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igen ritkák; míg a vas fölött az arzénatok gyakrabban jönnek elő. Ezen vonat
kozások nem lehetnek jelentőségnélküliek, de hogy mit jelentenek, azt még nem 
tndni.

Ha felvesszük, hogy az elemek esy ősanyagból kifejlődtek, akkor viszony
lagos mennyiségük suggestiv lesz. Kiindulva az eredeti nprotyle»-bői, amint ezt 
Crookes nevezte, a kifejlődés folyamata úgy látszik lassú volt, míg az oxygen el 
nem éretett. Az oxygen alatt van a hydrogen, lithium, .beryllium, bőr, szén és. 
nitrogén, melyek között valami kulin, -en erő- affinitás nem létezik. Az oxygen 
megjelenésével erős affinitás ok lepnek föl, a kifejlődés folyamata a legnagyobb 
erélyét mutatja és az állandó oxyüokat képező elemek igen gyorsan s igen nagy 
mennyiségben kifejlődtek. Ezen feltevés mellett, bármilyen bizonytalan is, a vas 
fölötti elemek ritkasága némikep érthető lesz; de a theoria nem magyaráz meg 
mindent és csupán kísérletnek Tekintendő. Ha mindazáltal felveszszük, hogy az 
elemek kifejlődtek, akkor vilazcs. hogy a legelőször kifejlődött chemiai affinitások 
a kifejlődési folyamat késel ti stádiumait kell, hogy föltételezték legyen.

L oczka József.

IRODALOM.

(1.) A  m agyar kir. földia,>i Intézet évi jelentése 1890-ről. Budapest 1891.
163 oldal í egy kónyomatu táblával.)

E kötet a ez: k .so- hivatalos jelentéseken kivűl a következő fölvételi jelenté
seket közli:

I. Dr. Pantii - Itt rgy : Vázlatos jelentés a Bihar-hegység északi felében 1890. 
évben végezett részlet**- aeologiai felvételekről.

A) Üledékes képződmények.

1. AU vcann. Az ó- • - uj alluvium legterjedelmesebb lerakódásai a trachythe- 
gyek között fordulnak elő.

2. Biluviun Z r  - - - .  laza konglomerát által alkottatik ; felemelkedik 200—  

300 m magasra is a jelenlegi folyók szintje felett.
3. Jura (T.tho ). A Ylegyásza DNy-i tövétől a Fekete-Körös völgyéig ÉK- 

DNy-i irányban húzódó • rtirtvs mészkövek» szétszórt roncsai a Biliarhegységet 
egykor borított mé-zki tömegnek. Meredek sziklahasadékok, dolinák, búvópata
kok. különböző barlangok Íratlan szépségűvé teszik. A vízválasztón emelkedő 
1433 m magas Piatra-Bogi e- a Galbina patak közt lévő lépcsőzetes szirtek olyan 
benyomást gyakorolnak, mintha a mészkő-eomplexus ENy— Dk-i irányban meg
szakadozott és lecsúszott volna. A haránt vetődések arra látszanak vallani, hogy 
azt főleg az alaphegység kiemelkedése idézhette elő.

Ezen szürkés, fehéres, olykor dolomitos mészkőben mindössze korall törzse
ket és fogyatékos kövületeket találni. Oncsásza vidékén és a Bulsa patakban lát
ható, hogy a felső liast borítja. Az Erdélyi- Érczhegységben egy hasonló mészkő
ben (Brad, Yalisora) a felső jura strambergi rétegeire jellemző nerinaekat találni.
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4. Lias. Nagy területet csak Oncsásza vidékén alkot. Helyenként mind a 
három rétege felismerhető. A felső liaszt barna vagy fekete, olykor szenes palák al
kotják, melyek szórványosan belemniteket tartalmaznak: a közév-ót bitumenes 
mészkő bracliiopodákkal, ritkán ammonitekkel és belemnitekkel: az alsót pedig vör- 
henves, quarzitos homokkő. Csapásuk É K -D N y-i. Erősen össze vannak gyűrve.

5. Trias. A vonulat felső részében fordul elő a Bakony és Pécs környéki irtás
hoz hasonló lerakodás.

Közép-trias (Kagyló-mész 9 )̂. Szürkésbarna, tömött helyenként dolomitos, az 
eruptivkőzetek szomszédságában kristályos mészkövek által alkottatik, melyek tele
pülések által elválanak az alsó triastól, helyenként inkább a liashoz közelednek, 
korall törzseket, gastropodákat, brachiopodákat tartalmaznak.

Alsó-trias. ( Tarka homokkövek és werfeni palák 9 Guttcnsteini mész 9) 
Nagyon általánosan van elterjedve, sorozata jól fel van tárva Budurásza mellett. 
Homokkövek és közéjük települt homokos agyagos palák által alkottatik. Ezen be
települések szomszédságában azurit és malachit fordul elő. Kreszulya mellett a tarka
homokköveket a Jád völgy környéki guttensteini mészhez teljesen hasonló mész
kövek borítják. A sávos palák csoportja talán a werfeni paláknak felel meg. P. szerves 
maradványokat nem talált bennük. Peters ezeket 1861-ben a gresteni rétegekhez 
(lias) számította, de a lias homokkövekben pala betelepülések nem fordulnak elő.

6. Díjasnak veszi a szerző a Meleg-Szamo3 felső részénél tekintélyes terüle
tet borító, quarz és kristályos pala nagy darabjait tartalmazó, helyenként agyagos 
alapanyag által összetartott konglomérátokat, melyek közvetlenül a kristályos 
palákra települnek és felfelé finomszemű quarzhomokkőbe mennek át. Az Izbuk 
és Kalinyásza patakok völgyében jól fel vanuak tárva.

7. Kristályos palák. Amphibolos, chloritos, phyllites rétegek erősen összegyű
rődve fordulnak elő a Meleg-Számos forrásvidékén kis területen. A gyalui hatalmas 
kristályos tömegnek keskeny beékülése ez.

B) Eruptív képződmények.

1. A dacit jelentékeny részt vesz a hegység alkotásában. P. két typust külön
böztet meg : a) A vlegyászai typusú dacit Szohodol, Dámos-, Bemecztől a Fekete- 
Körös völgye felé nyúlik. Bhyolitkos, sőt fekete és vörhenyes szurokkövek is előfor
dulnak, melyekben helyenként igen nagy mennyiségben találni régibb kőzetzárvá
nyokat, annyira, hogy brecciába megy át. A szurokkő egy régibb feltört és megol
vasztott orthoklas kőzetnek tekintendő. Az ENv-i szélén a zárványok megfogynak, a 
kőzet apró porphyros szövetűvé válik. Szelatruk déli oldalán a dacit a kárpáti homok
kőre emlékeztető palákat borítja. A Meziadipatak felső részében az iszapos, brec- 
ciás rétegpadok az iszapvulkánok üledékeire emlékeztetnek. Ezen tulnyomólag 
zöldköves, itt-ott pyritet tartalmazó kőzet ásványai között szabad szemmel kevés 
quarz, plagioklas, olykor orthoklas és biotit ismerhető fel.

b) A gyalu-máre' typusú ducitok Burda, Karbunár és Budurásza faluk hatá
rában 1000 m-nél magasabb hegyeket is alkotnak (elkülönülve az előbbeniek- 
től). A vlegyászai tvpusunál valószínűleg régibbek, világos színűek, gránito-porpky- 
ros vagy elmosódott gránitos szövetitek. Zárványaik között helyenként annyira 

•elszaporodnak a quarzporphyrok, hogy a dacit alárendeltté válik. Ezen typus is zöld-
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köves kissé, vagy mállott, kaolinos, erezek nyomaival. Ásványai között uralkodik 
a plagioklas, helyenként az ortkoklas változó mennyiségben quarz, biotit, kevés 
amphibol, néha esak nyomokban látható kristályos, többnyire földpátos alapanyag
gal összetartva.

