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közelebbről meghatározni és elnevezni, mivel várható, bogy tartós és 
szorgalmas kutatások folytán jobb adatok birtokába juthatunk. A főkérdés 
most a z , váljon a Feredő-Gógy környékén fellépő kárpáthomokkő 
melyik képlethez számítandó?

Hauer és Stäche az ottani homokkövet még az Eocénbe sorozzák, 
holott Herbich Ferencz úrnak, ki az erdélyi kárpáthomokkő strati- 
grapkiai állásának magyarázata körül nagy érdemeket szerzett és az er
délyi érczhegységnek keleti részét is tanulmányozta (1. Földtani Köz
löny 1877.) sikerült oly adatokat szerezni, melyek az ottani kárpát
homokkő nagyobb részének a Neocomba való helyezését indokolják. Te
kintetbe véve, hogy Inkey úr adatai szerint a Feredő Gyógy körül 
fellépő kárpáthomokkő rétegei gyakran váltakoznak agyagos és márgás 
rétegekkel, mely kiképződés Herbich ur szerint épen a kárpáthomokkő 
Neocom képletét jellemzi, némi joggal feltehetjük, hogy a szóbanforgó 
kövület szintén a Neocom lerakodmány tulajdona, úgy mint a kis- 
lipniki Glenodictyum.

Matyasovszky Jakab.

I R O D A L O M .

Prudniki Hantken Miksa „A magyar korona országainak 
széntelepei és szénbányászata.“ Budapest, 1878. 8°.

E könyv, melyet szerző úr a földmivelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi m. kir. ministerium megbízása folytán azon szempontból kiindulva 
irt, hogy annak közvetítése által a párisi nemzetközi kiállításon szénkin
cseink a külfölddel is megismertessenek — miért az két nyelven, ma
gyarul és németül jelent meg — az első, mely fontosabb szénbányá
szati területeink viszonyairól átnézetes képet nyújt. Minthogy szerző a 
jelentékenyebb szénterületeket csaknem kivétel nélkül saját megszemlé
lésből ismeri, többekről a már meglevő becses geológiai értekezéseket 
felhasználhatta, a hivatalos adatok rendelkezésére állottak és különle
ges bányászati-műszaki tekintetben is az illető bányatisztviselők részé
ről a legkészségesebb módon támogatva lett, úgy lehetségessé vált, 
mindezen anyagot azon tekintélyes földtani-bányászati könyvben öszpon-
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tositani, mely most 4 térképpel, 1 földtani átmetszeteket ábrázoló táblá
val, 68 cinkotypiai rajzzal cs számos tabellával ellátva, előttünk fekszik.

A könyv 4 szakaszra oszlik. Az 1-ső szakasz az országos szénbá
nyászat fejlődésének történetét tárgyalja röviden. A 2-dik szakaszban a 
szénterületek földrajzi eloszlása, azoknak 1874—1876-ik évi szénterme
lése és az adományozott vájnamértékek vannak közzétéve. A hegységek 
szerint a következő szénterületek lesznek megkülönböztetve : 1. az Alpesek-,
2. a pécsi hegység-, 3. a középmagyarországi hegység-, 4. a Kárpátok-, 
5. a bánsági hegység-, 6. az erdélyi délnyugoti hegység-, 7. az erdélyi 
délkeleti hegység-, 8. az erdély-magyarországi határhegység-; Horvát
országban : 9. a horvát-szlavonországi hegység-, 10. A Száva és tenger
part közötti hegységek vidékének szénterületei. Szerző űr 3 ásvány- 
szén-fajt különböztet meg: a ) Lignit, melyen a növényi eredet még ki
vehető, b) barnaszén, a Kréta- és Harmadkorban képződött szén, 
melyen a növényi származás már ki nem vehető, c) feketeszén, a Kréta- 
képletnél régibb képződmények szene. A 3-ik szakaszban a magyar- 
országi széntelepek földtani koruk szerint soroltatnak fel. A 4-ik sza
kaszban, mely a könyv főrészét képezi, részletesen vannak leírva a 
fontosabb szénképződmények földtani koruk szerinti sorban, valamint 
az illető vidékeken létező szénbányászat. Szerző úr először is a leg
régibb, t. i a termő (productiv) Kőszénképletű telepeket tárgyalja, melyek 
Magyarországon kizárólag a bánsági hegység területén fordulnak elő

