO„ + 3 HOH +  0 =  Feá (OH)6 + 2 C02

A szénsavas vasoxydul különben akkor is oxydálódik, ha a levegőtől men
ten zárt térben hevítjük, ilyenkor a felbomlott szénsav egy része a vasoxydult 
oxyddá változtatja át a következő egyenlet szerint:

3 Fe CO„ =  Fes 04 +  CO +  2 CO,

A barna vaskő a vasnak leggyakrabban található vegye s valóban úgy lehet 
tekinteni, mint a vas rozsdáját a természetben. A pátvasköveken végbemenő gyors 
elmállás szemünk láttára is történik, nemcsak azoknak természetes telephelyein, 
hanem a gorczokon, egyáltalában a szabadon heverő darabokon is. A pátvaskőnek 
ily átváltozása barna vaskővé legjobban észre vehető minálunk Banczkán, Varranó- 
tól nyugatra Zemplénben (Maderspach). Itt a vasérczek trachyttufában vannak 
telepszerűen 30°-nyi déli düléssel kiválva. Három telepet lehet megkülönböztetni 
összesen 5—6 méter vastagsággal, melyeket egymástól homokos conglomerat 
választ el. A legfelső telepben vésés, rostos barna vaskő van, a két mélyebb telep
ben szemcsés, csaknem homokkő szövezettí vascarbonat, melyet a fedő s a fekü felé 
okkeres homokburkolat kísér. A legmélyebb telepben a vascarbonat egészen fehér. 
Ezen településű viszonyokból arra lehet következtetni, hogy kezdetben a vas mint 
szénsavas vasoxydul került ide s hogy abból a barna vaskő csak utólagosan kép
ződött.

B ischof  szerint a laachi tó környékén (Eifelben) a vascarbonat és okker, mely 
utóbbi vegyi összetételre nézve tökéletesen egyezik a barnavaskővel, — felváltva 
képződnek. Az ott kibugyogó savanyúvizek feloldván a kőzetben lévő carbo- 
natot, érez alakjában a föld felületére lerakják s idővel kis dombokat hoznak létre. 
A dombok külső felületén képződik az okker, mélyebb részeiben ellenben vascar
bonat található.

Ezen vidéknek ásványvizei, ugyancsak B ischof  számításai nyomán 1 0 0 0  év 
lefolyása alatt képesek volnának egy 3 km-nyi területet 1 m vastag érczréteggel 
beborítani.

A szerves eredetű savaknak oldó hatása egyezik a szénsavéval s emellett is 
oxydálás s okkerképződés állhat be. Ezen vegyi folyamaton alapszik a vastartalmú 
földnek szintelenítése növénygyökerek által, mely a természetben gyakran észlel
hető. Ha ilyenkor a feloldott vassó a levegővel érintkezik, oxydálódik s mint kocso
nyás alakú oxyd rakódik le. Növénygyökereken kívül nagy fontossággal vannak 
ilyetén érczképződésre bizonyos alacsony fokon álló szervi lények, bacillariaceák, 
mint pl. az úgynevezett Gallionella Jerruginea, mely növése közben hydratszövet- 
tel vétetik körül. így képződnek szemünk láttára, oldás, leülepedés és utólagos
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oxydálás útján földünknek számtalan helyein található vasérczfekvetek, milyenek 
a gyakran előforduló terjedelmes s fejtésre méltó mocsárércz s gyepvasérczfekve- 
tek. Végre megemlítendő, hogy a vastartalmú mészkövek kilugzása által tetemes 
mennyiségű vasércz gyűl össze s maradékot képez.

Miután az egyszerű képződési módozatokat röviden szemügyre vettük, áttér
hetünk a bonyodalmasabb érczképződési viszonyokra.

A vasoxydhydrat, ha vízzel érintkezik is, bizonyos körülmények közt idővel 
vízvesztés folytán folyton sötétebb és sötétebb színű lesz. Tapasztalják azt külön
ben a gyógyszerészek is, a mikor közönséges vasrozsdát orvosi czélokra palaczok- 
ban víz alatt eltesznek. Már közönséges hőmérséknél a hydrat, daczára a víz jelen
létének, majdnem egészen vörös színű vízment vasoxyddá változik át. Még töké
letesebben sikerül a kísérlet, ha a vashydratot zárt térben víz alatt 160°-ig me
legítjük.

A természetben ezen vegyfolyam különösen veres vasércz-álkristályokon 
tapasztalható, melyek eredetileg barna vasérczből keletkeztek.

A mi az eredetileg lerakodott vasérczeki e érvényes, ez áll egyúttal a vascar- 
bonatokról is. Ez utóbbiak szintén átváltozhatnak vörösvasérczbe. Legjobban 
igazolják ezen átváltozásokat a vaspát, mész, dolomit után képződött bamavas- 
és vörös vasércz-pseudomorphok. A mennyire csodálatos a vízment vas- 
oxydnak vízalat'i képződése, annyival inkább meglep bennünket a mág
nesvaskőnek ugyancsak vízben való keletkezése, az okkeren felnőtt mágnesvas- 
kristályok ezen tüneményt legjobban igazolják. Sőt találhatni, habár csak ritkán 
vasfényiét mutató magnetit-álkristályokat is, melyeknek nedves úton való kelet
kezése kétségtelen.

Mindezekből láthatjuk, hogy az érczek a víz befolyása következtében szénsa
vukat, víztartalmukat veszíthetik, bizonyos esetben desoxydalódhatnak is ; másrészt 
azonban — látszólag ugyanazon körülmények között — azt is tapasztaljuk, hogy 
az alacsonyabb fokon álló vízment oxydok magasabb fokra oxydáltatnak és vizet 
vesznek fel. így találhatók magnetitet mutató veres vasércz-álkristályok, melyek
nek belsejében tisztán kivehető a mágnes vaskőmag. Elba sziget a magnetitekre 
nézve egyike a legjelentékenyebb helyeknek, a magnetit itt érintkezésben lévén 
mészkővel; azon a helyeken az oxyd teljesen hydrattá változott át, mely átválto
zást az ott előforduló gyakori álkristályok kétségtelenül bizonyítják.

Ez utóbbi észleletek az előbbiekkel összehasonlítva ellentmondóknak látsza
nak ugyan, mert nem ismerjük még tökéletesen az okokat, melyektől ezen átvál
tozások függnek ; meglehet, sőt valószínű, hogy a hőkülönbség, továbbá a kőzetek
ben vagy oldatokban meglévő idegen alkatrészek szabják meg a vegyfolyamat 
lefolyását.

Hátra volnának még a vasnak nedves líton való keletkezett kénvegyületei. 
A pyrit vastartalmú üledékből keletkezhetik, ha arra sulfatok jelenlétében korhadt 
szerves anyagok hatnak. A kovanddal bevont szerves maradványok legjobban iga
zolják az átváltozás ezen nemét. A vaskéneg (Fe S) is nem egy esetben szolgál
tatja az anyagot a barna vaskövek képződéséhez ; ilyenkor is oxygentartalmú víz 
változtatja át lassan a pyritet vasoxydul-kénsavsóvá, mely a kénsavat elbocsátván, 
oxygent és vizet köt meg. Bizonyságot tesznek erről a limonit- és pyritpseudo- 
morphok. Yaskénegből eredt barna vaskőtelepek vannak minálunk Krassó-SzŐrénjr
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megyében Dognácska és Moravicza, továbbá Oravicza és Szászka között, hol 
mészkő és csillámpala vagy gneisz közti határokon, contacttelepek vagy zömök 
fordulnak elő. A pyrithez hasonló vegyi magatarLású a vele dimorph markasit.

II. Vasérczek eruptív kőzetekben.

Térjünk által a vasérczeknek azon előjövetelére, melyek eruptiv kőzetek tár
saságában fordulnak elő, s bizonyára magasabb hőfoknál képződtek.

A vas ilyenkor vagy mint eredeti alkatrész vagy pedig mint másodrendű 
termék lép fel.

Az eruptív kőzeteknek eredeti alkatrészei gyanánt tekinthetők: a vassilicat, 
mágnes vaskő, a vasoxydkovandok és a termés vas. Ezek közül a vassilicat a sili- 
catok képződésénél lép fel, míg ellenben a többi alkatrészek mint kivált anyagok 
szerepelnek. E kiválásoknak egyik vagy másik neme főkép az elemek keverési ará
nyától függ; így, ha az izzó tömegben elegendő oxygen volt jelen, oxydsilicatok 
és oxydok keletkeztek, kevesebb oxygen mellett azonban csak a könnyű fémek és 
a silicium oxydálódott,, a vas pedig fémes állapotban visszamaradt. Ezen arány 
földi magmában vajmi ritkán marad, ellenben a meteorok izzó tömegében igen 
gyakran fordulhatott elő. Innen van az, hogy a meteorokban, silicatok mellett 
sok mennyiségű termésvasat találunk; a földi bazaltokban ellenben csak kivéte
lesen és csak igen ritkán.

Ha oxygen mellett feles kén volt jelen a magmában, vaskovand képződhetett; 
ha pedig a kén és oxygen mennyiségre nézve egymás közt vetélkedtek, akkor sul- 
fidok társaságában oxydok is keletkezhettek.

A mágnes vaskő leginkább a pátvaskőből származtatható le, ha felteszszük, 
hogy az utóbbi hosszasan magas hőméi'séknek — tűzeredettí kőzetek közelében — 
volt kitéve, úgy mint azt gyakran a vaskohászati pörkölő kemenczékben tapasz
talhatjuk, midőn magnetit minőségre változott. Pörkölő pestek hasadékaiban, hol 
a vaskő nyugodtan feküdve szintén hosszas hevítésnek volt kitéve, már több helyt 
találtak nemcsak alaktalan magnetittá változott pátvaskövet vagy barnavaskövet, 
hanem szépen kifejlett magnetit-kristályokat is.

A veres vaskő szintúgy barna vaskövekből ered, ha ezekre tűzeredetű izzó 
kőzetek hosszasabb érintkezés folytán akképen hatottak, hogy egyrészt a barna
vaskő víztartalma kiüzetett, másrészt annak vasoxvd-moleculái másnemű csopor
tosulásra kényszerítettek. A képződés körülményei s a hatások foka és tartama sze
rint, a veres vaskőnemeknek is igen különböző fajai származtak ; milyenek a vas- 
fényle, vascsillám, ikrás vereskő, rostos veres vaskő, közönséges veres vaskő stb., 
melyek szín, fény s tömöttség által különböznek egymástól.

Különösen érdekes a vasoxyd és mágnes-vaskő fellépésének egymásközti 
aránya; ezeknek képződése nem annyira az oxygen mennyiségétől, mint inkább 
az uralkodó hőmérséktől függ, miként ezt a következő kísérletek bizonyítják :

aj  A vas s annak legtöbb vegyülete levegőn izzítva, oxyddá változik át.
b)  Ha a vas vízgőzáramban erősen hevíttetik, keletkezik belőle mágnes vaskő.
c) A vaspát, barnavaskő és okker magasabb hőnél pörkölve, mágneses tulaj 

donságot vesznek fel.
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d) A vaspát és vashydrat eruptiv kőzetek szomszédságában, az érintkezés 
helyén, részben vagy egészben, mágnes-vaskővé vagy veres-vaskővé változnak át.

Ezen észleletekből kiviláglik, hogy magasabb hőfoknál s felesleges mennyi
ségű oxygen mellett, vasoxyd vagy mágnes vaskő származik ; az utóbbit akkor kap
juk, ha a vasoxvdot erősen izzítjuk, ilyenkor a vasoxydon súlyveszteség is észlel
hető. A vasoxyd tehát ki nem állja az igen magas hőfokot, a mágnes vaskő pedig 
még a fehér izzásban is tűzálló. Ezeket előrebocsátván, könnyen megmagyarázhat
juk annak az okát is, hogy miért találni az eruptiv kőzetekben majdnem mindig 
magnésvas követ s csak vajmi ritkán vascsillámot.

III. A vasérczek előjövetele telérekben és contact telepekben.

A szénképződést megelőzött korszakban vagy oly időszakban, melyben víz
áradások folytán összehordott nagytömegű növénytorlaszok tavakban, öblök vagy 
folyók torkolataiban elkorhadtak, a rothadás alatt nagymennyiségben fejlődött 
szénsav, a közvetlen érintkezésben lévő vizet túltelítette ezen szénsavban dús 
víz, ha azután folyása közben sziklanyilásokba s repedésekbe hatolva, húzamosabb 
ideig oly kőzetekkel érintkezett, melyek vasat tartalmaztak, ezekből az érintkezés 
tartama, a tartalom vagy oldhatóság s sok esetben kétségkívül a fennforgóit nyomás
hoz képest, bizonyos mennyiségű bicarbonatot, azaz savanyú szénsavas vasoxydult 
vitt el magával, melyet később, a nyomásnak megszűntével, vagy a fölös szénsav
nak elillantával, újra szabadon bocsátott. így juthatott a vízeredetű vaspát az 
üledékes és neptuni kőzetek repedéseibe, utólag kitöltvén azokat, miáltal pátvas- 
telérek és telepek keletkeztek. Nagyon természetes, hogy a szénsavas vizek oldó 
képességüket más útba esett ásványokra is kiterjesztették, melyeket a későbbi kivá
lasztásnál szintén szabadon bocsátottak. Ennél fogva a telepek kitöltési anyagába 
pátvason kívül mészpát, folypát, súlypát és quarz is juthattak, mely alkatrészek a 
pátvaskőnek technikai értékét nagyban apasztják. A quarz, vízben oldott kovasavas 
alkalisókból csapódhatott le és pedig vagy a fémcarbonatok hatása folytán lassan 
és kristályos alakban, vagy kocsonyanemtíen. Azt pedig, hogy a vaspátok kisebb 
nagyobb mértékben chalkocitet, pyritet, arsenopyritet, vagy galenitet tartalmaz
nak, olykép magyarázhatjuk, hogy a kénsavas fémoldatok növényanyagok által 
reducálva, fémsulfidokká változnak.

Az érczképződés nagy mértékben függ a tűzeredetű izzó kőzeteknek 
hosszasabb érintkező hatásától is, vagyis a contact képződmények jönnek létre; 
így nevezvén azon chemiai elváltozást, melyet két külön természetű kőzet érint
kező határán végbe menni tapasztalunk.

Legjobban észlelhetni ezen hatást a vascsillámon, melynek föllengítés útján 
történt keletkezését már D ela b b r e  bebizonyító.. Ismeretes ugyanis, hogy némely 
nehezen olvasztható anyagok nagyobb hőfoknál közvetlenül sublimálnak (Zn, Ag, 
Au stb.); más esetekben a sublimálás csakis bizonyos anyagok jelenlétében állhat 
be, a mikor azok a vtgyületek elpárolgását mintegy előmozdítják. M itsch er lic h  
kisérletképen a fazekasok kemenczéjében vastartalmú agyagra kősót dobván, hae- 
matitkristályokat nyert; szerinte a vasoxyd csakis chlor és vízgőz jelenlétében sub- 
limálhat. Ilyenkor vaschlorid képződik, mely illanása közben a vízgőz által bomlást 
szenved. így kapott tehát kerülő úton vascsillámot. D a u br e é  hasonlólag hevített
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porczelláncsövön keresztül ónckloridot és vízgőzt vezetett, ekkor cserebomlás 
következtében kassiterit képződött, ha pedig titanckloridot vett, akkor brookit 
(Ti02) jött létre. D au bk eé , D e w il l , Caron . H autfeuxlle  s mások ugyanily 
módon, t. i. a fémckloridok, fluoridok és a vízgőznek kölcsönös bontó hatása követ
keztében képesek voltak magasabb hőfoknál különböző oxydokat előállítani s 
az ásványok képződését ilyképen megmagyarázni. Ezen tapasztalatok alapján bát
ran állíthatjuk, hogy az érczanyag a telérekben képződés tekintetben vulkanikus 
föllengítéssel függ össze. A vascklorid és vízgőz exhalatiója a föld szilárd kérgében 
szintén az előbb ismert mód szerint megy végbe, minek következtében az útba 
eső hasadékok vascsillámmal töltetnek ki. Sekély tengerben ugyanazon vegyfolyam 
képződhetik azon különbséggel, hogy a hasadékokból elillanó gázok a víz által 
részben sűríttetnek, részben pedig elnyeletnek. Azon ásványok pedig, melyek a 
hasadékban nem váltak volna ki, utóbb a víz által oldatnak fel. Azon esetben, a 
midőn az eruptiv tömegeket, tufák s más egyéb üledékes kőzetrétegek borítják, 
utóbbiak mint sűrítők szerepelnek s az elgőzölgő anyagok felett vagyis a gőzt kibo
csátó lávatömegeken hűsítő kalap gyanánt fekszenek s az érczképződés számtalan 
hasadékban, erecskékben s hézagokban végbe fog menni.

Eddigelé csupán a chlorvas exlialátióját kisérték szemmel, ismeretes azon
ban, hogy az exhalatiók alkalmával a szénsav is nagy szerepet játszik az érczképző- 
déseknél, különösen nagyobb nyomás alatt. Nagyobb nyomásnál a víz által elnyelt 
szénsav többet old fel a carbonatokból, mint más különben s így lehetséges azután, 
hogy a vascarbonat mint exsudát kiválik s az üledékes kőzetek fedüjében lévő 
hasadékait és hézagait kitölti. Ily módon keletkezhetett számtalan vastelep a 
tömegek lassú kihűlése alkalmával eruptiv kőzetek szomszédságában. Érdekesek 
továbbá a következő esetek is. Az eruptiv kőzetekre, mint ismeretes, idővel folyton 
újabb és újabb tufa és üledékes rétegek rátelepülhetnek, melyek együttesen a hő 
kisugárzása ellen védő takarót képeznek s a hőmérsék ennek következtében alúlról- 
fölfelé sokkal jobban terjed s nagyon természetes, hogy a keletkező rátelepülésnél 
a hő annál inkább fölfelé hatolhat. Növekedő rátelepülések mellett beállhat azon 
eset, hogy az alsóbb rétegek liőmérséke, mely eredetileg csekély vala, most növe
kedni fog s ha ezen fokozódó hő vaspáttömegekre talál, úgy azok alacsonyabb hő 
mellett oxyddá, magasabb hőnél ellenben mágnesvassá változnak át.

Az elillanó gőzök, illetve a föld mélyében keringő forrásoldatok kristályos 
településeket okozhatnak, a mint azt az e terén keresztül vitt kísérletek igazolják, 
(Senarmont, Ebeimen, Durocher); ennek következtében egész vaspáttömegek 
kristályos veresvassá, vascsillámmá s mágnesvaskővé változnak át.

Hasonló módon szoríttatik ki a helyéből a chlorvas és vascarbonatok vála
dékai által a mészüledék is, mely eredetileg eruptiv kőzetek s tufák felületén rakó
dott le. Végre magától értetődik, hogy a contact telepek az eruptív kőzeteknek 
teljes kihűlése után közönséges vizi folyamatok befolyása alatt szintén tovább 
képződhetnek, a milyen pl. a lugzás, ilyenkor ugyanazon vegyi folyamatok követ
keznek be, melyeket az első fejezetben már elősoroltam.

Ha ezen említett tapasztalatokat mind egybevetjük, akkor nagyjában 
a következő képződési csoportokat különböztethetjük meg :

1. A vaspátnak, gyepvasérczek eredeti lerakodásait, melyek idővel át is 
változhatnak.
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2. Összetömörült és összegyűlt vaspátlencsék és telepek, melyek hydrattá, 
oxyddá, illetőleg magnetitté változhatnak át.

3. Mészkőtelepeket kiszorító vaspáttelepek és lencsék idővel ugyancsak 
barnavaskővé, veresvaskővé vagy magnetitté változhatnak át.

4. Vízi eredetű ércztelérek, melyeknek tölteléke nagyobb távolságból ered, 
vagy oldalból való kiválás (lateral secretio) útján keletkezett.

5. Vasérczfészkek és tömzsök, melyeknél az tír a hegy tömegében előbb kép
ződött s a vaskőanyag később jutott bele.

6. Oly ércztelérek, melyek mint maradványok, vastartalmú kőzetek kilugzá- 
sából keletkeztek.

7. Oly vasérczek, melyek az eruptiv kőzeteknek eredeti alkatrészét képezik.
8. Az eruptiv tömegek szomszédságában előforduló contact vasércztelepek.
9. Utólagos vagy másodlagos fekhelyen előjövő vasércz-törgyületek (Trüm

merlagerstätten) .
Végre legyen szabad megjegyeznem, hogy a világ összes vastermelését főleg 

a 2-ik és 3-ik csoport szolgáltatja és pedig ezek közt a vaspát- és barnavaskőtelepek 
aránylag sokkal fontosabb szerepet játszanak, mint az ezekből eredő oxyd- és mág- 
netittelepek. Hazánk iigyszintén, Anglia vastermelése inkább az előbbenire, Ame
rikáé ellenben az utóbbira szorítkozik.

A MALACHIT MESTERSÉGES ELŐÁLLÍTÁSA.
K ö z l i

Dr. S zádeczky  G y u l a .

A franczia tud. akadémia 1890 jan. 27-én tartott ülésében F ouqué tanár 
bemutatta azon eljárást, amely szerint A. d e  S c h u lten  a malachitot mesterségesen 
először előállította.

Az egésznek lényege az, hogy egy edényben a rézoldatból ammoniumcar- 
bonát által kicsapjuk a malachitot, 8 napig melegítvén vízfürdőben. Az edényt (fiolát) 
egészen tele tölteni és az elpárolgó vizet időnként pótolni kell, hogy az ammonium- 
■carbonát lassan párologjon el. A párolgással egyenes arányban malacliitkéreg 
képződik az edény falán.

Ezen malachit minden tulajdonságában megegyez a természetes malachittal- 
Vegyképlete 2Cu0,C02,H20. Veres izzásnál a vizet és szénsavat elbocsátván, 
rézoxyddá alakúi. Tömöttsége — 3'86. A calcitot karczolja kissé, a fluorit által 
karczoltatik, tehát keménysége 3-5.

Ezen malachitkéreg körülbelül 0*05 mm hosszú, 0‘015 mm széles és 
0'008 mm vastag kristálykákból áll, a melyen a monoklin rendszer o o P o o  (100) 
ooüoo (010), op (001) és ooP (110) lapjait lehet felismerni. A ooPoo és ooj>oo által 
képezett él irányában van megnyúlva. A mesterséges malachitnál is gyakoriak az 
ikerkristályok ooPoo lap szerint összenőve, ezen lapra mei’őleges forgatási tengely- 
lyel. Az ikrek főként az edény falán képződnek.

Az opt. tengelyek a ooPoo lappal egyközös síkban feküsznek. Az elsötétedés
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ezen a lapon a coBoo és ooPcvo által képezett éltől 23° alatt következik be. A ocPoo 
lapon convergens poláros fényben látjuk a tompa bissectrixet és azt, hogy az optikai 
tengelyek ezen tompa szöglete nagy. A hegyes bissectrix, tehát maga a kristály, 
valamint a megnyúlás iránya negatív jellemű. A ooSoo lap, — daczára annak, 
hogy a kristálykák csak 0008 mm vatagok, — mégis a Newton színfokozat első 
rendű zöld szinét mutatja polarizált fényben, tehát a legnagyobb kettős törésnek 
értéke =  0080.

Ezen tulajdonságok kétségen kivül helyezik, hogy a mesterséges malachit 
azonos a természetben előforduló malachittal.

IRODALOM.
(1.)Dr. S z a b ó  J ó z s e f : Göd környéke forrásainak geológiai s hidrograftai 

viszonyai. (Értekezések a természettudományok köréből, kiadja a m. tud. 
Akadémia, XVII. köt. 1. sz., 44 old. 1 térképpel.)

A bevezető sorokban szerző kiemeli, miként a gödi magas partból feltűnő 
sok forrás bugyog ki, melyekkel tüzetesebben foglalkozva az derül ki, hogy ezen 
látszólag állandó mennyiségű források nem pusztán felületi vizek, hanem nagyobb 
mélységből felszökő források. Hogy ezt bebizonyítsa, szerző l-ször a gödi források 
hőfoki viszonyait; 2-szor pedig Gröd és Dunakeszi vízmedenczójének geológiai 
viszonyait tárgyalja.