2. Quarz-orthoklas-trachyt-na.k veszi a Gyalu-posztevi gerinezén nagyobb 
területet alkotó, porczellánszerű alapanyagú quarzot. vörhenyes orthoklast, kevés 
biotitot tartalmazó eruptivkőzetet, melynek azonban koruk nem lévén ismeretes, 
porphyrok is lehetnek.

3. Quarzporphyr csak két ponton fordul ele. Szürkés alapanyagban egész 20 
mm-nyi Orthoklas bipyramisos quarz (10 mm és kevés biotit. Budurásza határá
ban a dacit takarja, másutt zárványokat is tartalmaz belőle.

4. Biotit-gránit (gránitit). A petrosz: biotit-gránit tömzs, melyet Peters 
némely dacittal’együtt syenitnek vett, a Biharhegység legérdekesebb képződménye, 
ügy látszik, hogy a mesozoos üledékek ra *ámaszkodnak», de közte és a trias- 
mészkő közt helyenként contact-képzé imenyek és vaskőtelepek fordulnak elő. E 
világos szürke, középszemü kőzet vereses : rthoklas. fehér plagioklas, biotit, quarz, 
kevés amphibol és magnetit által alkott ttk. Concretioszerü (esillámdiorit) zárvá
nyokat tartalmaz, mi által a gyalu-már-i dacithoz hasonlít. Helyenként zöldköves,, 
másutt kaolinos, galenit-, ezüstércz- és ivrittel.

5. Diorit előfordul Biharfúred környékén kis területeken. Középszemű, 
szürkeszinű, plagioklas, amphibeb t i ::;: a.tál alkotott kőzet, a gránithoz hasonló 
zárványokkal.

II. D b. Szoxtagh T am. - :  Geológiai tanulmányok a Maros jobb felén, 
Soborsin és Baja környékéi i.

A terület földrajzi leírása után foglalkozik a geológiai viszonyokkal, melynél 
L óczy által elért eredményeket veszi alapúi.

A) Réteges kőzetek.

Kréta-systema. i )  Kárpáti-hotm: kkö nagyobb területet foglal el Baja és 
Gross környékén. Grosstól KEK-re jól iútLató, hogy tömege csillámos homokkövek
ből áll, alatta agyagpala, ez után homok: majd konglomerátos, bitumenes, majd
ismét homokos mészkő következik. Általános csapásuk iránya KEK—NyDNy-i és 
30— 50° alatt dőlnek DDK-féle, nagy részében azonban össze van gyürődve.

A tulajdonképeni kárpáti homokkő és a diabas közé regenerált diabas 
vagy porphyrtufák települnek, nagyobb területet foglalva el. Helyenként mangán 
tartalmú barna és agyagvasércz telepek vannak benne. A gerinczeken biotit-quarz- 
porphyr tuskók állnak több helyütt szálban.

2. Gosau-emelet tetemesebb kiképződésben csak a Drócsa hegység Runcuj, 
csúcsának déli oldalán, hol a kárpáti homokkövén az ajkaihoz hasonló succinit- 
féle ásványt tartalmazó 5— 10 cm vastag szén van. melyre gosau agyagpala, majd 
összenyomott acteonellák-ktd telt homokos mészkő, erre pedig hippuriteseket tartal
mazó agyagos márga, végül hippurit és korallmészkő következik.

Neogén. 3. Konglomerátos és márgás tajtköves trachyttufa fordúl elő Baja, 
Lupesty és Pernyesty környékén kis területen. 4. Pontusi (?) homokos agyag már-
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gás betelepülésekkel kövületek nélkül Bajától Ny-ra. 5. Kavics (plioczén ?), mely 
a Maros némely jobboldali mellékvölgyében terrasz féle nyomokat mutat, talán a 
kárpáti homokkőből származik. Ennél talán még régibbek azok. melyek csak quarz- 
phyllit darabokból állanak (Grosstól K-re).

Diluvium. 6. Kavics-ot apróbb szemű, fiatalabb törmelékekkel, részben 
agyaggal keveredve. E felett 7. babérczes, vörös és sárga agyag következik, 
mely talán már mint a diabas mállási terménye alluviális képződmény. Ez előtt 
dilnviumnak vették. Sok helyütt ez képezi a sovány talajt.

Alluvium jelentéktelen 8. mésztufán és rnészbreccián, továbbá 9. borsókövön 
(pisolith) kívül 10. agyag és mostani ártér által alkottatik. Utóbbi mint fekete, 
humuszos agyag és lazább, homokos, sárga agyag fordul elő a Maros jobb partján.

B)  Eruptív tömeges kőzetek.
1. Gránitit. Soborsin tájékán husveres orthoklast, quarzot, plagioklast, bio- 

titot és kevés amphibolt tartalmazó gránit van. Halalis felé színe szürkésebb. A író
jáéi völgy jobb oldalán pedig amphibol-gránit fordul elő. Pyrit szemcséket bőven tar
talmaznak, továbbá beryll-re emlékeztető oszlopkák is akadnak. Porphyr és felsites 
dykeok gyakoriak.

2. Diorit. A völgyekben zöldes szürke, néha porphyros, dioritra emlékeztető 
kőzet fordul elő kis terjedelemben. Hasonló kőzetek a diabasokkal szoros összefüg
gésben is láthatók.

3. Diabas az uralkodó kőzet. Tok és Baja közt csaknem mindenütt ez van. 
Sötétkék színű, alanitos, helyenként szurokköves, quarzos, limonitos, epidotos 
kiválással. Quarz és calcitzárvánvon kivűl chalkopyrit és pyrites kiválás is van 
benne. Vannak mandolaköves diabasok, sőt helyenként gabbroszerüvé is válnak. 
A quarzporphyr sok helyütt áttöri, jura vagy triaskorú; a kárpáti homokkő 
felette van.

4. Orthoklas-quarzporphyr sokszor áttöri a diabast, a regenerált tufát; a 
gránitban is arasznyi és vastagabb, némelykor meggörbült dykeokat képez, de hiány
zik a kárpáti-homokkőben. Pernyest falu környékén vannak a veres, némelykor 
biotitot is tartalmazó ortkoklasquarzporphyrok legnagyobb, összefüggő területei. 
Orthoklas-, quarz-, biotiton kivűl kevés plagioklas és amphibol is van bennük, de 
nincs pyrit. Kiképződésükre nézve nagyszemüek (halalisi völgy felső része), felsi- 
tesek és vitrophyrosak.

5. Quarztrachyt (?). Rózsaszínű orthoklast és quarzot tartalmazó, bar
nás, zöldes trachytféle kőzet fordul elő Trojástól D-re. Vastagsága 5 m 24 bora 
felé csap.

III. Db. P osewitz T ivadab : A Tisza vidéke Usterikétől Chmeleig (Rahó és 
Trebusa községek között).

Az oro- és hydrografiai viszonyok tárgyalása után tér át a földtani viszonyokra.