Itt először az eibenthal-ujbányai területről, annak földtani, azután 
bányászati viszonyairól van szó, 2-szor megismertetve lesz a lupak-klo- 
kodicsi, 3 szór a zagrádiai, 4 szer a szekuli terület, A Liasképletben 
előforduló széntelepek, melyek tetemes vastagságuk és nagy számuk 
miatt Magyarországra nézve a legnagyobb fontossággal bírnak, egy 
nagyszerű szénbányászat alapját képezik. Ezek az ország fekete
széntermelése tekintetéből oly nagy jelentőségűek, mint a Kőszén
képlet telepei Európa többi széntermelő országaira, nevezetesen: Anglia, 
Belgium, Francziaország, Németország és Ausztriára nézve. Azért szerző 
úr — és joggal — igen bőven tárgyalja azokat; a munka 3-ad része 
a Liastelepeknek van szentelve. Épen úgy, mint a termő Kőszénképlet 
telepei, ezek is kizárólag az ország déli részére szorítkoznak. Öt Fias
kóra feketeszén-terület ismeretes, nevezetesen: 1. a resicza dománi, 2. a 
stájerlak-aninai-, 3. a pécsi-, 4. a berzászkai-, 5. az ujvár-törcsvári szén
terület. E sor szerint tárgyaltainak először a történeti adatok, azután 
a földtani és végre a bányászati viszonyok adatván elő.

A Krétaképletben kifejlődött széntelepeink, melyek földtani korukra
3*
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nézve teljesen megegyeznek az ú. n. Gosau-rétegekkel az Alpesekben, 
csak két pontról, t. i. a Bakony ÉNy-i részében és a Ny-i magyar
erdélyi határhegységben ismeretesek eddig.

Az ide tartozó széntelepeket Ajka vidékén a Bakonyban és Báród 
vidékén Biharmegyében mivelik; az elsőnek szénbányászata rövid idő 
alatt nagy lendületnek indult, az utóbbinak széntermelése csekély. Rész 
letesen adatnak elő az ajkai szénterület földtani viszonyai és annak 
bányászata, emlités tétetik az ajkai szénképződmény előfordulásáról az 
éjszaki Bakonyban, leiratik a báródi szénképződmény és szénbányászat, 
mire szerző áttér a Harmadkori széntelepek tárgyalására.

A Harmadkori képletekben számos területen fordulnak elő tetemes 
kiterjedésű és kitűnő minőségű széntelepek, miért is e képletek ott, a 
hol telepeket tartalmaznak, a magyarországi szénbányászatra nézve 
kiválóan fontosak. Ez okból igen körülményesen tárgyaltainak azok; a 
könyvnek majdnem fele a Harmadkori széntelepek leirásával foglalkozik. 
Megkülönböztethetők ó- és uj Harmadkori szénképződmények. Az ó-Har- 
madkoriak az által tűnnek ki, hogy tetemes vastagsággal biró szénte
lepeket tartalmaznak és hogy a szén minősége kitűnő, sokszor megkö
zelítvén a fekete szénét. Mindenek előtt az Eocenképződmények kerülnek 
itt szóba. Ezek kizárólag a középmagyarországi hegység déli, azaz a 
Duna jobb partján terjedő részében fordulnak elő. Legjelentékenyebb 
kifejlődést Esztergom vidékén mutatnak, hol már régóta nevezetes bá
nyászat tárgyát képezik. Itt előadatnak az esztergomi szénterület 
viszonyai. Szerző úr már 1852 óta folytonosan foglalkozván e vidék 
földtani viszonyainak tanulmányozásával, melynek eredményei tudvalevőleg 
egy egész sor becses értekezésben vannak letéve, előrelátható volt, hogy 
e terület ez alkalommal is behatóbban tárgyalva íeend. És tényleg be 
is állt e reménység, amenyiben az esztergomi barnaszén-terület leírása 
3.5 nyomatott ivet vesz igénybe. Szerző úr itt is sorban előadja először 
a történeti adatokat, kiemelvén az okát annak, hogy miért maradt 
az esztergomi széntermelés a többi nevezetes magyar szénterületével 
szemben visza, azután áttér a földtani viszonyok tárgyalására, ezeket 
a vidéken képviselt legrégibb képletektől kezdve, a legfiatalabbakig 
előadván, végre pedig a bányászati viszonyokat, többi közt a használat
ban levő előkészítési és fejtési módokat stb. tárgyalja. Rövid visza- 
pillantást vetve még a szt.^iváni, nagy kovácsii, puszta-fornai és p.- 
nánai Eocén széntelepekre, melyek jelenleg nem miveltetnek, szóba hozza 
szerző az Oligocenkori széntelepeket. Ezek is kiváló helyet foglalnak 
el a magyar birodalom széntelepei közt és rendesen igen jó minőségű



