
SELMECZ KÖRNYÉKÉNEK U.T TÉRKÉPEI.

a cseh múzeumnak adja, a mely e szerint bő kárpótlást kapott egy fran- 
cziától azon veszteségért, melyet egyesek tudós szilurkövület-gyüjteinényé- 
nek cseh geolog közvetítése mellett Amerikába, a cambridge-i egyetemnek 
történt eladása által nehány év előtt mely sajnálkozásra szenvedett.

Rövid megemlékezést ezen első rendű tudósról folyóiratunk legköze
lebb megjelenendő száma fog tartahnazi.

J oachim  B arrande, a családi gyászjelentés szavai szerint «précepteur 
du Comte de Chambord, son fondé de pouvoir duránt prés d’un demi 
siede, et son exécuteur testamentaire» a frohsdorfi kastélyban halt meg 
1883 október 5-én, hova a franczia királyi sarj számüzöttének halála alkal
mából tette át tartózkodását.

Legyen az elhunytak emléke kegyeletes és buzdító !
A magyarhoni Földtani Társulat 1884-ik évi közgyűlését ezenmd 

megnyitottnak nyilvánítom!

Dr. Szabó JózsEF-től.

Valamely vidék geológiai fölvételére a jó térkép az első kellék, annál 
inkább egy oly vidéknek részletes fölvételére, mely évezredes fémbányásza
tánál, de geológiai bonyolultságánál fogva is erre különösen hivatva van.

Ilyen Selmecz környéke, mely annyi jeles geolog tanulmányozására 
szolgáltatott már alkalmat s a melynek oly nagy irodalma van, hogy a ha
sonló szerkezetű vidékekre nézve kiindulásul nem egyszer vétetett.

A trachitok osztályozásánál Magyarország trachitcsoportjai között 
csak részben támaszkodtam Selmeczre, mert a viszonyok ott nem oly egy
szerűek mint a dunai trachitcsoportban, a Mátrában vagy a Tokaj-Hegyalján, 
de ezen csoportokban az osztályozást megállapítván, Selmecz környékével 
kezdettem tüzetesebben foglalkozni már azért is, hogy, a bonyolultság da
czára, a nagy irodalom, a bányászati feltárások s a legkészségesebb tudo
mányos segédkezés előnyeit felhasználva, a trachit-család osztályozását az 
ásvány-associatio s az ezzel karöltve járó viszonyos kor elve szerint keresz
tülvinni megkísértsem.

Azon részletes, de kiskörű tanulmányozások után, melyek eredményét 
Írásba foglalva máskor volt szerencsém itt előadni, a geológiai térképezést 
is megkísértettem szűkebb határban; de nagyon helyesen felfogva a sel- 
meczi földtani íiókegyesület azt tűzte ki feladatául, hogy a környéket na-

* Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülesén 1883 november 7-ikén.
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gyobb terjedelemben veszi fel geológiai tekintetben, egyszersmind a telérek 
geológiai viszonyait is kimutatván.

Megfelelő térképekről kellett tehát előbb gondoskodni, a mi meg is 
történt, mert 1883-ban két rendbeli új térkép lát napvilágot Selmecz vidé
kéről, a melyek a modern kartográfia terén mint örvendetes haladások 
tekintendők.

A nagyobb 6 lapon van kőnyomásban kiadva, mérve 1" =  400° vagy 
1 : 14,400. A kisebb egyesítése e hatnak; mérve 1" =  500° vagy 1 :360,000-

Az alapot a kataszteri felvételek szolgáltatták, melyeknek mérve 
1" =  40°, vagy 1 : 4880, de a melyeken a domborzati viszonyok legkevésbbé 
sincsenek kitüntetve. Ezeket P éch Antal miniszteri tanácsos és bányászati 
igazgató intézkedése folytán Gketzmaoher úr mint akkori főbányamérnök 
vezetése mellett a szélaknai bányamérnökség tagjai theodolith-mérésekkel, 
három évig folytatott nyári munka eredménye gyanánt, vezették a katasz
teri térképekre, s arról a redukált nagyobb hatlapú és kisebb egy lapu kő
nyomatú példányokra oly módon, hogy amott a magassági görbék függélyes 
különbsége 40, emitt 50 meternek felel meg.

Az egy lapú (l"=:500o) összesítő térkép 7‘5-szer kisebb mint a hat 
lapú (1" =  400°) és 14'5-szer kisebb mint az eredeti kataszteri felvétel 
(1" =  40°).

A hat lapu térkép területi nagyságát illetőleg megjegyzendő, hogy 
az 110 kataszteri sectióból áll.