I. Kristályos palák.
A Bukovina és Máramaros határától ENy-ra körülbelől 8 km széles övben 

húzódó kristályos pala képezi a terület nagy részét, ebből áll a terület legmagasabb
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havasa, az 1940 m-nyi Pop-Iván. A Vissó folyó mentén is előkerül vagy két ponton. 
Alsó, csekélyebb kiterjedésű csoportja nagyrészt gnájszból és quarzdús csillámpalá
ból, a felső pedig csillámdús csillámpalából áll. Az alsó csillámpala némelykor mész- 
palával váltakozik (Poloninka havas ÉK-i része). Találni a csillámpala területén a 
phyllitekkel egykorú, vagy fiatalabb keselykövet és mészkő szírieket is a csillámpaláé
hoz hasonló településsel. A mészkő között az alsó tömött, lemezes; a felső breccia- 
szerű. Kövületek híján a fiatalabb mészkövektől biztosan nem lehet elválasztani. 
Általános csapásuk iránya DK—ÉNv-i, sok helyütt erősen gyürődve van.

A phyllitek csapásirányában két veres- és bamavasércz, mangántartalmú 
vasércz és magnesvasércz vonulat van, mely ez előtt a trebusa-i vaskohóhoz szol
gáltatta az érczeket.

II. Dyas és triaskorbeli (határképző) kőzetek.
A phyllitvonulat határán qnarzbreceia és quarzconglomerat. továbbá homo

kos veres pala fordul elő, melyeket P. dyaskoruaknak é~ mészkőszirtek, melyeket 
triasnak tart. Kövületeket nem talált bennük.

A dyas kőzetek által alkotott dombok 3—400 m-re emelkednek a folyóme
der felett és sokkal meredekebbek, mint a szomszédos kréta-dombok, de eltörpülnek 
a magas csillámpala hegyek mellett. A Kamen patak két ágának összefolyásánál 
mészkőgörgetegekből álló dyasconglomerat is van, továbbá mészpala. melyet durva 
szemcsés, plagioklast, augitot, titánvasérczet tartalmazó diabas tör keresztül. 
A mészkőszirtek alsó része lemezes, felseje tömött, fehér mészkő erekkel behálózott, 
a csapásirány egyezik a kristályos palákéval. A Pop-Iván nyugati lejtőjén zöldes
szürkés, kaolinná átváltozott kőzet, valószínűleg diábastufa van.

III. Kréta-képletek.
A phyllitvonulat északi, továbbá déli oldalán végül magán a phyllitterületen 

is vannak krétaszigetek. Az alsó csoport tagjai palásak, a felsők homokkövekből 
állanak. A déli vonulatot inkább conglomeratok, az északit pedig tulnyomólag ho
mokkő alkotja. A rétegek csapása mint az előbbenieké. Gyűrődéseket jól látni a 
Tisza mentén.

IV. Eoczén.
A déli vonulatot képező krétakorbeli kárpáti homokkő felett néhány helyen 

nummulitmészkövek fordulnak elő. A Tisza és Vissó összefolyásánál, alatta helyen
ként csillámdús, homokos mészkő van, felette pedig szürkés, márgás pala, melyről 
biztosan nem mondhatni, vájjon már nem oligoezénkorú-e. Csapásuk ÉD-i irányú, 
30° alatt Ny-ra dőlnek. Alsó-eoczéD koruk már régebben ismeretes.

V. Oligoczén.
A Tisza és Vissó összefolyásánál lemezes palák fordulnak elő, melyekben kö

vületeket eddigelé nem találtak; 30° alatt dőlnek NyENv-ra.

VI. Negyedkorú lerakódások.
A Tisza völgyében hatalmas görgeteg lerakódások, terraszok fordulnak elő, 

melyek valószínűleg egykor összefüggő egészet képeztek.
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VII. Glaciális tünemények.
A Pop-Iván és Berlebaszka havasok völgyeiben észlelhető morénák, tenger

szemek, katlanvölgyek egykori glecserekre vallanak.

IV. T. Roth L ajos : Stájerlak-Anina közvetlen környéke.
A felvett terület centrumát 12 km hosszú palasozoos és régibb mezozoos 

lerakódások alkotják, melyeknek csapása EEK-i. Magvul a dyaskorú üledékek 
szolgálnak.

I. Paleozoos (alsó dyaskorú) lerakódások.
Hossza Stájerlaknál közel 5,5 km. A rétegek a nyugoti részben NyENy-ra. a 

keletiben pedig KDK-re dőlvén, nyerget képeznek. A kőzet vörös, homok : ? palás- 
agyaggal váltakozó vörös, alárendelten szürke, csillámos homokkő. A dy&s felső 
rétegei a SpongiUopsis nemre emlékeztető algaszerü maradványokat tartalmaznak. 
A finomszemü kemény homokkő köszörükőnek volna alkalmazható. A homokos 
agyag helyenként pvritet is tartalmaz. Mállási terményük veres homok, illetőleg 
homokos agyagtalaj.

II. Mesozoos lerakódások.
1. Liaskorú rétegek.
a) Liashomokkő telepedik a dyasra és azt egy nyugoti és egy keleti szárny

ban kiséri, melyek a dyas déli végén egyesülnek. Szélessége a Wellerköpfl £-i lej
tőjén 950 m. Legalsó rétegei durva, conglomeratszerü homokkőből állanak, borsó, 
vagy dió nagyságú quarzgörgetegekkel, a felsőbbek pedig vékonypalás homokk:- 
vekből. A finomabb és durvább eonglomerat gyakran váltakozik egymással- Több 
synclinálét és ránczosodást lehet felismerni. A normális EEK i csapástól eltérnek 
azon fel- és áttolt tömegek rétegei, melyek «a gerlistyei vetődés» következtében 
vették fel e helyzetet. Ezen kivűl több kisebb vetődés is van, melyek a szénbányá
szatra fontosak. A meghatározott növénymaradványok a következők: Zamites 
Schmiedelii Sternb., Baiera taeniata Braun, a legáltalánosabbak. A Wellerköpfi 
ÉNy-i lejtőjén hajtott tárnánál talált Taenioptens cf. vittata BüONG.-t, Ptero- 
pliyllum sp. (marginatum Ung?) és Eguisetiles sp.-t. Igen szép Alethopteri* den- 
tata Göpp. és CMlamites sp. foszlány került ki a Gusztáv-akna alsó és középső 
telep közti rétegekből.

b) Liaspala. A homokkőre bitumenes, palás agyag települ és azt félbeszakí
tott, majd összefüggő tömegben kiséri. Benne a Terézia-völgy jobb lejtőjén csu- 
szamlások és tölcséralakú beomlások vannak. Ez utóbbit az idézte elő, hogy itt egy
kor az u. n. «olajpalá»-t fejtették. Helyenként szenet is tartalmaznak a gyürödött 
rétegek, másutt limonit gumókat, agyagas limonitot, blakband-ot (pyrittel). A va-- 
érczet ez előtt fejtették is.

fi. a bitumenes agyagpalában, mely helyenként vékony táblás, csillámos 
homokkővel váltakozik. Carpolithes Kosinus A ndrae, Equisetites sp., Zárni*es graei- 
lis kurií továbbá Palissya Braunii ENDL.-hez hasonló növénymaradványokat talált.

