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FÖ LD TA N I KÖZLÖNY
HAVI FOLYÓIRAT

MAGYARORSZÁG FÖLDTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS ŐSLÉNYTANI MEGISMERTETÉSÉRE 
S A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE.

Megjelenik havonként két vagy három nngy nyolczadrét ívnyi tartalommal. A magyarhon 
földtani társulat rendes tagjai 5 írt évi dij fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 frt.
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A MAGYAR KIR. FÖLDTANI INTÉZET EYI JELENTESE
1883-RÓL.

I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

Lejárván ismét egy év, kötelességünk, hogy habár még oly röviden, 
egy pillantást vessünk az intézetünk életében mutatkozott mozzanatokra, 
lehetővé tévén ez által annak megítélését, vájjon feladatunk teljesítésére 
megtettünk-e mindent, a mit tőlünk a kötelesség és becsület egyaránt köve
telhetett. Természetszerűleg vélek eljárni, midőn a jelen alkalommal is első 
rendben az intézeti tagok sorában beállt változásokról emlékezem meg, mint 
oly eseményekről, a melyek különben is oly mélyen érintik az intézet műkö
dését, belső életét.

Felette fontos és következményeiben bizonyára csakis áldásos intézke
désről kell itt mindenek előtt megemlékeznem, értem a bánya-főgeologi és a 
vegyészi állomásnak az intézet keretén belül való szervezését.

A bányageologok institutiójának eszméje nem új, mert, mint oly sok 
esetben, e tekintetben is úttörők voltak Angolország fiai, a kik a Geological 
Survey-vei már rég kapcsolatba hozták az úgynevezett mining geologist-vt. 
De hazánkban sem új a bányageologi intézmény, s ezért hála legyen ama 
férfiaknak, a kik éles szemmel kisérve bányászatunk valódi érdekeit, ez üdvös 
institutiónak Magyarországon való meghonosítására törekedtek, s ebbeli 
szándékukat már évekkel ezelőtt keresztül is vitték.

Ha a bányageologi állásnak nálunk való meghonosítását már egymagá
ban szerencsés gondolatnak kell elismernünk, csakis örömmel fogadhatjuk 
ama legújabb elhatározást, mely ezt szerves összeköttetésbe hozta a m. kir. 
földtani intézettel, ez által oly alapra terelvén, hol a bányageolog úgy a 
gyakorlat, mint a tudomány igényeinek teljes mérvben képes lesz megfelelni,

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. j i
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akadálytalanul felhasználhatván ama gazdag forrásokat, melyeket az orszá
gos földtani intézetben összpontositva talál ennek gyűjteményeiben, szak- 
könyvtárában, tudományos segitőeszközeiben stb.

Újabb s reményiem szilárd, mert természetes kapcsot képez az intézet
nek keretében felállitott említett állomás az ország bányászata és a m. kir. 
földtani intézet közt, a minek bizonyára őszintén örvend minden magyar 
bányász és geolog, jól ismervén ama szoros összefüggést, mely a geológia 
tanai és az ezeket követő, illetőleg alkalmazó bányászat közt mindenkor 
létezett és létezni fog.

Az intézetnél újonnan szervezett bánya-főgeologi állomásra Széchenyi 
P ál gróf földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur ő nagy
méltóságának m. évi márczius hó 7-én kelt 9742. sz. elhatározásával Gesell 
Sándor m. kir. bányageolog és bányatanácsos neveztetett ki, a ki hivatalos 
állását még a nevezett hó folyamában elfoglalván, a lefolyt évben már mint 
intézetünk buzgó tagja végezte földtan-bányászati vizsgálatait Selmeczbánya 
vidékén.

A második, intézetünk életében igen fontos esemény a vegyészi állomás 
rendszeresítése. Eégi szükségletnek lett ez által elég téve, s ha valaki kepes 
lesz az országos földtani felvételeket hathatósan támogatni, nevezetesen 
pedig az elért eredményeket a közéletre nézve minél hasznosabbá tenni és 
közvetíteni, az bizonyára a m. kir. földtani intézetnél, igaz, még csak felállí
tandó külön vegytani laboratóriumban működni hivatott vegyész lesz.

A földtani intézet vegyészévé, egyelőre ideiglenes minőségben, 1883. 
május 30-án kelt 22019. sz. miniszteri rendelettel K alecsinszky Sándor 
budapesti egyetemi vegytani tanársegéd neveztetett ki, a ki a nagyméltóságu 
minisztériumtól a 1. évi október 1-től nyert félévi szabadságidejét arra hasz
nálja fel, hogy Heidelbergben a B unsen E. tanár vezetése alatt álló vegy- 
intézetben ismereteit gyarapítsa az ásvány-analyzis terén a hírneves tudós 
oldala mellett, a mi bizonyára a legáldásosabb befolyással lesz az intézetünk 
keretében végzendő további működésére.

Említést kell tennem továbbá régi kartársunknak, telegdi E oth L ajos 
első osztálygeolognak ugyancsak aha. évi márczius 7-én főgeológgá történt 
előléptetéséről, miben az igy kitüntetett elöljárói megérdemelt bizalmának 
nyilvánítását láthatja, nemkülönben az utóbb nevezett időpontban L óczy 
Lajosnak, a nemzeti muzeum ásványtani osztálya segédőrének osztálygeologgá 
történt kineveztetéséről, a kiben az hatézet, meg vagyok győződve, szép remé
nyekre jogosító, kitartó munkaerőt nyert. A magyar kir. földtani intézetnél 
rendszeresített állomások az utóbbi kinevezések által mind betöltvék, s 
üdvözlöm az újonnan nyert kartársakat ez alkalommal is intézetünk körében.

Az országos földtani felvételek ügyére térvén át, mindenek előtt meg
jegyzem, hogy eltekintve két kisebb, főleg esztergammegyei területnek térké
pezésétől, melyek a felvételek által eddig nem érintetvén, csak a lefolyt
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évben kerültek megvizsgálásra, a múlt -évi munkaterület túlnyomó része 
legszorosabban csatlakozik az 1882. évi felvételekhez, s igy geológiáinkat az 
188 3-ki felvételi évad alatt is az úgynevezett magyar-erdélyi határhegység s 
ennek délfelé való folytatásának földtani felvétele körül látjuk fáradozni, 
még pedig a már a megelőző évben megalkotott két osztályban.

Az északi vagyis első felvételi osztály tagjai az osztályvezető dr. H of
mann Károly m. kir. főgeologon kivül Matyasovszky J akab és L óczy L ajos 
osztálygeologok valának, valamint dr. K och Antal kolozsvári egyetemi tanár, 
minthogy a nagyméltóságú minisztérium bölcs intézkedése ez utóbbinak 
közreműködését, nevezetesen az erdélyi felvételek érdekében, a lefolyt évben 
is lehetővé tette, a mi kétségkívül az úgy érdekében feküdt.

E z osztálynak  tagja  volt, habár csak rövid  időn át, dr. P ethő Gyula is, 
m iu tán  ju liu s  végén  v isszatérhetett szabadságáról, m elyért m akacs, fájdal
m as lábbaja leküzdése végett a n agym éltóságu  m in isztér iu m h oz fo lyam odni 
kénytelen  volt.

A déli felvételi osztály vezetését a lefolyt nyáron telegdi R oth L ajos 
íőgeolog vette át, kinek osztálybeli munkatársaiként H alaváts Gyula és 
dr. Schafarzik F erencz segédgeologok voltak kiszemelve, de ezek közül 
ténylegesen csak H alaváts vehetett részt a déli osztály működésében, mig 
dr. Schafarzik kezdetleg az esztergammegyei területen végzendő felvételek
kel léven elfoglalva, e feladat megoldása után mint honvédségi hadkötelezett 
a fegyvergyakorlatokhoz hivatott be, s igy osztályához már nem csatlakoz
hatott. Részt vett azonban az utóbbi osztály működésében, mint 1882-ben, 
úgy a lefolyt évben személyem is.

Az I. felvételi osztály tagjai közűi eh*. H ofmann K ároly főgeolog meg
bízatásához képest mindenekelőtt az Fő osztálylapnak délnyugati részén dol

gozott esztergám- és komárommegyei területeken, hol a 

lapnak a Dunától délre terjedő részét, nemkülönben a -

48
XXIX
48

XXX“

(1 : 28,800) 

szintén e

folyam jobb partján elterülő nyugati szegélyét térképezte földtanilag, mi által 
működése az O-Szőnytöl délkeletre elterülő vidékre, valamint Duna-Almás, 
Neszmély és Süttő déli környékére terjedt ki.

E feladatának dr. H ofmann eleget tett, habár, sajnos, e kitartó munka
erő épen e feladat teljesítésénél nem a legjobb egészségnek örvendhetett, s 
igy a mégis elért siker egyedül feláldozó tevékenységének gyümölcse. H of
mann imént említett térképészeti működése által kapcsolatba látjuk hozva 
az esztergami barnaszénterületnek H antken Miksa által már korábban 
elkészített földtani térképét, a boldogult Stürzenbaum J ózsef komárom
megyei felvételeivel. Az évad második felében H ofmann a szolnok-doboka-

49megyei felvételek folytatásához foghatott, hol az N7 osztálylapon belül a -y

1 1 *
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és ' (1:28,800) eredeti fölvételi lapokon Kis-Nyires környékének föld-

tani fölvételét eszközlé, nyugat és észak felé kapcsolatban lévén a már a 
múltban fölvett területeivel.

A szóban forgó osztály második tagja, Matyasovszky J akab osztály- 
geolog a Sebes Kőrös mentében vala elfoglalva, az Ms osztálylap ábrálta terü- 

54létén, hol az (1 : 28,800) eredeti fölvételi lapnak földtani térképezését

53befejezte, de azonkivül hozzáfogott az evvel észak felé határos ——— -lap dél-XLYII
keleti szegletét képező terület bejárásához is, a mennyire ez a Yalea Frup- 
sunyetől délre esik.

E biharmegyei terület Korniczel, Fekete-Patak, Bucsa, Csarnóháza- 
Brátka, Sonkolyos és Rév községek környékét képezi.

L óczy L ajos osztálygeolog Aradmegyében a Ku osztálylap északkeleti 
részében működött, délre a Marosig menvén, északra ellenben kiterjesztvén 
vizsgálatait a Kio osztálylap délkeleti s az Lio délnyugati részeire, valamint

62az Ln északnyugati területére. Felvételre kerültek e szerint a ^ - “-^(1:28,800)

61eredeti lapnak a Maros jobb partján fekvő része, a - csaknem teljesen, va-
X L l l l

GO G1
lamint a =.-T -  , — kisebb-nagyobb mérvben s igy nevezetesen a

AJ_j1 V XJL1 V/ # / 
Radna, O-Paulis, Szabadhely, Gyorok, Kovászmez, Világos, Pankota és Ágris-
Almás helységek fekvése által közelebbről megjelölt terület földtani felvétele 
került munka alá. Itt is csak őszinte örömemnek adhatok kifejezést, hogy 
azon veszélyes baj, mely e kartársunkat munka közt érve, tevékenységében egy 
időre megbénitá s elég aggodalomra szolgáltatott okot, végre minden komo
lyabb következmény nélkül maradt.

Hátra van még, hogy röviden áttekintsük az erdélyi fölvételek körül 
fáradozó szaktársunk, dr. Koch Antal egyetemi tanár működését. Ez utóbbi a 

18 (1 :75,000) osztálylapon feltüntetett területet járta be, s igy főleg
XXIX
Kolozsmegyében, de részben Szolnok-Dobokában is dolgozott. Földtanüag föl-

8vétettek általa az 1 : 28,800 méretű vezérkari térképek közül a -- ^  (Nyu-

9 10gat) lapoknak alsó két harmada, a — (Nyugat) teljesen, a ^  ^  (Nyugat)

10felső két harmada s végre a ^  (Nyugat) északkeleti részének mintegy ötöd

része. Működése e szerint kiterjedt Nagy-Iklód, Nagy-Esküllő, Bonczhida, 
Kajántó, Apahida, Kolozsvár és Gyalu vidékére, s ennek szép eredményeként
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előttem fekszik a fent említett 1: 75,000 méretű osztálylap (Kolozsvár) kiadásra 
kész alakban.

A II. felvételi osztályra térvén át, itt az osztályvezető telegdi Koth

25
L ajos főgeolog kezdetleg az Lu (1 :144,000) osztálylap területére eső y y —-

XXV I
25 ,E. Ny. (1 :25,000) délkeleti részén, valamint a szomszédos v  EK. délriyu-

X X \  1
25gáti s a DNy. északkeleti szegletében teljesité feladatát a Muntye

X X \  1
Szemeniken s az ezt dél felé környező hegyvidéken, később pedig folytatta

26fáradságos fölvételeit az utóbb említett lap délkeleti szögletében és a v v y T
X X  V1

ÉNy. (1 :25,000) északkeleti részein. B o t h  fölvételei Krassó-Szőrénymegye 
ama hegyes vidékére esnek, mely Bozovics és Prilipecztől északra, Ferencz- 
falvától pedig dél-délkeletre emelkedik, az említett Szemenikben nyervén 
legmagasabb pontját.

H alaváts Gyula segédgeolog, mint a II. osztály tagja, először befejezte 
a már 1882-ben megkezdett Ku (1 : 144,000), verseczi lapnak földtani tér
képezését, észak felé előrenyomulván a Kis, azaz dentai osztálylapnak a 
Berzavától délre fekvő vidékére s ennek áttanulmányozása után hozzáfog-

24 ' 24hatott még az L13 délnyugati területeit ábráló EK. & y  y DK.
XXV XXV

(1 :25,000), valamint az Lu (1 : 144,000) osztály lapon a

(1: 28,800) térképek legvégső nyugati szegélyeinek bejárásához. Munkaterü
lete Torontál-, Temes- és Krassó-Szörénymegyékhez tartozó részekre terjesz
kedett ki, hol ezt, hogy csak nehányat nevezzek, Alibunár, Zichyfalva, Denta, 
Gattaja, Zsidovin, Szurduk és Komoristye helységek fekvése által látjuk meg
jelölve.

Dr. Schafarzik FERENCz-nek m indenekelőtt feladatúi ju to tt az Fe osz- 
48tálylaphoz tartozó ^ : 28,800) térképen ábráit, Esztergámtól DK.-re,

Szent-Lélek és Kesztölcz közt húzódó vonulat egy részének geológiai fölvétele, 
a mennyiben ez által itt kapcsolat szándékoltatott az esztergami barnaszén
terület már is közölt térképe s a dr. K och Antal által megismertetett, Szt.- 
Endre-Visegrád vidékére vonatkozó közt.

E feladatának szép sikerrel eleget is tett, de ennek bevégeztével az 
ország délkeleti részén működő osztályához, a kezdetleg említett okból, már 
nem csatlakozhatott.

Mint már fölemlitém, részt vett a II. osztály működésében a lehetősége 
hez mérten végre személyem is, mert az Erdélyben és a Sebes Kőrös menté
ben dolgozó tagok működési területére tett kirándulásról visszatérve, csatla-
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koztam a déli osztályhoz, folytatván a felvételeket Krassó-Szörénymegyé- 
73ben, a ^  ̂  ^  lapon, nevezetesen a Plesiva maré és Kersiamare nevű hegyek kör

nyékén, északkeleti irányban pedig a ValeaLapusnikuluitól a Yalea Ligidiáig.
Tekintsük végre még bánya-főgeologunk működését.
Ez utóbbi Pech Antal mmiszteri tanácsos és a selmeczi bányakerület 

igazgatójának kezdeményezése folytán megkezdte még 1882-ben az ottani 
kerületi bánya-geolog közreműködésével Selmecz bányászati viszonyainak 
tanulmányozását, nevezetesen pedig egy nagyméretű, a bányászat igényeit 
minden tekintetben kielégiteni hivatott földtani térkép elkészítését s e mun
kával a magy. kir. földtani intézethez való beléptekor szépen előrehaladt. Azt 
vélem, hogy ha semmi egyéb inditó ok nem is forgott volna fenn, már maga 
azon jelentőség, melylyel Selmecz, e hires, régi bányahely bir, eléggé indo
kolta volna azt, miként bányafőgeologunk működésének első kiindulási pont
ját oda helyezzük, s tettem ezt annál szívesebben, mert mint fölemlitém, 
bevégzendő munkával álltunk szemben. A nagyméltóságú minisztériumhoz 
a felvételek ügyében fölterjesztett javaslatom e tekintetben tehát oda irányult, 
hogy az intézet bánya-főgeologja folytassa tanulmányait és a térképezést 
Selmeczbánya vidékén, méltó feladatai közé tartozván, hog}7 e hires ős bánya
vidéknek mind földtani, mind pedig érczelőfordulási viszonyait a m. k. föld
tani intézetben rajzok és gyűjtemények által illusztrálja. Gesell Sándor 
m. k. bányatanácsos és bánya-főgeolog ennek következtében a lefolyt nyáron 
Selmeczbányától északnyugatra dolgozott, még pedig a vilmyei völgy bal
oldalán, Windischleiten völgyétől a Paradicsom-hegyig és ettől a bodrin i 
fővölgyben Hodrusbányáig a völgy lejtőin; ezt megelőzőleg azonban, közösen 
a kerületi bányageologgal, Hodrusbányától nyugatra az Erlengrundi völgyig, 
a hodrusi fő völgy északi lejtőjén is működött.

A mag}7, kir. földtani intézetnek az országos felvételeknél működött 
tagjai által a múlt évben részletesen felvett terület nagysága 66 □ mf. =  
3798'13 □ A/™, mihez hozzáadandó a bánya fő-geolog által földtanilag térké
pezett 0-6D mf. =  34'63D

Nem mulaszthatom el az alkalmat és csakis kellemes kötelességet telje- 
jesitek, midőn a földtani intézet nevében itt is köszönetét mondok P app J ános 
Esztergám városa polgármesterének és B urány J ános ottani ügyvéd uraknak, 
a kik a nevezett város környéken a felvételeket eszközölt intézeti tagot köz
hasznú működésében hathatósan támogatták, valamint az osztrák-magyar 
államvasut társulat tekintetes főgondnokságának Eesiczán, mely a Muntye- 
Szemeniken lévő erdővédházát legkészségesebben bocsátotta rendelkezésére az 
ott a magasban nehéz feladatát teljesítő geolognak.

Mint eddig, úgy most is nemcsak egy esetben láthattuk geologjainkat 
rendes hivatalos teendőik végzése mellett tettel és tanácscsal segédkezni a 
legkülönbözőbb, a geológia terére átvezető kérdések megoldásánál.
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így többek közt dr. H ofmann K ároly még a m. év kora nyarán a 
Krapina (Varasdmegye) melletti barnaszénterület földtani megvizsgálását 
foganatositá, Matyasovszky J akab pedig a fogarasi m. k. áll. ménesbirtokhöz 
tartozó Sárkány község területén figyelt petroleum előjövetel ügyében még 
1882 deczember havában megkezdett, de akkor a kedvezőtlen időjárás által 
félbeszakított vizsgálatait a lefolyt év május havában folytatta, és csak saj
nálandó, hogy e vizsgálat végeredménye kecsegtető nem vala.

Matyasovszky ez alkalom m al a nagyméltóságu m inisztérium  kegyessége 
folytán am a előnyben is részesült, bog}7 szemlélet tárgyává tehette a szom
szédos rom ániai kőolajterület több pontját, a m i bizonyára a megoldandó 
feladat érdekében feküdt, de az ekkor szerzett tapasztalatok haszonnal lesznek 
további működésére is.

Dr. Schafarzik F erencz márczius havában mint a földtani intézet 
megbízottja közreműködött a Kecskemét sz. kir. város közönsége által szőlő
iskolául felajánlott homokterületnek a borászati kormány biztos vezetése alatt 
foganatosított megvizsgálásában, valamint később részt vett ama bizottság 
működésében, melyet a nagyméltóságu közmunka és közlekedési m. k. 
mink zterium a lőrinczii tracliyt-kőbánya termelési képességének megállapí
tására kiküldött.

R oth L ajos főgeolog a nagyméltóságú minisztériumtól hozzánk érkezett 
felszólítás következtében megbizatott, hogy szakszerű vizsgálat tárgyává tegye 
a Majtliényi László földbirtokos úr által Roszkoson létesitett keramikai gyár 
nyers anyagának előfordulását és minőségét, mely feladatának október havá
ban eleget te tt; személyem pedig az illetékes biróság részéről hozzám intézett 
megkeresés folytán egy esetben részt vett a Duna-kotráei munkálatok körül 
felmerült kérdésben mint szakértő.

Felvilágositások nyujtattak a hozzánk intézett kérdésekre egyéb számos 
esetben is úgy hatóságoknak mint magánszemélyeknek s hogy csak nehányat 
emlitsek, felhozhatom, miként a cs. és kir. közös hadügyminisztériumnak 
eimek kívánságára, adatok szolgáltattak a horvát Karstban fekvő Otocsacz 
helység környékének földtani viszonyait illetőleg de Eszékre vonatkozólag is, 
az ottani ivóvizek ki nem elégitő volta miatt, miért az emlitett minisztérium 
külön köszönetét fejezte ki az ebbeli adatok összeállításával megbizva volt 
R oth L. főgeolognak. Felvilágositó jelentések adattak továbbá a nagyméltó
ságú minisztériumnak némely hazai agyagok ügyében s nem hagyhatom 
felemlités nélkül, miszerint FIalaváts Gyula, támaszkodva az országos föld
tani felvételeknél nyert tapasztalataira, egy a deliblati homok területen köz- 
gazdasági czéloknak szolgálni hivatott artézikút lemélyesztése végett emlékiratot 
állított össze s nyújtott át a nagyméltóságu földmivelés, ipar és kereskedelem
ügyi m, k. minisztériumnak, bizonyára szép jele lévén annak, miként geolog- 
jaink nem mulaszthatnak el alkalmat, hogy az országos földtani felvételeknél 
elért eredményeket közgazdászatunk érdekében érvényesítsék.



Az előreboesátottak u tán  áttérhetek a m úzeum unkban folyt m unkákra. Itt 
m indenek előtt megjegyezhetem, m iként Semsey Andor ú r nagybecsű aján
déka, a CoQUAND-féle gyűjtemény felállitása, köszönet nevezetesen dr. Schafarzik 
FERENCz-nek e körül kifejtett tevékenységének, a ki e m unkát az ezt meg
kezdő, de annak teljes legombolyitásában makacs lábbaja által megakadályo
zott dr. P ethő Gyula helyett végezte, jelenleg be van fejezve oly alakban, 
m int ez hajdani tulajdonosánál szerepelt s igy a felállított tudományos anyag 
m ost m ár hozzáférhető és használható.

A hazai gyűjteményben tárgyak újjá rendezését és felállítását illetőleg 
szép sikerrel végzett munkára utalhatok, a mennyiben az 1882 őszével átvett 
földszinti nagy teremben a rendezés és felállítás, csekély, csak néhány napi 
munkát igénylő teendőn kivül, szintén teljesen befejezettnek mondható.

Nehéz, valóban kitartó szorgalmat és nem csekély tapasztalatot igénylő 
munka az, melynek legombolyitását constatálhatom s kellemes kötelességem
nek tartom itt megörökíteni, hogy az itt elért eredmény első rendben, sőt 
majd mondhatnám kizárólag, dr. H ofmann K ároly főgeolognak elvitázhatlan 
érdeme, mert csekélyebb, a Lajta hegység területére eső, telegdi Koth L ajos 
főgeolog által végzett és szintén csak csekélyebb, a bakonyi krétára kiterjesz
kedő általam foganatositott rendezéseken és felállításokon kivül a roppantul fel
szaporodott többi anyagnak rendezését rectifikálását és felállítását kizárólag ő 
végezte. Nem hagyhatom azonban felemlités nélkül ama hathatós segédkezést, 
melyet Gezell Sándor és H alaváts Gyula kartársaink a felállított tárgyak
nak czélszerű és egyúttal Ízléses feliratokkal való ellátása körül készségesen 
nyújtottak s megemlítést érdemel Bernhauser Mihály hivatalszolgánknak itt 
kifejtett szorgalma.

Megelégedéssel tekinthetik a gyűjtemények felállitása körül fáradozott 
kartársaim a legombolyított munkarészt, mely fennebben hirdeti kifejtett tevé
kenységüket, mint ezt én gyenge szóval tehetem.

Az előbb említett alsó teremben felállítva láthatjuk most már teljes 
rendben a Lajta hegységből, a középponti Alpesek nyúlványaiból nem külön
ben ezek környékéről származó valamint a magyar kis neogen-medenczében 
gyűjtött anyagot, a magyar középhegységből való tárgyakat pedig lefelé, az 
alsó dogger sz intáj át részben beszámítva.

Hogy gyűjteményeink az intézeti geologok nyári működése alkalmával 
beszerzett anyaggal ismét lényegesen gyarapíttattak, az mint a dolog termé
szetében fekvő külön felemlítést nem szükségei, de a legnagyobb hálával kell 
ismét megneveznem intézetünk nemes pártfogóját és gyűjteményeink gyarapí
tóját semsei Semsey Andor urat, a ki a lefolyt évben ismét több rendbeli, kisebb 
suiteket képező palaeontologiai tárgyak megvételén kivül, melyek csehországi 
permből és az ismert beocsini márgából származnak, egy majdnem kizárólag 
monarchiánk másik felének alpesi területéről származó, túlnyomólag mesozoi 
kövületeket tartalmazó, felette becses, nagyobb szabású gyűjteményt szerzett
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meg dr. K lipstein giesseni egyetemi tanártól a magy. kir. földtani intézet 
összehasonlító gyűjteménye számára.

Nem eléggé köszönhetjük azt, mit Semsey Andor úr ismét fővárosunkba 
juttatott, s a tudomány érdekében határt nem ismerő bőkezűsége e becses 
adományát őszszel még megtoldá egy szintén igen érdekes, az isméid almási 
édesvízi mészből származó ős-emlősmaradvány-gyüjteménynyel, mely néhai 
R ohan almási kőbánya - felügyelő hagyatékából származik. Ily páratlan bőke
zűség mellett intézetünk csakis a legszebb jövőnek örvendhet, de egyúttal 
mind kínosabban nehezedik reánk elhelyezésünk ügye. Hála azonban a nm. 
minisztériumnak, mely éber szemmel ki érve fejlődésünket, a lefolyt évben 
ismét lehetővé tette új helyiségek kibérlését s így gyűjteményeink terjesz
kedését.

