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MOZGÁSOK A SELMECZITELÉREKEN GEOLÓGIAI TEKINTETBEN.

D r. Szabó JózsEF-töl.*

A  geolognak  sokszor van a lk a lm a m eg győződ n i arról, hogy a hegy  
töm egében  a folytonosság m eg  van  szakadva s az ilyen  szakadási síkon  m o z 
gás történik , m ely n él a töm eg  egyik része a m ásik on  csúszik, vagy m in t  
m o n d a n i szoktuk vetődik, ú gy  h og y  a szakadási síkot a geológiai term in o ló 
giában  vetődést síknak nevezzük.

E ze n  vetődéseknél azon ban  n em  csak arról leh et szólani, hogy  léteznek  
egyenesen vagy ism étlődés esetén lépcsőzetesen, h a n e m  kedvező k örü lm én yek  
k özött és k ü lön  arra irán yu lt k utatásnál azok jelen tősége bővebben  is k id e
ríthető . Ilyen  a lk alom  nyílik  a bán yák ban , hol ércztelérek vag y ásván y te le
pek  k utatása a lk alm ával a vetődések tan a a b áu yam ívelésn ek  egy igen fontos  
fejezetét k épezi, m ert v a la m ely  bán yaválla latn ak  n em  egyszer életkérdése  
van  attól függőben .

A  selmeczi telérekben elég gyakran fordulnak elő sík lapok, m elyek  a 
hegy egy részének csúszását feltételezik egy m ásik  részen , m ely  v isszam arad , 
de h ason ló  sim a  lap p a l bír.

A  legm eglep őbb  ilyen  csuszáslap  a Schöpjer-tárnában látható, m e ly  a 
feltárás kivételes nagyszerűségénél fogva  valóban  ritkítja p árját nem csak  
Selmeczre nézve , de általában is. S elm ecz geológiai leírásában  részletesen  
írok e m eglep ő látván y ról, itt csak an n yit em lítek , h og y  a csúszási fedőlap  
m in t egy óriási stuccofelü let láth ató , m íg  a fekülap a b án yam ív elés  fo lytán  
el van távolítva , legfölebb csak esetleg m ara d t vissza egyes le n em  fejtett  
részeken . N evezetes ezen csuszáslapon m é g  az, h og y  n em  a m ed d ő  kőzetben  
van  és így n em  képezi az ércztelér határát, ellen kezőleg a telér m á r tetem e
sen kiképződött volt, m id őn  ezen m egszak ad ási sík  létre jö tt  o ly  m ód on , hogy

* Előadta a magyarhoni földtani társulat 1891 január 7-én tartott szakülésén.
Földtani Közlöny. X X I. kőt. 1891. (111) j j
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keresztül húzódik magán a teléren, melynek egy, de kisebb része a fedülap 
mögött még meg van. Teljes szépségéből csak a fény hiányzik.

Alsó-Hodrus-völgyben az Antal-teléren van feltárva egy csuszáslap 
több négyszög ölnyi felülettel; ennek a felülete tükörfényes, feketés 
színnel, melyből az aranysárga pyrit-szemek és olykor hosszas darabok 
igen tetszetősen emelkednek ki. Helyenkint parallel ikarczolások is 
látszanak rajta. A nagy lap csapása 3h, dülése 32— 35° DK. A karczolások 
csapása 8— 9h.

Hodrus-völgyben még a Mindszent-telér csuszáslapjai is a nevezete
sebbekhez számítandók. A kisebbek s kevésbbé feltártak száma nagy.

A csuszáslap olykor egyszerűen sima s az a bekövetkezett csúszás tényét 
minden melléktünemény magyarázata nélkül fejezi ki ; bekövetkezhetik ilyen 
valami kőzeten éppen úgy mint valami ásványon akkor, ha az anyag a mozgás 
környékén egyöntetű volt: ha például mészkő mészkőt ön, quarcit quarciton, 
pyrit pyritert, galenit galeniten, stb. csúszott ; ha azonban az anyag nem egy
öntetű, ha a csekélyebb keménységű ásványnál közbejött valami keményebb 
anyag, például quarz stb., ez karczolást idéz elő a sima lapon, mely ezen zár
vány hegyes vagy tompa voltának megfelelőleg a legfinomabb vonalaktól kezdve 
széles barázdákig váltakozhatik, melyek aztán fontosságot nyernek az által, 
hogy ha irányukat a helyszínén (in situ) észleljük, az a hegyrész csúszásának 
irányát is elárulja azon módon és alapon, mint a mozgó jégtömegre nézve a 
glecser-karczolások teszik.

Az is előfordul, hogy a sík lap helyett már kezdetben hullámos képző
dik, melynek barázdáin szintén lehetnek parallel vonalak követve a hullám
hegy és hullámvölgy irányát. A csúszásban résztvett anyag, ha különböző 
színű, valódi csapási sávok keletkeznek. Azon elv, hogy a csiszolásnál a 
keményebb ásvány fénylőbb lesz, itt is érvényesül. Kendesen a quarz adja 
a legfényesebb csuszáslapokat, de a fémfényű ásványok sem igen maradnak 
mögötte. Példányaim között említésre méltó a pyrit (  Moder-tár na, Hodrus- 
völgy Szomolnok), smaltit (Dobsina), chromit ( Ljubotina-völgy, aldunai 
szoros), galenit ( Harz stb.). A pyrit apróra zúzva, még inkább a többi fém- 
kén-ásvány úgy látszik feketén mázolódik el, ilyenkor a quarzlap sötétszinű, 
holott egészben véve szürke.

Az ilyen egyes megfigyelések mindennapi dolgok, de azok combiná- 
tiója egymás között ezen tüneménynek magasabb jelentőségét képes kiderí
teni. A selmeczi teléreket illetőleg a rendszeres észleletek már meg vannak 
kezdve a telérek bizonyos csoportjára nézve. Az érdem G r e t z m a c h e r  G y u l a  

bányatanácsos és akadémiai tanáré, ki tiz éven át, mint selmeczkerületi 
bányamérnök, a teléreken csuszáslapokat s ezeken párhuzamos barázdákat 
Vagy színes sávokat több helyen látott, s HÖFERnek a przibrami ercztelérek 
vetődési lapján előforduló sávokon és karczolásokon tett tanulmányain buz- 
dulva, Selmeczen beható vizsgálatokat tett a hodrusi felér csoport tagjain
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1888-ban. Eredményeit közölte a Bányászati és Kohászati Lapokban* 
bányászati szempontból, én a geológiai jelentőséget igyekszem kiemelni.

G r e t z m a c h e r  a  k ö v e t k e z ő  öt teléren t e t t  t ö b b  r e n d b e l i  ö s s z e h a s o n l í t ó  

m é r é s t ,  m e ly e k  t a n u ls á g o s  r é s z le t e it  e lh a g y v a  i t t  c s u p á n  a z  á t la g o s  e r e d 

ményre szorítkozom.
1. Moder-telér. Ezen mint a legdélibb fekvésen a csúszási

sávok átlagos csajiás iránya _ ... _ _ ... ... 5h 8°
2. Uj-Antal-telér, az előbbihez képest kissé éjszakra fekszik ;

a csúszási sávok nagyobbrészt ........................  ... — 7h 0°
'3. Schöpfer-telér, mely ismét éjszakibb, a csúszási sávok átla

gos csapása ... ...      .... ... 7h 10°
4. Ó-Mindszent-telér, az élőbbemtől kissé északra, a csúszási

sávok csapás iránya uralkodólag .............   ... ... 8h 0°
5. Erzsébet-telér, a legészakibb ezen öt hodrusvölgyi tclér

között, itt a csúszási sávok átlagos csapása ... ... — 9h 14°
Ha ezen öt telér átlagos csapás irányát, úgy mint azokat G e e t z m a c h e r  

•értekezéséhez adott III. táblájának 16. ábrájában látjuk, a selmeczi bánya
kerület alkalmas térképére felrakjuk, úgy miként ezt itt ezen czímű térképen 
{«A selmeczi bányavidék ércztelér vonulatai 1883») bemutatni szerencsém 
van, az jön ki, hogy dülésvonalaikkal megközelítőleg ott metszik egymást, hol 
Pjerg-Szélakna fekszik, tehát oly helyen, hol a nagy terjedtségű pyroxen- 
andesitnak felületileg is depressioja van, melynek mélyében a repedésekre 
nézve góczpont mutatkozik, melyből a telérek sugarasan mennek szét.

Ha a selmecz-pjerg-stefultói bányamívelés átnézeti térképét** nézzük, 
azon kivehető, hogy Pjerg-Szélakna táján lenn nemcsak a selmeczi főtelérek 
egyszerű vonulataival, hanem még egy egész telérhálózattal találkozunk, mint 
ez a különféle melléktelérek (lapok, erek, szakadékok) csapásirányainak elő- 
sorolásából G e e t z m a c h e r  értekezésében jól ki is tűnik, kinek adatai két 
bányamezőre : a pjergaknaira és a keresztélyaknaira vonatkoznak, amott 24, 
emitt 19 egymástól eltérő települési viszonyt mutatván ki.

A csuszáslapokon a karczolások azonban nem mindig egyenesek, azok 
olykor zavarosak annyira, hogy a főirányt nehéz kivenni. Ilyent mutatott 
nekem G e e t z m a c h e r  az ő gyűjteményében ; ellenben az én példányaim 
között az Uj-Antal-télérről van egy tükörsima lap íeketés szarukövön, mely
nek hullámos felületén parallel tompa barázdák láthatók, mint a mozgás 
eredményei; de vannak ezek felületén más irányú finom karczvonalak, 
azokkal 22° szöget képezve, melyek csak a hullámhegyek hátát érintik,

* Vetődések nyomozása. Rajzzal a II. és III. táblán. H öfer után közli és saját 
észleletével megtoldja G r e t zm a c h e r  G y u l a . Selmecz, 1889 május 1.

P éc h  A n t a l  utasítása s ze r in t  szerkesztette T ir s c h e r  J ó zs e f  m . k ir . bánya
mérnök. Selmecz, 1885.
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a völgyeket érintetlenül hagyván. Ez azt jelenti, hogy a mozgás iránya 
későbben megváltozott, de hatása csak a finom parallel karczolások keletke
zéséig ért; az elsőrendű karczolások hosszú, a másod rendűek rövid tar
tamról tanúskodnak.

G r e t z m a c h e r  Hodruson az uj-antaltárnai bányatelep azon részén, 
melyben a Colloredo-telér képezi a fejtés tárgyát, a II . József-altáma szint
jén a tükörsima lapok karczainak irányát több ponton határozva meg, azon 
eredményre jött, hogy H ö f e r  nézetével összhangzásban, a csúszó mozgáson 
kívül még forgó mozgás is van.

Az eddigi meghatározások csak a nyugoti néhány főteléren történtek, 
de ott is mutatkoztak, —  nevezetesen az Erzsébet-teléren, a Moder- és Mind- 
szentteléren, valamint a finsterortiakon —  oly eltérések, melyek más gócz 
pontok létezését is gyaníttatják.

Ha egy pillantást vetünk Selmecz telér-térrajzára, feltűnik, hogy a 
hodrusi öt fötelér feküje korántsem nyugotnak csúszik, hol az alluvium a 
topográfiái legnagyobb depressióban terül el, hanem keletnek a közelebbi kör
nyék legmagasabb pyroxenandesit hegyei felé. A diilés vonalaiban érdekes 
a convergentia azon táj felé, mely a Tanád D N y homlokának felel meg. 
A Tanád nagy fontosságát az éreztelérek képződésére több alkalommal 
emeltem ki, de csak arra támaszkodva, hogy DK főtelérek a selmeczi oldalon 
a Tanád gerinczével parallelek. A csuszásirányok ezen meghatározásai többre 
tanitanak bennünket, ezekből világosan ki lehet venni, hogy az eruptio gócz- 
pontja azon terület, melyben Pjerg-Szélakna és Stefulto áll. A régibb telérek 
fekü tömege annak irányában mutatja a fősülyedést, míg az újabb telérek 
kissé sugáralakúlag abból indulnak ki.

Minden vulkáni kitöréssel jár emelkedés és sillyedés, a sülyedés a kiömlő 
láva pótlódásának eredménye, a mi azon arányban következik be, a melyben 
a feltóduló láva azt előidézi.

Köszönetét érdemel F a r b a k y  bányatanácsos és akadémiai igazgató, 
hogy ezen, a bányászatra nézve is oly fontos kérdés tanulmányozását anyagi, 
támogatásával lehetségessé tette. Itt azonban megállapodni nem szabad, ki 
kell terjeszkedni a fiatalabb telérek csoportjára, a melyeken fényes csúszás- 
lapok szintén ismeretesek. Ezeknek van fentartva eldönteni, mit most csak 
gyanítunk, de súlyosan gyanítunk, hogy több eruptiós góczpont is volt azon 
a területen, mely a solfatarai stádiumban egyszersmind a fémexlialatio terü
lete is volt.
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ADATOK
"TORONTALMEGYE FÖLDTANI VISZONYAINAK ISMERETÉHEZ.

HALAVÁTS GYTJLÁ-tÓl.

(Egy táblával.)

A m. kir. földtani intézet II-dik felvételi osztálya, mely 1877 óta van 
elfoglalva Délmagyarország földtani viszonyainak tanulmányozásával s föld
tani térképének elkészítésével, eddig inkább Krassó-Szörény- és Temesmegye 
területén operált s Torontálmegyének csak kis részét, a Berzava, illetőleg 
Ternes és Duna közötti háromszöget vizsgálta át ; és ez utóbbit én végeztem. 
Ennek a körülménynek köszönöm tehát azon szerencsét, hogy Torontál- 
megye* földtani viszonyairól írhatok ; de ugyancsak ez a körülmény szolgál 
mentségül aztán, ha az adott kép ki nem elégítő, vázlatos ; annál is inkább, 
mert a bejártam terület határán túli részéről alig áll rendelkezésemre vala- 
metyes irodalmi adat.

Különben hazánk azon déli része, mely három oldalról természetes 
határok — északról a Maros, nyugatról a Tisza, délről a Duna —  s csak keletről 
van mesterséges határ által bekerítve, s mely közigazgatásilag ma Torontál- 
megye, földtani szempontból tekintve egyike a legegyszerűbb területeknek.

Földtani alkotásában a legifjabb képződmények : a diluvium és allu
vium, a geologiailag vett tegnap és ma képződményei vesznek részt meg nem 
zavart eredeti helyezkedésben. Az idősebb diluvium a magasabb földhátak 
alkotásában szerepel, míg a mostkor még folyton képződő üledékei, a mé
lyebben fekvő sík területeken jelentkeznek. A földtani alkotás tehát itt is 
a domborzati viszonyokkal szoros összefüggésben van.

1. Diluvium.
Az e korú képződmények azokat az alluviális területekből kiemelkedő 

fensíkszerű, többé-kevésbbé hullámos földhátakat alkotják, melyek egyúttal 
megyénk legmagasabb pontjai.

í: 1888-ban Torontálmegye számos községe belügyminiszteri engedélylyel meg
magyarosította a nevét. Jelen közleményemben ezeket az új neveket használom már ; 
miután azonban a közkézen forgó, a es. és kir. katonai földrajzi intézet által kiadott térké
peken még a régi nevek szerepelnek, kikerülendő a zavart, a régi nevek zárjelben 
vannak.
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Három ily földhát különböztethető meg. Az egyik a Maros, illetőleg 
Aranka és Béga közt a szomszédos Temesmegye területéről, Yinga környékéről 
húzódik Ny-i irányban Zsombolya, Nagy-Komlós, Nagy-Kikinda vidékére. 
Tengerszín feletti magassága, mely még Yingánál 140 m volt, 95-—83 m-re 
sülyed (Csatád 92 m, Nagy-Komlós 85 m, Zsombolya 82 m, Nagy-Kikinda 
83 m) ; majd I)-nek tart s kis megszakítással Melencze környékére húzódik. 
A Béga és Ternes közt van a második— 87 m — és legnagyobb tengerszín feletti 
magasságú pontokkal s ez egész Csentáig (Leopoldova) ér le. Végül a harma
dik az ugyancsak Temesmegyéből áthúzódó, a Berzava, illetőleg a Ternes és 
a Duna közt jelentkezik, mely egyúttal megyénk legmagasabb területe is. 
(Dolova 113, Petrovoszelo 131, Béva-Ujfalu 106, Lajosfalva 120, Számos 100 m, 
Lajosfalva és Béva-Ujfalu közt találkozunk azonban oly pontokkal, melyek 
150 m tengerszín feletti magasságban feküsznek.)

Ez utóbbi, a Berzava, illetőleg Ternes és a Duna közt fekvő, és be is 
jártam földhát két, kőzettanilag elkülönülő, bár egymással átmenetek által 
szoi’osan összefüggő s egykorú kőzet •— a lősz és homok —  által alkottatik.

A lősz a diluvium azon képződménye, mely homokos, meszes, rétege- 
zetlen sárga színű agyagból áll. Szárazföldi csigák és emlősállat-maradványok 
találhatók benne s szeszélyes alakú márgakonkrécziókat (márgagömbök, 
ú. n. Lösskindel) is tartalmaz. Eredetét B ichthofen  báró elmélete szerint 
a mozgó levegőnek köszöni. Magyarországon s majdnem egész Közép-Euró- 
pában, de különösen Kínában tetemes vastagságban jő elő, s nagy kiterje
désnek örvend. Neve rajna-melléki népies kifejezés, hazánkban a nép sárga 
föld-nek nevezi.

A lősz a szomszédos Temesmegye területén két, DK— ENy-i irányú 
vonulatban jelentkezik s közbe fogja azon homokterületet, melyből a jelenkor
ban a futóhomok képződik. Az északi vonulat —  a grebenácz-károlyfalvi —  
megyénk területére Alibunárnál lép be; Alibunár és Kevő-Szellős (Szelens) 
közt (a két helység szélső házai által kijelölt területen) megszakad, Kevő- 
Szellősnél (Szeleus) azonban megvan s tovább követhető Illáncsa, Ferdinands
dorf, Dobricza tájára. A déli vonulat —  a deliblat-mramoraki —  Dolova, 
Béva-Ujfalu, Lajosfalva, Antalfalva környékére nyúlik át megyénkbe. 
A közre zárt homok is átnyúlik s Petrovoszelo, Alibunár, Kevő-Szellős közt 
még észlelhető, lassanként azonban vonulata keskenyedik, kiékül s háta mö
gött a lősz két vonulata egyesül úgy, hogy Ferdinandsdorf és Lajosfalva 
közt és Szamos környékén már csak lősz jelentkezik a felszínen. E területen 
a diluvium e két képződménye orografiailag jól elválik az alluvialis terület
től s ennek síkságából több méterre kiemelkedve, hullámos íelszínü platót 
képeznek, melynek hullámai DK— ENy-i irányúak.

A lősz itt is az ő szokott arczulatával lép fel, mint homokos, meszes 
(sósavval élénken pezsgő) rétegezetlen sárga agyag. A homokrégiók felé 
közeledve azonban mindinkább több és több homokot vesz föl s lassan
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a homokba megy át úgy, hogy e két képződmény között a határ korántsem 
éles. Márgagumókat mindenütt tartalmaz.

Réva-Ujfaluról —  a téglavető gödrökből —  hozott lőszpróba, s a 
Petrovoszelóról —  a helység északi végén az országút mellékéről — hozott 
lőszös homokpróba Kalecsinszky Sándor t. barátom, a m. kir. földtani 
intézet vegyésze által mechanikai ellemzésnek vétetvén alá, a következő 
összetételűnek találtatott :

B. u. p.
iszap ...   ... 69,60% 55,85%
szénsavas sók _ 23,20 « 22,60 «
quarzhomok   ... 7,20 « 21,55 «

A szárazföldi csigák sem hiányoznak benne, bár nem ép nagy mennyi
ségben. Réva-Új falunál a téglavetőkben feltárt löszből Helix kispida L inné, 
Bulimus tridens Müll. ;  Petrovoszelónál, a helység utolsó házainál, az Újfa
lura vivő út mellett lévő agyaggödörben pedig Helix hispida L in n é ; Succinea 
oblonga Dbap., Clausilia pumila Z ieg., Cionella ( Zua)  lubrica Müll., Pupa 
muscorum L inné héjait gyűjtöttem. Hogy nagyobb emlős-maradványok (pl. 
mammuth) kerültek-e ki belőle; nem hallottam, a lehetőség azonban megvan.

A Temesen túl lévő részben Farkasdnál (Farkasdin), a kompnál 
magam is észleltem, W olf * pedig Orlovát-Csenta (Leopoldova) közötti ré
széről a Ternes jobb partjának említi úgy, hogy bátran mondható, miszerint 
a Csenta és Nagy-Becskerek közötti földhátat szintén lősz alkotja. Hogy azon
ban EK felé hol végződik ? azt teljes bizonyossággal nem mondhatom.

Ép így csak nagy valószínűséggel állíthatom azt, hogy a lősz Melencze 
környékére is áthúzódik, adatom azonban erre nincs.

A mi végül a Nagy-Kikinda és Nagy-Komlós környékbeli földhátat 
illeti, kevés adat áll csak rendelkezésemre. Lóozv L.** Yinga környékét át
tanulmányozván, az ottani területen a diluviumkori képződményeket babércz- 
és márga-gumókat tartalmazó veres agyag- és lőszrétegek többszörös válta
kozásából alkotottnak találta. Ha pedig tekintetbe veszszük, hogy a szóban 
forgó földbát annak a folytatása, igen valószínű, hogy az alábbi rétegsorozat 
felsőbb része azzal azonosítható.

E vidék altalajának alkotását pedig a Grabácz községében 1889-ben 
lemélyesztett három fúrólyuk szelvényeiből ismerhetjük meg, a melyekre vo
natkozó adatokat F ischer Géza községi jegyző úrnak köszönöm.

*  W o lf  H., A u s  den Gebieten des Deutsch-Banater und Serbisch-Banater 
Grenz-Regimentes. (Verb. d. k. k. geol. B. Anst. Jhg. 1870. p. 230.)

* *  L óczy  L., Jelentés az 1885 év nyarán a Marosvölgyben és Temesmegye E .- i 

részében eszközölt földtani felvételről. (A m. kir. földtani intézet évi jelentése 
1885-ről).
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A község 88 m-nyire van a tenger színe felett.
Az I-ső artézi kút az iskola sarkán van s fúrásához 1889 évi április 

16-án fogtak hozzá, s május 3-án czélt értek vele. 85 m mély, s 24 óránként, 
a felszín felett 0,5 m magasan kifolyatva 40.000 liter 12 B° vizet szolgáltat. 
A fúró itt a következő rétegsorozaton hatolt át :

m-től
kezdve

(a réteg 
vastagsága)

0,00 m (4,5) humusz;
4,50 « (4,5) sárga agyag (tán lősz) ;
9,00 a (5,2) szürke agyag ;

14,20 « (3,3) sárga agyagos homok ;
17,50 a (3,0) kék quarzhomok ;
20,50 « (12,5) kekes szürke agyag;

33,0 « (3,0) kék quarzhomok;
36,0 « (9,0) sárgás, barnás szürke agyag;
45,0 « (1,5) szürke homokos agyag;
46,5 « (4,9) csillámos quarzhomok ;
51,4 « (12,4) kék agyag;
63,8 « (2,2) szürke homokos agyag;
66,0 « (9,0) barnás szürke agyag;
75,0 « (1,0) csillámos quarzhomok;
76,3 « (2,0) sötétszürke agyag ;
78,3 « (6,7) quarzhomok.

A fúrás mélysége 85 m.

A II-dik artézi kút a 193 sz. ház előtt van. A fúrást 1889 május 6-án 
kezdték s tartott junius 4-éig. A fúrólyuk 104 m mély s 0,6 m magasan 
a felszín felett kifolyatva 24 óránként 50.400 liter 14 E° vizet ád. A fúró 
itt a következő rétegsorozatot tárta fel :

m-töl ( a réteg
kezdve vastagsága)
0,0 m (1,3) humusz;
1,3 « (9,2) sárga agyag (tán lősz) ;

10.5 « (4,8) barnás szürke agyag;
15.3 « (1,3) sárga agyagos homok;
16.3 « (8,7) kavicsos, kék quarzhomok ;
25.0 « (25,5) íeketés szürke, sárga, kék agyag váltakozva;
50.5 « (2,3) szürke, homokos agyag;
52.8 « (11,0) kék agyag;
63.8 « (1,7) szürke, homokos agyag;
65.5 « (4,5) szürke agyag;
70.0 « (1,4) agyagos homok;
71.4 « (8,6) fekete és sárga agyag egymással váltakozva;
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m*töl (a réteg 
kezdve vastagsága)

80.0 m (2 ,0 ) csillámos quarzhomok;
82.0 « (2,5) kavics ;
84,5 « (10,5) szürke s fekete agyag egymással váltakozva ;
95.0 « (5,2) szürke, homokos agyag ;

100,2 « (3,8) szürke, finomabb quarzhomok.

A fúrólyuk 104 m mély.

A III. fúrólyuk a 101. sz. ház előtt van, 1889 évi junius 6 -án kezdték 
fúrni s julius 27-én 120 m-ben abba hagyták eredmény nélkül. Itt a követ
kező rétegsorozat alkotja az altalajt :

m -töl (a réteg 
kezdve vastagsága)

0 ,0  m (2 ,8 ) humusz ;
2,8 « (5,9) sárga agyag (talán lősz) ;
8,7 « (5,8) fekete s zöldes agyag;

14.5 « (1,8) sárga agyagos homok ;
16.3 « (2,7) kék quarzhomok;
19.0 « (7,0) agyag;
26.0 « (2 ,0 ) szürke, homokos agyag;
28.0 « (5,5) kék quarzhomok ;
33.5 « (3,0) sárga agyag;
36.5 « (2,0) kék quarzhomok;
38.5 « (6,9) kék, fekete, szürke agyag;
45.4 « (7,8) quarzhomok ;
53.2 e (18,0) kék agyag;
71.2 « (3,1 ) quarzhomok ;
74.2 a (1,6) fekete agyag ;
75,8 « (5,6) csillámos quarzhomok;
81.4 « (14,9) szürke agyag;
96.3 « (3,2) agyagos homok;
99.5 « (4,5) sárga, finomabb homok ;

104,0 « (16,0) durvább quarzhomok.