37

szenet szolgáltatnak. Ide tartoznak: 1. a csolnok-sárisápi (annavölgyi) 
felső, és a mogyorósi, bajóth-nyerges-újfalvi széntelepek Esztergom 
vidékén, melyek az esztergomi terület leírásánál tárgyaltattak, 2. a zsem
lyéi, 3. a szápári, 4. a handlovai alsó széntelep, 5. a zsilvölgyi, 6. az 
almásvölgyi, 7. a krapina-ivanecz-sokoloveczi széntelepek Horvátország
ban, 8. végre a verdniki telepek Szlavonországban. E sorban is Írja le 
szerző e telepeket, közléseit a zsemlyéi teleppel kezdve. Terjedelmeseb
ben, mert ezek közül legfontosabbak, adatnak elő a zsilvölgyi telepek 
földtani viszonyai, röviden érintetik itt a bányászat. A Neogenképződmények 
szene lignit és csakis az alsó Mediterrán emeletbe tartozó telepek, milye
nek a salgó-tarjáni és brennbergi széntelepek, mindig barnaszénből, az 
u. n. fénylőszénből állanak.

Itt először a salgó-tarjáni, azután a brennbergi terület iratik le; 
előhozatnak a történeti adatok, a földtani és bányászati viszonyok. A 
felső-mediterrán szénképződményekhez tartoznak: 1. a Sajó területének, 
és pedig a diósgyőri, edelényi és ózdi lignitterületek telepei, 2. a kür
tös-palotai, 3. a handlovai lignittelepek, 4 az ebedecz és fenyő-kosz- 
tolányi, 5. a lakompaki és sckreibersdorfi1, G. a hidasi széntelepek. A 
Szármát emeletbe soroltatnak a latorfalvi és máriafalvi lignittelepek, a 
temesvölgyi telepek egy része, valamint a kutjevo-gradistyei barnaszén
telepek Szlavonországban. Miut a Pontusi emeletbe tartozók, hozatnak 
fel végre — némi fentartással — az almásvölgyi szénképződés,1 2 továbbá 
a büdöskút újfalvi, a baróthi és a horvát-szlavonországi lignittelepek.

Ez — röviden előadva — a könyv tartalma. Örömmel üdvözöljük azt, 
és köszönetét mondunk a ministeriumuak, melynek megindítása, a szerző 
úrnak, kinek fáradozása folytán jött létre. Habár az idők folyamában, mint 
az elvégre természetes, némi változás — itt-ott a nézetekben is — fog beál