Egy sectio hossza 1000 bécsi öl keletről nyugotra ;
« « szélessége 800 bécsi öl éjszakról délre ;

Egy-egy sectió 5 ezer hold.
Egy négyszög mértföldre esik 40 sectio, ennélfogva a kőnyomatú tér

képek területe 5xhP osztrák mértföldet tesz ki. Hogy a megyének meny
nyi részét foglalja el, a liontmegyei térképbe (1" =  4000°) a határok szerint 
berajzolva igyekeztem feltűnőbbé tenni.

Selmecz határa képezi a terület közepét, de bele van véve nem keve
sebb mint 47 szomszéd község határa, melyek nagyobbrészt Hont- s csak 
kisebbrészt Bars megyéhez tartoznak.

Ezek a szomszéd községek az éjszakkeleti sarkon kezdve: Bélabánya, 
Zsakil, Tepla, Kozelnik, Mocsár. — Keleten : Kolpach.— Délkeleten : Szent- 
Antal, Zsibritó. —- Délen: Ilia, Prencsfalu, Szitna, Stefulto, Pjerg, Pocsu- 
vadlo, Gyökés. — Délnyugotra: Kopanicza, Yiszoka, Bakabánya, Rudna. 
— Nyugaton : Alsó-Hámor, Voznicz, Zsarnócza. — Ejszaknyugoton : Vihnye, 
Szénásfalu, Repistye, Várallja. — Éjszakról: Szkleno, Repistye, Peszerin, 
Geletnek.

Az éj szaki határ Szklenónál a híd és a régi mészkemenezék között 
megy el, tehát közvetlenül a Zipser-fürdő felett levő mészkemenezék alatt 
van. A Bukovecz hegy már túl van a térképen éjszakon.



A keleti határ legjobban tüntethető ki úgy, hogy ha a terület EK. 
sarkában eső hatalmas Polyana trachit-kúphegyet (J459 m.) egyes kisebb 
kúphegyek délnek irányuló lánczolatával képzeljük összekötve, melyek 
Korponának s még tovább délnek egész az Ipoly völgyig tartanak. A keleti 
határ vonala Zsibritó meridiánjával közel összeesik.

Déli irányban még a térképen látjuk a Kis- és Nagy-Szitnát, ezektől 
távolabb délnek közel Zsibritó vonala képezi a határt.

Nyugoti határa a Ptacsnik hatalmas augittrachit gerinezhegységének 
azon keleti előhegyeiből áll, melyek a Garam jobb partjáig húzódnak le és 
szintén trachitból állanak.

Ezen őVa.n mérföldnyi területen Selmecz városa korántsem esik a 
középtájra, hanem annak keleti negyedébe. Ez onnét van, mert e térkép a 
selmeczi bányászat térképe akar lenni, s az Selmecztől keletre alig terjed, 
míg nyugotra messze tart, a térképen még nem is végződik, mert azon túl 
esik még Újbánya, Zsubkó s Körmöcz bányászata, melyek közül Újbánya 
és főleg Körmöcz önálló térképet igényelnek.

A selmeczi bányaterület főhegysége a Tanád gerincz, mit EEK-nek 
mint folytatás a Paradicsom és még tovább a Sobo hegy egészít ki. Ez azt 
két egyenlőtlen részre osztja: a kisebb keletire, hol maga Selmecz is van 
es a nagyobb nyugotira, hova főleg a hodrusi és vihnyei bányászat tartozik. 
Ez közel a Garamig tart.

Geológiai tekintetben épen úgy mint a telórek órczvezetésében is van 
eltérés. Maga a Tanád amfibol-augitrachit, mi többféle régibb trachiton, 
valamint mesozoi sedimenteken tört fel oly módon, hogy a nyugoti igen 
bevágódott hegység egy része megmaradott menten a bázisos trachitok 
eruptiójától s itt a kristályos eruptió kőzetek normál állapotban szienit kü- 
lemmel bírnak egészen addig, a hol az augit-trachittal érintkezésbe jővén, 
riolitos módosulatot vesznek fel. A Tanúdtól keletre Selmecztől Kolpach 
felé sűrűn ütvén fel magokat az amfibol-augit és az augittrachit, a régibb 
tracliittipusok a sienites normál ^állapotot nem tarthatták meg, hanem min
denütt többé-kevésbbé mint riolitok és zöldkövek fordulnak elő.