A gödi magas Dunapartnak csak azon forrásairól szól behatóbban, melyek 
12 hónapi mérés alapján közel egyenleteseknek bizonyultak be, és így oly homo- 
thermáknak vehetők, melyek közös medenczéből folynak ki. Ezeknek hőfoki mérés
adatai az 1. táblázatban vannak összeállítva, s ezen mérésekből kitűnik, hogy e 
forráscsoport átlagos hőfoka 12° C körül van. A 2. táblázatban a Dunakeszi, Szód 
és Rátót határában keresztülvitt talajfúrások eredményei vannak kimutatva. 
A hőfoki mérések itt is olyan fúrólyukakra vagy kutakra vonatkoztak, melyek vize 
nagyobb mélységből felfakadó homothermának tekinthető ; a víz átlagos hőmér- 
séke itt szintén közel 12° C-ra rúg.

A fóthi medencze lapályának forrásai alacsonyabb hőfokot mutatnak, mint 
a göd-dunakeszi magas partiak ugyanazon időben mérve, de ezek is megközelítik 
a homothermákat.

Azon nagy kiterjedésű területen, melyet a szóban levő források vízkörnyé
kének lehet tartani, előfordul kétféle trachyt; a szediment-lerakodások közül pedig 
az alsó és felső mediterrán, valamint a pontusi emelet rétegei lépnek fel, mely 
rétegsorozatot aztán a diluvium és itt-ott az alluvium üledékei borítanak. A régibb 
trachytfaj arhyolith (biotit-quarztrachvt), a fiatalabb a pyroxentrachyt, mely azon 
keresztültört. A fóth-dunakeszi medenczének keretét K-ről, E-ról és Ny-ról a 
trachyt képezi. Az alsó mediterránt agyag és homok képviseli; az Anomia costata 
Brocc.-t tartalmazó homok Vácz környékén, de különösen a csörögi hegyen igen 
jól feltárva látható. A felületi lerakodások alatt, a gödi puszta fensíkjának éjszaki 
oldalától egészen a csörögi dombig, az alapot szakadatlanúl az anomia-homok
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képezi, s szintúgy a gödi magas part legnagyobbrészt abból áll. Az utóbbi helyen 
a homok nagyon agyagos; számos Anomia costata mellett Cerithiiim margarita- 
ceum Brocc., Cardium cingulatum Goldj. stb. eredményezett. Az alsó mediterrán 
víz-nemeresztő kavicsos és alárendelten homokos agyag hullámos felülettel bír, 
és láthatóan szerepel úgy, mint az alanti vizek szétválasztója a sződ-rátóti és a 
fóthi völgyek között. A felső mediterrán kavics és homok, valamint homokos 
mészkő által van képviselve. E rétegekben Böckh szerint (Földt. Közlöny, II. köt. 
6—18. 1.) gyakori a Beden Malvince Dub. A nevezett mészkő (lajtamész) a fóthi 
«Somlyón és Kőhegyen», úgy szintén a mogyoródi «Somlyó» tetején lép fel. A medi
terrán legfiatalabb tagját Böckh szerint (id. h.) nagy valószínűséggel a Fótli és 
Mogyoród közelében előforduló tajtkő-tufa képezi. Ezt Mogyoródon közvetlenül a 
Cardium apertum Miinst. és Congeria subglobosa Bartsch jellemezte pontusi korú 
agyag fedi. Az utóbbi rétegeket szerző ( Szabó)  a gödi fensík dunamelletti mere
dek partján is találta.

Nagy szerep jutott a diluviális lerakodásoknak. Ezekhez számítja szerző 
mint mélyebb szintet, azon a vizet át nem bocsátó rhyolithos agyagot, melyet a fúrá
sok a fóthi medenczében, és csakis ebben konstatáltak. E rhyolithos agyag a fóthi és 
mogyoródi hegyek oldalán kezdődik, a Duna felé lejt, és — a talajfúrások tanú
sága szerint — úgy Káposztás-Megyer, mint Dunakeszi felé emelkedik. Összes 
vastagsága nem ismeretes; szerző glaciál hatású, lokális képződménynek tartja. 
A nagyon elterjedt és vastag fiatalabb diluvium kavics- s fölfelé homokból áll. 
A kavics trachyt-törmeléket tartalmaz. Mogyoród és Fóth vidékén alárendelten 
lösz is van. A diluviális kavics és homok hullámos felületére alluvialis agyag rakó
dott le, mely kivált a Káposztás-Megyer, Fóth s Dunakeszi közt elterülő alsíkon 
nagyobb területet fog be. Ezen alluviális agyag keletkezése — szerző szerint — 
nagyrészt a felbugyanó források műve.

A sződ-rátóti völgy fenekén lerakodott alluvium ellenben tisztán a patak 
műve. A közölt ábrákból és a kútszelvényből kitűnik, hogy alól települ az alluviá
lis agyag, rajta pedig az alluviális homok. A futóhomok képződésére nevezetesen 
a diluviális homok adja az alkalmat.

A vizet felfogó és áteresztő kőzetek (kavics, homok és alárendeltebben 
homokos mészkő) jelentékeny vastagságban vannak kifejlődve, úgy hogy azokon 
a víz tetemes mélységre képes lejutni, hol azután, az ott uralkodó hőfokot véve 
fel, jut a felületre. Erről meg lehet győződni 1-ször a mély kútnál a csömöri 
«Újszöllőhegyen» dr. Staub Mór úr birtokán, 2-szor a mély forrásnál Mogyoródon. 
A mindkét helyen foganatosított hőmérésből ugyanis kitűnik, hogy úgy a csö
möri mélykút, mint a mogyoródi forrás vize homotherma, és minthogy ezek 
hőfoka közel egyező, szerző azon következtetést vonja, hogy azok oly mélységből 
nyomatnak fel, melyben a neutrális pont alatt már közel 13° G az uralkodó hőfok. 
De mindazon forrás e területen, a melynek hőfoka egy évi mérések alapján a 
13°-hoz közel áll, úgy tekinthető, mint azon mély víztartó kifolyása, melynél a 
föld saját melege 13°-nak vehető.

Ezután a föld hőviszonyát általában röviden ecsetelve, áttér a föld hőviszo
nyának megbeszélésére Budapesten. A budai közép évi hőmérsék átlagban 10620 
C, a valódi közép azonban csak 10'4- C-fokot tesz ki. Az észleletek kb. 140 m 
tengerszín feletti magasságban tétettek. Selmeczbányán 612‘6 m tengerszín 
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feletti magasságban az évi liőfoki közép 7'2 C fokúnak mutatkozott. Budán a 
közép hőmérsék 1*17 m mélységben már magasabb mint a levegő hőmérséklete 
s ez a mélységgel folyvást nő. Az évi ingadozás a hőfokban a mélységgel csökken 
ágy, hogy az Budapesten 20—22 m mélységben megszűnik és így az a neutrális 
pontnak vehető, melytől kezdve lefelé a föld saját melege érvényesül. A geother- 
mális mélységi fokozatot Budapesten a városligeti ártézi kút segítségével, mely
nek mélysége 970 m és a felszökő víz hőfoka 73° C, ki lehet számítani. Ezen szá
mításból kitűnik, hogy minden 1 C fok emelkedésre 16 m mélység esik.

Ezen kulcs azonban a göd-dunakeszi forrásoknál nem alkalmazható. Ezek
nél t. i. több mint 110 m vastag szűrőrétegen kerül a víz le azon mélységbe, mely
ből vagy 12 hőfokkal nyomatik fel a .felületre. Itt tehát inkább az átlagos kulcs 
használható, a mi 1° C emelkedésre 35 m-t tesz fel, s így a források mélységét átlag 
100 m-re vehetjük.

A Göd környéki források tektonikájáról szólva, hol a fóthi Soinlyókegytől 
Ny-ra a Dunáig a szelvényt közli, áttér szerző az e környék fenti forrásainál tett 
mennyiségi mérések közlésére. Ezen, három csoportba foglalt források összesen 
75,680 köbméter vizet szolgáltatnak 24- óra alatt, ehhez az alanti források víz: 
mennyiségét csak 15,000 köbméterrel hozzászámítva, 90,000 köbmétert kapunk, 
mit a káposztásmegyeri víztelep forrásvíz gyanánt állandóan szolgáltatni képes 
volna. Végül még a mtívecskéhez mellékelt térkép technikai magyarázata követ
kezik. K. L.

(2 .)  W e in  J á no s  : Emlékirat a fővárosi végleges vízmű tárgyában, mint felelet 
a fővárosi közmunkák tanácsa műszaki osztályának jelentésére. Budapest 
1888. Kézirat gyanánt. 49 old.

Mint már a czímből kitűnik, ez vitairat, melyben szerző a közmunkák tanácsa 
műszaki osztályának nézetével szemben azt állítja, hogy a káposztás-megyer— 
dunakeszi, a Duna melletti kavicsban található és túlnyomó részben a Dunából 
beszivárgó talajvíz a használatra elegendő tisztasággal bír, hogy sokkal megfele
lőbb a mesterséges homokszűrő által tisztított Dunavíznel, hogy elegendő meny- 
nyiségben nyerhető és mesterséges homoksztírőn való kezelés által mint tiszta
ságában, úgy hőfokában is szenvedne. Hogy ezen állítását bebizonyítsa, szaktekin
télyekre, nevezetesen Piefke Károly, a berlini vízművek üzemi mérnöke tapaszta
lataira hivatkozik, és ennek «A talaj szűrőképessége» czímzett jelentését, melyhez 
4 tábla mellékelve van, magyarra fordítva egész terjedelmében közli. B. L.

(3.) T han  K áro ly  : A  tata-tóvárosi főforrás chemiai vizsgálata. (Mathem. és 
Természettud. Értesítő, 5. köt. 1886/7. 142— 152 old.)

A fővárosi végleges vízmű tárgyában összehívott bizottság ülésében szóba 
jött a főváros ellátása a tata-tóvárosi források vizével. Szerző a hozzá intézett fel
szólításnak engedve, a tóvárosi park főforrásának vizét szabatos vegyi vizsgálat 
alá vette. Az analysis eredményei alapján határozottan állítható, hogy a tatai 
főforrás vize lényegileg mész és magnesium bicarbonát big oldata, mely ezenfelül 
mintegy V20 térfogat szabad szénsavat tartalmaz. Legnagyobb értéke abban rejlik
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hogy organikus anyagokból és azoknak bomlási termékeiből absolute semmit sem 
tartalmaz. Legfeljebb azt az észrevételt lehetne chemiai szempontból tenni, hogy 
a szilárd részek összege és a víz keménysége, kivált magnesium-tartalma, az esz
ményi jóságú vizekénél jelentékenyebb.

E forrás minőségének összehasonlítása érdekében egyéb vizekével, neveze
tesen a főváros balparti vezeték vizével, ez utóbbiból szintén szabatos elemzés esz
közöltetett. Az összehasonlításból kiderül, hogy chemiai szempontból ítélve, a tatai 
főforrás vize határozottan tisztább, mint a fenálló balparti vezeték vize. A tatai 
forrás vize keményebb ugyan és több magnesium carbonatot tartalmaz, kemény- 
ségi foka azonban nem olyan, mely a forrás nagy előnyeit egyensúlyoz hatná 
összehasonlíthatlan előnye az, hogy mély forrásból eredvén, az organikus anyagok
tól és azoknak bomlási termékeitől teljesen mentes.

Dr. S zabó J ó zsef  e közlemény kapcsán a tata-tóvárosi források mésztufa 
lerakodásaira utal, felhozza, hogy Pécs «Tettye» nevű forrásánál a csővezeték 
10 év alatt végkép bedugult, és megjegyzi, hogy ez utóbbi forrásban a szilárd részek 
összege valamivel csekélyebb mint a tataiban, minélfogva a tatai forrás a vezetés
nél még nagyobb bajt okozhat. R. L.

(4.) W artha  Y in c ze  : A budapesti ivóvíz kérdéséhez. (Matliem. és Természet
tud. Értesítő. 5. köt. 1(51—172 old.)

Szerző a tata-tóvárosi hévvízről T han által előadottakra vonatkozólag nehány 
észrevételt tesz. Kiemeli, hogy habár a tata-tóvárosi víz kitűnő minőségű ivóvíz
nek mondható, még sem tartható jobbnak a szerves anyagok tekintetében, mint 
a káposztás-megyer-dunakeszi terület vize. A saját vizsgálataiból nyert adatok 
azt bizonyítják, hogy a tatai víz, a káposztás-megyer-dunakeszi területnek vize, 
az ó-budai puskapormalom melletti hévvíz és a vízvezeték szűrt vizében, (már- 
cziusban) a szerves anyagok tekintetében nem létezik különbség, továbbá, hogy 
nem valószinű, miszerint a tata-tóvárosi víz szerves anyagokat egyáltalában nem 
tartalmaz. A víz keménységére nézve mind a négy felsorolt vizet jónak mondja. 
Reflectál azután az ivóvíz liőmérsékére és bacterium-tartalmára.

T han m egjegyzi, m ikép ő azt, h o g y  a tóvárosi forrásban organikus anyag  
nincsen , leg inkább abból következteti, h o g y  e v ízben  az am m óniák , n itr itek  és a 
nitrátoknak legk isebb nyom a sincs, és hogy  a víz heteken  és hón apok on  át nem  
rom lik  m eg  a szobában sem . R.

(5.) B u r á n y  J á no s  : Esztergom talajvizei s a vízvezeték. (Különlenyomat az 
«Esztergom és Vidéke» czímtt lapból, Esztergom, 1887. 21 lap.)

Szerző az esztergomi kútvizek rossz minőségének okait felsorolva és fejte
getve, annak megbeszélésére tér át, hogy a jó ivóvíz előállítása Esztergomban mily 
módon volna lehetséges. E tekintetben mindenek előtt a város közelében felszálló 
meleg forrásoknak a városba való bevezetésére reflectál. A víz lehűtése azonban 
még beható kísérleteket igényelne. Másodszor a szűrt Dunavíz bevezetését veszi 
tekintetbe ; ez azonban jóval költségesebb volna, mint az előbbi mód. Mint harma
dik módot a várost környező hegyek forrásainak bevezetését hozza fel. E források 
vízbőségük azonban a légköri csapadékok mennyisége szerint változó. Végül egy
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artézi kút fúrására irányozza gondolatait, melyet -— a földtani viszonyok beható 
méltánylása után —- mint legczélszerűbb módot egyenesen javaslatba hoz. E.

(6 .) K och A n tal  : A brassói hegység földtani szerkezetéről és talajviz- 
viszonyairól. Egy tábla szelvényekkel. (Értekezések a természettudomá
nyok köréből, kiadja a m. tudom. Akadémia, XVII. köt. 3. sz. 13 1. egy 
táblával.)

Brassó város tanácsának a város ivóvizzel való ellátását czélzó felszólítása 
folytán szerző' a brassói hegység szerkezeti viszonyait tanulmányozta. A rétegeket 
fölülről lefelé tárgyalva, a vízátható alluviális görélylerakodásra nézve felemlíti, 
miként ez a síkságban oly tetemes vastagságot ér el, hogy fel kell venni, miszerint 
a síkság eredetileg a barczasági hegységnek egy igen mély sülyedési tere volt. 
A negyedkori homokos vályog meglehetősen vízátbocsátó, de agyagalapja szintén 
a síkság felé lejtősnek látszik. A krétakorú conglomerátok és homokkövek a hegy
ség felépítésében a legnagyobb szerepet játszszák. A kárpáthomokkő a conglo- 
meráton fekszik, tehát az utóbbinál fiatalabb. A conglomerát részben az alsó, 
részben a középső krétába látszik tartozni. E hatalmas rétegek települési viszo
nyaiból következtetni lehet, miként egy ÉNy—DK-i irányban működött oldalnyo
más által többszörösen meg lettek hajtogatva és hullámosán gyűrve, minek folytán 
harántúl a hegységen keresztül rétegnyergek és teknők fölváltva következnek 
egymás után. A conglomerát felső, mállott rétegei felületes rétegforrásokat ered
ményeznek, területük általában azonban forrásokban szegény. A conglomerát alatt 
csekély vastagságú neocommárga következik. Az utóbbi alatt települő juramészkő 
a conglomerát után a hegységben a legnagyobb kiterjedést mutatja s hat párhuza
mos vonulatban lép fel. E vonulatok DNy-on a legmagasabb kiemelkedéssel 
kezdődnek, ÉK-nek lassanként alacsonyodnak és a síkság szélén 150—300 m-rel 
a síkra rögtön alászállanak. E szabályból az következtethető, hogy a barczasági 
sík szélén, DK—ÉNy-i irányban, egy haránttörési vonal fut. A mészkőrétegek 
dőlése azt mutatja, hogy a rétegek óriási redővetéseivel van dolgunk, mely redő- 
vetés a felette nyugvó krétarétegeket is ugyanazon időben érte. Csupán egy vető- 
dési hosszhasadékot kell a hegységben fölvennünk. A juramészkő nagy repedezett- 
sége okozza a meteorvíz felvételét és — vízáthatlan rétegig — való mélyebbre 
sülyedésót, e kőzet tehát jó vízgyűjtőnek mondható. A iiasz-rétegek közt az agyag 
és szénpala képezik mint vízáthatlanok az alapot, melyen a juramészkőben meg
gyűlő víz megállhat. A trachytelőfordulások az említett haránttörési vonal mel
lett tanúskodnak. A kőzet rhyolithos quarztrachyt. A gazdag, 6° E-nyi Honte- 
rus-forrás egy juramészkő-redőnek épen anticlinaléjára esik s így hasadékforrás 
lehet. E.

(7.) Dr. B öttger  0 .: Die Rissoidengattung Stossichia Brus., ihre Syno
nymie und ihre lebenden und fossilen Vertreter. (Jahrbücher der deu
tschen Malakozoologischen Gesellschaft. XIV. Jahrgang, 1887., Taf. 6., 
Fig. 3—5.)

BRusiNÄnak Stossichia genusát szerző a héjak szerint a rissoidák, még 
pedig a Eissoina genussal tartja összekapcsolandónak; szerinte ide volna állítandó
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négy élő alakon kívül a liarmadkorban élt következő négy faj: a Mérignac Bor
deaux mellett és St.-Paul és Moulin de Cabannes Dax mellett előjövő Stossichia 
buccinalis G rat., a Lapugyon előforduló Stossichia costata n. /., Stossichia mul- 
ticingulata n. f. (mely talán Steinabrunn- és Modenánál is előjön és kérdésesen 
a Senegalon élne) és a Stossichia semicostulata n. J.

Ezek közül az egyik élő alak, valamint a harmadkoriak le vannak irva, a 
három Lapugyról származók azonfelül le is rajzolva. F ranzen a u  Á goston .

(8.) Dr. B öttg er  0 .: Drei neue Conus aus dem Miocän von Lapugy und 
von Bordeaux. (Jahrbücher der deutschen Malakozoologischen Gesell
schaft. XIY. Jahrgang. 1887. I. Heft, Taf. II., Fig. 5—9.)

Lapugyról két faj : Conus (Stephanoconus) subcoronatus és Conus (Chely- 
conus) sceptophorus van leirva.

Az első alak közepes nagy, bütykökkel az egyes kanyarulatokon. A fosszil 
fajok közül legfeljebb a Conus (Dendroconus) austriacus R. Hoern. & Aug.-vel, az 
élők közül a középamerikai Conus (Stephanoconus) brunneus Wood, és Conus 
(Stephanoconus) distans Brug. fajok karcsúbb alakjaival hasonlítható össze.

A második faj kicsi, hosszú tekercsesei, melynek oldalai domborúak. Vala
mennyi kanyarulat párkánya tompa. A Conus (Chelyconus) mediterraneus Hwass 
fiatal alakjaitól a héj sajátságos szine és az azon mutatkozó rajzok alapján köny- 
nyen megkülönböztethető. Utóbbi alak Lapugyon úgy látszik nem ritka, az első 
ellenben csak egy példányra van alapítva. F r anzenau  Á goston .

(9.) N eum ayr  M .: Pieste von Listriodon aus dem Leithakalke. (Verhand
lungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Wien, 1887., p. 302.)

Ez érdekes állatfaj két alsó állkapcsát ismerteti szerző, melyek közül az 
egyik a Kéthely (Mannesdorf) * környéki lajtarnészből, a másik a Lorettoiból ke
rült. Az elsőből megvan a baloldali fél a mellső rész kivételével, valamennyi záp- 
foggal és az előzápfogak egy részével, a jobboldali fél részben, azonkívül a két 
hatalmas szemfog. Birtokosa egy fiatal, a fogváltás idejében levő egyén volt, miután 
a Pr4 még nem tört át. Az utóbbi maradvány a hátsó részek kivételével mindkét 
oldali részből áll. A fogakból megvannak a molárok, ezek közül a két mellső igen 
kopott, egy metszőfog és a szemfogakból töredékek.

A két maradvány meglehetősen kiegészíti egymást, úgy hogy az állat eme 
csontrész letérői teljes képet lehet szerezni, mely szerző szeiúnt legtöbb hasonlatos
ságot mutat a Sus serofa- (disznó-)éhoz. F r anzenau  Á goston.

* Ezen helyiség Broun Lethsea geognostica, G. rész, 842. lapján említve van. Ref.
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V I. S Z A K Ü L É S  1890. JA N U Á R IU S  H Ó  8 -IK Á N .

Elnök : L óczy L ajos.

Titkár elszomorodott szívvel jelenti
V isi I mre, országgyű lési képviselő  és 
J amniczky L ipót, m. kir. curiai biró  

rendes tagok  e lh u n yta t.
Eendes tagságra ajánltatnak:

D elmár T ivadar, mérnök Zürichben, ajánlja dr. Staub Móricz,.
e. titkár ;

B radofka F rigyes, m. kir. bányatiszt Felsőbányán, ajánlja Süssner 
Ferencz r. tag ;

H üttl E rnő, egyetemi hallgató Budapesten, ajánlja dr. Braun Gyula
r. tag ;

M üller  Samu, bányaakadémiai hallgató Selmeczen,
B urdacs L ajos, bányaakadémiai hallgató Selmeczen és 
S zlovikofszky E m il, m. kir. bányagyakornok Selmeczen, ajánlja a 

selmeczi fiókegyesület.
Az előadások sorát dr. F ialovszky L ajos nyitja meg «A Föld belseje» czímű 

értekezésével. Előadó az eddig már általánosabban ismeretes részleteket fölsorolva, 
a közelfogadásban részesített azon elméletet, mely Kant-Laplace-nak a naprend
szer keletkezéséről vallott elméletével legkönnyebben egyeztethető össze, tüzeteseb
ben ismerteti s Zöppernitz német tudós egészen új nézetéhez csatlakozik.

Dr. Staub Móricz értekezik Stigmaria ficoides B rngt-toI, melyről az irodalom 
alapján kimutatja, hogy a sigillariák- meg lepidodendronokhoz tartozó rhizoma. 
Legújabb időben a németországi peissenbergi kőszénbányában találtak egy olyan 
példányt, melynek rhizomabeli ágai 6 méter hosszéi teret foglalnak el, mely fosszil 
maradvány egyszersmind a legnagyobb ősvilági növény, a mit eddig az európai 
szárazföldön találtak.

Dr. Schafarzik F erencz olaszországi útjáról visszatérvén, bemutat a Vezuv- 
ról, Puzzuoli környékéről, valamint a Róma melletti albanói hegységből kőzeteket 
és fényképeket.

K alecsinszky S ándor előterjeszti dr. T raxler L ászló Munkácson lakó 
tagtársunk dolgozatát, melyben ez az «állítólagos ásványvizekről Beregmegyében» 
értekezik. Dr T raxler fölkereste Beregmegye ásványvizeit és egyúttal meghatá-
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rozta ezekben a főbb alkatrészeket; az elemzések azon eredményre vezettek, hogy 
az irodalomban fölsorolt ásványvizek közül több a kitűzött helyennem is létezik, 
míg mások nem egyebek, mint közönséges kút- vagy forrásvizek. Végül felsorolja 
ezen állítólagos ásványvizeket.