Gyűjteményeink gyarapításához hozzájárultak azonban még egyéb 
jóakaróink is, így nevezetesen régi pártfogónk Zsigmondy Vilmos úr kir. 
tanácsos és országos képviselő, a kitől igen szép, jobbára kosteji kövületekből 
álló gyűjteményt kaptunk, dr. Szabó J ózsef űr, kir. tanácsos és egyet, tanár, 
a ki ismét több, igen érdekes, túlnyomókig promontori mediterran kövülettel 
szerencséltetett bennünket és dr. Zittel Alfréd müncheni egyet, tanár, a 
ki dr. P ethő Gyula szíves közbenjárása folytán a híres solnhofeni leletek 
nehány gypszöntvénvével lepett meg bennünket csereviszony fejében.

Köszönettel tartozunk különben ez irányban B állá P ál ügyvéd úrnak 
Újvidéken, Daubner F erencz és Draina J akab uraknak Süttőn, valamint 
Kádár Gusztáv m. k. mérnök úrnak, Budapesten, a kik szintén paheonto- 
logiai tárgyakat juttattak intéztünk birtokába.

Az építő és műipari tekintetben fontos kőzeteknek gyűjteménye a lefolyt 
évben szintén szépen fejlődött s itt is elismeréssel tartozom geologjainknak, a 
kik áthatva lévén az efféle gyűjteményeknek ipari tekintetben való nagy 
fontosságától, nem mulasztanak el alkalmat, hogy ennek öregbedését is biz
tosítsák.

Joggal várható, hogy amaz, az ország legkülönbözőbb vidékeire, úgy 
testületek mint hatóságok és magán személyekhez menesztett felszólításnak, 
melyet a m. k. földtani intézet szóban forgó gyűjteménye tárgyában kibocsá
tott, szintén meglesz áldásos hatása, a mint köszönettel kell felemlítenem már 
most a következő urakat: F iltsch Károly m. k. bányatanácsos Vajda- 
Hunyadon, dr. K och Antal egyet, tanár Kolozsvárit, Maass Bernát a duna- 
gőzhajózási társulat kőszénbányái igazgatója Bécsben, Müller J ózsef kőbá- 
nyatulajdonos Süttőn, P erjéssy L ajos tanár Verseczen, dr. P rimics György 
tanársegéd Kolozsvárit, Schulcz J ózsef építész Pécsett, W agner Vilmos m.
k. bányatanácsos Budapesten, Zsolnay Vilmos keramikai gyár tulajdonos 
Pécsett, valamint a kőszénbánya- és téglagyár-társulatot Budapesten, mint 
olyanokat, a kik kőzetanyaggal szaporították múzeumunknak a praktikái 
geológiának szánt részeit.
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Mint eddig, úgy ez alkalommal is szivesen támogattuk a múzeumunkban 
lévő anyagból a hazai közoktatás ügyet, amennyiben kiszolgáltattunk a 
budapesti Vili. kér. polgári leányiskolának egy 74 különböző kőzetből össze
állított, tanczélokra szánt gyűjteményt, egy hasonló, 61 darabból álló, a galgóczi 
állami polgári fiú- és leányiskolának, egy harmadik, 78 kőzetfajt tartalmazó 
pedig a,z alsó-lendvai, állami segélylyel fentartott községi polgári fiúiskolának 
jutott; hogy itt is helyesen jártunk el, azt abból vélem következtethetni, 
miként az illető igazgatók személyes és a főváros tekint, tanácsának külön 
köszöneté mellett úgy a főváros nevezett iskolájának mint a galgóczinak 
tantestülete indíttatva érzé magát a magy. kir. földtani intézettel köszönetét 
jegyzőkönyvi kivonatban is tudatni.

Midőn így körültekintek az intézetünkön belül lefolyt eseményekre, 
lehetetlen, hogy hallgatag mellőzzem könyv- és térképtárunk, működésünk e 
felette fontos segédeszközének mikénti fejlődését; itt is, azt vélem, kielégí
tőnek mondható az elért eredmény, mert a lefolyt évi szaporodás 230 új művet 
tüntet fel, összesen 517 kötetben, minek folytán szakkönyvtárunk 1883 
deczember végén 2362 müvet tartalmazott 5391 kötetben. Térképtárunk 
állománya, eltekintve az országos felvételekre szánt vezérkari térképek lapjai
tól, a múlt évben 113 lappal emelkedett. E szaporodásnak nagyobb része 
csere és ajándék útján került az intézethez, de most sem közölhetem mind
azoknak nevét egyenkint, a kik könyvtárunkat adományaikkal gazdagíták, a 
sok közül azonban ki kell emelnem a magyarhoni Földtani Társulatot, mely 
úgy mint eddig, jelenleg is átadá a hozzá beérkezett könyvküldemények összes 
példányait a m. k. földtani intézet könyvtárának, valamint a bécsi Földtani 
Intézetet, mely a kárpáti földtani felvételekre vonatkozó lapoknak még hátra 
volt 25 darabját a múlt évben szintén megküldé, minek következtében e 
lapokat most már hézag nélkül birjuk.

1883-ban kötésre került a könyv- és térképtárunkat kezelő tisztviselő 
kimutatása szerint 1320 könyvtári és 201 térképtári darab, a mivel 871 fid 
86 kr. kiadás vala egybekötve, de elértük végre ama nagy előnyt, hogy most 
már e tekintetben is folyóban vagyunk.

A letelt évben új csere viszony köttetett a következő intézetek illetőleg 
testületekkel vagy lapokkal:

Cs. és kir. katonai földrajzi intézet Becsben, Lehrkanzel für Mineralogie- 
Geologie an der k. k. techn. Hochschule in Wien, Commission de la controle 
de la carte géologique de la Belgique ä Bruxelles, Comité géologique á St. 
Pétersburg, a «Science» szerkesztőségével Cambridgeben Mass. Un. St., 
Seismological Society of Japan Tokioban, s minthogy megkapta nyomtatvá
nyainkat a Somogyi-könyvtár Szegeden is, a magy. kir. földtani intézet jelen
leg 66 magyarországi és 102 külföldi társulatnak és intézetnek küldi meg 
kiadványait, ezek közül 9 belföldinek és 101 külföldinek csereviszony fejében.

Könyv- és térképtárunk nagyobbodása és ennek fokozottabb igénybe
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vétele szükségessé tette egy ennek szánt használati szabályzat kidolgozását, a 
m i a lefolyt évben végre m egtörtént, szintúgy égető szükséggé lett a könyv- 
és térképtárunk m ai állásának megfelelő czímjegyzéknek összeállítása, mely 
m unka az em lített tárainkat kezelő F arkáss R óbert tisztviselő által m últ 
évben be is fejeztetvén, jelenleg a kézirat sajtó ala tt van, s így megjelenése 
szintén a legközelebbre várható; kétséget sem szenvedhet, hogy ezáltalkönyv- 
és térképtárunk használhatósága lényegesen előmozdítva lesz.

H ogy  az irodai ügyforgalom  a m inden  irányban  szaporodó m unka m e l
lett je len ték en y  em elkedést tü n tet fel, az a dolog term észetében  fekszik , s itt 
m egem lítendő, h ogy  az in tézeti h iva ta ltisz t F arkass R óbert, egyéb teendői 
m ellett nevezetesen  a fogalm azás körül tett az in tézetnek  je les szolgá latokat.

M int az in tézet ad m in isztratió i ü gye it az em líte tt h ivata ltiszt segéd- 
kezése m ellett vezető  egyén  legjobban íté lh etem  m eg kü lönben  am a lényeges  
segélyt is, m elyet a nagym éltóságu  m in isztér iu m , m éltán yo lva  az in tézeti 
ügyforgalom nak jelen ték en y  em elkedését, egy habár egyelőre csak ideig lenes  
díjnoknak engedélyezése á lta l nyújtott, de csakis e körü lm ény tévé lehetővé, 
hogy a fokozottabb követeléseknek  e téren  is m egfelelhettünk .

K iadványainkra térvén  át, m indenek  e lőtt m egjegyzem , m ik én t az 
évkönyv szerkesztését a lefo lyt évben is H alaváts Gyula segéd-geolog  te l- 
jes íté  buzgalom m al, sz in tú gy  k izárólag az ő érdem e az in tézeti k iadványoknak  
pontos és haladék  n élk ü li e lju ttatása  az illető  rendeltetési helyekre, m it m in t  
az in tézet érdekében fekvő tényt, itt készségesen  elism erek.

A «M itthe ilungen» -ék  körüli szerkesztői teendők kifogástalan legombo- 
lyítását most is telegdi R oth L ajos kartársunknak köszönjük.

A múlt évben befejezést nyert az intézeti évkönyv Yl-ik kötete, a 
mennyiben kiadhattuk ennek 5—10 füzeteit úgy évkönyvünk magyar szöve
gében mint a külföldnek szánt «M itth e ilu n g en»-ekben.

K iadásra k e r ü lt: H alaváts GYULÁ-tól —  Ő slénytan i adatok D élm agyar - 
ország neogen  korú ü ledékei faunájának ism eretéhez. I. A langenfeld i p on tu si 
koréi fauna YI. 5., dr. P osewitz TivADAR-tól —  Az arany előfordulása R om eo  
sz igetén  YI. 6., dr. Szterényi HuGÓ-tól —  Az Ó -Sopot és D o lnya-L yubkova  
(K rassó-Szörény m egye) között lévő terü let eruptiv  kőzetei VI. 7., dr. Staub 
M óR icz-tól —  H arm adkori növények  F elek  vidékéről YI. 8., dr. P rimics 
GYÖROY-től —  A fogarasi havasok  és a szom szédos rom ániai h egység  geo lóg ia i 
v iszon ya i YI. 9 ., végre dr. P osewitz TivADAR-tól —  F öld tan i közlem ények  
B orneo szigetéről. I. A szén  előfordulása B orneo szigetén . II. F öld tan i je g y 
zetek  K özép-B om eoról YI. 10.

T érképeink közü l átadatott a könyvkereskedésnek az Fs =  Székes/ehérvár  
és vidéke  czím ü lap  2-ik , az új sz ín k u lcs szerint festett kiadása, va lam int e lk é
szü lt s részben forgalom ba is adatott a zM 7 =  T a sn á d -S zilá g y -S o m lyó  vidéké
nek térképe s ennek m agyarázó szövegének elkészü lte  illető leg  k inyom atása  
után  áruba bocsáttatik  a többi része is.
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Említést tevén a magyarázó szövegekről, tájékozásúl meg kell jegyez
nem, hogy t. i. a magy. kir. földtani intézet, látván ama kelendőséget, mely
nek földtani térképei mindinkább örvendenek s óhajtván az országos földtani 
felvételeknél elért, eredményeket a gyakorlati életre minél hasznosabbá tenni, 
a múlt évben indítványt tett a nagyméltóságú minisztériumnak, miként az 
ezentúl újonan megjelenendő lapjait könnyen használható, rövid magyarázó 
szöveggel látandja el, ezeknek használhatóságát ezáltal lényegesen biztosítván 
nemcsak a tudomány, de, a mi igen fontos, a gyakorlat embereire nézve is. 
Azt hiszem, helyes utat választottunk itt s legyen jutalmunk, hogy az ez úton 
nyujtottat a gyakorlat férfiai minél számosabban használják. A nagyméltóságú 
minisztérium a tett indítványt azonnal elfogadni kegyeskedvén, mint első 
gyümölcsét a nevezett megállapodásnak a Cs =  K is-M a rto n  czímü lapnak 
telegdi R oth Lajos által írt magyarázó szövegét nevezhetem, mely már for
galomban van.

Még egy eseményről kívánok szólani, értem a Magyarhoni Földtani Tár
sulat Közlönyének a lefolyt évben a magy. kir. földtani intézettel közösen 
való kiadását, mely intézkedés az említett társulat választmányában még 1882 
deczember havában megpendített eszmének a kifolyása. Kétséget nem szen
vedhet, hogy ama testvéri viszony, mely a társulat és az ezzel közös czélra 
törekvő m. k. földtani intézet közt emiek keletkezése óta fennáll, ez által szép 
kifejezést nyert külsőleg is, és óhajtom, hogy ama még szorosabb viszony, 
mely az ez irányban megtett lépésekre a nagyméltóságú minisztériumnak 
1883 február 19. — 3001 sz. alatt kelt elhatározása következtében egyelőre 
lehetségessé vált, s melynek kifejezés adatott az eddig kizárólagosan társulati 
folyóirat módosított czímében is, minél üdvösebb legyen úgy a társulat, mint 
az intézetre. Legyen meggyőződve a magyarhoni földtani társulat, hogy az 
országos intézet mindenkor tőle telhetőleg pártolni fogja nemes czéljait és 
törekvéseit, igen jól ismervén azt, hogy benne kulturtörekvéseink régi oszlo
painak egyikét bírjuk, azért bizonyára melegen óhajtja minden magyar geo
lógus, hogy a magyarhoni földtani társulat is végre megnyerhetné azt az 
anyagi támogatást, melyet valóban megérdemel úgy, mint az ország bármely 
tudományos társulata, s mely abba a helyzetbe juttatná, miként tudomá
nyunk ápolásában valamint ennek hazánkban való terjesztésében a leg
élénkebb tevékenységet fejthetné ki. De itt legyen szabad még egy megjegy
zést tennem.

Van egy irány, melyben a magy. kir. földtani intézet is még igen jeles 
szolgálatokat tehetne az országnak s ez az akadémiát végzett, sőt két-három éven 
át már szolgálatban volt, s így a praxis követeléseivel megismerkedett fiatal 
bányászaink hivatottjainak — mondjuk mintegy két éven át tartó — további 
kiképeztetése a geológiában az intézetnél, úgy előadások megtartása, mint az 
országos földtani felvételekbe való bevezetés útján.

Az eszme nem új, ezt korántsem vindicálom magamnak, mert e tekin
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tetben egyszerűen a bécsi földtani intézetre utalhatok, de bogy kö
vetkezményeiben áldásos volt ott, hol alkalmazták, ez már erős meggyő
ződésem.

Mint a bányászat hajdani növendéke ismerem ennek igényeit, de tudja 
minden elfogulatlan bányász, hogy az okszerű bányászatnak alapja egyedül 
csak a földtan lehet s ha ez tény, mint valóban tény, akkor csakis kívánatos de 
sőt szükséges, hogy fiatal bányászaink erre hivatottjainak megadassák a lehe
tőség, miként az akadémián megtett tanulmányaik után, hol az első bevezetést 
nyerték tudományunkba s miután a gyakorlatban, — s erre súlyt fektetek, 
— megismerkedtek ennek követeléseivel, az erre ma már igen illetékes hazai 
földtani intézetnél maguknak magasabb, a bányászat czéljait hathatósan 
támogatni hivatott kiképeztetést szerezhessenek a geológiában és a mire szin
tén nagy súlyt fektetek, nemcsak az országos gyűjtemények nyomán meg
tartandó előadások meghallgatása által, hanem a földtani felvételekben való 
résztvétel útján is.

Meggyőződésem, hogy ezen eljárás czélirányosan követve, az országnak 
valóban latba nem eső megterheltetése mellett, nem hosszú idő leteltével 
hazánk bányászatának oly férfiakat állítana rendelkezésére, a kik nehéz 
hivatásuknak megfelelni bár mily körülmények közt képesek lesznek.

Ez is egy neme tudományunk populárizálásának s azt vélem, végső 
eredményeiben a legáldásosabbak egyike.

Nem tehetek egyebet, minthogy e kínálkozó alkalommal felvetem ez 
eszmét s egyedüli óhajom, vajha gyenge szavaimat ezeknek támogatása 
követné ama körök részéről, melyeknek hatalmas pártfogása alatt a most még 
csak eszme megtestesülést is nyerhetne bányászatunk valódi érdekében.

Végre még a nagyméltóságú földmivelés, ipar és kereskedelmi m. k. 
minisztérium iránt érzett mély köszönetünknek óhajtunk kifejezést adni a 
kegyes pártfogásért, melynek első rendben köszönhetjük intézetünk fejlődé
sét. Ügyeink e kegyes felkarolásának köszönjük, hogy a lefolyt évben a már 
említetteken kívül szaporíthattuk tudományos segítő eszközeinket is, így 
nevezetesen beszerezhettünk egy Nachet-féle új rendszerű microscopot 1200 
frank értékben; legmélyebb köszönettel tartozunk továbbá a nagyméltósága 
közmunka és közlekedésügyi m. k. minisztériumnak s egyúttal a magyar 
államvasutak tekintetes igazgatóságának ama nem eléggé méltányolható 
támogatásért, melylyel az országos geologokat hazánk földtani viszonyainak 
felderítése körül kifejtett tevékenységükben mindenkor pártolták, de ez az 
eset forog fenn különösen az I. cs. k. szab. dunagőzhajózási társulat 
valamint az osztrák-magyar államvaspálya tekintetes igazgatóságainak irá
nyában is.

Midőn e beszámoló jelentésem végén ennek fonalán még egyszer 
visszapillantok a m. k. földtani intézet által a lefolyt évben végzettekre, 
azon benyomást nyerem, hogy úgy felebbvalóink valamint a többi illetékes



körök ítéletét ama nyugodtsággal várhatjuk, melyet a tudat kölcsönöz, 
hogy kötelességünk teljesítésénél mindenkor erőnk és legjobb tehetségünk 
szerint jártunk el.

Budapest, 1884 márczius havában.

A m agy. kir. fö ld tan i in tézet igazgatósága 
B öckh J ános.
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H. FÖLVÉTELI JELENTÉSEK.

1 . J E L E N T É S  A Z  1 8 8 3 .  É V  N Y A R Á N  A  D U N A  J O B B  P A R T J Á N  
O -S Z Ő N Y  É S  P I S Z K E  K Ö Z T  F O G A N A T O S Í T O T T  F Ö L D T A N I  R É S Z 

L E T E S  F Ö L V É T E L E K R Ő L .

Dr. H ofmann KÁROLY-tól.

Az 1883-iki év nyarára két, egymástól távoleső munkaterület geoló
giai vizsgálása jutott számomra; föladatom volt először is, hogy Magyar- 
ország részletes térképe F.6. lapjának a Duna jobb partjára Ó-Szőny és 
Piszke közé eső területét geologiailag részletesen fölvegyem, azután pedig 
az éjszaknyugati Erdélyi Határhegység és környékének földtani részletes 
megvizsgálását, melyen az utolsó évek óta működöm, kelet felé tovább 
folytassam. E munkatervem azonban előre nem látható, igen kellemetlen 
akadályba ütközött. Ugyanis az első vidéken való fölvételek kezdete alatt 
megbetegedvén, kénytelen valék a külső munkálatokat huzamosb időre 
félbeszakítani, annyira, hogy csak szeptember hó második felében fejez
hettem be a dunamelléki terület átvizsgálását. Ennélfogva csak ezután 
fordulhattam keleti területembe, hol a fölvételek bezártáig, október hó 
10-ikéig működtem. Itt az éjszaknyugati Erdélyi Határhegység átvizsgálá
sát, megelőző fölvételeimhez nyugat- és éjszakra csatlakozva, a hegység 
déli felében Kis-Nyires környékéről keleti irányban tovább folytattam. 
Az idő rövidsége és a részleteiben igen bonyolódott földtani viszonyok 
miatt e vidéken természetesen már csak aránylag igen kis területet tér
képezhettem földtanilag, mely Kis-Nyires és Leménytől kelet felé Nagy- 
Búny és Bév-Körtvélyesig terjed; legnagyobb része Szolnok-Doboka- 
megyéhez tartozik, helyenként Szatmármegyébe is átnyúlik. A földtani 
viszonyok ezen a területen egészen hasonlókép folytatódnak, mint a hegy
ség szomszédos, előbb átvizsgált részein, melyekről megelőző évi jelenté
seimben szóltam. Minthogy jövőre a nélkül is ennek a hegységnek az 
átvizsgálását folytatom, túlságos ismétlések kikerülése miatt helyesebbnek 
tartom az idei kis részlet földtani viszonyairól megjegyzéseimet jövő évi
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jelentésembe belefoglalni. A következőkben tehát csupán a dunamelléki 
területre szorítkozom, az ennek fölvételénél nyert eredményeket vázolván, 
a mennyiben ezt egyrészt ezen, bizonyos időköz kötött évi fölvételi jelen
téseink czélja megkívánja, másrészt pedig a gyűjtött anyagnak eddig csak 
részben foganatosíthatott tüzetesebb átvizsgálása megengedik.

A Duna jobb partján általam megvizsgált területet éjszak felé a 
Duna, dél felé a részletes térkép F.6 lapján ábrázolt vidék déli széle, nyu
gat felé O-Szőny mellett a római Castrum Bregetium helyén, kelet felé 
pedig Piszke nyugati vége mellett átfektetett meridionalis vonal határolja; 
nyugati része Ivomárommegyébe, keleti része Esztergommegyébe esik, me
lyeknek újólag változott közös határa Neszmély és Süttő közt szeli át 
területünket. Kelet felé a H antken úr által J86S-ban fölvett esztergomi 
barnaszénterülethez, dél felé a W inkler úr által ugyanabban az évben, nyu
gat felé pedig bold. Stürzenbaum J ózsef által 1879-ben vizsgált területhez 
csatlakozik. Orographiailag és földtanilag két részre, egy nyugati s egy 
keleti részre szakad; az előbbi egyrészt az Alpesek és Kárpátok kapcsolata 
közt, másrészt a Magyar Középhegység közt elterülő komáromi medenczé- 
hez, az utóbbi egészen a Magyar Középhegységhez tartozik, még pedig 
ennek éjszak felé kinyúló hegycsoportjához, mely legmagasabb csúcsa 
szerint Gerecse-hegységnek neveztetik. Területem e két részét a Duna- 
Almásnál torkoló Tatai patak választja el. A következőben a két terület
reszt külön tárgyalandjuk.

A szóban forgó terület n yu g a ti része alacsony, lapályos, déli részé
ben párhuzamos homokbuczkák által laposan hullámos vidék. Talaját a 
térképen mint fo ly ó  a llu v iu m o t és f u t ó  hom okot, s az elsőbbit ismét mint 
homokos-agyagos ta la jt, zsomhékos ta la jt és kavicsos ta la jt különböztet
tük meg.

Ezen terület talajának túlnyomó részét a legnagyobbára a Duna 
lerakta homokos-agyagos folyó alluvium csaknem egyenes lapályai a Duna 
és mellékágai mentén alkotják, melyek közt a régi Duna-ágakban és ezen 
folyam mellékágaiban stagnáló vizek alacsonyabb zsombékos, s csak mes
terségesen lecsapolt turjánokban húzódnak tova.

A Dunaparttól ezen a homokos-agyagos alluvialís lapályon dél felé 
haladván, mintegy két kilométernyi távolságban a folyam jelenlegi, nyu
gatról kelet felé irányult medrétől ehhez párhuzamosan elvonuló, többé- 
kevésbbé homokos kavics-szalagra akadunk, mely világosan a Duna egyik 
régi partja mentén emelkedik ki az E. felé előtte elterülő, kissé alacsonyabb 
homokos-agyagos alluvial síkból. A kavics-szalag területem nyugati hatá
rát Béla pusztánál szeli át s onnan kelet felé Almás pusztán tül követhető, 
hol a Tatáról jövő völgynek kissé alacsonyabb, tágas, homokos-agyagos 
alluvialis talpa elmetszi. A kavics felülete több méterrel magasabb, mint a 
Duna jelenlegi szintája; anyaga nem különbözik attól, melyet a Duna
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medre fenekén tovább tol s főleg apró, jól meggömbölyödött kvarcz-göré- 
lyekből áll. Kétségtelen, hogy a szóban levő kavicsterassot a Duna rakta 
le, régi időben, midőn medre még valamivel kevésbbé mélyen volt kivájva, 
s a folyam ezen a vidéken jobban dél felé folyt, mint jelenleg.

Az im é n t em líte tt  k a v iesv o n u la ttó l d élre  p árh u zam os, h osszú ra  n y ú lt , 
k esk en y  b u czk a v o n u la to k  á lta l h u llá m o s , la za  fu tóh om ok -terü let c sa tla k o 
zik , m e ly  egyrészt n y u g a tn a k  U j-S zőn y  fe lé , m ásrészt d é ln ek  T ata fe lé , 
te tem eseb b  tá vo lságra  terjeszked ik  tú l terü le tem  határa in  s csak  k is részt  
esik  m eg  ez u tób b in ak  határa in  b e lü l. A n y u g a t fe lé  szo m széd o s S türzen- 
BAUM-féle la p o n  ki v a n  je lö lv e , a d él fe lé  csa tlak ozó  la p o k o n  p ed ig  n in cs  
k ü lö n  v á la sz tv a  a lö sz tő l, m e ly  továb b  d é l fe lé  uralkod ik . A k av icscsa l 
va ló  ér in tk ezés ö v éb en  n é m e ly  h e ly en  tisz tá n  lá th ató , h o g y  az e lső  a 
b u czk ás la za  h om ok  a lá  m erü l. A h om ok b u czk a  v o n u la to k  itt a sz o m sz é 
dos M agyar K ö zép h eg y ség  főcsap ásáh oz harántos, é jsza k n y u g a t-d é lk e le ti 
irányt k ö v e tn ek ; h a so n ló  é jsza k n y u g a t-d é lk e le ti irán yzást m u tatn ak  a 
m agyar m ed en cze  o ly  sok  h e ly é n  m egegyező  je lle m m e l ism étlő d ő , k isebb-  
n ag y o b b  k iterjedésű , laza , buczk ás h o m o k terü letek  n a g y  részén ek  buczka- 
v o n u la ta i is . E zek et a h u llá m o s, la za  h om ok terü letek et, je l le m z ő , töb b é- 
k evésb b é  p árh u zam os bu czk a  v o n u la ta ik k a l, az in tézetü n k  á lta l eszk özö lt  
fö lv é te le k n é l á lta lá n o sa n  fu tó h o m o k -terü letek n ek  szoktuk  je lö ln i , m iv e l a 
n ép  n y e lv e  az afféle m ozgó  h om ok ta la jt té n y le g  fu tó h o m o k n a k  n e v e z i;  s i t t  
is e lő le g e se n  m ég  ezt a n ev e t h a szn á lo m  a m e g eg y ezés  m iatt. A buczkák  
k ele tk ezésé t a zo n b a n  n y ilt  k érd ésn ek  tek in tem , m e ly n ek  m agyarázatára  az  
id e i k is bevágó terü letem  term észe tesen  csak  a lá ren d e lt adatokat sz o lg á l
tath ato tt.