A gerlistyei vetődés nem terjed a Breuner völgyig.
2. Barna jura.
a) Neacra- v. opalium-rétcgek. Nagyobbára agyagpalából álló rétegek tele

pülnek a liaspalára vagy homokkőre. Ezeknek is két vonulatuk van, melyek az
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aninai templom táján egyesülnek. Kövületek nem ritkák, ezek között leggyakoribb a 
Neaera Kudematschi Stur., van ezen kivűl Cucullaea inaequivalvis Goldf., Posido- 
nomya opalina Quenst., továbbá az ammonitek közül Harpoceras opalinum K ein ., 
Ammonites opalinus costosus Qtjenst., .4. (Lytoceras) torulosus Schübl (?)., 
Ostrea aff. sandalina Goldf., Chemnitzia globosa d’Orb., Chemnitzia cf. 
sublineuta d’Orb. és Phidias cI’Orb. jellegű, Astarte Yoltzii Goldf., Mytilus sublae- 
vis Sow. és Modiola plicata Sow., Pullastra opalina Quenst., (?), Pccten textorius 
toridosi Qüenst., Cerithium cf. granulato-costatum Münst., Cardium cf. intextum 
M ünst., Növények pedig a következők: Zamites gmeitis Kubr. (Pterophyllum im- 
bricatum Pterophyllum rigidum And., P. cf. Miinsteri Göpp., Pecopteris
Murrayana Brong.

b) Gryphaea (Murchisonac)-rétegek -zegélyezik többször félbeszakadva K- 
és Ny-ról a régibb rétegeket. Mészmárga vagy márgás mészkő, sokszor kovásodott 
rétegeiben Gryphaea calceolu Quenst., Ha , ceras MurchisonaeSoyff.,Pecten cin- 
gulatus Phill., Perisphinetes sp., belemnit-ek töredékei találhatók. Forrás gyakori 
benne.

c) Callovien rétegek. Különböző szinti, szaruköves, vagy márgás mészkő, lika- 
csos szarukő szegélyezi Ny-ról és K-ről a régibb üledékeket. Településük mint a ré
gibb rétegeké, nevezetesen többnyire NyENy-ra dőlnek. Posidonomya Parkinsoni 
Qu., P. ornati Qu., rhynchonella. ammonit tördékek, belemnit, plicatula, brachio- 
podák, Pccten cingulatus Phill.. Pe tacrinus pentagonalis Goldf. szártagjai és 
ostreak fordulnak elő benne.

3. Mahn. Szarukőgumós, vagy márgás mészkő, vagy homokos mészmárga ál
tal alkottatik. Ha finomszemnve válik, akkor nehezen lehet megkülönböztetni a 
krétamészkőtől. A rendes EEK-i .--a: ? mellett össze vannak ránczosodva. Ammonit 
(Perisphinetes) töredék, belemnit. : - eten. rhynchonella az Oxford rétegekre valla
nak. Több kőbánya van nyitva a maimmászkőben. Helyenként vékony agyaglerako
dás fedi és behatol a hasadékokba is. Ezen lerakodás a plioczéntól a jelenkorig 
képződhetett.

4. Krétamészkő. Keskeny, majd kiszélesült övben húzódik a szürke, fehér, 
veres színű, megnedvesitve oolithos szerkezetű krétamészkő a területen végig, mely 
a hegységben előforduló 3 krétacsoport középsőjének felel meg. Kis brachiopodákat 
(terebratula, rhynchonella) ostreákat, requieniákat és echinidákat tartalmaz, nem 
különben foraminiferákat és lithothamninmokat. Krétamészkőben van a Bohuj- 
barlang, melyből Ursus spclaeus Blum. stb. maradványai kerültek ki. A Bohuj- 
patak ballejtőjén diluvialis korú babérczes agyag és quarzgörgetegek fordulnak elő.

III. Ernptiv-közetek.
Kétféle eruptív kőzet fordul itt elő. Az egyik a felületen nem ismeretes, a 

lias rétegeken keresztül tört. H ussak vizsgálata alapján ez valószínűleg augitpor- 
phyrit, a melyből quarz csak helyenként hiányzik ; a másik, fiatalabb kőzet, a pikrit, 
négy ponton található a felületen.

V. H alaváts Gyula : Az Aranyos-(Arinyes-) hegység Ék-i része.
A Bogsántól E-ra eső terjedelmes, egész 551 m-ig emelkedő hegységet ne

vezi H. Aranyosnak. Zömét trachyt alkotja, körülvéve egyéb képződményekkel.
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1. Kristályos palák. Illadiától É-ra húzódó chloritpala. ehloritos phyllit és 
quarzpala által alkotott dél-magyarországi kristályos palacsoport felső tagjának itt 
van a vége. Településükben sokféleképen meg vannak zavarva.

Az Aranyoshegység E-i részén is van kristályos pala, nevezetesen csillámos 
gnájsz qnarzpalákkal és phyIlitekkel. Duleótól D-re a Poganis na jy  kanyarúlata felett 
a csillámos gnájszon apró szemcsés, csillámos kristályos mész fordul elő. melyet H. 
egyelőre a kristályos palákhoz sorol.

2. Carbon korú képződmények települnek az Aranyos D-i részén coneor- 
dánsan a kristályos palákra. Durva konglomerátok ezek, a kristályos palák fej. sőt 
hordó nagyságú darabjaival, alárendelten finom homokkő és fekete agyagpala réte
gek is jelentkeznek szerves maradványok nélkül.

Általában véve KDK-re dőlnek, számos ránczot vetnek, sőt vétődé?: is 
elárulnak.

3. Mészkő és palák. Yaleapajtól DK-re a kristályos palákon mészkő, csillá
mos agyagpala van, melyeknek egymáshoz való viszonyuk a gyarló feltárások: an ki 
nem betűzhető. Szerves maradványok hiján koruk sem biztos.

4. Tithon-mészkő. Ezeres környékén, a dognácskai vonulatnak eltolt részé 
található. Fehér vagy szürke színű, kristályos mészkő által alkottatik, melyek! en 
csak meghatározásra alkalmatlan szerves maradványok fordulnak elő. Vasércz van 
benne, melyet -— úgy látszik —  nem nagy eredménynyel kutattak.

5. Trachyt alkotja az Aranyos hegység zömét. Színe szürke; benne fehér föld- 
pátot, viztiszta quarzot, oszlopos biotitot és fekete amphibolt látni szabad szemmeL 
A szemek nagyságára nézve van köztük némi különbség. A magasabb hegyeken 
sajátságos quarzos typus fordul elő. Eézérczet és aranyat tartalmazó apró telérekre 
akadni e trachytban, melyek kutatása nem nagy eredménynyel járt.

6. Mediterrán korú üledékek. Yaleapaj környékén lajtamész telepszik a régi 
agyag és- márgapalákra. Nagy-Zorlencznél tufás homok van kis területen, melyből 
különböző kövületet közöl.

7. Pontusi koréi üledékek környezik Ny-, E- és K-ről az Aranyos hegységet,, 
melyek a diluviummal együtt 200 m-nél nem sokkal magasabb dombvidéket alkot
nak. Nagy része homokból áll, de Valea maré és Furlog környékén durva trachyt - 
murva fordul elő, mely durva quarzkavicsokat is tartalmaz, helyenként pedig pa
lás agyag van.

A hegységet DK-ről határoló trachyt murvás. A homokból és agyagos homok 
rétegekből álló pontusi üledékek öbölben rakódtak le a kristályos palákra és a car- 
bonos konglomeratokra. Bennök H. Congeria triangularis P artsCHT-t és Cardinm 
sp-t gyűjtött.