V. V Á L A SZ T M Á N Y I Ü L É S  1 8 9 0 .  J A N U Á R IU S  H Ó  2 8 -IK Á N .

Elnök: dr. Szabó J ózsef.

Titkár bejelenti:
báró Geringer Károly, tiszteleti tag és
dr. Wagner Dániel rendes tag 

ellmnytát, mi szomorú tudomásul vétetik.
Titkár jelenti, hogy

Kaufmann Kamillo r. tag 100 forinttal a társulat örökítő tagjainak 
sorába lépett.

Kendes tagságra ajánltatnak:
dr. Velics Antal magánzó Budapesten, ajánlja dr. Szabó József elnök ;
Schmidt László, m. kir. főbányahivatali segédfőnök Akna-Szlatinán, 

ajánlja Gezell Sándor vál. tag.
Kilépésüket bejelentették Friedrich Károly Kajáron, Bekker Vilmos Baján 

és Pálffy Samu Abrudbányán.
Roskoványi Lajos vonakodván a társulat alapszabályainak megfelelni, a tár

sulat tagjainak sorából kitörültetett.
I nkey  Béla örökítő tag az alaptőke javára 20 forintot adományozott.
Köszönettel vétettek a következő meghívások: Minneapolis városa az 

Egyesült-Államokban meghívja a társulatot városi könyvtár-épületének meg
nyitási ünnepélyére ; a palermói mérnökök és műépítészek egyesülete 1891-ben 
nemzetközi congresszust ta r t ; a königsbergi physikalisch-ökonomische Gesell
schaft 1890. februárius 22-én tartja meg 100 éves fennállásának ünnepélyét.

Köszönettel vétettek továbbá dr. Felix János és a melbournei Victoria 
Institute of Engineers könyvtárunknak küldött ajándékkönyveik.

A titkár bemutatja továbbá a selmeczi fiókegyesület 1889. márczius 22-én 
tartott szakűlésének jegyzőkönyvét, tagjainak névjegyzékét, 1889. évi zárszámadá
sát és 1890. évi költségvetését, melyek tudomásul vétettek.

Dr. Szontagh Tamás másodtitkár leköszönvén tisztségéről, a választmány 
ezt sajnálattal veszi tudomásul és köszönetét fejezi ki dr. Szontagh Tamás másod
titkárnak négy éven át tanúsított ügybuzgalmáért és szolgálattételeért, a mely 
köszönetnek a jegyzőkönyvben is adassák kifejezés.

Titkár fölolvassa a pénztárvizsgáló bizottság jelentését, melyben bizonyítja, 
hogy az 1889. évi pénztárkezelést teljes rendben találta és a pénztárosnak a fel
mentvényt megadni kéri.

A titkár bemutatja a társulat 1889. évi pénztári forgalmáról, pénztáráról és 
vagyoni állásáról szóló jelentést; továbbá az 1890-ik évre szóló pénztári előirány-
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zatot, végre dr. S chafarzik  F e r e n c z , a földrengési bizottság előadója a bizottság 
1889. évi számadásait. Mindhárom rendbeli jelentés tudomásul vétetett.

: A SELMECZI FIÓKEGYESÜLET 18S9. MÁRCZIUS 27-ÉN TARTOTT
SZAKÜLÉSE,

A selmeczi fiókegyesület 1889. márczius hó 27-én Veress J ózsef elnök
lete alatt tartott szakfílésében G-retzmacher Gyula előterjesztette «az elvetett telér- 
részek nyomozására vonatkozó adatait». Bevezetésül fejtegetvén a Zimmermann- 
féle elméletet, mely szerint az elvetett telérrészek keresése történjék, fölsorolja 
saját, Selmecz vidékén gyűjtött adatait, melyek alapján bebizonyítja, hogy a 
Zimmermann-féle szabály nem mindenkor alkalmazható, hanem szükséges a telé
rek feküjén és fedüjén, vagy magában a telérben észlelhető csuszamlási sávok irá
nyát és dőlését megfigyelni, és az elvetett telérrészek fölkeresésénél egymással 
combinatióba hozni. Saját megfigyeléseiből közli és ez értekezésének legérdekesebb 
része, hogy a csuszamlási sávok egy bizonyos központban egyesülnek és ezen 
csomópontot Selmecz vidékén Pjerg közelében a Tanád hegy . képezi. (Ezen 
általános érdekeltséget keltő előadás megjelent a Bányászati és Kohászati Lapok 
1889. évi folyamában.)
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S U P P L E M E N T
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FÖLDTANI KÖZLÖNY
M I T G E T H E I L T E N

ORIGINAL-AUFSÄTZE UND VERHANDLUNGEN
XX. BAND. 1890 JÄNNER-MÄRZ. 1-3. HEFT.

DATEN ZUR GEOLOGIE DES BAKONY.
V o n

Dr. F ranz Schafarzik.

Im Frühjahr 1888 hatte ich Gelegenheit mich Herrn Prof. Dr. J. Szabó 
auf einer Tour durch den Bakony anschliessen zu können. Bei dieser Gele
genheit berührten wir im südlichen Bakony die Halbinsel Tihany, die 
Basaltdurchbrüche des Badacsony, Szigliget, Szt.-György und am Király
hegy bei Kapolcs; im nördlichen Tlieile dagegen die Gegenden von Olasz
falu, Zircz und Kardosrét. Nach Beendigung dieser mehrtägigen Tour setzte 
ich in Begleitung der Herren Osvald Gallik und Dr. J ulius Szádeczky 
die Excursion nach Bakonybél fort, von wo aus wir unsere Schritte auf den 
Somhegy und in das Gerencze-Thal lenkten. Bei dieser kleinen Rundtour 
gelangten wir in den Besitz einiger neueren geologischen Daten, die ich in 
folgenden Zeilen zusammenfasse:

I. Biotit im Basalte des Királyhegy bei Kapolcs.

In den aus den Kapolcser Weingärten beim Hauen herausgeworfenren 
Basalt-Stücken befindet sich eine ganze Reihe von praeexistirenden Mineral
gemengtbeilen. Unter denselben gebührt bezüglich der Menge der basaltischen 
Hornblende der Vorzug, die mitunter selbst in faustgrossen Individuen anzu
treffen ist. Ausserdem finden sich grössere, kleinere Olivinbomben, ferner 
erbsen-bis bohnengrosse Körner von Titaneisen, und endlich hie und da auch 
einige grössere Quarzeinschlüsse vor. Ausser diesen Basalt-Mineralien, die 
tlieilweise bereits von Beudant, ausführlicher jedoch in den einschlägigen 
Arbeiten J ohann Böckh’s und Dr. Karl H ofmann’s angeführt sind, fanden wir 
in zwei Exemplaren noch den braunen Biotit. Es sind dies in dichten schwar
zen Basalt eingeschmolzene braune, ausgezeichnet blätterige, einige Mm 
dicke, und ungefähr 2 Cm im Durchmesser besitzende, unregelmässig be-
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grenzte Krystalle. Ein Spaltblättchen derselben erwies sich im polarisirten 
Lichte isotrop, im convergenten polarisirten Lichte dagegen war ein kleiner 
optischer Achsenwinkel und negativer Charakter zu beobachten.

In ungarischen Basalten gehört Biotit zu den seltener vorkommenden 
Mineralien, in der erwähnten Grösse aber ist derselbe überhaupt noch nicht 
verzeichnet worden.

II. Ueber das geologische Profil am südöstlichen Abfalls-Rücken des 
Somhegy bei Bakonybél.

Die Umgebung des Somhegy bei Bakonybél wurde von Herrn Prof. 
M ax v. H a n t k e n , dem früheren Director der kön. ungar. geologischen An
stalt, aufgenommen. Unsere Beobachtungen bekräftigen zwar in paläonto- 
logisch-stratigraphischer Hinsicht die von M . v. H a ntk en  angegebenen geolo
gischen Formationen, erweitern jedoch einigermassen unsere Kenntnisse 
bezüglich der tektonischen Verhältnisse des Somhegy.

Als wir zwischen Penzeskut und dem Orte Somhegy (Man vgl. 
die Abbildung auf S. 2 (.2) d. ung. Textes) die scharfe Strassenbiegung 
verlassend uns der südöstlichen Seite des Somhegy-Berges näherten, 
stiegen wir vorerst auf Humusboden, der mit verschiedenen Kalkstein
trümmern bedeckt war, aufwärts. Die ersten anstehenden Felsen trafen 
wir erst weiter oben an, in einer mit dem Aneroide bestimmten Höhe 
von 480 Meter. (Man vgl. die Abbildung auf S. 3 (3) d. ung. Textes.)

1. Daselbst kommen ganz flach liegende blos unter 3° nach West 
einfallende licht bräunlich-graue Kalksteinbänke vor, in welchem wir kleine 
Bhynchonclla und Terebratula-Arten, Crinoiden-Stielglieder, sowie ein 
Belemniten-Bruchstück fanden. Die Mächtigkeit dieses Kalksteinlagers be
trägt 20 Meter.

2. In einer Höhe von 500 M stiessen wir auf concordant gelagerte 
grobkörnigere Bänke desselben Crinoiden-Kalksteines, in welchem sich 
ausser dickem Crinoiden-'Stielgliedern noch einige Brachiopoden-Bruchstücke 
vorfanden. Die gesammté Mächtigkeit dieser gröberen Crinoiden-Kalkstein- 
bänke ist 50 Meter.

3. Bei 550 M bildete die oberste Grinoiden-Kalksteinbank ein kleines 
Plateau, auf welches der der untern Kreide angehörige Caprotinen-Kalk 
aufgelagert ist. In diesen Kalksteinen sammelten wir ausser spärlich vor
kommenden Caprotinen zahlreiche Sphärulite. Die Mächtigkeit dieser Kalk
steine beobachteten wir mit 30 M.

4. Bei 580 M erheben sich plötzlich beinahe senkrecht stehende 
Wände eines weissen, dichten, ungeschichteten Kalksteines, in welchem 
wir trotz des eifrigsten Suchens keinerlei Petrefacte finden konnten. Seinem 
petrographischen Charakter nach ähnelt dieses Gestein gewissen Lias-
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oder aber manchen Dach stein-Kalken. Die Mächtigkeit derselben beträgt 
40 Meter.

5. Bei 620 M sind blassrothe, beinahe horizontal liegende Kalkstein- 
Bänke von mässiger Dicke zu beobachten, in welchen sporadisch rhom- 
boedrische Spaltflächen kleiner Crinoiden-Stielglieder glitzern. In diesen 
Schichten fanden wir ausser einigen schlecht erhaltenen Ammoniten- 
Bruchstücken vorwiegend Brachiöpoden, die zumeist der Gattung Tercbra- 
tula diphya angehören. Es fanden sich ausserdem Tercbratula triangulus in 
einem Exemplar, ferner einige kleinere Rhynclionellen und Aptychen vor. 
Bekanntlich sind die angeführten zwei Telebratel-Arten für die tithonische 
Stufe des obersten Jura charakteristisch. Da der unter diesen Schichten 
vorkommende weisse Kalkstein (Nr. 4) wahrscheinlich noch älter ist, so 
folgt hieraus, dass diese Schichten blos durch Verwerfung räumlich über 
die neocomen Caprotinen-Kalke erhoben wurden. Die Terebratula diphya 
Bänke sind 20 M mächtig.

6. Ueber ihnen folgt in einer Höhe von 640 M mit concordanter 
Lagerung ein lichtgrauer, mehr oder weniger dichter Kalkstein, dessen 
dicke Bänke Crinoiden enthalten und mit den am Busse des Berges (Nr. 1 
und 2) angetroffenen Kalksteinen übereinstimmen. Diese Lagerungsver
hältnisse sind deshalb vom Interesse, da im Bakony die Superposition der 
Crinoidenkalke über die Diphya-Schicliten blos an wenig Orten in so an
schaulicher Weise zu beobachten ist, wie gerade an dieser Stelle.

Weiter aufwärts treten die Schichten köpfe noch eine Strecke weit zu 
Tage, doch wird dann der Berg plötzlich flach, indem die weitere Anstei
gung blos 5—6° beträgt; der Aufschluss wird ungünstiger und die Cri- 
noiden-Kalke sind blos in zusammenhangslosen Steinhaufen sichtbar, als 
deren oberflächliche Grenze wir die quer über den Berg ziehende Waldallee 
annehmen können.

7. Jenseits dieser Waldallee liegen blass fleisclirothe bis lebhaft rotli- 
gefärbte Kalksteine umher, in welchen sich mitunter abgerollte Stückchen 
eines weisslich gelben, dichten älteren Kalksteines befinden, wodurch die
selben gewissermassen ein knotiges Aussehen erlangen. In der rőtben Kalk
steinmasse glitzern vereinzelte Calcit-Spaltflächen. Anstehende Schichten 
waren nicht zu sehen. Dieser Ort verdient infolge der zahlreich hier Vor
kommen den Ammoniten Beachtung, unter welchen der wichtigste, Ammo
nites ( Phylloceras) ptychoicus Q u e n s t . ,  als für die Tithon-Stufe be
zeichnend ist. Ausserdem sind noch in schlecht erhaltenem Zustande und 
blos in Bruchstücken Perisphinctes- (Malletianus ?), Haploceras- und Litho- 
ceras-Arten gesammelt worden, deren Gesellschaft noch durch eine grosse 
Nerimea und einige Aptychen ergänzt wurde. Diese Kalksteine sind daher 
der leitenden Bolle des Pliyll. ptychoicum zufolge ebenfalls titlionisch.

Da an anderen Localitäten Phylloceras ptychoicum mit der Terebra-
[3]
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tula diphya auch zusammen angetroffen wurden, können diese zwei 
Schichten auch hier nicht stratigraphisch von einander getrennt werden, 
sondern müssen beide als zur unteren Abtheilung der tithonischen Stufe 
gerechnet werden. Als obertithoniscli werden von Herrn v. H antk en  im Ba
kony vorläufig jene Brachiopoden-führenden Crinoiden-Kalksteine be
trachtet, die am Eperkes-Berge bei Olaszfalu, am Feketehegy bei Bakony- 
bél, und schliesslich auch in unserem Profile an zwei Stellen beiderseits 
des Verwurfes Vorkommen. Genauer jedoch wurden diese Schichten bis 
jetzt noch nicht untersucht.

8. Oben auf der Kuppe des Somhegy-Berges (653 M) sind Felsen
blöcke eines gelben, dichten, zerklüfteten Kalksteines sichtbar, dessen Lage
rungsverhältnisse jedoch nicht genau festgestellt werden konnten. Ausser 
einem Korallen-Durchschnitt von der Grösse eines halben Kreuzers, fanden 
wir sonst keinerlei Versteinerungen. Im Ganzen ähnelt dieser Kalk am 
meisten dem unter Nr. 4 angeführten, ebenfalls versteinerungsleeren 
Gesteine.

Ob aber dieser Kalkstein in Wirklichkeit identisch ist mit dem Ge
stein Nr. 4, konnte selbst aus den angefertigten Dünnschliffen nicht fest
gestellt werden.

III. Ein neues Vorkommen des Gault bei Bakonybél.

Als wir von Bakonybél unsere letzte Excursion in das Gerencze-Thal 
unternahmen, konnten wir uns davon überzeugen, dass thalaufwärts in der 
Richtung' gegen Pénzeskút beide Seiten des Thaies aus Caprotinen-Kalk 
bestehen, ja dass der Bach stellenweise sogar schluchtenartig von denselben 
eingeengt wird. Von Pénzeskút thalabwärts besitzt der Bach eine west- 
nordwestliche Richtung; südöstlich von Bakonybél dagegen biegt das Thal 
plötzlicli nach Südwest ab. Am rechten Ufer dieser Biegung beobachteten 
wir denselben grauen kalkigen Mergel, wie er hei Jásd, Olaszfalu, Lókút 
und heim Akli-Meierhofe den Gault bildet. Nach kurzem Suchen fanden wir 
einen kleinen Turriliten, welcher dem Turrilites Bergeri am nächsten steh t; 
ausserdem entdeckten wir noch das Bruchstück eines kleinen Scaphyten. 
Dieser daher sicher als Gault zu betrachtende Mergel verlängert einerseits 
die Jäsd-Lökuter Zone des Gault bis in die Nähe von Bakonybél, anderer
seits dagegen füllt er einigermassen jene Kluft aus, welche auf der Karte 
zwischen den Caprotinen-Kalken des Gerencze-Thales und den Bakony- 
béler eocänen Ablagerungen bestanden hat.

[ 4 ]



J. SZÁDECZKY : ZUR GEOLOGIE VON MUNKÁCS. 6 t

BEITRÄGE ZUR GEOLOGISCHEN BESCHAFFENHEIT HER 
UMGEBUNG VON MUNKÁCS*

V o n

Dl\ J. S zá d e c z k y .

1. Sedimente.

Im Sommer des Jahres 1887 brachte ich in Gesellschaft des Herrn 
Prof. Dr. S taub  eine Woche in Munkács und seiner Umgebung zu, in der 
Absicht, Pflanzenreste zu sammeln, und meinerseits dabei speziell an den die 
Pflanzenreste führenden Schichten geologische Beobachtungen zu machen.

Das Meiste sammelten wir östlich von Munkács in dem Wäldchen 
zwischen 0. Schönborn und D. Kucsova in einem Stollen, der gegraben 
wurde, um das W7asser aus einer benachbarten Kohlenschürfung abzuleiten. 
Die Pflanzenreste kommen in einem gelten muskovitführenden Thon 
vor. Zwischen den pflanzen führenden Schichten sind eben solche verschie
denfarbige Thone, in die abgerollten Stücke von Karpathen-Sandstein, Quar
zit und festen Thones conglomeratartig zusammengesetzt sind, und die über
haupt in ihren oberen Partien auch viel Quarzkörner enthalten. Die 
Schichten scheinen hier gegen 1—2h (NNO) zu streichen, und verflachen 
sich unter circa 15 Grad.

Etwa 300 Schritt ober dem Vorkommen der Pflanzenreste, im Ufer des 
neben dem früher erwähnten Orte fliessenden Baches ist eine circa 2*5 M 
hohe Wand, welche in ihrem untersten Theile aus den früher erwähnten 
ähnlichen, muskovitführenden Thonschichten gebildet ist, und gleichfalls 
Pflanzenreste enthält. (Man vgl. das Profil auf S. 5 (5) d. ung. Textes.)

a ) Muskovitischer Thon mit Pflanzenabdrücken,
b)  Lignit,
c)  Perlitsand,
d) Perlit- und Bimssteingrus, von Lignit durchsetzt.
e) Bother Quarzsand.

Ober diesen folgt eine durchschnittlich 40 Cm dicke Lignit schickt, die sich 
etwas krümmt, und an ihrem einen Ende durch eine circa 15 Cm dicke, 
und allmälig auskeilende Perlit-Sandschicht unterbrochen ist. Ober dieser 
dickeren Lignitschicht kommen in einem, wenig Muskovitlamellen enthal-

* Im Auszuge mitgetheilt.
[5]
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tenden Feriit- und Bimssteinsand noch einige, ganz dünne, wellenförmig 
anftretende Lignitschichten vor, auf welchen in einer Dicke von circa 50 Cm 
ein fast ausschliesslich aus Quarzkörnern gebildeter rother Sand  folgt. Diese 
Schichten zeigen ein Verflachen von 10—15°, und ein Streichengegen 
Nordost-

Das hei der Eruption stattgefundene Niederfallen des Rhyolithsandes 
hat also hier die Bildung der Lignitschichten gestört und auch vollkommen 
aufgehoben. Einen ähnlichen Fall beobachtete ich im Braunkolilen-Berg- 
werke von Mehadia, * wo die Schichten in der mediterranen Epoche sich 
gebildet haben.

Auch an anderen, minder gut aufgeschlossenen Aufbrüchen bei die
sem Bach ist zu sehen, dass ober dem Lignit Perlitbreccie mit Bimsstein, 
unter ihm aber Thon mit Muscovit vorkommt, und dass dünnere Lignit
adern auch zwischen der Rhyolithbreccie zu finden sind. Die Bildung 
dieses Lignites fällt infolge dessen mit der der Rhyolithbreccie zusammen, 
welches Gestein sich in dem nördl. Tokaj-Eperjesei' Gebirge in der sarmati- 
schen Epoche gebildet hat, weshalb unsere in dem unteren Tlieile des 
Baches gesammelten Pflanzenreste älter sind.

Der zweite Ort, wo wir Pflanzenabdrücke gesammelt haben, war die 
Kohlenbohrung, welche einige hundert Schritte süd-südöstlich von ersterem 
Orte liegt. Das Gestein ist auch hier ein oben weisser, dann gelblicher, röth- 
licher, unten grünlich und bläulich brauner muskovitführender Thon. 
Die von uns gesammelten Pflanzenreste stammen aus der unteren Schicht. 
Das Verflächen und Streichen der Schichten ist im allgemeinen gleich dem 
früheren.

Wir selbst sahen keine Kohlen, weil die ganze Bohrung unter Wasser 
war, aber — wie der Eigenthümer behauptet — folgen die Kohlenschichten 
gleich unter der Oberfläche des Wassers, also unter, oder vielleicht zwi
schen dem muskovitführenden Thon. Sie gehören also einer tiefer liegenden 
Zone an, als der oben erwähnte Lignit.

Herr Advocat J. H u b e r  (der diese und auch andere Schürfungen ver
anlasst hatte), behauptet auch, dass in der Gegend von Munkács mehrere 
Kohlenschichten über einander gelagert sind. Er zeigte uns mehrere Stellen 
in der Umgebung des Dorfes Bukovinka, wo Kohlen tlieils zwischen mus- 
kovitführendem Thon, theils zwischen Pyroxen-Andesit-Tuffen gefunden 
wurden.

Er theilte uns mit, dass man an dem westlichen Rande des östlich 
von Kucsova und Bukovinka liegenden Thaies etwa vor 15 Jahren auf

* Dr. S chafarzik : Aufnahmsberichte der kön. ung. geol. Gesellschaft vom 
Jahre 1884, p. 333.
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Kohlen Bohrungen veranlasst hat, welche Arbeit er später in seine eigenen 
Hände nahm. Man bohrte hier — wie er sagt — 20 Klafter tief hinunter 
und fand drei verschiedene Kohlenlager, das erste in einer Tiefe von circa 
IVa Klafter, das zweite in 8—9 Klafter, das dritte in 14 Klafter Tiefe. Die 
zwei oberen Kohlenschichten sind nicht dick, aber in die dritte drang man 
circa 6Va Klafter weit hinein.*

Wir fanden Pflanzenabdrücke noch in dem hervorspringenden Hügel- 
theil westlich von Kölesén, und in dem nordöstlich von Kustánfalva  gele
genen Steinbruche in einem Pyroxentrachyt (andesit)-brecciaartigen Gestein.

2. Eruptive Massivgesteine.

Auch einige massige Eruptivgesteine fanden wir hei unserem Ausflug, 
die alle zur Gruppe der Trachyte (Andesite) gehören.

a) In der ost-westlichen Richtung von Kustánf alva am oberen Wege 
ist anstehend ein Pyroxentrachyt (Andesit), mit sehr dichter grauer Grund
masse und mit Feldspathkörnern, deren Durchmesser 2—3 Mm beträgt.

Bei der mikroskopischen Untersuchung desselben überrascht uns der 
bei schwächerer Yergrösserung nur sehr selten zu sehende Pyroxen, ob
gleich das Gestein im Ganzen entschieden pyroxentrachytartig ist. Bei stär
keren Vergrösserungen (3—400) aber können wir uns üherzeugen, dass 
fast die Hälfte der kleinkörnigen mikrokrystallinischen Grundmasse aus 
runden, Schinken- oder säulenförmigen Angit-Mikrokrystallen besteht, 
auf welchen sehr oft winzige Magnetitkörner haften, deren äusserer 
Theil manchmal limonitisch verändert ist. Limonitische Streifen kommen 
übrigens auch in der Grundmasse vor. Die hellgrünen Augit-Mikrokry- 
ställchen löschen schief aus, und unterscheiden sich stark durch ihre 
Farbe von dem anderen Theile der mikrokrystallinischen Grundmasse, 
den , weissen, leistenförmigen Feldspathen, die meistens aus 2—3 Zwil
lingslamellen bestehen und unter 30—40° von der Verwachsungsfläche 
auslöschen.