Telér a Tanúdnak mind a két oldalán van, s azok valamint egymás 
között úgy egészben véve a Tanád amfibol-augittrachit eruptiói gerinczének 
vonalával is megegyeznek, miből ezen hegység nagy fontossága Selmecz 
geológiai viszonyainak megítélésében bőven kivehető. A telerek a térképen 
mind ki vannak tüntetve és megnevezve. A kisebb térképen (1"=500°) 
kék színnel van jelölve a telér azon része, mely nemes érczet tartalmaz 
ellenben sárga a meddő rész.

A Tanád eruptiója a legnagyobb tömegét juttatta fel a bázisosabb tra- 
chitnak Selmecz térképének környékén, és az ezen eruptiót követő kihűlés 
után bekövetkezett contractio alkalmával jöhetett létre a parallel telerek 
legnagyobb része s alkalmat szolgáltatott arra, hogy az érez impregnatio
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régiójából a fémek alkalmas vegyületben főleg kapillaritás működése 
által kristályos ásványokká tömörülhessenek, mi aztán a bányászatra alkal
mat szolgáltat. Az érez impregnatio regiója ki van jelölve a trachitok 
zöldkő módosulata által. Azon rész, mely a solfatára működés követkéz' 
tében át lett hatva oly exhalatioi terményekkel, melyekben a vízpárán és 
szénsavon kívül kénarsen s egyéb vegyületek is voltak, kezdetben az érez 
impregnatio regiója volt egyszerűen a nélkül, hogy már akkor kész ércztelér 
létezett volna. Ez csak később fokozatosan képződött az által, hogy az 
impregnatiói régióból részint gázalakban, de tán legnagyobb részt víz
oldatban a meglevő hasadékokba jutott a vegyidet s ott kedvező körülmé
nyek mellett az oldószer eltávolodása s a kapillaritás hatásának megszűnése 
következtében csaknem oly módon mint az eíliorescentia az oda jutott 
oldatok anyagának kristályodása következett be azon successióban, melyet 
a telér-ásvánvok paragenetikai viszonyai oly szépen derítenek ki.

Az impregnátió a solfatára hatás időszakával jár karöltve, a mint ez 
véget ér, a mélyből érez vegyidet feltódulás exlialatio alakjában nem igen 
tételezhető fel, míg ellenben a telér kiképződése az impregnatio régióban 
foglalt fémelemek rovására tart folytonosan. Ha az impregnatiói régióban 
nemes fém is van, a telér is nemes, ha csak nemtelen elemek vannak 
benne, csak a megfelelő vegyületek ásványai képződhetnek ki.

A Tanádtól nyugotra eső telerek tehát röviden a Hodrus- és Yilinve- 
völgyiekről ismeretes, hogy dúsabbak ezüstben, míg a Tanádtól keletre a 
selmecziek aranyban gazdagabbak.

A zöldkő-módosulat lévén kifejezése az érczes impregnatio régiójá
nak, világos, hogy a bányászatra nézve mily lényeges a zöldkő-megkülön
böztetés, és annak kiválasztása a nem zöldköves meddő kőzetből, noha a 
petrografia mai állása szerint világos, hogy ugyanazon kőzet lehet egy 
részben zöldkő, másban nem az, hanem normál kiképződósű, mert a zöld
kőállapot egy későbbi elváltozása a megelőző állapotnak ott, a hol a meg
kívántaié tényezők annak előidézésére együtt voltak.

Ezen térképeken kivül külön készítve van még három.
Az (’(lyik Selmecz környéke külön, melyen ennek vidéke legelőször 

lett kitüntetve a irachitoknak oly részletes megkülönböztetésével, melyet 
a makrografiai osztályozás megállapításakor ajánlottam s a melyet Selmecz 
ezen térképére már 1881-ben festettem be s Bolognában a nemzetközi 
geológiai congrtssus alkalmával be is mutattam. Ezen eredmény volta- 
képen kulcsa az egész ottani trachit-környéknek. Mérve ugyanaz mint a 
b lapú térképé, I : 14400. Ejszaki határa is egészen az, t. i. a hodrusi út a 
Lőrincz-aknáig, a roszgrundi tó már kiesik. Sobó még rajta van részben. 
Keletre a nagy térkép valamivel tovább megy, úgyszintén délre is, mert 
már Szent-Antal nincs rajta, a Kis-Szitnának pedig csak a csúcsa látható.

N
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Nyűgöt felé azonban tovább mint a Tanári nem igen tart, a határ itt a 
Pocsuvadló es a szélaknai nagy tó, valamint a liodrusi felső tó keleti sarka.