8. Diluvium korú sárga, babérczet és márga concretiokat tartalmazó agyag 
födi a régibb képződményeket, mint általános takaró, mely csak az egykori part 
közelében kavicsos vagy murvás.

9. Alluviumot a folyók és patakok árterein lerakodott homokos, kavicsos 
üledékek képezik.

VI. Dr. Schafarzik Ferencz: Orsóvá, Jesselnicza és Ogradina környé
kének geológiai viszonyairól.

A terület alkotásában résztvesznek:
(153)



■208 IRODALOM.

1—3. A kristályos palák alsó, középsó' és felső csoportja.
4. Byasverrucano.
5. Rhät-liasi quarzit-liomokkövek.
6. Malm-mészkövek.
7. Felső mediterrán korú lerakódások.
8. Szarmata korú lerakódások.
9. Diluvialis és esetleg plioczén-kavics.
Gránit, porphvr, pyroxenitféle kőzetek és szerpentin.
A kristályos palák csak Románia határáig is vagy 25 km széles övét képez

nek. Az egyes zónák határai kőzettani különbségek vagy eruptivkőzetek által élesen 
elválnak egymástól. Csapásuk nagyjából DDXy—EEK-i.

A Tilva-Fraszinuluj gerinczc rhát-liaskorú quarzitpadokból áll, alatta dvas- 
verrucano veres conglomeratja. K-i szélén pedig a kristályos palák alsó csoportja 
következik, nagyobbára ampkibolitok és amphibolgnájszok által alkotva, de előfor
dulnak biotit és biotit-muszkovit gnájszok olykor gránitos szövettel, alárendelten 
fehér csillámpala, mogyoró nagyságú gránátokkal. Ettől Ií-re a Golecz kúpok V» km 
szélességű szerpentin vonulata, aztán a felső csoport phyllitje, ckloritos palája, zöld
palája, gnájsza, vékony palás amphibolitja, nagyszemű amphibolgnájsza következik, 
közbe-közbe mészkő padokkal. A phyllitekben érezbányászat nyoma látható, a 
hányákon galenit és pyrit fordul elő.

A phyllitektől E-re az alsó kristályos pala csoport Mehádiától húzódó 7—8 
km széles, hatalmas zónáját találjuk, amphibolitok, amphibolgnájszok és gránitos 
gnájszok által alkotva, melyek között gránátokat tartalmazó nem réteges granulitok 
is vannak (legsűrűbben a Szuchodol-és Yodna-patak völgyében). Keleti szélén egy 
vetődés síkja mentén szakad meg.

A Yoina-patak völgyében az alsó csoport gnájsza közé a felső csoport zöld 
palái és szerpentinem palái syDclinnlis alakjában vannak begyűrve. Ez jelzi a gra- 
nulit előfordulás Ny-i határát. A Jesselniczai-patak összeszűkülésénél a gránitos 
gnájsz és a quarzit határán contact képződmények fordulnak elő, nevezetesen 
kristályos mészkőben piros gránát, epidot csomók és gránátpettyes quarzlencsék 
vannak : a Krivicza-árokban pedig gránit gnájsz és granulit határán epidot, gránát, 
quarz, chlorit és calcitból álló kőzet. Ezen helyek távol esnek az igazi eraptiv 
kőzetektől.

Az alsó csoporttól K-re zöld pala, zöldgnájsz, aplitos gnájsz kivételesen mus- 
kovitgnájsz és csillámpala által alkotott felső kristályos palacsoport tart egész a 
Cserna völgyéig.

A kristályos palák gránát és staurolithtartalmú csillámpala által alkotott má
sodik csoportját találni az ország DXy-i határán a Drenektől DK-re eső neogen 
depressión túl.

Eruptív kőzetek. Az ogradinai és a krakuraduluj-i alsó és felső kristályos 
palacsoportban lépten-nyomon előfordulnak különböző eruptív kőzetek. Lenyúlik 
ide a kerbelecz vonulatnak gránititja (biotit gránit). A valószínűleg gabbróból 
származott szerpentin eruptív telér jellegű, áttör a kristályos palák alsó csoport
ján, valamint a pliylliteken is, tehát fiatalabb a felső csoportnál.

A gnájsz és phyllitpadok közt kevés orthoklas-quarzporphyr fordul elő. 
A viola színű porphyntek ujjnyi egészen V, km-nyi feltöréseket alkotnak. A kris-
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tály08 palák alsó és felső csoportján fölilpátnélküli pyroxenit is áttört, melyből 
biotit bexagonok porpbyrosan váltak ki. Van bazaltosan tömött fajtája, mely a gráni
ton és egymáson is áttörő igen vékony dykeokat is alkot.

Üledékes kőzetek. A díjas verrucano rosszul feltárt conglomeratjai és veres 
palái egész 3 km-nyi szélességű területet foglalnak el a Ny-i szélen. A berszászkai 
és ogradinai vízválasztókon rhát-liaskorú conglomeratos qnarzitok éle.-- tarajokat 
képeznek. Ezt találjuk Zsupanektől NyENy-ra is, hol felette világos szürke, vagy 
halvány veres, calciteres, valószínűleg malmkorú mészkő fordul elő.

Az Orsóvá körül lévő, öbölszerű depressio neogen és diluvialis lerakodások
kal van kitöltve, melyek 314 m-ig emelkedő dombvidéket alkotnak. Legjellem
zőbb kőzete az agyagos, homokos kavics. Legmélyebb rétegei Zsupanektől Ny-ra 
kékes-szürke agyagból állanak, melyekre homok és kavics következik szürke tályag 
betelepedésekkel. Ezen foraminiferákban is gazdag tályagban Sch. vagy 35 külön
böző állat maradványát határozta meg, melyeknek alapján a mediterrán emelet felső 
osztályzatába tartozó u. n. bádeni tályaggal identifikálja. A valamivel magasabb 
szintet képviselő lajtamész is előfordul két ponton, melyből 14 kövületet határo
zott meg.

Az orsova-jesselniczai határvonalon a szaivnata emelet is meg van, alapját 
kavicsos conglomerat alkotja, felette pedig kékes szürke tályag van Osnvundia sp. 
levél maradványával. Erre sárgás agyag pad következik Cerithiumpictum BAST.-tal, 
erre egy vékony quarzitpad, legfelül pedig homok kövületekkel, melyek közt a 
Cerithum pictum és az Ervilia podolica Eichw. uralkodik.

A mioczén rétegek DNv-ÉK-i irányú teknőt képeznek. A mediterrán és szar
matakori kavicsok között különbséget tenni nem lehet, sőt valószinüleg plioczén 
kavics is van köztük. A diluvialis kavicsokat az által lehet a harmadkoriaktól meg
különböztetni, hogy mig a harmadkoriak a közeli kristályos palákból származnak, 
addig a diluvialis kavicsok alkotásához a nagyobb távolságban lévő rhát-liaskorú 
nagy quarzttömbök is liozzájárúltak. A diluvialis lerakódás 250 m-el is maga
sabban van, mint a Csemavölgy jelenlegi kavicsmedre.

Alluviumot találunk a Csernavölgyben, a Jesselnicza alsó szakaszában, továbbá 
a Duna völgyében az ogradinai és Adakaleh szigeten.