A fúrólyuk 120 m mély.

Hogy pedig e 3 fúrólyuk szolgáltatta adatokat szemlélhetőkké tegyem, 
az ide mellékelt táblán a rétegsort összevonom.

Sajnos, a fúrópróbák nem állanak rendelkezésemre, s így semmi ada
tom sincs arra nézve, hogy mily korban rakódtak le a rétegek. Csak annyi 
bizonyos, hogy a legfelsőbb rétegek a diluviumban képződtek. De hogy hol 
van az e korú lerakodás alsó határa ? —  azt az adott körülmények közt nyílt
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kérdésnek kell hagyni. A Il-ik fúrólyuk 82— 84 m-ben levő kavics azonban 
már plioczén is lehet, s nem lehetetlen, hogy annak a kavicsnak a folytatása, 
melyet L óczy (1. c.) Temesmegyében a part szélén Muránynál tapasztalt, 
s a melyből a m. kir. földtani intézetnek Mastodon arvernensis Guiv. marad
ványai (állkapocstöredék s 3 zápfog) vannak. A legalsó homokok aztán nagy 
valószínűséggel már a pontusi emelet képviselői.

2. Alluvium.
Az elébb tárgyalt diluviális képződmények alkotta területeknél azon

ban földmívelési szempontból sokkal fontosabb megyénk azon nagyobb része, 
mely a mostkori folyók ár- és mocsárterét foglalja magában s melyen még 
folyvást rakódnak le a rétegek, mert ezek a területek a legtermékenyebb 
helyek. Miután pedig ezen alluviális képződmények szorosan összefüggnek 
a jelenkor folyóvizeivel, itt kívánok néhány sort megyénk hidrografiai viszo
nyainak is szentelni.

Torontálmegye folyóvizei a Duna folyamvidékéhez tartoznak, mely 
hatalmas folyam a déli határt képezi. Beléje szakad a balparton Pancsovánál 
a Ternes s Titel alatt a Tisza. A Tisza a megyét Ny-ról határolja s beléömlik 
a balparton Perlasznál a Béga ; Pádénál az Aranka és Szőreg közelében 
a Maros.

A Maros messze keleten, a Hargita-hegységben ered s Perjámosnál 
lép megyénk területére, és perjamos-szőregi, K— Ny-i irányú részevei 
egyúttal az északi határt képezi. A Maros e része már a síkságon folyik 
s esése 1 :4800*, mint ilyennek kanyargós, néhol több ágra szakadó ágya, 
s Perjámos, Egres, Német-Csanád, Kis-Zombor, Szőreg táján széles, mocsa
ras ártere van, melyen áradásai alkalmával finom iszapból álló, humuszban 
gazdag rétegeket rakott le.

Beléje Torontálmegyében egyetlen patak sem ömlik, hanem Fönlaknál 
a balparton ketté szakad s képezi azon mellékágat, mely Aranka név alatt 
ismeretes s mely Bácz-Szt.-Péter, Szárafalva, Nagy-Szt.-Miklós, O-Besenyő, 
Valkány, Monostor, Jazova mellett kígyódzik körülbelől EK— DNy-i irány
ban s Pádénál szakad a Tiszába. A Maros magas vízállása mellett az Aranka 
folyóvá dagad s óriási területeket önt el, finom iszapból álló termékeny ré
tegeket rakván le. Perjámosnál még egy ágat is ereszt, mely Pészak, Lovrin, 
Nagy-Komlós, Nákófalva, Nagy-Kikinda mellett egy szárazér képében vonul 
s ezentúl a Valom-bara mocsaraiba, illetőleg ennek közvetítésével a Tisza 
mocsaraiba vész.

A Tisza azon ponttól kezdve, melyben a Maros szakad beléje, egészen

*  H u n f a l v y  J. A magyar birodalom földrajza, 259. 1.
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a Dunába való folyásáig megyénk Ny-i határát képezi. Kanyargós folyásá
nak iránya itt E— D-i s esése Szegedtől torkolatáig 7,58 m, kilométerenként 
csak 0,25 m (1 :30,320) úgy, hogy a Duna vizének magas állása mellett 
a Tiszának e szakaszon semmi esése sincs. Szegednél a tengerszín feletti 
magasság 73,79 m*. Mint minden E—D-i irányú folyó, úgy a Tisza is 
a Baer-féle törvényhez képest a nyugati (bácsmegyei) partot mossa, a keletit 
(torontálmegyeit) pedig iszapolja, s itt találjuk ama széles, mocsaras árteret, 
melyen finom, humuszos iszapját rakja le áradásai alkalmával. Mocsár
területe Beodra táján keskeny csatornával a Béga mocsárterületével köz
lekedik.

A Tiszába a bal parton a már emlitett Arankán kívül még csak a Béga 
szakad.

A Béga ugyancsak keleten, Krassó-Szörénymegye területén, a Pojana- 
Buszka hegységben ered s Bálincztől Temesvárig a Temessel közös ártéren 
folyik K—Ny-i irányban. Temesváron túl megyénk határát Németnél lépi át 
s még egy darabig, Bókusig, megtartja irányát, aztán pedig körülbelől 
EK— DNy-i irányban folytatja útját. Klek és Nagy-Becskerek közt, a már 
fentebb említett lősz-hátat töri át, keskeny csatornát mosván belé; Nagy- 
Becskereken túl pedig a Tisza árterén lévő Beloblato mocsárba vesz el. 
A Béga ma Kiszetótól Klekig, illetőleg a Titellel szemben lévő, a Tiszába 
való torkolásáig ásott, egyenes mederben folyik, melynek átlagos esése 
1:6266, Klektől torkolatáig 1 : 7384. Azelőtt azonban szeszélyesen kígyózva 
folyt széles, mocsaras árterén, mely Topolya és Nagy-Becskerek környékén 
keskeny csatornával függ össze a tiszai ártérrel. A Béga ezen ártere átlag 
80 m magasan fekszik a tenger színe felett ; mely széles, medenczeszerű, 
közel 2 0 0 ,0 0 0  holdnyi árterét a fentebb említett lőszhátnak köszöni, mely 
vizét nem engedte lefolyni, hanem felduzzasztottá,

A Bégába a jobb parton, Németnél a Beregszó-patak szakad, melynek
vizét a régi ágy vezeti el./

Árterén szintén finomabb anyagból álló humuszdús üledéket rakott le, 
sőt a tőzegképződés nyomaival is találkozunk.

E vidék altalajának összetételét két, Nagy-Becskereken fúrt fúró
lyuk szelvényében mutathatom be, mely két szelvény az itt lerakodott réte
gek egymás utánját tünteti fel, s melyet Nagy-Becskerek polgármestere, 
K ulifay  L ajos úr bocsájtott rendelkezésünkre.

Az ottani mérnöki hivatal feljegyzései szerint:
az I-ső fúrólyuk a Ferencz Jozsef-téren mélyesztetett le. A pont tenger

szín feletti magassága 79,713 m.

* T oula F., A temesvári kereskedelmi éá iparkamara területének földrajzi és 
földtani viszonyai. (A temesvári keresk. és iparkamara jelentése az 1879— 1881. évek
ről, 8 1.)
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A fúró a következő rétegeken hatott át :

m -töl a (réteg
kezdve vastagsága)

0 ,0 0  m (8 ,0 0 ) termőföld ;
8 .00  « (6 ,0 0 ) sárga, puha agyag ;
9.00 a (5,00) sárgás kék homok, agyagsávokkal ;

14.00 « (20,75) kékes homok;
34,75 « (15,25) fehér, kékes agyag, mely eleinte tiszta volt, később azon

ban mindinkább több és több homok keveredett közé ;
50.00 « (11,64) csillámos quarzhomok.

A fúrólyuk 61,64 m mély.

A Il ik fúrólyuk pedig a váraljai-utczában mélyesztetett le. A pont 
tengerszín feletti magassága 76,550 m.

A fúró a következő rétegeket tárta fel :
m-töl (a réteg 
kezdve vastagsága)

0,00 m (4,00) termőföld ;
4.00 « (2,00) sárga agyag gyarapodó homoktartalommal ;
6 .00  « (2 ,0 0 ) sárga homok, agyagsávokkal ;
8.00 « (7.00) kék homok;

15.00 « (1,60) mogyoró nagyságú kavics;
16.60 « (13,00) laza homok;
29.60 « (14,40) kekes, kövér agyag ;
44.00 « (1,00) kékes, lágy agyag;
45.00 « (8,00) kék homok ;
53.00 « (3,50) kék, mindinkább kövérebb agyag;
56,50 « (4,50) kék, öregszemü homok ;
61.00 « (12 ,0 0 ) kék agyag;
73.00 « (6,40) homok és kavics.

A fúrólyuk 79,40 m mély.

Az I-ső fúrólyuk meddő, míg a II-dik a felszín alatt 1,3 m-nyire fel
szállott vizet adott. A víz mennyisége eleinte naponként 16 hl volt, később 
azonban 7 hl-re szállt le.

Igen szerettem volna, ha a fentebbi adatokon kívül a fúrópróbá
kat is megkaptam volna. Kaptam ugyan két kékes agyagpróbát, melyek 
mindegyike sósavval élénken pezseg, tehát meszet tartalmaz, de hogy melyik 
rétegek képviselői? az nincs feljegyezve. Szerves maradványt csak egy 
Sphaerium rivicolatum L each.-t eredményezett a fúrólyuk, mely faj folyó
vizeinkben még most is él.

Hogy e rétegek mely korban ülepedtek le ? azt — szerves maradványok
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hiányában —  még megközelítőleg is bajos állítani, s csak annyi bizonyos,, 
hogy a legfelsőbb rétegek a jelenkorban képződtek.

Északról délre menve, a Ternes a következő folyó, mely megyénket 
átszeli s mely már közvetlenül a Dunába ömlik. A Ternes szintén Krassó- 
Szörénymegyében, a Muntye-Szemeniken ered s eleinte K-nek, majd Karán- 
sebes-Lugos mellett DK— ENy-i irányban folyik, aztán Ny-nak, illetőleg 
DNy-nak veszi útját egész Csentáig (Leopoldova), hol már a Duna árterére- 
érve számos ágra oszlik, míg a főág DK-i irányban tovább folyván Pancso- 
vánál a Dunába ömlik. Mellékágai : Gsentánál a Karas ; Opovánál a Duna- 
vecz ; Sefkerinnél a Borosa, mely utóbbi Sibnicza Sebes név alatt ágazik el ,- 
végül a Pojanicza, úgy, hogy a Temesnek, a mint látjuk, igen bonyolódott 
torkolati hálózata van.

A Temesnek a szomszédos Temesmegye területén a Bégával közös az 
ártere, megyénk területén azonban kettőjök közé, a már említett löszből 
álló s legmagasabb pontjaiban 86— 99 m-nyire a tenger színe fölé emelkedő 
földhát nyomul, melyet Tomasováez-Csenta (Leopoldova) közt tör át. Me
gyénk határát a Ternes Uj-Pécsnél lépi át s Módos környékén egész Toma- 
sováczig széles ártéren folyik át; Tomasováczon túl egész Csentáig (Leopol
dova) ártere megszükül, azontúl pedig a Dunával közös ártere van. Esése 
Ságtól Botosig 1 : 6000, Botostól Opováig 1 : 30.000 ; végül Opovától Pancso- 
váig 1 : 2 1 .0 0 0 .

Beléje Torontálmegye területén, a balparton a Berzava szakad. E folyó 
ugyancsak Krassó-Szörénymegyében a Muntye-Szemeniktől DNy-ra Ferencz- 
falvánál ered, s ezen, valamint Temesmegyén át K— Ny-i irányban folyik. 
Torontálmegye határát Partosnál lépi át s Botosnál a Temessel egye
sül. A hegységet, illetőleg a dombvidéket elhagyva, a síkon több ágra sza
kadva, kanyargós ágyban, széles, mocsaras ártéren folyt, ma azonban ez is 
ásott ágyba van szorítva s ártere száraz. A csatorna melletti helységek ten
gerszín feletti magassága a következő : Partos 88  m, Újfalu (Krivabara) 82 m, 
Kanak 80 m, Kis-Margita (Margitica) 81 m, -Jarkovácz 80 m.*

Terjedelmes mocsárterülete ma már száraz s számos helység van rá 
telepítve. Ezeknek tengerszín feletti magassága: Nagy-Gája 85 m, Zichy- 
falva 82 m, Istvánvölgy (Hajdusicza) 80 m, Szt-János 80 m, Sándorfalva 
(Sandorf) 77 m.

E terjedelmes mocsárterületen a felszínen sárgás színű (lőszszerü) 
homokos, sósavval pezsgő, tehát kevés meszet is tartalmazó agyag jelentke
zik ; mélyebb, még most is vizesebb részein pedig, hol pocsolyák voltak, 
növényi alkatrészekkel erősen kevert, humuszdús szívós agyag van. Szikes

* Ezen, valamint az összes itt felsorolt tengerszín feletti magassági adatokat a 
cs. és kir. katonai földrajzi intézet által a közelmnltban kiadott 1 : 75.000 méretű tér
képéről vettem.
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föld, az alluviális területek ez átka, aránylag kevés helyen s akkor is kisebb 
területen észlelhető.

Sándorfalva és Urményháza környékén végül a tőzegképződésre volt 
alkalmas a talaj s tényleg itt még e század elején nyertek is tőzeget, ma 
azonban e tőzeg-előfordulás már csak a történelmi múlté s a telep megma
radt része égetés és szántás folytán teljesen elveszett, jelenléte nem kon
statálható s helyén növényi alkatrészekkel erősen kevert fekete tőzeg
föld van.

A Berzava mocsaraitól DK-re egy keskeny s alacsony földhát által 
elválasztva, de vele összefüggésben van az ú. n. Alibunári-mocsár, melynek 
egy része még megyénk területére esik. Legmélyebb pontjai csak 75 m-nyire 
feküsznek a tenger színe felett.

E mocsár a verseczi szigethegyseg, déli és északi lejtőin összegyűlő 
vizek által, főleg azonban a Ternes- és Krassó-Szörény megyék határán, a 
verseczi szigethegységtől E felé vonuló dombhát Ny-i lejtőin leszaladó vizek 
által, melyek a Moravicza-patakban gyűltek össze, tápláltatok. Területén 
a felszínen a K i részben homokot, míg a nyugati már megyénk területére 
eső részben, a már fentebb említett lőszszerű sárga agyagot észleltem.

Az itteni földtani viszonyokat azonban, illetőleg alkotásában résztvevő 
rétegek egymásutánját legszebben egy Zichyfalván Seidl Gyula verseczi 
gyáros által fúrt artézi kút szelvényében mutathatom be, melyet a pró
bákkal együtt nevezett gyáros ur volt szíves rendelkezésemre bocsájtani.

A fúró Zichyfalván a következő rétegeken hatott át :

m -töl (a réteg
ke7(ive vastagsága)

0 ,0 0  m (2 ,8 -1) sárga, apró csillámlemezekkel vegyes, sósavval pezsgő 
homokos (lőszszerű) agyag, ugyanaz, melyet a felszínen 
észleltem ;

2,84 « (1,26) sárga, igen sok csillámlemezkével vegyes finom quarz-
bomok ;

4,10 « (1,27) sárga, részben rozsdabarna, csillámos finom agyagos ho
mok ; —  e két réteget hajlandó lennék a Vatinánál a fel
színen észlelt homoklerakodás folytatásának venni ;

5,37 « (0,95) kékes, részben rozsdabarna csillámos agyag;
6,32 « (4,74) hamvas kék, sósavval pezsgő agyag;

11,06 « (29,22) sárga agyag márga-konkrécziókkal, folytatása azon, Temes- 
és Krassó-Szörény megyékben nagy területen jelentkező 
babérczes, márgakonkrécziós sárga agyagnak, mely ott is 
nagy vastagságban borítja a pontusi homokrétegeket; 

40,28 « (4,74) hamuszínű, sósavval pezs,ő agyag;
45,02 « (0,63) sötétbarna színű, növényi részekkel és csigahéjtöredékekkel

vegyes, sósavval pezsgő agyag ;
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ra-töl (a réteg
kezdve vastagsága)

45,65 m (4,43) zöldes színű ag}Tagmárga;
50.08 « (6,00) sárgás, részenként kékes agyagmárga ;
56.08 a (1,90) kékes, homokos csillámos agyagmárga;
57,98 « (x) kék homok.

E rétegsorozatban
a felső 5, összesen 11,06 m vastag lerakódás a jelenkor képződ

ménye ;
a következő 3, összesen 34,59 m vastag lerakodás diluviumkori ;
míg az alatta lévő 4 réteget, melyeknek vastagsága a 13 m-t meg

haladja, támaszkodva a felszínen, a medencze szélén tett tapasztalataimra, 
a pontusi emelet képviselőjének tekintem.

Az Alibunári-mocsár ma túlnyomólag száraz, s a még visszamaradt 
nedves helyek kiszárítását egy holland szövetkezet végzi be. Egykori vizét 
a még a múlt században ásott Mária Terézia-csatorna csapolja le, mely Mar- 
giticzánál egyesül a Berzava-csatornával.

Végül a Duna, mely valamennyi eddig említett folyóvizeket magába 
gyűjti, a Tiszának belé való ömlésétől Gyurgyevóig való részével egyúttal a 
megye déli határa. A balparton széles ártér kiséri, melyen homokos, agyagos 
üledéket rak le. Jelenlegi árterének nívója felé pedig, behúzódva még a 
Ternes völgyébe is Antalfalva, Torontál-Vásárhely (Debelyácsa) Czrepaja, 
Glogon, Franzfeld, Almás (Jabuka), Pancsova, Sztarcsova, Homolitz, Bava- 
nyistye, Bresztovácz környékén egy széles, körülbelül 10 m-nyire kiemelkedő 
terrasz kiséri, mely homokos rétegekből áll, s melyet, miután benne még 
most is a Dunában élő kagylókat és csigákat észleltem, a jelenkor képződ
ményének konstatáltam, s ó alluviumnak tüntetek fel. Ezen ó-alluvialis 
terraszból emelkedik ki meredek partokkal az előbb tárgyalt lőszhát.

Ezen, a Duna jelenlegi árterének nívója felett lévő ó-alluvialis sík 
terraszt számos régi folyóágy metszi át, melyek különböző «bara» név alatt 
ismeretesek, s melyeknek egyes részei ma is vízzel vannak teli s apróbb 
mocsarakat képeznek. E « bará » - k közt kiemelendő a Sztarcsovánál végződő 
Nadela-bara, mely Czrepaja táján kezdődik s nem valószinűtlen, hogy egykor 
a Lajosfalvát átmetsző Boronka-völgygyel függött össze s a lőszterületen ösz- 
szegyűlő vizeket vezette le.

A felszínen e terrasz rétegei több helyütt fel vannak tárva, legszebben 
azonban Sztarcsovánál láttam. A Homoliczra vivő útnak a Nadela-barán- 
túli részében, a kereszt alatt ott jártamkor a martoldalban körülbelül 
8  m-nyire leásták a földet, mely leásás függélyes fala vékonyabb agyagos 
szalagokat tartalmazó sárga, kevés csillámot tartalmazó homokot tárt fel.

Pancsován pedig a gőzmalom udvarában akkortájt egy fúrólyukat 
mélj'esztettek, mely a helyszínén nyert adatok szerint —  átlag.40 m mély
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volt s belőle utoljára agyagos homokot, hasonlót ahhoz, minőt a felszínen 
észleltem, emeltek ki. O-alluviális agyagos homok lerakodásunk tehát Pan- 
csován a 40 m vastagságot meghaladja.

A szóban forgó lerakodást s az alatta levő rétegsorozatot azonban leg
szebben a Franzfelden fúrt artézi kút szelvénye mutatja be. E fúrólyukat az 
odavaló gőzmalom-telepen ugyancsak Seidl Gyula verseczi gyáros úr fúrta, 
s neki köszönöm az alább közlendő szelvényt s a fúrópróbákat.

Franzfeld szintén a szóban forgó ó-alluviális terraszon fekszik s a 
helység körül levő gödrökben agyagos homokot találtam.

A fúró itt a következő rétegeken hatolt át :

m-től
kezdve

0,00 m 
0,40 «

18.40 «
70.40 «

97,4 «
113.0 «
115.0 «
130.0 «
133.0 «
159.0 «
170.0 «
191.0 «
309.0 «
315.0 «

334,0 «

339,0 «

(a réteg 
vastagsága)

(0,4) televény;
(18.0) sárga, agyagos homok;
(53.0) sárga és kékes, finomabb-durvább homok;
(37.0) durvább homok, egész galambtojásnyi kavicscsal s unió, 

melanopsis, vivipara héjtöredékekkel ;
(14,6) váltakozva sárgás és kékes agyagmárgák;

(3.0) kékes színű, homokos agyagmárga;
(5.0) kékes sárga, alja felé mindinkább homokosabb agyagmárga ;
(3.0) márgás homok ;

(37.0) kékes, homokos agyag ;
(11 .0 ) márgás durva quarzhomok;
(31.0) sárga agyag, márgatörmelékkel ;
(18.0) kék agyag márgatörmelékkel;

(6 .0 ) agyagos durva quarzliomok;
(9.0) agyagos, finom qnarzhomok sok héjtöredékkel, melyekből —  

sajnos -— még a génust sem sikerült meghatározni, annyira 
el vannak aprózva ;

(15.0) kék agyag sok héjtöredékkel, melyek közt
Congeria sp.
Pleuroccra Badmanesti, F uchs 

sikerült meghatározni ;
(3,2 m-nél vastagabb) durva homok.

A fúrólyuk 241,20 m mély s meddő.

Hogy az ezen fúrólyuk által feltárt rétegsorozat egyes rétegei melyik 
földtani korban rakódtak le, erre biztos feleletet adni bajos, minthogy hiányoz
nak a tájékoztató adatok, a szerves maradványok. Annyi azonban kétségbe- 
vonhatlan, hogy a felső rétegek a jelenkor képződményei, míg az alsó 3, 
összesen 26,2 m vastag üledék nagy valószínűséggel a pontusi korban
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rakodott le, de hogy ezen kor és a diluvium közt hol kell a határt vonni? 
azt a rendelkezésemre álló adatok alapján nem jelölhetem meg, annál 
kevésbbé, mert itt a diluvium képződményei teljesen elütnek a felszínen ész
lelt ezen idejű képződményektől.

*

Nem zárhatom be azonban jelen közleményemet anélkül, hogy nehány 
sorban az ivóvíz kérdésével ne foglalkozzam.

Hogy mily fontos tényező az életben a jó, üdítő víz, azt fejtegetni 
felesleges, hisz mindenki tudja. Torontálmegye kútjainak vize pedig nem 
felel meg e kivánalmaknak azért, mert a közönséges ásott kútak a közvetlen 
felszínen összegyűlt, a legfelsőbb rétegbe szivárgott vizet fogják fel, mely 
azonban azon körülménynél fogva, hogy a kút közelében ott van a marha
istálló, trágyadomb, sok szerves, az egészségre káros hatású alkotórészt 
tartalmaz. Jó, üdítő, egészséges vizet csakis artézi kutak szolgáltathatnak.

Legyen e tekintetben példa Hódmező-Vásárhely, Szentes, Szeged, 
Zom bor, Szarvas, Mező-Túr stb., mely városok nagy költséggel ugyan, de ily 
módon szerezték meg jó, üdítő vizüket, s hol az odavaló orvosok nyilatko
zata szerint, a közegészségügy lényegesen javult azóta, mióta a lakosság az 
artézi kút vizét iszsza.

Nagyon jól tudom azt, hogy azon oknál fogva, mert Verseez rendkívül 
kedvező földtani viszonyai közt már 30— 35 m mélyen, az ú. n. Alibunári-mocsár 
területén pedig 60— 70 m-ben meg van a víz, boldog-boldogtalan, minden 
cséplőgép gépésze, ki egyszer ott földfúrást látott, vállalkozik a fúrásra. Toron- 
tálmegyében is történtek e tekintetben kísérletek, melyek ha nem vezettek 
eredményre, annak nem az az oka, hogy a terület nem alkalmas artézi kútak 
fúrására, (sőt inkább nagyon is alkalmas, főleg a mélyebben fekvő medencze- 
szerű mocsár- és árterületek) hanem az, hogy egyrészt oly egyének tették a 
kísérleteket, kik erre sem képzettséggel, sem tisztességes eszközökkel nem 
rendelkeztek, s kik ha 50 m-nél mélyebbre kellett fúrni, kétségbe esve abba
hagyták a fúrást s az egész vidéken megdöntötték az artézi kútakba helye
zett bizalmat; —  másrészt meg maguk a kísérletezők, mert csekélyebb 
mélységből nem jött víz, elvesztették türelmüket s abba hagyták akkor, 
mikor már tán közel voltak az eredményhez.

Nem ilyen, más viszonyok teremtik meg az eredményes munkát!
A tapasztalás bizonyítja, hogy a nagy magyar medencze területén, 

melyhez Torontálmegye is tartozik, megvannak mindazon kellékek, melyek 
az artézi tóthoz megkívántatnak. S megtörténhetik, hogy csekélyebb mély
ségben is siker koronázza a fúrást, miután a föld belsejében léteznek kisebb, 
lokális víztartók, de ezek nem mindenkor tartósak, s teljesen ki is merülhet
nek. De ugyancsak az eddig eredmenynyel fúrt kútak azt is bizonyítják, 
hogy a kellő mennyiségű tartós, felszálló vizet tartalmazó víztartóréteg

Földtani Közlöny. X X I. köt. 1891. (1^7)
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nagy mélységben \-an (a hódmezővásárhelyi I-ső artézi kút 197,84 m ;a  
Il-dik, a Nagy András János kútja 252,60 m, a szegedi 253 m, a szentesi 
pedig 313,86 m mély) s csakis az Alibunári-mocsár területe képez kivételt, 
hol már átlag a 60 m-ben megvan a víz. Az ily fúrás nagyobb költségbe is 
kerül, de aztán annyi vizet ád, hogy pl. a hódmezővásárhelyi I-ső artézi 
kút ellátta az egész várost jó vízzel (24 óránként 94.254 liter vizet ád) s ha 
Nagy András János uram mégis nagylelkűen felajánlotta a második kút 
fúrására szükséges összeget, annak nem a vízhiány, hanem a város kiterje
dése az oka. (Ez a II-dik artézi kút 24 óránként 1,000.000 liter vizet ád).