Die Mikrokrystalle erscheinen ohne alle Ordnung durch einander 
verwirrt; Fluidalstructur zeigen sie keine. Zwischen den Mikrokry stallen 
ist eine weissliclie Grundmasse zurückgeblieben, aber diese ist auch nicht 
isotrop, polarisirt weiss, feldspathälmlicli. Ausser den einzelnen Magnetit-, 
Augit- und Feldspathkörnern sind in der Grundmasse auch traubenför
mige Magnetitaggregate, die man für Umwandlungsproducte halten kann. 
Ich fand in einem solchen Aggregat einen parallel auslöschenden Pyroxen,

* Die Munkácséi' Kohle wurde von A. K alecsinzky untersucht. (Bericht d. kgl. 
ung. geol. Anstalt für 1888.)
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infolge dessen wir glauben können, dass diese Magnetitkörner oder wenig
stens ein Tlieil derselben aus Hypersthen entstanden ist. Die Magnetitaggre- 
gate sind theilweise mit Augitkörnern umgeben, ähnlich den ausgefressenen 
corrodirten Hypersthenen in dem zunächst zu beschreibenden Gestein.

Zwischen den grossen Feldspathkrystallen und den Mikrokrvstallen 
der Grundmasse ist kein Uebergang vorhanden. Die Feldspathe sind ziemlich 
unversehrt, und nur längs der Spaltungslinien sind sie kaolinisch umge
wandelt. Wir finden in ihnen grünlich braune, amorphe Einschlüsse ; ausser
dem fand ich mit unbewaffnetem Auge in einem verwitterten Feldspath 
einen grossen Augiteinschluss, dessen zerdrückte Leistclien mikroskopisch 
betrachtet eine graue, lichtgelbe Farbe haben, und deren Extinction bis zu 
48° steigt. Die Feldspathe sind grösstentheils tafelförmige, polysynthetische 
Zwillinge mit einer Ext. von meistens 30—40° ; manchmal bilden sie auch 
Aggregate. Sie zeigen nach der Methode Prof. Dr. S zabö’s folgende Flam
menreaktionen : I. Na 2, K 0, Schm. 0—1 ; II. N a=2, K—0, Schm. =  0— 1 ;
III. Na3—2, K 0— 1. HCl. Lösung C a=3, N a=3, K = l .  Die grossen 
Feldspathe gehören also zur Anorthitreihe.

Bemerkenswerth ist, dass die Grundmasse etwas mehr Na und K ent
hält und viel leichter schmilzt, als der aus ihr auskrystallisirte Feldspath.

Ober diesem Augittrachyt ist Pyroxentrachyt-Sediment sichtbar.
h)  Oestlich von diesem Vorkommen, ungefähr gegen die Mitte des 

Dorfes Kustánfalva zu, fand ich sehr poröse, dunkelgraue, theilweise röth- 
liche Schlacken-Lava, deren Feldspathkörner und auch die Grundmasse 
dieselben Flammenreactionen zeigen, wie der Augittrachyt.

c)  Dem Augittrachyte von Kustánfalva sehr ähnlich ist seiner Grund
masse nach ein Gestein, das wir südöstlich von dem ersteren anstehend 
finden, am oberen Theile des Rothenhaches, gleich unter den Kohlenboh
rungen. Diese Aehnlichkeit bezieht sich aber blos auf die mikrokrystalli- 
nische Grundmasse, denn wir sehen schon bei makroskopischer Betrachtung, 
dass die Feldspathe in diesem Gestein ausgeschieden sind. Ich fand sogar 
einen 5 Mm langen, und 2 Mm breiten Hypersthen-Krystall.

Das Mikroskop zeigt, dass die Augitmikrokrystalle circa den dritten 
Theil der ganzen Grundmasse ausmachen. Im Grossen ist sie sowohl der 
Mikrolithe, als auch den Flammenreaktionen nach ähnlich den früher be
schriebenen Gesteinen.

Die grossen Feldspathe gehören hier meistens auch der Anorthitreihe 
an. Einige von ihnen sind durch Magnetit geadert; andere aber, die in 
limonitisch gefärbte Streifen fallen, haben durch die Spaltrisse infiltrirte 
Limonitflecken.

Ich fand mit dem Mikroskope auch einige grosse Hypersthenkrystalle, 
die infolge dieses Zustandes zeitig ausgeschieden, und durch das später 
in ihrer chemischen Zusammensetzung veränderte Magma angegriffen
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zu sein scheinen. Die Hypersthene sind blass, trotzdem zeigen sie Pleo
chroismus.

Zu den zuletzt ausgeschiedenen Krystallen gehören die Augite, die hei 
mittlerer Vergrösserung hlos als graue Punkte erscheinen.

Diesen Hypersthen-Augittrachyt (Andesit) findet man auf eine ziemlich 
grosse Strecke anstehend; der Bach bahnte sich darin sein Bett.

e)  Unweit von diesem Vorkommen gegen NO finden wir einen, dem 
Dorfe D. Kucsova zugehörenden Pyroxentrachyt-Steinbruch, dessen Gestein 
makroskopisch betrachtet, dem jetzt beschriebenen ähnlich ist.

Seine Grundmasse ist mikrokrystallinisch ausgebildet. Die Mikrokry- 
stalle sind bedeutend grösser, als in den vorigen Gesteinen, haben aber 
keine so deutlichen Grenzen. In erster Beibe sind unter ihnen die meistens 
Zwillinge bildenden Feldspathe zu erwähnen, deren Extinction mit der 
Längsachse einen Winkel von 25° bildet. Ausser diesen finden wir viel 
Augitpunkte und auch theilweise oxvdirte Magnetitkörner.

Es sind ausserdem einige nicht mikrokrvstallinische Flecken in 
der Grundmasse, die aber einen Beginn der weissfärbigen Polarisation 
zeigen.

Die grossen Feldspathe gleichen im allgemeinen den früheren. Den 
Flammenreactionen nach gehören sie der Anorthit- und Bytownitreihe an. 
In einem polysynthetischen Zwilling fand ich in paralleler Lage mit den 
Zwillingslamellen ein Hypersthen-Säulchen.

Auch in diesem Gestein finden wir ein wenig Hypersthen, und auch 
der ist sehr corrodirt, verändert, und die Oberfläche mit kleinen Augit- 
körnern besetzt. Ihr Pleochroismus ist c—grün, b =  licht gelblich grün, 
a=röthlich grün.

Die Augite scheinen auch hier aus einem Magma ausgeschieden zu 
sein, das die Hypersthene eher aufgelöst, als neue gebildet hätte. Ausser 
den vielen Augitmikrokrystallen sind auch einige grössere vorhanden, aber 
man sieht im polarish’ten Lichte, dass sie meistens auch körnige Aggre
gate sind.

Das Gestein dieses Steinbruches ist folglich auch ein Hypersthen- 
Augittrachyt ( Andesit).

f)  Am rechten Ufer des Flusses Latorcza, westlich vom Dorfe Kölesén 
erhebt sich ein vorspringender Hügel, in welchem sich ein Pyroxentrachyt- 
Steinbruch befindet. Oberhalb dieses sind die oben erwähnten Tuffe mit 
Pyroxentrachyt-Breccien, welche Pflanzenabdrücke enthalten.

Im allgemeinen ähnelt dieses Gestein den früheren Pyroxentrachyten. 
Die Mikrokrystalle gehören zu den grösseren ihrer Art, und haben keine 
scharfen Grenzen. Die eine Hälfte der Feldspath-Zwillingsleisten überragt 
die andere. Hm/jü-Mikrolithe sind verhältnissmässig weniger vorhanden, 
und bilden eher Säulchen als Körner. Auch Magnetite sind weniger und

Földtani Közlöny. XX. köt. 1890. [9 ] 5
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haften seltener an den Augiten. Beide sind tlieilweise oxydirt. Die Flammen- 
reactionen sind die der früheren.

Ein wesentlicher Unterschied von den früheren besteht jedoch darin, 
dass die grossen Feldspathe der Labradoritreihe angehören und anstatt der 
gewöhnlichen Zwillingsverwachsungen oft unregelmässig zusammengewach
sene Aggregate bilden. Einige sind an den Spaltrissen kaolinisch uinge- 
wandelt, andere unversehrte Krystalle haben in ihrem Inneren eine röth- 
lich braune, kaolinische Grundmasse eingeschlossen.

Auch einige grosse, oft polysynthetische Augitkrystalle sind vor
handen, von denen einer aus 11 Lamellen zusammengewachsen ist. Sie 
sind schlecht erhalten, zerspalten, und bilden manchesmal Aggregate. Ihre 
Farbe ist licht gelbgrün; Pleochroismus kaum bemerkbar; Extinction 
bis 45°. Hyper sth.cn fand ich in diesem Gestein durchaus nicht, dies ist 
also entschieden ein Augit-Tra,chyt.

g) In diesem Steinbruch kommt auch ein sehr hübscher grüner Opal 
vor, der an seiner Oberfläche mit einer dicken tripoliartigen, weissen, 
erdigen Kruste bedeckt ist. Auch in seinem Innern sind einzelne lichtere 
Adern, die Anfänge einer ähnlichen Umwandlung, welche die tripoliartige 
Kruste hervorgebracht hat.

Dieser Opal besteht — wie wir uns durch das Mikroskop über
zeugen — aus vollkommen isotroper Substanz, in welcher grüne und 
gelbliche Limonitflecken Vorkommen.

Opal scheint in den tracliytischen Gesteinen der Umgebung von Mun
kács stark verbreitet zu sein; so fand ich nördlich vom Dorfe Orosz vég, im 
Weingarten des Herrn T r a x l e r  weissen Opal mit verschiedenen Pflanzen- 
theilen, unter denen Prof. Dr. S taub  die Conifere Gtyptostrobus Euro- 
peus erkannte. Aehnlichen Holzopal besitzt die Sammlung unserer Uni
versität von dem Berge Zsornik bei Selesztó.

h) Aus dem inneren Theile der Festung Munkács ( V árpalanka Jbrachte 
ich ein tlieils rötliliches, tlieils bläuliches Trachytgestein (Andesit), das schon 
bei makroskopischer Betrachtung von den oben beschriebenen Trachyten 
abweicht. Diese Verschiedenheit zeigt sich noch ausgesprochener bei mikro
skopischer Betrachtung, denn vorherrschend äst in ihm ein gelblich graues, 
nicht vollkommen amorphes, sondern grösstentheils schwach polarisirendes 
Magma, in welchem unversehrte Mikrokrystalle fehlen, und nur einzelne 
schlecht ausgeschiedene Feldspatlimikrolitlie und vielleicht aus Pyroxenen 
umgewandelte, lange Limonitnadeln vorhanden sind. Magnetit istin Körnern, 
Stäbchen, Würfeln reichlich vertreten, sie sind aber tlieilweise die Um- 
wandlungsproducte der eisenhaltigen Mineralien. Zum Theile sind sie auch 
limonitisch umgewandelt.

Die grossen Feldspathe fangen an manchmal kaolinisch zu werden, 
und haben Grundmasse-Einschlüsse. Sie gehören den Flammenreaktionen
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nach der Andesin- und Labradoritreihe an. Die meisten von ihnen löschen 
unter 20° aus, aber der Extinctionswinkel übersteigt zufällig auch 30 Grad. — 
Unter den Pyroxenen herrschen entschieden die Hypersthene vor, die gröss- 
tentheils klein und nicht ganz rein sind, Magnetitrahmen haben, und in den 
Querspaltungen ausgeschiedenen Magnetit enthalten. Ihr Pleochroismus ist 
stark : 6= grün (wie heim Augit), b = gelb lieh grünlichbraun ; ä —rötlilich- 
braun. Im Querschnitte finden wir die Flächen oopoo (100) und ooPoo (010) 
stärker ausgebildet, als die der ooP (110).

Hi/pzUKry stalle kommen sehr untergeordnet v o r; sie sind an ihren 
Enden abgeschmolzen, haben eine licht gelblichgrüne Farbe, und sehr 
schwache Polarisation.

Ganz neu ist in diesem Gestein der Amphibol; er kommt nur sein- 
untergeordnet und stark verändert vo r; hat einen dicken Magnetitrahmen, 
ziemlich starken Pleochroismus und eine Extinction von 15° (c=p).

Wir finden auch grössere magnetitische und limonitische Flecken, die 
Verwitterungsproducte der Amphibole oder vielleicht der Biotite.

Das Gestein der Festung Munkács ist also ein von den übrigen be
schriebenen Gesteinen wesentlich verschiedener Hypcrsthen-Augit-Amphi- 
boltrachyt ( Andesit).

Ausser diesen von mir gesammelten Gesteinen habe ich von Herrn 
Ingenieur G. B á th o r y  eine kleine Sammlung der beim Munkäcs-Beszkider 
Eisenbahnbau verwendeten Gesteine bekommen, die zum Tlieil den be
schriebenen ähnlich sind.

i )  Von diesen will ich jetzt blos das Gestein des Kishegy bei Munkács 
erwähnen, welches überhaupt als Würfelstein verwendet wurde, obwohl es 
seines starken Verwitterungszustandes wegen als solcher nicht besonders 
verwendbar zu sein scheint. Die Grundmasse ist ein graues, amorphes Magma 
mit wenigFeldspath-Mikrolithen und vielem Magnetit. Die grossen Feldspathe 
gehören meistens der Andesinreihe an. Es sind darin auch grössere Mag
netit- und Hämatitaggregate, die im Grossen deutlich zeigen, dass sie die 
Umwan dlungsproducte eines gut spaltbaren, eisenliältigen Minerals (Biotit 
oder x\mpliibol) sind. Umgewandelte rotlifärbige Biotitlamellen erkennen 
wir auch mit unbewaffnetem Auge.

[ii] 5 *
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BEITRÄGE ZUR FOSSILEN FLORA DER UMGEBUNG VON
MUNKÁCS. *

V o n

Dr. M. S t a u b .

(Mit einer Tafel.)

Das Gebiet, in welchem die in den folgenden Zeilen aufgezählten 
Pflanzenreste von mir im Jahre 1887 gesammelt wurden, und denen auch 
jene beigezählt wurden, die unser Mitglied, Herr Dr. L. T r a x ler  im Jahre 
1888 mit seltenem Eifer zusammentrug, ist in der Abhandlung meines da
maligen Reisebegleiters Herrn Dr. J. S zádeczky  beschrieben. In der Hoffnung, 
dass wir in dem Trachyttuffe, der das breite Bett der Latorcza umsäu
menden Berge eine reiche Ausbeute machen würden, sahen wir uns bald 
enttäuscht; auch ist der Erhaltungszustand der meisten Exemplare ein 
solcher, der den Wünschen des Fachmannes nicht entsprechen kann ; den
noch aber kann unsere Excursion auch solche Resultate aufweisen, die der 
Mittheilung werth sind.

Nordöstlich von Munkács liegt am rechten Ufer der Latorcza die 
Gemeinde Kustánfalva, in deren Umgebung ich folgende Pflanzenreste 
sammelte : Phoenicites borealis F r., cf. Quercus Drymeja U ng ., (Qu . pseudo- 
ilex Kov.), cf. Quercus pseudorobur Kov., cf. Fagus Deucalionis U ng ., cf. 
Carpinus grandis U ng ., Ficus tiliaefolia Al. B r ., cf. Acer integerrimum Vív. 
(A. trachyticum Kov.), cf. Acer sp., an Acer Sanctae crucis S tur vel Liquidam- 
bar Europaeum Al. B r ., Phaseolites an sp. n.

Unter diesen Resten sind die Blätter von Ficus tiliaefolia A. B r . noch 
am vollständigsten erhalten.

Am linken Ufer der Latorcza, nord-nordöstlich von Munkács erhebt 
sich der Kölesén benannte Berg, westlich von diesem fand ich in dem Tra
chyttuffe eines Hügels folgende Arten :

Castanea Kubinyii Kov., cf. Carpinus grandis U ng ., Carya Heerii 
E t t g s h . sp., Phyllites sp. und das Fragment eines Rhizoms.

Am vollständigsten sind von diesen die Blätter von Castanea Kubinyii 
Kov. und Carya Heerii E t t g s h . sp. erhalten.

Nicht viel glücklicher war Herr Dr. L. T r a x l e r , als er im  folgenden 
Jahre diese Gegend aufsuchte, denn in dem Tuffe des östlich vom Kölesén 
liegenden Berges fand er nach vieler Mühe folgende, ebenfalls sehr schlecht 
erhaltene Pflanzen:

* Im Auszuge aus der am 6. März 1889 der Gesellschaft vorgelegten Abhandlung 
mitgetheilt.
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Glyptostrobus Europäern B r n g t . sp. (Zweig u n d  Zapfen), Garpinus 
grandis U n g ., cf. Fagus sp., Laurus primigenia U n g . vei L . ocoteaefolius 
U n g ., PhyHites sp. 2.

In der Umgebung der südöstlich von Kustánfalva liegenden Gemeinde 
Kucsova fanden wir in verhältnissmässig zahlreicheren und besser erhal
tenen Exemplaren die Blätter von Ficus tiliaefolia A l . B r ., Gastanea Ku- 
binyii Kov., Glyptostrobus Furopaeus B r n g t . sp., Phyllites cf. Rhus sp., 
Phyllites cf. Juglans sp., und einen Furchtrest, der aller Wahrscheinlich
keit nach zu Litpiidambar Europaeum A l . B r . gehört und schliesslich viele 
Fragmente der von Kustánfalva erwähnten Phoenicites borealis F r .

Mit Ausnahme der letzteren Pflanze erinnern die übrigen in ihrem 
Ensemble lebhaft an die Flora der sarmatischen Stufe, wie wir diese aus der 
Zusammenstellung D. S t u r ’s (Jahrb. d. k. k. geol. Beiclisanst. Bd. XVII,
S. 110, 113) kennen.

Die Beschreibung jener Pflanzen, welche wir in dem muskovitisclien 
Thone des Hangenden und Liegenden eines Stollens zwischen Felsö-Kere- 
pecz und Nemet-Kucsova fanden,* verschiebe ich auf eine andere Gelegen
heit, denn ich habe nach Durchsicht derselben Ursache, dieselben für 
älteren Alters als die der sarmatischen Stufe zu betrachten.

Damit will ich zur Beschreibung der den Glanzpunkt der Sammlung 
bildenden

Phoenicites borealis Fr.
übergehen.

Schon bei Gelegenheit meiner Excursion sammelte ich bei Kustán
falva solche Blattfragmente, die den Typus der Monocotylen zeigten, und 
von wem immer als die Beste eines Gramineen- oder Cyperaceenblattes be
trachtet worden wären; meine Ueberrascliung war daher gross, als ich in 
der Aufsammlung des Herrn Dr. L. T r a x ler  ausser ferneren Fragmenten 
auch ein solches vorfand, welches auf jeden Zweifel ausschlies- 
sende Weise zeigte, dass die vermeintlichen Grasblätter einer der schön
sten Palme, der Dattelpalme angehören.

Wir wissen, dass die ersten fossilen Fragmente von Phoenix vom 
Grafen G. S t er n ber g  (1825) als Gycadites salicifolius (Versuch e. geogn. 
Darst. d. Fl. d. Vorw. II, p. 195. T. XL, Fig. 1) und G. angustifolius (1. c. 
Fig. 4) beschrieben wurden; später aber von F. U n g er  (Gen. et spec. pl. 
foss. p. 333) als Phoenicites salicifolia und Ph. angustifolia betrachtet 
wurden; obwohl die Abbildungen beider Fragmente, wie P. F r ie d r ic h  
(Beitr. z. Kennt, d. Tertfl. d. Pr. Sachsen. — Abhdlgn. z. geol. Specialk. 
Preuss. etc. 4. Heft, IV. Bd., p. 19) hebt, zum Vergleiche nicht sehr hervor
geeignet sind.

* Man vgl. Szájdeczky’s Abhandlung in diesem Hefte S. 61 [5] ff.
[ 13]
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Phoenix-Fragmente beschrieb auch (1828) A. B r o n g n ia r t  (Prodr. d’une 
hist. d. vég. foss. p. 121 et 208, fide F. U n g e r : Gen et spec, plant, foss. 
p. 333; ferner Tabl. d. gen. pag. 113, fide G. d e  S a po r t a  : «Etud. s. la 
vég. etc. Suppl. I. p. 39 Adnot.) von Puv (Haute-Loire), wo in der Arkose 
neben dem Fiederblatt auch die Blüthenscheide gefunden wurde. B r o n g 

n ia r t  benannte seine Pflanze Phoenicites pumilus ; d e  S a po r t a  taufte sie 
auf Palaeophoenix Aymardi um (Essai d. er. s. 1. pl. d. arcosé de Brides 
prés le Puy-en voley. — Ann. Soc. d’agric. d. arts et comm. du Puy, 1879, 
vol. XXIII).

F. U n g e r  beschreibt aus den berühmten Mergeln von Radoboj Phoe
nicites spectabilis (Chi. prot. p. 39—40. Tab. XI); das unanscheinliche 
Blattfragment aber, welches dieser Forscher aus der Flora von Sotzka unter 
demselben Namen beschreibt (Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss., Bd. II, 
p. 158. Tab. XXIII, Fig. 9), wird kaum hieher gezählt werden dürfen.

Ebenso kann man die Identität jener Exemplare angreifen, welche
0. H e e r  aus den tertiären Schichten der Schweiz (obere blaue Mergel des 
Tunnels von Lausanne, Hohe Bhonen. — Fl. tért Helvet. Bd. I, pag. 94.
T. XXXIX.) als U n g e r ’s Pflanze beschreibt. Beide Blätter — das von Ra
doboj und aus der Schweiz — stimmen aber in ihrer ansehnlichen Grösse, 
welche nach den Autoren 3'2 M betragen habe, überein.

W. Ph. S c h im p e r  (Traité de pal. vég. II. p. 497) erwähnt, dass N o u l e t  

Phoenicites spectabilis Ung. in der mioeänen Molasse des rechten Ufers 
des Flussbettes der Ariége bei Toulouse gefunden habe (Quelq. pl. foss. de 
l ’étage mioc. des env. de Toulouse, p. 9); dem Citat lässt sich entnehmen, 
dass die Pflanze nicht abgebildet wurde.

Auffallend ist der grosse Palmenreichthum der tertiären Zeit Italiens ; 
von dort kennen wir die meisten Reste; sie sind aber in so rohen Zeich
nungen wiedergegeben, dass es oft schwer hält, Diagnose und Abbildung 
mit einander richtig zu vergleichen, oder die einzelnen, als solche beschrie
benen Arten von einander gut zu unterscheiden. Man vgl. auch diesbe
züglich A. S c h e n k  in Zittel’s Handb d. Pal. II. Ahth. S. 383.

Hier ist in erster Linie E. S is m o n d a ’s Phoenicites Pallavicini zu er
wähnen, welche bei Cadibona in dem das Hangende eines Lignitflötzes bil
denden plastischen Thone gefunden wurde. Sie wurde zweimal abgebildet 
(Prodr. d’une Fl. tert. du Piemont, p. 625, 537, Tab. IY. — Mat. p. serv. 
ä la Pal. du tert. Piemont, p. 26, T. XXXHI). Das Blattfragment erinnert an 
Ph. spectabilis Ung. Die Fiedern sind schmal, aber keinesfalls so schmal 
wie bei dieser, und daher von ihrer Basis an gleichmässig verbreitert.