Bizonyos, hogy a homokbuczka-vonulatok laza anyaguk, általános 
alakjuk s elrendezésük által a szél összehalmozta, mozgó «Dünen»-képző
désekre nagyon emlékeztetnek; bár közelebbről tekintve, lényeges alakbeli 
különbségre akadunk, minthogy az utóbbiak képződésével összefüggő 
egyik sajátságához, az uralkodó szélirány felé való hosszoldaluknak lapos, 
az ellenkező, szélcsendes oldaluknak pedig meredek lejtőjéhez hasonló 
szabályosság a laza, buczkás homok-területeink nagy részénél legalább 
nem mutatkozik. Hogy ezeken a laza, többé-kevésbbé kopár homokterüle
teken a szél anyagmozgást s összefúvásokat folyvást eszközöl, szemmellát- 
ható s kétségtelen tény, s annyiban a futóhomok elnevezés általánosan 
kétségtelenül bizonyos jogosultsággal bir. Azt sem akarom kétségbe vonni, 
hogy vannak minálunk is egyes oly laza homokterületek, melyeket tudo
mányos nyelven is teljes joggal megilleti a futóhomok-területek neve, 
minthogy összehalmozódásuk lényegesen a légáramlatok műve. Azonban 
a hazánkbeli buczkás, laza homokterületek nagy részénél a széláramlatok 
hatásai csak másodlagos jelenségeknek látszanak, s úgy tetszik, hogy azok 
a párhuzamos buczkavonulatok, melyek ama területeket jellemzik, nagy
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jában véve semmikép sem tekinthetők: a légáramlatok által keletkezett 
terményeknek.

A mi e tekintetben leginkább ébreszt kételyt, nézetem szerint, az a 
körülmény, hogy úgynevezett futóhomok-területeink legnagyobb részénél 
a homokbuczkavonulatok föltűnő párhuzamosságot mutatnak a szomszédos, 
összefüggő talajú vidékek völgyeinek uralkodó irányával, holott e völgyek 
képződésére a légáramlatok hatásainak kétségtelenül semmi köze nincs, 
míg ellenben menetük uralkodó iránya a hegység emelkedési irányával 
való vonatkozásokat tanúsít. Ez a megegyezés nagyon föltűnően ötlik sze
münkbe, ha az intézetünk által kiadott részletes földtani térképen a Magyar 
Középhegységet és a magyar medenczének e köré csatlakozó régióját 
tekintjük át s a nevezett tünemények tekintetében közelebbről veszszük 
szemügyre. Nagyon is arra látszik utalni, hogy ama párhuzamos laza 
homokbuczka-vonulatok képződése sokkal inkább a folyó vizeknek a talaj 
általános lejtési viszonyai által szabályozott kivájó hatásával, mintsem 
állandó légáramlatok összehalmozó tevékenységével áll kapcsolatban.

Forduljunk most területemnek a Gerecse-liegyesoporthoz tartozó 
keleti részéhez. Ez ugyan azt a számos hossz- és harántos vetődési hasadás 
által belsőleg szétdarabolt hegyszerkezetet mutatja, mely a Magyar 
Középhegységet általánosan jellemzi, ha ennek ifjabb képződéseitől elte
kintünk.

Területünk eme keleti részének talaját a következő képződések alkot
ják, melyeket a térképen különválasztottunk; az idősebbről a fiatalabbra 
térő sorrendben sorolom föl:

1. Dachsteinmész (Ráti képlet).
2. Alsó liasz (veres márvány).
3. Középső dogger (vereses gümős márgás mészkő Stephanoceras 

Humphriesianum-mai).
4. Alsó tithon (szaruköves mészkő).
5. Alsó neokom (palás aptychus mészmárga [Berriasien]).
6. Közép neokom (lábatlani homokkő [Rossfeldi rétegek]).
7. Operculina agyag (közép eoczén).
8. Pannóniái (Congeria) rétegek.
9. Édesvízi mész

10. Homok és kavics Diluvium.
11. Lösz
12. Futóhomok.
13. Folyó vizek alluviuma.
A ráti dachstein- vagy megalodusz-mész területemnek legidősebb 

napfényre bukkanó képződése. Ennek d.k.-i részében néhány feltört rögben, 
lép föl Bikol puszta, Alsó-Vadács puszta és Duna-Szt.-Miklós közt, neve
zetesen az Asszony-, Teke-, Nagy- és Kis-Somlyó hegyen. E hegyek főleg

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. 12
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dachstein-mészből állanak, melyet a lejtőkön a magasra felnyúló lösz 
többé-kevésbbé elfed.

A dacbstein-mósz rendes, igen egyforma minőségében lép föl. Tömött 
szilárd mészkőből áll, rendes színe kékes vagy sárgásszürke, vagy fehéres; 
meglehetős szabályos, de többnyire vaskos padokban van rétegezve; vas
tagsága igen tetemes. Rétegeinek csapása és dőlése a különböző feltörések
ben nem egyforma. A Nagy-Somlyó hegyen, Duna-Szt.-Miklós mellett, a 
dachstein-mész k.d.k. felé, a tőszomszédos Kis-Somlyó hegy tetején szinten 
laposan k.é.k. felé dől; az Asszonyhegyen, Bikol puszta közelében, vala
mint a Tekehegyen, Alsó-Vadács puszta mellett, nagyban uralkodólag 
meredekebben, mintegy 20 foknyi é.k.-i réteglejtést mutat.

Fölismerhető kövületekben ezen a vidéken is általában igen szegény; 
ilyek közül csak JFec/u/oÚMS-maradványokat találtam benne, de ezeket is 
csak két helyen, hol azonban tömegesen fordulnak elő s egy egész padot 
alkotnak; t. i. a tardos-bikoli völgynek a tekehegyi dachstein-mész részle
ten való szoros alsó torkolatán, a tardosi veres már vány bányákhoz vezető, 
összeomlott vasút mellett, s valószínűleg ugyanezt a padot az Asszonyhegy 
gerinczén, közel k.-re ennek legmagasabb csúcsától. Azonban mind a két 
helyen a héjak a kemény kőzettel annyira össze vannak nőve, hogy alig 
sikerül belőlük fajilag meghatározható példányokat kikalapálni.

Jura-beli képződések a Gerecse-hegységnek általam vizsgált kis 
részén eddig még nem voltak ismeretesek; itt oly csekély részletecskékben 
mutatkoznak a felszínen, hogy csak véletlenül vagy igen részletes bejárá
soknál födöztethettek föl; de több tekintetben érdekesek. Ellenben a hegy
ségnek szomszédos, H antken és Winkler urak által fölvett részén nagyobb 
kiterjedésben fordulnak elő s igen nagy gyakorlati fontossággal bírnak, 
minthogy alsó, gyönyörű egyenes táblákban reteges része a már régóta 
nagy mértékben fejtett, híres műkövet, a Gerecse-hegység úgynevezett 
veres márványát képezi. A főleg vereses mészkövekből álló jurabeli soro
zat részletesebb taglalásának és kormeghatározásának igen nehéz kérdésére 
nézve azon időben, midőn a részletes fölvételek történtek, aránylag csak 
kevés adatot nyertek. Azóta H antken úr, mint az évi jelentésekből tudva
levő, e képződések megkezdett tanulmányozását folytatta s erre nézve, 
1879 iki évi jelentésében előzetes rövid közlést tett, megnevezvén azon 
szintájakat, a melyeket ő azokban a képződésekben addig megkülönböz
tetett.*' E rövid közlemény a régibb adatokat részben helyreigazítja, s 
fontos haladást jelez a szóban levő képződések bonyolódott viszonyainak 
földerítésében. Annál kevésbbé szándékom H antken úrnak folyamatban 
levő ebbeli vizsgálatait megelőzni, minthogy a következő közléseimben a 
nekem vizsgálásra kitűzött terület néhány jura előfordulására szorítkozom,

* Jelentés a m. kir. földtani intézet 1879-ik évi működéséről, 10. lap.
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melyek, mint mondám, eddig még nem voltak ismeretesek s azonfölül 
a Gerecse-hegység egyéb részein előforduló jurabeli rétegsorának csak 
néhány tagját képviselik.

Alsó liasz Területem csaknem valamennyi dolomithegyén, a Teke- 
Nagy-Somlyó- és Asszonyhegyen, a dachstein-mész hátán térileg igen 
jelentéktelen, alsó liaszbeli mészkőrészletek mutatkoznak, melyek a 
Gerecse-hegység veres márványösszletének legmélyebb részéhez tartoznak.* 
Aprócska denudatiói relictumai ezek a dachstein-mész fölött elterült volt 
jurakorbeli rétegsorozatnak, melyből a szomszédos, kisebb-nagyobbrészt 
dachstein-mészből álló hegyek némelyikén, jelesen a Pisznicze-, Gerecse- 
és a Bányahegyen, nagyobb rögök maradtak meg. A nevezett alsó liaszbeli 
kis részletek vastagsága igen csekély, rendesen néhány lábnál alig több ; 
kiterjedésük is többnyire igen kicsiny, annyira, hogy némelyek a nagy 
eredeti fölvételi térképen ki sem jelölhetők, vagy épen csak laza, szórvá
nyos tömbökre szorítkoznak.

Ezek a legmélyebb, közvetlenül a dachstein mész fölött fekvő, alsó 
liaszbeli rétegek világosszürke, sárgás, hús- vagy téglaveres foltos mészkő
ből állanak. A dachstein mésztől vereses szinök s kevésbbé vaskos padok
ban való rétegzésük által már külsőleg különböznek, de átlag vastagabb 
padokat képeznek és világosabb s nem oly egyforma szintiek, mint a mű
kövekre használt veres márvány főtömege. Az alattuk levő dachstein mész
szel megegyező irányban dőlnek, de arra, úgy látszik, kissé discordansan 
vannak ráhelyezkedve.

Gyakori, meg nem határozható crinoida-nyéltagokon kívül egyéb 
kövületeket is tartalmaznak, főleg brachiopodákat, ritkábban cephalopo- 
dákat, gasteropodákat és acephalákat. Jobb, meghatározható kövületeket 
azonban általában igen kell keresni.

E tekintetben legkedvezőbbnek mutatkozott a szóban forgó alsó 
liasz-mészünknek egy apró, közvetlenül a dachstein-mészen fekvő részle- 
tecskéje a Tekehegy k.-i gerinczén. Egyes tömzsök itt telve vannak jó kar
ban levő brachiopodákkal, melyek a kissé mái lőtt kőzetből szépen kivál

* A Gerecse-hegység veres márványa, melyet tudvalevőleg főleg a Pisznicze-, 
Gerecse- és tardosi Bányahegyen nagy kőbányákban fejtenek, H antken  úr újabb 
vizsgálatai szerint (i. h. 10. lap) az alsó és közép ő liaszhoz tartozik. 0  abban két 
szintájt különböztet m eg : alsó liaszt Am m onites hungaricus-szal, és középső liaszt 
Amm onites Hantkeni-v&l. A felső liasz- és alsó doggerbeli kövületek, melyek a veres 
márványból idéztetnek, nem ebből, hanem e fölött levő rétegekből valók ; ezek petro- 
graphiailag is kissé eltérnek a márványösszlettől s műkőre nem alkalmasak. A m ár
ványból jobb, meghatározható kövületek igen ritkán kaphatók. Némi gyakorlattal 
az ebből és a felső liasz meg a doggerből való kövületeket többnyire m ár a kőzet 
szerint is meg lehet különböztetni.
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nak. Az itt gyűjtött kövületek közül a kővetkező fajokat határozhattam 
meg közelebbről:

Spiriferina pinguis, Z ie t . ig e n  r i tk a .
Sp. cfr. brevirostris i. r.
Rhynchonella Cartieri, Op p . m e g le h . g y ak .
Rh. pseudopolyptyeha, B őckh (a  k ö ss e n i Rh. fissicostata-h o z ,  Sás. 

ig e n  k ö ze l á lló  faj) gy.
Rh. securiformis, H ofm. nov. sp. (a Rh. palmata, Op p . és Rh. f ia ld  - 

him, Gemm. közt álló, mind a kettőnél kisebb alak, mely az 
epplényi (Bakony) alsóliaszban is előfordul) r.

Terebratula Baconica, B őckh ., fö lö tte  g y ak .
T. aff. gregaria, Sss. (a kösseni fajhoz igen közel álló, sőt talán 

azonos, ennél valamivel kisebb alak) r.
T. Erbaensis, Sss. (a gyűjtött példányomat a felső liaszbeli alaktól 

nem bírom megkülönböztetni).
T. Aspasia, M ng h , v a r . minor, m. r.
Waldheimia mutabilis, O p p . n e m  r.
Discohelix orbit, Ess. r.
Aegoceras cfr. Hagenowi, D n k . (teljesen megegyezik a B őckh által a 

Tűzköves hegy aljáról (Herend mellett) a bakonyi alsó liasz 
legmélyebb rétegeiből ezen néven fölsorolt fajjal) gy.

Ezen utóbbi ammoniton kívül még egy új Phylloceras sp., valamint 
egyéb, többnyire aprócska ammouitok, melyek ugyan nem ritkák, de me
lyekből nem bírtam biztosabban meghatározható példányokra szert tenni.

A N.-Somlyóliegy nyugati gerinezén, szintén közvetlenül a dachstein- 
mész fölött mutatkozó, apró, vékony, alsó liasz részletecskékből egy helyen 
(a hol egy kis kutató kőbánya van) a következő alakokat találtam:

Rhynonchella securiformis. H ofm . n. sp .
Terebratula Aspasia, M n g h . v a r. minor.
Reden Hehli, d’Okb. (tömegesen lép föl egyes fekveteket alkotva; 

kicsiny, a mint a Ehőne-medencze angulatum-rétegeiben elő
fordul).

Az Asszonyhegy gerinezén a tetőtől k.-re előforduló alsó liasz-fosz- 
lányban, szintén alig egy-két lábnyira a dachstein-mész fölött

Spiriferina obtusa-1, Op p . és egy e d d ig  m é g  k ö z e le b b rő l m e g  n e m  h a 
tá ro z o tt  Rhynchonella s p .- t  g y ű jtö tte m , m e ly  u tó b b i  a  te k e h e g y i a lsó  lia sz - 
ré s z le tb e n  is e lő fo rd u l.

Az Asszonyhegy déli oldalán egy vetődés mentén az alsó liasz-mészből 
egy valamivel vastagabb részlet maradt megtartva, de szintén csak csekély 
kiterjedéssel bir. Ebben, közel a gerincz alatt, egy eredménytelen kutató 
kőbánya van, melyben a veres márványösszlet alsó liaszbeli részének a 
dachstein-mész fölött már valamivel magasabban fekvő rétegei vannak
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föltárva. A mészkő itt kemény, vékony, egyenes táblákban van rétegezve; üde 
részén egyformább, sötétebb vörös * s palaeontologiailag is uralkodóbb 
cephalopodái által, már inkább az adnethi rétegek faciesét viseli, melyben 
a veres márvány főtömege ki van képezve. Az e kis kőbányában föltárt 
veres márványrétegek s az alattuk levő dachstein-mész közt csekély, alig 
néhány ölnyi köz van. Szintén még crinoida- nyéltagokat helyenként 
bőségesen tartalmaznak. Az előforduló kövületek fölötte szilárdan össze 
vannak nőve a kemény kőzettel, s csak a légbeliek által már jobban meg
támadott részletekből sikerül itt-ott valamire való példányokat kikalapálni.

E kis helyen, ismételt, hosszabb fáradozás daczára, csak igen kis 
mennyiségű kövületeket gyüjthettem, melyek közül a következőket emlí
tem föl:

Rhynchonella sp . (a Eh. glycina-va l G em m . ro k o n ) .
Terebratula Erbaensis, S u e s s .
Phylloceras cylindricuni, Sow.,

továbbá két, valószínűleg uj, tágas köldökéi Phylloceras-faj, melyeknek 
egyike a Ph. Stellá val, Sow., külsőleg megegyezik, de lobavonalában ettől 
határozottan eltér, ép úgy a rokon erdélyi alsó liaszbeli Ph. transylvanicum, 
HAU.-tól is. Néhány töredék sejteni engedi, hogy az Aegoceras angulatum, 
vagy legalább ehhez hasonlókép bordázott ammonit is előfordul.

E kövületek kétségtelenül bizonyítják mindezeknek a mészkőrészle
teknek alsó liaszbeli korát.

A mi közvetlenül a dachsteinmész fölött levő brachiopodás mészkőré
tegeket illeti, ezek faunulájuk és kőzetminőségük által a Hierlatz-rétegekre 
igen emlékeztetnek, melyekkel több speciest közösen bírnak (R hyn
chonella Cartieri, Spiriferina pinguis, Sp. alpina, Sp. cfr. brevirostris: 
Discohelix orbis) ; de a Hierlatz-rétegeket jellemző, föltűnő rhynchonellák 
és terebratulák hiányzanak itt, míg viszont az itt gyakrabban előforduló 
alakok a Hierlatz-rétegekben nem, vagy csak gyéren lépnek föl. De a leg
nagyobb s valóban meglepő megegyezés mutatkozik azon a Bakonyban, 
Herendnél, a Tűzköveshegy alján s az ottani alsó liasz legmélyebb részén 
mindjárt a dachsteiú-mész fölött előforduló, fehéres, brachiopodákban bő
velkedő mészkőrétegekkel Aegoceras cfr. ELagcnowi-vaX, melyeket B öckh 
megkülönböztetett, s melyekre nézve valószínűvé tette, hogy azok már az 
arietitek szintájánál idősebb legalsó liaszhoz tartoznak.*

Ezekkel kövületeik legnagyobb része (Rhynchonella Cartieri, Rh. 
pseudopolyptycha, Spiriferina alpina, Waldheimia mutabilis, Terebratula 
Baconica, Aegoceras cfr. Hagenowi), s közte a leggyakoribb s legjellemzőbb 
alakok, közösek.

A megegyezés a helyezkedésben, a petrographiai minőségben s a mind -

Bakony déli részének földt. visz. II . rész. M. k. földt. int. évk. III . köt. 7. 1.
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két helyen csak csekély számú fajból álló faunula közt a Magyar Közép- 
hegység oly távoleső pontjain, bizonyára igen érdekes és örvendetes; a 
szóban levő rétegek kora egyenlőségét bizonyítván, nagyon támogatja azon 
szintáj elkülönítésének jogosultságát, melyhez ezek a rétegek tartoznak.

A k é t h e ly e n  k ö z ö se n  s m e g le h e tő s  g y a k ra n  e lő fo rd u ló  fo n to s  a m m o - 
n it ,  Aegoceras cfr. Hagenowi, té n y le g  k ü ls ő le g  fö lö tte  m eg eg y e z ik  az  é js z a k 
n é m e t p s ilo n o t- ré te g e k  e g y b e v e te tt  a la k já v a l  és ig e n  n y o m a té k o s a n  szó 
la n a  a  k é rd é s e s  r é te g e in k  m é ly  a lsó  l ia s z b e l i  k o ra  m e l l e t t ; de , fá jd a lo m , sem  
a  B öckh, sem  az  á l ta la m  g y ű jtö t t  p é ld á n y o k o n  a  lo b a v o n a la t  n e m  le h e t  
k ip ra e p a rá ln i, m e ly  az  Aeg. Hagenowi-n á l  ig en  je l le m z ő ;  így  te h á t  az  evvel 
v a ló  a z o n o ss á g  b iz to s a n  k i n e m  m u ta th a tó .  A p la n o r b is -  v a g y  a n g u la tu m -  
ré te g e k n e k  m e fe le lő  m é ly  a lsó  lia s z b e li s z in tá j r a  u ta l n a  az a  k ö rü lm é n y  
is, h o g y  a  b r a c h io p o d á k  k ö z t n é h á n y  (Rhynchonella pseudopolyptycha, 
Ter ehr atula cfr. gregaria) r á t i  a la k o k h o z  ig e n  h a s o n l í t ,  ső t v e lő k  r é s z 
b e n  ta l á n  a z o n o s .

A tárgyalt legmélyebb, brachiopodás, alsó. liaszbeli rétegek a Gerecse- 
hegységben általánosabb elterjedéssel bírni látszanak, mint H antken úr 
régiebb adataiból kitetszik.* A Pisznicze-hegyen a márványösszlet alul 
tényleg ugyanazokkal a brachiopodákat tartalmazó, vaskosabb crinoida- 
mészkő padokkal kezdődik, melyeket műkőre már nem fejtenek; azokban 
rövid keresés után W aldlmmia cfr. mutabilis-t, Spirifcrina alpina-t és egy 
kis Pdiynchonellá-1 gyűjtöttem, mely a tárgyalt rétegekben a Tekebegyen 
és Asszonybegyen is előfordul.

Vájjon az Asszonyhegy déli oldalán a gerincz alatt levő kőfejtő
ben föltárt alsó liaszbeli vékonytáblás, veres márványrétegek, melyek már 
valamivel feljebb vannak a dachstein-mész háta fölött, — vájjon e rétegek 
ugyanahhoz a szintáj hoz tartoznak-e, mint a tárgyalt világosabb, brachio
podás mészkőrétegek Aeg. cfr. Hagenowi-val mindjárt a dachstein-mész 
fölött: erre nézve a belőlük eddig előttem levő néhány kövület biztosabb 
feleletet nem ad. A térképen egyelőre mind a kettőt egy színnel jelöltem.

Területem egyéb jura-előfordulásai a jurasorozatnak két sokkal ifjabb 
tagjához, a középső dogger és alsó titlion-hoz tartoznak, mely utób
bival a Gerecse hegységben ismert juraképződések végződnek. Területem
ben mind a két szintáj csak egyetlen, kicsinyke helyen, a Papr étár okban, 
bukkan a felszínre. Ez a hely a feljebb következő, alsó neocombeli szin
tájra nézve is igen érdekes föltárást nyújt, s viszonyait itt kissé tüzeteseb
ben bátorkodom előadni. A mellékelt ábra az ott megfigyelhető rétegek 
szelvényét vázolja.

A Paprétárok a Felső-Vadács pusztától nyugatra következő első árok, 
mely a Felső-Vadács puszta fensíkjától eleintén é.k.-nek, azután é.-nak a

* Esztergomi barnaszénterület. M. kir. földt. int. évk. I. köt. 52. 1.
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Czigány bükk-, meg a Hajósvölgy egyesülésén levő ü. n. Papréthez lehuzó- 
clik. Lent a völgyben lösz borítja a felszínt, s a Paprétárok alsó részében 
nem szolgáltat föltárásokat, míg fölfelé haladva, ott, a hol a hegylejtő 
a Felső-Vadács lösz borította fensíkjához emelkedik, az árokban egy me
redek falhoz érünk, melyen vaskos padokra osztott, téglaveres, márgás, 
gümős mészkő (a )  hirtelen merül a felszínre egy é ny.-ról d.k. felé irányult 
hárántos vetődés mentén.

E vetődés é.-i oldalán, völgynek lefelé, a veres, márgás, gümős mészkő
rétegekét a közép neoeomkori lábatlani homokkő-összlethez tartozó, piszkos 
zöldesszürke, behintett, aprócska, szenesedett növényfoszlányokat tartal
mazó, homokos és kissé márgás, palás agyag (d) metszi el. A palás agyag

D él. Észak.

a, középső dogger ; b, alsó titkon  ; c, alsó neokom ; d, középső neokom ; e, lösz.

a hegységtől el, laposan é.k. felé dől; közvetlenül a vetődés mentén föl
felé van hajlítva. A veres, márgás, gümős mészpadok a vetődésen é. felé 
le vannak hajlítva, de mindjárt feljebb könyökben ellenkező, a hegység 
felé irányult d.ny.-i, meglehetős lapos dőlést váltanak, mely a feljebb kö
vetkező rétegekben is uralkodik.

A veres, márgás, gümős mészkő itt összesen alig két-három méternyi 
vastagságban van föltárva. Egyes, meglehetős rossz karban levő ammoni- 
tokat tartalmaz. E helyen benne következő alakokat találtam :

Stephanoceras Humphriesianum, Sow. 2  db.
St. cfr. Bayleanum, Opp. 2 db.
Phylloceras mediterrán emu, Neum. 2 db. 

miből világosan kitűnik, hogy itt a középső doggerben vagyunk.
H antken űr is már az előbb idézett jelentésében említ középső 

doggert Sphaeroceras meniscum-mal a Pisznicze-hegyről és (bizonyára csak 
tévedésből alsó dogger néven) Steph. Bayleamm-msX  Lábatlan vidékéről 
a Bersegh-hegygyel szemben nyugatra.
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A közép doggerbeli veres gümős márgás mész még nem tartalmaz 
szarukövet.

Fölötte, összesen mintegy 2 mét. vastagságban, az alsó tithon ( bJ 
következik. Ez áll sötétebb veres, kissé palás, kovás, kövületekben szegény 
mészkőből veres vagy sárgás szarukő-gümők és kisebb-nagyobb kiterje
désű lentikuláris fekvetekkel; az utóbbiak lent túlnyomóak, fent egy kb. 
Va méter vastag, sötétveres mészpadból, telve jól, héjastól megtartott 
ammonitokkal.

Ebből az utóbbi mészpadból a következő, határozottan alsó tithoni 
faunulát gyűjtöttem :

Terebr alula cfr. Misilmerensis, Gemm. 1 töredékes db.
Pederi Rogoznicensis, Zitt. 1 db.
Lytoccras cfr. sutile, Opp. 1 jellemző töredék.
L yt. montanum, Opp. 6 db.
L yt. sp. 1 db.
Phylloceras serum, Opp. 1 db.
Ph. ptychostoma, Ben. 2 db.
Ph. ptychoicum, Quen. 4 db.
Ph. Kochi, Opp. 1 db.
Ph. mediterraneum, Neum. 4 db.
PLaploceras Staszyczii, Zeuschn. 4 db.
Simoceras Volanense, Opp. 1 db.
Perisphinctes cfr. colubrinus, B e in . 1 tö re d é k .
Per. Malettianus, Font. 1 db.

P t ' SJp I valószínűleg új, szép, gyakori faj.