Nem ajánlhatom tehát eléggé mindazoknak, kiknek a jó ivóvíz-nyerés 
érdekükben fekszik, hogy azt artézi kútak segélyével szerezzék meg; de 
egyúttal az ügy érdekében kérem arra is, fúrassák meg kútjokat szakszerűen 
képzett egyénekkel, ne dilettánsokkal, kik ha többet is kívánnak a munkáért, 
de sikerességéért biztosítékot nyújt szakképzettségük és múltjuk.

ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK.
Z imányi Ká ro ly -tó i.*

1 . Brookit T yrolból.

A múlt őszszel a nemzeti múzeum ásványtárának birtokába szép nagy 
brookit kristályok jutottak ; ezeket Dr. K renner J. Sándor műegyetemi 
tanár úr szívességéből alkalmam volt megvizsgálni, a miért neki e helyen is 
köszönetemet fejezem ki.

E szabad kristályok Eichalmról valók Pregratten mellett, előfordulá
sukat illetőleg semmit sem említhetek.

Tyroli brookitokat először említ B r e z in a ;* *  szerinte egy Pfitschről 
származó nem egészen üde gnájszon, anatas, periklin és chlorit társaságában 
apró, vékonytáblás, téglavörös brookit kristálykák ültek.

Jóval később v . Z epharovich* * *  ugyancsak ez ásványnak tyroli, nagy 
kristályait irta le, de a legközelebbi lelethely és az előfordulási viszonyok 
felemlítése nélkül.

Az eichalmi brookitok a harántlap a. (100) .o o p o o  uralkodása követ
keztében táblásak; méreteik: 20— 40 mm hosszúság, 15— 25 mm szélesség, 
2— 3 mm vastagság. A nagyobbak vörösbarnák és kevésbbé átlátszók, míg

* Előadta az 1891 januárius 7-én tartott szakülésben.
* *  T sc h e r m a k , Min. Mitthl. 1873, p. 49.

*** Zeitsehr. f. Kryst. 1884. VIII. p. 577.
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az apró kristályok inkább sárgás barnák, teljesen átlátszók. Ú gy a nagyok, 
m int a kisebbek belsejében fekete sávok vagy foltok vannak egészen sza
bálytalanul elszórva; e jelenség nem ritka ez ásványnál, már W ieseb* is 
megfigyelte a griesernvölgyi brookitokon.

Nem vélem valószínűtlennek, hogy v .  Z e p h a b o v i c h  tyroli kristályai 
szintén Eichalmról eredhettek, mivel az alakok és ezeknek combinatiója, 
továbbá a kristályok tektonikája és a nagyobb táblákra 'nőtt társ-ásványok 
nagyrészt megegyezők. -

E brookitokon a következő alakokat határoztam meg :

a . (100) . oopoo t . (021) .2  Poo
b . (010) . ocP oo d . (043) . 1 Poo
c . (0 0 1 ). o P y .  (104) . 1 P c»
M . (110) . ooP s . (134) . J P3
1 . (210) . ooP2 e . (1 2 2 ). P2

Ezek közül v. Z e p h a b o v i c h  b . (010), 1 . (210), t . (021) d . (043) ala
kokat nem constatálhatta. A mellékelt rajz a kristályok combinatióját 
ábrázolja.

A tetőző lapok közül uralkodik e . (134), hasonlóan mint v. Z a p h a e o - 
v i o h  kristályainál (v. ö. 1. c. XIII. tábla 1 ábra), de az eichalmi kristályo
kon a lapok mindig többé-kevésbbé homályosak, érdesek. E brachy pyramis 
a brookit ritkább alakjaihoz tartozik; először D e s  C l o i z e a u x * *  említi a dau- 
phinéi kristályokon. A d . (043) brachydomát csak két kristályon észlel
tem, kicsi, de fényes lapokkal. A többi alakot minden kristályon észleltem ; 
c . (001), b . (010), y . (104), alárendelt fejlettségűek. A harántlap mint a 
brookitnál majdnem általánosan, merőlegesen rostos, A nagy kristályokra ki
csinyek (1— 4mm hosszú) nőttek hypoparallel állásban, a. (100) lap felületéről

* Neues Jakrb. f. Min. 1856. p. 15.
* *  D e s  C l o i z e a u x , Manuel de Mineralogie. I I .  p. 203.
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kissé kiemelkednek és néha görbültséget eredményeznek ; szembeötlő továbbá 
a nagyobb egyéneknél, hogy a két harántlap a kristályok fennőtt vége í'elé 
egy éles ék lapjainak módjára összehajlik. Nem ritka a kristályok szagga
tottsága, illetőleg párhuzamos tovább növése. A nagyobb táblákra egészen 
szabálytalanul kicsik nőttek, a melyek jól tükröző lapjai mérésre különösen 
alkalmasak ; ezeket kisérik víztiszta quarz kristályok és chloritpikkelyek.

Az alábbi táblázatban méréseimet v. K o k s c h a r o w *  számított szögérté
keivel állítottam össze, ez utóbbiak

a : b : c =  0,841 581 : 1 : 0,944 386 

tengely arányból következnek.
obs. cale.

a . b = 100 .010 = 90° 2 ' 90° f n

M. b = 110 .010 = 49 56 49 55 —
1 . b = 2 10 .010 = 67 12 67 10 45
a . c = 100.001 = 89 57 90 — —
y • a = 104.100 = 74 28 74 19 45
t . b = 0 2 1 .0 1 0 = 27 57 27 53 55
d . b = 043.010 = 38 36 38 27 19
d . t' = 043.021 = 66 25 66 21 14
e . e' = 122.122 = 44 22 44 23 —
e . t = 122.021 28 42 28 44 12
e . M = 122 .110 = 45 41 45 42 22
s . e'.= 134.Ï34 = 25 43 25 47 22
s . b = 134.010 = 55 43 55 42 27
£ - y  = 134-104 = 34 12 34 17 33
£ . C = 134.001 — 37 13 appr. 37 18 4
£ . M = 134.110 57 52 57 45 22
£ . t = 134.021 29 28 29 31 30

A mért és számított hajlások egészben véve jól egyeznek, némely na
gyobb eltérés a nem elég erősen tükröző apró lapoktól ered.

2. Lim onit pseudom orphosa a budapesti K is-S váb h egyről.

Budapest környékén a pyrit, de a markasit is az agyagba vagy márgába 
ágyazva elég gyakran található, majd egyes kristályok vagy kristálycsopor
tok, majd apró szemek alakjában. Emez előfordulásból könnyen érthető,, 
hogy e sulfidok nem ritkán limonittá átváltozva sokszor pseudomorphosák

* Verband, d. miner. Gesell, z. St. Petersburg. 1848— 49. p. 2. és Poggen. Ann.. 
1850. LXXIX . p. 454.
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alakjában lelhetők. Ezek többnyire sárgás vagy rozsdabarna színűek, néha 
laza összefüggésük lévén, könnyen széttörhetők.

A limonit a kis-svábhegyi mészkőbányákban is rendesen található; 
hol a kőzet hasadékait helyenkint kitöltő meszes agyagban szabálytalan 
alakú agyagos limonit concretiókként, hol a hasadékok és üregek falára ra
kódott nagy calcit-kristályok felületének bekérgezéseként fordúl elő.

A múlt év nyarán egy kirándulásom alkalmával egy csinos pseudo- 
morphosát sikerült gyűjtenem. Az átalakult apró kristályok conglomerátos 
mészkőnek calcittal részben kitöltött hasadékán képződtek. A limonit sötét 
barna, csaknem fekete színű; a hexaëderek élei 0,3— 1,2 mm hosszúak és 
egy 10— 12 cm hosszú és 5—7 cm széles felületen egy kristálydruzát alkot
nak. Legnagyobbrészt egyszerű hexaëderek, de a legnagyobbak csúcsait 
az oktaéder lapok is tompítják. Ahol kristályok nem fejlődtek ki, ott a limo
nit 0,2— 0,5 mm vastag kéreg módjára bevonja a conglomeratot.

Mint, ifjabb generatio a limonitra rakódtak 2— 13 mm nagyságú le
gömbölyödött calcit skalenoëderek ; színtelenek vagy kissé sárgásak és áttet
szők, egyszerű kristályok és ikrek o E szerint egyaránt megfigyelhetők. Com- 
binatiójuk: x (2131) . R3 , x (0221) —  2 B ; (0112) —  R ; (10l0)°oR.

Budapesten, a -József-műegyetem ásványtani intézetében.

ÚJABB ADATOK A YEBESPATAKI BÁNYÁSZAT LEGRÉGIBB 
TÖRTÉNETÉHEZ.
TÉGLÁS ÖÁBOE-tÓl.

A rómaiak által Dacia hegyeiben folytatott, kiterjedt nemes fémbányászat 
emlékeit gyűjtögetve, lassankint' nemcsak a bányaművek helyrajzairól nyerünk fel
világosítást, hanem a bányagyarmatok lakosságainak társadalmi szervezetét, művelt
ségi állapotát, vallási felfogását és gondolkozásmódját is bó'vebben s az eddiginél 
világosabban megismerjük. Legutóbb öcsém, Téglás I stván kőhalmi igazgató társa
ságában az Érczhegységben tett több rendbeli utazásunk e tekintetben különösen 
jutalmazó vala, mert épen a római bányászat központjában, Verespatakon, vagyis 
túlnyomó priusta lakosai miatt Vicus priustarum, avagy Alburuus maior * (görögül 
a IV-ik számú viasztábla szerint WXßoupvo; írsyáXr,) maradványai közt összesen hét 
darab oltárkövet sikerült fölfedeznem, holott azelőtt csupán két verespataki felira
ton találtunk vallási vonatkozást.

A feliratok anyaga a Verespatakon ismeretes kárpáti homokkő quarzos 
félesége. Ebből kitetszőleg ott helyben állították fel azokat egyes hitbuzgó bá
nyászok áldozatkészségéből. A vallásos kegyelet által megszentelt területet 
egy aránylag nem nagy kiterjedésű cserjés hegynyulvány képezi a Verespatakról 
kifelé az Abrudvízhez szolgáló völgy balparti területének ama részén, hol a kincs
tári Orla altárna közeléből a Ferdinand bányákhoz ki kell haladnunk. Itt két

* Corpus inscriptionum latinaram, III. köt. I. rész 213. lapján XX.
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egy mással páihuzamos s egyaiánt a verespataki fővölgyhöz lejtő oldalvölgy tárul 
fel előttünk. A fővölgyhöz közelebb eső, a Bányapatak völgye (Pereu de la baji), 
mely az alsó és felső Ferdinánd bányák vízereit vezeti le. Ezen völgytől a veres- 
pataki fővölgyig emelkedő magaslat Pap erdeje (Padure popi).* A Bányapatak és a 
mögötte lefutó Valye Nanvluj nevű keskeny völgy közt emelkedik a Czarina nevű 
cserjés emelkedés, mely Verespatak legrégibb és legbecsesebb felirati emlékeit 
szolgáltatá. Itt terülhetett el a vagyonosabb római családok temetkező helye s itt 
találta a Gritti család a múlt század utolsó negyedében azokat a síremlékeket, 
melyek Verespataknak egyik nevezetességét képezik. így több rendbeli sírkő, fara
gott kőoroszlán, kőtoboz (pinea) díszíti most is onnan a Grittik épületének hom
lokzatát. Az öreg Gritti sírja fölé egy hatalmas sarcophag fedelét helyezték, mely
nek hossza 2,1 m, szélessége 1,1 m, s mely a Verespataktól 80 km-re fekvő Magyar- 
Igen mellől (Gyulafehérvár közelében) bányászott nummulitmészből készülvén, 
már ez által is jelzi az egykori lakosság jólétét, miután oly messze földről csak 
vagyonos egyének rendelhettek síremlékeket.

A Czarina szolgáltatá azt a sarcophagot is, mely a Felső Ferdinánd bányá
hoz Verespatakról befordulólag a szögletkereszt melletti udvaron látható s kicsiny
sége miatt valamely serdülő bányászivadék porait fogadhatá magába.

De a Czarina nemcsak a síremlékek által vált nevezetessé. Ennek lejtőit 
egykor vallási szentélyek diszíték s az alább bemutatandó négy oltárkő épen a 
Valye Nanuluj felé néző, tehát délnyugati oldalról került 1870-ben felszínre. Sze
rencsére E bergényi M ózes bányatulajdonos, és a Ferdinánd bányatársulat igazga
tójának ügyszeretete nem engedé ezeket elkallódni, hanem az általa vezetett Felső- 
Ferdinánd-bánya homlokzatába illesztve, megmenté azokat az érdeklődők és a 
tudomány számára. Mosiani elhelyeztetésük se bizonyult azonban alkalmasnak s 
oly kiváló műveltségű bányász, minőnek E bergényi M ózes urat alkalmam vala 
megismerni, bizonyára módját találja annak, hogy a hazai bányászatnak nagy
érdekű documentumai valamelyik nyilvános gyűjteményben hirdethessék Veres
patak ősiségét s odavaló bányászatunk majdnem két ezredéves virágzását.

A négy felirás mindenike vallási emlék lévén, a lakosság lelki világára és 
származására is világot derít.

Első helyen említjük az államvallás áldozóját Vezo Publius Antoninust,
I • O • M 

S A C R
VEZ • P -ANT 
V • S • L • M •

I(ovi) o(ptimo) M(axino) Sacr(um) Vez(o) 
P(ublius) Anto(ninus) V(otum)
S(olvit) L(ibenter) M(eritum).

[1]

Ez a Vezo név élénken emlékeztethet bennünket a szintén Verespatakról 
ismeretes viasztáblák egyikén : a 6 . számún megörökített Dasius Verzonis priusta ex 
Kaveretio, kitől Maximus Bato fia Passia rabszolgaleányt megvásárlá.

Apollónak is valának tisztelői a verespataki aranyhegyek közt és pedig 
épen a bányaközség környékét mívelő falusi lakosságból : a feliraton megnevezett 
castellanik, kik Apollo mellett úgy látszik Pannak is hódolni kívántak. A nem 
kellően olvasható és értelmezhető felirat így szól :

* Bálint Simon nevű csak nemrég elhunyt gör. kath. papról elnevezve.
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A P O L° N I A 
B O R P A N E N  
T 1 S E X V O T O  
C A S T E L L A N I  

V • S • L • M

Apolloni (nem olvasható biztosan) ex voto 

Castellani v(otnm) s(olvnnt) l(ibenter) 

m(eritum)
[2]

Hogy az erdős magaslatok közt Panról sem feledkeztek meg ; azt szinte 
természetesnek vehetjük.

Pano Genio Ael(ius)
Blibeus Plató v(otmn) [3]
s(olvit) l(ibenter) m(eritum)

A Pan cultussal kapcsolatosan virágzott a Silvanus és Diana tisztelete is. 
Silvanusnak két oltárát találtam Yerespatakon és pedig az egyiket a Felső Ferdi- 
nánd bányatorkában befalazva következő szöveggel :

P A N O  G E N I O  
AEL BLI 

BEVS P L A T O  
V • S • L • M

S I L V A NO 
L I B A N O S  

T I V S E T  
C O  LEG 

D • D •

Silvano Libanostius 

et Col(l)eg(ium) D(onum) 

D(at).

[4]

A következő Silvanus oltárt már Abrudbánya határában a Szelistye nevű- 
házcsoportnál találtam meg egy falusi lakház (Lesa Parastia háza) tűzpadkája alá 
támasztva. Ezt is a Czarinából vitték egy órányi távolságra eső jelenlegi helyére.

SI LV
^ ^ ^  Silvvan(o) Rufistiin(us) [5]
RVFI

S T 11 N D(orum) D(at).
D • D •

A Silvanus vésője vagy tévedésből, vagy tudatlanságból használt kétV-t, s 
valószínűleg az áldozó neve is Rufistinus vala.

A Diana cultust egy Abrudbányán látható oltárkő tartja fenn, melyet Hirsch
feld Ottó volt bécsi egyetemi tanár is felvett volt 1873-banAbrudbánya piaczán 
a Sulucz ház előtt találtam.

Saját gyűjtésem eredményéből még egy Jupiternek szóló oltárt kell kiemel
nem, melyet a Felső Ferdinand bánya mögött s a Czarina közelében, de kissé 
keletre találtak 1868 körül s helyeztek a gör. kel. templom oltároszlopává.

I • O • M A X 
I • M • PI AI VS 

LI NS A NT  
V • S • L • M •

I(ovi) O(ptimo) M(axino) I(ulius) 
M(arcus) Piaiuslinus Ant(oninus) 
V(otum) S(olvit) L(ibenter) M(eritum) *

[6

* Benndorf Ottóval együtt az osztrák cultusministerium segélyével végrehajtott 
tanulmányi útjok eredményében.
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Midőn a daciai bányavidék újabb feliratkészletéből ezeket az érdeklődő szak- 
társak tudomására hozni szerencsés vagyok, örömmel és jóleső érzéssel constatálom 
végkövetkeztetésül, hogy a bányásznép a rómaiak idejében is ép oly vallásos vala, 
mint napjainkban s hogy idáig ez irányban alig valánk tájékozódva’" az a régibb 
emberek gondatlanságának tulajdonítható, kik az útjokba került feliratokkal nem 
törődve, azokat legtöbbször pusztulásnak engedték át. Ez a pár figyelemreméltó 
adat szolgáljon buzdításul bányászköreinknek arra nézve, hogy az erezek szorgos 
kutatása és gyűjtése mellett az eddiginél nagyobb figyelmet szenteljenek a művelő
dési emlékeknek, mert kétségtelenül lélekemelő tudattal tölthet el minden művelt 
embert, ha okmányszerű bizonyítékait mutathatjuk fel erdélyrészi nemes fémbá- 
nvászatunk majdnem kétezer éves múltjának, egyúttal abból az ősrégi időkből 
magasabb öszmélkedés és erkölcsi haladásnak ily megkapó tanujeleit mutathatjuk 
fel a külföld előtt. Azért a bányászat minden igaz barátját újból is kérnem kell 
vállalatom támogatására, mert ez adatok egyúttal művelődéstörténelmileg is hasz
nos felvilágosításokat nyújtanak s új világot vetnek hazarészünk legrégibb 
múltjára.

MÉLYFÚRÁS OROW MELLETT GÁCSORSZÁGBAN.

Néhai Z sigmondy V ilmos barátom hátrahagyott iratai között «Bohrloch 
von Orotv in Galizien» czímmel egy rendkívül érdekes közleményt találtam, mely
ben szerző a hely színén tett, tanulmányai alapján a petróleumnak mélyfúrások 
által való feltárását és ez irányban való tapasztalatait a meggyőződés meleg hangján 
rövid vonásokban elénk tárja.

Ozv. Zsigmondy Vilmosné ő nagyságának szives beleegyezésével, e közle
ményt a következőkben ismertetem meg.

A Gácsországban előforduló és a termelés tárgyát képező petróleumot ille
tőleg nevezetes irodalom áll rendelkezésre, melyben a legalkalmatosabb nyerési 
módra nézve a legheterogénebb nézetek vannak.

Minthogy a petroleum a legtöbb esetben csak meredeken álló rétegeknél 
jön a felszinre, számos esetben szabályúl tartották, hogy sikeres kiaknázása csak 
ily pontokon eszközölhető. Ezenkívül több oldalról a legcsodásabb elméletek 
keletkeztek az iránt, hogy a petroleum előfordulása mértföldekre terjedő olajvona
lak vagy olaj övékhez lenne kötve.

Helyes támpontokat a földolaj termelésére nézve egyedül részletesen kidol
gozott földtani térképek és szelvények szolgáltatnak, melyekbe az illető vidék 
olajleletei lelkiismeretesen fel vannak jegyezve.

A kőzeteknek Gácsországban sok helyen ismert áthajolása következtében 
idővel számos egymástól elkülönített, kiaknázásra érdemes olajmedencze válik 
ismeretessé.

* Epigraphische Nachlese zu Corpus Inscriptionum latinamm Volumen III. 
Sitzungsbericht der philosophischen Classe der kais. Akademie der Wissenschaften 
LXXVn. Bd. 1874.
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A földolaj eredetétől eltekintve, magától értetődik, liogy ez bármely ponton, 
de mindig csak ott fog jelenkezni, hol az olajjal megtelt rétegfejek a külszínre 
kibúvnak, leggyakrabban tehát meredek rétegállás mellett.

Nagy és kitartó eredményt az ily pontokon megindított fúrások és akna- 
míveletek azonban sohasem szolgáltatnak, miután mindig egy és ugyanazon réteg
ben kell mozogni és a földolajjal telt többi párhuzamos rétegek kiaknázatlan 
maradnak.

Szökőforrások megnyitására — úgy mint a Kaukázusban és Eszak-Ameriká- 
ban —• magától érthetőleg nem is gondolható, miután ezekhez a természetes felté
telek hiányoznak.

Szökőforrások neptunikus képződményekben egyáltalán csak ott nyithatók 
meg, hol a hegység rétegzésének kibúvó részei a légbeli csapadék beszivárgását 
megengedik és a hol átható, áthatlan rétegekkel váltakoznak.

Ha ily települési viszonyok mellett egy vidék bármely pontján, mely mélyebb 
mint a rétegek kibúvó részei, fúrnak, bizonyos, hogy szökőforrást kapnak. Fúrás- 
közben a legtöbb esetben azt találjuk, hogy átható rétegek átnemhatókkal válta
koznak és ennek folytán több egymás fölött levő vízgyüleinlés csapoltatik meg. és 
e mellett minden mélyebb fekvésű nagyobb vízmennyiségeket szolgáltat.

Azon feltevés, hogy a földkéregben levő petroleum mint folyékony test föld
alatti mozgására nézve ugyanazon törvényeknek van alávetve, mint a földkéreg
ben levő víz, évek előtt a gácsországi petroleumterületek földtani viszonyainak 
tanulmányozására indított.

Véleményt akartam magamnak alkotni a fölött, miszerint, tekintettel az 
ottani petroleumtartalmú rétegek települési viszonyaira, valószinű-e, hogy mély
fúrás által szökő petroleumforrást lehessen kapni.

Hogy egy ilynemű szökőforrásnak idővel ki kell apadnia, miután nem póto- 
lódik hasonló módon a légbeli ágentiák által mint a víz, azzal tisztában voltam — 
nemkülönben azzal is, hogy a petroleum rendkívül nagy illékonysága mellett 
gázok képződnek tömegesen, és e miatt eltérő viszonyok keletkeznek mint egy 
vízre való fúrásnál, -— mindamellett az amerikai petroleum termelési viszonyai, 
hol fúrások által rendkívüli sikert arattak, és hol a megfúrt szökőforrások éveken 
át szakadatlanul folytak, kecsegtető precedenst szolgáltattak.

Először Boryslaw-ot és annak környékét három mérföldnyi kerületben láto
gattam meg. Konstatálom, hogy az ottani petroleumtartalmú rétegek váltakozva, 
többé-kevésbbé vastag agyagpalák és szilárd homokkövekből állanak, hogy ezen 
rétegek helyenként meredeken, más helyeken meg laposan települnek, hogy 
meredek rétegekben mindenütt földgyanta és sűrű folyékony sötét barna olajok 
vannak, ellenben lapos rétegtelepülésnél soha sem gyanta, de kizárólag híg
folyékony, világos barna olaj termeltetik ; hogy az olajtermelés végett lehajtott 
olajoknak lemélyesztésével, mindig nagyobb olajmennyiségeket tárnak fel és hogy 
végre az agyagpalarétegek keresztültörésével és a homokkövek megütésével az olaj 
mennyisége szintén növekedett.

Azon tény, hogy egészen hasonló körülményeket találtam, mint a minők a 
szökővízforrások előállításánál mérvadók, arra indítottak engemet és több baráto
mat, hogy két olyan helyet, melyek közelében petróleumot nyertek, u. m. Mr az- 
nitz-án V* órányira Boryslawtól nyugotra és Orowon IVa mérföldre Boryslawtól
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délre és IV2 mérföldre délnyugotra Stryitől eső helyet fúrásra kiszemeljem. Ez 
utóbbi ponton a fúrást azonnal meg is kezdettük.

Az orowi fúrási pont választására nézve mérvadó volt azon körülmény, hogy 
tőle pár száz ölnyire a Stynavka mellékvölgyben egynéhány csekély olajakna lemé- 
lyesztetett, melyek sok olajat szolgáltattak, de a Stynavka patak áradása következ
tében elpusztultak. Tekintettel a kőzetrétegek dőlésére e fúrlyuknak az olajtartalmú 
rétegeket érintenie kellett.

A fúrás a következő eredményt szolgáltatta :
Az 08-ik m-ben mutatkoztak az első gázkiömlések és a 60-dik m-ben a sűrű- 

folyékony sötét petroleum nyomai, melyek a 138-dik méterig mind szaporábbak, 
a 144-ik m-ben híg-folyékonyak és vörösbarna szintiek lettek és a 198-ik m-ben a 
legnagyobb híg-folyékonyság mellett világossárga, az amerikai petróleumhoz 
hasonló színt mutattak.

Az 58-ik m-ben a petróleumnak csak nyoma mutatkozott, a 126-ik m-ben 
egy kg, a 140-ik m-ben 2V2 kg és a 198-ik m-ben 5 kg termeltetett naponta a 
nem víztelenített fúrlyukból.

Azon föltevés, hogy mint a vízre való fúrásnál, úgy a petroleumfurásnál is a 
mélységgel nagyobb mennyiség éretik el, az orowi fúrással fényesen bebizonyítta- 
tott, a mennyiben a fúrlyuk növekedésével nem csak nagyobb,- hanem egyúttal 
minőségre nézve is értékesebb földolajmennyiség mutatkozott.