VII. Gesell Sándor : A nagybányai érezbányaterület bámyageologiai 
felvétele. (Egy7 térképpel.)

A felvételek a vörösvízi, borpataki és láposbányai völgyek területén előfor
duló bányavidékekre vonatkoznak. A telérek anyakőzete zöldkő; a vörósvizi völgy
ben 1—2 óra felé csapnak és 50—70° alatt dőlnek. A szerző a vidék bányászatának 
fejlesztésére jó tanácscsal szolgál az érdekes történelmi részben.

A nagybányai bányászat földtani viszonyai. A terület alkotásában a követ
kező kőzetek vesznek részt:

Kárpáti homokkő és quarzhomokkő alkotja a Morgóhegy egy részét. Homok
kőben van a borpatak nyilasánál lévő savanyú forrás, melynek -zénsav tartalma a 
trachytok gyenge utóhatásának az eredménye. Quarztrachyt van a legnagyobb mér
tékben elterjedve. Ez zöldköves és tartalmazza a nemes fémteléreket, benne mozog 
a borpataki bányászat, ő alkotja a veresvizi völgy egy részét is. Számos helyen van 
telérkibúvás, ezek közelében pyritessé válik a trachyt. Orthoklas quarztrachytot

Földtani Közlöny. XXIV. köt. 1894. (155) 14
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találni a Dongásról a Hidegpatakba ereszkedve, a Szi.küllő tetején ampkibol tartalmú. 
Ducit következik a zöldköves quarztraelm után úgy a kort, valamint a kiterjedést 
tekintve. A Foghagymási völgynek ez a kőzete. Helyenként amphibolt is tartal
maz és zárványképen csiliámos, zöldes homokkőpala fordúl elő benne. Hvdroquar- 
zitos módosulatai várromszerüen merednek ki. Amphibol-augit-aridesit (plagioklas, 
ampliibol-pyroxentrachyt) alkotja a Szt.-János patakot, sőt áthúzódik a Nagy- 
Eavaszpatak területére is. Két kis területen az amphibol-augittrachyt tufája is 
előfordul.

A telérek előfordulása és töltelékük minősége.
A telérek tölteléke quarzdús. A közönséges quarzon kivűl a Mártontelérben 

helyenként amethyst, ehalcedon. markasit, pyrit. mangán, arany- és ezüsttartalmú 
kovand van, melynek egyik málladékát tkoromércznek» nevezi a bányász. «Fekete- 
ércz» néven pedig talán nagyon finoman eloszlott stefanitot értenek.

A telérek képződésük befejezte után részben megzavartattak a fiatalabb 
pyroxentrachvt eruptioja által.

A Salvator és Evangélista telérekben a zuzóarany 1000 mázsájában 15— 18 
latra emelkedik. A veresvizi bányamű gazdag telérekben, melyeknek vastagsága 
1—30 m ; bennük a qnarzzal együtt szaporodik az arany, a calcit és chalcedonnal 
pedig fordított arányban van az érez. Általában akkor tartalmaznak a telérek ér- 
czet, ha anyakőzetük zöldköves, középszilárdságú és nem sok quarzot tartalmaz, 
de meddők, ha a kőzet kaolinos és quarznélküli. Több telér egyesülésénél gazda
gabb az ércztartalom.

A Lóbányatámában lemezes és huzalalakú termés aranyat találtak. A bor
pataki völgy quaizteiereiben aranyos kovand, ezüstös fakóércz, kevés galenit fordul 
elő. Láposbányán a Feketebánya völgy teléreiben fakóérczet, pyrargyritet, galenitet, 
helyenként termés aranyat találni.

A Yihorlát-Gr.tini hegységben ércztelérek fordulnak még elő Misztbányán, 
melynek kele: fele von ló telérjeiben termés aranyat, ezüstös rézérczeket és galeni
tet tartalmaznak: Sikárión arany-, ezüst- és rézérczeket tartalmazó, DK-felé 
vonuló quarztelérrel; Ilkib"n DK-felé vonuló quarz és agyagtelérekben vasko- 
vand, ezüstös fakóércz. kevés ólomfényiével; Raksán DK-i irányú ezüsttartalmú 
vaskóvandos telérrel; K r, >rzéir< DK-felé vonuló arany-és ezüsttartalmú mészpátos, 
quarzos telérrel; Turczou D-felé vonuló, vaskovandos és ezüstös galenitet tartal
mazó telérrel. Dr. Szádeczky Gyula.

(2.) Belak A l b in : Über Aurichalcit und künstliches Zinkcarbonat 
(ZnCO.j+HjO). (Zeitschrift für Krystallographie, 1890, XVH. pag. 113.)

A vizsgálatok tárgyát a moraviczai és olaszországi aurichalcit, valamint a 
mesterséges zinkhydrocarbonat képezte. Ez ismertetés csupán a bennünket köze
lebbről érdeklő hazai előfordulásra szorítkozik.

A megvizsgált kézi példányokon az aurichalcit félgömbös, kristályos hal
mazok alakjában calcitra telepedett, a melyeket tűalakú gyöngyfényű kristálykák 
concentrikus sugaras elrendezésben építenek fel. A szín kékes zöld. Még gyakorib
bak a fürtös aggregátumok, ezek keményebbek, világosabb színűek és az aurichal-
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citon kívül hemimorphitot is zárnak magukba. A kiaérő magnetit erősen limonitos; 
gyakori társásvány még a malacint.

Tiszta anyagból végzett két elemzés eredménye:

I .  H .

CuO .................. . 20,39 o/o 21,430
ZnO _. ... 54,70 « 53,57 «
H»0 -................. - 13-5 3 ’ ! 26,78 .
C02 ...................  11,38 «

[1.]

E két elemzés H6(CuZn)4 C09 — CuC03 +  Zn3 HO . tapasztalati kepletre 
vezet, a melyben az alkotó részek százalékai:

CuO... . . .  . . .  ... 18,91
COs ... ... ... 10.46

3ZnO.......... . ... ... 57,79
3H„0 .................... _  12,84

100,00

A világosabb zöldszínű fürtös aggregátumok elemzése arról tanúskodik, 
hogy az anyag hemimorpkit, calcit- és malackittal volt tisztátalanítva.

A kristálytani vizsgálatra legalkalmasabbnak szintén a moraviczai á-vány 
mutatkozott. A kristály tűk átlátszatlanok, könnyen szétválaszthatok -zárnos 
1— 2 mm kosszá és 0,1 mm vastag lemezkére; ezek világos kékek, csaknem szín
telenek, C3ak az egyik végükön fejlettek ki és itt különböző nagyságú ferde szög 
alatt mintegy ékalakúan végződnek. Egy részüknél az elsötétedés a hosszirányhoz 
3° alatt történik, ez egyúttal a kisebb rugalmassági tengely; a lemezek egy másik 
részénél a kioltás ugyancsak a hosszirányhoz 10— 20°.

A lemezalakú kristálykákat egyhajlásáaknak tekintve, olyképen. hogy síkju
kat (010) ©o fi co lapnak és kosszélüket pedig a verticalis tengelynek tekintjük, 
ferde metszéseiket mint orthodomákat foghatjuk fel.

A nagyobb extinctio szög által jellemzett lemezkék nem oltanak egységesen 
k i ; híg sósavval oldva egyes részeik lassankint eltűnnek és legyező alakúan elren
dezett léczecskék maradnak vissza, de a mikroszkóp alatt az eredeti iemezke kör
vonalai még felismerhetők. Ezek után szerző a kristálylemezeket nem tartja 
homogéneknek. Dr. Z imáxyi K ároly.