Aspidoceras Riogoznicense, Z eu sc h n . 2 d b ,
Asp. Herbichi, H ofm . nov. sp. (az Aspid. liparum  csoportjához 

tartozó, az Aspid. Deaki-hez, H e r b , legközelebb álló, szép nagy, új 
faj) 1 db.

Ezek a szarukőben bővelkedő, alsó tithonbeli mészkövek petrogra- 
phiailag jól fölismerhető, könnyen követhető, igen állandó szintájt képez
nek a Gerecse-hegység jurabeli rétegsorozatában, melylyel ez végződik.

Az esztergomi barnaszénterület térképén a lábatlani Nyagda-völgy
ben a H antken  úr által felső jurabeli szaruköves mésznek megkülön
böztetett rétegekben eme felső tithon-rétegek is benn vannak, de amazok 
valószinűleg még idősebb jurabeli rétegeket is tartalmaznak. Eddig csak 
rossz kövületnyomokat találtak bennük, miután kövületekben általában 
igen szegények. Ezért koruknak pontosabb meghatározására hiányoztak a 
kellő palaeontologiai támpontok. A Paprétárokban rejtett, jó kövületekben 
bővelkedő kis előfordulás így tehát fokozott érdekkel bir a vidék jurabeli 
képződéseinek megbirálására nézve.



Miután kövületlelhelyek a vidék tithoni rétegeiben oly ritkák, legyen 
megengedve, területem határain kissé túllépve, itt még egy második, efféle 
pontra figyelmeztetni. Ez t. i. a Pisznicze-hegytől é.-ra, a Margithegy ge- 
rincze k. részén levő régi kis kőbányakutatás, hol ugyanazok a szaruköves 
alsó tithoni mészkőrétegek vannak föltárva s kövületeket tartalmaznak, 
habár sokkal gyérebben, mint a Papréfcárkában. E helyen a szaruköves 
mészkőben :

Terebratula rectangiilaris-t P ic t . és 
Perisphinctes eudichotomiis-1 Z it t .

gyűjtöttem.
De folytassuk ismét a Paprétárokban levő föltárás vizsgálását.
A tárgyalt alsó tithonbeli rétegek fölött már az alsó  neocom ba (c )  

lépünk át. Még pedig közvetlenül a cephalopodákban bővelkedő, alsó 
tithonbeli, veres mészpad fölött s ettől élesen elválva, mintegy V2 láb 
vastag, lágy, zöldesszürke vagy vörhenyes, glaukonitos, márgás homokkő- 
fokvet következik, melynek anyaga ép olyan, mint a rossfeldi rétegeknek 
megfelelő, közép neocom lábatlani homokkő-összletben uralkodó. Ezt a 
fekvetet. kemény, világos szürkés, homokos, zöldes glaukonitos és világos 
mészkő-darabkák által brecciaszerű mészpadok, összesen 2 lábnyi vastag
ságban, fedik, melyek fölött a lejtőkön több ölnyi vastagságban világos, 
palás mészmárga (c) s végre a hegytetőn lösz (e )  következik. A világos 
palás mészmárgában kövületeket nem találtam ugyan, de petrographiai 
minősége és helyezkedése folytán azonnal mint a Lábatlan tágasabb kör
nyékén nagyobb kiterjedésben ismert neocom aptychus mészmárga ismer
hető föl, melyet ott a cementgyártásra használnak. A neocom aptychus 
mészmárga ott a Nyagdavölgyben, mint H antken úr közleményeiből 
régebb idő óta ismeretes, a felső jurabeli szaruköves mész fölött, és a biztos 
közép neocom lábatlani homokkő alatt fordul elő, mely utóbbival válta
kozó helyezkedésben szorosan össze van kapcsolva.* Összes vastagsága 
sehol sincs föltárva, de a Nyagdavölgyben, H antken szerint, legalább is 
GO láb vastag. Területemen belül meg csak egy második, a Paprétárokhoz 
szomszédos ponton bukkan a felszínre, de szintén csak igen csekély kiter
jedésben; t. i. tovább é.ny.-ra, a felső-vadácsi p. fensíkjától levonuló s 
Alsó-Vadács p. mellett torkoló árokban, hol megegyező helyezkedésben a 
lábatlani homokkő rétegei alá merül.

A Paprétárkának az aptychus márgacsoport legalsó padjaként, köz
vetlen a tithon fölött föllépő, vékony, márgás homokkő padban legnagyobb

* Az ellenkező adat v. HAUER-nek az osztrák-magyar monarchia földtani átné- 
zetes térképéhez való magyarázó szövegében (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Bd. XX. 
pag. 475.), miszerint Piszke és P.-Bikol környékén a neocom homokkő az alsó, a 
neocom aptychus márga pedig a felső tagot alkotnák, tévedésen alapul.
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örömemre meglehetős sok s meghatározható karban levő cephalopodákat 
találtam; a fölötte következő kemény, homokos mészkőpadokban is for
dulnak elő, de ebből nem fejthetők ki jól s nem kapni belőle jobb pél
dányokat.

A lelbely fontossága miatt több mint két napot szántam a gyűjtésre 
s fölvételi szolgámmal együtt valóságos kőfejtő munkálatokat vittünk vég
hez ennek és az alatta levő alsó tithonbeli köviiletpadnak kizsákmányolá
sára. Ekkép meglehetős kis cephalopoda-faunulát gyűjtöttem abból a glau- 
konitos, bomokkőpadból, s már ez alkalommal föltűnt, hogy az, bár a 
lábatlani homokkőnek az aptychus márga fölött következő s a Nyagda- 
völgyben egészen hasonló anyagban hasonlókép cephalopoda faciessel 
előforduló, ismert, bőségesebb, typicus közép neocom faunájával még igen 
rokon, de ettől eltér, s annál jobban örültem, midőn később a palseonto- 
logiai anyag tüzetesebb átvizsgálásánál, annak határozottan alsó neocom 
jelleme tisztán kitűnt.

A Paprétárok szóban levő glaukonitos homokkő-padjából a követ
kező alakokat gyűjtöttem :

Belcmnites ensifer, Opp. (felső titkon: Stramberg) 2 db.
*Lytoc<ras subfimbriatum, d’Orb. (felső tithon, egész neocom) 1 db.
Hoplites Malbosi, Pict. (Pictet szerint jellemző Berrias-faj) 1 db.
H. Uhligi, H ofm. n. sp. (a berriasi rétegekbeli H. Malbosi és H. 

Euthym i-hez legközelebb á l ló , de ezektől határozottan m eg
különböztethető szép, nagy új faj) 3 db.

H . Privasensis, P ic t . (felső t i th o n  és Berriasien) 1 db .
H . cfr. Köllikeri, O p p . (Stramberg.)
*Olcostephanus Astierianus, d’O rb (egész neocom) 1 d b .
Olcosteph. sp. (valószínűleg új faj az 0 . bidichotomus csoportjából, 

az 0 .  Carteroni-hez legközelebb áll) 3 db.
Ez a faunula úgy általános jellegénél fogva, miután sajátságos fajok 

és a felsőbb neocom szintájokban is előfordulók mellett, több olyan is 
vegyül hozzá, melyek másutt a felső tithonba is leérnek, sőt részben ( Bel. 
ensifer) eddig még csak abból voltak ismeretesek, mind pedig részletesen 
több közös faj által, közte a délkelet-franezia Berrias-rétegekre jellemző 
Hoplites M albosi: e rétegek faunájával a legnagyobb megegyezést mutat. 
A palueontologiai és stratigraphiai viszonyok tehát legszebb összhangzás
ban bizonyítják e faunulát körülzáró rétegek alsó neocom korát.

A közép neocom lábatlani homokkő-összlettel — melyből H antken 
úr fáradozásai által földtani intézetünk gyűjteménye igen bőséges s sokfaja 
palíBontologiai anyaggal bir — csak a két, fennebb csillaggal jelzett, 
másutt is nagyobb függélyes elterjedésben constatált fajt bir közösen, 
melyekből azonfelül csak egy-egy példányt találtam. Az e stratigraphiailag 
különböző rétegek közt mutatkozó palaeontologiai különbség annál nyoma
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tékosabban szól a geológiai korbeli különbség mellett, mivel e rétegek 
különben, a mi a petrographiai és palteontologiai faciest illeti, meg
egyeznek.

Már több évvel ezelőtt Dr. E. Tietze * tudvalevőleg a Bánsági hegy
ség déli részében alsó neocom rétegek előfordulását constatálta, miután ő 
ott világos, szaruköves mészkövekben, melyek veres gümős tithoni mészkő 
fölött és a rossfeldi rétegeknek megfelelő, közép neocom, márgás palák 
alatt fekszenek, Pkylloceras cfr. Rouycnium-ot, d’O r b . és a délfranczia Ber- 
rias-rétegek legjellemzőbb alakjainak egyikét, Hoplites Boisderi-t, P ict. 
találta.

A Gerecse-hegységi világos, palás, neocom aptychus mészmárgákra 
nézve hasonló alsó neocombeli kort a stratigraphiai viszonyok szerint 
gyanítani lehetett ugyan, azonban közvetlen palaeontologiai bizonyítékok 
hiányoztak még e tekintetben. Annál érdekesebb tehát a Paprétárokban 
azon márgák alján s azokkal szoros kapcsolatban előforduló, cephalopo- 
dákat tartalmazó glaukonitos, márgás homokkőpad, melynek kövületei alsó 
neocom lerakodásoknak a Gerecse-hegységben való előfordulását a biztos
ság még nagyobb fokával bebizonyítják, mint a Bánsági hegységben.

Ezek a megfigyelések, melyek oly szép megegyezésben a Bánsági 
hegységben s itt a Gerecse-hegységben tétettek, a rossfeldi rétegekkel kap
csolatban előforduló alpesi aptychus palák értelmezése tekintetében is 
általánosabb érdekkel bírhatnak.

A következő ifjabb geológiai szintáj, a közép neocom lábatlani ho- 
mokkő-összlet, Lábatlan vidékéről egészen hasonlónak maradó petrogra
phiai minőségben nyugat felé területembe folytatódik s itt számos helyen 
kisebb-nagyobb kiterjedésben bukkan a felszínre, különösen Puszta-Bikol, 
a vadácsi puszták és a Xaver-Ferencz major vidékén. A legnyugatibb 
előfordulások, hol területemben a lábatlani homokkő az ifjabb képződések 
lepléből a felszínre kibúvik, I)una-Szt.-Miklós mellett, a legéjszakiabbak a 
Duna közelében levő árkokban Süttő és Neszmély közt vannak.

A lábatlani homokkőképzödés ezen a vidéken is, hasonlókép mint Lá
batlan környékén, főleg glaukonitos, többé-kevésbbé márgás homokkőből, 
többé-kevésbbé homokos márgából, homokos, palás, márgás agyagból és 
olykor meglehetős durvás conglomeratszerü padokból áll. Ez utóbbiak 
görélyeit főleg kevéssé gömbölyödött szarukődarabok képezik, melyeknek 
anyagát a szaruköves tithonmész szolgáltatta. A lábatlani homokkő-összlet 
rétegei általános és gyakran meglehetős bőséges glaukonit tartalma által 
üde állapotban uralkodólag zöldes, a mállás következtében helyenként 
vörhenyes vagy sárgás színezést mutatnak.

* Südl. Theil. cl. Banat. Gebirgdstockes. Jalirb. cl. k. k. geol. Reichsanst. Bd. XXII. 
pag. 74.
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Kövületek tekintetében ezek a rétegek az én területemben csak fölötte 
silány eredményt szolgáltattak. Fajilag meg nem határozható ammonitok, 
aptychusok és belemnitek nyomain kívül, mel}Tek több helyen mutatkoz
nak, bennük itt csakis egyetlenegy érdekesebb darabot,

Nautilus cfr. bifurcatas, Oost.
egy nagy, meglehetős jó példányát találtam, mindjárt Alsó-Bikol alatt, egy 
kis kőbányában a süttői út mellett. De a lábatlani Nyagdavölgyben, azon 
a helyen, hol H antken úr ezekben a rétegekben meghatározható karban 
levő kövüleket legelőször födözött fel, tudvalevőleg főleg cephalopodákból 
álló, bőséges, typicus közép neocom faunát zárnak körül, mely az osztrák 
éjszaki alpesek rossfeldi rétegekével fölötte nagy megegyezést mutat föl. 
Az addig itt talált kövületeknek, részben v. H auer és Schloenbach, részben 
saját meghatározásain alapuló lajstromát H antken «Az esztergomi barna
szénterület földtani viszonyai» czimű értekezésében (57. 1.), valamint ké
sőbb a magyarországi széntelepekről való munkájában (19G. 1.) közölte.*

O-harmadkori lerakodások közül a tárgyalásban levő területem csak 
a H antken úr által a szomszédos esztergomi barnaszénterület közép éoczrn 
retegsorozatában operculina- vagy Nummulites subplanulata-&gy&g néven 
megkülönböztetett alosztály közönséges, igen állandó minőségében lép föl. 
Még pedig csak két helyen, igen csekély kiterjedésben, a duna-szt.-miklósi 
völgy fenekén mutatkozik. E helyek egyike Duna-Szt.-Miklós mellett, a 
másika a völgyben lejebb a Meleghegytől k.-re van. Mind a két helyen az 
operculina-SLgysig délfelé, völgynek lefelé, a lábatlani homokkőnek e völgy
ben kibukkanó részleteihez csatlakozik.

Az agyag kékes szinű, palás s mind a két helyen nagy mennyiségben 
tartalmazza ezen osztálynak közönséges, jellemző, nagyobb foraminiferáit, 
nevezetesen :

Operculina granulosa, L ey m .
Orbitoides dispansa, Sow.
Nummulites subplanulata, H antk. et Madarász 

fajokat. A felső előfordulásnál osztriga-cserepek is mutatkoznak egy helyen 
abban az agyagban az erősen összecsuszamlott völgy fenekén. L őczy úr, 
ki ezelőtt néhány évvel Neszmély környékén tett földtani kirándulásai 
alkalmával ezt az eoczén előfordulást szintén megfigyelte volt, innen nagy- 
mennyiségű, jó karban levő példányait hozta egy osztrigának az Üstre a 
( Gryphaea)  Brogniarti B r . rokonságából.

A bécsi földtani intézettől kiadott földtani térképeken P.-Bikol és 
Duna-Szt.-Miklós környékén kijelölt eoczen homokkő törülendő; az ott 
helyenként kibukkanó homokkő közép neocom lábatlani homokkő.

* Mind a k é t  h e ly e n  Belemnites tripartitus  h e ly e t t  Bel. bipartifus, B la in v .
íra n d ó .



A neogenből csak ennek legifjabb emelete, a congeria-rétegek lépnek 
föl szóban levő területemen. Ezek a hegység külső szélén é.-ra a Duna 
felé, keletről már Piszkénél kezdve, az őket borító diluvial képződésekkel 
együtt, a hegység elődombjai fötömegét s tovább nyugatra, a Duna és a 
tatai völgy felé, Neszmély, Duna Szt.-Miklós és Duna-Almás környékén, a 
diluvial képződésekkel együtt, az elődombok egész tömegét alkotják. De a 
hegység belsejében is, Felső- és Alsó-Vadács puszták mellett, akadunk a 
congeria-rétegek kétségtelen nyomaira.

A congeria-rétegek főleg agyag- és homokból állanak s igen sok helyen 
tartalmaznak kövületeket, különös bőségben és jó karban a Neszmély kör
nyékén a Dunába ömlő árkokban.

A congeria-rétegek viszonyairól, Duna-Almás, Neszmély és Siittő 
közt, L óczy úr néhány évvel ezelőtt néhány jegyzetet közölt a Termé
szetrajzi Füzetekben (1877. I. köt. 110. 1.), melyeket, a nélkül, hogy 
nagyon is a részletekbe bocsátkoznék, újabb adatokkal nem bővithetnék.

Tárgyalásban levő k.-i területemnek diluvial lerakodásai az isme- 
retszerűleg különösen a Duna közelében Süttő és D.-xHmás mellett hatal
mas tömegekben lerakodott édesvízi mész a nagyjában e mellett előforduló, 
nagykiterjedésű homok, agyag- és kavics és nagyjában mint legifjabb 
tag szereplő lösz, a felszint tekintve, területem talajának túlnyomó 
legnagyobb részét alkotják, köztük pedig különösen a lösz, mely mint fosz- 
lányos, lyukas lepel ezen hegyes vidéket egész kiterjedésében borítja.

A fölvételek alkalmával ezekre a több tekintetben érdekes és részben 
nemzetgazdasági szempontból is igen fontos diluvialis képződésekre na
gyobb figyelmet fordítottam s lehetőleg pontosan kartirozni igyekeztem. 
De ezek szintén a részletekbe bocsátkozó, rendszeres tárgyalást igényelné
nek , hogy azokat az adatokat, melyeket P eters és H auer ezekről a 
képződésekről közöltek, valami nevezetesebbel kiegészítsem. Erre a 
részletes földtani térkép illető lapjának magyarázó szövegében kellőbb 
alkalom nyílik.

Futóhomok szélöqszefóvásokkal a hegység ny. lejtőjén, a tatai völgy 
felé, Duna-Almás mellett mutatkozik. Délfelé ahhoz a futóhomokterület
hez csatlakozik, melyet Winkler a részletes térkép d. felé következő lapján 
a tatai völgy bal oldalán kijelölt. Anyagát főleg az e vidéken helytálló s itt 
túlnyomólag lazább homokból álló congeria-rétegek, valamint részben 
valószínűleg a diluviális homok és az erre felé igen homokos lösz is, szol
gáltatják. A Leshegy mellett, Szomódtól é.-ra, ebben a futóhomokban a 
congeria-rétegekből való cardiumok egyes apró töredékeit találtam.

*
*  *

A mi végre még a vizsgált területemen előforduló, gyakorlatilag hasz
nálható kőzeteket illeti, ezek közül első sorban a diluvialis édesvízi mész
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igen nagy fontossággal bir. Süttő és Duna-Almás környékén a Duna köze
lében tetemes és részben igen szépen rétegzett tömegekben fordul elő, és 
ott azt számos és részben igen nagy kőbányában fejtik. Aránylag igen 
tömött s csak egyes padokban nagyobb mértékben likacsos. Igen jeles, 
szilárd, állandó építő követ szolgáltat, mely az építő körökben süttői vagy 
almási ú. n. «fehér márvány» néven ismeretes s különösen a fővárosi épít
kezéseknél mint műkő mindinkább növekedő alkalmazásban részesül. 
Műépítkezéseknél bizonyos czélokra való alkalmazását csak az a körül
mény csorbítja némileg, hogy rendesen többé-kevésbbé likacsos részletek 
fordulnak benne elő.

A dachstein-mész tiszta minőségénél fogva égetett mész előállítására 
a legjobb anyagot szolgáltatja; de mint építő kő is igen haszonvehető; 
nemcsak durván fejtett alakban, hanem, miután igen kemény, szépen csi
szolható s igen szilárd, nagy műkövek is állíthatók elő belőle, melyeknek 
fejtését a kőzet rétegzése megkönnyíti. Ezek a műkövek ép oly szépek és 
jók, mint a budapesti építkezéseknél jelentékeny mennyiségben használt 
istriai márványkövek.

Az Asszonyhegyen és a tekehegyi dachstein-mészrészleten a dach- 
stein-meszet főleg égetett mész előállítására fejtették. A követ nyers álla
potban a Dunához s ezen tovább szállították. A kőbányák azonban jelenleg 
nincsenek művelésben. E két előfordulás nagyobb kőtermelésre igen ked
vező fekvéssel bírna, mivel a Dunához való távolságuk csekély (V2 —3A 
mértföld) és az első igen közel, a második pedig közvetlenül a Tardosról 
jövő Malomvölgyön fekszik, melynek tágas, sík völgytalpa igen csekély 
lejtéssel vezet Siittőre a Dunához. Ezen a völgyön megy ugyan út, atardos- 
bikol-süttői vicinális út, de igen primitiv, s ennélfogva olcsó, tömeges 
szállításra nem alkalmas.

A budapesti építkezéseknél minden esztendőben tetemes pénzössze
gek vándorolnak ki az istriai szürke márványból való műkövekre, valamint 
égetett mészkőre, melyei Délstájerországban ugyanabból a dachstein-mész- 
böl állítanak elő s vasúton szállítanak a fővárosba, mint a mely ennek 
szomszédságában, a Duna és az esztergomi barnaszénbányák közelében, 
előfordul. Alig képzelhetjük, hogy a Gerecse-hegységnek a Dunához közel 
előforduló dachstein-mesze ne volna képes mind a kettőt erről a piaczról 
kiszorítani, ha a kőanyagnak a Dunához való olcsó szállítására szükséges 
utak előállítására több gond fordíttatnék.

A Gerecse-hegységnek oly nagyfontosságú veres márványa az én 
területemben, mint láttuk, csak nyomokban fordul elő, melyek gyakor
lati értékkel nem bírnak; termőhelye már a Dunához távolabb, a hegy
ség belsejében van.

Említenem kell a cvngeria-agyagot is, melyet Neszmély vidékén tégla 
és durva edények előállítására használnak.
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2 . A  K IR Á L Y H Á G Ó  É S  A  SE B E S-K Ö R Ö S V Ö L G Y  B U C S Á T O L  R É V IG .
R É S Z L E T E S  F Ö L D T A N I  F E L V É T E L .  1 8 8 3 -B A N .

MATYASOVSZKY JAKAB-tÓl.

Az 1883-dik év nyarán Biharmegye keleti részében, a Királyhágó és a 
Sebes-Körös-völgy vidékén folytatám a részletes földtani felvételt, mely vidék 
szomszédos az előbbi években, szintén általam felvett vidékkel; és pedig: 
kelet felé Feketetó és Bncsa közt, éjszak felé a Rézhegység gerincze, illető
leg Szilágymegye határa, nyugat felé Rév vidéke, és dél felé a Sebes-Kőrös 
folyó b a l p a r t j á n  fekvő Ponor és Dámos nevű hegyi falvak vidékéig, képezi az 
utolsó nyár folyama alatt földtanilag átkutatott és térképezett területet.

A szóban forgó vidékről csak két geológustól találunk érdekes jegyzete
ket. H auer F E R E N C Z -tő l, a bécsi cs. kir. földtani intézet jelenlegi igazgatójától 
a nevezett intézet évkönyvének IH. kötetében «Uber die geologische Beschaf
fenheit des Körösthales im  östlichen Theile des Biliarer Comitates» 1852 
pag. 15; — és W olf H enrik, szintén neves bécsi geológustól, ki e vidéket 
1860-ban az átnézetes földtani felvétel alkalmával átkutatta és az akkori 
körülményekhez képest csodalátra méltó helyességgel ismerte fel nevezett 
vidék földtani viszonyait. Az erre vonatkozó jegyzeteit a bécsi cs. kir. földtani 
intézet évkönyvének 1863-ik évi XIII. kötetében találjuk, a következő czím 
alatt: «Bericht über die geolog. Aufnahm e irn Körösthale in Ungarn im  Jahre 
1 860 . Von H einrich W olf.»

M int a részletes földtani felvételtől jogosan várható, így nekem is sike
rű it W olf ú r érdekes adatait bőven pótolhatni és helyre igazítani, különösen 
a geológiai formácziók tagozásában és helyes térképezésében.

Az általam a múlt nyáron átvizsgált területen következő kőzetekkel, 
illetőleg rétegekkel találkozunk: 1. Csillámpala. 2. Vörös kvarczitos, breccia- 
szerű homokkő és vékony rétegzésű, palás, vörös homokkő. 3. Szürkés-fekete 
mészkő, dolomit és palás mészkő. 4. Alsó liasz. 5. Közép liasz. 6. Felső liasz 
7. Barna jura (felső dogger macrocephalus rétegek). 8. Fehér jura. 9. Felső 
kréta. 10. Kvarczandesit. 11. Neogenrétegek, valamint 12. diluvialis és allu- 
vialis lerakodások.

I. A csillámpala, mely Feketetó és Csúcsa környékén és folytatólago
san a Réz- és Meszeshegységben úgyszólván az uralkodó hegyalkotó kőzetfaj, 
a Sebes-Körös-völgy mentén, Bucsától nyugat felé, majdnem egészen eltűnik. 
A csillámpala Bucsánál a «Fogadó» nevű völgy déléjszaki vonulásával szaka
datlan összeköttetésben van a Rézhegység csillámpala-vonulattal, hol a nagy- 
báróthi és korniczeli éjszakkeleti magaslatok irányában könyökformán mutat- 
iák folytatásukat a nyugatéj szaknyugati iránynyal bíró Rézhegységvonulattal 
és így szegélyzik a délnyugati irányban nyíló öblöt, melyben másod- és
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harmadkorbeli lerakodások nagyobb elterjedéssel bírnak. Bucsától délre a
S.-Körös-völgyön túl, tiszta déli irányban, a csillámpala szintén még hegy- 
alkotólag lép fel, de Bncsától, illetőleg a «Fogadó» nevű völgytől nyugatra 
már csak meredek lejtők alján és mély vízmosásokban észlelhetők; ott, a hol 
az országút a Királyhágó felé kanyarodik, a csillámpala egészen eltűnik 
részint a triaszkorbeli, részint pedig a diluvialis lerakodások alatt. A fennebb 
jelzett csillámpala hegy vonulat könyökforma fordulata azonban nem alapszik 
tektonikai zavargásokon, mert a csillámpala-rétegek csapás- és dőlés-iránya 
— eltekintve kisebb helyi zavargásoktól — általában egyformának mutatko
zik, t. i. nyugatdélnyugatinak, illetőleg éjszaknyugatéjszakinak. Itt tehát csak 
külső jelenségekkel van dolgunk.

A csillámpala e vidéken már nagyon elmállott állapotban van, annyira, 
hogy még csak ép kézipéldányt is nehezen lehet belőle faragni; épen csak a 
számos kvarczerek és apró gránát kristálykák kölcsönöznek némi szilárdságot 
a kőzetnek.