Kár, hogy egy felszálló sóvízforrás is meg lett furva, a melyet szerény víz- 
mennyisége daczára sem tudtak emberi erővel kiszivattyúzni, illetőleg a fúrlyukat 
vízteleníteni.

A legutóbbi tökéletlen szivattyuzási kísérlet, alkalmával több ízben 170 méter 
mélységből 1—-17a hl olajat termeltek.

Nézetem szerint a borovi fúrás sikere iránt a legkisebb kétely sem támad
hat, de a mélységet illetőleg bizonyosat előre mondani nem lehet. Az eredmény 
esetleg egy pár méterben, de esetleg csakis nagyobb mélységben fog eléretni.

A Ropianka-rétegek települési viszonyait Orownál tekintve, a mélység- 
maximumot, melyben a remélt eredmény elvárható, vagy 500 m-re tehető.

A rétegek 32 foknyi dőlése mellett a ténylegesen átfúrandó kőzetvastagság 
314 m-t tenne ki.

Meggyőződésem, miszerint azon esetre, ha a víznek kiszivattyúzása loco- 
mobil által eszközöltetik, e fúrt lyuk már ma is jelentékeny olajmennyiséget és így 
a további fúrásra szükséges pénzt is szolgáltatná. Közli : Gesell Sándor.
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A FÚRÓ TECHNIKUSOK AZ 1890-IK ÉVNEK OKTÓBER HÓ 1 7 -2 0 -IK Á IG  
PRÁGÁBAN TARTOTT V-IK GYŰLÉSÉRŐL*

(Kivonatosan összeállítva az Alig. Österr. Chemiker und Techniker Zeitung-ban közölt 
jegyzőkönyvek és előadások után.)

A prágai összejövetelen F eiedeich Steiner tanár és mérnök elnöklése alatt 
23 tag gyűlt egybe. Magyarországból Zsigmondi; Béla és K arafiath T ivadar 
fúrótechnikusok voltak jelen.

Steiner elnöklete alatt október hó 18-ikán kezdó'dtek meg az előadó gyűlé
sek, a melyeken először is A lbert F auk mérnök értekezett a különböző júrdsi rend
szerekről ; Bruniczki báró a csehországi teplitzi fúrással foglalkozott ; P aul Stein 
mérnök a löke'ses fúró erejének fokozásáról egy ütőemeltyű által czímű tanulmá
nyát mutatta be, a melyhez élénkebb eszmecsere fűződött. Z sigmondy B éla mér
nök a budapesti IV-ik gyűlésen** tartott előadásának befejezőjéül először a 
kettős esősorozat közé fölemelkedő, illetőleg a vízkiömlés által beiszapolt lebegő 
homok kiemeléséről s ezután pedig szükebb területen, több egvidőbeni fúrásnál a 
fúrások haladásának graphikus jelzéséről szól. Steinek tanár egy bilini (Csehor
szág) fúrt forrást ismertetett, a mely két különböző chemiai összetételű vizet tar
talmaz ; de sajátságos elgátolás által a két víztartó réteg kétféle vize egymástól 
egészen elkülönítve száll fel. Ismertet továbbá egy esetet, a hol a fúrás végeztével 
nem voltak képesek a vizet felszínre kapni annak daczára, hogy annak bugyogását 
és moraját egészen tisztán hallották. A fúrólyuk fenekének czementirozása után 
azonban kiderült, hogy itten csak gáz-kiömlésekkel volt dolguk. Foglalkozik még 
azon módozatokkal, a melyek segélyével valamely fúrólyuk vízmennyisége a fel
szálló görbékből kiszámítható.

Végül V. B lumencron főhadnagy az általa feltalált fúrási eljárást ismer
tette meg.

Az előadásokat október hó 19-ikén folytatták és pedig először is dr. P uluj, 
német polytechnikumi tanár, kísérletekkel egybekötött értekezését hallgatták meg 
a kutakban és fúrólyukakban való elektromos hőmérésekről. K ö b k ic h  főbányafel- 
ügyelő egy 321 m mélyre tervezett beszálló-aknáról szól, a melynek ily mérvű lemé- 
lyesztését a talajvizek akadályozták meg. A talajvizek levezetésére az akna 244 m 
mély fenekéről az alant 321 m mélységben haladó tárnába fúrtak, 318 m 
mélyben azonban a fúró vésője megakadt és betört. A véső eltávolítása sok ered
ménytelen kísérletezésre adott alkalmat.

Végre is kisebb átmérőjű, de a legfinomabb stájer öntött aczél koronával 
ellátott fúróval 7 napi folytonos munka után sikerült magát a vésőt átfúrni és most

* Az 1889-ik évi budapesti gyűlésről a Földtani Közlöny 1889-ik évi (11— 12-ik) 
füzetében emlékeztünk meg.

** Földtani Közlöny 1889. (11—12-ik) füzet 423— 424. lap.
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már a további munkát 72 mm-es gyémántkoronájú fúróval folytatták. Alig halad
tak az új fúróval 1,5 m-nyire, a midó'n a mintegy 1,5 m vastag alant levő nyilám 
tető a fúrólyuk körül mintegy 18 m-nyi kerületben beszakadt s a víz rohamosan 
hagyta el a fúrólyukat és a tárnát.

A víz a fúrógyémánt koronáját valamint a hosszában átfúrt, betört vésőt is 
magával ragadta ; de mindkettőt megtalálták.

Az érdekes előadáshoz F auk, Z sigmondy Béla és Steiner szóltak hozzá. Ezzel 
kapcsolatban előadó még azt is bizonyítja, hogy a valóságban egyenes fúrások 
nem léteznek. Egy gyémántos koronájú fúróval lemélyesztett fúrólyuk 510 
m-nyire olyan parabolás eltéréssel birt, a mely e mélységnél a merőleges irányra 
vonatkozólag 12 m-nyit tesz ki. Az elhajlás a rétegek dülésének irányával 
ellentétes.

Hasonló példát említ fel Z sigmondy Béla is.
Stein Pál bemutatja a Fauck-féle «.Perforire»-t, a mely a csövezésben eset- 

aeg szükséges lyukaknak kifúrására szolgál. Ez által lehetővé tétetik a netalán 
elzárt olaj- vagy vizrétegeknek a csőbe való behatolása.

Karafiath T ivadar mérnök érdekes előadását a püspök-ladányi artézi kút 
gázáról alább terjedelmesen közöljük.

Végül B oczek mérnök tartott rövid előadást a Mannesmanner-féle csőhen- 
g evezésről.

Ezzel az ülés véget érvén, elhatároztatott, hogy az 1891 évben tartandó Vl-ik 
gyűlés szeptember hó i —15-ike között Drezdában lesz. Elnöknek Köbrich főbánya - 
felügyelőt, alelnöknek Steiner F riedrich tanárt választották meg. A meghívót a 
kellő időben ismét a Chemiker und Techniker Zeitung fogja közölni.

Az összejövetel után a fúrótechnikusok egy része a bilini forrásokhoz rándult 
ki, a hol a Steiner tanár által ismertetett kettős forrás után még más két forrást 
néztek meg. Ez utóbbiak naponként 20.000 1 vizet adnak. Hogy a keserű vizek
nek a leszivárgó csapadék vizekkel való keveredését megakadályozzák, a forrás
terület körül tárna hajtatott. E művelettel nemcsak a felületi vizeket fogták fel, de 
még egy igen bővizű forrásra is akadtak. Az így összegyűjtött édesvizet egy magas 
vízgyűjtőbe emelik és ipari czélokra felhasználják. A kirándulók Bilinből Cseh- 
Teplitzre utaztak, a hol John W ebber fúrási műveleteit szemlélték meg. W ebber 
zl egyszerű szerkezetű fúróval 500 m mélységre fog lefúrni s a felmerülő nehézsé
gek daczára a fúrótechnikusok ottlétekor épen a 256-ik m-t érte el.

A minket különösen érdeklő előadásokból a következőket közöljük :
Az úgynevezett egyenes ( merőleges)  fúrások «  valóságban nem léteznek. 

K öbrich főbányafelügyelőtől.
A fúrótechnikusok értekezletein gyakran foglalkoztak már a ferdén menő 

fúrásokkal. Annak bebizonyítására, hogy még a gyémántfúrókkal sem érünk el 
absolut merőleges fúrásokat, K öbrich a többek között tapasztalataiból a következőt 
mondja el.

Stassfiírtban a Calbe-íéle út mentén az 1886 évben a kősótest megvizsgálására 
gyémántfúróval fúrtak le. A fúrást 1886 julius hó7-kén kezdték meg és szeptember 
hó 29-én 510 m mélységben bevégezték. Miután e vidéken úgyis egy rendes akna 
mélyesztése volt tervben és a fúrólyuk netaláni közelsége a sóbányászásra veszedel
mes lehetett, legczélszertíbbnek tartották a fúrólyuknak egy rendes akna mélvesz-
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tése által való megszüntetését ; még pedig akként, hogy az az aknakör központjának 
vétessék. Az aknamélyesztésnél azonban csakhamar azt tapasztalták, hogy a 
fúrólyuk az aknakor középpontjától mindinkább távozik. 215 m mélységben a 
fúrólyuk már kilépett az aknakörből s ezentúl csak nyilámok kivájása által volt 
feltalálható. A ferdén menő fúrólyuk hajlásúnak iránya nem felelt meg a rétegek 
dőlésének, hanem a mint az már másútt is többször bebizonyúlt, annak irányával 
ellenkezőleg haladt lefelé. Az eleintén DNy-i eltérés a 172-ik m mélységtől kezdve 
D felé és a 215-ik m-től DK felé fordúlt úgy, hogy a fúrólyuk egy hosszan nyúló 
spirali evonalnak felelt meg. A fúrólyuknak a merőleges vonaltól való eddig bebi
zonyított elhajlása 406 m mélységnél a jelen esetben már is 7,65 m-nvit mutat és 
kalkulus szerint a legmélyebb 510 m-nyi pontján mintegy 12 m-nyit tenne.

Felemlítendő, hogy a fúrás alatt nem észleltettek olyan tünemények, a 
mélyek a fúrólyuk ilyen nagymérvű ferdeségére engedtek volna következtetni s a 
munka minden fennakadás nélkül folyt le.

Előadó mindezekből azt következteti, hogy a fúrólyuk merőlegességeért sza
vatosságot vállalni, még a gyémántfúró alkalmazásánál is, — a mely pedig az összes 
fúrószerszámok között a legegyenesebben képes lehatolni — merész dolog.

A püspök-ladányi artézi kút égő gázának világításra való felhasználásáról, 
Karafiath T ivadar mérnöktől.

A magyar államvasutak püspök-ladányi állomása Budapesttől K-re, 179 
km-nyire fekszik. Az élénk forgalom arra kényszerítette a magyar államvasutak 
igazgatóságát, hogy ez állomáson a mindenek felett fontos vízkérdést gyökeresen 
rendezze.

A mi Püspök-Ladány vízkérdését illeti, az valamint a többi alföldi városoknál, 
helyesen csak is artézi kútak fúrásával oldható meg.* A magyar államvasutak igaz
gatósága ezt belátván, 1879-ben az állomáson artézi kútat fúratott, a mely 209,12 
m mélységből tiszta és egészséges vizet ad.

Az újólag felmerülő 300—400 m víz napi szükségletet az igazgatóság egy 
másik artézi kút segélyével fedezte, a mely 1887 év tavaszán készült el és 277,40 m 
mély. A pályatest felszintje felett mintegy 3 m magasságban szabadon kifolyó víz 
mennyisége 24 óra alatt 414.720 1-t tesz ki. A víz hőfoka 22,3° C. Eltérőleg a többi 
alföldi artézi kútaktól a püspök-ladányi második kútból a vízzel még nagy meny- 
nyiségű mocsárgáz is száll fel, a mely a csövezés felett meggyújtva szakadatlanul 
ég. E kedvező és ritka körülményt a magyar államvasutak igazgatósága a pálya
udvarnak természetes gázzal való világítására használta fel.

Mielőtt azonban a gázzal tüzetesebben foglalkoznánk, nem lesz érdektelen a 
második artézi kút vizének chemiai elemzését is bemutatni.**

1 1 vízből direct kapott eredmény g-okban :
Izzítási veszteség __ — __ _ ___ 0,002
Elpárolgási maradék 180° C-nál 0,698

* Az artézi kútak geológiájával T. E o th  L a jo s  foglalkozott. «Adatok az Alföld 
altalajának ismeretéhez.» T. E o th  L a j o s , Földtani Közlöny 1879. 312— 317. 1. és  
Földtani Közlöny 1880. 121— 131 -ik 1.

* *  G r it t n e r  A l b e r t  á lla m v a s u t i  v e g y é s z  e le m e z te .
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A maradékok kénsavvali kezelés után . . .  0,911 
Calciumoxyd ___ . . .  . . .  .. . 0,017
Magnéziumoxyd __ . . .  . . .  . . .  . _ 0,006
Chlor ... . . .  . . .  ... ... . . .  .. . 0,043
Siliciumdioxyd .. .  . . .  .. . . . .  .. . 0,020

1 1-re számított alkotórészek g-okban:

Kősó NaCl .. . —  . . .  . . .  . . .  . . .  0,071
Szénsavas natrium__ . . .  __ . . .  __ 0,577
Szénsavas calcium .. .  .. .  . . .  .. . 0.030
Szénsavas magnézium .. .  . . .  . . .  .. . 0,013
Siliciumdioxyd .. . . . .  . . .  . . .  . . .  0,020

a szilárd alkotó részek összege 0,711
A víz keménysége a német fokozat szerint ... . . .  3.

E vegvelemzésből látni, hogy a szilárd alkotó rész és a víz keménysége igen 
jelentéktelen. Legtöbb benne a szénsavas nátrium, a többi só pedig calciumhoz és 
magnéziumhoz van kötve.

A gáz összetétele a BuNSEN-féle gázelemző módszer szerint határoztatok 
meg. 100 térfogat gázban van : *

Mocsáréleg =  methán .. .    CHi 83,64
Széndioxyd        CO2 1,38
Nitrogen ... .. .  __ . . .  . . .  N 14,98

100,00

A meggyújtott nyers gáz majdnem színtelen, kékes, lánggal ég és 150 1 órán
kénti fogyasztásnál a világító képessége egy (angol) spermacet gyertya lángjának 
felel meg.

Az artézi kútból naponként 38— 40.000 1 methán-gáz ömlik ki. A  gázgyűjtés 
3 helyen történik s innét egy 4040 m3 térfogatú főgyűjtőbe vezettetik. A csővezetés 
és a főgyűjtő között, miután a világítás alatt a gáz közvetlen vezettetik a lángokhoz 
s a főgyűjtő csak kiegészítésre szolgál : a szükséges egyenletes nyomás elérésére egy 
szabályozó van alkalmazva. A kitóduló gáz némi vizet is ragad magával s ezért a 
csővezetésen vízfogók vannak alkalmazva, a melyek időről időre kiüríttetnek.

A világító képességet két módon fokozzák :
1- ször a gáz carburizálása által, a mihez olyan lámpák szolgálnak, a melyek

ben a nyers gáz naphtalin gőzökön hatol át és ezekkel egyesülve élénken világít ;
2- szór az AuER-féle gázizzító lámpákkal.
A világítási idő megállapításánál 8 órai égés vétetett alapúi. A pályaudvar 

külső helyiségeit 4-es számú lámpákkal világítják, a melyek egyenként véve minden 
órában 50—60 1 gázt fogyasztanak ; bent 5-ös számú lámpák égnek, a melyek 
óránként 65— 65 1 gázt szükségeinek. Végűi az Argand- és AuER-féle lámpák

* Előadó elfelejtette megemlíteni, hogy e gázzal és elemzésének ismertetésével 
dr. Muraközy Károly is foglalkozott. Lásd : Földtani Közlöny 1888. (XVIII. kötet, 
461—465.1.
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70—80 1 gázt fogyasztanak el óránként. Ez idő szerint a püspök-ladányi vasúti 
állomáson összesen 85 ilyen gázláng világit.

A püspök-ladányi artézi kút gázkiömlése és különösen ennek ilyen ügyes 
felhasználása egyike a legritkább eseteknek, mert habár a felszálló édesvizekkel 
máshelyeken is emelkednek ki mocsárgázok, de ezek gyakorlatilag sehol másutt 
nem értékesíttetnek.

Adató]f a szegedi kút fúrásához Z sigmondy BÉLÁtól.
Zsigmondy Béla e fúrásról már Budapesten az 1889 évben tartott gyűlésen 

értekezett s akkor érdekes előadását azzal végezte, hogy a két csősorozat közötti 
tért a rohamosan felszálló lebegőhomok teljesen kitöltötte. A lebegőhomok eltávo
lítása eleintén nem sikerült, mig végre Zsigmondy felismervén az eddig le nem 
győzhető akadályokat, 280 mm külső átmérőjű vendég-csősorozatot épitett be. Az 
első feladat volt azon kavics eltávolítása, a melv a lebegőhomok megkötése végett 
bocsájtatott be a fúrólyukba. Ez azonban a közönséges golyós és szelepes tisztítók
kal nem ment, a miért is a dugós tisztitó alkalmaztatott, a mely azután, két nap 
alatt, az összes kavicsot a fehzinre hozta. Evvel a kifolyó víztömeg is kevesebb lett 
s az ezelőtt olyan sok bajt okozó lebegőhomok sem mutatkozott. A tisztítócső 
ezentúl homok helyett agyag és márga rögöcskéket hozott fel, a mi azt jelentette, 
hogy a homokot fedő márgaréteg beszakadt, és úgy a homoknak, valamint a víznek 
is rohamos kiemelkedését meggátolta. Minthogy a 280 mm-es csöveket nem lehe
tett többé mélyeszteni, 250 mm-es csősorozatot bocsájtottak le s ezzel el is érték 
a 217 m mélységet. A 192 m mélységben mutatkozó finomszemő homok egyre 
durvább lett s igy a fúrást 21 7 m mélységben abba hagyták. A kiömlő kristálytiszta 
víz mennyisége naponként 800 m3.

Az artézi vizet a fúrt kútból 51 m hosszú szintes csövezés vezeti a vízfogyasz
tóhoz, a hol az a 8 m magas tartókba emelkedik. 24 óránként az államvasutnak
392.000 liter víz áll rendelkezésére. Dr. Szontagh T amás.

ROMÁNIA KÉT FÖLDTANI TÉRKÉPE
I.

M. Dkaghicénu : Erläuterungen zur geologischen Übersichtskarte des König
reiches Kumänien. Mit einer in Farben gedruckten geologischen Karte. 
Jahrbuch des k. k. geolog.Keichsanstalt XL. B. 2. H. Wien, 1890: (A román 
királyság átnézeti földtani térképeinek magyarázata. Egy színnyomatú 
geológiai térképpel.)

Az előttünk fekvő műnek szerzőjét már korábbi földtani munkálatai révén 
ismerik a szakkörök, és emlékezetünkben van még az ő szép tanulmánya Romániá
nak legnyugotibb kerületéről (judetu Mehedintii), mely egy kis térképpel ellátva, 
ezelőtt vagy hat évvel jelent meg. A mit jelenleg nyújt a szerző, az még becsesebb, 
mert nem egy kerületnek, hanem az ő egész hazájának átnézetes földtani térképét 
tárja fel előttünk, melyen az ő 17 évi kutatásainak eredményei számos külföldi
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geológus (Paul, H erbich, F ötteble, P etebs) adataival egy egységes képpé vannak 
összeolvasztva.

Európa földtani ismeretének mily jelentékeny hézagát tölti ki egy ilyen 
térkép és mily fontos lehet ez főleg reánk mint szomszédokra nézve, ezt már több 
ízben hangoztattam, nevezetesen azon alkalommal, midőn egyszer — ezelőtt hét 
esztendővel — a román földtani intézet által kiadott térképlapokat a magyar föld
tani társulatnak bemutathatni volt szerencsém.* Előadtam akkor, hogy ez az 
ország, mely sokáig Európa országai között földtanilag csaknem a legkevésbé 
ismeretes volt, ez utolsó évtizedben egyszerre feltárult előttünk, kezdetben egyes 
külföldi kutatók közlései által, majd pedig az ujonszületett románországi földtani 
intézet rendszeres fölvételei által is. Az ezen intézet által 1889-ig kiadott átnézeti 
térképlapok az ország legnagyobb részére terjedtek ki, mértékük pedig nem 
nagyon különbözik az előttünk fekvő térképétől, úgy hogy közel fekvő és csábító 
gondolat e két egymásra következő és mégis egymástól egészen független munka 
között megkisérleni az összehasonlítást. E feladatra persze csak olyan kritikus 
lenne igazán hivatva, a ki az egész országot és annak földtani viszonyait alaposan 
ismerné ; minthogy pedig én ezen teljes ismerettel nem rendelkezem, hanem csu
pán Kis-Oláhország hegyi vidékének némely részeit láttam, le kell mondanom 
e vállalatról és tovább nem terjeszthetem észrevételeimet mint arra az egynéhány 
pontra, melyekre nézve már a fentemlített értekezésemben nyilvánítottam véle
ményemet a román geologok eltérő nézetei között. Akkor ugyanis rá kellett utalnom 
D baghicénu első munkájára és megemlítenem a közte és a román állami geologok 
nézetei között felmerült ellenkezésre. Úgy látszik, hogy ez az ellenkezés az évek 
folyamában még élesebbé vált és a mint az előttem fekvő munka előszavából 
kitűnni látszik, a román földtani intézet teljes beszüntetése részben a nevezett 
szerzőnek is tulajdonítható.

Bármiként legyen ez, annyi bizonyos, hogy D baghicénu az ő térképének ki
dolgozása közben a honfitársai működésével, mint a melynek eredményeit ő tel
jesen hibásoknak és hiányosaknak nyilvánítja, nem igen törődött. Az ország három 
negyedére nézve beérte, a mint ő maga mondja, a saját maga gyűjtötte adatokkal, 
de a hol azokra nem támaszkodhatik, úgy mint a Dobrudsára és Moldova északi 
részére nézve, ott a bécsi geológusok (P aul és P eters) munkálataiból nyeri ő a ki
egészítő adatokat. A képződmények határainak szabatosabb vonására segítségül 
veszi a határos országok földtani térképeit, ú. m. a Székelyföld térképét Hek- 
Bicn-től és Bukovináét P aul KlROLY-tól. Felhasználja továbbá Ü E B B icH -n e k  azon 
kézirati térképét, melyet hazánk e jeles geológusa a magyar kormány megbízásából 
az 1884-, évben Románország bizonyos részéről, nevezetesen a Dimbovitza, Prohova 
és Buzeu nevű kerületekről felvett ; és bizonyosnak vehetjük, hogy a fogarasi 
havasoknak Románország jó nagy részére is kiterjeszkedő térképe, melyet Primics 
György a magyar tud. akadémia értekezéseiben közölt, szintén nem kerülte el 
D raghicénu figyelmét, habár ő ezt, valamint HERBicH-en kívül más magyar kutató 
műveit egy szóval sem említi. Ellenben hivatkozik még F ötteble, P aul, Uhlig, 
Cobalescu és P óni egyes dolgozataira.

* Inkey B., Román földtani kutatások Magyarország határszélén. Földtani Köz
löny X IX. köt. 312. 1.
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Az ily módon keletkezett átnézeti térkép mértéke 1:800,000; színkulcsa 
20-féle jelzést mutat a képzó'dmények sorozatában, azonfelül meg vannak jelölve 
a különféle érczfekhelyek, ásványforrások, kősó-, barnaszén-, anthracit- és petró
leum-telepek, valamint az iparilag értékesített kőzetek fekvőhelyei. A rövid 
magyarázó szöveg alig több mint a topographiai és geológiai térképnek szóval való 
megfejtése, de az egésznek behatóbb tárgyalását a szerző Ígérete szerint tőle még 
remélhetjük.

A jelen értekezés bevezetése a térkép keletkezésének történetét vázolja, 
magába foglalva magának a szerzőnek 17 évi földtani tevékenységének leírását. 
Mellette ki is emeli az ő helyzetét szemben az országos fölvétel működésével, mely
ről, úgy mint általában a rövid életű román földtani intézet működéséről igen 
kedvezőtlenül nyilatkozik. Már ezen sorokból is, még inkább pedig a földtani 
adatok feldolgozásának módjából, az általa használt beosztás- és nomenclaturából 
felismerhető az, hogy D r a g h i c é n u  úr az ő geológiai tanulmányait és dolgozatait 
első sorban a bécsi geológusok eredményeivel hozza kapcsolatba és hogy e tekin
tetben szántszándékkal tér el a legtöbb honfitársától, kik tanulmányaik és nyelv- 
ismeretük folytán inkább a franczia iskola felé hajlanak. Nem tagadhatjuk, hogy 
nézetünk szerint D r a g h i c é n u  választotta a czélszerűbb módot, a melyen sikerült 
neki saját ismereteit egyenesen a bécsiek által Bukovinában, Erdélyben és a 
a Bánságban nyert eredményekhez csatolni és ez által szilárdabb alapra támasz
kodni, mint a minőt a nyugoteurópai viszonyokhoz való közeledés nyújthatott 
volna. Csakhogy ha ezen az úton következetesen haladni akar, nem volna neki 
szabad az idevágó magyar geológiai munkálatokat annyira ignorálni, mint a hogy 
teszi ; mert H e r b i c h  dolgozatain kívül, melyekhez ő M o j s i s o v i c h  úr által jutott, 
más magyar munkát nem is említ, pedig ott vannak P b i m i c s  dolgozatai a fogarasi 
hegylánczról, I n k e y  kutatásai a Páring- és Yulkány-hegységekben, H o f m a n n  pon
tos felvételei a Zsil-medenczében és a környező hegyeken, K o c h  és S c h a f a r z i k  sike
res tanulmányai Mehádia és Herkules-fürdő vidékéről — mind megannyi munka, 
mely Pvománország földtanát igen közelről érdekli és melyeket D r a g h i c é n u  annál 
könnyebben használhatott volna fel, minthogy többnyire német nyelven is kiadattak. 
Ámde ha D r a g h i c é n u  úr azt hiszi, hogy ezen segítség nélkül is boldogulhat, nem 
vitatjuk ezen egyéni nézet jogosultságát, csakhogy a mi részünkről sem válunk 
meg abbeli meggyőződésünktől, hogy az említett magyar, valamint az egyidejű 
román kutatások eredményei, akár egyszerűen felhasználva, akár kritikailag helyre
igazítva D r a g h i c é n u  munkájának tökéletességére igen fontos hatást gyakorolhat
tak volna

Mindamellett így is készségesen ismerjük el az előttünk fekvő munka érde
meit és szomszédországunk tudományos életének örvendetes jelensége gyanánt 
fogadjuk azt. Valóban meg is érdemli a geológusok odaadó tevékenységét ez a szép 
ország, mely az ásványvilág kincseivel bővelkedik s geológiai szerkezetének ritka 
harmóniájával dicsekedhetik. Ott van a szélén egy hatalmas hegyláncz, melynek 
felét az archéi palák nagy redői alkotják, magukban rejtvén még számos ismeret
len érczkincset ; folytatásukban a liasz, jura és kréta változatos üledékei ; továbbá 
a krétáig leérő flyschnek hatalmas boltozatai, felső eoczénkorú részében kősót és 
petróleumot nagy mennyiséggel tartalmazván ; ezen, az alaphegységet képező idő-

Földtani Közlöny X X I. köt. 1891. (14-3) J3
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sebb képződményekhez csatlakozik a soktagú neogén dombvidék, melyen túl 
a diluvium roppant terjedelmű lapos térséget foglal el, le egészen az újabb alluviu- 
mok termékeny alföldjéig. Ilyenek körülbelül a földtani képnek főbb vonásai, 
a mint egyelőre még csak nagyjában az új térképen elénk tárulnak. Mennyire óhaj
tandó, hogy az ország bennszülött tudósai minél előbb lássanak hozzá ezen érde
kes kép részleteinek gondos és a szomszédország haladását is tekintetbe vevő 
kidolgozásához !