A. M a sso l o n g o  beschrieb folgende «Arten« :
Phoenicites Wettinoides (Palseophyta rariores, pag. 46). Ph. Veronensis 

(1. c. pag. 48), Ph. Danteana (1. c.) von den Vegroni; ferner aus der Umge
bung von Salcedo: Phoenicites Sanmicheliana (1. c. pag. 63); später aus-
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führlich beschrieben und abgebildet von E. V i s ia n i  (Palm. pin. tért. agri 
Veneti. — Mem. d. Inst. ven. d. sc. lett. et art. vol. XI, 1864, pag. 444. 
Tab. XIII. Fig. 1, A, B); Ph. Italica (Synops. palm. foss. Nr. 5 et Visiani, 1. c. 
pag. 44:2, Tab. XII, XXIII). Ph. Lorgnana (Massolongo 1. c. Nr. 4 et Visiani,
1. c. pag. 445. Tab. XIV. Fig. 1, 2); Ph. Fracastoriana (Mass. 1. c. Nr. 
7 et Vis. 1. c. pag. 447. Tab. XIV, Fig. 3, 3 A(.

Diesen schliessen sich die von demselben Fundorte herstammenden, 
und von V is ia n i  beschriebenen Arten an, nämlich :

Phoenicites rarifolia (1. c. pag. 445. Tab. XIII, Fig. 2, A, B), welche 
meiner Ansicht nach zu Ph. Sanmicheliana gehört; Ph. Massolongiana (1.
c. pag. 447. Tab. XV, Fig. A, B, C); Ph. densi folia (1. c. pag. 448. Tab. XVI, 
Fig. A, B), welche ich von Ph. Fracastoriana M a s s , nicht unterscheiden 
kann ; Ph. magnipes (1. c. pag. 449. Tab. XVII), von der ich es für unwahr
scheinlich halte, dass sie zu Phönix gehöre.

Von unbekanntem Standorte, aber wahrscheinlich ebenfalls von Sal
cedo, beschrieb V i s i a n i  Phoenicites Zignana (1. c. pag. 450. Tab. XIV, 
Fig. A, B), dessen Zugehörigkeit zu Phoenix ich ebenfalls bezweifle.

V i s i a n i  beschrieb noch unter dem Namen Hemiphoenicites einige 
Beste, aber die rohen Abbildungen bekräftigen nicht die Annahme, dass 
der tertiäre Boden Italiens so viele «Palmenarten») trug.

Im Jahre 1883 begegnen wir wieder der Beschreibung einer neuen 
Phoenix-Art. Es ist dies Phoenicites borealis, welche P. F r i e d r i c h  aus der 
Knollenstein-Flora von Nachterstedt bei Aschersleben beschreibt (Beitr. z. 
Kenntn. d. Tertfl. d. Pr. Sachsen. — Abhandl. z. geol. Spezialk. v. Preus- 
sen etc. Bd. IV, S. 17. Taf. III).

An dem schönen Exemplar ist dieBhachis gut erhalten, welche rinnig 
ist, aber in dieser Binne eine hervortretende Bippe zeigt. Die Fiedern der 
linken Seite sind zwar abgebrochen, aber ihre Ansatzstellen sind sichtbar, 
und indem auf der rechten Seite neun Fiedern erhalten blieben, so kann 
man die altemirende Anordnung der Fiedern erkennen ; ebenso die Ent
fernung bestimmen, in welcher sie von einander stehen. Die Fiedern sind 
am Grunde verengt und ihr Band stark induplirt, hald aber verflachen 
und verbreitern sie sich wieder und der Mittelnerv, der an der Basis noch 
einen kräftigen Kamm darstellte, nimmt wieder das Ansehen eines gewöhn
lichen Mittelnervs an.

Die grösste Länge der schmalen, linienförmigen Fiedern beträgt 
315 Mm, die grösste Breite 15 Mm. Die mit dem Mittelnerv parallel ge
henden feinen Nebennerven sind an F r ie d r i c h ’s Exemplar nicht zu sehen. 
Dem Autor fiel es alsbald auf, dass das Blatt vorzüglich jenem Typus 
sich anschliesst, der durch die dem italienischen Mitteloligocän angehö- 
rigen Exemplare, nämlich Phoenicites Italica M a s s ., Ph. Lógna,na M a s s . ,
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Ph. Sanmicheliana Vis., Ph Fraccistoriana Mass, und Ph. densifolia Yis. 
vertreten ist.

Es ist nun von Interesse, dass mein Exemplar von Munkács, soweit 
es eben erhalten ist, vollständig mit der mitteldeutschen Dattelpalme über
einstimmt. Man erkennt zwar an meinem Exemplare nicht die starke 
Bhachis. die im Gesteine verborgen liegt, aber man sieht die starke, die 
Mittellinie durchziehende 14‘5 Mm lange Bippe, an deren Seiten die Fie
dern erhalten blieben. Auch diese alterniren mit einander und zwar in Ent
fernungen von 32—45 Mm, ebenso wie die Exemplare F r ie d r i c h ’s , sind sie 
an ihrer verengten Basis induplirt, so dass sie kammartig erhöht sind, ver
breitern sich aber alsbald. Das längste Fiedern-Fragment ist 170 Mm lang 
und 20 Mm breit, und wäre somit um 5 Mm breiter als die breiteste 
Fieder an F r i e d r i c h ’s Exemplar; messen wir aber die Breite der Fiedern 
beider Blätter, sowohl des sächsischen wie des ungarischen, in einer Höhe 
von 10 Mm von ihrer Basis an, so finden wir gar keinen Unterschied. Unser 
Fragment ist noch dadurch ausgezeichnet, dass die Fiedern zu beiden 
Seiten der Bhachis erhalten blieben, und dass an den unteren Fiedern der 
linken Seite die mit dem Mittelnerv parallel gehenden Nebennerven gut 
sichtbar sind. Diese stehen 1— D5 Mm weit von einander entfernt.

Meiner Ansicht nach zeigt daher das Blatt-Fragment von Munkács gar 
keine Eigenthümliclikeit, welche es von dem sächsischen Blatte trennen 
würde.

Unsere Kenntnisse über die urweltlichen Vorfahren der Dattelpalme 
ergänzen noch folgende Daten :

S is m o n d a  (1. c.) bildet unter Fig. 6, Taf. XIII auch die Blattscheide von 
Phomicites Pallavicinii a b ; zu den Phoenix-Arten zählt A. S c h e n k  (1. c. 
pag. 373) auch H e e r 's Calamopsis Bredana (Fl. tért. Helv. III, p. 169, 
T. CXLIX); L. C r ié  erwähnt Phoemcites Gaudryanus aus dem eocänen 
Sandsteine von Cheffes (Essai s. c. pl. foss. de Cheffes [Main-et-Loirej. — 
Bull. Soc. hist. nat. Augers 1884, p. 462 et Compt. Bend. Tom. 102, p. 184), 
aber ohne nähere Beschreibung und Abbildung; H. C o n w e n t z  (Die Fl. d. 
Bernsteins. Bd. II, p. 8, T. I, Fig. 5—9) beschreibt die Blüthe von Phoenix 
Eichleri, die von der Blüthe der recenten Dattelpalme nicht zu unter
scheiden sei; schliesslich weist A. S c h e n k  (A. Engler’s Bot. Jahrb. III, 
p. 405) nach, dass C o t t a ’s Perfossus punctatus benanntes Stammfragment 
(Cotta, Dendrolithen, p. 53, T. X, Fig. 4, excl. Fig. 5, 6) am meisten an die 
Structur des Phoenixstammes erinnere.

Die Verbreitung der fossilen Phoenixreste :
Eocän: Phoenicites pusillus Brngt. (Puy), Ph. Gaudryanus Crié (Cheffes). 
Unteres Oligocän: Ph. borealis Fr. (Nacliterstedt).
Mittleres Oligocän: Ph.PallaviciniSisM. (Cadibona). — Ph. Wettinoides M a s s .

Ph. Veronensis M a s s . — Ph. Danteana M a s s . (Vegroni.) — 
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Pli. Sanmicheliana M a ss ., Ph. Italica M a ss . Ph. Lorgnana 
M a s s ., Pli. Fracastoriana M a s s ., Ph. rarifolia Yis., Ph. 
ZignanaVis. (Salcedo). — Ph.EichleriCoNw. (Bernstein). 

Oberes Oligocän: ?Ph. angustifolia S t b g ., Ph. salicifolia S t e g . (Altsattl).
Ph. spectahilis U n g . (Sotzka? Hohe Bhonen). 

Calamopsis Bredana H e e r  (Oeningen, im Kesselstein). 
Unteres Miocän : Ph. spectahilis U n g . (Lausanne Tunnel, Toulouse).
Mittleres Miocän : Ph. spectahilis U n g . (Kadoboj).
Oberes Miocän : Ph. borealis F r . (Munkács).

Die 11 recenten Phoenix-Arten sind in ganz Afrika (mit Ausnahme 
von Kohari, Capland und der ostafrikanischen Inseln); ferner in Arabien, 
Westasien im Gebiete des Euphrat und Tigris, in beiden Indien bis zu den 
Sundainseln und Cochinchina verbreitet; durch die Cultur gelangte aber 
Phoenix dactylifera L. auch in das südlichste Europa und nach Ameiika.

Ü B E R  DAS GEOLOGISCHE PRO FIL D ES SCHEM NITZER K AISER  
FRANCISCI ERBSTOLLENS.

Von

L u d w i g  C s e h .

(M it  e in e r  T a fe l.)

Die im Erbstollen vorkommenden Gesteine sind folgende: Pyroxen- 
Trachyt als jüngstes Gestein von dunkelgrauer bis lichtgrauer Farbe, das 
aber mitunter selbst grünsteinartig wird.

Die Gemengtheile dieses meist dichten Gesteines sind : basischer 
Feldspath, Pyroxen und Magnetit, welch letzterer durch seine Menge die 
dunklere oder lichtere Farbe desselben bedingt. Biotit, Quarz, Amphibol 
sind blos hie und da als accessorische Gemengtheile zu beobachten. Der 
Pyroxen-Trachyt ist das jüngste Produkt im Cyclus der Trachyt-Eruptionen.

Hierauf folgt der Biotit-Trachyt mit Orthoklas- und Andesin-Feld- 
spathen. Derselbe ist porphyrisch, doch kommen grobkörnige, ja selbst 
beinahe granitische Varietäten vor, die von Hrn. Dr. J. S z a b ó  als syenitische 
Biotit-Orthoklas-Traehyte bezeichnet werden. Dr. J .  S z a b ó  hält den syenit
artigen für älter, da er vom porphyrischen durchsetzt wird.

Der Biotit-Orthoklas-Trachyt stellt den ältesten Typus dar, mit dem 
die Eruption der Trachyte ihren Anfang genommen hat. Seine Gemeng
theile sind röthlicher Orthoklas, Kalknatronplagioklas, Biotit, Amphibol 
und Quarz.

Als älteste Gesteine überhaupt sind zu nennen der Quarzit, die Arkose 
{Aplit), ferner glimmeriger Thonschiefer und Gneiss.
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Dieses wären die Gesteine, die im Erbstollen angetroffen werden und 
somit übergehe ich auf deren Lagerungsverhältnisse, wie sie auf der ungefähr 
6400 M langen Strecke zwischen dem Mundloch, dem Lill-, Zipser-, und 
dem Pjerg-Schachte zu beobachten sind.

Am Eingänge wurde syenitischer Biotittrachyt angefahren, der bis 
220 M anhält, dann folgt bis 670 M Pyroxentrachyt und von hier bis zum 
Lill-Schacht porphyrischer Biotit-Trachyt. Bei 1000 und 1135 M wurden 
die Allerheiligengänge, bei 1300 M der Wenzelgang, bei 1500 M der sog. 
Erzgang durchschnitten. Diese Gänge kommen ausschliesslich im porphy
rischen Biotittrachyt vor. Vom Lill-Schacht (1680 M) an ist der Stollen 
670 M in syenitischem Biotittrachyt, hierauf 20 M im Gneiss, dann aber
mals 60 M im porphyrischen Biotittrachyt getrieben, bis er bei 750 M den 
Gneiss und die grünen Kieselschiefer erreicht. In diesem letzteren verbleibt 
der Stollen bis 950 M und tritt dann bis 1330 M wieder in porphyrischen 
Biotittrachyt, von wo an bis zum Zipser-Schacht (1540 M) syenitischer 
Biotittrachyt folgt. Auf dieser Strecke wurde blos zwischen dem Lili- und 
Zipser-Schachte der bei 2 M mächtige blei- und kupferhältige Berenleitner 
Gang aufgeschlossen.

Vom Zipser Schacht an führt der Stollen gegen Pjerg zu in SO-licher 
Dichtung 2000 M weit durch sehr verschiedene Gesteine. Interessant ist 
der erste Abschnitt bis 1020 M, da wir hier den syenitischen Biotittrachyt, 
theils verästelnde, theils gangartige Eruptionen bildend im Aplit, im Gneiss 
und den kieseligen grünen Schiefern sehen.

Vom Zipser-Schacht an gerechnet, finden wir zwischen 1020 und 1780 M 
abwechselnd blos syenitischen und porphyrischen Biotittrachyt, darüber 
hinaus bis zu 2000 M stossen wir zwar auch noch auf porphyrischen Biotit
trachyt, doch blos Einschlüsse im Pyroxentrachyt bildend, welch letzterer 
hierauf bis zum Pjerg-Schachte ausschliesslich dominirt. Im Pyroxentrachyte 
finden wir u. a. den Theresiengang.

Anlässlich meiner Aufnahme beobachtete ich, dass sowohl im Gneiss, in 
den kieseligen grünen Schiefern, und Aplit, sowie auch im porphyrischen und 
syenitischen Biotittrachyt Pyrit, Markasit, besonders aber Galenit in grös
seren Massen vorkommt, doch bilden diese Minerale, obwohl seltener, auch 
regelmässige, wohlentwickelte Gänge. 360 M vom Zipser Schacht befindet sich 
ein bei 9 M mächtiger Kiesgang, dessen Erzgehalt in einem Meterzentner 
4*0 Kg Kupfer und 0*012 Kg goldisch Süber beträgt. Bei 400 M sehen 
wir einen 5 M mächtigen Kalkspath- und Quarzgang, welcher 0*003 Kg 
goldisch Silber enthält, bei 1445 M dagegen im syenitischen Biotittrachyt 
an mehreren Stellen Bleierzeinlagerungen, welche jedoch keine regelmässige 
Gruppe gebildet haben. Diese letzteren sind beiläufig auf einer Strecke von 
60 M zu beobachten, mit einem Erzgehalt von 19 Kg Blei und 0*035 Kg 
goldisch Silber. Bei 1910 M befindet sich die Francisci-Kluft, deren Erz-

[18]



KAISER FRANCISCI ERBSTOLLEN. 7 5

gehalt 0048 Kg goldisch Silber beträgt; beim 2000-ten M finden wir einen 
4 M mächtigen Kalkspathgang (Amalien-Gang?), und schliesslich bei 
1280 M den Theresien-Gang.

In der Richtung des Kaiser Franz-Erbstollens dagegen beobachtete 
ich über Tag folgendes :

Der Stollenmund ist, wie bereits erwähnt, in syenitischem Biotit- 
trachyt angelegt worden, auf welchen aber bald darauf in nächster Nähe 
Pyroxentrachyt folgt. Wir finden ihn in der Linie des Erbstollens 180 M 
vom Mundloch entfernt, von wo an derselbe bis an das jenseitige Gehänge 
des Brenner-Thaies anhält und beim 430-ten M mit porphyrischem Biotit
trachyt in Contact tritt. Bei 910 M stossen wir abermals auf Pyroxen
trachyt, welcher noch 60 M bis zum Hodritscher Tliale anhält. Wie das 
Profil lehrt, ergiessen sich hier die Pyroxentrachyt-Laven über den porphy- 
rischen Biotittrachyt. Von hier an bis nahe zum Lili-Schachte wird das sog. 
«Ziegenleiten»-Gebirge von Quarziten gebildet, die wie aus dem Profile 
ersichtlich über dem porphyrischen Biotittrachyt liegen. In der nächsten 
Umgebung des Lill-Schachtes, sowie weiter südlich und östlich gegen den 
Zip3er-Schacht zu, können wir porphyrischen Biotittrachyt verzeichnen.

Gegen den Zipser-Schacht zu wird dieses letztere Gestein von Quarzi
ten begrenzt, welche dann bis zu 1380 M anhalten, um dann aufs neue 
von porphyrischem Biotittrachyt abgelöst zu werden. 60 M westlich vom 
Zipser-Schacht finden wir einen Contact zwischen porphyrischem und 
syenitischem Biotittrachyt.

Im Profile ist ersichtlich, dass der porphyrische Biotittrachyt den 
syenitischen durchsetzt und gleichzeitig den Quarzit- und Gneiss-Complex 
emporgeschoben hat. Ueber diese Grenze hinaus finden wir in der Rich
tung des Erbstollens den syenitischen Biotittrachyt nicht mehr.

300 M vom Zipser Schachte entfernt tritt der Quarzit wieder mit 
Pyroxentrachyt in Berührung, welcher bis 790 M enthält, wo dann abermals 
Quarzite sichtbar werden. Bis 1530 M finden wir blos diese letzteren 
Gesteine, von da ab aber bis zum Pjerg-Schachte dagegen ausschliesslich 
Py roxentrachy t.

Wir sehen daher, dass der Pyroxentrachyt zwischen die Quarzite ein
gekeilt ist, also durchbricht und dass derselbe andererseits den syenitischen 
Biotittrachyt, in welchem sich zahlreiche Gneisseinschlüsse vorfinden, 
deckenförmig überlagert.

Der porphyrische Biotittrachyt breitet sich unter den Quarziten und 
dem Pyroxentrachyt aus, andererseits aber bildet er, sowie auch der syeniti- 
sche Biotittrachyt, Eruptionen in den kieseligen grünen Schiefern, im Aplit 
und dem Gneiss.
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ZUR GEOLOGIE DES DJEBEL-BU-KORNEIN IN TUNIS.
Von

J. J ankó ju n .

(Vorgetragen in der Sitzung am 6. November 1889.)

Mit zwei Abbildungen.

Infolge des Auftrages der Handelskammer von Budapest hatte ich 
im Laufe dieses Jahres (1889) wieder das Glück, eine Studienreise nach 
Nordafrika zu unternehmen, und besuchte ich bei dieser Gelegenheit den 
Küstenstrich von Tripolis-Tunis-Algerien.*

Obwohl die Stadt Tunis zu den best bekannten Nordafrikas gehört, so

* Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit zu meinem Artikel «Zur Geologie 
Egyptens» (Földtani Közlöny Bd. XIX. S. 383) zwei Bemerkungen zu machen. In 
•Credner’s «Elemente der Geologie» und in anderen deutschen Werken fand ich die 
Angabe, dass der geologische Bau, die kalkige Formation der schmalen Erdzunge 
vor dem Delta Egyptens schon länger bekannt sei. Meinem Wissen nach theilt dies 
Credner nicht auf Grund seiner eigenen Erfahrung mit und giebt aber auch nicht 
die Quelle an, der er diese Angabe entnommen und nachdem ich in der ganzen mir 
bekannten Fachliteratur, selbst in der ausgezeichneten Bibliothek der «Société Géo- 
graphique Khediviale» keine selbstständige Beobachtung vorfand, die dieses Resultat 
ergeben hätte, so bin ich gezwungen anzunehinen, dass Credner nicht richtig infor- 
mirt wurde und infolge dessen den von Alexandrien bis Abukir reichenden Kalkzug 
auch auf die übrigen Theile der nördlichen Küstenlinie Egyptens ausdehnte. In 
Bezug auf diesen Gegenstand ist jene Bemerkung ausserordentlich interessant, die 
Baron Franz Tóth, der seine Studien an der Pariser Militäringenieur-Akademie absol- 
virte und der der erste Europäer war, der den Suezkanal projectirte, von den topo
graphischen Verhältnissen des Basis des Delta’s machte. «Es ist eine wichtige Beobach
tung», sagt Baron Tóth, «dass das Delta höher liegt als die übrigen Theile Egyptens 
und dass es oberhalb des Meeres der Palmenwald von Burluss berandet, dessen 
Terrain viel höher ist als die benachbarten Wässer und diese topographische Bemer
kung ist hinreichend, jene Theorie umzustürzen, derzufolge das Delta durch Sedi
mente entstand». (Tott, Mem. sur les turcs et les tartares, T. IV., p. 24.) Die Fol
gerung Tóth’s ist zwar nicht richtig, was schon durch die Geologie leicht zu bewei
sen ist, aber seine Beobachtung ist getreu und wahr, wovon ich mich im Jahre 
1888 persönlich überzeugen konnte; als Ergänzung hiezu füge ich jene meiner Beob
achtungen hinzu, dass die ganze nördliche Küstenlinie auf einer unterseeischen 
Kalkbank ruht und aus dem Sande des Meeres und der Wüste und aus dem Schlamme 
des Nils erbaut wurde, welche schon zu jenen Zeiten vorhanden war, als das Gebiet
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bildet dennoch der in seiner Nähe befindliche Djebel-Bu-Kornein, der nicht 
nur in Tunis und seiner Hauptstadt, sondern überall von Gibraltar bis zum 
Bosporus seiner an seinem Busse entspringenden Thermen von Hammam- 
Lif wegen berühmt ist, in geologischer Beziehung beinahe eine terra incog
nita. So finden wir in P e t e r m a n n ’s Mittheilungen vom Jahre 1888 die Ar
beit B l a n c k e n h o r n ’s , 1 in welcher er die Zusammenstellung unserer bishe
rigen Kenntnisse der geologischen Verhältnisse Afrikas unternimmt. Seine 
erste hieher bezügliche Mittheilung umfasst das Atlasgebirge, und obwohl 
er dabei die ganze Litteratur bis einschliesslich 1887 berücksichtigt, so finden 
wir dennoch keine Angaben, die sich mit dem l)jebel-Bu-Kornein und seinen 
Thermen befassen würden. Auch R o lla n d  2 und S täch e  3 beschrieben die 
geologischen Verhältnisse der Umgebung der Hauptstadt Tunis, aber ihre 
Mittheilungen berühren kaum das von mir erwähnte Gebiet; obwohl jener 
den Zaghuan, dieser den Djebel Recas, also die beiden unmittelbaren 
Nachbarn des Djebel-Bu-Kornein ausführlich beschreibt.

Die Römer wussten mehr von diesem Berge und seinen Quellen als 
wir, denn von Karthago aus sah man die Doppelspitzen des Berges, welche 
auch V ir g il iu s  unter dem Namen «gemini scopuli» beschreibt, 4 und gewiss 
sind es diese beiden Thermen, welche die Römer auf ihren Landkarten «aquae 
Persians» benennen, und wo A p p u l e iu s , wie er es den Karthagern ér

des Delta’s noch vom Meere bedeckt war. (Földrajzi Közlemények, 1888, p. 595.) 
obwohl sich damals nur der Saum von Burluss erhoben hatte, damit die nördliche Grenze 
des sich später aufbauenden Deltas bezeichnend, über welche hinaus es sich that- 
sächlich nicht ausbieitete und auch heute nicht ausbreitet, wie dies aus den Meeres
tiefenmessungen genau nachzuweisen ist. Das Meer vertieft sich von der Küste an 
ganz gleichförmig ohne jede besondere Riffbi]düng, denn der riffbauende Einfluss der 
sieben Mündungen des Flusses reicht kaum über 1—2 Km hinaus (Larousse, Annál. 
Hydr. 1860). Obwohl es sonderbar ist, dass es nach Tóth niemandem einfiel, auf diese 
Beobachtung Gewicht zu legen, so findet dies seine Ursache darin, dass die auf das 
Delta bezüglichen Untersuchungen entweder bei der südlichen Spitze des Delta’s 
oder bei den einzelnen Mündungen ausgeführt wurden ; andererseits studirte man die 
nördliche Küstenlinie nur hydrographisch (Böttger, Das Mittelmeer S. 33), seit 
Linant de Bellefond aber beging man es gar nicht und Ascherson. der dies ver
suchte, bekam nicht einmal einen Führer dahin (Ascherson in litt.); aber all dies 
verringert nicht das Verdienst Tóth’s, indem er der erste war, der zur richtigen Auf- 
assung der Deltabildung die erste Handhabe bot. (Man vgl. meine Abhandlung 

über die egyptische Reise des Baron Franz v . Tóth in Földrajzi Közlemények, 
1889, S. 340).

1 Ergänzungsheft Nr. 90. M. Blanckenhorn. Die Verhältnisse von Afrika. 
I. Theil. Der Atlas, das nordafrikanische Faltengebirge.