II. Triaszkori rétegek. Mint már Túsza és Feketetó környékéről adott 
jelentéseimben említettem, úgy itt is, közvetlen a csillámpala rétegek fölött, 
vöröses, szilárd kvarczitos homokkő és konglomerát rétegek következnek. 
Túsza és Feketetó környékén e homokkő-rétegek inkább csak egyes hegy
kúpokon voltak észlelhetők, hol a rétegzési viszonyokat nem lehetett eléggé 
tisztán kivenni. Bucsa környékén azonban e homokkőrétegek hatalmasan 
vannak képviselve és egy hosszú összefüggő éjszakról délre húzódó vonulatot 
képeznek. Különösen a rétegösszlet alsóbb részeiben a homokkő inkább kon- 
glomerátnak nevezhető, mivel a vasoxydos finomabb homokkő-anyagban túl
nyomó dió-, sőt ökölnagyságú kvarczit-darabokat tartalmaz. Tovább nyugatra, 
a S. Körösvölgyben, Brátka községben újra találkozunk e vörös homokkővel, 
de csak egyes, kisebb kibukkanásokban a triász- és jurabeli mészkő alatt. 
E vastag rétegzésű konglomerátos kvarczit homokkő felső részeiben inkább 
finom szemű, palás, élénk vörös színű, sőt néha zöldes homokkőbe megy át. 
E kvarczitos homokkőösszlet utóbbi módosulata azonban nincsen kizárólag 
a felsőbb részekre szorítkozva, mert több helyen volt alkalmam észlelni, hogy 
e két kőzetféleség rétegzésében váltakozik s így nem tartottam czélszerűnek e 
liomokkő-összletet a térképen külön kitüntetni. Szerves maradványokat nem 
sikerült találnom az egész homokkő-összletben, de a petrographiai — vala
mint a települési — viszonyok egészen megfelelnek az alsó triászhoz sorolt, 
úgynevezett verrucano részletnek, mely azonos viszonyok közt számos helyen 
és nagyobb kiterjedésben található az egész magyar-erdélyi határhegység 
hosszában, le a Bánságig. Dr. H ofmann K ároly m. kir. főgeolog úr az 1881-ik 
évben közölt évi jelentésében szintén több verrucano részletet említ, melyeket 
szóban levő felvételi területemhez hasonló vidéken, a Me zeshegység nyugati 
oldalán, valamint a S.-Körösvölgy jobb paláján, Csúcsa és Kis-Sebes közt a 
Drágán völgye torkolatánál észlelt. E vereses verrucano-kvarczitek s kon-
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glomerátok, melyek mindenütt közvetlen a csillámpalára települtek, a szó
ban forgó vidéken a legmélyebb, tehát legrégibb mezozoi lerakodásokat kép
viselik.

Kagyló- vagy Guttensteini mész Bucsa nyugati végén, hol az országút
a «Királyhágó» felé kanyarodik, tisztán láthatjuk a jól feltárt kőzet-réteg -
sorozatot. A kanyarulatnál a csillámpalát még csak a meredek hegy lejtő

/

alján észlelhetjük, hol a hegy felé dől K.E.K.-i csapásiránynyal, tovább föl
felé, az úton, a vörös palákra és kvarczit-homokkőre akadunk konkordáns 
településsel a csillámpalával és nemsokára következik néhány ölnyi vastag
ságban, érdes, likacsos dolomit (Rauhwacke), melyre pados és táblás, szürkés 
fekete, számos szabálytalan módon Calciterekkel áthatott mészkő, tekintélyes 
vastagságban települt. E mészkő, mely helyenként tömzsös dolomittal válta
kozik, Bucsa és Korniczel környékén több hegykupot képez és a számos 
kisebb völgy fenekén is többször találkozunk e mészkővel. Legnagyobb 
elterjedéssel bir azonban e triász-mészkő a Sebes-Körös mentén, hol a mere
dek völgy-lejtők aljában szálban áll. Bucsától egészen Sonkolyosig, sőt a 
második nagy vasúti alagút is ezen a mészkövön van áthajtva, de azontúl 
egészen Révig, már jurakorbeli mészkövek következnek. Csak a Rév és Birtin 
közti hegylejtőben, egy régi kőbányában, találkozunk megint triász-mészkővel, 
mely számos és nagy encrinitcket tartalmaz. E triász-mészkőben egyáltalában 
nem sikerült más hányadú szerves maradványokat találni, mint encrinitcket, 
és ezek is nagyon ritkák. A számos kőbányákban és jó feltárásokban, melyek 
a S.-Körös mentén találhatók, még csak egy helyen, a János-völgy torkolatá
val szemben levő kőbányában sikerült Böckh J. igazgató ur közreműködésé
vel néhány apró encrinust felfedezni.

Liasz- és jurakorbeli rétegek. A számos helyen gyűjtött, meglehe
tős gazdag fauna azt bizonyította, hogy a szóban forgó felvételi területen az 
alsó, középső és felső-liasz, valamint a barna és fehér jura vannak képviselve; 
nevezetesen Bucsánál, a Királyhegy (Coste Kraie) és Bogusoi hegy délkeleti 
lejtője, továbbá Brátka mellett a S.-Körös balpartján levő délkeleti magasla
tokon, valamint a vale-bői és brátkai völgyekben, továbbá Sonkolyosnál és 
Révnél a S.-Körös szorosában nagyon alkalmas helyek a stratigrafiai viszo
nyok felderítésére.

Az alsó basznak csak felső részei vannak itt némileg képviselve, mit 
Bucsánál a Coste Kraie hegyoldalán több példányban talált Gryphaea obliqua 
bizonyít, melynek héján számos konczentrikus kovagyűrű látható, mint 
egyáltalában itt, a liasz-kövületek nagyobbára elkovásodott, jól megtartott 
állapotban vannak. Az alsó liasz rétegei legalól violaszínű kvarczitos homok
kőrétegekből és vöröses homokos márgarétegekből állanak és közvetlen a 
triász-mészkőre és dolomitra települtek. Legnagyobb elterjedéssel bírnak a 
középső liasz rétegei, melyek homokos szürke márgából, mészkőből és pettyes 
márgából állanak.

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. 13
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Brátkánál a Bői patak és a S.-Körös összefolyásánál legalól a triász- 
mészkővel találkozunk és a nyugatra fekvő meredek hegyre mászva megint 
homokkőrétegek következnek, melyekben kövületek nem voltak találhatók; 
tovább felfelé vastag, szürke, márgás mészkő-rétegekre akadunk, melyekben 
igen gyakori egy nagy Gryphaeaí&j; ez valószínűleg a Gryphaea cymbium 
és igy e rétegek az alsó liasz felső részét képviselik. Tovább, a fedő felé 
szürke, homokos, sok apró fehér csillám-lemezekkel telt márga-rétegek követ
keznek, melyekben majdnem kizárólag tömérdek paxillosus Beleműitek van
nak beágyazva, néhány Brachiopodát szintén gyűjtöttem e rétegekben, melyek 
mind a közép basznak felelnek meg. Még tovább a fedő felé haladva szintén 
szürkés márgarétegek következnek; de ezeknek a kőzetei már jóval szilárdab
bak, mint az előbbi rétegek; nem olyan homokosak, a mésztartalom itt sokkal 
nagyobb. E rétegekkel elértük a felső liaszt, mivel az Ammonites radians 
nagyon gyakori bennök. Az épen tárgyalt rétegösszlet fölött itt Brátkánál 
hatalmas és elterjedt fehér és rózsaszínű, vastag padú mészkőrétegek követ
keznek, melyekben e helyen ugyan nem találtam palaeontologiai támpontokat, 
de a közeb vidéken tapasztalt viszonyok következtében, a mészkőrétegeket, a 
felső — azaz fehér jurához számíthatom, mint ez a következőkben felsoro- 
landókból ki fog derülni.

Hévnél, bol a S.-Körös a szorosból kilép, a völgy bal lejtőjén a vasúti 
híd mellett, és a gr. ZicHY-féle új mészkemencze mögött a S.-Körös folyó 
medrében és még a part némi magasságában, szürke mész-márga rétegek lát
hatók, melyekben az Am m . Walcotti, Amin. radians és Belemnites tripartitus 
meglehetős mennyiségben találhatók, tehát a felső liasz itt legalól jellemzően 
van képviselve. E szürke mészmárga-rétegek fölött vastag padú veres mészkő 
rétegek következnek, melyek oolitos barnás és veres mészmárga rétegekkel 
váltakoznak. A meredek lejtő, azaz a «Picsore» nevű begy éjszaki oldalán, 
körülbelül közép magasságban kövületekben, dús rétegekre akadunk, melyek
nek gazdag és változatos faunája a barna jurát illetőleg «Keboway» csoport
hoz tartozó Macrocephalus szintáját képviseli. A typusos Am m . macroce- 
phalust, valamint több Amm. bullatus fajt gyűjtöttem e helyen, és kívánatos 
volna e rétegeken nagyobb ásatásokat eszközölni.

E rétegek fedőjében, a gr. Zicbyféle mészkemenczétől kezdve egészen 
fel a sonkolyosi nagy alagútig, megint a fehéres és rózsaszínű tömött mészkő
rétegek vannak hatalmasan kifejlődve, melyekne némelyike, nagy mennyi
ségben, Diceras maradványokat tartalmaz. Sajnos, hogy az illető kagylók 
oly erősen össze vannak a kőzettel nőve s Calciterektől áthatva, hogy nem 
sikerült ép példányokat kifaragni. E rózsaszínű mészkőrétegek azonosak a 
Brátkánál fellépő mészkővel, valamint azonosak a bánlakai rózsaszínű mész
kővel is, mely ott közvetlenül a triász-mészkőre települt, és melyet W o l f  H. 
az alsó Caprotinamészhez, tehát a krétához számított. Bánlakánál szintén 
találtam Diceras maradványokat. A bánlakai hegyen, valamint több helyen,
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nevezetesen Sonkolyoson a Dumbrava nevű magaslaton és a Révhez tartozó 
«Pozsorita» nevű hegygerinczen kvarczitos, fehéres és vöröses homokkőrétegek 
települtek a Diceras mészkőre nem nagy vastagságban; ezeket szintén még a 
fehér jurához számítom és így a Bánlakánál, a Dumbraván és a Pozsoritán 
e homokkövekben található kitűnő tűzálló agyagok szintén a fehér jurához 
számítandók. H auer F. és W o l f  H . pedig a nevezett homokkőrétegeket és 
az agyagokat a liaszhoz számították.

IY. K réta korbeli rétegek . Az átvizsgált vidéken a kréta-korbeli 
rétegek közt, csak a felső krétát, az úgynevezett Gosau-rétegeket találjuk jól 
kifejlődve, nevezetesen Korniczel és Fekete-Patak határában. A komiczeli 
patakban, közvetlen a triász-mészkőre települve, találkozunk durvaszemű, 
kvarczos fehére homokkő-rétegekkel, melyek márgás mészkőpadokkal válta
koznak. Alárendelten még vékony rétegű, feketés és kovás palákat láthatni. 
A márgás mészkőben számos, de rosszul megtartott kövületek láthatók, 
melyek a felső krétarétegeket jellemzik. Fekete-Patak határában, hol a már
gás rétegek leginkább ki vannak fejlődve, nagyon alkalmas gyűjtő helyet 
nyújtanak jól megtartott és typusos felsőkréta-faunára nézve : Plagioptychas 
Aguillom , Hippurites organisans, Hippurites radiosus, Acteonclla gigantea, 
Omphalia stb. kövületekkel.

V. V ulkanikus kőzetek . Korniczel környékén számos elszórt helyen 
kvarcz-andesit trachyt, illetőleg Rhyolith található, mely részint telérszerüen, 
részint pedig mint megmerevedett lávafolyadék lepelformán elborította az 
ottani triász- és krétakorbeh rétegeket, mint ezt fluidalis szövete bizonyítja. 
A kőzet általában már nagyon elmállott, égé z ép kézi példányt nem farag
hattam. A kevésbbé mállott kőzet porphyrikus kinézésű: alapanyaga szür
kés fehér, számos kvarcz és fekete Biotit-szemekkel, a jobban elmállott 
példányok majdnem egészen fehérek és kérges, héjjas elválást mutatnak.

VI. Harmadkori rétegek . A harmadkori rétegek a szármáti emelet 
által vannak képviselve, és azt az alacsony dombvidéket képezik, mely Körös- 
Topa, Nagy-Patak, Nagy-Bárod, Korniczel, Fekete-Patak, Beznye, Brátka, 
Bánlaka, Orosztelekpuszta es Rév által van határolva. E rétegek nagyobb részt 
fehér mészmárgából és homokos agyagból állanak; a mészmárga némely 
rétege helyenként annyira telve van Rissoakkal, hogy Rissoa-márgának 
nevezhető.

V II. D iluvia lis é s  je lenk ori képződm ények. A völgyek oldalain és 
fensíkszeríí magaslatokon, valamint a Királyhágó teteje, melyen az országút 
vezet, sárga, tömzsös agyag, kavicscsal és lófejnagyságú hömpölyökkel terjed 
el, mely képződmények a diluvialis korszakból valók, mint ezt a Jádvölgy 
torkolatán a vasútépítés alkalmával talált Rhinoceros tichorhinus felsőáll- 
kapocsmaradvány (10 jól megtartott fog) is bizonyltja, és melyet T oula F. a 
bécsi földtani intézet folyóiratában (Verhandlungen 1882 pag. 279) meg
ismertette. A jelenkori képződmények közt említésre méltók még a számos

13*
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helyen található mésztufák, nevezetesen Rév mellett a «Hugyó» nevű víz
esés körül.

V III. Ipari czélokra h aszn á lh ató  k őzetek  é s  földnem ek. 1. A triász- 
kori vörös, kvarczitos homokkőnek, különösen a durva szemű konglomerát- 
szerű rétegei, úgy mint Bucsánál a «Piatra Ku re túri» hegyen, nagyon alkal
masnak látszanak jó malomkövek készítésére, annál is inkább, minthogy 
Fekete-Patak környékén az e czélra épen nem alkalmas krétakori laza 
homokkövet használják malomkövek készítésére.

2. A triaszkori fekete mészkő némely rétege kitűnő és szép márványt 
szolgáltatna, mivel megmunkálásra és csiszolásra nagyon alkalmas, a mint a 
m. k. földtani intézet építőkoczka-gyűjteményében már látható is. A S.-Körös- 
völgyben Bucsától egészen Hévig számos nagy kőbányát nyitottak e mész
kőben, de majdnem kizárólag csak apró kövecset készítenek, melyet nagy 
mennyiségben, vonatszámra szállítanak az alföldi városokba és országutakra.

3. A fehéres és rózsaszínű, felső jurakori mészkő, mészégetésre szintén 
nagyon alkalmas anyagot nyújt, és ámbár a mészégetést még a legprimití
vebb és pazar módon eszközük, főleg Brátka, Sonkolyos és Bév környékén 
fontos iparágat képez. Az égetett meszet szintén vonatszámra szállítják innen 
az alföldre, egészen Szegedig. Észszerű kísérleteket a mészégetésben kőralakú 
és aknaalakú nagy kemenczékkel tettek ugyan Réven, de úgy látszik, az illető 
vállalkozóknak ez iránybeli ismeretük hiányában nem sikerültek.

4. Nagy fontossággal bírnak a már rég ismert révi és sonkoly ősi tűzáüó 
agyagok, melyek a legjobb belgiumi és angolországi agyagoknak megfelel
nek. A Rév községi- a Rév-padura pintiei- és bánlakai- úgynevezett fazekas 
agyagok szintén nagy tűzállósággal bírnak és fehérre égetnek. A révi, 
illetőleg pozsoritai agyag, az előbbi pazar kiaknázása következtében, 
fogytán van, de nem kétlem, hogy azonos agyag még számos más helyen lesz 
található a jurakorbeü homokkőben, mely meglehetős nagy elterjedésű.

5. A S.-Körösvölgy számos és nagy barlangjaiban meglehetős vastag 
«Guano»-rétegeket láttam, melyeknek anyaga esetleg szintén ipari fontosság
gal bírhat mint kitűnő trágyaczikk.

3 .  J E L E N T É S  A Z  1 8 8 3 ' I K  É V  N Y A R Á N  A  M A R O S É S  A  F E H É R  - 
KÖRÖS K Ö Z Ö T T I H E G Y V ID É K E N  É S  A Z  A R A D -H E G Y A L J Á N  

E SZ K Ö Z Ö L T  F Ö L D T A N I R É S Z L E T E S  F E L V É T E L R Ő L .

LÓCZY LAJOS-tÓl.

Az alföldi rónaság délkeleti szegletén hirtelen emelkedik ki a síkság
nak itteni 120 mJ tengerszin feletti közepes magasságából az a hegyvidék, 
mely az ország szívéből érkező utazónak figyelmét már messziről magára
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vonja. Nem csak ama sajátságával, hogy elég meredek oldalaival közvet
lenül a síkságból merül fel és lábánál a negyedkori dombvidékét egészen 
nélkülözi; de még inkább avval a barátságos képpel, melyet a feléje közelgő 
felé tár, e hegyvidék egyik legszebb pontját adja annak a hegykoszorúnak, 
mely a Nagy Magyar síkságot körülveszi. Az a sok fehér pont, mely már 
félnapi járó földről az utazó felé int — mind megannyi borház, hol Paulis, 
Ménes és Magyarát jóhírü szölŐnedvét szűrik —, élénkíti meg az erdőtlen és 
kevéssé tagolt hegyoldalakat.

Arad-Hegyalja emelkedik ezekben előttünk, mely 30X/n) hosszaság
ban termi a szőlőtőkét. Orografiai tekintetben ez a Bihar hegységnek ahhoz 
a kiágazásához tartozik, mely legtovább nyúlik ki az Alföldre és mely 
helyi névül a Hegyes-Drocsa nevet viseli.

Az elmúlt nyáron ennek a hegységnek részletes geológiai felvételével 
bízattam meg.

A hegyvidék nagyobb része az 1 : 144,000 mértékű magyarországi 
részletes térképnek K. n  és L. n osztályaira esik, de éjszaki kinyúlásai 
kicsiny darabokkal belenyúlnak a K. io és a L. io osztályokba is.

Az eredeti katonai felvételeknek 1 : 28,800 mértékű régi lapjai

közül a , jelzésüek, az új 1: 25,000 mértékű
bO. b l .  ö2 . bO. b l .  b2.

21elkészült foktórképekből pedig a — NW.-NO.-SO. módon jegyzett

lapokra terjedtek ki munkálataim. A bejárt vidéknek általános fizikai 
viszonyaiból legyenek kiemelve a következők :

A «Maros-szorostól» Paulisnál, egész Világosig egy harántgerinczről 
nyúlik alá a hegységnek nyugati lejtője. Erről csak hegyi árkok futnak le a 
lapályra és pedig jobbára önállóan, csupán a ménesi, a kovaszinczi és a 
világosi öbölszerü katlanvölgyekben egyesülnek nagyobbszámú árkok.

Ej Panátnál, vagy Aradnál állva, a kelet felől élénkbe táruló látképet 
ez az eléggé egyenletes gerincz dominálja, (lásd az ábrát a 40-ik lapon.) 
Paulisnál, a hol a Maifosnak közép vize mintegy 119 m] magasban van az 
Adria felett, hirtelen emelkedik fel, az 1*3 ' ^  távolságú Harang hegyen 
már 321 mj - re magasodik. Kulmináló pontjai Gyorok felett kezdődnek, itt 
van a vidék legjobban ismert hegye a 471 w/ Kecskés, tovább éjszakra 
a 479 Magúra és a 458 ml  Tornya mint távolról felismerhető tetők 
szövődnek hozzá. Kovaszincz és Világos között az 573 mj  Hidegkúton van 
a gerinc-znek legmagasabb pontja.

Éj szaki végét a világosi várrom koronázta 473 m] magas ormon éri 
el a mondott gerincz, mivel azokat a halmokat, melyekkel Muszka és Pan- 
kota vidékén a Fehér-Körösnek itt 107—109 m] tengerszin feletti lapályá
ban elvész, csekély kiemelkedésüknél fogva (pankotai kopaszhegy 266*5 vj  
[140*34°] már nem számíthatjuk a más felépítésű gerinczhez.
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A p aulis - világosi ger inczv on al - 
nak két helyen van tetemes lehaj
lása: az egyik Ménes felett 275 m] , 
a másik Kovaszincznál 348 "f.

Csak a Magúra és a Hidegkút 
csúcsok közötti részletben tűnnek 
elő a gerincz mögül a hegységnek 
beljebb álló magaslatai és pedig 
a Capu Mlatinu (571 mf)  és a He
gyes (800 mj)  környékének erdős 
kiemelkedései.

A látkép hátterében a paulisi 
szőlőktől jobbra a távol ködeben a 
Pojána Euszka tűnik fel, sőt tiszta 
légben néha még a Eetyezát csú
csai is láthatók; Világostól balra 
pedig a bihari Plesz-Codru széles 
háta zárja be a látóhatárt.

A paulis-világosi harántgerin- 
czet a kladovaivölgy, mely Paulis 
és Eadna közt nyilik a Maros
völgybe és a Fehér-Körös egyik fő 
adózójának, a Csigernek Agris- 
Alrnás vidéki árkai választják el a 
hegységnek ny-k. irányú főgerin- 
rinczétől. 5 sehol sem esik
beljebb a kladovaivölgy a hegység 
nyugati szélétől, de 15X/m-re nyúlik 
fel éjszakra és az 510 Korcsma
hegyen éri végét. A kladovai völgy 
nyomja a Maros és a F.-Körös közti 
vízválasztót legtovább éjszakra, 
egyszersmind ugyanezen völgynek 
vízterűletén van a Kiadóvitia völgy 
eredeténél a vízválasztónak a He
gyestől nyugatra eső részletében 
legalantabb pontja (Délu fantana 
394 mj). Itt van a tulajdon képeni 
Hegyes gerincznek is a legmélyebb 
nyerge. Ennek a gerincznek többi 
pontjai a világosi Hidegkúttól 
(573 mj) a konopi Debella Gora
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(558 mf) csúcsig körülbelül 600 ^-nyi közepes gerincz magasságot adnak. 
A Debella Gorá-tól kelet felé a főgerincz lelapul és 33 'Kjm távolságban a 
lapálytól a Hegyes és a Drocsa közötti mély nyergeket (330—350 mf)  adja.

Ebben a hegységrészletben a hydrografiai gerincz (a vízválasztó) a 
hegység orografiai tengelyével (a legnagyobb kiemelkedések vonala) nem 
esik össze mindenütt. A szegzugos vízválasztó kurvimeter-mérések szerint 
az 1 : 525,000 mértékű foktérképeken 33 lKjm liosszu orografiai tengely men
tén 46-6 Vi!m hosszaságúvá fejlődik ki.

A Hegyes nagyobb környéke egy elég jól körülírt orografiai tömeg
nek vehető, melyről a Maros és a Fehér-Körös, illetőleg ennek Csiger nevű 
mellékfolyójának, valamint az Alföld ideszögellő részén lévő belvizek táp
láló patakjai erednek. A Marosba Paulis és Berzova közt hat elsőrendű 
patak szállítja róla a vizet (kladovai, solymosi, milovai patak, konopi fő- és 
határ-patak, berzovai nagy patak). Ezek valamint a közéjök eső 2-od és
3-ad rendű völgyek merőlegesen nyílnak valamennyien a Marosvölgybe. 
Éjszaknak a Csiger gyűjti össze a Hegyes forrásait, miután a ternova-silin- 
gyai negyedkori medenczében három főágra oszolva (ternovai, duudi, tauczi) 
sugarasan veszi fel még benn a hegységben a felső patakok vizeit.

Nyugat felé egyetlen permanens folyású patakja sincs a hegységnek 
és ez a körülmény jól illusztrálja a hegyvonulat hirtelen megszakadását. 
A nyugatra néző meredek oldalon rövid folyású patakok szállítják a 
csapadékokat a lapályra, hol két lomha folyású «Száraz ér» veszi fel esőzé
sek idején a patakok vizét. Az egyik ér inkább tócsák és vízállások sorozatá
ból áll és egy depressiót követ, mely Kuvintól indul ki és a hegység alját 
követi; ez mint a világosi Nagyér Szőllős vidékén éri el a Csigert. A másik, 
a ménesi Száraz ér Új Paulis és Ménes közt a Marosnak egy régi ártér
medrében fejlik ki és mintha a ménesi nagy patak lapos törmelék-kúpja 
zárta volna el természetes útját éjszak felé, melyre a lapálynak legnagyobb 
az esése, ENy. felé fordul, nagy kanyargásokkal megy egész Zimánd alá, itt 
délnek kanyarodva Aradnak Gája nevű külvárosánál megközelíti a Marost, 
de sem evvel, sem pedig a Holt-Marossal nem áll összefüggésben, hanem a 
Battonya vidéki Száraz érrel egyesül, melylyel aztán a lapálynak belvizei 
nagy lassan Földeák felé a Tiszába szivárognak be.

Ennélfogva Paulis és Gyorok k zött a paulis-világosi gerincznek 
egy 6 /%fnb hosszú darabján szögellnek össze az Alföld három legnagyobb 
folyójának: a Tiszának, a Marosnak és a Fehér-Körösnek vízválasztói.* 
A Maros és a Tisza közti vízválasztó Uj-Paulistól indul ki, közel marad a 
Maros árteréhez és Aradon át tart nyugatnak. A Tisza és a Fehér-Körös

* E bizonyosságnak a ménesi és a battonyai «Száraz ér»-re vonatkozó adatait 
Boros Frigyes osztálytanácsos úr szíves közlésének köszönhetem, ki barátom  Maiina 
Gyula kir. mérnök úr közvetítésével kegyeskedett azokat hozzám eljuttatni.
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közti vízválasztó Gyoroknál bizonytalan törekvésű vízállások közt fejlődik 
ki, mindjárt ENy. irányt vesz fel és Szt.-Anna — Knrtics felé lesz nyomoz
ható. Nagyon kevés munkát igényelne Paulis és Kuvin közt a hegyi pata
kok némelyikét a három folyó akármelyikének adózójává tenni.

A hegység nyugati részét nagy kiterjedésű, összefüggő erdőségek borít- 
ják.Helységek, sőt állandóan emberi lakások sincsenek az egy Kiadóván kívül 
a Hegyes völgyeiben. Annál sűrűbben következnek azonban a Maros és Fe
hér-Körös tágas völgyeiben a helysége k egymásra; a Hegyalján pedig az uras 
képű falvak és mezővárosok: Paulis, Ménes, Gyorok, Kuvin, Kovaszincz 
Világos, Galsa, Muszka és Pankota a 30 'Txjm hosszaságú összefüggő szőlő
hegyeknek több mint 2/3-át kisérik házakkal. A szőlőmivelés és a hegyi 
legelők kiszorították az erdőt a hegységnek nyugati oldaláról. Felérkezve 
azonban a paulis-világosi gerincz bármelyik pontjára kelet felé a kincstári 
erdők beláthatlan rengetege terűi el szemeink előtt.