II.

G. S t e f a n e s c u  : Cursü elementarű de geológia. Carte pentru clasele liceale- 
coprindánd 442 liguri intercalate in textu si o hartä geologicä colorata a 
Romáiméi. Bucuresti 1890. (A geológia elemi tankönyve, liezeumi osztályok 
számára, 442 a szöveg közé iktatott ábrával és Romániának színes föld
tani térképével. Bukarest 1890.)

A geológiának egy elemi tankönyve, idegen nyelven és idegen iskolák szá
mára írva, nem vonná magára különös figyelmünket, ha nem eredne azon szom
szédországból, mely hazánk délkeleti részét mintegy átkarolva vele elválaszthatatlan 
geológiai összefüggésben áll. Már pedig ez a tankönyv nemcsak a földtannak álta
lános tételeit tartalmazza, hanem mindenütt a románországi viszonyokat is említi, 
azonfelül pedig az egész országnak kisméretű földtani térképével, és ehhez mintegy 
magyarázó szövegként, az ország földtani viszonyainak rövid áttekintésével van 
bővítve. Szerzője azon jeles román geológus, kinek nevét már korábbi munkák 
révén ismerjük s kiről tudjuk, hogy az ország földtani felvételének élén állott 
mint a romániai földtani intézet (biruoul geologicu) vezetője.

E több évi működése közben szerzett bő tapasztalatait S t e f a n e s c u  úr igen 
czélszerűen alkalmazza ebben a tankönyvben, minden földtani jelenség tárgyalása 
alkalmával rámutatván a románországi előfordulásokra és ily módon felköltvén 
tanítványai figyelmét az előttök is ismeretes jelenségekre. Hasonlóképpen járt el 
nálunk S z a b ó  tanár úr, midőn geológiai tankönyvét irta.

A könyvhöz csatolt térkép lényegében nem egyéb, mint a román földtani 
intézet fölvételeinek kisméretű másolata. Amazokról volt már alkalmam bővebben 
nyilatkozni és azon eltérésekre, melyeket S t e f a n e s c u  új térképe é s  a majdnem 
egy időben megjelent DiuGHicÉNU-féle térkép között észrevehetők, a megelőző 
czikkben is utaltam. A mondottakhoz még csak azt az óhajt szeretném csatolni, 
hogy szűnjenek meg a szomszédország tudósai egymás ellen meddő harezot vívni, 
inkább ismerjék el kölcsönösen érdemeiket és közös erővel lássanak az előttök még 
nagy számmal fekvő feladatok megoldásához.

Tekintettel arra, a mit S t e f a n e s c u  és társa ily rövid idő alatt hazájuk föld
tani átkutatása iránt tettek, igazolatlannak tekintem D b a g h ic é n u  kárhoztató Ítéle
tét. De abban igazat adok neki, hogy Románország geológusaira nézve hasznosabb, 
előrehaladottabb szomszédjaik földtani működésére terjeszteni figyelmüket, mint
sem a nyugoteurópai népek zászlói alá állani és franczia meg olasz minták szerint 
dolgozni. A geológiának nincs semmi köze ethnographiai kérdésekhez, és a leszár
mazás vagy nyelv rokonsága még nem hidalja át a térbeli széles űrt, mely
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a románokat külön»választja latin fajú vérrokonaiktól. Ennélfogva inkább ajánljuk 
a román geológusoknak a német, jobban mondva ausztriai földtani irodalommal 
való megismerkedést, mert ebben számtalan vonatkozást találnak honi viszonyainra 
nézve. De ezenkívül alig lehet reájuk nézve fontosabb irodalom, mint a magyar, 
melyet eddig oly feltűnő módon kerültek. I n k e y  B é l a .

L E V E L  A  SZERKESZTŐHÖZ.

H e r r m a n n  G u s z t á v  j e l e n l e g  B e r l i n b e n  t a r t ó z k o d ó  t a g t á r s u n k ,  a  s z e r k e s z t ő h ö z  

l e v e l e t  i n t é z e t t ,  m e l y b ő l  a  k ö v e t k e z ő t  k ö z ö l j ü k  :

Olvasván «A megkövesült erdőkről» czímü czikkét,* a következőt van sze
rencsém önnel közölni. Nem messze Huszttól Máramarosmegyében, a Tiszán túl 
fekszik a Tisza vize által mosott hegylejtőn Csamatő nevű kis falu (Ugocsa 
megyében). E falucska északi végén, Huszt felé, egy harántvölgyecske vagyon, 
melyből erdei út a nem egész magas hegyen át Sós-Ujfalura (Novoszelicza) 
vezet. Útközben Csamatőn felől, balra az úttól, vizhasadékban szálban áll meg
lehetős kiterjedésben sphaerosideritek laza torladéka, melyre annak idején 
Fischer Simon, a dolha-rókamezei vasbányamű igazgatója, a kutatás jogát 
magának megszerezte, de tudtommal művelés alá soha sem vette. Az említett 
hegy nyergétől jobbra, a Királyháza felé lejtősödő völgy felé az erdőben magában 
álló sziklára akadtam, mely juharnak (acer) a kőzetbe zárt kövületeiből állott. 
A fa és a kéreg tisztán mutatták, hogy az említett növényhez tartoznak. Magára 
a kőzetre már nem emlékszem, csak annyit tudok, hogy Fischer úr nagy tüzállósá- 
got tulajdonított neki és az olvasztó kemencze falazatára való anyagnak mondotta. 
Ez előfordulás kiterjedése tudtommal eddig még nem vizsgáltatott. Megemlítem 
még, hogy Felső-Visó környékén Máramarosban mangánvasérczek és barnakő 
nagyszerű telepei vannak, melyeknek előfordulási viszonyait igen jól ismerem és 
kész vagyok a dolog iránt érdeklődőknek bármikor fölvilágosítással szolgálni.

H e r b m a n n  G u s z t á v .

A Máramarosban lakó tagtárs urakat kérem ; szíveskedjenek a H e e r m a n n  

úr által említett előfordulást kikutatni és a kövületekből nehány darabot beküldeni, 
mit nagy köszönettel fogadnék. Dr. S t a u b  M ó r i c z .

* Földtani Közlöny XX, 399. 1.
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IRODALOM.
(1). dr. Benkő Gáboe: Mineralogiai közlemények az erdélyi Érczhegységbó'l 

(Orvos-természettud. Értesítő, 14, 1889, 163— 166, [183— 186], Kolozsvár).

Hunvad-Boicza : Termés arany a Boiczaer Budolfi Gold- und Silber Berg
werk bányájából, melyet The Boicza Goldmining Co. Limited bérel ; az egyik darabon 
az arany barnapáton termett, ágas-bogas formában, a másikon pedig az mint lemez 
a calcit, sphalerit, barnapát és quarz keverékében látható, mely keverék mint telér - 
töltelék a pyrittel impregnált melaphyrtufában van. Felsö-Kajanel, a berlini

Handels-Gesellschaft bányájából, a) Pyrargyrit: °o P 2. [1120}, ( 1010},

—  1h  K x [1012}, feketés ólomszürke kristályokban, pyrittel, quarz kristálykér
gen; b) Gyps: oo P {110}, oo P oo {010}, —  P [111}, viztiszta kristályok 
quarz kristálykérgen, sphalerit, pyrit, tetraedrit társaságában ; c) Tetraedrit :
0
a X I 1 1 11 202

a {112}, oo 0  [110}, aczélszürke, sphalerit, pyrit és barnapát

társaságában quarzon ; d) 'Termés ezüst, kuszáit finom szálakban, rendesen pyrittel 
együtt a quarzon.

Hondái : a) Termés arzén a Miklósbányából, quarzon termett szürkésfekete 
színű, héjjas szerkezetű gömbökben ; b) Bournonit, igen rovátkás feketés ólom
szürke színű kristályok baryt társaságában a quarzon. Hunyad-Kristyór : a Paltyin 
hegy Szt.-János bányájából termés arany, finom drótokban és lemezekben a rho- 
dochrosittól áthatott quarzban. Muszariu hegy : a Dániel bányából (a másik a 
Szt.-Háromság bánya) erednek a) Termés arany, kristályos quarz-kérgen arseno- 
pyrit és sphalerit társaságában szép tektonikájú lemezekben, melyeken apró kris
tályok ülnek ; az arany vagy szép aranysárga vagy pedig barnás-vöröses (rézhez 
hasonló) színű; b ) Arsenopyrit : oo P {110}, [a  P oo {012}, aczélszürke színű 
kristályokban quarz-kristálykérgen, pyrit és sphalerit társaságában ; c) Calcit : 
B 3. x {2131}, tejfehérszínu kristályokban, vagy igen finom tűkben a quarzon ; 
d) Markasit: vékony lemezekben a quarzon.

Sztanizsa : a «Magyar-német bányatársulat» Papp bányájából allemontit, 
ónfehér szfnű szemcsés, gömbös darabokban, antimonit társaságában ; a szemek 
mák-borsószem nagyságúak, görbén héjas szerkezetűek, faji súlyuk 6‘15 (3 mérés 
közepe) ; a Biró bányából calcitba finom drótok módjára nőtt termés arany.

Tekerő : a «Magyar Goldmining Co. Limited, London» Szentgyörgy bányá
jából a) Termés arany, ágas-bogas formában quarz-kristálykérgen, de finom lemezes 
szálakban is, calcitba nőve, vagy pedig sphalerit, galenit és calcit társaságában, 
quarzon. b) Baryt, c. [001}. o P, d. {102}. Va P oo, m {110}. oo P, z {111}. 
P, b. {010}. oo P oo a. {100}. oo P oo és ekkor a bázis szerint táblás, vagy 
pedig a c. [001]. o P, d. {102}. V* P oo, o. {O il}. P oo, m. {110}. oo P„. 
z. { i l l } .  P és b. {010}. oo P oo formákkal, de inkább dómás termettel; a kris-
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tályok quarz-kristálykérgen, vagy pedig tarkára futtatott színű pyriten és sphale- 
riten nőttek ; c) Termés ezüst, hajforma szálakban, quarz-kristálykérgen, pyrit, 
arsenopyrit és pyrargyrit társaságában. Schmidt Sándor.

( 2 ) .  F r a n z e n a u  Á gost : « Adalékok a borsodmegyei Apátfalva környékének 
geológiájához» (Természetrajzi Füzetek, XI. köt. Budapest,1889. 61—-64 L).

Ezen értekezésben a szerző az Apátfalva (Eger mellett) szomszédságában 
talált marin tálvagot ismerteti, a mely az ismert kövületek alapján régebbinek 
bizonyult, mint az ugyanitt előforduló s már B öckh által leírt tengeri homok ; a 
mely ugyancsak egy homokos ; de csillámdús és sárga tályag réteget tartalmaz, 
Rotalia Beccarii (L inné) sp.- és Truncatulina Ackneriana- (d’Obb.) -val s felette 
pedig egy ostriga-pad van, a melyet hihetőleg az Ostrea gigemis (Schloth.) alkot.

A régebbi szürkés marin tályagból — melynek fekvése az előbbeni fiatalabb 
homokhoz nem volt megállapítható — a szerző a következő 11 kövületfajt ismer
teti : Buccinum Toulai (A ug.), Buccinum restitutianum (F ont), Natica sp., Den
talium sp., Corbula gibba (Olivi), Thracia sp. et Thracia convexa (Sow.), Lutraria 
oblonga (Chemin), Ervilia pusilla (Phil.), Cardium sp., Venus islandicoides (L am.), 
Nucula nucleus (L inné) ; a melyek, minthogy a II. mediterran emeletben honosak, 
arra is vallanak s így a szerző ezen réteget jogosan a II. mediterran emeletbe 
osztja be. Ezen tályagoknak a kövületekben dúsabb rétege a mikroszkóp alatt 
számos ostracodát és 9 foraminifera fajt szolgáltatott, úgymint : Nodosoria sp., 
Nonionia communis (d’Orb), Polystomella macella (F icht és M oll.), Rotalia sim
plex (d'O rb), Rotalia Beccarii (L inné) sp., Globigerina bulloides (d ’Obb), Globi-, 
genna triloba (Rss.), Truncatulina Bouéana (d ’Orb), Heterolepa Dutemplei (d ’Orb). 
Egy másik a tulajdon völgy felső részéből való s kevésbbé kövületdús réteg iszapo- 
lási eredménye, szintén ostracodákat és a következő foraminifera fajokat eredmé
nyezte : Nonionina communis (d’Orb), Nonionina Soldani (d’Orb), Nonionina 
granosa (d’Orb), Rotalia simplex (d ’Orb), Rotalia Beccarii (L inné) sp. Ugyanitt 
a Verencse völgyben, a honnan a szerző ezen iszapolásra szánt tályagot vette, egy 
15 cm vastag széntelepet is talált, melynek fedűje egy kékes tályag : Polystromella 
obtusa (d ’Qrb)-, Rotalia simplex (d ’Orb)- és Rotalia Beccarii (L inné) sp.-el. S végre 
itt a Yerencse völgyben, ennek alján a diluviális agyag is föl van tárva, a melyben : 
Helix hispida (L inné), Helix pulchella (M ull.), Helix orbicularis (K lein), Pupa 
tridens (Drap), és Succinea putris (L inné) fordulnak elő. — A Kis-Piszko aljában 
ugyancsak diluviális agyagban találta a szerző a Pupa muscorum (LiNNÉ).sp.-t és a 
Succinea oblonga-t. (D rap.). Dr. L örenthey I mre.

(3.) Dr. Szabó József : Új opállelet Vörösvágáson. (Természettud. Közlöny
1889. XXI. köt. 166.1.)

(4.) Dr. Szabó József : A párisi 1889 . tárlat tudományos szempontból. ( Opál 
és gyémánt.) (Budapesti Szemle 1889., 154. szám.)

1. Magyar és mexikói nemes opálok. A magyar opálok régi nevezetes termő
helyén, Vörösvágáson (Sáros m.), illetve Dubnik puszta határában, 1889 elején a 
nemes opál egy új telepére bukkantak. Az opál tudvalevőleg rendesen kisebb-
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nagyobb fészkekben fordul elő ; ez alkalommal pedig egy 15 m hosszú töltelékre 
akadtak, melynek vastagsága vagy 0,2 m. Teteje helyenkint vízszintes lap, beszá- 
radás közben keletkezett idomokkal, vagy laza fehér opálporral. E tömeg, mely 
vagy két métermázsát nyomott, nagyobb részében tojopál, melyet azonban vagy 
két Ízben nemes opálréteg szel át, sőt olykor a tetején is «vakult» nemes opál van, 
melyet « oculus »-nak mondanak. Ez opál előfordulásának sajátsága a színfoltok 
nagyságában áll, ellentétben a szokottabb esettel, midőn azok aprók. Ilyen az 
ausztráliai opál, mely szép, nemes, de csak vékony lemezben fordul elő, s ennél
fogva értékesebb köszörülésre nem alkalmas.

A vörösvágási opálok az 1889-iki párisi tárlaton E gger urak, mint a bányák 
jelenlegi bérlői által ki is voltak állítva,1 s ugyanott voltak láthatók a mexikói 
előfordulások is ;1 2 3 * az ausztráliai meg a hondurasi (Közép-Amerika) ellenben nem.

Dr. Szabó József párisi tartózkodása alatt megragadta az alkalmat, hogy az 
• Association française pour Vavancement des sciences« ott tartott congressusán egy 
előadásban úgy a magyar, valamint vele összehasonlítólag a mexikói nemes opálról 
is szóljon. Ez alkalomra mindkét kiállító átengedte bemutatásra opálkincseinek 
legbecsesebb darabjait, a mikor is kitűnt, hogy a mexikói nemes opálok között 
akadnak ugyan a magyarnak versenytársai, de azért a bemutatott 15.000 frank 
értékű vörösvágási opál mégis föntartotta «a világ fensőséget» e honi drágakö
vünkre nézve.

Különben a mexikói opált szintén már bányászszák, s az előfordulási viszo
nyai a miéinkhez hasonlók. A mexikói trachyt, melyben a nemes opált találják, 
olyan, mint a nagymihályi, melyből gr. SzTÁRAVNÉ-nak egész gyűjteménye van 
köszörült nemes opálból, noha azt csak a felületen találták s a komoly bányászatot 
még csak meg sem kisérlették.

Végül még megemlíthetjük, hogy a vörösvágási opálbányákban az eddig is 
ismert pyriten, markasiton és antimoniton kívül legújabban még sárgás baryt- 
kristályok is találtattak.

2. Gyémántok. Impozáns képet nyújtott a párisi tárlat gyémántkiállítása 
is, mely minden egyéb e téren látottat tetemesen felülmúlt. Kelet-India, Golconda 
és Vizapur, valamint Brazilia gyémánttelepei azonban szegényesek Dél-Afrikához 
képest. Cap vidéke meglepő mennyiségben és nagyságban szolgáltatja a drágakövek 
e királyát. Látható volt sok szabad nyers gyémánt-kristály, közöttök 2—3 cm 
átmérőjű kopott octaederek. Külön szekrényben kőzetdarabok voltak egymásra 
halmozva, de mindegyikben néhány nagy gyémánt fordult elő benőve. A régi 
gyémánttelepek homok- és kavicsban nyújtották a gyémántot, Cap vidéke szilárd 
kőzetben 8 is.

Be volt mutatva a gyémántköszörülés is, melynek főfészke hagyományosan 
még ma is Amsterdam. A régi eljárás mellett összehasonlítás végett ott volt lát

1 Sajátságos, hogy e kiállítás Breztina A. úr figyelmét kikerülte. —  Ann. d. k.. 
k. nat. Hofmus. IV. Not. Reisebericht.

2 Lelethelye: Hacienda Esperanza. Queretaro államban, Mexiko. Kiállítójok 
pedig José G. de Cosio.

3 A Capvidéki gyémántok tudvalevőleg sötét szerpentinbreccia-féle kőzetben for
dulnak elő.
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ható haladottabb stádiuma is, mert most már gázmotort is alkalmaznak, mi a 
köszörülés munkáját tetemesen könnyíti és gyorsabbá teszi.

De nemcsak a nyers gyémántok dolgában volt a párisi kiállítás rend
kívüli, de a briliánsok dolgában is. A franczia ékszerészek osztályában külön asz
talon volt kitéve a legnagyobb köszörült gyémánt, mely szépségre nézve sem enged 
semmit a fejedelmi gyémántoknak. Súlya 180 karát, tehát 44-el több, mint a. 
Regent, 74-el több, mint a Kohinoor.* Cap szülöttje.

Nyers állapotban súlya 4-57 karát volt, de hogy jobb alakot kapjon, leválasz
tottak belőle 45 karátnyi darabot, melyből magából is kikerült egy 20 karátos 
briliáns. Tulajdonosa egy syndikátus, angol és franczia ékszerészekből. Amsterdam
ban köszörülték. Hollandia királynéja jelen volt, midőn az első lapot (facette) 
adtiîk meg neki. A köszörülés tizennyolcz hónapi munkába került.. A walesi her- 
czeg megnézvén, e megjegyzést tette : «C’est un diamant impérial». Ezt keresz
telésnek vették és ezentúl «Imperial» lesz a neve.

A Cap-gyémántok fordulatot hoztak be az ékszerek dolgában. Mióta oly sok 
a gyémánt, az arany-ékszerészet háttérbe szorul és előtérbe nyomul a drágakő
ékszerészet, kiterjedve egyéb drágakövekre és a gyöngyre is.

Azon monopol, melyet egykor a párisi ékszerészet élvezett, megszűnt ; a 
világtárlatokon mindinkább kitűnik, hogy e mesterség művészete az egyes nemze
teknél saját hazai motívumok alapján fejlődik ; csak egyben tartotta meg Páris az 
ő fensőségét : ez az imitatió-ipar. A drágakövek és általában az ékszerészet után
zása oly magas fokra emelkedett, hogy e tekintetben eddig Francziaországgal 
semmi más nemzet nem versenyez. Statisztikai adatok alapján ki van mutatva, 
hogy az ékszer-utánzás iparának évi forgalma vagy 60 millió frank, s foglalkozást 
ad közel 30,000 embernek. Dr. Schafarzik F erencz.

(5) Téglás Gábor : Újabb barlangok az erdélyrészi érczhegység délkeleti 
övéből. (M ath em atik ai és term észe ttu d o m á n y i É rtesítő . K ia d ja  a m a g y . 
tu d . A k a d é m ia . 1 8 8 6 /7 ,  Y .  k ö te t ; p . 1 8 0 .)

Téglás Gabriel : Neuere Höhlen aus dem südöstlichen Teile des siebenbür- 
gischen Erzgebirges. (M a th . u . n atu rw . B e rich te  aus U n g a rn . 1 8 8 6 /7  ; 
B a n d  Y . p . 1 9 1 .)

Szerző e czikkében egyrészt Boicza és az Ompoly völgy közti területen vég
zett folytatólagos barlangkutatásainak eredményeit közli, másrészt a Nagyági- 
Csetrás hegység dél, kelet és észak felől köritő völgyei barlangjait, sziklaszorosait 
és dolináit írja le. Valamennyien csak præhistoricus jelentőséggel bírnak.

F r a n z e n a u  Á g o s t o n .

* A kohinoor, mely eredeti csiszoltatásában 186 karátot nyomott, második 
csiszoltatása után (Voorsanger által Amsterdamban 1852-ben először gőzerő segítségé
vel 36 nap alatt) lOöVie karaira fogyott. A Regent súlya 1363/* karát, a bécsi «Flo- 
renczi»-é pedig 133‘ /5. Ez új gyémántot az ismertebbek közül csakis az Orloff múlja 
föl, a mennyiben súlya 1943/4 karát; de ennek formája nem briliáns, hanem rozetta.

( 1 4 9 )



HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A M. KIK. FÖLDTANI INTÉZETBŐL.2 0 0

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A M. KIK. FÖLDTANI INTÉZETBŐL

Az 1891-ik évi országos részletes geológiai felvételekről.

A földművelésügyi m. kir. Miniszter a m. kir. földtani intézet igazgatóságá
nak 1891-ik évi felvételi tervezetét jóváhagyván, az intézet tagjai az alant felsorolt 
3 csoportban a következő helyeken fognak dolgozni.

Az első osztály tagjai Gesell Sándor bányatanácsos (osztályvezető) és dr. 
P osewitz T ivadar kir. s. geológus. Gesell Sándor bányatanácsos Szatmár megyé
ben, a nagybányai bányakerületben, a Nagybányától keletre, Felsőbánya felé foly
tatja bányageologiai felvételeit ; dr. P osewitz pedig Máramarosmegyében, a Yissó 
és egyesült Tisza mentén fog geológiai tanulmányokat és térképezést végezni.

Dr. P ethö Gyula kir. osztálygeologus vezeti a második osztályt, a melynek 
tagja dr. Szontagh T amás kir. s. geológus. P ethö Gyula folytatni fogja a múlt évben 
megszakadt feladatát, a Fehér-Körös folyó jobb oldalán, először is Boros-Sebestől 
EK-re ; azután pedig nyugatról-keletre tartva, a szomszédos térképlap feldolgozását 
kezdi meg. Szontagh T amás munkaterve mindenekelőtt az Aradmegyébe eső Maros
völgy jobb oldalán, Tótvárad környékének geológiai részletes felvétele ; azután 
Arad-Krassó-Szörénymegyében a Maros baloldalán Labasincz, Zabalcz környékét 
tanulmányozza s esetleg még folytatja az 1889-ik évben megszakadt munkáját 
Biharmegyében, a Királyerdőben, Kopacsel-Drágcséke környékén.

A harmadik osztály vezetője telegdi B oth L ajos kir. főgeologus. Tagjai 
H alaváts Gyula kir. osztálygeologus és dr. Schafarzik F erencz kir. s. geológus. 
B oth L ajos folytatja geológiai felvételeit Krassó-Szörénymegyében Stajerlaktól 
ENy-ra és E-ra. B oth L ajos szomszédságában, de inkább északra, H alaváts Gyula 
dolgozik, még pedig szintén Krassó-Szörénymegyében, a Besiczától Ny-ra elterülő 
hegységben. Schafarzik F erencz az Alsó-Duna mentén az O-Ogradina és Szvini- 
cza közti hegységben végezi felvételi munkálatait.