2 Rolland, Sur la montagne de la grande faille Zaghouan. Compte Rende 
d. Acad. d. Ac. 1885, T. 101, p. 1189.

s Stäche, Die Erzlagerstätte des Djebel Re9as bei Tunis. — Verhdlgn. d. k. k. 
geol. Reichsanst. Wien 1876.

4 Aen. I., p. 163.
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zählte, seine Gesundheit wieder herstellte.1 Nach diesen Karten stiess man 
von Karthago ansgehend entlang der Küste auf zwei Städte, deren eine, die 
westliche und näher liegende Maxula Prates hiess, das heutige Eades; die 
andere, östlich und entfernter liegende erhielt von P tolomeijs den Namen 
Maxula Palea,1 2 nach G r e n v il l e  T e m p l e  das heutige Hammam-Lif. 3 Nach 
D avis ist es ferner wahrscheinlich, dass die an der Berglehne befindlichen 
Marmorbrüche schon von den Körnern ausgebeutet wurden. 4

Das bisher Vorgebrachte ist das meiste, was die älteren und neueren 
Autoren vom Djebel-Bu-Kornein aufgezeichnet haben.

M. s. die Abbildung auf S. 29 (29) d. ung. Textes.
Der westliche Abschnitt der nördlichen Küstenlinie Afrikas, der Atlas, 

endigt in der Richtung nach Italien mit dem Cap Bon, vor demselben 
breitet sich die Bai von Tunis aus, die halbkreisförmig bis zum Cap Blanc 
reicht. Das westliche Ufer dieser Bai füllen die quatären Ablagerungen und 
salzwässerigen Ueberbleibsel des gegenwärtigen und alten Abflusses des 
Medjerda und seiner gegenwärtigen und alten Mündung a u s ;5 6 das östliche 
Ufer bildet die Halbinsel Bon, auf welcher nach R o lland  6 das Neocom 
vorherrscht.

Die Zagliuan-Gruppe, welche im continentalen Tlieile von Tunis den 
Kern und Ausgangspunkt jener Bergzüge bildet, welche die Halbinsel Bona 
durchziehen, sendet nach Norden zwei Falten aus, deren eine der Djebel 
Recas, der zweite der Djebel-Bu-Kornein ist. Letzterer, oder der «Doppel
hornberg», 7 liegt daher am südlichen Ufer der Bai, 1P5 Kilometer von der 
Stadt Tunis entfernt8 und von Paris unter 8° 2' 3" östlicher Länge und 
36° 44' 51" nördl. Breite.9 Er scheint eine besondere Gruppe zu bilden, 
die mit ihrer Masse in südöstlicher Richtung streicht, und von Süd aus 
durch einen Ausläufer des Miliana vom Djebel-Reqas und durch die Ebene

1 Appuleius Florida, p. 334. Elmenhorst. — Barth, Wanderungen durch die 
Küstenländer des Mittelmeeres. I., 129. Berlin 1849.

2 D ’Avezac, Esquisse generale de l ’Afrique. 1844. p. 179.
3 Dies wurde schon von Shaw behauptet. M. s. Voyages des plusieurs pro

vinces de la Berberie et du Levant. 1743. T. I., p. 198.
4 Davis, Karthago und seine Ueberreste. Leipzig 1863. S. 185.
5 Partsch, Peterm. Geogr. Mitthlgn. 1883. S. 201. — Fischer, 1. c. p. 1 — 13, 

33—34.
6 Holland, Compt. Rend. Paris 1885. T. 101. p. 1184— 1187.
7 «Djebel» bedeutet arabisch Berg, das «bu» drückt im tunisischen Dialect 

der Berbersprache ebenso ein Besitzverhältniss aus, wie das «zu» oder «du» ; «korúéin» 
bedeutet zwei Hörner. — 'S. J. Marcel, Tunis. Paris 1885.

8 Duveyrier, «La Tunisie». Paris, 1881. p. 73.
9 Berechnet nach Smyth, Galliano’s und anderer auf das Cap Carthagena, Cap 

Bon und La Goulette bezüglicher Bestimmungen und rectificirt auf Grund der Arbeiten 
der französischen Marine. Zach, Corresp. Astron. 1819, Bd. I., S. 65 und 73.
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von Zaghuan von der Zaghuan-Gruppe getrennt wird. Die grösste Breite — 
circa 3 Km— des Bergzuges ist beiläufig bei der Küste, seine ganze Länge 
beträgt 6—7 Km, während die Spitze von der Küste aus und an der Basis 
berechnet kaum 2 Km entfernt ist, was aber an den Abhängen und schlän
gelnden Pfaden des Berges um vieles mehr beträgt.

Von der Küste aus betrachtet, können wir im Aufbau des Berges 
vier Kegionen unterscheiden: die erste ist die Küstenregion, die zweite die 
hügelige Region des Berges, die dritte die sich steil erhebende compacte 
Masse des Berges, die vierte die Felsenkrone seiner Spitze.

M. s. die Abbildung auf S. 32 (32) d. ung. Textes.
Die erste Kegion ist von der Meeresküste bis zum Fusse des Berges 

vollkommenes Flachland, welches sich kaum 12—15 M über die Meeres
fläche erhebt, seine Breite beträgt einen Kilometer. Den 800 M breiten 
Küstensaum bedeckt der reinste Meeressand mit zahlreichen Muscheln; 
in seinen Tümpeln mit Schildkröten, an seinen trockenen Stellen mit Lauf
käfern. Dieses Sandgebiet von schwacher Erhebung trennt die von Tunis 
nach Sulejman führende Landstrasse von dem am Fusse des Berges lie
genden, und beiläufig 500 Bewohner zählenden Dörfchen Hammam-Lif ;* 
hier ist das Sommerschloss des Bey, welches zugleich als Badehaus dient, 
indem die beiden Quellen hier entspringen. Die Strasse selbst durchschnei
det hier schon den kalkigen, mergeligen Boden des Gebirgsfusses. In geo
logischer Beziehung nimmt einerseits die Senkung des Bodens, andererseits 
die Therme unser Interesse in Anspruch.

Unternehmen wir entlang der Küste einen kleinen Spaziergang, so 
stossen wir auf die Grundmauern kleinerer römischer Gebäude, die vom 
Meere 30—40 M entfernt sind, und zu welchen heute die Wellen nicht 
nur gelangen, sondern auch über sie hinaus, beiläufig 200 M weit auf die 
wellige Küste streichen. Beim Bahnhofgebäude hat man gerade während 
meiner Anwesenheit den mit Unkraut bewachsenen Sandboden aufgegraben, 
und stiess man in der Tiefe eines Meters auf harten Kalkboden und auf 
einige archäologische Gegenstände. Der Kalkstein ist derselbe, der auch den 
Berg bildet. Zwischen der sandigen Küste und der Strassenlinie erhebt sich 
der Boden plötzlich auf 8—9 M, und wo sich am Strassenrande gegen das 
Meer zu der Kalkgrund aufschliesst, finden wir solche Anzeichen vor, welche 
es bestättigen, dass das Meer nicht selten bis zur Strasse vordringt, was auch 
die Bevölkerung bezeugt. So viel ist unzweifelhaft, dass wir von der Strasse

* Die beiden Quellen führen besondere Namen ; die eine heisst Hammam-el-Lif. 
(das an der Spitze, am Cap befindliche Bad) ; das andere Hammam-el-Enf. Enf bedeu
tet die «Nase» und drückt dasselbe aus wie Lif, oder, dass das Bad auf einer Spitze 
der Küste, auf einem Cap steht. Beide Namen existiren noch und bedeuten nicht ein 
und dasselbe, wie Reclus glaubt (Nouv. Geogr. Univ. T. XL, p. 240). Der Name der 
Eisenbahnstation ist aber nur Hammam-Lif.
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bis zur Meeresküste eine Kalkbank vor uns haben, auf welcher einst die 
Villen der Römer standen, und wo sich heute die Wellen der Fluth stauen, 
und dass diese Kalkbank gegenwärtig im Sinken begriffen ist und dadurch 
zur Basis eines mit Sand angefüllten Beckens wurde. Aber zur Erklärung 
der Ursachen dieser Erscheinung habe ich noch nicht genügendes 
Material.

Im Badehaus entspringen zwei Quellen. Beide sind mineralische Ther
men und ihre übereinstimmende Temperatur, sowie chemische Zusammen
setzung beweisen, dass sie aus einer und derselben Wassermasse ihren Ur
sprung entnehmen.

Ihre Temperatur hat schon früher G u y o n 1 auf 40° C., welche Angabe 
auch R é c l u s1 2 mittheilt, dann Dr. K l e i s t 3 auf 48—49° C. bestimmt; ich 
selbst constatirte am 5. Juni 1889 46*5° C., was, inanbetracht des perio
dischen Temperaturwechsels solcher Quellen, die Richtigkeit der beiden 
übrigen Beobachtungen nicht ausschliesst.

Nach K l e i s t  und S c h r e n k  (1888) enthält das Wasser in 1 K g.: Chlor
natrium (9'70), Chlorcalcium (B09), Chlormagnesium (0'55), schwefelsauren- 
Kalk (D53), schwefelsaures Kali (0* 11), schwefelsaures Natron (0* 109), koh
lensauren Kalk (0‘28), kohlensaure Magnesia (O' 12), Kohlensäure 220 Cc, 
ausserdem Spuren von Kieselsäure, borsaurer Magnesia, Chlorkalium und 
Eisen. 4 Das Wasser enthält daher viele Chlor- und Schwefelsalze und freie 
Kohlensäure, und ist gegen rheumatische Leiden ohne Zweifel heilsam. 5

Die zweite Region 6 besteht aus jenen Hügeln, welche sich unmit
telbar als die Vorberge des Djebel-Bu-Kornein hinter dem kleinen Dorfe 
erbeben, sich jenem von Westen her anscliliessen und mit ihren steil abfal
lenden Wänden einen Thalkessel umgeben, in dessen engem Becken die 
vom Berge hinabgetragenen Trümmer und Gerolle das Gehen ungewöhnlich

1 Guyon, Eaux thermales de la Tunisie.
2 Reclus, N ouv. Geogr. Univ. T. XI. p. 240.
3 Dr. Kleist und Schrenk von Notzing, Tunis und seine Umgebung, 1888, 

S. 137.
4 Kleist und Schrenk, 1. c.
° Auf dem Schiffe, welches mich von Djerba nach Tunis brachte, reiste ein 

an Syphilis erkrankter Musiker mit, der aus Konstantinopel kam. Die Krankheit 
hatte seine Hand und seinen Fuss verkrüppelt ; jene war in seiner Familie erb
lich, denn auch sein Bruder war nach seiner Mittheilung ein von den Aerzten aufge
gebener Krüppel. Darauf ging derselbe nach Hammam-Lif, benützte das Bad und nahm 
als einzige Nahrung Pflanzenkost und kaum nach Verlauf eines halben Jahres war er 
geheilt. Unter den Badegästen befanden sich viele Hautkranke, die sämmtlich die 
Güte des Bades lobten.

6 Den Berg und die Gruben beging ich in Gesellschaft des Berggeologen 
Redon, der von einer französischen Unternehmung ausgesendet war, um die alten 
römischen Blei- und Zinngruben zu untersuchen. Unserem Uebereinkommen gemäss 
arbeitet er die Analysen aus, während die geologische Beschreibung mir zufiel.
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erschweren. Im kleinen Thale stiess ich überall auf die Spuren der Erosion, 
und obwohl im Juni kein Tropfen Wassér hier zu finden war, so stürzt sich 
im Winter dennoch ein Wildbach hinein, und nur in den ruhigeren Schluch
ten finden wir den Absatz von Schlamm. Im Zuge beider Bergrücken ist das 
Streichen der Schichten, so lange als sie westlich vön der Küste sich nicht 
ivegkriimmen, dasselbe wie das des Gipfels, d. h. das Fallen bildet mit dem 
Meridian nach Osten einen Winkel von 75— 80 Grad.

Der eine der beiden Bergrücken, der untere, erreicht selbst in seinem 
höchsten Punkte nicht 150 M und erstreckt sich bei einem Fallen seiner 
Schichten von beiläufig 22° (NNW) vor den Djebel-Bu-Kornein, und geht in 
jenes kleine Flachland über, welches die Gebirgsgruppe von Osten her von 
den das Städtchen Soleiman umgebenden Bergen abtrennt, deren eine 
schwache Welle aber doch bis zum östlichen Fusse des Berges sich in Form 
eines 300—350 M hohen Vorberges hinabzieht; auf dem von diesem Berg 
und vom Kornein gebildeten 250— 280 M hohen Pass windet sich die 
Strasse nach SO durch Gorumbalia in der Richtung nach Hammamet.

Der höhere Bergrücken ist viel kürzer, seine ganze Länge erreicht 
kaum 1600 M, ist wilder und zerklüfteter als der erstere ; die innere Seite 
fällt um vieles steiler in den Thalkessel hinab ; der Fallwinkel der Schichten 
ist ebenfalls grösser. Ich habe denselben für 38V2 Grad gefunden, wäh
rend die Mächtigkeit der Schichten hier schon 3—4 Dm erreicht; das 
östliche Ende dieses Bergrückens fällt beiläufig in den Meridian der 
Spitze, so dass der zwischen letzterer und der Hauptmasse des Berges be
findliche Kessel von Norden her zur Hälfte offen steht, und versperrt jenen 
nur der untere Bergrücken vollständig, und zwar auf die Weise, dass das 
Thal gegen Osten zur Strasse von Soleiman, aber nicht nördlich der Küste 
zu offen steht.

Den Grat des oberen Bergrückens verfolgend, gelangen wir bald zur 
Hauptmasse des Gebirges, welches sich zu einer Höhe von 250—550 Meter 
erhebt, und deren Fallwinkel schon 55° zeigt. Zu diesem nördlichen Hange 
des Bergmassivs ist der sich langsam erhebende, und beinahe constant auf 
den Schichtflächen hingehende Pfad eingeschnitten, in der Richtung des 
Streichens wendet er sich hinüber auf den östlichen Abhang, und erreicht 
beiläufig in einer Höhe von 400 M den ersten römischen Bergbau.

Der Bergbau mag aber hier nicht sehr intensiv gewesen sein, denn 
sowohl der erste, sowie der 20—50 M höher liegende zweite und dritte 
Schacht sind nicht tiefer als 8— 10 Meter. Diese Schächte existiren heute 
noch, befinden sich in ganz gutem Zustande, und aufgrund dessen unter
zog sie B edon  im Aufträge einer französischen Gesellschaft einer erneuten 
Untersuchung.

Die Behauptung K l e is t ’s , dass diese Bergbaue auch späterhin aus
gebeutet wurden und dass sie deshalb aufgelassen wurden, indem der

Földtani Közlöny. XX. köt. 1890. [25] 6
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Preis des Bleies sank, und die Communicationsmittel hier sehr schlecht seien, 
ist entschieden irrig. K l e is t  hat nach seiner eigenen Aussage diese Berghaue 
nicht gesehen ; sie wurden erst jetzt von R ed o n  aufgesucht, der hofft, dass 
sie reichen Ertrag gehen werden. Vor dem Schachtloch war ein Haufen 
Gestein aufgespeichert, die eintägige Arbeit zweier Bergleute, und R edon  
konnte an demselben den reichen Gehalt an Galenit nachweisen. Die von 
mir mitgebrachten Exemplare, auf denen sich auch Cerussitkrystalle vor
finden, können ebenfalls beweisen, dass sie einem der reichsten Bleierzlager 
angehören.

Am östlichen Abhänge stossen wir auf drei über einander liegende 
Schächte, auf der Felsenkrone der Spitze sah ich einen Block, aus dessen 
eigentliümlicher Formation und Farbe zweifellos auf den Metallgehalt zu 
schliessen war, und als ich an den südwestlichen Abhang hinüber gieng, um 
die Lage des dortigen Schachtloches zu untersuchen, konnte ich mich 
davon überzeugen, dass sowohl die vier Schachtöffnungen, als auch der 
erwähnte Block einer und derselben Schichte angehören, das heisst, wir 
haben hier einen riesigen Erzgang vor uns, welcher mit seinem Liegenden 
und Hangenden die Bewegung des ganzen Schichtencomplexes mitmachte, 
weshalb das Fallen des Erzganges nach R ed o n ’s und meiner Messung 
55° beträgt.

Das auf der westlichen Seite liegende Schachtmundloch ist aber auch 
aus einem anderen Gesichtspunkte interessant. Seinen Eingang bildet eine 
circa 10 Meter tiefe Felsenspalte, dessen rechte Seite beiläufig in einer Länge 
von 15 M sich gewölbeartig über unsere Köpfe erhob. Diese Seite war mit 
den schönsten Tropfsteinbildungen belegt. Den Tropfstein umgab meistens 
eine Anhäufung von Kalkkrystallen, welche vorzüglich stumpfe Rhomboeder 
darstellten, und unter dem Einflüsse des Wassers oder dem noch fortwährend 
sich bildenden Tropfstein sich abrunden und linsenförmig werden. Die 
Mauer zeigte an ihrer Basis einen tiefen und finsteren Graben, den ich 
anfangs für einen Schacht hielt; bei näherer Untersuchung aber überzeugte 
ich mich bald, dass er die Oeffnung einer Höhle sei, in die einzudringen 
aber der unzähligen Mücken, Fliegen und Fledermäuse wegen, äusserst 
schwierig war. Bald aber war auch dieses Hinderniss überwältigt, und ich 
befand mich in einer 2 M hohen, 4 M langen und 2 M breiten Höhle, 
die ich anfangs als die Fortsetzung eines römischen Bergbaues betrachten 
wollte, aber die Wände zeigten keine Spur menschlichen Eingriffes. Beim 
Lichte meiner Lampe entdeckte ich am Grunde der östlichen Wand eine 
beiläufig 60—70 Cm grosse Oeffnung, durch welche ich hindurch kroch 
und nun in einen 28—-30 M langen Gang gelangte, von dem aus ich aber 
dann in gar keiner Richtung eine fernere Fortsetzung oder Oeffnung fand. 
R e d o n , der mir nachkam, bestätigte es ebenfalls, dass diese Höhle ihren 
Ursprung nicht Menschenhand verdankt. Ich kann mich kaum eines bezau-
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bernderen Bildes erinnern, den diese matt beleuchteten und von kopf
grossen Tropfsteinkugeln dicht besetzten Felsenwände boten.

Doch es ist dies nicht die einzige und nicht die grösste Höhle, die 
man auf dem Djebel-Bu-Kornein findet. In Begleitung eines Arabers be
suchte ich jene, welche nur zwei Tage früher, am 4. Juni von F r e d e r ic  
Q u ir o l  entdeckt wurde, und zwar ebenfalls in der dritten Region auf der 
westlichen Seite, etwas unterhalb des Sattels der beiden Spitzen. An diesen 
Ort knüpfte sich eine Sage, die gerade während meines dortigen Aufent
haltes ihre Erklärung fand.

In den ersten Tagen der Regierung Ahmed Bey’s verbreitete sich in 
Tunis die Nachricht, dass die Einwohner von Hammam-Lif zur Hebung 
eines grossen Schatzes aufbrachen, der der Tradition nach in der mornaki- 
schen Seite des Berges, d. i. bei «Darbet m’ta Sidna Ali» verborgen sei. 
Die Schatzgräber stiessen dort auf eine Höhle, in die sie eindrangen, aber 
in demselben Momente verschlang den einen von ihnen eine Untiefe; die 
anderen liefen in ihrem Schrecken davon, und bis zu diesem Tage kannte 
man nicht das Schicksal des Verlorenen. Als am 4. Juni F r e d e r ic  Q uir o l  
in die zwei M hohe Höhle eindrang, gelangte er in einen 6 M langen 
Gang, und dann durch eine schmale, 3 M lange Spalte, in einen 20 M 
langen, 10 M breiten und 5 M hohen Saal, an dessen Ende wieder eine 
zwei M breite Oeffnung in einen 12 M langen Saal führte, in welchem 
er einen Brunnen von 4 M Umfang, aber 45 M Tiefe vorfand. An seinem 
Rande fand Qu ir o l  einen menschlichen Leichnam in Kleidern, Schuhen 
und Turban und mit einer kleinen Tasche, in der sich Schriften und einige 
Gold- und Silbermünzen vorfanden. An seine Haare war ein Säckchen 
gebunden, in welchem sich Erde vorfand und ein Papierblatt, auf welchem 
sich eine, im Namen Gilena-ben-Ahmed Sbihi el Garbiniedergeschriebene Ver
ordnung vorfand. Der Körper war bewunderungswürdig wohl erhalten, und 
wurde nach Qu ir o l ’s Anzeige nach Hammam-Lif gebracht, vto der ärztliche 
Befund feststellte, dass dieser Mann schon seit vierzig Jahren todt in der 
Höhle lag.

Nachdem ich diese Höhle selbst beging und die Messungen Qu ir o l ’s 
wiederholte, so kann ich nur bestätigen, dass dieselben vollständig genau 
sind, und obwohl er diese interessante Höhle bis jetzt noch nicht be
beschrieben hat, so gebührt das Verdienst der Entdeckung unstreitig ihm.

In dieser Höhle fand ich keinen Tropfstein mehr, um so interessanter 
dürfte der Brunnen des letzten Saales sein, der gegenwärtig zwar trocken 
steht, aber, wenn wir der Sage glauben dürfen, sich periodisch mit 
Wasser füllt.*

* Eine Tuniser Zeitung theilte bisher nur die Resultate der Aufmessung der 
Höhle mit, ohne jede detaillirtei'e Beschreibung, aber bei Benennung ihres Entdeckers.
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Nach Besichtigung der Höhlen erklomm ich die Spitze des Berges 
und gelangte dadurch in die vierte Region. Es ist dies eine echte Felsen
krone, entsetzlich wild, wüst, ohne alles Lehen. Man muss über 40—50 Cm 
starke Schichtenköpfe klettern, über Schichten, die bei einem Fallen von 
73Va Grad nach NNW beinahe unerklimmbar sind. Aber endlich gelangten 
wir doch hinauf und wurden für unsere Mühe durch ein majestätisches 
Landschaftsbild entschädigt. An der Spitze ist beiläufig eine Ebene von 
10—15 Quadratmetern, auf welcher die Franzosen einen langen, auf
4—5 M hohem Sockel befestigten Mast errichteten, den man schon von 
Hammam-Lif aus sieht. Das Gestein des Gipfels ist derselbe dichte, an 
Fossilien arme neocome Kalkstein, der die ganze Masse des Berges bildet.

KÜRZE ÜBERSICHT DER IN DER ZONE DES SIEBENBÜRGISCHEN ERZ
GEBIRGES VON ZÁM BIS ZUM OMPOLYTHALE ERFORSCHTEN HÖHL.N,

V o n

G. T é g l á s .

Die Resultate meiner mit Unterstützung der ung. Akademie der Wissen
schaften von 1881 bis 1885 durch geführten Höhlenforschungen werde ich dem
nächst in einer grösseren Monographie den Interessenten mittheilen. Von jenen 
zahlreichen Höhlen, Doiinen und unterirdischen Bächen und den immer wieder
kehrenden Schluchten, welche ich in meinem der ung. Akademie der Wissenschaf
ten eingereichten, umfassenden Berichte aufnahm, kommen nur sehr wenige bisher 
in der Litteratur vor und nur Frau Sofie v. Torma in ihrer im J. 1879 im Kolozsvärer 
Museums-Verein gehaltenen Vorlesung und A lbert B ielz in den Jahrbüchern des 
Nagyszebener Karpathen-Vereins erwähnten, u. zw. erstere die Kőalja-algyógver 
Höhle, letzterer die Csigmóer Höhle. Von früher her enthält L adisl. v. Kőváry’s 
Buch «Erdély földe ritkaságai» die eine Höhle Boicza’s (Kis-Bánya) nach der Reise
beschreibung des Johann v . Zeyk im J. 1835.

Es sei mir gestattet, hier die Resultate meiner ausführlichen Monographie in 
kurzem Auszuge mitzutheilen.