{3.) Traube Hermann: Pgrargyrit von Kajánéi in Siebenbürgen .* (Neues 
Jahrbuch für Mineralogie etc. 1890. I. pag. 286.)

A kézi példány, a melyet a szerző dr. Benkő tanártól kapott, főtömegében 
fehér quarznak szarúkő félesége, helvenkint apró pyritkristályokkal telt kaolinos 
agyaggal. Az üregek és hasadékok falán a quarzkristálykák néhány mm vastag 
kérget képeznek, a kisérő ásványok: pyrit, sphalent és gyéren proustit. A pyrar- 
gyi'it apró, legfeljebb 1 mm nagyságú kristályai oszloposak, kristályodott quarzon

* V. ö. Orvos- és természetűid. Értesítő. 1889. XIV. 163—166. 1.
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ülnek ; színe feketés ólomszürke, néhol coclienillevörös. A mennyileges elemzés 
eredménye:

Ag -  ............
obs.

60,45%
calc.

59,78o/o
[!•] A s ................... _ 1,02 <« —

Sb ............ ... 20,66 « 22,51 «
a különbségből S ...  ............ •<1 00 VJ 17,71 «

F. s. =  5,76. A megfigyelt alakok:
(1120) ooP 2  x (0332) —  ÍR

to o i-H © T X (2134) 1R3
X (0118 )— ÍR X (3142) R2
x (01T2) — |R X (1562) — 2R f

A combinatiók pedig:
(1120), *(01T2);_(11Í0), (ÍOTO), x (01T2), x_(01l8); (1120), x (0112), 

x (0332); (1120), x (2134); (1120), x (1502), x (3142), x (0112).
A számított értékek Rethwisch * alapméréseiből folynak.

obs. calc.
0112:: 1T02 == 42° 6' 41° 57' 50'
01T2::0 lT 8  == 35 31 35 46 8
0332:: 1120 == 38 32 38 20 0
1120::3142 == 31 38 31 29 0
1120::1562 == 19 11 18 52 36
3142: IIiro5

= 23 31 23 39 26
1562:: T652 == 16 49 16 40 48
2134:: 23T4 == 39 18 39 24 8
2134:: 3T24 == 19 37 19 24 28

x (1562) —  2 R l ritka alakot eddig csak két lelethelyről említik. A sokszoros 
és szabálytalan összenövés miatt az ikreket nem lehetett megállapítani, úgyszintén 
a hemimorphiára is csak egy esetben lehetett következtetni.

Dr. Z imányi K ároly.

(4.) S chmidt Sándor : A  nagybányai bournouitról. (TermeszetrajziFüzetek, 
1891. XIV. 125. 1.)

A szerző e dolgozatában a nagybányai botirnonit kristályait ismerteti; az 
ásványt magát e bányahelyről néhány évvel ezelőtt Balázsy Imre, m. kir. bánya
gyakornok fedezte fel a Kereszthegy érczteléreiben.

A kisérő ásványok főképen sphalerit, galenit, chalkopyrit, antimonit, pyrit,

* N. Jahrb. £ Min. 1885. IV. Beil.-Bd. pag. 31.
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bamapát és quarz; egyes érczpéldányokon sugaras gömbös markasit és tetraedrit 
kristálykák is megfigyelhetők. A barnapát a legifjabb képződmény, ennek apró, 
tökélytelen kristálykái közt ülnek az alig 1— 1,5 mm hosszú és 0,6—0,8 mm 
vastag oszlopos bournonit kristálykák ; míg a vastag táblás kristályok egy nagyon 
finomszálú szövedéket alkotó antimonit társaságában lelhetők. Az oszlopos combi- 
natiok az alakok sokfélesége és a lapok kiváló fénye által tűnnek k i; ellenben a 
táblás egyének nagyobbak ugyan, de a lapok felületi minősége nem oly kiváló.

A négy részletesen megmért kristály közül három oszlopos, az egyik pedig 
táblás jellegű volt; az előbbieket még m (110) lap szerinti többszörös ikerössze
növés jellegzi, ellenben a táblás kristály fogazott körvonalát a (100) és m (110) 
lapok sokszoros ismétlődése okozza.

A megfigyelt alakok, a melyek közt a *-gal jelöltek újak, a következők:

a . (100) ooPoo e . (103) 1 P oo
b . (010) ooPoo £ . (031) 3P oo
c . (001) 0P *3  ■, (021) 2P oo
e . (210) ooP2 n ., (011) P oo
m . (110) ooP g ■. (221) 2P
f . (120) ooP2 y ■(111) P
4> . (140) ooP4 p ■, (223) l P
d . (160) ooP6 u .. (112) | P
z . (201) 2ooP f  ■. (113) |P

*C . (503) jjPoo 0  .. (213) 1 P2
0 . (101) Poo v . (211) 2P 2
X . (102) 5P00

Alapalaknak, úgyszintén a számításnál alapértékül a szerző Miller adatait 
fogadta el.

Az oszlopok lapjai merőleges irányban finoman rostozottak, a basis pedig 
fényes, de hullámos felületű volt; ezek a sajátságok, némelykor pedig a lapok 
kicsisége vagy gyönge fénye okozta néhány mérés nagyobb eltérését a számí
tottaktól.

Az alábbi táblázatban a szögadatokból csupán a legjellegzőbbek vannak adva, 
a többieket illetőleg az eredeti dolgozatra kell utalnunk.

obs. calc.
a : e =  100: 210 =  24° 52' 25° T 33
a : m =  100: 110 =  43 3 43 10 —
a : f =  10 0 : 120 =  61 23 61 56 22

IIooJl'©•a 9 61 45 27
m : d =  110 : 160 =  36 23 36 45 28
b : £  =  010:031 =  20 36 20 23 18
b ig  =  010:021 =  29 5 29 8 23

n =  010:011 =  48 7 48 6 44
(159) 14a
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[3.]

[4-]

obs. calc.
a : z  =  100: 201 =  27 40 27 36 21
a :C '=  1 0 0 :5 0 3  = 1 4 7 41 ea. 147 53 30
a : 0 =  100 : 101 =  46 11 46 17 —
a : x =  100 : 102 =  64 30 64 26 53
a : e =  100 : 103 =  72 33 72 19 18
c : 0  =  001 : 213 =  35 6 35 8 54
c : v =  001 : 211 =  64 44 64 39 56
m : g  =  110 :221  =  20 56 20 52 36
m :y  =  110 : 111 =  37 16 37 20 10
m :p  =  1 1 0 :2 2 3  =  49 1 48 50 50
m :u  =  110 : 112 =  56 44 56 45 21
m : ® =  110 : 113 =  66 12 66 23 43

Végül a táblás kristályon a két bizonytalan prismára vonatkozó mérés:
oi*s. calo.

a : 7) =  100 : 310 =  18° 26' 17° 21' 4 4
a : w =  100 : 340 =  50 14 51 21 15

A mért ikerszögek:
obs. calc.

b : a =  3° 35' 3 C> 40' — "
a : a =  7 54 7 20 —
m : m =  7 20 7 20 —
b : m =  39 34 39 30 —
a : m =  35 38 35 50 —
0  : n =  2 39 3 5 23
u : 0  =  27 48 28 15 35
b : b = 1 7 3 — 172 40 —
a : m =  50 22 50 30 —

A négy megmért kristálynak combinatiója: 
a, b, c, e, m, f, C, o, x, S, n, y, u. 
a, b, c, e, m, f, z, o, x, s, S, 3 , n, g, y, p, u, <p, 0 , v. 
a, b, c, e, m, f, 0 , n, u.
a, b, c, e, m, f, <í>, d, o, y, p, u, <p. Dr. Zimányi Káholy.