B öckh János kir. osztálytanácsos és a földtani intézet igazgatója, szintén az 
Alsó-Duna mentén a Szikevicza és Berszászka közti hegységben folytatja geológiai 
felvételeit és ezenkívül ellenőrzi az összes felvételi munkálatokat. B öckh igazgató
hoz szándékozik csatlakozni, hogy a felvételi munkálatokban részt vegyen, az inté
zet nemeslelkü pártfogója, semsei Semsey A ndor úr is.

Az országos geológiai felvételeket illetőleg úgy a megyei hatóságok, mint az 
illető csendőrparancsnokságok hivatalból vannak értesítve.

Az igazgatóság még azt is tervezi, hogy a rendes felvételi munkálatokon 
kívül dr. Schafarzik F erencz kir. s. geológus, Svéd- és Norvégországba tanul
mányútra menjen, a bol a kőbánya-ipart fogná tanulmányozni és az intézeti 
kőkoczka-gyüjtemény kiegészítésére összehasonlító anyagot is gyűjtene,
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ORIGINAL-AUFSÄTZE UND VERHANDLUNGEN
XXL BAND. 1891 JUNI JULI 8-7. HEFT.

DIE BEWEGUNGEN AUE DEN SCHEMNITZER ERZGÄNGEN IN 
GEOLOGISCHER BEZIEHUNG.

'  V on

Prof. Dr. J. V. Szabó.*

Der Geologe bat häufig Gelegenheit zu beobachten, dass die Continuität 
der Bergmasse Unterbrechungen erleidet, und dass auf solchen Spalten eine 
Bewegung erfolgt, wobei der eine Theil der Masse auf den anderen gleitet, oder 
wie man sich ausdrückt, eine Verwerfung in der Richtung der Verwerfungs
spalte erleidet. Bei diesen Verwerfungen ist nicht nur das zu bemerken, ob 
dieselben irgendwo einfach oder treppenartig angetroffen werden, sondern 
bei eingehender Betrachtung kann auch ihre höhere Bedeutung zur Geltung 
gebracht werden.

Die Bergbauten bieten für ähnliche Studien gute Gelegenheit. Bei den 
Lagerstätten sind dieselben seit jeher berücksichtigt worden, da das Auf
suchen des verworfenen Ganges nicht selten eine Lebensfrage bildet.

Bei den Schemnitzer Gängen sind solche Dislocationen häufig, aber 
nirgends so grossartig zu beobachten, wie in dem unteren Hodritscher Thaïe 
im Schöpferstollen. Hier befindet sich die Verwerfungsspalte im Gange selbst 
und durch die Bewegung des Hangendgebirges bat sich eine glatte Fläche 
gebildet, welche als das Hangende in grosser Ausdehnung entblösst ist. Das 
Liegende ist eine ähnliche Fläche, nur wird dieselbe durch den Abbau sofort 
entfernt. Bei der zurückgelassenen Hangendfläche ist eben die Grösse impo
sant. Die Rutschfläche ist matt, dagegen auf der linken Thalseite dem 
Schöpferstöllner Gang gegenüber auf dem Antoni-Gang ist eine Fläche 
mehrere Quadratmeter entblösst, welche spiegelglatt ist, uud auf der dunklen 
Farbe nehmen sich die verwischten Pyritinterpositionen mit ihrer lebhaften 
Goldfarbe recht nett aus.

* Vom Verf. der Gesellschaft am 7. Jänner 1891 vorgelegt.
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Solche Butschflächen sind zuweilen mit parallelen Streifen oder Linien 
versehen, welche ebenso, wie die Linien der Gletscherschliffe, das Ergebniss 
der Massenbewegung darstellen. Das Streichen und Verflachen dieser Linien 
stimmt nicht immer mit dem Streichen und Verflachen der Butschfläche 
überein, die Abweichungen sind manchmal unbedeutend, zuweilen aber 
namhaft, und bei näherer Betrachtung von hohem Interesse. Angeregt durch 
das Studium der Butschstreifen, welche H öfer an den Erzgängen von Pri
bram beobachtete, hat J. Gretzmacher (Markscheider in Schemnitz) an den 
westlichen (Hodritscher) 5 Hauptgängen ähnliche Bestimmungen systema
tisch durchgeführt, und das Besultat derselben im ungarischen montanisti
schen Fachblatte * 1889 veröffentlicht. Er wies daselbst ihre Wichtigkeit 
in montanistischer Beziehung nach ; ich versuche dies hier in geologischer 
Beziehung.

Ich führe hier nur die Durchschnittszahlen der Bestimmungen Gretz
macher’s an :

1. Moderstollner Gang. Er ist der südlichste von den untersuchten Gän
gen, das Streichen der Butschstreifen durchschnittlich _ _ _ 5h 8°

2. Neu Anton-Gang. Liegt etwas nördlicher, die Butschstrei
fen haben ein Streichen von ................... ................................._. 7h 0°

3. Schöpfergang. Liegt noch nördlicher, das Streichen _ 7h 10°
4. Alt-Allerheiligengang. Vom vorigen abermals nördlicher ... 8h 0°
5. Elisabeth-Gang. Liegt am nördlichsten unter den Hodrit-

schergängen. Das Streichen der Butschstreifen... ... _ ... 9h 14'
In den Zahlen ist eine gewisse Progression nicht zu verkennen ; Gretz

macher hat die Bichtungen aufgetragen, und es stellt sich eine Convergenz 
heraus, indem die Linien in einem Punkte sich treffen, welcher in die Gegend 
von Windschacht und Schittrisberg fällt. Hier scheint die Hauptöffnung zu 
sein, von welcher die genannten fünf Hodritscher Gänge radial ausgehen. 
Auf der Oberfläche haben wir in Windschacht und Schittrisberg eine Unter
brechung des Tanädrückens, eine Depression der Pyroxenandesitmasse, und 
unterirdisch befindet sich daselbst ein ganzes Netz von schmalen Gängen, 
Adern, Schnüren u. s. w. im Pyroxenandesit, welche in der Art der Lagerung 
von einander sehr abweichen, aber alle stimmen darin überein, dass sie ein 
und dasselbe System bilden, welches einen der oberflächlichen Depression 
entsprechenden Baum einnimmt.

Die Butschlinien oder manchmal Butschstreifen haben aber nicht 
immer eine gerade Bichtung, dieselbe ist zuweilen in so complicirter Weise 
gekrümmt, dass die Hauptrichtung kaum erkannt werden kann. Ich habe 
Belege hiefür in der Sammlung von Gretzmacher gesehen ; dagegen besitze 
ich ein Exemplar vom Neu-Antoni-Gang, nämlich eine spiegelglatte Horn-

* Bányászati és Kohászati Lapok, 1889.
m



steinfläche, auf welcher undulatorisch gebildete und parallel laufende Fur
chen als Ergebniss der Massenbewegung Vorkommen. Nun kann hier aber 
auch von einer zweiten Periode der Bewegung gesprochen werden, in welcher 
ganz feine parallele Linien entstanden sind, welche nur die Wellenberge be
rühren, ohne sich in die Wellenthäler im mindesten einzusenken. Dieselben 
bilden mit den primären Furchen einen Winkel von 22°. Später hat sich 
demnach die Richtung in der Massenbewegung geändert, die Zeit war aber 
kurz, hat eben nur hingereicht, um die Wirkung in ganz feinen parallelen 
Bitzlinien anzudeuten.

Gretzmacher fand in Hodritsch auf jenem Theile des Neu-Antonstollner 
Grubenreviers, wo der Abbau auf dem Colloredogang erfolgt, auf dem Hori- 

* zonte des Josephi II. Erbstollens, wo spiegelglatte Butschflächen häufig Vor
kommen und viele Bestimmungen möglich waren, dass ausser der geraden 
auch eine drehende Bewegung der Bergmasse stattfindet, wie es auch H öfer 
beobachtete. Die Daten sind bis jetzt nur auf einigen der westlichen Haupt
gängen gemacht worden, aber selbst bei diesen, namentlich auf dem Elisa
bethgang, auf dem Moder-, Allerheiligen- und Finsterortgängen haben sich 
solche Abweichungen gezeigt, welche auf das Vorhandensein von mehr als 
einem Fokalpunkt hinweisen.

Wenn man einen Blick auf die Topographie von der Umgebung von 
Schemnitz wirft, so fällt es auf, dass das Hangende der Hodritscher fünf 
Hauptgänge durchaus nicht westlich, wo doch das Alluvium sich in der 
grössten topographischen Depression ausbreitet, sondern östlich gegen die 
dort befindlichen höchsten Pyroxenandesitberge rutscht.

In den Linien des Streichens der genannten Hodritscher fünf Gänge 
ist die Convergenz gegen jene Gegend, welche dem SW-Steilabhang des 
Tanädrückens entspricht, interessant. Die Bedeutung der Tanädkette zeigt 
sich schon darin, dass die Schemnitzer Hauptgänge mit dem Tanádzuge 
sämmtlich parallel laufen. Die Bestimmungen Gretzmacher’ s lassen aber 
jene Auffassung zu, dass sich der Fokalpunkt der Eruption auf dem Terrain 
von Windschacht und Schittrisberg befindet, das Liegende der älteren Hod
ritscher Gänge zeigt in dieser Richtung die grösste Depression, während die 
jüngeren Schemnitzer Hauptgänge aus ihr radial auslaufen.

Mit jeder Eruption hängt die Hebung und Senkung der umgebenden 
Erde zusammen ; die Senkung erfolgt als das Resultat des Ersatzes der aus
strömenden Lavamasse, und steht damit quantitativ in directem Verhält
nisse. Die Gesteinsbildung in der Tiefe ist in der Umgebung von Schemnitz 
noch durchaus nicht zum Abschlüsse gelangt, ebensowenig ist ein Stillstand 
in der langsamen Hebung gewisser Theile eingetreten, welche eine langsame 
Senkung anderer Theile zur Folge hat.

B E W E G U N G E N  A U F  D E N  S C H E M N IT Z E K  E R Z G Ä N G E N . 2 0 3
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BEITR ÄG E ZUR K E N N TN IS* DER GEOLOGISCHEN  
VER H ÄLTNISSE DES COMITATES TORONTÄL.

V on

Julius H alaváts.

(Mit einer Tafel).

Das von drei Seiten von natürlichen Grenzen —-im  N die Maros, im 
W  die Theiss und im S die Donau —  umgebene Comitat Torontál ist in 
geologischer Beziehung eines der einfachsten Gebiete. Die nicht gestör
ten Gebilde von «Gestern» und «Heute# im geologischen Sinne setzen es 
.zusammen.

I. Diluvium.
Hieher gehören jene mehr oder weniger wellenförmigen Erdrücken, 

die sich plateauartig aus dem Alluvium erheben und zugleich die höchsten 
Punkte des Comitates bilden. Drei solcher Erdrücken können wir unter
scheiden. Der eine zieht sich von der Maros, eigentlich zwischen der 
Aranka und der Bega vom Gebiete des benachbarten Comitates Ternes 
und zwar aus der Umgebung von Vinga her in W-licher Richtung gegen 
Zsombolya, Nagy-Komlós und Nagy-Kikinda zu. Seine Meereshöhe, die bei 
Vinga noch 140 m betrug, sinkt hier allmälig bis auf 83 m ; dann nimmt er 
seine Richtung nach S zu mit einer kleinen Unterbrechung bis zur Umgebung 
von Melencze.

Der zweite und hier höchste, weil in einigen Punkten 87 m hohe 
Erdrücken liegt zwischen der Bega und der Ternes und geht bis Csenta (Leo- 
poldova); der dritte kommt wie der erste, aus dem Comitate Ternes 
herüber, liegt zwischen der Berzava, respective der Ternes und der Donau 
und ist zugleich die höchste Erhebung des Comitates (100— 150 m). Er 
wird von zwei, petrographisch verschiedenen Gesteinen, von Löss und Sand 
gebildet, die aber durch Uebergänge eng Zusammenhängen und gleichen 
Alters sind.

Der Löss tritt aus dem Comitate Ternes in zwei Zügen herüber ; der 
nördliche ist von Alibunár bis Dobricza verfolgbar ; der südliche Zug reicht 
in die Umgebung von Dolova, Réva-Ujfalu, Lajosfalva und Antalfalva. 
Zwischen diese beiden Züge ist Sand eingeschlossen, so dass zwischen Ferdi
nandsdorf und Lajosfalva und in der Umgebung der Szamos nur mehr

rn4V
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Löss an der Oberfläche erscheint. Diese beiden Bildungen des Diluviums 
scheiden sich auch orographisch vom alluvialen Gebiete los und aus dessen 
Ebene sich mehrere Meter hoch erhebend, bilden sie ein welliges Plateau, 
dessen Wellen von SO— NW streichen.

Von Réva-Újfalu und Petroveszolo mitgebrachte Löss- und lössige 
Sandproben unterzog der Chemiker der kgl. ung. geol. Institutes, Herr 
A. K alecsinszky der mechanischen Analyse uud konstatirte folgende Zusam-
mensetzung der beiden Proben.

R. u. p.
Schlamm _ 69,60% 55,85%
Kohlensäure Salze 23,20 « 22,60 «
Quarzsand... _ 7,20 « 21,55 «

Den Untergrund dieses Gebietes lernen wir aus den Profilen dreier bei 
Grabäc? 1889 erbohrter Brunnen kennen. Die hieher bezüglichen Daten 
verdanke ich dem Gemeindenotär, Herrn G. F isch er .

Die Gemeinde liegt 88 m über dem Meere.
Der artesische Brunnen I befindet sich bei dem Schulgebäude, wurde 

vom 16. April bis 3. Mai 1889 bis zu einer Tiefe von 85 m erbohrt und 
giebt innerhalb 24 Stunden 0,5 m über die Bodenfläche herausfliessend
40.000 Liter 12° R warmes Wasser.

Der Bohrer durchlief hier folgende Schichten :
Von m 

an
Miichtigk eit 

der Schichte

0,00 m 4,5 m Humus,
4,50 « 4,5 « gelber Lehm (vielleicht Löss),
9,00 « 5,2 « grauer Lehm,

14,20 « 3,3 « gelber, lehmiger Sand,
17,50 « 3,0 <( blauer Quarzsand,
20,50 « 12,5 « bläulich grauer Lehm,
33,00 « 3,0 i< blauer Quarzsand,
36,00 « 9,0 « gelblicher, bräunlich grauer Lehm,
45,00' « 1,5 grauer, sandiger Lehm,
46,50 « 4,9 « glimmeriger Quarzsand,
51,40 « 12,4 « blauer Lehm,
63,80 « 0 a-“J“' « grauer, sandiger Lehm,
66,00 « 9,0 « bräunlicher, grauer Lehm,
75,00 « 1,3 « glimmeriger Quarzsand,
76,30 « 2,0 « dunkelgrauer Lehm,
78,30 « 6,7 « Quarzsand.

Der artesische Brunnen II liegt vor dem Hause, welches die Nummer 
193 trägt. Die Bohrung dauerte vom 6. Mai —  4. Juni 1889; erreichte die
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Tiefe von 104 m und giebt innerhalb 24 Stunden 0,6 m über die Boden
fläche herausfliessend 50.400 Liter 14° B. warmes Wasser.

Von in 
an

Mächtigkeit 
der Schichte

0,0 m 1,3 m Humus,
1,3 « 9,2 « gelber Lehm (vielleicht Löss),

10,5 « 4,8 « bräunlich grauer Lehm.
15,3 <( 1,3 « gelber, lehmiger Sand,
16,3 (( 8,7 « schotteriger, blauer Quarzsand,
25,0 (( 25,5 « abwechselnd schwärzlich grauer, gelber, blauer Lehm,
50,5 « 2,3 « grauer, sandiger Lehm,
52,8 « 11,0 « blauer Lehm,
63,8 « 1,7 « grauer, sandiger Lehm,
65,5 « 4,5 « grauer Lehm,
70,0 « 1,4 « lehmiger Sand,
71,4 « 8,6 « schwarzer und gelber Lehm miteinander abwechselnd,
80,0 « 2,0 <( glimmeriger Quarzsand,
82,0 « 2,5 « Schotter,
84,5 « 10,5 « abwechselnd grauer und schwarzer Lehm,
95,0 « 5,2 « grauer, sandiger Lehm,

100,2 « 3,8 « grauer, feinerer Quarzsand.

Der artesische Brunnen III liegt vor dem Hause mit der Nummer 101, 
wurde vom 6. Juni bis 27. Juli 1889 bis zu einer Tiefe von 120 m erbohrt, 
•worauf man die weitere Bohrung, als bisher resultatlose, sistirte.

Die Sichtenreihe ist folgende :
Von m 

an
Mächtigkeit 

der Schichte

0,0 m 2,0 m Humus,
2,8 » 5,9 « gelber Lehm (vielleicht Löss),
8,7 « 5,8 « schwarzer und grünlicher Lehm,

14,5 « 1,8 <( gelber Lehm (vielleicht Löss),
16,3 « 2,7 « blauer Quarzsand,
19,0 « 7,0 « Lehm,
26,0 « 2,0 « grauer, sandiger Lehm,
28,0 « 5,5 « blauer Quarzsand,
33,5 « 3,0 a gelber, Lehm,
36,5 « 2,0 « blauer Quarzsand,
38,5 « 6,9 « blauer, schwarzer, grauer Lehm,
45,4 « 7,8 « Quarzsand,
53,2 « 18,0 « blauer Lehm,
71,2 « 3,1 « Quarzsand,
74,2 « 1,6 « schwarzer Lehm,

[56 ]
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Von ra Mächtigkeit 
an der Schichte

75,8 m 5,6 m glimmeriger Quarzsand,
81.4 « 14,9 « grauer Lehm,
96,3 « 3,2 « lehmiger Sand,
99.5 « 4,5 « gelber, feinerer Sand,

104,0 c 16,0 « gröberer Quarzsand.

Die hier angeführten Angaben demonstrirt übersichtlich die beigefügte 
Tafel; da mir die Bohrproben selbst nicht zur Verfügung standen, so bin ich 
leider nicht imstande, das Alter der Schichten zu bestimmen ; nur so viel 
ist gewiss, dass sich die obersten Schichten im Diluvium ablagerten. Wo liegt 
aber dessen untere Grenze ?

Der im Bohrloch II in einer Tiefe von 82— 84 m vorkommende Schot
ter mag schon pliocän sein, und es ist nicht unmöglich, dass er jener Schot
terlage angehört, die L öczt im Comitate Ternes am Ufer der Maros bei 
Murány antraf und in welcher die Ueberreste des Mastodon arvernensis 
Guiv. gefunden wurden.* Die unteren Sande sind dann aller Wahrscheinlich
keit nach die Vertreter der pontischen Stufe.

II. Alluvium.
Die hydrographischen Verhältnisse des Comitates Torontál stehen mit 

den alluvialen Bildungen daselbst in engem Zusammenhänge. Sie alle tragen 
reichlich zur Ablagerung neuer Schichten in ihrem Inundationsgebiet bei, 
so die Maros, Theiss und Béga. Zwei in Nagy-Becskerek erbohrte Brunnen 
zeigen uns die Zusammensetzung des Untergrundes. Ich verdanke diese 
Profile Herrn L u d w i g  K ü l i f a y , Bürgermeister von Nagy-Becskerek.

Nach den Aufzeichnungen des dortigen Ingenieuramtes wurde das 
Bohrlochl am Franz-Josefsplatze erschlossen, dessen Meereshöhe 79,713mist.

Der Bohrer gieng durch folgende Schichten :
Von m Mächtigkeit

an der Schichte

0,00 m 3,00 m Ackererde,
3.00 « 6,00 « gelber, weicher Lehm,
9.00 « 5,00 a gelblich blauer Sand, Lehm mit Streifen,

14.00 « 20,75 « bläulicher Sand,
34,75 « 15,25 « weisser, bläulicher Lehm, der anfangs rein war, dann 

aber immer mehr und mehr mit Sand vermengt wurde,
50.00 « 11,04 » glimmeriger Quarzsand

Die Tiefe des Bohrloches ist also 61,64 m.

*  L ó c zy , Jahresbericht der k g l. u n g . g e o l. Anstalt für 1885.
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Das Bohrloch II wurde in der Váraljaer Gasse erbohrt. Meereshöhe 
76,55 m. Die Schichtenfolge :

Ackererde,
gelber Lehm mit zunehmendem Sandgehalt, 
gelber Sand mit Lehmstreifen, 
blauer Sand,
Schotter von Haselnussgrösse, 
loser Sand, 
blauer, fetter Lehm, 
blauer, weicher Lehm, 
blauer Sand,
blauer, immer fetter werdender Lehm, 
blauer, grobkörniger Sand, 
blauer Lehm,
Sand und Schotter, 
ist daher 79,40 m.

Yon m 
an

0,00 m

Mächtigkeit 
der Schichte

4,00 m
4,00 « 2,00 ((
6,00 « 2,00 «
8,00 « 7,00 «

15,00 « 1,60 «
16,60 « 13,00 «
29,60 « 14,40 «
44,00 « 1,00 ((
45,00 « 8,00 «
53,00 « 3,50 «
56,50 « 4,50 «
61,00 « 12,00 «
73,00 « 6,40 «

Die Tiefe des Bohrloches

Das Bohrloch I gab kein Wasser, das Bohrloch II gab unter der Ober
fläche in 1,3 m Höhe aufsteigendes Wasser. Die Menge desselben betrug 
anfangs täglich 16 hl, später aber nur mehr 7 hl.

Von den Bohrproben erhielt ich nur mehr zwei bläuliche Lehmstücke, 
die sich als kalkhaltig erwiesen. An organischen Ueberresten ergab das 
Bohrloch nur das noch heute in unseren fliessenden Gewässern vorkom
mende Sphaerium rivicolatum Leach. Es lässt sich daher auch das Alter 
der Schichten, ausser der in der Gegenwart gebildeten obersten Schicht, 
nicht bestimmen.

Vom Norden zum Süden durchzieht die Ternes das Gebiet des Comi
tates und hat bei ihrer Einmündung in die Donau ein ziemlich verwirrtes 
Wassernetz. Ihr Fall beträgt am Gebiete des Comitates von Säg bis Botos 
1 : 6000 ; von Botos bis Opova 1 : 30.000 ; schliesslich von Opova bis Pan- 
csova 1 : 21.000. Sie nimmt die früher ein breites, sumpfiges Inundations - 
gebiet besitzende, nunmehr in regulirtem Bett fliessende Berzava auf. Auf 
jenem erwähnten und nun schon bewohntem Inundationsgebiete (Meeres
höhe 77— 85 m) liegt zu oberst ein gelblicher (lössartiger), sandiger, 
wenig Kalk enthaltender Lehm, tiefer, in den noch feuchten Lagen liegt, 
stark mit Pflanzenresten vermengter, humusreicher, zäher Lehm. Salz
boden ist äusserst wenig.

Im Anfang dieses -Jahrhunderts grub man bei Sändorfalva und Ur- 
menyhäza noch Torf, doch ist derselbe heute gänzlich verschwunden und. 
seine Stelle nimmt mit Pflanzenresten stark vermengte schwarze Torf
erde ein.
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SO-lich von den Sümpfen der Berzava, von letzterer durch einen 
schmalen und niedrigen Erdrücken getrennt, aber noch im Zusammenhang, 
mit ihnen stehend, liegt der Sumpf Alihunár, dessen einer Theil noch 
in das Gebiet unseres Comitates fällt. Seine tiefsten Punkte liegen nur 
75 m ü. d. M.

Die Schichtenreihe erschloss uns hier ein bei Zichyfalva durch den 
Fabrikanten J u l i u s  S e i d l  erbohrter artesischer Brunnen, dessen Profil ich. 
dem benannten Herrn verdanke.

Von Mächtigkeit 
m an der Schichte

0,00 m 2,84 m gelber, mit kleinen Glimmerschuppen vermengter, mit 
Salzsäure brausender, sandiger (lössartiger) Lehm, 
derselbe, den ich an der Oberfläche beobachtete ;

2,84 « 1,26 « gelber, mit sehr viel Glimmerschüppchen vermengter,
feiner Quarzsand ;

4,10 « 1,27 « gelber, zum Theil rostbrauner, glimmeriger, feiner,
lehmiger Sand.

Diese beiden Schichten wäre ich geneigt als die 
Fortsetzung der bei Vatina an der Oberfläche beob
achteten Sandablagerung zu betrachten ;

5,37 « 0,95 « bläulicher, zum Theil rostbrauner, glimmeriger Lehm ;
6,32 « 4,74 « aschgrauer, mit Salzsäure brausender Lehm ;

11,06 « 29,22 « gelber Lehm mit Mergelconcretionen : die Fortsetzung 
jenes in den Comitaten Ternes und Krassó-Szörény 
in grosser Ausbreitung vorkommenden gelben 
Lehmes mit Bohnenerz und Mergelconcretionen, 
welcher auch dort in grosser Mächtigkeit die 
pontischen Sandschichten bedeckt;

40,28 « 4,74 « aschgrauer, mit Salzsäure brausender Lehm;
45,02 « 0,63 « dunkelbrauner mit Pflanzentlieilen und Schnecken

schalenfragmenten gemengter, mit Salzsäure brau
sender Lehm ;

45,65 « 4,43 « grünlicher Lehmmergel ;
50.08 « 6,00 « gelblicher, theilweise bläulicher Thonmergel;
56.08 « 1,90 « bläulicher, sandiger, glimmeriger Thonmergel ;
57,98 « X « blauer Sand.

In dieser Schichtenreihe sind die obersten fünf, zusammen 11,06 m 
mächtigen Schichten Ablagerungen unserer Zeit ; die folgenden drei (34,59 m) 
gehören dem Diluvium an; die unten liegenden 4 Schichten (13 m?) bin 
ich geneigt aufgrund meiner an der Oberfläche am Piande des Beckens 
gemachten Erfahrungen, als Vertreter der pontischen Stufe zu betrachten.