I. Godinesder-Thal nordöstlich von Zám. Gegen einen kleinen Bergbach 
schreitend erreichen wir das Dorf Godinesd. Bis dorthin können wir mit Abkür
zung unseres Weges bei Tamasesd eine Höhlen-Grotte sehen. Godinesd ist ein aus 
mehreren Häusergruppen bestehendes Gebirgsdorf. Der bei der Häusergruppe Szásza 
sich am linken Ufer erhebende Fels (Coleu) empfängt uns sogleich in ziemlicher 
Höhe mit einer Grotte. 1. Die Haupthalle ist 62 M lang und hat der Tropfstein 
dort eine Erhöhung gebildet. Die Wassertropfen haben die Oberfläche beckenför
mig ausgehöhlt und in dem sich so bildenden Lachen können wir auch Höhlen
perlen sammeln. Die linksseitige Halle theilt sich in drei östliche und einen 
nördlichen Zweig und überall finden wir beträchtliche Tropfsteinbildung. Die ganze 
Länge des Hauptzweiges ist 100 M.
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2. Dem Bache entlang höher gehend treffen wir bei der höchsten Häuser
gruppe, gegenüber dem Hause des Peter Krisän wieder jene Höhle, von deren prä
historischen Thon-, Knochen- und Steingeräthen ich in dem bezogenen Berichte 
spreche. In die Höhle stürzt von der Paltina Sirulu Wiese ein Bach; auch durch 
Infiltration ist sie der Ort beträchtlicher Tropfsteinbildung.

II. Die Höhlen des Guraszäda-er Thales. A ) Felső-Boj.
3. Wir bleiben oberhalb Zäm bei der Haltestelle Guraszäda der ung. Staats

bahn stehen. Oberhalb Guraszäda müssen wir in das zweite sich links zeigende 
Seitenthal eindringen, wo wir bald die Ortschaften Alsó-, dann Felső-Boj erreichen. 
Ueber der letzteren hat sich in Form eines scharfen Rückens jener Kalkzug ent
wickelt, dessen einzelne Stämme und Kegel nach Godinesd, Tamasesd, bei Zäm 
sogar auf das linke Marosufer übergehen. Yon den Felsobojer Kalkfelsen sticht 
besonders der Galbina, und von diesem östlich Vurvú Lucia hervor. Von diesen 
südlich, d. i. gegen das vom Orte eingenommene grosse Becken zeigt ein Bachaus
fluss die erste Höhle an. Der enge Höhlengang dient nur dem Wasserablaufe zum 
Canal und ist infolge des Abscheidens der Kalkbänke eigentlich erst im Entstehen.

4. Eine grössere Höhle finden wir hinter dem Vurvu Lucia. Bis dorthin 
führt unse. Weg von Süden nach Norden neben einer ausgebildeten Dolinen-Reihe. 
Diese zeigt den unterirdischen Weg des nach der eben verlassenen Höhle gerich
teten Wasserlaufes an, und ihre 20—30 M Durchmesser habende Ausbuchtungen 
sind alle Wasserschlünde. Die achte Doline macht uns das Verschwinden des 
Baches anschaulich. Hier bemerken wir rechts einen gewölbten Höhleneingang. 
Die Höhle selbst entwickelt sich bald zu einer zweitheiligen ; die beiden Zweige 
vereinigen sich dann wieder und ihr mit dicken statuenartigen Säulen bedeckter 
Boden erhöht sich zu einem oberen Stockwerk. Auch die Wölbung des rückwärtigen 
Tlieiles ziert eine reiche Tropfsteinbildung. Die Länge beträgt 100 M.

5. Einige Meter weiter finden wir eine kleinere, unansehnlichere Höhle von 
22 M Länge.

In der Nähe und hauptsächlich gegen Westen öffnen sich mein- brunnen- 
förmige Dohnen. Auf dem Gorgona-Felsen belegte das Volk ganz unmotivirt eine 
tiefe Dohne mit den Namen Pestere-Höhle.

B )  Die zwischen Kennazinesd und Danulesd befindlichen Höhlen.
6. An der Grenze der genannten zwei Ortschaften lauft der Thalbach (Nagy- 

viz — Valea more) in einer offenen Höhle, also durch einen natürlichen Tunnel. 
Bei dem untern Ausgange der offenen Höhle steht eine Wassermühle. Im inneren 
sind mehrere Seitennischen und Zweige zu sehen. Bei Hochwasserjstaut sich das
selbe manchmal in der Höhle, so dass das ganze Thal hinter ihr zu einem See wird 
und das Wasser sich gewaltsam Bahn brechend das Thal bis Guraszäda überfluthet.

7. In der Nähe der jetzt erwähnten Höhle finden wir eine bedeutend klei
nere von 25 M Länge. Ihr Name, Teufels-Höhle, berechtigte zu grossen Hoffnungen; 
doch weder in Bezug auf Ausdehnung, noch in anderer Hinsicht hat sie einen 
Anspruch auf viel Aufmerksamkeit; auch die Nachgrabungen blieben ohne Resultat.

III. Die Höhlen des Passes von Kar ácson falva-Kisbdng a. Von Déva gegen 
Maros-Németi zu das breite Maros-Thal verlassend, wird der Kajän-Bach unser 
Führer. Diesem gesellt sich der nach Kis-Bänya (Boicza) führende Postweg zu, 
welcher von Karácsonyfalva (Krecsanyesd) bis Kis-Bänya (Boicza) in einer Länge
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von drei Kilometer in ein wildromantisches Felsendefilée eindringt. Die gegenüber 
stehenden Felsmauern begrenzen jeder den Kalkrücken Magúra und weisen in 
der Höhe eine ganze Reihe von Höhlenöffnungen vor.

A)  Die karácsonyfalvaer Magúra. 8. Topographisch erreichen wir früher 
die karácsonyfalvaer Magúra. Auf schwindelnden Pfaden müssen wir beinahe bis 
an den Gipfel klettern. Dort gehen wir quer über das Defilée und finden sogleich 
am Anfänge eine Höhlenspalte. Diese zeigt eigentlich nur die Zerstörung durch 
den Wasserlauf, welcher durch eine Spalte das Gebirge angreifend, dessen Masse 
aufzulösen sucht.

9. Ueberraschender ist die weiter innen sich aufschliessende gewaltige Höhle 
Balogu, welche ich mit dem Namen des Professors der Universität und geistigen 
Leiters meiner Höhlenforschungen: Dr. J osef v. S zabó auszeichnete. Die mit 
mehreren Zweigen und Buchten abwechselnd ausgestattete Höhle dringt 81 M 
unter den Berg hinein und hat in ihrem ersten Theile eine weite Doline (Zdrin- 
digina-Csergettyü).

Die Höhle hat drei Abtheilungen, welche von einander durch Erniedrigun
gen der Decke getrennt sind. Ein Seitenzweig führt abschüssig gerade auf den 
Berg hinaus und hier finden wir Spuren, welche zur Annahme berechtigen, dass 
auch der Urmensch ihn als einen Ausgang benützte. Ueber die reichen Reste der 
urweltlichen Cultur der Höhle, die gefundenen, mannigfaltig gezierten Thonscher
ben von verschiedener Qualität, und über die kleineren Knochenwerkzeuge habe 
ich mich schon genügend ausgesprochen.

10. Obere vermauerte Höhle. (Zida ccl d’in sus). Auf der steilen Felsmauer 
windet sich unser Pfad weiter über schwindelnde Spalten, bis wir eine neue 
Höhle erreichen, deren gewölbte Oeffnung zur Zeit der türkischen Invasion ver
mauert war und hierauf bezieht sich die Benennung. Die 76 M lange Höhle zieht mit 
leichten Windungen unter den Berg ; ihre Decke erhöht sich stellenweise schlund
artig und dort bemerkt man das Einsikern je einer Doline. Die rückwärtige Partie 
wird von Fledermäusen bevölkert, was wir auch in der früheren Höhle bemerken 
konnten. Von ihrer prähistorischen Bedeutung spricht mein erwähnter Bericht. Ich 
belegte die Höhle mit dem Namen unseres verdienten Gelehrten Johann Hunfalvy.

11. Am steilen Abhange der Magma sieht man noch kleinere Höhlungen, 
die aber kaum der Erwähnung werth sind. Wir müssen uns also hinab wenden zu 
der am Fusse des Berges befindlichen unteren vermauerten Höhle. Die Spuren der 
Feuerungsstätten, ihre Thonreste habe ich auch schon beschrieben. Sie dringt 
kaum 21 M tief ein und war an der Öffnung ebenfalls vermauert.

12. Die Höhlung Feredő (Feredeo). Oberhalb der vermauerten Höhle findet 
sich eine kellerartige Vertiefung, Namens Vurties und eine eingestürzte Höhle, 
Namens Feredő.

B )  Die kisbányaer Magúra. 13. Wir müssen jetzt auf den westlichen Rand 
der Magúra übergehen, wo uns die 20 M  lange Höhle Farkas verem (Gropa Lupin) 
empfängt. Bis dahin kommen wir am Rücken der Magúra an der in die Szabö- 
höhle (Balogu) mündenden Doline Zdrindiginia (Csergettyü) und anderen trichter- 
artigen Vertiefungen vorbei. Die Höhle liegt über einer tiefen Spalte. Auf das linke 
-— kisbányaer ■ — Ufer hinübergehend, können wir die Höhe der Magúra wieder am 
leichtesten von Karácsonyfalva aus erreichen. An der nach Westen und Süden
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liegenden Seite entwickelten sich mehrere Einbuchtungen, welche beim Volke 
«Csűr» (Sure) genannt werden.

14. Die oberste Csűr gehört zum Zwillingsfelsen der Magúra, zum Vertup, 
und ist ihre Ausdehnung die kleinste.

15. Die eigentliche Felső-Csűr, oder nach meiner Benennung die Br. Roland 
Eötvös Höhle, zeichnet sich hauptsächlichst durch ihre Tropfsteinbildung aus. 
Ihre 65 M lange Halle endet mit zwei Ausbuchtungen. Jede dieser wird von den 
schönsten Tropfsteinen geziert; in der rechtseitigen verdient nichtsdestoweniger 
eine orgelartige Gruppe besondere Aufmerksamkeit. Die Bergleute sehen sie für 
einen Altar an und machen sie auch zum Sitze der Grubenfeen.

16. Weiter unten ist eine wirkliche Csűr. Eine dreifache Oeffnung bietet sich 
dar und als vierte kann der klaffende Eingang einer eingestürzten Höhle gelten. 
Besonders in letzteren sind viele prähistorische Tlionreste zu sammeln. Tropfstein
bildung zeigt sich nicht.

17. Etwas weiter unten müssen wir über das Geröll hinter einem vorsprin
genden Felsblock zur untern Csűr der Graf Géza Kuun’schen Höhle klettern. In der 
Mitte der weiten Grottenhalle öffnet sich eine essenartige Dohne bis ans Tages
licht und durch einen Seitenzweig können wir auch dorthin gelangen. Die rechts
seitige seiner Doppelöffnung führt auf eine Felsenkante. Diese Einrichtung macht 
sie besonders geeignet zur guten Stätte des Urmenschen.

IV. Die Höhle von Kis-Bánya (Boicza).
18. In der allernächsten Nähe des Bergwerksortes nach Süden zu dringt 

diese kleine Höhle in den Berg Somos Cornet ein, und ist dort unter dem Namen 
Diebshöhle bekannt. Auch diese Höhle erwähnt Kőváry in seinem Werke : Erdély 
földe ritkaságai.

V. Die Höhlungen von Barlangfalva (Pestere).
19. Ich musste mich oberhalb dieses vielversprechenden Ortes mit zwei unbe

deutenden Höhlungen an der Nordseite der von Karácsonyfalva hinziehenden 
Magúra begnügen, obzwar mir meine Führer auch darin wundervolle Wasser
fälle in Aussicht stellten.

VI. Die Höhle .von Hormendefalva (Ormingva).
20. Von Kis-Bánya gegen Barlangfalva schreitend, ist in der Felswand Dealu 

Ormindi eine nicht erreichbare Höhle zu sehen. Das Innere konnte ich nicht 
besuchen. Das Volk nennt sie Teufelshöhle.

21. Als König Sigismund das Castell Világos mit dem zugehörigen Lande 
Georg Brankovics schenkte, erwähnt er neben Kőrösbánya auch Hormendefalva. Das 
Arader Capital übergibt diese Herrschaften 1444 Johann Hunyadi. Kis-Bánya 
und Hormendefalva des Uebergabsdokumentes wurde auf Boicza resp. Ormingye 
(Ormindia) umgewandelt und die alten Namen kamen soweit in Vergessenheit, 
dass sogar behördlich die letzteren gebraucht werden. Inmitten des Ortes, gerade 
neben der Kirche links ausholend treffen wir hinter dem niedrigen Berge ganz 
unerwartet eine Höhle an : Gaunosza Ormindi. Unter der bogenartigen Oeffnung 
der Höhle dringt ein kleiner Bach ein und weiter verengt sie sich so, dass man 
kaum gehen kann. Der Bach verschwindet in einer Entfernung von 95 M und 
macht seinen weitern Weg unter der Erde. Die Höhle erhebt sich gegen ihr Ende 
und dringt mit einer engen Spalte auf die Oberfläche. Bei Regenwetter dringt auch
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hier Wasser ein und die Höhle wurde durch diese Verwüstungen hervorgebracht. 
In ihrer Mitte sind viele Tropfsteinbildungen. Ich benannte sie nach Siebenbürgens 
ausgezeichnetem Lyriker und dem vorzüglichen Professor der Dévaer Oberreal
schule : E dmund J akab.

VII. Boholt. 22. In der Nähe von Déva bei dem bekannten Eisenbad könnte 
eine kleine Höhlenbildung erwähnt werden. In ihrer Nähe ist die prähistorische 
Stätte Csatahegy.

23. Bei Bánpatak sind an den beiden Ufern eines Wasserfalles eine grössere 
und drei kleinere Höhlungen.

VIII. Gross- und Klein-Rapolt. 24. Kaum eine Stunde vom Zwillings- 
Berge vertieft sich eine kleine Höhle in den Plesiafelsen. Ihre Länge beträgt 9.8 M.

25. Von Plesia nördlich bis zum Codru-Berge finden wir 3 mächtige Dohnen.
26. Eine Doline. Namens Gaura - barlanguluj, ist nördlich vom Codru.
27. Bärenhöle (Gaura ursului). Von hier aus eine Höhlung in dem Haupt- 

tliale nach Plesia.
28. Die beträchtlichste Höhle ist die im Nebenthale des Barlangpatak (Valea 

Pestere) befindliche Goszruoa, welche ich mit dem Namen des Abgeordneten und 
eifiigen Verfechter meiner Disciplin, G eorg v . S zathmáry, benannte. Es ist eine 
49 M lange offene Höhle. Ihre Vorhalle hat eine nordsüdliche Richtung und 
20 M Breite. Die Fortsetzung richtet sich 40 M nach Westen und führt mit zwei 
Spalten ins Freie.

IX. Csigmo. 29. Von Nagy-Rápolt am rechten Marosufer über Bábolna 
nach Algyógy reisend ; bleibt Csigmo links, auf der Berührungsgrenze zwischen 
Csigmo und Algyógy finden wir die römische Militärstation Germizora (Ptolo- 
maeus — üep í̂̂ oya). Oberhalb Csigmo empfängt uns eine der so oft wiederkehren
den Magura mit einer kellerartig einmündenden Höhle. Das Volk nennt sie 
Kirche (besericuca). Lire inneren Nischen zeigen die Spuren des praeliistorischen 
Menschen. Herauskommend sehen wir in Ostwest-Richtung vier Dohnen.

X. Algyógy. 30. Rechts vom WTege nach Feredő-Gyógy sehen wir zwischen 
den Weingärten eine Kalktufferhöhung mit mehreren Höhlungen. Eine dieser liess 
Graf Kocsárd Kuun noch 1876 zu einer Gruft umändern und man grub damals 
schön verzierte Geschirrtheile mit nach oben gebogenen Henkeln und Küchenresten 
aus. Hievon machte zuerst Frau Sofie v. Torma Mittheilung.

XI. Feredö-Gyógy. 31. In der Nähe der auch von den Römern benützten Fere- 
dőgyógyer Thermen ist eine kleine, kaum 10 M lange, Räuberhöhle benannte Höhle.

XII- Máda. 32. Von Algyógy führt entlang eines Baches ein ziemlich breites 
Thal nach Bozes. Dort vereinigen sich drei aus den Richtungen von Máda, Erdő
falva und Cseb-Bánya kommende Bäche. Unsere Wanderung in dem westlichen
d. i. dem Mádaer Thal fortsetzend, kommen wir beim Dorfe Máda zu einem Felsen- 
defilée und bei dessen Ende zu einer vermauerten Höhle. Der Zustand der Mauer 
ist ganz gut, und sind noch die Schiessscharten zu unterscheiden. Zur Zeit der 
türkisch-tatarischen Streifzüge diente diese sonst nicht besonders ausgedehnte 
Höhle als Zufluchtsort.

33. In dem zwischen Plesia mare (linkes Ufer) und Plesia mike eingekeilten 
Defilée ist auf der rechtsseitigen Wand in unerreichbarer Höhe eine eingestürzte 
Höhle, Besericuca (Kirche) genannt.
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XIII. Balsa. 34. Festere Sincoisuluj, ein unterhalb Balsa aus dem Nagyágéi- 
Gebirge nordwärts tliessendes Bächlein schneidet den Flügel der Plesia mike durch; 
das Defilée zeigt eine Höhle.

XIV. Erdőfalva. 35. Im mittleren Thale bei Erdőfalva warten unser zwei Fel- 
sen-Defilées. Aus dem Defilée unter dem Dorfe habe ich die Scopte sirgilor benannte 
grosse Höhle unter dem Namen Graf Kocsárd Kuun’sche Höhle, sammt dem gegen
überstehenden Felsenfort (Cetecuja) schon in meinem früheren Berichte beschrieben.

36. Den rechten Ausgang der oberhalb des Dorfes endenden Felsenspalte 
bildet der Fels Raju (der Himmel), unter welchem schon von weitem fünf 
Höhleneingänge zu unterscheiden sind. Die bogenförmigen Oeffnungen dringen 
aber nicht tiefer ein und mit Ausnahme einer vermauerten Höhle, zeigen die ande
ren wenig Entwickelung.

37. Unmittelbar vor dem Himmels-Felsen ist ein Piatra-Pestere (Barlangkő) 
benannter Fels mit einer eingestürzten Höhle.

XV. Die Gloder Höhlen im Glód-erdőfalvaer Defilée. 38. Wenn wir bei 
Erdőfalva über den Muncsel kletternd nach Glod herübergehen, können wir von dort 
in das romantische Defilée eindringen, welches von Erdőfalva nicht zugänglich ist.

Am rechten Ufer der Ruptura-Spalte zählte ich vier kleinere Höhlungen, 
von welchen nur die «Höhle der Burschen» (Pestere ficoruluj) bemerkenswerther ist. 
Hieher flüchteten sich die Verfolgten des im Anfänge des Jahrhunderts bestan
denen Militärfanges.

39. Am linken Ufer finden wir ausser einer kleinen Höhlung wieder eine 
vermauerte Höhle (Pestere zu Zida). Die 90 M lange Höhle erhebt und verengt 
sich continuirlich nach rückwärts. Im vorderen Tlieile blieb die Schutzmauer 
unversehrt und konnten wir nur nach Ausbrechen einer Schiessscharte eindringen.

XVI. Cseb. 40. Ins dritte Thal übergehend, kommen wir bei Cseb in ein 
neues Defilée. Diess wiederholt sich weiter unten bei Bakonya, (bakonyaer 
Schlüssel — Teja Bakéi). Ueber den Wasserfällen kann ich zwei Höhlungen erwäh
nen. Von weitem würden wir sie für ausgedehnte Höhlen halten, wenn wir uns 
aber den Strapazen des Hinkommens unterziehen, sehen wir, dass die langsame 
Arbeit der Atmosphärilien die Köpfe der Kalkbänke allmählig zersetzt und bisher 
nicht mehr als zwei. Backöfen ähnliche Löcher zu Stande bringen konnte. Das 
Volk nennt auch diese Besericuca.

41. Etwas mehr Aufmerksamkeit verdient die Höhle der Schönen, Gaur a 
Mandri, obzwar auch diese nicht die ihr zugeschriebenen Fabeln bestätigt. Ihre 
Wölbung ist beinahe gänzlich zertrümmert.

Das Vorgebrachte bildet die Hauptresultate meiner fünfjährigen Thätigkeit.

LITTERATUR.
(1.) Dr. A. K o c h  : Der Fortschritt der Geologie und Mineralogie Siebenbürgens 

während der letztverflossenen 25 Jahre. (Arbeiten der vom 23—27. 
August 1888 in Tátrafüred tagenden XXIV. Wanderversammlung d. ung. 
Aerzte und Naturforscher. Budapest, 1888. S. 204—209 [Ungarisch]),

Der Verf. schildert in schöner Zusammenstellung jenen bemerkenswerten 
Forlschritt — an dem, nebenbei bemerkt, dem Verf. ein Löwenantheil zufällt —
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den die Erforschung Siebenbürgens in mineralogischer und geologischer Bezie
hung im letztverflossenen Vierteljahrhundert gemacht. Im Jahre 1855 erschien 
M. A ckner’s Mineralogie ; 1863 verfassten F. v. H auer und Dr. G. S täche die 
Geologie Siebenbürgens, nachdem schon zwei Jahre früher die geologische Ueber-, 
sichtskarte-Karte dieses ungarischen Landestheiles erschien. Viele Daten trugen die 
Siebenbürger Sachsen in ihren beiden Organen «Archiv für siebenbürgische Landes
kunde» und «Verhandlungen und Mittheilungen des Vereins für Naturwissenschaf
ten in Hermannstadt» zusammen; doch auch die Magyaren Siebenbürgens 
blieben nicht zurück, auf welche die Wanderversammlungen der ungarischen 
Aerzte und Naturforscher anregenden Einfluss übten. Im Jahre 1859 gründete 
Graf E merich Mikó den siebenbürgischen Musealverein zu Kolozsvár (Klausen
burg) und mit den ausländischen wissenschaftlichen Vereinen in Tauschverkehr 
tretend, verfügte er bald über eine schöne Sammlung und Bibliothek. Im Aufsam
meln erwarben sich besonders A. V. P ávay und F. H erbich Verdienste. Der über 
wenig materielle Mittel verfügende Musealverein fand in der im Jahre 1872 zu 
Kolozsvár gegründeten Universität eine unentbehrliche und mächtige Gehilfin. 
Prof. A. K och, damals auf die Lehrkanzel für Mineralogie und Geologie ernannt, 
entwickelt seit dieser Zeit in der Erforschung dieses an Naturgaben reichen Lan
destheiles Ungarns einen lobenswerthen Eifer, wovon schon die aus seiner Feder 
geflossenen Publikationen zeigen.

Auch F. H erbich und A. V. P ávay betheiligten sich bis zu ihrem Lebens
ende an der Durchforschung des Gebietes, ebenso die zahlreichen Schüler K och’s . 
Der in dieser Zeit entstandene «Orvos-Természettudományi Értesítő» bringt in 
seinen bisher erschienenen 10 Bänden beinahe 100 Abhandlungen und Mittliei- 
lungen, die sich auf die Mineralogie, Petrographie, Geologie und Paläontologie 
Siebenbürgens beziehen. In dieser Zeitschrift erschien auch die grössere Publi
kation K och’s «Die kritische Uebersicht der Mineralien Siebenbürgens» (1885).

Zu erwähnen sind noch die von Dr. K arl H ofmann im Nordwesten Sieben
bürgens ausgeführten geologischen Aufnahmen der dortigen tertiären Bildun
gen ; die im Interesse der internationalen geologischen Karte von Europa von 
Dr. F. H erbich , Dr. G. P rimics und B. v. I nkey im siebenbürgisch-rumänischen 
Grenzgebirge angestellten Aufnahmen, die Studien L. L óczy’s über die geologi
sche Structur der Gebirgszüge Hegyes-Dröcza und Pietrosz, die phytopoläontolo- 
gischen Arbeiten von Dr. M. S taub.