(5.) Baczoni Albert: Kirándulás A lsó-Szepességre. (A kassai állami 
főreáliskola Értesítője az 1890— 91. évről. 1— 11. 1.)

E czím alatt szerző a tanuló ifjúsággal tett egy, néhány napra terjedt kirán
dulását vázolja. A bejárt vidék geológiai szerkezetének egészen rövid leírása után 
(Hemádvölgye, Szepesmegye), áttér az ottani érczek előfordulására, a bánya- és 
kohóműveletek (Istvánkohó, Krompach, Bindt) ismertetéseire.

Dr. Zimányi K ároly.
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<6.) Z imányi Károly : Adatok az anlipyrin kristálytani és optikai ismere
téhez. (Math, és term. tud. Értesítő, 1891, IX. 331— 338 1. magy); Math, 
und Naturw. Berichte aus Ungarn, 1891, IX, 138— 142 1. nem.

A megvizsgált anyag a baseli anilingyárból származik. Részint nagyobb 
(3—6 cm hosszú), részint kisebb kristályok voltak, mely utóbbiak fénylő lapjaik 
miatt mérésekre igen jól beváltak. Szerző L iweh állása és alapformái értelmében 
a következő formákat tapasztalta n. m.: c . {001], a . [100], q . [O ll], 
g . [101], o . ( í l l ) ,  p . {211], x . [112j, összesen tehát 7 formát, melyekből 
g, p és x eddig nem észlelt alakok. Ezeken kivül szerző még a [411;, TT . 1 . 1 ,  
[611], [351], [503] és [703] formákat is felsorolja, melyeket azonban a vég
legesen megállapítottakhoz nem számít. A kristályok vastag táblásak a 001 
nagysága folytán és {011 ] irányában megnyulottak. Szögérték táblázat:

obs. calc.
a : c = (1 0 0 ) : (001) =  62° 55' 62°’ 51'*
c : q = (001) : (011) =  63 44 63 41 *
a': o = (100) : (111) =  77 16 77 29 *
c : g = (001) : (101) =  30 40 ca. 30 28
a': p = (100) : (211) =  56 53 56 57
a : q = (100) : (011) =  78 21 78 21
o ; q = (TI 1) : (011) == 46 13 46 24
P : q '= (21 1 ) : (01T) =  48 21 48 20
p : x '= (211) : (1Í2) = 1 0 9 43 ca. 110 14
c : x = (00 1 ) : (112) =  55 15 ca. 54 24

A számításhoz használt alapértékek L iweh adatai, melyekből szerző a követ
kező elemeket vezeti le : a : b : c =  2,4001 : 1 : 2,2722, ß  =  62° 51' és egyúttal 
LiwF.H-nek egy kis eltérését helyesbíti.

Az optikai orientálást szerző L iweh adataival egyezőnek találta; az optikai 
tengelyek síkja a symmetria-sík; az első (negatív) középvonal a ß  hegyes szögé
ben van és az a tengelyhez 15° 48' nagysággal hajolt (fénynem ?). Levegőben és a 
monobromnaphtalinban Na fénynél 26°C m ellett:

Liweh
2Ea =  101° / OeoOw—1 21'
2Ha =  55 42 55 27
2H0 =  129 37 129 57

Ezen adatokból számolva 2Va =  54° 37', ß  =  1,682. Az optikai tengelyek 
dispersiója: p < u . Dr. Schmidt Sándor.

<7.) Dr. Primics Gyö rg y : Ásvány-földtani jegyzetek Erdélyből. Orv. 
term. tud. Értesítő, 1891, XVI, 129— 136 1. (magy.), 175— 178 1. ném.)

1. Újabb feltárások ásványai Stanizsán. Ezen aranybányából újabb időben 
desmin, laumontit, calcit és fluorit vált ismeretessé. A desmin a Popa-bányá- 
ban laumontit és pyrit társaságában találtatott, míg a majdnem víztiszta, rövid-
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oszlopos, vaskos pyriten ülő calclt kristályokra a Kolcz Szt.-Háromság bányába» 
bukkantak. A vaskos flourit többnyire fűzőid és ibolvaszinű. 2. Ásványok a 
kajaneli bányákból. Ezek calcit és sphalerit. 3. A mcsztakoni barnaszén. Tulaj
donképen liguit, mely az eruptivkőzetek közelében eléggé érett, hogy fűtő
anyagul használják. Hasonló lerakodások a Fehér-Körös balpartján Brád-tól 
Kőrösbányáig találhatók. A szerző további közleményei az oláhpiáni arany termő' 
lerakódások keletkezését és a Kudzsir-Fel-Kenyér völgyében a barnaszén elő
fordulását illetik. Dr. Schmidt Sándor.

(8.) B en k ő  Gábor : A  Föld és alakulása benépedese. (A zilahi államilag 
segélyezett evang. reform, kollégium Értesítője az 1890— 91-dik isk. évrőL 
Zilah. 1891. 33. 1.)

Földünk keletkezését magyarázó elmélkedések és több hypothesis rövid 
érintése után szerző a legtöbb valószínűséggel biró K ant liAPLACE-féle elmélet 
taglalásába bocsátkozik. Azután felsorolja a föld történeti fejlődésében megkülön
böztetett időszakokat, valamint az azokban előforduló jellemző állat és növény
családokat. F ranzenau Á goston.

(9.) H ii .b e r  Vincenz: Sarmatisch-miocáne Conchylien Oststeiermarks. 
(Mittheil, des naturwiss. Vereines für Steiermark. Graz. Jakrg. 1891, pag. 
235 mit einer Tafel.)

Már leírt fajok tárgyalása és újaknak leírása alkalmából, utóbbiak közül a 
szerző a Potamid.es (Bittium) Hart búr gensis H ilb. előfordulását Vizlendván és 
Rétfalun, a Potamides (Bittium)  Hartburgcnsis H ilb. var Schildbachensis HiLB-ét 
Vizlendván említi. F ranzenau Á goston.

T Á R S U L A T I Ü G Y E K .
V. SZAK Ü LÉS 1 8 9 4  MÁJUS 2 -Á N .

Elnök: B öckh János.

B őckh János alelnök a szakülést a következő beszéddel nyitotta m eg: 

Mélyen tisztelt szakülés!
Engedjék meg, hogy mielőtt jelen szakülésünk voltaképeni tárgyához fogunk, 

e helyen mindenek előtt ama mélyen érzett fájdalomnak adjak kifejezést, a melyet 
szeretve tisztelt elnökünk dr. Szabó József váratlan elhunyta alkalmából mind
nyájan érzünk.

Kevéssel ezelőtt még ép erővel foglalván el társulatunk elnöki székét, oly 
ügybuzgósággal és szeretettel vezette tárgyalásainkat, hogy őszbe vegyült haja 
daczára meg kellett feledkeznünk évei hosszú soráról. Ezért valóban váratlanul, 
elkészületlenül ért bennünket a súlyos csapás.

Dr. Szabó József érdemkoszorújának minden egyes levelét itt külön bemti-
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