Der Sumpf Alibunár ist bereits zum grössten Theile trocken gelegt.
Földtani Közlöny. X X I. köt. 1891. [59 ]
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Die Donau, die sämmtliclie Wässer des Comitates aufnimmt, bildet 
auch seine südliche Grenze. Ihr linkes Ufer begleitet ein breites Inundations- 
gebiet, auf welches der Strom sandige, lehmige Absätze niederlegte. Gegen 
das Niveau des gegenwärtigen Inundationsgebietes erhebt sich eine noch in 
das Temeser Thal hinein ziehende, beiläufig 10 m hohe Terrasse, die aus 
sandigen Schichten besteht, welche noch jetzt in der Donau lebende Muscheln 
und Schnecken einschliesst und von mir als Alt-Alluvium betrachtet wird. 
Aus dieser altalluvialen Terrasse erhebt sich mit steilen Ufern der von mir 
im Vorhergehenden erwähnte Lössrücken.

Diese Terrasse wird von zahlreichen älteren Flussbetten, hier «bara» 
genannt, durchzogen; in einzelnen Theilen derselben sammelt sich jetzt noch 
das Wasser an, so kleinere Sümpfe bildend. Bei Sztarcsova fand ich einen 
Aufschluss, der aus gelbem, wenig Glimmer enthaltenden Sand mit dünneren, 
lehmigen Bändern bestand. Ein am Hofe der Dampfmühle von Pancsova 
bis 40 m tief erschlossenes Bohrloch brachte denselben lehmigen Sand zur 
Oberfläche.

Das Profil des bei Franzfeld erbohrten artesischen Brunnens gibt uns 
den besten Aufschluss über die erwähnte Ablagerung und der unter ihr lie
genden Schichten. Die Daten verdanke ich ebenfalls dem Dampfmühl
besitzer Herrn J u l i u s  S e i d l .

Von Mächtigkeit
m an der Schichte.

0,00 m 0,4 m
0,40 « 18,0 «

18,40 « 52,0 «

70,40 « 27,0 «

97,4 (( 14,6 e
112,0 « 3,0 »
115,0 « 5,0 «

120,0 ft 2,0 «
122,0 (( 37,0 «
159,0 « 11,0 «
170,0 « 21.0 «
191,0 (1 18,0 «
209,0 (( 6,0 «
215,0 fl 9,0 «

Culturboden ; 
gelber, lehmiger Sand ;
gelber und bläulicher, bald feinerer, bald gröberer 

Sand ;
gröberer Sand, mit Schotter bis zur Taubeneigrösse 

und den Schalenbruchstücken von Unio, Mela- 
nopsis und Vivipara;

abwechselnd gelbliche und bläuliche Thonmergel ; 
bläulicher, sandiger Thonmergel ; 
bläulich gelber, nach unten zu immer sandiger 

werdender Thonmergel ; 
mergeliger Sand; 
bläulicher, sandiger Lehm ; 
mergeliger, grober Quarzsand ; 
gelber Lehm mit Mergelschutt; 
blauer Lehm mit Mergelschutt ; 
lehmiger, grober Qnarzsand ;
lehmiger, feiner Quarzsand mit vielen Schalenbruch

stücken, die aber so zertrümmert sind, dass sich 
selbst das Genus nicht bestimmen liess ;
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Yon Mächtigkeit
m an der Schichte.

224.0 m 15,0 m blauer Lehm mit vielen Schalenbruchstücken, von
denen sich Congeria sp., Pleurocera Badmanesti 
F u c h s  erkennen liessen ;

239.0 « (stärker als 2,2 m) grober Sand.

Die Tiefe des Bohrloches ist also 241,20 m ; ergab aber kein aufstei
gendes Wasser.

Es erscheint als zweifellos, dass die oberen vier, zusammen 97,40 m 
mächtigen Schichten eine Bildung der Jetztzeit sind, während die unteren 
drei, zusammen 26,2 m mächtige Schichten mit grosser Wahrscheinlichkeit 
sich in der pontischen Zeit ablagerten, aber die Grenze zwischen dieser und 
dem Diluvium ist schwer aufzufinden.

Die Frage der artesischen Brunnen habe ich aber noch zu berühren. 
Die Wichtigkeit derselben schon in hygienischer Beziehung allein steht ausser 
Frage, dass aber einige Bohrungen im Comitate Torontál ohne Erfolg blie
ben, beweist noch nicht, dass die Bodenverhältnisse nicht überall zur Er- 
bohrung artesischer Brunnen geeignet wären; sondern dieser Umstand 
findet seine Erklärung darin, dass die Betreffenden die nöthigen Kosten scheu
ten und die Bohrungen von um billiges Geld arbeitenden Dilettanten aus
führen liessen und wenn sie bei 50 m Tiefe noch kein Wasser erhielten, 
von der Fortsetzung der Arbeit zurückschreckten.

M I N E R A L O G I S C H E  M I T T H E I L U N G E N .
V on

K a b l  Z i m á n y i .  *

1. Ueber Brookit aus Tyrol.

Den verflossenen Herbst erwarb das National-Museum in Budapest 
einige schöne Brookitkrystalle, welche besonders durch ihre Grösse aus
gezeichnet sind. Durch die Güte und Freundlichkeit des Herrn Professors 
Dr. J. A. K b e n n e e  war es mir möglich einige Krystalle dieses Vorkommens 
zu untersuchen, wofür ich ihm meinen besten Dank ausspreche.

Diese Brookite stammen von Eichalm bei Pregratten her, eigentlich 
aus dem Frossnitz-Thal ; inbetreff des Vorkommens dieser losen Krystalle 
kann ich nichts Näheres berichten.

* Vorgelegt in der Sitzung am 7. Jänner 1891.
[61] 14*
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Ueber Tyroler Brookit macht zuerst B r e z i n a  1 in einer kurzen Notiz 
Erwähnung ; an einem Handstück eines theilweise zersetzten Gneisses vom 
Pfitscker Joch kamen kleine ziegelrothe Brookite in Gesellschaft von Anatas, 
Periklin und Chlorit vor.

Später gab v. Z e p h a r o v i c h  2 eine krystallographisch-optische Unter
suchung grosser Tyroler Brookitkrystalle, deren genaueren Fundort und 
Vorkommen er nicht erwähnt.

Die Brookite von Eichalm sind tafelförmig nach der Fläche a. (100), 
sie besitzen eine Länge von 20— 40 mm, eine Breite von 15— 25 mm und 
eine Dicke von 2— 3 mm. Die grösseren sind rothbraun und nicht ganz 
durchsichtig, hingegen die kleineren gelblich braun und durchsichtig. Im 
Inneren der Krystalle sind oft schwarze, opake Flecken bemerkbar, wie dies 
überhaupt bei diesem Mineral nicht selten vorkommt und schon von 
W i e s e r  8 an den Krystallen vom Griesernthai beobachtet wurde.

Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass die von v .  Z e p h a r o v i c h  

beschriebenen Krystalle auch von Eichalm herrühren, da die Formen und 
deren Combination, sowie die tectonische Beschaffenheit der Flächen, und 
die an den grösseren Tafeln angewachsenen Mineralien grösstentheils die
selben sind.

Die untersuchten Krystalle weisen folgende Formen auf :
(Man vergl. S. 179 (129) des ung. Textes unter [1].
Die Formen b . (0101, d . (043), t . (021), und 1. (210) hatte v. Z e p h a 

r o v i c h  nicht beobachtet, ln der Figur 1 des ungarischen Textes auf S. 179 
(129) ist die Combination der Krystalle dargestellt.

Von den terminalen Flächen ist nur s (134) vorherrschend ausge
bildet, wie dies auch v. Z e p h a r o v i c h  an seinen Krystallen beschrieb (vergl. 
Tafel XIII. Fig. 1) jedoch ist dieselbe am Eichalmer Vorkommen immer 
matt und hat nicht den lebhaften Glanz der übrigen. Diese Brachypyramide 
ist eine seltene Form bei dem Brookit; D es C i .o t z e a u x 4 erwähnt sie an 
Dauphinéer Krystallen. Die Form d . (043) wurde nur an zwei Kry
stallen als eine kleine dreieckige Fläche beobachtet.

Die übrigen Formen konnte ich an jedem Krystalle auffinden; c . (001), 
b. (010) und y . (104) waren immer sehr schmal oder klein.

Die Querfläche zeigte die so gewöhnliche verticale Streifung. An die 
grossen Individuen waren kleinere (1— 4 mm lange), in hypoparalleler Stel
lung angewachsen, und ragten über die Ebene der Fläche a . (100) hervor, 
wodurch zuweilen eine schwache Krümmung entstand. Das Flächenpaar 1

1 Tscherm. Min. Mitth. 1873, p. 49.
2 Zeitschrift, f. Kryst. 1884, VIII, p. 577.
3 Neues Jahrb. f. Min. 1856, 15.
4 Manuel de Mineralogie. II, p. 203.
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a . (100) convergirt keilförmig gegen das aufgewachsene Ende der Krystalle. 
Oft kann man parallele Fortwachsung der Krystalle beobachten.

Die ganz regellos an die Querfläche gewachsenen, kleinen Krystalle 
sind ihrer guten Flächenbeschaffenheit halber zu Messungen sehr geeignet ; 
sie werden von wasserhellem Quarz in der Combination ooR, -j- R und von 
Chloritschüppchen begleitet.

In der Tabelle auf Seite 180 (130) des ungarischen Textes unter [2] habe 
ich die beobachteten und die aus v. K o i c s c h a k o w ’ s  * Elementen berechneten 
Winkel zusammengestellt. Dieselben stimmen gut überein ; die grösseren 
Differenzen rühren von den lichtschwachen Reflexen der sehr kleinen Flä
chen her.

2 . U eber eine Lim onit-Pseudom orphose vom  Budapester K leinen
Schw abenberg.

In der Umgebung von Budapest kommt Pyrit, so auch Markasit im 
Thon oder Mergel eingeschlossen genug häufig vor, entweder als schwebend 
gebildete Krystalle oder als kleine Einsprenglinge. Dieses Vorkommen macht 
es leicht erklärlich, dass diese Sulfide sich oft als gelblichbrauner Limonit 
auch pseudomorphosirt vorfinden.

In den Kalksteinbrüchen des Kleinen Schwabenberges ist Limonit ein 
gewöhnliches Mineral, wo man denselben in den zuweilen auch mit Thon 
ausgefüllten Spalten als thonige Concretionen findet, oder als schmutzig 
braunen Ueberzug der grösseren Calcitkrystalle.

Gelegentlich einer Excursion fand ich im verflossenen Sommer eine 
hübsche Limonit-Pseudomorphose. Die gänzlich umgeänderten Pyrithexaëder 
von 0,3— 1,2 mm Kantenlänge bilden eine Druse auf Conglomeratkalkstein. 
Nur die Ecken der grösseren Individuen sind durch die Oktaëderflâchen 
abgestumpft. Der Limonit hat dunkelbraune, beinahe schwarze Farbe.

Als jüngere Bildung setzten sich auf den Limonit 2— 13 mm grosse 
abgerundete Calcitskalenoeder an; dieselben sind beinahe wasserklar oder 
etwas gelblich und durchscheinend ; entweder einfache Krystalle oder Zwil
linge nach oR. Ihre Combination ist: x (2131) R 3, x (0221) —-2 R, 
y. (01Ï2)— Jf R, (1010) ooR.

Budapest, mineral. Institut des königl. Joseph-Polytechnikums.

* Verhandlungen d. min. Ges. z. St. Petersburg 1848— 49. p. 2. und Poggen. 
Ann. 1850. LXXIX . p. 454.
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NEUERE DATEN ZUR ÄLTESTEN GESCHICHTE DER YERES- 
PATAKER BERGBAUER.

VON

G. Téglás.

Die Denkmäler des ausgebreiteten Edelmetall-Bergbaues, welchen die Römer 
in den Bergen Daciens unterhielten, sammelnd, bekommen wir allmälig nicht nur 
Aufschluss über die Topographie der Bergwerke, sondern wir erkennen auch die 
gesellschaftliche Organisation der Bewohner der Bergbau-Colonien, ihre Cultur- 
stufe, ihre religiöse Auffassung und Denkungsweise viel ausführlicher und klarer, 
denn bisher. Unsere in Gesellschaft meinesBruders Stefan T églás, Director in Kőha
lom (Reps), unternommenen mehrfachen Reisen in dem Erzgebirge waren in dieser 
Hinsicht besonders lohnend, denn gerade im Mittelpunkte des römischen Berg
baues, in den Ueberresten von Verespatak, seiner überwiegend Priustaner In
wohner wegen Vicus Priustarum genannt, oder auch Alburnus maior * (griechisch 
nach der Wachstafel Nr. IV. : '‘At.ßovQvoq (teyá/.tj gelang es mir im ganzen sieben 
Altarsteine zu entdecken, während wir früher nur in zwei Verespataker Inscrip
tionen religiöse Beziehung gefunden haben. —• Das Material der Inschriften ist die 
Quarzart des in Verespatak bekannten Karpathen-Sandstein. Aus diesem ist er
sichtlich, dass sie aus der Opferwilligkeit einzelner glaubenseifriger Bergleute dort- 
selbst errichtet wurden. Das durch die religiöse Pietät geheiligte Terrain wird durch 
einen verhältnissmässig nicht sehr ausgedehnten buschigen Bergvorsprung gebildet 
in dem linksseitigen Theile des von Verespatak hinaus gegen das Abrudwasser 
führenden Thaies dort, wo man von der Nähe des ärarischen Orla-Schachtes hin
aus gegen die Ferdinands-Gruben geht. — Hier erschliessen sich uns zwei parallele 
und gleichmässig gegen das Verespataker Hauptthal abfallende Seitenthäler. Das 
dem Hauptthale näher liegende ist das Thal des Bányapatak (Pereu de la baji), 
welches die Wässer der unteren und oberen Ferdinands-Gruben ableitet. Die sich 
von diesem Thaïe bis zu dem Verespataker Hauptthale erhebende Anhöhe ist der 
Wald des Geistlichen (Padure popi).** Zwischen dem Bányapatak und dem dahinter 
sich hinziehenden schmalen Thaïe Valye Nanului erhebt sich die buschige An
höhe Czarina, welche die ältesten und kostbarsten Inscriptionen Verespataks lie
ferte. Hier dürfte der Begräbnissplatz der reicheren römischen Familien gewesen 
sein und hier fand die Familie Gritti im letzten Viertel des vergangenen .Jahr
hunderts jene Grabdenkmäler, welche eine Berühmtheit Verespataks bilden. So 
zieren noch jetzt von hier mehrere Grabsteine, Stein-Löwen und Pineas die 
Front des Grittischen Gebäudes. Ueber das Grab des alten Gritti legte man den 
Deckel eines gewaltigen Sarcophages, mit 2,1 m Länge und 1,1 m Breite, welcher

* Corpus inscrip. latin. III. Bd. I. Th. 213 p. XX.
* Nach dem vor kurzem verstorbenen gr.-kath. Seelsorger, S im on  B á l in t , so 

genannt.
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aus dem Nummulitkalk bei Magyar-Igen (in der Nähe von Gyulafehérvár) 80 km 
von Yerespatak, verfertigt ist und schon hiedurch die Wohlhabenheit der einstigen 
Bevölkerung beweist, da von so ferne nur reiche Leute ihre Grabsteine bestellen 
konnten.

Der Czarina lieferte auch jenen Sarcophag, welcher in dem Hofe zu sehen 
ist, der am Wege von der oberen Ferdinands-Grube nach Yerespatak beim Eck
kreuze liegt und seiner Kleinheit nach zu schliessen wohl die Ueberreste eines 
jugendlichen Bergmannes in sich barg. Doch der Czarina wurde nicht nur durch seine 
Grabdenkmäler berühmt. Seine Abhänge zierten einst Heiligthümer und die später 
zu besprechenden vier Altarsteine gelangten im .Jahre 1870 eben von seiner—• 
gegen den Valye Nanului gewendeten — also südwestlichen Seite zum Tageslicht. 
Zum Glück liess die Faclikundigkeit des Bergbau-Besitzers und Directors der Fer- 
dinands-Bergbau-Gesellschaft, H. Moses Ebergényi, diese nicht verloren gehen ; 
sondern rettete sie für die Interessirenden und die Wissenschaft dadurch, dass er 
sie in die Front der von ihm geleiteten oberen Ferdinands-Grube einmauern liess. 
Doch auch ihre jetzige Anordnung zeigte sich nicht zweckentsprechend, und wird 
ein derart gebildeter Bergmann, wie ich H. Moses Ebergényi kennen zu lernen 
Gelegenheit hatte, gewiss einen Ausweg finden, dass diese hochinteressanten Docu
mente unseres vaterländischen Bergbaues in einer öffentlichen Sammlung das 
Alterthum von Yerespatak, und die tausendjährige Blütlie unseres dortigen Berg
baues verkünden können.

Jede der vier Inscriptionen ist ein religiöses Denkmal und gibt uns somit 
auch Aufschluss über das seelische Leben, wie auch den Ursprung der Bevöl
kerung.

An erster Stelle erwähnen wir Vezo Publius Antoniunus, welcher der Staats
religion opfert.

Man vgl. auf S. 182 (132) d. ung. Textes unter [1],
Dieser Name Vezo erinnert lebhaft an denjenigen, welchen die, gleichfalls 

aus Verespatak bekannte, eine Wachstafel — Nr. 6 •— bewahrte : Dasius Verzonis 
priusta ex Kaveretio, von dem Maximus, Bato’s Sohn, die Sclavin Passia kaufte.

In den Goldbergen von Verespatak hatte auch Apollon seine Verehrer und 
zwar eben unter den die Umgebung der Bergbau-Gemeinde bebauenden Dorfbe
wohnern, den auf der Inscription genannten Castellani's, welche — wie es scheint — 
neben Apollon auch noch Pan ehren wollten. Die nicht gut leserliche und erklärbare 
Inscription lautet :

Man vgl. auf S. 183 (133) d. ung. Textes unter [2].
Dass in dem waldigen Gebirge Pan’s nicht vergessen wurde, werden wir 

selbstverständlich finden.
Man vgl. auf S. 183 (133) d. ung. Textes unter , 3].
Mit Pan’s Verehrung in Verbindung blühte auch der Cult von Silvanus und 

der Diana. Ich fand in Verespatak zwei Altäre des Silvanus und zwar den einen 
in die Einfahrt der oberen Ferdinands-Grube eingemauert, mit folgender Inschrift :

Man vgl. auf S. 183 (133) d. ung. Textes unter [4].
Den folgenden Abrudbányaer Silvanus-Altar habe ich schon in dem Hotter, 

bei der Häusergruppe Szelistye gefunden, in einem Dorfhause (dem Lexa Paiactia
[65]
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gehörig) — an den Feuerherd .angelehnt. Auch dieser Stein wurde vom Czarina 
nach seinem jetzigen, eine Stunde entfernten Ort gebracht.

Man vgl. auf S. 183 (132) d. ung. Textes unter [5].
Der Name von Silvanus wurde aus Versehen oder Unwissenheit mit zwei V 

eingeschnitten, und wahrscheinlich liiess auch der Opfernde Rufistinus.
Den Diana-Cult erhält ein Altarstein in Abrudbánya, welchen auch Otto 

Hirschfeld, w. Professor in Wien im Jahre 1873 * aufgenommen hat ; ich fand ihn 
in Arudbanya vor dem Sulucz’sclien Hause.

Aus den Resultaten meiner eigenen Sammlung muss ich noch einen Jupiter- 
Altar erwähnen, welcher hinter der oberen Ferdinands-Grube und in der Nähe des 
Czarina, doch etwas östlich um 1868 gefunden und als Altarsäule in der griecli. 
n. u. Kirche verwendet wurde.

Man vgl. auf S. 183 (132) d. ung. Textes unter [6].
Indem ich hiemit das Vorgetragene aus den neueren Inscriptionsfunden der 

dacischen Bergbau-Gegend den Fachgenossen zur Kenntniss bringe, constatire ich 
als Endergebniss mit Freuden, dass die Bergmannsschaft auch zu Zeiten der Römer 
ebenso religiös war, wie heute. Dass wir bisher in dieser Richtung kaum irgendwie 
unterrichtet waren,** ist der Unbedachtsamkeit der älteren Generation zuzu
schreiben, welche sich um die Inscriptionen nicht kümmerte, sondern sie meistens 
der Zerstörung überliess. Diese einigen beachtenswerten Daten sollen unsere 
Bergleute dazu aneifern, dass sie neben dem unermüdlichen Suchen und Sam
meln der Erze den Denkmälern der Cultur eine grössere Aufmerksamkeit schen
ken mögen, als bisher, denn es wird jedenfalls jedem Gebildeten eine erhebende 
Freude bereiten, wenn wir dokumentarische Beweise des beinahe zweitausendjäh
rigen Alters unseres siebenbürgischen Edelmetall-Bergbaues aufweisen können und 
dabei gleichzeitig dem Auslande die Anzeichen einer höheren Auffassung und des 
moralisches Fortschrittes in jener uralten Zeit nachweisen können. Darum muss 
ich jeden wahren Freund des Bergbaues nochmals bitten, mich in meinem Unter
nehmen zu unterstützen, denn diese Daten geben uns auch culturgeschichtlich 
nützliche Aufklärung und beleuchten die älteste Vergangenheit unseres engeren 
Vaterlandes von einer neuen Seite.

ÜBER DIE ZWEI GEOLOGISCHEN KARTEN RUMÄNIENS.
i.

M. D baghicbnu : Erläuterungen zur geologischen üebersichtskarte des König
reiches Bumänien. Mit einer in Farben gedruckten geologischen Karte. 
(Jahrbuch der k. k. geologischen Beichsanstalt XL. B. 2. H. WTien 1890.) 

Der Verfasser des vorliegenden Werkes ist den Fachgenossen bereits durch 
frühere Arbeiten auf geologischem Gebiete bekannt, namentlich durch eine um-

* Resultate einer mit Otto Berndorf und mit Unterstützung des österreichi
schen Cultusministeriums unternommenen Studienreise.

** Epigraph. Nachlese zu Corpus Inscriptonium latin. Vol. III. Sitz. Ber. der 
phil. Classe der kais. Akad. der Wissensch. LXXVII. Bd. 1874.
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fassende Studie über den westlichsten District Kumäniens (Mehedintii), die 
in Begleitung einer kleinen Karte vor etwa 6 Jahren erschienen ist. Diesmal 
bringt er uns als sehr willkommene Gabe, die geologische Uebersichtskarte des 
ganzen Königreiches, eine Frucht seiner eigenen 17-jährigen Studien und For
schungen, deren Ergebnisse er mit denen mehrerer ausländischer Geologen ( P a u l , 

H e b b i c h , F ö t t e r l e  und P e t e r s )  zu einem Gesammtbild vereinigt.
Welch bedeutende Lücke eine derartige Uebersichtskarte in unserer Kennt- 

niss Europa’s auszufüllen berufen ist, und wie wichtig dieselbe besonders für die 
angrenzenden Länder, in erster Linie für uns, sein muss, habe ich zu betonen 
bereits mehrfach Gelegenheit gehabt, namentlich auch vor zwei Jahren, als ich 
die von dem rumänischen geologischen Bureau herausgegebenen geologischen 
Kartenblätter der ungarischen geologischen Gesellschaft vorzuweisen die Ehre 
hatte.*) Ich habe damals gezeigt, wie dieses Land, welches lange zu den geologisch 
unbekanntesten Gebieten Europas gehörte, erst im Laufe des letzten Deeenniums 
erschlossen wurde und zwar anfangs wohl durch Arbeiten einzelner ausländischer 
Forscher, aber bald auch durch die systematischen Aufnahmen des neugeschaffenen 
rumänischen geologischen Institutes. Die 19 Blätter der bis zum Jahre 1889 von 
dieser Anstalt publicirten Uebersichtskarte umfassten den bei weitem grössten 
Theil des Landes und da auch ihr Maasstab von dem der vorliegenden neuen Karte 
nicht sehr verschieden ist, so liegt es nahe, zwischen beiden, so schnell auf einander 
folgenden and doch von einander sehr unabhängigen Kartenwerken einen Ver
gleich anzustellen. Freilich hätte eine solche Vergleichung nur dann vollen Werth, 
wenn sie von einem das Land und seine geologischen Verhältnisse gründlich ken
nenden Kritiker ausgienge. Da ich mich nun einer derartig autoptischen Kennt- 
niss nicht rühmen, sondern nur mich auf einige Forschungsreisen in den Gebirgs- 
lande der kleinen Wallachei berufen kann, so muss ich auf ein näheres Eingehen 
in diese Frage verzichten und auf meinen obengenannten Aufsatz verweisen, in 
welchem ich mich bezüglich einiger Punkte verschiedener Auffassung ausge
sprochen habe. Bei dieser Gelegenheit musste ich auch schon der Arbeiten des 
Herrn D r a g h ic é n t j  gedenken und des Gegensatzes erwähnen, der sich zwischen 
seinen und den Ansichten der rumänischen Staatsgeologen offenbarte. Dieser 
Gegensatz scheint sich im Laufe der Jahre noch mehr verschärft zu haben und 
mag wohl, wie aus dem Vorworte des hier zu besprechenden Aufsatzes hevorzu- 
gelien scheint, mit dazu beigetragen haben, dass das rumänische geologische Insti
tut seine Thätigkeit bald gänzlich eingestellt hat. Wie dem auch sei, so viel ist 
sicher, dass Herr D r a g h i c é n u  sich bei der Bedaction seiner Uebersichtskarte um 
die Arbeiten seiner Landsleute nicht viel kümmerte, da er dieselben für durchaus 
fehlerhaft und unzulänglich hält. Für drei Viertheile des Landes genügten ihm, 
seiner eigenen Angabe nach, die selbstgesammelten Erfahrungen und wo dieselben 
nicht mehr ausreichten, wie für die Dobrudscha und für die nördlichen Theile der 
Moldau, wurden die Arbeiten von P e t e r s  und C. P a u l  zur Ergänzung heran
gezogen, während die von H e r b i c h  entworfene geologische Karte des Széklerlandes

ZW EI GEOLOG. KARTEN RUMÄNIENS.