Als im Jahre 1872 Prof. K och die Sammlung des Musealvereines übernahm, 
fand er beiläufig 160 Mineralspecies in beiläufig 3000 Exemplaren vor. Beinahe 
die Hälfte dieses Materials wurde als Geschenk verschiedenen Lehranstalten über
lassen ; heute weist das Inventar 359 Species in 4459 schönen Exemplaren auf. 
Hiezu kommen noch jene 389 Arten repräsentirenden 1748 Exemplare, die vom 
Musealvereine angekauft wurden.

Ferner findet sich noch eine beiläufig 2000 Stücke enthaltende allgemeine 
Gesteinssammlung vor und eine 90 Fallorte repräsentirende Meteoritsammlung, 
in welcher sicli als Unicum der 35'7 Kg schwere Meteorstein von Mocs vorfindet. 
Die allgemeine paläontologische Sammlung enthält 1200 Petrefacten ; am reichs
ten und für die Wissenschaft am werthvollsten ist aber die siebenbürgische geolo
gische und paläontologische Sammlung, welche beiläufig 6000 Exemplare sieben-
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bürgischer Gesteine und Petrefacten enthält, unter letzteren zahlreiche Unica ; 
schliesslich findet sich dort noch eine kleine technologische Mineralien- und 
Gesteinssammlung vor, welche die in Siebenbürgen reichlich vorkommenden 
Quellensteine, Achate, Marmore, Ditroit und andere schöne Gesteine mit polirter 
Oberfläche aufweist. s—•

(2.) Dr. J osef Szabó : Göd környéke forrásainak geológiai és hidrografiai 
viszonyai. Die geologischen and hydrographischen Verhältnisse der 
Quellen in der Umgehung von Göd. (Értekezések a természettudományok 
köréből. Abhandlungen a. d. Gebiete der Naturwissenschaften, herausge
geben v. d. ungar. Akademie d. Wissensch., XVII. Bd Nr. 1, 44 Seiten, 
mit 1 Karte. [Ungarisch]).

In den einleitenden Zeilen hebt Autor hervor, dass aus dem hohen Ufer
rande bei Göd auffallend viele Quellen hervorsprudeln, bei deren eingehenderer 
Untersuchung sich ergibt, dass diese Quellen von anscheinend constanter Wasser
menge nicht lediglich Oberflächen-Wässer sind, sondern dass sie aus grösserer 
Tiefe aufsteigen. Um dies zu begründen, bespricht Autor erstens die Tempe
ratur-Verhältnisse der Göder Quellen, zweitens die geologischen Verhältnisse 
des wasserführenden Beckens von Göd und Dunakeszi (nördlich von Budapest).

Nur jene Quellen des Göder hohen Donauufers behandelt er eingehender, 
die auf Grund von 12-monatlichen Messungen sich als nahezu gleichförmig erwie
sen, daher als solche Homothermen zu betrachten sind, die aus einem gemein
samen Becken ausfliessen. Die Daten der Temperatur-Messung dieser sind in der 
1. Tabelle zusammengestellt, und ans diesen Messungen geht hervor, dass die 
durchschnittliche Temperatur dieser Quellengruppe um 12° C. herum sich bewegte. 
In der 2. Tabelle sind die Resultate der in der Umgebung von Dunakeszi, Szód 
und Rátót durchgeführten Sondirungen und Bohrungen zusammengestellt. Die 
Temperatur-Messungen bezogen sich auch hier auf solche Bohrlöcher oder 
Brunnen, deren Wässer als aus grösserer Tiefe emporsteigende Homothermen zu 
betrachten sind ; die Durchschnitts-Temperatur des Wassers beträgt hier gleich
falls nahezu 12° C.

Die Quellen der Niederung des Föther Beckens zeigen, zur selben Zeit 
gemessen, einen geringeren Temperaturgrad als die des Göd-Dunakeszier hohen 
Uferrandes, doch stehen auch diese den Homothermen nahe.

Auf jenem weit ausgedehnten Gebiete, welches sich als Wasser-Aufsamm
lungsgebiet der in Rede stehenden Quellen betrachten lässt, findet sich zweierlei 
Trachyt, von Sediment-Ablagerungen aber treten das untere und obere Mediterran, 
sowie die Schichten der pontischen Stufe auf, welche Schichtfolge sodann von den 
Absätzen des Diluviums und hie und da des Alluviums überdeckt wird. Die ältere 
Trachyt-Varietät ist der Rhyolith (Biotit-Quarztrachyt), die jüngere der Pyroxen- 
Trachyt, der in jenem aufbrach. Der Trachyt bildet nach 0, N und W den Saum 
des Föth-Dunakeszier Beckens. Das untere Mediterran vertritt Thon und Sand ; 
der Anomia costata Brocc. führende Sand ist in der Gegend von Waitzen, nament
lich aber am Csőröger Berge, sehr gut aufgeschlossen zu sehen. Unter den Abla
gerungen der Oberfläche, von der Nordseite des Hochplateaus mit der Göder 
Puszta bis zum Csőröger Hügel, bildet den Untergrund tmausgesetzt der Anomien-
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Sand, und ebenso besteht der hohe Uferrand bei Göd grösstentheils aus diesem. 
Am letzteren Orte ist der Sand stark thonig ; nebst zahlreichen Schalen von 
Anomia costata lieferte er Cerithium margaritaceum Brocc., Cardium cingulatum 
Goldf. etc. Der unter-mediterrane, wasserundurchlässige, schottrige und unter
geordnet sandige Thon ist an der Oberfläche wellig und erscheint sichtbar als 
Scheider der unterirdischen Wässer zwischen dem Sződ-Rátóter und dem Fóther 
Thale. Das obere Mediterran ist durch Schotter und Sand, sowie sandigen Kalk 
vertreten. In diesen Schichten ist nach B öckh (Földt. Közlöny II. Bd, p. 6—18) 
Beeten Malvinae Dub. häufig. Der genannte Kalk (Leithakalk) tritt auf dem Fóther 
«Somlyó und Kőhegy», ebenso auf der Kuppe des Mogyoródéi- «Somlyó» auf. Das 
jüngste Glied des Mediterrans bildet nach B öckh (1. c.) mit grosser Wahrscliein- 
keit der nächst Fóth und Mogyoród auftretende Sandstein-Tuff. Diesen überlagert 
unmittelbar der durch Cardium apertum Miinst. und Congeria subglobosa Partseh. 
charakterisirte pontische Thon. Die letzteren Schichten fand Autor (S zabó) auch 
am Donau-Steilrand des Göder Plateaus.

Eine grosse Rolle kam den diluvialen Ablagerungen zu. Zu diesen rechnet 
Autor, als tieferes Niveau, jenen wasserundurchlässigen rhyolithischen Thon, den 
die Bohrungen im Fóther Becken, und nur in diesem, constatirten. Dieser rhyo- 
lithische Thon beginnt an den Lehnen der Fóther und Mogyoródéi- Berge, verflacht 
gegen die Donau hin, und erhebt sich — den Bohrprofilen nach — sowohl gegen 
Káposztás-Megyer, als gegen Dunakeszi hin. Seine Gesammtmächtigkeit ist unbe
kannt ; Autor hält ihn für ein locales Gebilde von glacialer Entstehung. Das weit 
verbreitete und mächtige jüngere Diluvium besteht aus Schotter und nach aufwärts 
aus Sand. Der Schotter enthält Trachvt-Grus. Bei Mogyoród und Fótli findet sich 
untergeordnet auch Löss. Auf die gewellte Oberfläche des diluvialen Schotters 
und Sandes lagerte sich alluvialer Thon ab, der namentlich in der Niederung 
zwischen Káposztás-Megyer, Fóth und Dunakeszi ein grösseres Gebiet bedeckt. 
Die Entstehung dieses alluvialen Thones ist — dem Autor nach — grösstentheils 
das Werk der emporsprudelnden Quellen.

Das am Grunde des Sződ-Rátóter Thaies abgelagerte Alluvium hingegen ist 
rein das Werk des Baches. Aus den publicirten Skizzen und Brunnenprofilen geht 
hervor, dass unten der alluviale Thon, auf ihm aber der alluviale Sand lagert. 
Zur Bildung des Flugsandes gibt namentlich der diluviale Sand die Veran
lassung.

Die dass Wasser auffangenden und durchlassenden Gesteine (Schotter, 
Sand und mehr untergeordnet sandiger Kalk) sind in namhafter Mächtigkeit 
entwickelt, so das durch sie dass Wasser in beträchtliche Tiefe hinab zu gelangen 
vermag, von wo dasselbe dann, den dort herrschenden Temperaturgrad annehmend, 
an die Oberfläche gelangt. Hievon kann man sich überzeugen 1) bei dem tiefen 
Brunnen am Csömörei- «Neuen Weinberg», auf der Besitzung des Hrn. Dr. M oriz 
S taub, 2) bei der tiefen Quelle in Mogyoród. Aus den an beiden Orten durch
geführten Temperatur-Messungen geht nämlich hervor, dass sowohl das Wasser 
des Csömörer tiefen Brunnens, als das der Mogyoródéi- Quelle eine Homotherme 
ist, und da die Temperatur dieser nahezu übereinstimmend ist, zieht Autor hieraus 
den Schluss, dass dieselben aus einer Tiefe herausgepresst werden, in der die Tem
peratur schon nahezu 13° C unter dem Neutralpunkt beträgt. Doch sind all jene
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Quellen auf diesem Gebiete, deren Temperatur auf Grund der Messungen eine» 
Jahres nahezu 13° beträgt, als Ausflüsse jenes tiefen Wasserbehälters zu betrach
ten, bei dem die eigene Wärme der Erde mit 13° anzunehmen ist.

Hierauf das Wärmeverhältniss der Erde überhaupt kurz skizzirend, geht 
Autor auf die Besprechung der Temperaturverhältnisse der Erde bei Budapest 
über. Die Ofner mittlere Jahrestemperatur beträgt im Durchschnitt 1062° C. 
das wahre Mittel indess nur 10'4° C. Die Beobachtungen wurden in cc. 140 M 
Seehöhe gemacht. In Schemnitz erwies sich in 612'6 M Seehöhe die mittlere 
Jahrestemperatur als 7'5° C. In Ofen ist die mittlere Temperatur in TI7 M 
Tiefe schon höher, als die Temperatur der Luft, und dies nimmt mit der Tiefe 
fortwährend zu. Die Jahresschwankungen in der Temperatur nehmen mit der Tiefe 
ab, so dass dieselben in Budapest bei 20—22 M Tiefe aufhören und diese Tiefe 
demnach als der Neutralpunkt anzunehmen ist, von welchem an nach abwärts die 
eigene Wärme der Erde zur Geltung gelangt. Die geothermale Tiefenzunahme in 
Budapest lässt sich mit Zuhilfenahme der Daten des artesischen Brunnens im 
Stadtwäldchen berechnen. Die Tiefe dieses artesischen Brunnens beträgt 970 M 
der Temperaturgrad des aufsteigenden Wassers 73° C. Aus dieser Berechnung 
ergibt sich, das auf je 1° C Temperatur-Zunahme 16 M Tiefe entfällt. Dieser 
Berechnungs-Schlüssel lässt sich indessen bei den Göd-Dunakeszier Quellen nicht 
anwenden. Bei diesen gelangt nämlich das Wasser durch eine mehr als 110 M 
mächtige Seihschichte in jene Tiefe hinab, aus der es mit ungefähr 12° Wärme 
an die Oberfläche heraufgepresst wird. Hier ist also vielmehr der Durchschnitts
schlüssel anwendbar, der für 1° C Temperatur-Zunahme 35 M Tiefe annimmt,, 
demnach wir die Tiefe dieser Quelle im Durchschnitt auf 190 M veranschlagen 
können.

Die Tektonik der Quellen in der Umgebung von Göd besprechend, bei wel
cher Gelegenheit er das Profil vom Fóther Somlyó-Berg W-lich bis zur Donau 
mittheilt, geht Autor auf die Publication der quantitativen Messungen über, die 
bei den zu Tage tretenden Quellen dieser Gegend vorgenommen wurde.. Diese in 
drei Gruppen gefassten Quellen liefern in 24 Stunden insgesammt 75,680 Cm Wasser, 
hiezu die Wassermenge der unterirdischen Quellen mit nur 15,000 Cm dazuge
rechnet, erhalten wir 90,000 C, welche Quantität das Káposztás-Megyerer Wasser- 
depot als Quellwasser constant zu liefern im Stande wäreZum Schluss folgt 
noch die technische Erläuterung der Arbeit der angeschlossenen Karte. R. v. T.

(3 .) J ohann  W e i n : Emlékirat a fővárosi végleges vízmű tárgyában, mint fele
let a fővárosi közmunkák tanácsa műszaki osztályának jelentése. Denk
schrift in Angelegenheit des hauptstädtischen definitiven Wasserwerkes, als 
Antwort au f den Bericht der technischen Abtheilung des hauptstädtischen 
Baurathes. Budapest 1888. Als Manuscript gedruckt, 49 Seiten. [Ungarisch].

Wie schon aus dem Titel hervorgeht, ist dies eine Streitschrift, in der Autor 
der Ansicht der technischen Abtheilung des Baurathes gegenüber die Behauptung 
aufstellt, dass das Käposztäs-Megyer-Dunakeszier Grundwasser, welches sich längs 
der Donau im Schotter findet und zum überwiegenden Theile aus der Donau sich 
infiltrirt, zum Gebrauche genügend rein ist, dass es bei weitem mehr entspricht, als 
das durch künstliche Sandfilter gereinigte Donauwasser, dass es ferner in genügen-
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der Menge zu erhalten ist und durch künstliche Sandfilter-Manipulation sowohl 
in seiner Reinheit, als auch betreffs der Temperatur Abbruch erleiden würde. Um 
diese seine Behauptung zu begründen, beruft sich Autor auf Fach-Autoritäten, 
namentlich auf die Erfahrungen des Betriebs-Ingenieur’s der Berliner Wasserwerke 
Carl Piefke, und theilt zu diesem Behufe dessen «Filtrirfähigkeit des Bodens» 
betitelten Bericht, dem 4 Tafeln beigefügt sind, in ungarischer Uebersetzung in vol
lem Umfange mit. R. v. T.

(4.) K a r l  T h a n  : A tata-tóvárosi főforrás chemiai vizsgálata. Chemische 
Untersuchung der Tata-Tóvároser Hauptquelle. (Mathem. és Természett. 
Értesítő, Bd. 5, 1886/7 S. 142— 152 [Ungarisch]).

In der Sitzung der Commission, die in Angelegenheit des hauptstädt. definiti
ven Wasserwerkes einberufen wurde, kam die Versorgung der Hauptstadt Budapest 
mit dem Wasser der Tata-Tóvároser Quellen zur Sprache. Der an ihn ergangenen 
Aufforderung nachkommend, unterzog Autor das Wasser der Hauptquelle des 
Tóvároser Parkes einer genauen chemischen Untersuchung. Auf Grund der Resul
tate der Analyse lässt sich mit Sicherheit behaupten, dass das Wasser der Tataer 
Hauptquelle wesentlich eine verdünnte Lösung von Kalk- und Magnesiumicar- 
bonat ist, die ausserdem ungefähr V20 Volumen an freier Kohlensäure enthält. 
Der grösste Werth dieses Quellwassers besteht darin, dass es an organischen Substan
zen und deren Zersetzungsproducten absolut gar nichts enthält. Höchstens Hesse 
sich vom chemischen Gesichtspunkte aus die Bemerkung machen, dass die Summe 
der fixen Bestandtheile und die Härte des Wassers, insonderheit sein Magnesium
gehalt, bedeutender ist als bei den ideal guten Wässern.

Im Interesse der Vergleichung der Qualität dieser Quelle mit jener anderer 
Wässer, namentlich mit der Qualität des Wassers der linksufrigen hauptstädtischen 
Wasserleitung, wurde von diesem letzteren ebenfalls eine genaue Analyse ausge- 
geführt. Aus der Vergleichung ergibt sich, dass, vom chemischen Gesichtspunkte 
beurtheilt, das Wasser der Tataer Hauptquelle entschieden reiner ist, als dasjenige 
der bestehenden linksufrigen Wasserleitung. Das Wasser der Tataer Quelle 
ist zwar härter und enthält mehr Magnesium-Carbonat, sein Härtegrad ist aber 
kein solcher, dass er die grossen Vortheile der Quelle wett machen könnte; sein 
unvergleichlicher Vortheil besteht darin, dass es, einer Tiefenquelle entstammend, 
von organischen Substanzen und deren Zersetzungsproducten vollkommen frei ist.

An diese Mittheilung anknüpfend, verweist J osef S zabó auf die Kalktuff-Abla
gerungen der Tata-Tóvároser Quellen und bringt vor, dass bei der «Tettye» genann
ten Quelle in Fünfkirchen die Röhrenleitung in 10 Jahren sich vollständig ver
stopfte (mit Kalktuff ausfüllte), und bemerkt, dass in dieser letzteren Quelle die 
Summe der festen Bestandthele etwas geringer sei, als in der Tataer, demzufolge die 
Tataer Quelle bei der Zuleitung noch grössere Calamitäten verursachen dürfte. R.v.T

(5.) V i n c e n z  W a r t h a  : A  budapesti ivóvíz kérdéséhez. Zur Trinkwasser- 
Frage in Budapest. (Mathem. és Természettudom. Értesítő, 5. Bd. S. 
161 — 170 [Ungarisch]).

Autor macht mit Bezug auf den Vortrag T han’s über die Tata-Tóvároser 
Thermen einige Bemerkungen. Er hebt hervor, dass, wenngleich das Tata-Tóváro
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ser Wasser als Trinkwasser von vorzüglicher Qualität bezeichnet werden kann, 
€8 hinsichtlich der organischen Substanzen doch nicht für besser anzusehen ist, 
als das Wasser des Káposztás-Megyer-Dunakeszier Gebietes. Die aus seinen eige
nen Untersuchungen genommenen Daten beweisen, dass zwischen dem Tataer Was
ser, dem Wasser des Káposztás-Megyer-Dunakeszier Gebietes, dem Thermalwasser 
nächst der Altofner Pulvermühle und dem filtrirten Wasser der Wasserleitung 
(im Monat März) in Hinsicht der organischen Substanzen kein Unterschied exi- 
stirt; ferner dass es nicht wahrscheinlich sei, dass das Tata-Tóvároser Wasser orga
nische Substanzen überhaupt nicht enthalte. Bezüglich der Härte des Wassers 
declarirt er alle vier aufgezählten Wässer als gut. Hierauf reflectirt er auf die Tem
peratur des Trinkwassers und auf dessen Bacterien-Gebalt.

Than bemerkt, dass er die von ihm aufgestellte Behauptung, dass in der 
Tóvároser Quelle organische Substanzen nicht enthalten seien, zumeist daraus 
folgere, dass in diesem Wasser nicht die geringste Spur von Ammoniak, Nitriten 
und Nitraten vorhanden ist, und dass das Wasser durch Wochen und Monate auch 
im Zimmer nicht verdirbt. R. v. T.

BERICHTE
ÜBER DIE SITZUNGEN DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

V I. F A C H S IT Z U N G  A M  8. JÄ N N E R  1890.

Vorsitzender: Prof. L. L öczy.

Der Secretär bringt das Ableben der ord. Mitglieder :
E merich Visi, Mitglied des ung. Abgeordnetenhauses und 
L eopold J amniczky, Richter der kgl. ung. Curie 

zur traurigen Kenntniss.
Zur Wahl als ordentliche Mitglieder werden folgende Herren vorge 

schlagen:
T heodor D elmár, Ingenieur in Zürich, em pf. durch den e. Secretär 

Dr. M. Staub;
F riedrich B radofka, kgl. ung. Bergofficial in Felsőbánya, durch das 

o. M. Franz Süssner ;
E rnest H üttl, Universitätshörer in Budapest durch das o. M. Dr. Julius

Braun;
S amuel M üller , Hörer der Bergakademie in Selmecz,
L udwig B urdacs, « « « « « und
E mil S zlovikovszky, kgl. ung. Bergpraktikant in Selmecz, em pf. durch 

den Filialverein in Selmecz,
Die Reihe der Vorträge eröffnet Dr. L. F ialovszky mit seiner Abhandlung 

über das «Innere der Erde»; Dr. M. S taub spricht über unsere heutigen Kennt
nisse von Stigmaria ficoides B rngt. sp. und Dr. F r . S chafarzik legt Gesteine 
vom Vesuv, von Puzzuoli und vom Albanogebirge bei Rom vor; schliesslich unter
breitet A. K alecsinszky die Abhandlung des o. M. Dr. L. T raxler, in welcher
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derselbe seine Untersuchungen über einige als Mineralwässer bekannte Quellen 
des Comitates Bereg mittheilt. Aus denselben geht hervor, dass mehrere dieser 
Quellen an den bezeichneten Orten nicht existiren, während andere nichts als 
gewöhnliches Quelhvasser sind.

V. S IT Z U N G  D E S  A U S S C H U S S E S  A M  28. JÄ N N E R  1890.
Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. Szabó.

Der Secretär theilt das Ableben des ältesten Ehrenmitgliedes der Gesell
schaft, Baron K arl Geringer und eines der ältesten ord. Mitglieder, Dr. D aniel 
W agner mit, was zur traurigen Kenntniss genommen wurde.

Das bisherige o. M. Camill K aufmann trat in die Reihe der gründenden 
Mitglieder ein.

Zu ordentlichen Mitgliedern werden vorgeschlagen :
Dr. A nton V elics, Privatier in Budapest, em pf. durch den Präs. 

Dr. J. v. Szabó ;
L adislaus S chmidt, Hilfsvorstand des kgl. ung. Oberbergamtes in 

Akna Szlatina, empf. durch das A. M. A. Gezell.
Die Gesellschaft erhielt folgende, mit Dank angenommene Einladungen.
Die Stadt Minneapolis ladet zur Feier der Eröffnung ihrer Stadtbibliothek 

ein ; der Verein der Ingenieure und Architecten in Palermo zum im Jahre 1S91 
abzuhaltenden Congresse und die physikalisch-ökonomische Gesellschaft in Königs
berg zur Feier ihres hundertjährigen Bestandes.

Mit Dank wurden die Geschenke für die Bibliothek von Dr. J. F elix  und 
dem Victoria Institute of Engineers in Melbourne entgegengenommen.

Der Secretär legt den Bericht des Filialvereines zu Selmecz , und Dr. 
F. S chafarzik den Bericht über die Thätigkeit der Erdbebenkommission der 
Gesellschaft vor.

Nach Erledigung anderer interner Angelegenheiten nimmt der Ausschuss 
mit Bedauern davon Kenntniss, dass der zweite Secretär, Dr. T homas v . S zontagh 
infolge von Ueberliäufung mit Amtsgeschäften, gezwuingen ist, sein bei der Gesell
schaft bekleidetes Amt niederzulegen. Der Ausschuss spricht dem genannten 
Herrn seinen Dank für sein vierjähriges eifriges Wirken aus.

SITZUNG DES FILIALVEREINES IN SELMECZ AM 27. MÄKZ 1889.
In der unter Vorsitz von J osef V eress abgehaltenen Sitzung hält J ulius 

Gretzmacher einen Vortrag über die «Aufsuchung verworfener Gangtheile.« Er 
bespricht vor allem die diesbezügliche Theorie Zimmermann’s und theilt dann seine 
eigenen, in der Umgebung von Selmecz gemachten Wahrnehmungen mit, auf 
Grund welcher er beweist, dass die Regel Zimmermann’s nicht immer anwendbar 
sei, sondern dass es nöthig ist, im Liegenden und Hangenden der Gänge d. h. 
die Richtung und das Fallen der Rutschstreifen im Gange selbst zu beobachten 
und beim Aufsuchen der verworfenen Gangtheile mit einander in Combination 
zu bringen. Aus seinen eigenen Beobachtungen theilt er ferner mit, dass die 
Richtung der Rutschstreifen sich in einem gewissen Centrum vereinige und bilde 
diesen Knotenpunkt in der Umgebung von Selmecz der Berg Tanäd in der Nähe 
von Pjerg.
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