A felvételeket tervszerűen a szőlőhegyeken kezdtem meg.* Előbbi 
tanulmányok alapján ismeretes volt előttem, hogy a Hegyes-Drocsa hegy- 
ségetalkotó kőzeteknek kiterjedése általában Ny—K. irányú; ez okból ott 
kezdtem meg a munkát, hol a legjobb feltárások voltak várhatók: a szőlő
hegyekben. Itt törekedtem legelőbb alaposan megismerkedni a hegységet 
képező kőzetekkel és ezeknek telepedési viszonyaival; továbbá itt kínál
kozott alkalom adatokat gyűjteni arra vonatkozólag, hogy mi módon 
érintkezik az alföldi síkság alluviuma a hegységre felnyúló negyedkori 
üledékekkel. Felvételeim a múlt nyáron Paulis és Pankota meridiunális 
végpontok között kiterjedtek a Hegyaljára a kladovai nagy völgyre és az 
Agris-Almás és magyaráti kiágazásokra, végül a lapályból magukba foglal
ják azt a területet, melyet a Paulis-Szabadhely, Paulis-Világos, Világos-Uj 
Panát közti műutak és a Szabadhely-Uj-Panát közti dűlőút közbefog. 
A felvett terület nagysága mintegy 8.16 Ómért. (469 07^.)

A h e g y sé g e t alkotó képződm ények á ttek in tése .

A paulis-világosi gerincz kevéssé tagolt alakja ellenére sokféle kőzet
ből áll. Eddigi tapasztalataimból még nem vagyok képes annak a sok

:!:A területre vonatkozó szakbeli irodalm i adat igen kevés. Elszórt megjegyzések 
találhatók róla a következő helyeken:

B e u d a n t , Voyage en Hongrie II . köt. 321. 1. III . köt. 51. 1.
Jahrbuch  d. k. k. geol. Reichanstalt. W o lf  H. XI. köt. 1860. V. 113. 146, 1. 

X II. köt. 1861—62. V .22 .1. H a u e r  F. Geol. Uebersichtskarte der österr.-ungar. Monar
chie. B latt V III. X X III. köt. 1873. 100— 114. 1.

P e t e r s  K. Rézbánya. Sitzungsber. d. kais. Akad. Math. Naturw. Classe Wien 
1861. X L III. köt. I. 399., 422—421, 427. 1. XLIV. köt. I. 100. 1.

H u n f a l v y  J. A Magyar birodalom termész. viszonyainak leírása 1864 II. köt. 
246.1. 248. 1.

Földtani Közlöny 1875. 1. 1. 1876. 85 , 275 1. 1877, 181 1. 1878. 159. 1.
és követk.

Az aradi kereskedelmi- és iparkam ara jelentései.

H A G Y «
[wom/wos amdWIA]
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különféle elváltozott és eredeti állapotában meglevő rétegzett és tömeges 
kőzetnek, melyet feltaláltam, pontos geológiai korsorozatát megállapítani ; 
noha azok nem is oly nagyon zavart telepedésben látszanak előfordulni. 
(Lásd az ábrát.) Az üledékes eredetű kőzetek közűi részt vesznek a 
múlt nyáron bejárt területen :

1. Félig metamoriikus (kristályos) palák: phyllitek sokféle változat
ban, alárendelten quarczit padokkal és kristályos szemcsés palás mészkő
telepekkel társulva.

2. Egy stratigrafiai helyzetét illetőleg még nagyon problematikus 
«grauwacke képződmény». Ez áll quarcz és földpát arkozákból, agyagpalá
ból, quarczithomokkövekből és sötét színű dolomit- és mészkövekből.

3. Augit-Andesit brekcziás tufája a pankotai halmokban.
4. Negyedkori üledékek két elkülöníthető képződményben. Az egyik 

kavics és kavicsos homokos kemény agyagból á ll; a hegység nyugati szélét 
kiséri a tágasabb völgyekbe is benyulik, de nagy magasságra a lapály és a 
völgyek felett nem emelkedik és jól rétegzett. Erre rátelepedik a babérczben 
bővelkedő veres, vagy sárga agyag, egy helyen pedig typusos lősz; az előbbi 
magasra ér föl a hegyoldalakon.

5. Az Alluvium nem csak a Maros, a Csiger stb. mostani árterén, 
hanem az egész ide érő rónaságon az egyedüli képződmény.

A tömeges eruptiv kőzeteket a következők képviselik (korsorozat sze
rin t): 1. Diorit. 2. Granitit. 3. Turmalingranit és Epidotgranit. 4. Diabas.
5. Augitandesit.

I. R é teg es  kőzetek .

1. Kristályos és félig kristályos (metamorfikus) palák. A paulis- 
világosi gerincz felépítésében túlnyomólag két képződmény osztozik meg. 
A déli részben a Kecskés és a Brádhegy dioritja; éjszak felé pedig a Hideg
kút phyllitjei uralkodnak. Mind a két képződmény nyugati végződése egy- 
egy vonulatnak, mely a Bihar hegység zöméből indul ki. Figyelembe véve 
azt, hogy a Dioritban több helyen vannak phyllit-foszlányok, továbbá 
hogy Paulisnál egy ilyen foszlányban Diorit tömzsök és telérek ülnek és az 
itteni agyag-csillámpalát minden látszat szerint a diorit változtatta el gnei- 
szos palákká: a kristályos és félig kristályos palákat legalább részben a 
hegység legidősebb képződményéül kell tekintenünk.

Paulison a vasúti állomásnál az úgynevezett «Paulisi szorosban», 
hol a vasút és az országút szorosan egymás mellett a meredek sziklafal és a 
Maros között halad, érhetni el legkönnyebben a kristályos palákat. Az agyag- 
csillámpalának phyllites és gneiszos változatai vannak itt feltárva, a réte
gek éjszaki dőlésűek; figyelmes észlelés csakhamar meggyőz bennünket, 
hogy a rétegek, melyek a granititerek által behálózott Diorit alatt tűnnek 
el, nem nagyon vastagok, hogy az egész phyllit-részlet nem egyéb egy fősz-



lánynál, melyet a Diorit magába zár. Ez a foszlány azonban a csapás irányá
ban több kilométernyire nyomozható. A Granitit és a Diorit telérek és 
tömzsöcskék közelében a phyllit kemény szürke fínomszemű gneiszszé válto
zott át, egy benne előforduló világos pad pedig makroskopos szemléletnél a 
protoginos gneiszra emlékeztet. Az elváltozott phyllit körében találhatók 
a következő ásványok: Turmalin, Magnetit, Haematit, Epidot, Chlorit, 
Pyrit; ritkábban Chalcopyrit és Calcit. Az Epidot és a Turmalin nem csak a 
phyllitben, hanem a Granititban és a Dioritban is előfordul; ezekben az 
Epidot néha mint a földpátok után való pseudomorphosa is előfordul. Az e 
helyről való kontakt ásványok és előfordulásuk tárgyát képezték már Cotta 
és B lum rövid jegyzeteinek.*

Nem ez a hely alkalmas azonban arra, hogy Arad-Hegyalja kristályos 
paláival tüzetesen megismerkedjünk. Eltekintve azon apró phyllitrészletek- 
től, melyek a paulisi szorostól éjszak felé a Dioritban fellépnek és a 
melyek telepedéset illetőleg az érdemel figyelmet, miszerint csapásuk általá
ban Ny—K-i, dőlésük pedig meredeken déli — a hegyaljai utat követve 
Kuvin helységen túl bukkanunk rá a kristályos palák igazi helyére. Kuvin 
és Kovaszincz között a szőlőkben a negyedkori agyagtakaró alatt mállott 
agyagcsillámpala az uralkodó kőzet, a két helység közötti határárok (Yalea 
Kuvinului) és az a gerinczút, mely Kovaszincz közepéből az Üreshegyen 
(Délu Golu) át a Magurára vezet, ismertetik meg legjobban a geológussal 
a kőzetsorozatot, mely a phyllitterűlet déli határán ki van fejlődve. 
Túlnyomólag sárgásán, veresen és zöldesen elmáló jól rétegzett finom 
lemezes agyagcsillámpalát látunk itt, melyben az üde, kékes, szürke selyem
fényű változat ritka. A Délu Golu tetején nehány kristályos mészkőlemez 
és egy 050—0’80 7nj  vastag kristályos mészkőpad van a phyllit közé tele
pedve. Quarezlencsék, quarcz és csomós quarcz-földpát arkozák kemény 
padokat képeznek a phyllit között ennek déli határán, melyen az üde kékes 
szürke változat uralkodik.

A gerinczúton a szőlők felé jutva a pihenő hegyen (Yerfu odina) 
S l l ^ a  phyllit és quarczit arkozák zavart és gyüredezett rétegzete véget ér, 
fiatalabb korú kékes agyagpalának és quarczitoknak engedve tért.

Az agyagcsillámpala dőlésiránya az Üreshegyen DK és DDK közt, 
dőlésszeglete 25—48° közt változik.

Az Üreshegytől keletre a kovaszinczi völgyöböl alacsony mellék- 
gerinczek közé nyújtja be oldalárkait; a sziklatalaj amazokon a bortermő 
negyedkori agyag alatt rejtőzik. Ez okból beljebb keletnek egészen az erdős 
nagygerinczig és azon túl is a kladovai erdőben a kristályos palák déli

*  Cotta und F e l l e n e e r g  : Erzlagerstätten Ungarns und Siebenbürgens, 1862. 
24. lap. B l u m . D ritter Nachtrag zu den Pseudomorphosen, 1863. 122 és 124. 1. Földtani 
Közlöny VI. 1876. 281. 1.

2 0 2  A M. K. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE 1883-RÓL.



LÓCZY LAJOS FÖLVÉTELI JELENTÉSE. 2 0 3

határa nem tanulmányozható többé oly jó feltárásokban, mint a fent leírt 
helyeken. Arról azonban meggyőződtem, hogy a sárgás zölden, vagy verese- 
sen elmálló phyllit a quarczarkoza padokkal együtt messzire megjelölik a 
határt; sőt még a kristályos mészkő is messzire nyomozható és abba a 
vonulatba esik, mely a kladovai völgy felső részében a Pareu Muntiului 
fejtéseinél 4 mj  vastag és 31°-al DDIv-nek dől. Elhagyott mészégető kemen- 
czék állnak itt, melyekben egykor a jobb czélokra is alkalmasnak látszó 
fehér kristályos mészkövet felhasználták.

Az Otkovács-, Hidegkút- és Korcsmabegy-tetőkkel jelzett főgerinczen 
a phyllitek unalmas egyhangúsága tanulmányozható. Kékesszürke, gyengén 
redőzött, sericites, csillámos változatok és csomós palás quarczitok azonban 
itt is előfordulnak. Az utóbbiakban bőven van pyrit behintve, melynek 
elváltozása limonitra egyes padokat oly annyira vastartalmúvá tesz, hogy 
azok kibányászása is megkisértetett. Egy ilyen limonit-telep található az 
Otkovács éjszaki oldalán. A kovaszinczi völgy felső részében finom quarczit 
pala és quarczarkozák közt a sericitpala is feltűnőbben jelentkezik. Benne 
rézérczek is (Azurit-Malachyt és Chrysocolla) előfordulnak. A kovaszinczi 
bányahegyen (Cioka bania) az agyagcsillámpalában oly csalogatóan mutat
koztak a rézércz-impregnácziok, hogy már ismételve nagy vesztességgel 
járó sikertelen bányamiveletre adtak okot.

Az eddig ecsetelt typusban fordul elő a phyllit, a világosi és az ágrisi 
erdők talajának nagyobb részén múlt nyári kirándulásaim területén a 
telepedés is változatlan marad és általában 20—40° D. vagy DDK. dőlésű.

Világos vidékén azonban a közönséges agyagcsillámpala között egy 
sajátságos változat kerül túlsúlyra. Tökéletlen palázású agyagcsillám
pala- anyagban, mely néhol világosan sericites, kisebb nagyobb egész 
diónyi nagyságú szegletes vagy látszólag félig gömbölyített quarczdarabok 
vannak. Ha nevet kellene adni e kőzetnek, úgy a «quarczbrekcziás sericites 
muscovitos agyagcsillámpala» elnevezés illenék reá legjobban. Jól réteg
zett vastag padokban fordul elő e kőzet és a világosi várhegyen közelíthe
tők meg legjobban jellemző kifejlődéseik.

Két vonulatban ismerhető fel e sajátos kőzet. Először is a Horlya 
csúcson, bonnét kelet felé egy mind jobban szélesedő övben az almási 
völgy két oldalán több ágra oszlik. Másik nagyobbik részlete Világos 
mezőváros éjszaki részében a Bohus törzskastélynál veszi kezdetét, a vár
hegyet alkotja és a Kukurbeta háromszögellési pont irányában nyúlik kelet
nek ; azt a magas gerinczet képezve, mely Muszka és Magyarát felett 
éjszak felé elég impozáns képet nyújt. A Várhegy éjszaki oldalán ebben a 
brekcziás agyagcsillámpalában egy zöldes szürkés foltos agyagos phyllit, 
mely a fedőpalák képét viseli, fordul elő. Délre a várhegytől a Merezin 
nyergén egy részlet nagyon gyűrt sericites phyllit található. Összefoglalva 
az elmondottakat kimondhatjuk, miszerint a hidegkút-világosi gerinez-



részlet a gneisznek és az igazi csillámpalának kizárásával olyan félkristá
lyos palákból áll, melyek rendszerint a kristályos palaképződményeknek 
legfelsőbb emeleteit szokták jellemezni.*

2. Quarczit, arkoza-quarczit, agyagpala és mészkő’. A világosi vár
hegy környékén és a kuvin-kovaszinczi szőlők felett előfordulnak olyan 
kőzetek, melyek bárha a szürke phyllitekhez és a köztük levő quarczit okhoz 
hasonlítanak is, a figyelmes szemlélő előtt mindenütt biztosan megkülönböz
tethetők a kristályos paláktól.

A kuvini templomvölgy nyilásától EK. irányban a Tornya és a La 
coliba ovaina nevű csúcsok felé összefüggő vonulatban nyomozható egy 
szürke és kékes, sok helyt «clivage» hasadékos agyagpala, melynek rétegei 
közé szabálytalan vastagságban fínomszemű quarczit és középszemű réteges 
quarcz és földpát arkozák telepednek. A paulis-világosi gerincztől keletre a 
kladovai erdőben innét inkább keleti irányban egész a Hegyes déli oldaláig 
nyomoztam e vonulatot. A messzire látszó tető (Capu Mlatinu) és Adám- 
csúcsa (Cioca lui Adam), tovább keletre a Czigány-kereszt hegye (Cruce 
Tigani 537 r>rj) esnek bele. Kuvintól egész a kladovai völgyig sehol sem 
találtam ezt a vonulatot 850—1000 ^-nél szélesebbnek.

A kuvini templom megett és a helység éj szaki meredek szőlős hegy- 
oldán az agyagpala jól van feltárva rajta soványan tenyészik a tőke. Itt 
mindenütt a diorittal érintkezik az agyagpala, de oly bizonytalan határral, 
hogy egymáshoz való viszonyukra nézve e hely nem vet világot. Diorit- 
intrusiokat az agyagpalában sehol sem láttam; csupán a Valia Dántiului 
elején létezik egy fínomszemű mállott telér, mely csapásirányokra kereszt
ben szeli át a rétegeket; de ennek faját a mikroskopikus vizsgálat fogja 
majd kideríthetni; külsejére nézve a Dioritoktól, a mint ezek változatai 
előttem a hegységből ismeretesek, különbözik.

Az agyagpala a kuvini templom megetti kőbányákban, melyek közelé
ben a Diorittal egy meredeken álló sík mentén érintkezik, a rendesnél 
keményebb és ez által válik alkalmassá épületkövekhez. Vastag padokban 
fordul itt elő az agyagpala, réteglapjait vonalosan elrendezett sötét csillám 
és chlorit fedi. Szürke anyaga csaknem tömör, de a rétegzés irányában 
üregek nyúlnak el, melyek falazatát világos sárgás-zöld epidot fedi.

* További kutatásoktól várom azt, hogy mily mértékben lesz hasznos e phyllite- 
ket az erdélyi és a krassó-szöróny megyei kristályos palákkal összehasonlítani. Mellő
zöm azokat a reflexiókat, melyek a sericitet illetőleg csábítólag kínálkoznak. Megelég
szem azzal, hogy a szaktársakat a terjedelmes sericitpala- és Taimus-irodalomra 
utaljam , mely L a s p e y r e s  H . Mineralogische Mittheilungen. 11. Der Serie t. (G roth  S. 
Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 1880. IV. köt. 244 1.) czírnű közle
ményével még aligha rekesztetett be. Az eleinte talkosoknak vett palákat az ismeretes 
kobalt-reakczió és a forrasztócső előtt való viselkedés alapján ismertem fel kétség
telen sericittartalmúaknak.
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A belső kovaszinczi szőllők között az agyagpala a phyllit és a Diorit 
határát födi el. A Tornya hegy éjszaki oldalán a Dioritra ráfekszik, úgy 
hogy az árkokban a Dioritot láthatni, a hegyoldalokon pedig egészen fel a 
nagy gerinczig az agyagpala és a vele váltakozó quarczit-homokkő észlel
hető. Fent a Tornya-csúcson a Dioritra kalapként telepedik rá egy durva- 
szemű sőt porphyros képű quarcz és földpátarkoza. A finomszemü quarczit- 
padokban Turmalin és Epidot-erecskék vannak. Egy Turmalin-gránit, 
miként a phylliteket, úgy az agyagpalákat is áttöri, a Turmalin és Haerna- 
tit rendes kísérői elágazásainak.

A Phyllitekkel ez az agyagpala és quarczit-képződmény, majd pár
huzamosan, majd diskordánsan fekszik; így például a Verfu odina-tetőu a 
kékes phyllitre a szürke agyagpala egy fekvésben következik reá; a Yalia 
Dantiului-ban, valamint a belső kovaszinczi árkokban ellenben világos 
feltárásokban láttam a diskordáns telepedést.

A hegység nyugoti oldalán általában az agyagpala DK. irányban dől, 
kisebb szöglet alatt mint az agyagcsillámpala.

Tovább keletre a kladovai Kerszka-völgyben és a Hotarel-gerinczen a 
képződmény 36° déli haj lássál nyugszik a phy Hiten. Legalján durva brek- 
cziás quarczarkoza-padok mutatkoznak. A képződmény vastagságát e ponton 
57 ^ -re  becsültem.

A Capu Mlatinu és a Cruce Tigani környékén szintén az agyag
pala feküjében találtam meg a quarczitokat, melyeket különben az egész 
vonulatban eddig élesen elválasztanom az agyagpalától nem sikerült. Tele- 
pedésükkel azt a benyomást tették reám az agyagpala- és quarczit-réte- 
gek, melyeket egyelőre egy stratigrafiai emeletbe vélek sorozhatni, mintha 
ezek a kovaszincz-hegyesi vonulatban diskordánsan és transgressálva 
feküdnének rá a phyllitre és a Dioritra. Vastagságukat Kovaszincz és Ku- 
vin közt 60 mj - re becsültem.

A második hely, hol az agyagcsillámpalán fiatalabb eredetű üledéke
ket fedeztem fel, Világosnál van. A helység déli részében, mindjárt a házak 
megett hirtelen emelkedik ki a Merezin-hegy, mely az ő önálló körvonalai
val már a távolból ráutal arra, hogy másféle anyagból áll mint a szomszé
dos phyllitből való lejtők. A bejárásnál egy jól rétegzett quarczit-homok- 
kőnek bizonyult a Merezin anyaga; finomabb és durvább rétegek, sőt brek- 
cziás padok is váltakoznak ra jta ; a rétegközökben fehér csillámos agyagos 
rétek (Lagen) vannak. A réteghajlás a Merezin tetején NyDy. irányban 65°; 
a görög egyesült templom közelében, hol a hegy déli lábánál a porladozó 
quarczitban kőporszedéstől származó üregek vannak KDK. 15°-al. Ugyan
itt a rétegek gyengén gyüredezvék A Nyerges hegy nyugati oldalán és a 
Bánhegy éjszaki szélén ugyané quarczithomokkövek vanuak meg. A Nyer
ges hegy tetején réteghajlásuk DK. irányban 70°, a hegy délnyugati lábá
nál DKD. 25° ; a Bánhegyen — hol csak egy keskeny szegélyben van a
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képződmény jelen és pedig mint csillámos arkoza, de a Bánhegyről egész a 
műutig lenyúlik — a telepedés KDK. 20°-al. E szabálytalan telepedés 
daezára fel lehet a hely színén ismerni, miszerint a quarczit-homokkő- 
rétegek az agyagcsillámpala által képezett medenczében foglalnak helyet; 
sőt úgy látszik nekem, mintha már a lerakodás alkalmával felületi egye
netlenségek lettek volna a phylliten.

Az ide sorozott üledékeknek harmadik területét a világos-ágrisi gerincz 
éjszaki oldalán találjuk. A galsai nagy völgyben fölfelé haladva a keleti 
völgyoldalon a szőllők felett kőbányára és régi mészmedenczékre akadunk. 
A kőbánya dolomitos sötét mészkő-rétegekben nyílik, melyek quarczos 
csillám-phyllitre fekszenek ; ezek ismét a galsai hegy granititjával érintkez
nek, mely elágazó teléreket küld közéjük.

A kőbánya alján sötét kovagos üreges dolomitos mészkő és dolo
mit van, fölfelé jól rétegzett világosabb márgás mészkő következik, 
melyben Crinoida nyéldarabok találhatók; legfelül pedig kékes, hasadé- 
kos tömeges mészkő fejezi be a sort, melyet 40 méternyire becsültem. 
A mészkövön az árokban tovább délnek, quarczit-homokkő-padoknyugosz- 
nak; bennük szürke márgás agyagpala fordul elő, végül a meredek hegy
oldal alján 4 ^  vastag kékesszürke fedőpala következik, mely már a quarcz- 
csomós phyllittel határos.

Egy ehhez hasonló szelvényt nyújt az az ösvény is, mely a galsa- 
magyaráti határmagaslatról a Világos cél batrin nevű sziklaoromra vezet. 
A magyaráti nagy völgy a sorozatból már csak a dolomites és a Crinoida 
nyéltöredékekkel telt szürke márgás mészkövet tárja fel. A galsai és a 
magyaráti nagy völgy közt az egész vonulat egybefüggően nyomozható és 
e két végpont közt hossza mintegy 1800 méternyi; a réíegdőlés mindenütt 
DDNy és nyugatról keletnek a három említett ponton: 30°, 36° és 47°. 
Kelet felé a magyaráti katlanvölgy negyedkori képződményei és törmelék 
borítja el a vonulatot.

Agris-Almás szőllőinél különálló kerek tetők vonják magukra a 
figyelmet, melyek a 362 mj  magas Vurvucz körül csoportosulnak. E dom
bok, miként a világosi Merezin és Nyerges, quarczit-homokkőből állnak, 
mely a Vurvuczon éri el legnagyobb vastagságát. Ez a képződmény innét 
egész az ágrisi mészkőbányákig követhető. Telepedéséről csak azt említem 
meg, hogy mindenütt discordánsan fekszik a régibb alapon. Magyarát- 
nál granitit, Agrisnál a quarczbrekcziás csillámpala és alárendelten a gra- 
nitit képezi feküjét. Hol granitit képezi az alapot, szemmelláthatólag ennek 
törmeléke, morzsaléka szolgáltatta az anyagot a quarczit legalsó padjaihoz. 
Agrisnál a régi jóhírű mészégetők kőfejtései jó feltárásokat nyújtanak, de 
ezek csak az eddig is sejtett szabálytalan telepedést mutatják világosan, 
melyet a quarczitnak felületi elterjedéséből a Vurvuczon gyanítani lehetett. 
Az ágrisi dombon a mészkő egy Ny-K. vetődéssel érintkezik a dombtető



quarczitjával, melytől délre a mészkő egy keskeny sávban fordul elő; a 
bányák nem egy helyen elérték már a vetődési síkot és közel kimerülésnek 
néznek elébe. A Ny.-K-i vetődésen kívül még több E-D-i irányú is zavarja 
meg a mészkövet, melynek következtében a három nagy kőbányában az 
égetésre alkalmas mészkő különböző magasságban van.

A rétegdőlés szintén különbözik : a nyugati kőbányában keleti, a leg
első keleti nagy kőbányában pedig éjszaki irányú, amott 36°, itt 10—tik 
nál nem meredekebb hajlássa].

A mészkő ugyanazokat a változatokat és ezeket teljesen azonos sor
rendben mutatja itt is, mint a galsai előfordulásnál; sőt még a vastagsága 
[50—60 7n!} sem nagyon különbözik a galsaitól.

Mindezek az elősorolt rétegek : a quarczitok, ifjabb arkozák, agyag
palák és a mészkőrétegek meghatározható szerves maradványokat nem 
nyújtottak. Szerves nyomokra az agyagpalában a Yalia Kuvinuluiban talál
tam ; az itteni agyagpalának agyagosabb rétjeiben hasonló csomókat és 
lenyomatokat gyüjték, mint a milyenek a Kárpátok hyeroglifa paláiban 
szoktak előfordulni. De ezek ép oly keveset használtak, mint az ágrisi és 
a galsai mészkőben előforduló fehér calcit oszlopok: kétségkívül erinoida- 
nyéldarabok, melyeken azonban még vékony csiszolatok segélyével sem 
ismerhettem fel irányt mutató szerves szöveget. Még kevésbbé sikerült a 
quarczitokban bárminő szerves nyomokra akadnom.

Palaentologiai alapon tehát a területemen előforduló el nem változott 
régibb üledékes kőzetek sem illeszthetők be a stratigrafiai sorrendbe. Sok
kal messzebbre esnek minden hozzájuk hasonló, meghatározott korú üle
dékektől, hogy sem petrografiai analógiákból szabadna hovátartozásukat 
illetőleg véleményt koczkáztatni. Azt azonban bízvást hangsúlyozni lehet, 
hogy quarczitjainkhoz és agyagpaláinkhoz hasonló üledékek sem aKárpátok- 
ban, sem az Alpokban, sem pedig hazánk geologiailag tanulmányozott 
vidékein a triásztól fölfelé menő rétegcsoportokból nem ismeretesek; 
minélfogva a leírt rétegeket nagy valószínűséggel a triásznál régibb üledé
keknek gyaníthatjuk.