*) In der Sitzung vom 3. April 1889. Vergl. Sur le progrès des recherches 
géologiques en Roumanie, par B. de Inkey. Földtani Közlöny XIX. p. 365.
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und jene der Bukovina von C. P aul dazu dienten, die Formationsgrenzen 
der anstossenden rumänischen Gebiete zu fixiren. Auch die Manuscriptkarte des 
Herrn H erbich , die Theile der Districte Dimhovitza, Prahova und Büzeu darstellt 
und im Jahre 1884 im Aufträge der königlichen ungarischen Begierung aufgenom
men wurde, wurde von Herrn D raghicénu benützt, ebenso gewiss auch die von 
D e . P rijiics entworfene und in den Abhandlungen der ungarischen Akademie der 
Wissenschaften herausgegebene Karte des Fogarascher Gebirgszuges, obwohl der
selben seitens des Verfassers keine Erwähnung geschieht. Ausserdem beruft sich 
der Verfasser noch auf einzelne Studien der Herren F ötterle , P au l , Uh u ig , 
Cobalescu  und P óni.

Die aus den genannten Elementen zusammengesetzte Uebersiçhtskarte ist 
im Maasstabe von 1:800,000 ausgeführt und weist 20 Farbenzeichen für die ver
schiedenen Formationsglieder auf. Nebstbei sind die verschiedenen Erzlagerstätten, 
Mineralquellen, Lager von Steinsalz, Braunkohlen, Anthrazit und Petroleum, 
sowie auch die technisch verwerthbaren Bruchsteine durch besondere Zeichen 
angegeben. Der kurze erläuternde Text ist kaum etwas anderes als eine in Worte 
gefasste Ablesung der topographischen und geologischen Karte, doch stellt der 
Verfasser eine detaillirtere Arbeit über diesen Gegenstand in Aussicht. Die Ein
leitung zu dieser Abhandlung führt uns die Entstehungsgeschichte der Karte vor, 
indem sie uns zugleich eine Geschichte der 17-jährigen Thätigkeit des Verfassers 
auf geologischem Gebiete entwirft. Nebstbei berührt derselbe seine Stellungnahme 
gegenüber der officiellen geologischen Landesaufnahme, wobei er sich über die 
Thätigkeit des bald nach seiner Entstehung wieder aufgelösten geologischen 
Institutes von Kumänien sehr absprechend äussert. Schon aus diesen Zeilen, noch 
mehr aber aus der Art. in der der Verfasser den geologischen Stoff behandelt, 
aus der von ihm gebrauchten Eintheilung und Nomenclatur, lässt sich erkennen, 
dass Herr D raghicénu  bei seinen geologischen Studien und Arbeiten zunächst an 
die Thätigkeit der Wiener Geologen-Schule anknüpfte, im bewussten Gegensatz 
zu den meisten rumänischen Geologen, welche durch ihre Studien und Sprach- 
kenntnisse mehr an französische Vorbilder angewiesen sind. Man kann nicht 
leugnen, dass Herr D raghicénu den naturgemässeren Weg gewählt habe, auf 
welchem er imstande war, seine Erkenntnisse direct an die von den Wienern in 
der Bukowina, in Siebenbürgen und dem Banate erzielten Resultate anzuknüpfen 
und darum für die ersteren eine weit sicherere Basis zu gewinnen, als durch den 
Vergleich mit westeuropäischen Gegenden. Von den Arbeiten der ungarischen 
Geologen in Siebenbürgen und dem Banate sowie in Rumänien selbst, thut er 
jedoch gar keine Erwähnung mit Ausnahme der Manuscriptkarte H erbich 's, 
welche ihm von Herrn v. M ojsisovich in Wien zur Verfügung gestellt wurde. Die 
Arbeiten von P rim ics  in den Fogarascher Alpen, von I nkey im Paring- und Vul
can-Gebirge, von H ofmann im Zsilthale, von K och und Schaearzik  im Cserna- 
gebirge u. s. w. werden mit keinem Wort erwähnt, obschon die meisten dieser 
Arbeiten auch in deutscher Sprache bekannt gemacht wurden und somit dem Autor 
zugänglich waren. Wenn nun Herr D raghicénu glaubt, auch ohne diese Behelfe 
seiner Aufgabe gerecht werden zu können, so wollen wir ihm die persönliche 
Berechtigung dazu nicht bestreiten, glauben jedoch unsererseits annehmen zu
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dürfen, dass eine Berücksichtigung dieser sowie der anderen rumänischen Arbeiten, 
mag sie nun als Anlehnung und Benützung oder als kritisirende Richtigstellung 
auftreten, seinem Werke nur zum Vortheil gereicht hätte.

Immerhin betrachten wir das vorliegende Werk als ein verdienstvolles 
Zeichen der wissenschaftlichen Bestrebungen in unserem Nachbarlande. Und 
wahrlich, es verdient die volle Hingebung der Geologen, dies schöne Land mit 
seinen reichen Mineralschätzen und seinem harmonisch gegliederten geologischen 
Bau. Ein mächtiger Gebirgssaum, zur Hälfte aus grossen Falten archäischer 
Schiefer aufgebaut, die noch unbehobene Schätze von Erzen enthalten ; darauf 
lagern mannigfaltige Züge jurassischer und cretaceischer Sedimente; dann die 
grossen Gewölbe der Flyschzone, die hier auch mindestens bis in die Kreide 
hinabreicht, in ihren oberen Theilen aber, reich an Steinsalz und an Petroleum 
dem Eocän zugerechnet wird ; an diese als Grundgebirge zu betrachtenden älteren 
Formationen anschliessend ein reich gegliedertes neogenes Hügelland und weiter, 
über ungeheuere Räume ausgebreitet, die diluviale Ebene und eine breite üppige 
Zone neuerer Alluvionen : dies sind die Züge des geologischen Bildes, die uns vor
erst noch in groben Umrissen entgegentreten. Est ist zu wünschen, dass sich die 
einheimischen Kräfte ungesäumt an die Aufgabe machen, die interessanten Details 
dieses Bildes sorgfältig und den Fortschritten ihrer Nachbarländer entsprechend 
auszuarbeiten.

II.
G. Stefanescu : Cursű elementarü de Geológia. Carte pentru clasele, liceale,. 

coprindänd 442 figuri intercalate in textu si o harta geologicä colorata a 
Ilomà ni ei. Bucuresti 1890. (Leitfaden der Geologie. Ein Buch für die Lyceal- 
Classen, mit 442 dem Texte eingeschalteten Abbildungen und mit einer 
geologisch colorirten Karte von Rumänien. Bukarest 1890.)

Ein Elementar-Lehrbuch der Geologie, in fremder Sprache für fremde 
Schulen geschrieben, hätte kaum vermocht unsere Aufmerksamkeit besonders zu 
fesseln, käme es nicht aus einem Lande, welches unser Vaterland an der süd
östlichen Seite gleich wie mit zwei Armen umfasst, und dadurch mit letzteren im 
engsten geologischen Zusammenhänge steht. Und dieses Lehrbuch enhält ja nicht 
nur die allgemeinen Sätze der Geologie, sondern führt allenthalben Beispiele 
von rumänischen Vorkommnissen vor: ausserdem enthält es eine geologische 
Karte des ganzen Landes in kleinem Maasstabe und daneben, als erklärenden 
Text, eine kurze Uebersicht der geologischen Verhältnisse des Landes.

Der Verfasser dieses Werkes ist ein im Auslande wohlbekannter rumäni
scher Gelehrter, dessen Name auch uns durch seine früheren Werke geläufig ist, 
und von dem wir wissen, dass er als der Leiter des rumänischen geologischen 
Institutes an der Spitze der geologischen Aufnahme seines Vaterlandes stand. Die 
bei diesen mehrjährigen Arbeiten gesammelten Erfahrungen verwendet nun Herr 
Stefanescu  sehr zweckmässig für sein Lehrbuch, um bei seinen Schülern durch 
fortwährendes Hinweisen auf die ihnen naheliegenden Verhältnisse das Interesse 
an den geologischen Studien zu fördern.
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Auch die beigefügte Karte ist ihrem Wesen nach nichts anderes als eine 
Reduction der vom rumänischen Institute herausgegebenen und von uns seinerzeit 
besprochenen Kartenblätter. Auf den Gegensatz zwischen ihr und der von Herrn 
D raghicénu fast gleichzeitig herausgegebenen geologischen Uebersichtskarte Rumä
niens bezieht sich das im obigen Artikel Gesagte, dem wir nur noch den Wunsch 
hinzufügen möchten, dass die im Lande wirksamen Arbeitskräfte, anstatt sich 
gegenseitig in wenig förderlicher Weise zu bekriegen, lieber mit gegenseitiger 
Anerkennung gemeinsam an der grossen Aufgabe, die noch vor ihnen liegt, 
arbeiten mögen.

Inanbetracht alles dessen, was Herr S tefanescu und seine Genossen für 
die geologische Erforschung ihres Vaterlandes geleistet haben, scheint uns Herrn 
Draghicénu’s absprechendes Urtheil über die Thätigkeit des rumänischen geolo
gischen Institutes nicht gerechtfertigt. Darin aber neigen wir uns seiner Ansicht 
zu, dass es für die Geologen Rumäniens vortheihafter sei, sich mit ihren Studien 
den geologischen Bestrebungen der vorgeschritteneren Nachbarländer näher anzu- 
scliliessen, als den für Westeuropa allerdings competenten Franzosen und 
Italienern. Die Geologie hat mit den ethnographischen Verhältnissen nichts zu 
schaffen und die Verwandtschaft der Sprachen und der Abstammung hilft nicht 
über die weite räumliche Kluft hinaus, welche das Rumänenvolk von seinen 
lateinischen Stammgenossen trennt. Das Studium der deutschen, speciell der 
oesterreichischen geologischen Litteratur ist daher den 'rumänischen Gelehrten 
besonders anzuemfehlen, da es zahlreiche Anknüpfungspunkte an ihre heimischen 
Verhältnisse bietet. Daneben wären aber als ebenso wichtig die Resultate der 
ungarischen geologischen Forschung zu nennen, von dennen bisher nur äusserst 
wenig zur Kenntniss der rumänischen Collégén gedrungen zu sein scheint.

B. V. I nkey.

LITTERATUR.
(1.) B ittner A.: Ucber die Mündung der Melania Eschen Brongt. und 

verwandter Formen. (Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 
Wien, 1888, p. 89.)

Nach Beschreibung des geologischen Fundortes von Tinnyea nov. gen.'1', und 
einer kurzgedrängten Beschreibung desselben, in welcher hauptsächlich die 
Beschaffenheit der Mündung gewürdigt ist, werden die Unterscheidungsmerkmale 
der neuen Gattung von Faunus und Melanatria, welche H antken als nächst ste
hende bezeichnet, angeführt, und wie auch schon H antken that, die grosse 
Aehnlichkeit mit Melania Escheri hervorgehoben.

Durch Litteratur-Angaben und eigene Beobachtungen kommt Verfasser zu 
dem Schlüsse, dass sämmtliche die linnyea eharakterisirenden Eigenschaften bei

*  H a n t k e n . Tinnyea Vásárhelyit, egy új csiganem és új faj a congeria-rétegekből. 
Földtani Közlöny, XVII. kötet, 314. 1., egy táblával. Budapest, 1887.
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einer oder der anderen Melania-art oder bei deren Verwandten (Pirena, Mela-- 
nopsis, Melanatria) anzutreffen sind, mit Ausnahme des Wulstes über dem Kanal, 
welcher bei Tinnyea angeführt ist, aber auch bei dieser nicht constant zu sein 
scheint, wie dies das von H antken  abgebildete, vollständig erhaltene Stück zeigt. 
Wäre er aber selbst bei allen Exemplaren der Tinnyea vorhanden, so würde es 
nach Verfasser nicht angehen, diese von den Verwandten der Melania Escheri 
und dieser Art selbst generisch zu trennen. A ugust F banzen au .

(2.) H a z a y  G y u l a : A  «József föherczeg barlang» a Biharban (Die «Erz
herzog Joseph Höhle» im Comitate Bihar). Természeti Közlöny. XIX. Bd. 
Budapest, 1887. p. 233. (Ungarisch).

Eine Wegstunde nördlich von Bézbánya am Fusse des Priszlop liegt das 
Dorf Szegyestvel, von wo die in dem gleichnamigen Thal liegende, vom Verf. nach 
Erzherzog .Josef benannte Höhle nach einem anderthalbstündigen guten Marsch 
erreicht werden kann. Unterwegs, passiren wir auch Schmidl's Erzherzog 
Albrecht-Höhle.

Der Eingang der kaum 1000 Meter langen, horizontal verlaufenden, neuen 
Höhle ist halbrund, 11 Meter breit, 7,5 Meter hoch und gegen Süden liegend. Den 
Boden der Höhle bildet beinahe überall eine weisse Kalklage. Die Seitentheile be
deckt eine dichte Kalkschichte und zwar so, dass das kahle Gestein nur in ein
zelnen Seitennischen sichtbar ist. Dis einzelnen Höhlungen sind voll mit den 
wunderlichsten Tropfsteinbildungen.

Die wahrscheinlich auch hier in grösseren Mengen sich ansammelnden 
Frühlingswässer trifft man im Sommer nur spurenweise an, zu welcher Zeit auch 
die Tropfenbildung sehr gering ist, so dass die Höhle als eine trockene bezeichnet 
werden muss. Die Temperatur schwankt zwischen 9--10° R., die Temperatur des 
Wassers in den Becken ist 8 °. Die Luft ist rein, Zugluft wurde nicht verspürt.

Wie in jeder Tropfsteinhöhle, so treffen wir auch in dieser die wunderlichsten 
Bildungen von Stalagtiten und Stalagmiten au, welche der Phantasie Raum geben 
sie mit bekannten Gegenständen zu vergleichen. Verfasser beschreibt 68 solche 
Bildungen, von welchen einige auch bildlich dargestellt sind.

Die Situation der grösseren Hohlräume, welche in der Höhle anzutreffen 
sind, zeigt eine Grundriss-Karte.

Durch Grabungen wurden Bären und Hyänen-Knochen gewonnen, welche 
entweder in den oberen Kalkschichten eingebettet, oder aber nach Durchbruch 
einer 1, manchmal auch 1,5 M. mächtigen Kalkschichte zwischen mit Löss ge
mengten Gesteinstrümmern lagen. A ugust F ranzen au .

(3.) Dr. G a b r i e l  Benkö : Mineralogische Mittheilungen aus dem Siebenbür- 
gischen Erzgebirge (Orvos-természettud. Értesítő, 14, 1889, 163— 166, 
[183— 186], Kolozsvár).

Hunyad-Boicza : Gold aus dem Boiczaer Gold- und Silber-Bergwerk, ver- 
miethet an die «Boicza Goldmining Company Limited». Auf einer Stufe ist das 
Gold in verästelten Formen auf Braunspath gewachsen, auf der anderen aber

Ul]
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kommt es in Blättchen vor in einem Gemenge von Calcit, Sphalerit, Braunspath 
und Quarz, welches als Gangausfüllung in dem mit Pyrit imprägnirten Melapliyr- 
tuffe erscheint.

Felső-Kajanel, aus der Grube der Berliner Handelsgesellschaft : a) Pyrar- 

gyrit : °o P 2 [1120], y  . (lO lO ).—  V2 B, z, (01Ï2), in schwärzlich blei

grauen Krystallen, mit Pyrit auf einer Quarzdruse aufgewachsen ; b) Gyps : 
00 P 1110[, 00 p  00 }010J, —  P. [111), in wasserklaren Krystallen auf einer

Quarzkruste mit Sphalerit, Pyrit und Tetrædrit ; c) Tetraedrit : ,. x. (111}, 

9 0  -)
P X. (11 2). oc 0  (110}, stahlgrau, mit Sphalerit, Pyrit und Braunspath auf

Quarz ; d) gediegen Silber, in verworrenen feinen Fäden, gewöhnlich mit Pyrit 
auf Quarz.

Hondol : a) Gediegenes Arsen aus der Nikolaus Grube, auf Quarz, in grau
lichschwarzen, schaligen Kugeln ; b) Bournonit, auf Quarz mit Baryt in stark ge
streiften, schwärzlich bleigrauen Krystallen.

Hunyad-Kristyór, aus der Johanni Grube des Paltyin-Berges : Gold, in 
feinen Dräthen und Blättchen in mit Rhodochrosit gemengtem Quarz.

Muszariu-Berg : aus der Danieli-Grube (die andere ist die Heil. Dreifaltig
keit-Grube) stammen : a) Gediegenes Gold auf einer Quarzkruste in Gesellschaft 
von Arsenopyrit und Sphalerit, in Blättchen von schöner Tektonik. Auf ihrer 
Oberfläche sitzen noch kleine Krystalle. Das Gold besitzt entweder eine schöne 
goldgelbe Farbe, oder ist bräunlich-röthlich (dem Kupfer ähnlich) gefärbt ; b) 
Arsenopyrit, oo P ( 110), V2 P 00 (012}, stahlgraue Gruppen mit Pyrit und 
Sphalerit auf Quarz ; c) Calcit, E 3. x. (2131), in milchweissen Krystallen, auch 
in sehr feinen Nadeln auf Quarz ; d) Markasit, in dünnen Lamellen auf Quarz.

Sztanizsa, aus der «Papp-Grube» der «ung.-deutsch. Bergwerks-Gesell
schaft» : Allemontit, in zinnweissen, kugeligen, körnigen Aggregaten, mit Anti- 
monit ; die einzelnen Körner besitzen Mohnkom bis Erbsengrösse und sind krumm- 
schalig ausgebildet; sp. Gew. 6,15 (Mittel aus drei Bestimmungen. Aus der 
«Biro-Grube» stammt ferner gediegenes Gold, fein drahtförmig, in Calcit einge
wachsen.

Tekerő, aus der Szentgyörgy-Grube der «Magyar Goldmining Co. Limited, 
London» : a) Gediegenes Gold, in verästelten Formen auf einer Quarzkruste, auch in 
feinen Bändern in Calcit eingewachsen, oder aber mit Sphalerit, Galenit und Calcit 
auf Quarz ; b) Baryt, c. (001 [. 0 P, d. (102). V2 P 00 , m. (110). oc P, z. ( I l l }. P,
b. (010). 00 P 00 , a. (100). 00 P 00 , bei welchen Formen die Krystalle nach 
o P tafelig, oder auch in domatischer Ausbildung sind mit den Formen von
c. (001). o P, d. (102). Va P 00, 0 . (011), P 00 , m. (HO}, OO P, z. (111). P 
und b. (010), 00 P 00 ; die Krystalle sind auf Quarz, oder auf bunt angelaufenen 
Pyrit und Sphalerit aufgewachsen ; c) gediegenes Silber, in haarförmigen Fäden 
einer Quarzkruste mit Pyrit, Arsenopyrit und Pyrargyrit aufgewachsen.

A. S chmidt.
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(4) . Dr. J. Szabó : Uj opállelet Vörösvágáson. [Ein neuer Opalfund von 
Vörösvágás]. (Természettud. Közlöny, Budapest, 1889. XXL Bd. p. 166. 
(Ungarisch]).

Anfangs 1889 stiess man in den altbekannten Graben bei Vörösvágás im 
Sároser Comitate anf ein förmliches Opallager. Der Opal, welcher in der Regel 
bekanntlich blos grössere oder kleinere Nester ausfiillt, bildete diesmal in einer 
Trachytkluft ein horizontales Lager von 15 m Länge und stellenweise 0,2 m 
Dicke. Die obere horizontale Fläche desselben war theils mit weissem Opalmehl 
bedeckt, theils konnte man an ihr Eintrocknungssprünge beobachten. Der grösste 
Tlieil dieser Masse, welche bei zwei Meterzentner Gewicht hatte, bestand aus 
Milchopal, in welchem sich jedoch in zwei Etagen Edelopal-Schichten befanden, 
und selbst an der oberen Fläche sah man stellenweise jene verblasste Varietät, 
welche als «Oculus» bezeichnet wird. Eine besondere Eigentümlichkeit dieses 
neuen Vorkommens besteht in der Grösse der farbenstreuenden Felder, die sonst 
kleiner zu sein pifiegen. Dasselbe ähnelt daher dem australischen Opal, der zwar 
schön und edel ist, jedoch in zu dünnen Lagen vorkommt, um vorteilhaft ver- 
schliffen zu werden. Dr. F r . Schaparzik.

(5) . Dr. M. Kispatics. Die Glaukophangesteine der Fruska-gora in Kroa
tien. (Jahrbuch der k. k. geol. Beichs-Anst. Bd. 37. 1887, p. 35 ff.)

Dieses interessante Mineral, welches gesteinsbildend von den Inseln Syra, 
Euböea, ferner von Laurium, den Westalpen und der bretonischen Insel Groix 
bekannt ist, wurde durch Herrn K is p a t ic s  auch in der Fruska-gora entdeckt und 
zwar ebenfalls gesteinsbildend. Die Glankophanite dieses Gebirges bestehen we" 
sentlich aus Glaukophan, Epidot, Rutil, ferner Quarz und seltener Granat, zu wel
chen Gemengtheilen sich noch accessoriseh anscliliessen : Muscovit, Augit, Amphi
bol, Feldspath und Turmalin. Wo Chlorit vorkömmt, ist derselbe immer blos 
secundär, ebenso der Biotit, der aus Glaukophan hervorgeht, ja endlich in ein
zelnen Fällen Glaukophan selbst, aus Augit entstehend. Die angeführten Fundorte 
der in ihrer Zusammensetzung etwas variirenden Glaukophanite sind folgende :

1. Am Beocsin-Jazaker Gebirgsweg, 100 Schritte südlich der Wasserscheide 
im festen Felsen anstehend ; grobkörniges Glaukophan-Qnarzgestein.

2. Im Dubocsas-Baclie als Gerolle ; schieferiger Amphibolit ähnlicher dichter 
Glaukoplianit.

3. Im Srnjevacski-Bache als Gerolle ebenfalls schiefriger Glaukophanit, in 
dem sich ebenso, wie im vorigen, Epidotkörner befinden.

4. Im Ledinczeer Bache ebenfalls schiefriges Glaukophanit-Gerölle, das vor
züglich durch einen reichlichen Epidotgehalt charakterisirt wird.

5. Im Beocsiner Bache zwischen Serpentin-Gerölle Epidot-Glaukophanit-
Stücke, darunter manche reich an Granat. Dr. F. Schaparzik.
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Nachdem Se. Exc. der Herr Minister für Landwirtschaft das von der Direc
tion der kgl. ung. geol. Anstalt unterbreitete Programm der geologischen Landes
aufnahmen für 1891 gutgeheissen, so werden infolge dessen die Mitglieder des 
Institutes in drei Sectionen an folgenden Orten in Function treten :

Die I. Section leitet der königliche Bergrath, Herr A lexander G esell, und 
gehört in dieselbe der königliche Hilfsgeologe, Herr Dr. T heodor P osewitz. 
A. Gesell wird im Comitate Szatmár im Bergbau-Gebiete von Nagybánya östlich von 
Nagybánya gegen Felsőbánya zu seine montangeologischen Aufnahmen fortsetzen ; 
Th. P osewitz dagegen im Comitate Máramaros entlang der Yissö und der verei
nigten Theiss geologische Studien machen und das durchstudirte Gebiet kartiren.

Der königl. Sectionsgeologe, Herr Dr. Julius v . P ethö leitet die II. Section, 
dessen Mitglied der königl. Hilfsgeologe Herr Dr. T homas v . Szontagh ist. Julius 
v. P ethö wird seine im Vorjahre unterbrochene Aufgabe am rechten Ufer der 
Fehér-Körös u. z. zuerst NO-lich von Boros-Sebes fortsetzen und dann von W. nach 
0 fortschreitend, die Bearbeitung des benachbarten Kartenblattes beginnen. Th. 
v. Szontagh wird vor allem am rechten Ufer des in das Comitat Arad fallenden 
Maros-Thaies in der Umgebung von Tótvárad geologische Detail-Aufnahmen 
machen ; worauf er die Umgebung von Lalasincz und Zabalcz am linken Ufer der 
Maros in den Comitaten Arad und Krassó-Szörény studiren und allenfalls noch 
seine im Jahre 1889 unterbrochene Arbeit im Comitate Bihar im Királyerdő in der 
Umgebung Kopacsel-Drágcséke fortsetzen wird.

Der Leiter der III. Section ist der königliche Chefgeologe, Herr L udwig 
B oth v . Telegd. Die Mitglieder derselben sind der königliche Sectionsgeologe, Herr 
Julius H alaváts und der königliche Hilfsgeologe, Herr Dr. F ranz Schafarzik. 
L. V. B oth wird seine geologischen Aufnahmen im Comitate Krassó-Szörény NW- 
und N-lich von Stájerlak fortsetzen. In dem benachbarten Gebiete, aber nördlicher, 
wird J. H alaváts arbeiten u. z. ebenfalls im Comitate Krassó-Szörény, in dem von 
Besicza W-lich hegenden Gebirge. Dr. F. Schafarzik wird entlang der unteren 
Donau in dem zwischen O-Ogradina und Svinicza liegenden Gebirgszuge Auf
nahmsarbeiten unternehmen.

Der königliche Sectionsrath und Director der königlich geologischen An
stalt Herr Johann B öckh wird ebenfalls entlang der unteren Donau in dem zwischen 
Szikevicza und Berszászka liegenden Gebirgszuge seine geologischen Aufnahmen 
fortsetzen und zugleich die Aufnahmsarbeiten sämmtlicher Sectionen controliren.

Ihm beabsichtigt sich behufs Theilnahme an den Aufnahmen der hoch
herzige Protector der Anstalt Herr Andor v. Semsey anzuschliessen.

Von den geologischen Aufnahmen sind sowohl die Comitatsbehörden, wie 
auch die betreffenden Gensdarmerie-Commanden amtlich verständigt.

Die Direction beabsichtigt ferner ausser den gewöhnlichen Aufnahmsarbeiten 
Herrn Dr. F. Schafarzik nach Schweden und Norwegen zu entsenden, um die dor
tige Steinindustrie zu studiren und für die Gesteinssammlung der Anstalt Ver
gleichsmaterial zu sammeln.
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