A másik térképet a II. József altárna viszonyainak kitüntetése szem
pontjából tervezetem szerint Péch Antal úr Szélaknán a bányamérnök
ség által készíttette. Pajta van az egész altárna felületi része: a Ferencz 
József aknától keletre egész a garamvölgyi Szádéig Yoznicznál. Az alap
rajz felett meg van a hegység egyenesre húzott profilja, megfelelőleg a 
II. József altárna vonalának, úgy hogy ezen altárna az alsó vonal által 
képviselve egész hosszában mutatja a felület modulatióját.

Ezen proül sokra tanít. Először mutatja mint legnagyobb magasságot 
a Tanárinak «Nad Kamen» nevű nyergét, melyen Selmeczröl gyalogút 
vezet Hodrusra. A II. József altárna talpától a függélyes magasság 
068.6 mf . Másodszor látni, hogy az altárna, a hol csak tehette, a völgyeket 
követte. Ez leginkább Hodrus völgyében vehető ki, hol csakugyan a leg
nagyobb depressiónak felel meg annak iránya. Ezen körülmény okozza, 
hogy azon bonyolódott domborzat, melyre a térkép területének nyugoti 
felében valóságban akadunk a profilban kifejezést nem talál.

A II. József altárna összes hosszasága a Ferencz József aknától 
kezdve Vozniczig 16538.:. mj . Ebből több mint 4/.-> esik a Tanádtól nyu- 
gotra.* A profil ezt a hosszaságot nem mutathatja, minthogy ott az alap
rajzban látható görbe vonalak mind egyenesre vannak projiciálva.

A magassági méret nagyobb, mint a vízszintes.
A iutrnuuiik térkép panorámája Selmeez fő részének. Ennek kivitele 

több nehézségbe ütközött. Eleinte szabad kéz rajzolással lett megkísértve, 
de nem felelt meg; aztán fotográfiával próbáivá 6 darabban, melyek aztán 
összeállítva tüntették volna ki a kívánt nagy tájat. Nagy a mennyiben a 
Szitnának az egyik végen, a másikon a Kálvária hegyen túl a Vereskút 
táján a Sobó hegynek kellett reá jönni. A felvételi pontot igen sokáig 
kerestem, végre is legalkalmasabbnak találtam Pibnik fensíkján azon kis 
lankás emelkedést, mely az elhagyott kőbánya mellett van. ** Innét leg
szebben veszi ki magát Selmeez közelebbi tájéka. Háttérben a Tanád s 
annak éjszaki végén az oly sajátságos vonásokban kifejezett Paradicsom
hegy; ezek előtt a város magasabb részein levő épületek. Meg van végre 
délről a Szitna és éjszakról a. szint oly jellemző s páratlan szépségű Kál
váriák egy.

A fotográfia azonban sötét volt, annyira, hogy azon semmi részlet 
sem látszott. Ekkor Pőschl tanár úr felajánlotta szolgálatát és szives volt

* A «Nad Kamen» altárnai pontjától a s/.áciíiig 12,976'I VLj .
Selmeez geológiai térképén a felvételi pont meg van a Biotit Orthoklas quarez- 

trachit (IV.) területén a líibniki tótól EK-re, a @ jegynél. A II. József altárna 
térképén nincs meg, mert kívül esik keletre.
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a fotográfiái kép méretének és minden fő vonalának megtartása mellett 
szabad kézből rajzolni ezen panorámái képet, mely e ritka szépségű és
felette nagy érdekű tájnak hű képét adja.

Kétszer van meg e kép : felül mint tájkép, alul mint geológiai kép a 
kőzetek színezésével. A felsőben a tájkép részletei, az alsóban az egyes 
hegyek és hegycsoportok geológiai alkotása van kimutatva. A tájékozás 
biztosítására minden nevezetesebb pont neve ott áll számokkal a képen s 
alatta névvel is ellátva, mit Gretzmacher úr főbányamérnök szívességének 
köszönök, ki a felvételi helyre kijővén, a már kész térkép viszonyai szerint 
mondotta be a neveket, melyek előtte a, nagy térkép megkészítésénél fogva 
is mind ismeretesek voltak.

A panorámái kép hossza 107, szélessége 4:2 c/m.

Geológiai fölvételeimben Cseh L ajos úr, bányageolog, már évek 
óta fáradhatlan társam, de azon kivűl is foglalkozott geológiai tanulmá
nyozásokkal a felületen s a bányákban a legnagyobb buzgósággal és ernye- 
detlen kitartással. Selmecz környékének tetemes részét ő vette fel. Az 
imént múlt nyáron a felvétel az által különös lendületet nyert, hogy egy 
részét Gezell Sándor úr, mint a magyarhoni földtani intézet kiküldöttje, 
vállalta el. A terület nagyságát tekintve egy embernek csak lass m lehet 
haladni egy oly nehéz vidéken mint a szóban levő, de egyesítve ily két 
erő, hiszem, hogy eleget fog tenni annak, hogy az 1S8ö-ki országos kiállí
táson a térkép is szerepeljen.