A kovaszinczi, világosi és galsai előfordulásokat csupán a quarczitok 
hasonlósága és a rokon telepedés alapján állítottam egymásmellé. De nem 
tartom lehetetlennek azt sem, hogy a kovaszincz-hegyesi «grauwacke# 
vonulat az ágris-világositól korban is különböző üledékeket képvisel.

3. Augit-ándesit tufája. Kívül esik már a tulajdonképeni hegységen 
az a hely, hol múlt nyári felvételeim egy harmadkori eruptiv kőzetnek 
réteges törmelékét elérték : a pankotai szőllőhalmokon. A pankotai Kopasz
hegy (266‘ö mj)  és a Mokrai hegy, ugyanis mint egy-egy óriási vakondtúrás 
emelkednek ki a Fehér-Körös és a Csiger széles völgysíkjából; mindkettő 
előhírnökéül szolgál a följebb a völgyekben emelkedő trachythegyeknek, 
melyek kitörése a neogén idejében történt.
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Pankotánál az augit-andesit brekcziás tömbös tufája enyhe keleti 
dőléssel rátelepszik a granititra, melynek egy éj szaki kinyúlása Muszkától 
idáig nyomul. Eltekintve attól, hogy a szőlő-kapunál 140 méternyi távol
ságban a granitittói egy kút ásatásánál az átfúrt trachyttufa alatt hömpö- 
lyöket találtak ; mi sem utal a pankotai tufának vízben való lerakodására. 
A kőfejtésekben gyűjtött adatok alapján hajlandóbb volnék a pankotai 
brekcziákat olyan vulkáni tufáknak tekinteni, a minők az eruptiv kürtök 
körül szoktak felhalmozódni.

4 . N egyedkori képződm ények ( D i lu v iu m ) .  Két külön tárgyalandó kép
ződmény képviseli a negyedkort területemen.

a) Rétegzett durva kavics és kavicsos kemény agyag.
b) Rétegzetlen, a hegyoldalokra magasra felnyúló babérczes, 

aljában mészkonkrecziós veres és sárga agyag; alárendelt kiterjedés
ben lösz.

Az első, a rétegzett kavics az egész Arad-Hegyalján és az ágrisi te ra 
szokban, valamint a kladovai völgyben is a mai völgysík felett mintegy 
10—15 méternyire emelkedik, általában félig gömbölyített helybeli kavics
ból áll, mely azonban a kladovai völgyben és a Hegyaljának több pont
ján, például Ménesen a Yalia Carbonari jobb oldalán, Kuvin és K o v a s z in c z  
közt több köblábnyi térfogatú legömbölyített tömböket tartalmaz, úgy 
hogy látásuk alkalmával ismételve eszembe jutának a gíecsereknek és a 
folvókbeli fenékjégnek működései.

Nem hiányzanak a durva kavics között a tökéletesen legömbölyített 
görgetegek sem; ezek mindig aprók és részben oly anyagból valók, melyek 
távolabbról érkeztek: Paulisnál hol a kavics anyagát figyelmesebben vizs
gáltam, csekély mennyiségben bár oly nemű hömpölyöket is leltem, melyek 
a szálban álló anyagból legrövidebben a kladovai völgyön és a Marosvölgy 
alsó darabján végig juthattak ide.

A kladovai völgyben 12 -nyíre nyílásától felfelé még láthatók a 
kavicsnak nyomai; nemcsak a fővölgy mentén, de még oldalárkaiba is 
benyúlik e képződmény, mely itt agyagosabb, egy sajátos homokos kemény 
szürke agyag képezi a ritkásabb kavics kötőszerét és közbeeső telepeit. 
A hol ez jelen van, a kavics csaknem laza konglomeráttá válik.

Másutt az összefoglaló agyag erősen vastartalmúvá válik; így pél- 
dáúl az ágrisi árkok egyikében az Aranyág felé nyúló erdőhatárhoz közel 
oly sok vas van a kavicsos agyagban, hogy az nehány helyen kemény 
üreges barnavas-telepeket (latentes-érez) képez, melyre már bányászati 
kísérletek is megindultak.

Nézetem szerint ez a kavics olyan negyedkori vízfolyások üledéke, 
melyeknek völgyútjai a Hegyalján a mai völgyutaknál viszonylagosan 
10—12 7nl  -rel magasabban voltak. Múlt nyári tapasztalatommal azt is 
kifejezem, miszerint a bejárt hegységrészben a völgyek és árkok a kavics
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lerakodásakor már megvoltak és a hegység a diluvium lerakodása előtt még 
az apró részletekig is általán véve mai alakjában erodálva volt.

Mindenütt hol a kavics és sárga, vagy veres babérczes agyag együtt 
látható, az utóbbi a kavics felett van, sőt erre diskordánsan a rétegfejeket is 
borítva telepedik rá. Míg a kavics a völgyfenekektől nem emelkedik 
magasra, a rétegzetlen agyag 250—260 mj  tengerszín feletti magasságig ér 
és a régi erosio okozta egyenetlenségeket simítja ki a hegyoldalokon. 
Aljában, akár mi a feküje, meszes agyag-göcsökkel, konkrecziókkal van 
tele; kisebb-nagyobb babércz gömbök (0002—0*008 mJ átmérőjüek) is 
mindenütt el vannak szórva benne. Ez a sárga veres agyag Magyarát és 
Pankota vidékén leér egészen a Csiger lapályára, itt és az említett helyek 
szőllőhalmain a veres agyag felső részében 1 —1*20 *”/ vastag fekete földbe 
megy át, mely azonban csak színe és televénytartalma által üt el a sárga 
agyagtól; benne gyér kavics van elszórva, a babércz-gömböcskék belőle 
sem hiányzanak. Ez a fekete föld teljesen hasonló ahhoz, mely künn a 
lapályon a vízállások fenekén ma is lerakodik. Szerves maradványokat 
eddig sem a kavicsban, sem az agyagban nem találtam.

Teljesen izoláltan fordul elő területemnek DNy. szegletén Paulisnál a 
lösznek egy kis foltja. A helység é.-i felében mindjárt a világosi útra néző hegy 
oldalon látható, legdélibb pontján a paulisi sziklafal feletti 213 nJ magas kis 
platót borítja és innét egész Ménes első házai tájáig követhető, erre felé mind
inkább csökken a magasság, a meddig a hegyoldalakra fölér. Uj Paulisnál a 
lösz már a veres agyagnak kezd tért engedni és észrevehetőleg ebbe mint 
korábbi képződménybe átmegy. Legjobban van kifejlődve a lösz O-Paulis 
éjszaki szőlőárkaiban, melyek közt a hegylejtőn egész az országúiig leér, 
míg a helység közepén és Ménes felé azon a terrasszon marad, melyet a 
leírt kavics megjelöl. Igen sok helyen erre az ut felett a hegyoldal egy 
meredekséggel kezdődik, mely 10—12 méternyire kavicsot vagy pedig 
alap sziklát mutat. E meredekség felett lankásabb lejtő következik, s ezen 
nyúlik fel a lösz és hol ez hiányzik, a sárga veres agyag.

Az említett árkokban a lösz homokos vagy agyagos közbülső réttel 
fekszik a kavicson, följebb az árkokban közvetlenül az alaphegységen. 
A lösz 4—6 magas jellemző falakban látható, melyek anyaga nagyban
és kicsinyben a typusos lösz sajátságait mutatja; még a közönséges lösz 
csigák (Helix, Succinea, Pupa stb.) sem hiányoznak belőle. Ezeket elég 
bőven lehet szedni mindazon árkokban, melyek közelében a lösz lejtősen 
egész az országútig terjed.

A löszcsigákon kívül az új-bodrogi kaluger kolostor tulajdonát képez i 
szőlőtelek éjszaki határárkában agyagkonkrecziókba burkolt nagy csont
maradványokra is találtam: egyebek közt egy Cervus-nak alsó bal áll
kapocs-darabját három prsemoláris-foggal. A csontok friss löszfal-omlásból, 
löszcsigák társaságában kerültek napfényre. Az egyik szárcsontot bebur-

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. 2



210 A  M . K .  F Ö L D T A N I  I N T É Z E T  É V I  J E L E N T É S E  1 8 8 3 ‘ R Ó L .

kóló agyagkonkreczióhoz szorosan hozzátapadva találtam egy tűzkő-szilán
kot, mely nem különbözik olyanoktól, milyenekről bebizonyult, bogy a 
történelem előtti ember kezétől nyerték alakjukat. Minden következtetés 
kizárásával, sőt még kétségtelen fontosságot sem akarva tulajdonítani a 
leletnek, említem meg ezt.

5. Alluvium. A kladovai tágas völgyben és a szőlőművelés által elő
mozdítva a Hegyalja mentén mindenütt előforduló jelenkori patakhordalé
kon kívül magában a hegységben benn is vannak oly törmeléktakarók, 
melyeket szükségesnek tartottam térképeimen kijelölni. A világosi vár
hegyen és a kecsés-magurai tetők felső katlanvölgyecskéiben akad
tam olyan helyekre, hol számot tevő területen és vastagságban fordul elő 
helyi szegletes törmelék, mely a felső katlan-völgyek alját sima lejtőkké 
egyenlíti k i ; ezekből a szirtes oldalak törmelékburok nélkül emelkednek 
ki. Az ilyen törmeléktakarók egész a 300 nívóra emelkednek, vastagságuk
1'50, sőt 2 m] is. Mindenütt jó vízgyüjtőkül szolgálnak és a forrásokban 
szegény hegyvidéken a hegyi legelők kútjai kivétel nélkül bennük 
vannak.

Nagyobb figyelmet érdemel ezeknél a lapály alluviuma, mely az 
alföldi síkságnak az Arad-Hegyaljához szögellő darabján még múlt nyári 
fölvételeim tárgyaúl szolgált. A Maros folyó egy széles ártéren, mely Pau- 
lisnál és Aradnál keskeny, Szabadhely és Glogovácz közt azonban 5 'Tíz
nél is szélesebb, folyvást változó kanyargásokban fut végig; medrében egész 
ökölnyi nagyságú kavicsot hömpölyget; kiöntéseivel pedig egy agyagos 
«silt»-et rak le.

A bevezetés hydrografiai ecseteléseinél említve volt, hogy a Hegy- 
aljáról Paulis és Kuvin közt két száraz ér indul a lapályra, az egyik a 
«ménesi száraz ér» a Tiszához tartozik; a másik a «világosi Nagy ér» a 
Fehér-Körös, illetőleg a Nádormalom-csatorna adózója. Itt bír fontosság
gal, hogy ezen vízutaknak lejtésviszonyait a Maroséhoz viszonyítva föl
említsem. A Maros középvízállását a paulisi állomás vashídjainál 119 mj  
magasnak véve, a Maros árterének esése innét az aradi 0 pont függőjéig, 
melynek tengerszínfölötti magassága 105*922 mj  (a távolságot egyenes vo
nalban mérve 23*2 Ti^-nek) 13 mj , tehát kilométerenkint 56 ^ -ny i.

Paulistól Világosig az arad-körösvölgyi vasút, által átszelt Nagyér- 
mederig, a Hegyalját kisérő mélyedés hosszán 18*25 mentén a talaj 
lejtése 119 w/-től 106*153 mj -re sülyed; az esés 12*847 w/, tehát minden 
kilométerre 70*4 ejm.

Végül a ménesi szárazér magasságát Paulisnál a vasúti áteresznél 
120*530, az ötvenesi határ közelében Zimánd-Bánkúinál az arad-körös
völgyi vasút hídja alatt pedig 106*203 ^-nek fixirozva 23 X^ távolságra 
az esést 14*33 ^'-nek kilométerenként tehát 62*3 %j-nek számíthatni ki.

Ha a talajmélyedések lejtését hasonló módon vizsgáljuk Paulis és
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Arad közt, úgy egy kilométerre a Maros árterét jobbról határoló parton 
52'4 °lm esést konstatálhatunk.*

E számok világosan bizonyítják azt, hogy a lapály felszíne abban az 
épszögben, mely Arad-Paulis-Világos közt előtűnik., nem a Maros mentén, 
hanem Paulis és Világos közt a hegység lábánál bírja legnagyobb esését. 
Sőt azt is föl lehet ismerni, hogy a Maros ártere és az ártér jobb partja 
még a ménesi szárazérnél is kisebb esésű, úgy, hogy a Maros melléke tény
leg a lapály legkisebb esését követi.

Valahol csak a lapályon partos helyek vannak avagy a felszínt borító 
agyagos vagy homokos, feketés és barnás termőföldet kútásásnál átfúrták, 
a 0'80—090 mJ vastag termő föld alatt mindenütt kavicsra és homokra 
akadtak. Az említett épszögü háromszög területén ily módon könnyűszeré
vel lehet bárhol kavicsra vagy homokra akadni, mely csupán Szabadhely 
körül bukkan nagyobb foltokban a felszínre. A kavics egész ökölnyi nagy
ságú és a Maros mostani hordalékától semmiben sem különbözik, mely 
körülménynek a vasúti mérnökök is tudatában vannak. Anyaga a Maros
völgyből származik. Nem lehet tehát e kavicsot másként értelmezni, mint a 
Maros régi alluviumának, mely a mai ártér felett 1*50—2 mj  magasságban 
terül szét. Ezt megerősíteni látszik az a tényállás, miszerint a Csiger hor
daléka Szőllősnél és a Fehér-Körösé Borosjenőnél nem csak anyagra nézve 
különbözik a fent leírt kavicstól, hanem amannál jóval apróbb is, mivel 
benne a diónyi nagyságúak a legnagyobbak. Hozzá kell venni még azt is, 
hogy a régibb Maros-alluviumnak vett kavicstelepek tetemesen kimagasod
nak a F.-Körös árteréből és lejtésük a Marostól a Fehér-Körös felé haj
lik le.

Ezek alapján az Arad-Paulis-Világos közti lapály, mint a régi Maros
nak törmelékkúpja (Schuttkegel) tekintendő, melynek csúcsa Paulisnál 
van. A Hegyalját követő mocsáros mélyedés és a lapályon létező számos 
száraz meder eléggé mutatja Erdély főfolyójának hajdani útját és mun
káját. Háladatos feladatúi kínálkozik e törmelékkúpnak természetét beha
tóan megvizsgálni és utána járni, mely relativ időben öntötte a Maros 
éjszak felé az erdélyi vizet.

II. Eruptiv kőzetek.
Még az üledékes és réteges kőzeteknél is nagyobb változatosságot 

mutatnak múlt nyári felvételi területemen az eruptiv tömeges kőzetek.

Az itt felhasznált pontos számadatokat: a szegedi kir. folyammérnökség, az 
Első erdélyi vasút és az Arad körösvölgyi vasút technikai főnökeinek szíves közlései
ből használhattam fel. Ezekért itt is kifejezem őszinte köszönetemet.

14*



212 A  M . K .  F Ö L D T A N I  I N T É Z E T  É V I  J E L E N T É S E  1 8 8 3 - R Ó L .

Bégebben gyűjtött kőzeteimet dr. K och A ntal tanulmányozta és írta le ; 
petrografiai leírás helyett ezért az ő közleményére utalhatok.*

1. Legrégibb a D io r it. Paulis és Kuvin közt nagy területet foglal el, 
elnyúlása hihetőleg kelet felé is széles övben lesz követhető. A Dioritnak 
könnyen málló felülete szolgáltatja a ménes-paulisi vörös bornak termő 
talaját. A Diorit finom, közép és öregszemű változatokban fordul elő.

Kitörési idejét biztosan megállapítanom még nem sikerült Kovaszin- 
czon a phyllitben nem találtam Diorit-intrusiokat; ellenben a paulisi 
phyllit-részletet látszólag a diorit változtatta kristályosabbá. A Dioritban 
elég gyakoriak a már említett phyllit- és quarcz-phyllit-foszlányok, melyek 
csapása és dőlése a phyllit-terület rétegeinek telepedésével átalánosságban 
megegyez. Legvalószínűbbnek látszik előttem az : hogy a phyllit lerako
dása hosszabb időt képvisel és a Diorit ennek elején tört ki, elváltoztatva 
a már meglevő üledéket és foszlányokat ragadva abból magával.

2. G ra n itit. E p id o t-g ra n it  és T u rm a lin -grán it. Különböző nemű 
granitit (telérek) intrusiók a phyllit-területen és a Dioritban egyaránt nem 
ritkák. Ménesen a Nagy határhegyen egy 370 ™] széles granitit-vonulat a 
radna-kladovai nagyobb granitit-területből ágazik ki. Paulis-Baraczkánál 
e területnek nyugoti határa látható. A granitit nem szolgál jó szőlő- 
talajjal.

Egy másik nagyobb granitit-terület, melynek kőzete azonban a radnai 
granititétól különböző, a galsa-muszka-magyaráti hegyen fordul elő. Ez a 
granitit Ágrisig és Pankotáig nyújtja ágait, kelet felé Taucznál van foly
tatása. Intrusiói bemennek a mészkövek feküjét képező quarczos csillámos 
phyllitbe, de nem érintik meg többé a mészkövet.

E granititban E. D. irányú telérek- és elágazásokban öregszemű Mus- 
kovit Turmalin-gránit és betűgránit lép fel, mely a telérek zónás szerke
zeténél fogva nekem hydatogén eredetűnek látszik.

A Phyllitben és főleg a Dioritban végtelenül elágazva és szabályta
lanul elrendezve sok helyen lép fel egy turmalinos epidot-granit s ugyan
ezt az üledékes el nem változott agyagpalában is észleltem. A kladovai 
erdőben a Cioca lui Adam csúcson ilyen gránitnak Epidotban különösen 
bővelkedő példányait gyűjtöttem.

3. Diabas. Az ágrisi Bodpatak (vagy Yadpatak) száraz fenekén töme
ges középszemű eruptiv kőzet ül az agyagcsillámpalában és szabálytalan 
határok közt az erdőszegélytől egész a Kukurbeta csúcsig követhető. 
A világos-ágrisi gerincz éjszaki oldalán szintén előfordul egy kis foltban. 
Nincs kizárva az, hogy a kuvini Valia Dantiului agyagpalái közt megfigyelt 
dyke is ehez a kőzethez leend sorozandó. Az ágrisi sötétzöldes veresen 
elmáló eruptiv kőzet a Diabasra utaló lényeges alkatrészeken kívül egy

* Földtani Közlöny VIII. 1878. 159. 1.
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fekete fémes ásványt is bőven tartalmaz, melynek sajátságai a titánvasra 
mutatnak.

4. Angit-Andesit. Ennek brekcziás tufája képezi a pankotai szőllő- 
kegyet. Talán a feltárások hiánya miatt a brekcziában dykokat nem 
észleltem ugyan, de ilyenek a Kopasz-hegy tetején kiálló sziklatömbök 
mentén valószínűséggel gyaníthatok. Az apateleki kőbányában (mokrai) egy 
8 vastag dyke, mely 8—10°-al KEK.-nek hajlik, nyújtja a legjobb 
műkövet.

Ipari tekintetben azon kevés reményt adó bányakísérletektől elte
kintve, melyekre vas (Limonit és Haematit) és réz-érczek (Chalcopyrit, 
Azurit, Chrysocölla) okot szolgáltattak; területemen említést érdemelnek 
azok a kőzetek, melj'ek nagy változatosságban és jó minőségben nyújthat
nak épület- és műkövet. Igen sok pont kínálkozik arra, hogy a kőben szű
kölködő Alföldet épületanyaggal ellássa. A legjobb szállítási eszközök az 
államvasutban (az első erdélyi vasúéban) és az arad-körösvölgyi vasúéban 
megvannak ehhez.

Epületkőnek ajánlhatók:
1. Apateleki (mokrai) augit-andesit.
2. Paulis-baraezkai granitit.
3. Paulisi és paulis-baraezkai finom és középszemű Diorit.
4. Kuvini agyagpala, melyet a helyi fogyasztás igen kedvel.
5. Kovaszinezi, világosi és ágrisi quarczit és quarczithomokkő.
6. Kristályos palás mészkő a kladovai völgyben: csiszolt lemezekre 

látszik használhatónak, megemlítendők még:
7. Az ágrisi fazekas-agyag és
8. Az ágrisi és galsai égetésre való mészkő.

4. JELEN TÉS A KOLOZSVÁRI SZEGÉLYHEGYSÉGBEN AZ 1 8 8 3 .
ÉVBEN VÉGZETT FÖLDTANI RÉSZLETES FÖLVÉTELRŐL.

(Egy geológiai szelvénynyel a táblamellékleten.)

Dr. K och ANTAL-tól.

A jelen évnek junius-szeptember hónapjaiban a nagymélt. földmívelés- 
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium megbízásából Kolozsvárról, 
mint központból kiindulva, folytattam a múlt évben megkezdett földtani föl
vételeket, s a tavali fölvételi területhez csatlakozva, elvégeztem az új részletes 
térkép 18. oszt. XXIX. rovatát képező, Kolozsvár czímü, lapjára eső egész 
területnek földtani átkutatátást. A törzskari térképnek következő lapjai esnek 
egészen vagy részben ezen területbe :



8 oszt. II. rov. (NHklód vidéke) alsó 2/s része;
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8 « Hl. <( (N. és K.-Esküllő vidéke) alsó 2/s része
9 « n . « (Bonczhida Válaszút vidéke) egészen;
9 « Hl. « (Kajántó vidéke) «

10 « H. « (Kolozs-Apahida vidéke) felső 2/s része
10 « IH. « (Kolozsvár vidéke) « 2/8 «
10 « IV. « (Gyalu vidéke) keleti 1U része.

Az ezen évben átvizsgált területek nagysága ennélfogva teszen mintegy 
18*88D mérföldet vagy 1085*96D kilométert.*

Mielőtt az idei fölvételi munkálatnak eredményeiről röviden számot 
adnék, kötelességemnek tartom kiemelni, hogy a m. k. Földtani Intézet 
Igazgatósága egy időre dr. P ethő Gyula urat küldötte ki a velem való 
közreműködésre, ki augusztus-szeptemberben Szucságon és Papfalván, Gyalu 
és környékén, Korodon és Szt.-Mihálytelkén, Sólyomkőn, Magyar-Újfalu, 
Nagy- és Kis-Esküllő vidékén, valamint Bonczhida, Válaszút és Zsuk környé
kén tett fölvételeimnek buzgó osztályos társa volt.

Hálás köszönettel kell egyszersmind megemhtenem gr. E szterházy 
Kálmán úrnak, Kolozsmegye általánosan tisztelt főispánjának közreműködését 
is, ki Gyalu vidékén egy napi kirándulásunkban tettleg résztvevőn, e vidéken 
szerzett geológiai tapasztalataival lényegesen elősegítette ezen kirándulásnak 
sikerét. Végül köszönetét kell mondanom mindazon tisztelt egyéneknek, 
kiknek szívességét és működésünk iránt kimutatott érdeklődését kirándulásaink 
alatt örömmel tapasztalni szerencsénk volt.

A bejárt és átvizsgált területnek délnyugoti fele az úgynevezett kolozs
vári szegélyhegység magasabb és változatosabb vonulataiból áll, melyekhez 
északkeletnek csatlakozik a Mezőség jellemével biró, fokonként alacsonyodó, 
egyhangúbb dombvidék. Mig a kolozsvári szegélyhegységnek ENYNY-DKK-i 
irányban vonuló fő hegygerinczei egyrészt az azt alkotó tertiser rétegek áta- 
lános csapásirányával, másrészt a hegységet átszelő két folyóvölgy, a Szamos- 
és a Nádas-völgyek irányaival a legszebb összhangzást mutatják; addig a 
mezőség-jellemű dombvidéket haránt vágja keresztül a Szamos fővölgye s 
csupán a kajántói, m.-nádasi, fejérdi, borsai, kendi-lónai és lozsárdi pata
koknak mellékvölgyei tagolják szét a rétegek általános csapásvonala irányá
ban keskenyebb vonulatokra a hullámos dombos vidéket.

A fentebb körülhatárolt területen harmadkoriaknál idősebb rétegek 
nem jutnak a felületre, tömeges kőzet sehol sem üti ki fejét; de a harmadkori 
rétegek mellett a negyedkori és jelenkori üledékek is kiváló szerepet játszanak 
a felület alkotásában.

* Mixlt évi jelentésemben tévesen áll 11-5D mf. — 227-5D 'K(nv mert helyesen 
az =  661-835D K fa.
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Ezúttal a múlt évi jelentésemben megállapított rétegsorozat rendjében 
röviden fogom ismertetni a terület összetételében résztvevő összes üledékes 
képződményeket, fentartván magamnak a részletesebb tárgyalást akkorra, 
mikor a kolozsvári szegélyhegység átkutatását egészen befejeztem.

I. Eoczén képződések. Ezek az oligoczén üledékekkel egyetemben 
kiválóan a szorosan vett kolozsvári szegélyhegység alkotásában vesznek részt 
s alulról fölfelé a következő rétegekre oszthatók.

E l .  Alsó tarkaagyag-rétegek. Uralkodó kőzetük vörös agyag, mely 
kékes és zöldes agyagnak vág}’ homoknak fészkeivel, ereivel és csíkjaival van 
átszőve; alárendelten durva homokkő és konglomerát padok vannak belétele- 
pűlve, melyek a kristályos palahegység törmelékeiből állottak össze. A konglo- 
merátpadok egyes helyeken, mint p. Gyalunál a Várerdő völgyében, a 
Láb-hegynek alján a Szamos meredek partján, 4— 10 meter magas sziklafala
kat is alkotnak, melyek 4° alatt KEKK. felé dűlnek. E legfelső és legvastagabb 
konglomerátpad fölött még 5—6 méter vörös agyag s ezután sárgásszürke, 
finom likacsos, homokos-csillámos mészkő következik pados rétegben, melyek
nek összes vastagsága 5—6 métert teszen, s felették újból á tarkaagyag foly
tatódik még egy kis darabig. Mindeme tetemes vastagságú üledékekben szerves 
testek maradványainak még nyomát sem fedezhettük föl, a homokos-csillámos 
mé zkőben még górcső alatt sem tűnik fel valami ilyesre mutató nyom, s 
ennélfogva ezen rétegek koráról határozott vélemény nem is mondható. 
Erdély északnyugati sarkát, t. i. Zsibó vidékét tartván szem előtt, annyi mond
ható csupán, hogy a mi alsó tarka agyagunk a belételepült konglomerát- 
padokkal a zsibói és rónai hasonló üledékeknek, a homokos-csillámos mészkő
padok pedig, legalább rétegzeti helyzetre, valószműleg a rónai édesvízi 
mészkőnek megfelelnek, miután ezen rétegek mind ott, mind itt, kétségtelenül 
ugyanazon középeoczén rétegek alatt terülnek el.