1 Ezen szénelőjövetel aSzármátkoru latorfalvi és máriafalvival együtt tárgyal 
tátik a 313. lapon.

2 Szerző űr felemlíti ugyan, hogy a Hauer-féle átnézetes térképen e terű 
létén Congeria-rétegek vannak kijelölve, de elfelejtő egyszersmind azt is kiemelni, 
hogy az illető szövegben (l.Jalub. d. k. k. geol. R. Anst. 1873. XXIII. Bd. 99.1.) Hauer 
P. ur oda nyilatkozik, miszerint az Almás harmadkorbeli lerakodásai Schlönbach 
vizsgálatai szerint a Neogen Marin emeletéhez látszanak tartozni. Böckh úr a Föld
tani közlöny V li. évfolyamának 384. lapján szintén azt mondja, hogy, „e Harmadkor
beli rétegek idősebb Neogenkorral bírnak mint Congeria-rétegeink.“ A mi pedig külön
legesen a bakóczai szénelőjövetelt illeti, melyre a könyv 319. 1. történik hivatkozás, 
ismertető nem oszthatja szerző urnák abbeli nézetét, mely szerint az a Congeria (p o n- 
t u s i) emeletbe tartozik, amenyiben e szén a pécsi hegység — bár Congeriákban 
bővelkedő, de idősebb — M e d i t e r r á n  rétegeiben fordul elő.



lain, e könyvnek, mint a benne letett terjedelmes adatok öszefoglalásának, 
azért mindig megfog maradni a maga értéke. Végül csak igen sajnálva 
meg kell még emlékeznünk azon, néha egészen értelemzavaró sajtó
hibákról, melyek — k ü l ö n ö s e n  a könyv magyar kiadásában— nem 
épen annak előnyére jutnak érvényre. R. L.
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Dr. Koch Antal. Ásványtani közlemények.

(A kolozsvári orvos-természettudományi társulat Értesítője. 1878. okt. 25. 111. évf.)

A fentebbi czim alatt dr. Koch ur egynéhány ásványtanilag érde
kes adatot közöl:

1. A Rut i  I na k  eddig ismert magyarhoni leihelyeihez, u. m. 
Poinik, Rhonitz, Nagy-Rőcze és Oláhpián vidékeihez, újabban egy 
negyedik lelhely járult, t. i. Cserese falu tájéka, Szilágymegyében, a 
Rézhegység éjszaki alján. A szerző és Matyasovszky úr, kik Mártonffy 
ur által ezen előj evetéire figyelmeztetve, a múlt nyáron a nevezett vi
déket felkeresték, a Rutilt először is másodlagos fekhelyen, azaz egy 
Diluvial kavicslerakodás fehér quarzgörélyeiben benőve találták, de a 
hegységben fölebb haladva, nemsokára fellelték az eredeti leihelyt is, 
t. i. az Amphibolgneisson átható fehér Quarzereket, melyek Rutil mel
lett Turmalint is tartalmaznak. Az Amphibolpala (vagy Gneiss, mert 
Orthoklas s Plagioklas-kristályokról is van szó) Ampkibolon, Quarzon 
és Földpáton kívül „kevés Biotitot és elég számmal világos sárgás, 
átlátszó Augit-féle ásványt tüntet fel“. Az Amphibolpalára következő 
Csillámpala szintén Rutiltartalmu Quarzlencsékkel van telve, sőt két 
apróbb Rutilkristályt magában a Csillámpalában is találtak. Az ott 
előforduló Rutilon csak a közönséges alakokat, u. m. a P és do P.2 
alakokat lehet észlelni; szabad véglapokkal biró kristályokat nem talál
tak, ellenben eleget, melyek a közönséges könyökös ikerképződést vagy 
az annak megfelelő ikerrovátkosságot mutatják; sok Rutilkristály ketté 
van törve, a hézagok Quar/anyag által kitöltve. A gyűjtött kristályok 
között a legnagyobbik 90 mm. koszát és 25 mm. szélességet ér el. A 
szomszéd Halmásdi völgyben is találtak már Hutilt.

2. A második közlemény a köröndi fürdő sósforrásainak üledékére 
vonatkozik, melyek a szerző vizsgálatai szerint nagyobb részt rostos-héjas 
Aragonitból s csak alárendelten Mészpátból állanak, kevés kovasav és