Felvételre Cseh és Gezell urak az eredeti katasteri kézirati példá
nyokat használják, az eredményt azonban a hat lapu térképre fogják 
átvinni azon arányban, a mint az elkészül.

Bemutatni van szerencsém a VI lapu kiadásból a már elkészült egy 
lapot, az ENy-it, melyen az egyes kőzetek határai ki vannak tüntetve, sőt a 
gyűjtött kőzetek szám szerint is bejegyezve ott, a hol különbség mutat
kozik. Legyen ez a különbség akár a kivehető associatióban, akár a 
habitus tulajdonságban, péhláúl hogy a trachit mint típusos zöldkő vagy 
típusos riolit lép fel, példány gyüjtetik és ahatár bekeríttetik. Ezen lapnak 
egy részét Cseh L ajos úrral ezen nyáron magam is bejártam s a felvétel 
eredményéről autopsia utján szólhatok.

A színek lehetőleg egyöntetűségben lesznek azokkal, melyeket a 
nemzetközi geológiai kongressus megállapított, de egyszersmind a rész
letek kimutatása megkívánta szabadsággal fognak megállapíttatni akkor, ha 
az eredmények nagyobb területen lesznek összeállítva és nemcsak az 
ásványassociatio de a bányászra nem kevésbbé mint a geologra nézve is 
oly annyira fontos két habitus tulajdonság: a zöldkő- és riolit-állapot 
szerint is ki lesznek tüntetve a trachitok, úgy szintén minden telérre nézve 
megszerezendők azon kőzetek, a melyek annak határát képezik. A trachi-
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tok makrografiai osztályozása megenged egészben különbséget tenni négy
féle típus között, mert mind a négynek meg van.a maga helyi sajátsága. 
Nagy fontosságú körülmény azonban Selmecz környékén a sokszor ismét
lődő áttörése egyik trachitnak a másikon. E részben felette fontos támasz
pontot fognak az eredmények nyújtani a kitörések viszonyos sorrendjének 
megállapításához.

Kőzet-példány nagy számmal van gyűjtve, s a számok a térképén 
bejegyezve, úgy hogy a petrogratiai meghatározás eredménye már meg
határozott pontra vonatkoztatható, mi lényegesen megkivántatik a kétes 
esetekben, de biztonságot kölcsönöz olyankor is, midőn a kérdés már a 
felvételnél is meglehetős határozottsággal volt tisztába hozható.

AZ E R D É L Y I  HAVA SOK NYUG ATI R É S Z K R A L .  ,

AZ ERDÉLYI HAVASOK NYUGATI RESZTNEK F<>U»SZERKEZETI
VÁZLATA*

I n k e y  B É L Á - t Ó l .

Mikor társulatunk ezidei márcziusi szakülésén dr. Primics György 
úrnak a fogarasi határhegység földtani átnézetét nyújtó dolgozatát bemu
tatni volt szerencsém, abbeli reményemet fejeztein ki, hogy saját felvételi 
munkámat, mely Petrozsény vidékéből indult ki, még a nyár folyamában 
kapcsolatba hozhatom amazzal. E reménységem beteljesedett; kirándulá
saim kelet felé terjedve több ízben elérték az Olt partját, nyugat felé pedig 
körülfogván a zsilvölgyi medenczének dr. Hofmann Károly úr által részle
tesen felvett területét, azon túl még Krassó-Szörénymegye határába s dél
nyugaton Baja de Arama szomszédságáig terjeszkedtek.

Eme palahegységnek átnézetes földtani térképét bátorkodom tehát 
ma tisztelt szaktársaimnak bemutatni mint folytatását annak, mely dr. P r i - 
mics úr dolgozatával már rövid idő múlva nyilvánosságra kerül a m. kir. 
földtani intézet Évkönyvében. A két térkép összevéve majdnem teljesen mu
tatja be az erdély-romániai határhegységnek azon részét, melyet túlnyo- 
mólag az őspalák alkotnak. Mert valamint keleti végén, a törcsvári hágótól 
fogva, másod- majd harmadkorbeli képződmények váltják fel a kristályos 
palákat, úgy az én felvételem nyugati végpontjai is már megközelítik, sőt 
délnyugaton érintik és szelik is a Bánság másodkori képződményeinek vo
nulatát és annak elágazását.

Az általam gyűjtött anyag tanúlmányozása és jegyzeteim rendszeres

* Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1S83 deczember 5-ikén.