Az alsó tarkaagyag-rétegek idei fölvételi területemnek csupán délnyugoti 
sarkában, Gyalu környékén, lépnek a felületre, déhiek ide az egész Várerdő 
magaslatát alkotják északnak azonban a hegyvonulatnak csak alján bukkan
nak elő rétegeink, tehát alapját képezik a Nádas, Kapus és Szamos folyók 
közt elnyúló hegyvonulatnak.

Ezen rétegekből ipari czélokra csupán a homokos-csillámos mészkövet 
használják, melyet a Szőllőalj nevű magaslat alján egy kis kőbányában építő
kőnek fejtenek. Nagy-Kapus felé a mészkő homoktartalma annyira, növekedik 
helyenként, s a homokszemek annyira szögletesek és élesek, hogy jó köszörű- 
köveket készítenek belőle, melyeket a vidéken használnak.

E2. Perf orata-rétegek. Ezek a Gyalu felett északnak fekvő hegyvonulat 
alsó lejtőit alkotják s a sz.-lónai pallóval szemben a Szamos partján merülnek 
alá végkép. Kőzettani és őslénytani jellemei általában azonosak a Jegenye 
környékén kifejlett rétegekéivel, a melyeknek részletezését múlt évi jelenté
semben adtam; részletekben azonban helyi eltérések vannak, a mint a Szőllő-
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Mj és a Hartsalj nevű völgyekben fölvett rétegsorozat mutatja. Ez alulról 
fölfelé menve a következő :

a)  az alsó tarkaagyag-rétegek homokos-csili ámos mészkövére azonnal 
vékonytáblás márga települ 3—4 ™j vastagságban Anomya  sp. és rákolló 
nyomokkal, melyek tengeri eredetre vallanak; erre ismét

b)  meddő tarkaagyag települ 4—5 rnj  vastagon, mire
c) 1—IV2 vastag gipsztelep következik (alsó gipszszintáj). Ez csapá

sának irányában majd elvékonyodik, majd teljesen megszakad, a mikor is 
likacsos-sejtes, mésztufaszerű mészkő foglalja el helyét, melynek vonulását 
a lejtőkön N.-Kapus felé messziről is lehet szemmel követni Itt kétségtelenül 
az eredeti gipsztelep kilűgoztatván, helyét utólag foglalta el a mésztufa. 
A gipsztelepben vagy az őket befoglaló tarkaagyagban vékony cölestin-erek is 
fordulnak elő egy darabkából következtetve, mely a Szőllőalj hegyen találtatott 
évek előtt. A gipsztelep felett aztán

d) meddő kékesszürke tályag és ezen szürke palás márga következik
újra k. b. 3—4 vastagságban, melyet

e) 2 '"j vastagságú ostreaponk követ sok Gryphaea Eszterházyi-val és 
az Ostrea Brongniarti-val; ezen

f )  V-2 m] szilárd nummulitmész-pad terül el uralkodó striatákkal (alsó 
striata színtáj), mire következik a

g) fő perforata-pad, porhanyó agyagos-márgás kötőszer által lazán 
összetartott Niimmulites perforata és N.-Lucasana  fajok özönével, 4—5 mJ 
vastagságban (alsó perforata-színtáj); felső részében

h) 1— 2 rnJ zöldes tályag van gyérebb nummulitekkel s köztük újra 
striatákkal (felső striata szintáj); ezen

i ) egy vékony ostrea-pad, és aztán
k) egy V2 mj  -nyi szilárd nummulitmészkő-pad kevert nummulitfaj okkal 

(felső perforata-színtáj) következik, mire azoimal a következő rétegek ostrea- 
tályaga jő.

Egyéb helyeken, így különösen a szász-lónai pallónál, a négy nummu- 
lit-színtájból csak a főszíntáj, t. i. a 4—5 perforata-pad észlelhető, s ezt
kékesszürke palás agyag-márgának puhányos rétege borítja 4—5 mj  vastag
ságban, míg ez is lassanként átmegy a kékes ostreatályagba. Az agyag-márga 
puhányköbelei közül itt is a Corbida gallic a, Lám., Panopaca corrugata, Dix., 
Turritella imbricataria, Lám., Eostellaria sp. (óriási alak) az uralkodó fajok.

Kitűnik ezen rétegsorozatból, hogy a rétegek egyenként, s így azoknak 
összege is, melyeket én a perforata-rétegek általánosabb elnevezése alá ösz- 
szefoglalok, jóval vékonyabb már, mint Jegenye vidékén, hogy tehát erre felé 
egyes rétegek enyészni kezdenek.

E 3 . Alsó durvamész-rétegek. E zeknek alsó és főrésze k. b. 100 mf  vastag  
kék tályagból áll, m ely  helyenként hom okossá  és csillám ossá  válik , és padon
ként tele van az Ostrea cymbula, L ám. apró héjaival, a m elyek  u tán  ostrea-
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tályagnak neveztetett; felső része ellenben k. b. 8 **] vastag táblás, cserepes 
duTvamészből áll, melyben ugyancsak az Ostrea cymbula az uralkodó kövü
let; s ezen durvamészről neveztem el az egész rétegcsoportot. Idei fölvételi 
területem kövületekből nem sok jót és változatost nyújtott, annyit azonban 
mindenestre, hogy a jellemzőbb fajokat biztosan konstatálni lehessen. A mészkő 
itt is világosabb fehér színe, nagyobb sűrűsége és főképen alveolinák jelen
léte által különbözik a felső durvamésztől. Gyalu felől Kolozsvárnak menve 
az ostreatályag mind homokosabbá válik, és Szász-Fenesnél például, a Szamos 
meredek partjain, helyenként csaknem laza már a sok homokszemtől és csil
lámtól, s e mellett kövületekben is jóval szegényebb, mint Gyalu vidékén.

Ezen rétegek is Gyalu vidékén vannak a legjobban föltárva, hol a város
tól északnak eső hegyvonulat lejtőinek legnagyobb részét alkotják. Az alsó durva- 
mésznek vonulata itt is a felület alakzati viszonyaiban messziről elárulja magát 
a mennyiben a durvamészkő rétegpadja — a hegyvonulat gerinczéhez közel 
— szép hegylaposokat képez, melyek az alatta elterülő ostreatályag könnyebb 
elmosatása miatt meredeken esnek Gyalu felé. Szász-Fenes felé a negyedkori 
sárga agyagmárga és kavics takarója alá nyúlnak rétegeink, de ezen vékony 
takaró alatt is jól feltűnnek a meredek lejtőjű és lapos hátú durvamész-domb- 
sorok, s ezeknek vonulását követve, Szász-Fenesen alul, a Bogárdi völgy 
torkolata felett kell a durvamésznek végkép a Szamosvölgy talpa alá merülnie. 
Gyalunál azonban a rétegek EK-nek dűlvén, a Kapulaterdő és Nemesek 
erdeje nevű gerinczen túl a Nádas völgyében M.-Gorbó, Vista és M.-Nádas 
környékén újra nagy területen felütik magukat s itt különösen a durvamész- 
padok uralkodnak már, melyek a m.-nádasi vasútállomásnál merülnek vég
kép a Nádasvölgy talpa alá.

Az alsó durvamészpadok ezen területen is kitűnő vízgyűjtőknek bizo- 
nyúlnak; a bennök meggyűlő víz a vízáthatlan ostreatályag hátán EEK-nek 
leszivárogván, a M.-Gorbó és m.-nádasi vasútállomás közt fekvő haránt völ
gyekben számos bővizű forrás alakjában jut ismét a felületre, melyeknek vize 
kivétel nélkül kitűnőnek mondható.

A tömör, szürkés fehér alsó durvamésznek pados rétegeit számos kőbá
nyában fejtik Gyalu, M.-Gorbó, Vista és M.-Nádas vidékén, és részint mész- 
égetésre részint építőkőnek használják kövét. A vistai hegyen rendesebben 
mívelt kőbányák nagy mennyiségben szolgáltattak faragott koczkákat Szeged 
új építményeihez.

E 4 . Felső tarkaagyag-rétegelc. Ezen egyhangú és nagyobbrészt telje
sen kövületment üledék k. b. 100 mj  vastagságban terűi el az alsó durvamész 
padokon. Területem akármely pontján vizsgálva, egyforma kifejlődést m utat: 
uralkodó vörös szívós agyag kékes vagy zöldes erekkel, foltokkal és fészkek
kel, melybe alárendelten homokos-csillámos világosabb színű rétegek be 
vannak települve. Szerves testeknek nyomai csupán Andrásháza pusztánál, a 
Nádas folyó omlásos meredek partjában találtattak eddigelé, t. i. az ismeretes



2 1 8 Á M. K. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELEN TÉSE 1883-RÓL.

Bracliydiastematherium transilvanicum  s egyéb gerinczes állatoknak is 
csonttöredékei; itt is azonban csak gyéren elszórva fordulnak elő, úgy hogy 
p. az idén alig egy-két egészen jelentéktelen csonttöredéket sikerült gyűjtenem 
e helyen.

A mi ezen rétegeknek felületi elterjedését illeti, azok idei területemen 
kiválóan a Nádas völgyének és mellékvölgyeinek lejtőit alkotják, de Gyalu és
M.-Nádas közt fölhúzódnak a fővonulatnak gerinczéig is, s a szucsági Csóva
hegytől (a törzskari térképen Hidvéd, 653 nJ) kezdve an.-kapui Köveshegyig 
(686 nJ) az egész hegygerinczet végig a tarkaagyag borítja.

A Szamos völgyében az említett Csóva-hegytől kezdve lebocsátkozik a 
tarkaagyag a lejtőkön mind lejebb Szász-Fenesnek, s a bogárdi völgy nyílá
sánál eléri a Szamos partját is, hoiman a Hója végéig követhető, hogy itten 
végkép lemerüljön a Szamosvölgy talpa alá.

E 5 . Felső durvamész-rétegek. Ezek kétségenkívül Kolozsvár vidékén 
vannak legtökéletesebben föltárva, s ezen okból dr. H ofmann K. főgeológ úr 
is «Kolozsvári durvamész-csoport» névvel illette őket. Kezdődik ezen réteg
csoport területem nyugoti szélén egy vagy több gipszteleppel (felső gipsz-szín- 
táj), melyek részben még a tarkaagyagban húzódnak végig, de nagyrészt már 
a durvamész-padokkal váltakoznak. A m.-nádasi völgy keleti lejtőjén, M.-Gorbó 
felett a Kinyepistye hegyen van feltűnőbben kifejlődve és Méránál mutatkoz
nak kelet felé utolsó nyomai. Az alsó gipsztelepekre, vagy hol ezek hiányoz
nak, közvetlenül a meddő tarkaagyagra fehér vagy kékesszürke tömött 
márgának hasadékos, táblás rétegei következnek 8—9 mj  vastagságban, 
melyekben gyéren foraminiferák, ostracodák és Anomya tenuistriata észlel
hető már. Ezt anomya- és ostreadús ( Ostrea transilvanica, n. sp. Hofm. ) 
homokos mészmárga, és csakhamar a rendes durvamész 1—2 mj  vastag padjai 
is, legalább 10 mj  vastagságban, követik, melyekben M.-Nádasnál 5 gipsztelep 
is vonul végig 5 %, — l *58 ™J vastagságig. A durvamészpadok kiváló tárgyai 
a Kolozsvár vidéki kőbányászatnak. A szilárdabb mészkőpadokra aztán sár
gásszürke, csillámos-homokos agyagmárga és kékes agyagtelepek következ
nek vagy 6 vastagságban, különösen a bácsi, szucsági, fenesi és k.-mono3- 
tori kőbányák által jól föltárva. A bácsi kőbányákban (t. i. a bácsi torokban) 
itt-ott a kékesszürke hasadékos tályagban — 25 vastagságú és 3 cjm hosz- 
szúságú rostos coelestinerek húzódnak által. Bezárja a rétegek sorozatát 
sárgásszürke hasadékos táblás, többnyire porhanyó és oolithos durvamész, 
telve foraminiferákkal, ostracodákkal és egyebek közt különösen még a követ
kező fajokkal:

Vulsella legumen, d’Arch. (egész padokat megtöltve)
Anomya tenuistriata, Desh.
Ovula cfr. gigantea, Münst.
Rostellaria, sp. (óriási alak)
Centhium cfr. giganteum, L ám.
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• Cerithium Cornu Copiae, Sow.
Natica caepacea, Lám.

« sigaretina, Desh.
« longispira, Lbym.

Pleurotomaria (?) Bianconii, d’Arch.
Pholadomya cfr. Puschi, Goldf.
Teliina cfr. sinuata, Lám.
Cardium obliquum, L ám.
Fimbria ( Corbis) subpectunculus, d’Orb.
Lucina subvicaryi, d'Arch. sp.
Echinanthus scutella, Lám.
Echinolampas giganteus, P á v .
Euspatagus crassus, n. sp., Hofm.
Leiopedina Samusi, P áv.
Halitherium  bordák.
Egy delphin csonttöredékei.
Egy krokodil kúp fogai és csonttöredékei.
Lithothamnmm-gumók, kői'álok s a t.

Ez a kövületes, oolitlios durvamész vagy 10 rnj vastagságban befejezi a 
rétegek sorozatát, és mindenütt, liol közvetlenül észlelhető, láthatni annak 
lassú átmenetét a következő rétegekbe, melyekbe a puhányfajok egy nagy 
része is áltahnegy.

A felső durvamész idei területemen Tűre falunál kezdődve a Nádas völ
gyének balpartján elhúzódik Andrásháza pusztáig, innen általcsap a Nádas
völgy jobb oldalára és a Nádas-Szamos közti hegyvonulat zömét alkotva 
elhúzódik a k.-monostori Szamosgátig, hol is legfelső rétegei a völgy talpa 
alá merülnek.

A felső durvamészkövet épületkőnek és emlékkövekhez is, Kolozsvár 
vidékén számos kisebb-nagyobb kőbányában fejtvén, földolgozzák, s ezek közt 
a szucsági, bácsi és k.-monostori kőbányák a nevezetesebbek. A felső durva
mész durvább szövetű, likacsosabb és lágyabb, mint az alsó durvamész, 
melyet p. Vistán fejtenek, színre is eltér, mivel sárgásszürke amannak szür
késfehér szinével szemben. Mindkettő uralkodóan foraminiferahéjakból 
( Miliolidea) áll, de az alsó durvamészben alveolnák is vannak, melyek a 
felsőben teljesen hiányzanak; itt ellenben gyakoriak központhéjas, sugarasan 
rostos oolithgömböcskék, melyek ottan hiányzanak. A felső durvamészből is 
elég gyakran fakadnak bővizű források, de ezeknek vize ritkán jó, rendesen 
igen kemény és kénsavas meszet is tartalmaz.

E 6 . Intermedia-rétegek. Ezek k. b. 10 vastag övként mindenütt 
követik területünkön a felső durvamész határszélét. A rétegek anyaga alsó 
részükön igen meszes márga, mely észrevétlenül átmegy a durvamészbe,
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s avval sok puhányfajt közösen tartalmaz még; felső része azonban agyago
sabb, s ennélfogva porhanyóbb is, mig végre a bryozoatályag határához közel 
néhol lágy agyagmárgává is lesz. A rétegek fölismerhetését és megkülönböz
tetését mindenütt igen könnyűvé teszik a sehol sem hiányzó kövületeknek 
következő fajai:

Nummulites intermedia, d’Arch.
« Ficht éli, d’Arch.

Serpula spindaea, L ám.
Laganum  transilvanicum, P á v .

Pecten Thorenti, d’Arch.
Schizaster lucidus, Laube.

« ambulacrum, Laube.
« Lorioli, Pávay.

melyekhez tanítványom dr. Vutskits György úr beható vizsgálata szerint 
ritkábban még a következő nummulitfajok csatlakoznak:

Numm. vasca, J oly et Leym.
« Doucheri, de la Harpe.
« Bouillei, de la H arpe.
« sp. nova, de la Harpe.
« Kochi, Vutskits.

Kolozsvárhoz legközelebb, különösen a monostori gátnál, a Gálcsere nevű 
oldalban, a Hója végében és a Kanyamálban, valamint Bács vidékén is van
nak jól feltárva rétegeink; egyebütt a diluvial takaró borítja azokat. Mórától 
kezdve nyugotnak azonban szakadatlanul követhetők a felületen.

E 7 . Bryozoa-rétegek. Ezek idei területemen mindenütt kékesszürke 
tályag alakjában lépnek föl, melyben a bryozoák finom likacsú mészágacskái 
bőven előfordulnak, egyéb kövületeken kívül, melyeket múlt évi jelentésem
ben fölsoroltam. H antken Miksa egyet, tanár úr szíves volt azokból a követ
kező fajokat meghatározni:

Cellaria Michelinii, Beüss, Membranipora angulosa, Beüss, Batapora 
conica, Hantk., Escharapapilossa, Ess., Biflustra macrostoma, Ess., Vincu- 
Jaria Haidingeri, Ess., Acropora coronata, Bss., Cupularia bidentata Ess., 
Lumdites cfr. quadrata, Ess., Defrancia sp., Idmonea gracillima, Ess., 
Hornéra concatenata, Ess., Entalophora sp., Spiropora pulchella, Ess.

A rétegek vastagságát Kolozsvár környékén 40 méterre becsülöm. 
A diluviális takaróból csak itt-ott bukkannak elő; így különösen K.-Monos- 
toron a Pap patakának mentén, a Kalváriahegy oldalán, a Hója egy-egy 
pontján, a papfalvi patakban Aszupatakkal szemben és a kardosfalvi kereszt
nél. Bács vidékén már nagyobb területen is kibukkan a felületre és Mórától 
kezdve nyugotnak szakadatlanul föl van tárva, természetesen mindenütt 
követvén az intermedia-márga véV ony szegélyét vastagabb szalag alakjában. 
A múlt évi jelentésemben felsorolt fontosabb kövületek idei területemen is
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uralkodók m aradnak. Az itt előforduló n u m m u litek  dr. Y utskits G y . s z e r in t: 
N u m m . B o u i l le i ,  de la H arpe és X .  sp . n o v a , de la H arpe.

I I . O l ig o c z é n  ü le d é k e k .

0 1 .  H ó ja i  rétegek. (Sangonini rét.) K iváló szépen  kifejlődve a H ója  
nevű  szőlőben, a h egy  tetejére vezető  kocsiú t fele táján észlelhetők , s iim en  
kapták nevöket is. A  kocsiú t m ár a bryozoatályag kékes ta laján  halad  ottan , 
h ol a hójai rétegek jobbra a m eredek lejtőn  fehérlő k is szik lafalat alkotnak, 
m elynek  m agassága 4  m éterre tehető . E zen  szik lafal sárgásfehér töm ött m ár- 
gás m észkőből áll, m ely  a belézárt sok puh án yh éjtó l, koráitól, ba lanustó l s 
egyebektől, brecciaszerü, és középütt vég ig  haladó válaszlap  á lta l, két egyen 
ként 2 m éteres padra van  osztva.

A m ásodik  pádon azonnal a következő rétegek rozsdasárgás hom okköve  
fekszik. A  két rétegpad azonban legfeljebb 2 0 — 3 0  lépésnyire van  a felü leten , 
a felü lről lecsu szam lott neogén  tá lyag  és a dús n övényzet csakham ar m ind a 
két terjedési irányban elfödik, úgy h ogy  odább m ár csak gyér n yom ai lá t
hatók. A nagyszám ú kövü letek  m egtartási á llapota  jó ugyan, de igen  n eh ezíti 
az alakok k ifejtését és m egtisztításá t a szorosan odatapadó töm ör m észanyag, 
úgy hogy  annak e ltávolításánál rendesen  a fe lü leti d iszítés szenved.

A nagyszám ú kövületek  n incsenek  m ég á tta n u lm á n y o zv a ; csak a k övet
kezőket sorolom  elő egyelőre m in t közönségesebb a la k o k a t:

N a tic a  a u r ic u la ta ,  G p.at (Sangonini, G o m b er to )..............  . . .  i. gy.
« c fr . N y s t i i ,  d’Orb (S an gon in i)............................... . . . .  e. gy.
« c fr . sp ira ta ,  L ám. (Sangonini, G o m b e r to ) ............ . . . .  e. gy.

C a ss id a r ia  a m b ig u a ,  S ol. (Sangonini, B a r to n ). . .  . . .  . . .  gy.
C a ssis  v ic e n tin a , F uchs (Sangonini, Gom berto) . . .  ..............e. gy.
T u r r ite l la  a s p e n d a ,  B rongt. (Sangonini, Gom berto) __ i. gy.
D ia s to m a  coste lla ta , L ám. « « ............ . i. gy.
C e r ith iu m  m a rg a r ita c e u m , B rocc. (F. oligocán) .............. n . gy.
V o lu ta  c fr . m o d rsta , Mérian  (Sangonini) ..................................e. gy.
M itr a  reg u lá r is , S chaur. (S an gon in i)... . . .  . . .  . . .  . . .  r.
C a n c e lla r ia  c fr .e m d s a  S ol. a) va r . ver a  B eyr . (ném . oligoc.) e. gy.
X en o p h o ra  c u m u la n s ,  B rongt. (Sangonini, G om berto) . . .  i. gy.
T u rb o  c fr . A s m o d e i,  B rongt. (Sangonini) . . .  . . .  . . .  . . .  i. gy.
P y r u la  n e x il is ,  B rand. (Barton, Sangonini) . . .  . . .  . . .  n. gy.
D e lp h im d a  scob ina , B rongt. (Gomberto) ................................ n. gy.
S o la r iu m  p lic a tu m ,  L ám. (Sangonini, G om berto) . . .  . . .  r.
T u rb o  P a r k in s o n i ,  B art. (Bax) . . .  . . .  ............ . . . .  . . .  n. gy.

« c fr . c la u su s , F uchs (G om berto)... . . .  ........................ e. gy,
C onus a ls io su s , B rongt. (Sangonini, G om berto) __ . . .  __ gy.
F u s u s  su b c a r in a tu s , L ám. (Sangonini) . . .  . . .  . . .  . . .  n. gy.
T erebe llum  c f r . fu s i jo r m e ,  L ám. (durvam ész, Barton) . . .  . . .  e. gy.



B u l l a  F o r t is i i ,  B rongt. ? kőbele (Sangonini) .....................__ r.
T u r b in e lla  ru g ó sa , F uchs (Gom berto) . . .  . . .  . . .  . . .  n. gy.
T r i to n iu m  G ra te lo u p i, F uchs (G om berto, Gaas) . . .  . . .  r.
C a r d iu m  verru co sa m , L ám. (Sangonini, G om berto) . . .  . . .  i. gy.

« a n o m a le , M ath . « « . . .  . . .  n. gy.
V en u s  L u g e n s is ,  F uchs (S an gon in i)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  e. gy.
P a n o p a e a  H éb erti, B osqu. (egész oligoczén) __ . . .  __ r.
C yth erea  sp le n d id a ,  M erian  (Sangonini) . . .  . . .  __  . . .  gy.
L u c in a  g lobu lo sa , D e s h . (F ranczia  o ligoc. rét. Gaas.) . . .  r.

« c fr . g ib b o sid a , L am. (Calc, gross., sabl. m o y .) . . .  . . .  r.
P e c tu n c id u s  m e d iu s ,  D e s h . (G om berto) . . .  . . .  . . .  . . .  e. r.
V en u s  A g la u r a e ,  B rongt. (Sangonin i, G om berto)... . . .  . . .  e. gy.
C o rb id a  p i x id ic u la ,  D e s h . (Calc gross., tabl. moy.).__ . . .  gy.
A r c a  c fr . L y e l l i ,  D e s h . (sabl. m oy.) . . .  . . .  . . .  ............ . e. gy.
P ecten  T h o re n ti,  d ’A rch . apróbb péld . (Priabona, B iarritz) gy.

« corneus, Sow . (Calc, gross., Priabonai rét.) ..............r.
S p o n d y lu s  c fr . C is a lp in u s ,  B rongt. (Gom berto) __ . . .  e. gy.
C h a m a  c fr .  e xo g yra , B raun (W esteregeln i a. o ligoc., M eeres

sa n d ). . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  gy.
B a la n u s  sp ., S e r p u la  c fr . to r tr ix ,  G o ldf, . . .  . . .  . . .  . . .  i. gy.
N u m m u lite s  in te rm e d ia  és F ic h te li ,  d ’Arch___ . . .  . . .  . . .  gy.
K o r  a lo k , f o r a m in i  fé r  á h , l i th o th a m n iu m -g u m ó k .
E zen  kövü letek  közt kü lönösen  töm egesen  fordul elő a B a la n u s  sp ., 

m ely  az alsó rétegpad  felső felét valóságos brecciává teszi, s m in tán  ezen alakot 
sem m i m ás rétegben n em  észleltem , a bójái rétegekre igen  jellem zőnek  m on d 
ható , s annálinkább az, m eid v ízszin tes elterjedése nagy. A két n u m m nl.it- 
fajról lá ttu k  m ár, h ogy  azok az in term edia-rétegekben  fordulnak elő először, 
s h ogy  itten  fö llépésük  egy  réteg  korszakának átugrása u tán  ism étlőd ik . 
M ásodszori előfordulásuk azonban nem  olyan  töm eges m ár, m in t az első, 
azonk ívü l alakjaik k ifejlődése nem  oly  erőteljes, m in t első fö llépésük  idejében ; 
m indezek  daczára m égis igen  sajátságos és nevezetes tén y  ezen  alakoknak  
újbóli fö ltünése, m iu tán  a bryozoatályagban teljesen  hiányzanak.

A m i a puhányfajokat illeti, k itűn ik  azokból a rétegelm ek uralkodóan  
tengeri je llege, bár egyes félsósvízi fajok sem  hiányzanak. A  m i ped ig  azoknak  
függőleges és v ízszin tes elterjedését ille ti, feltűnő, hogy  eoczén  és oligoczén  
alakok csaknem  egyform a szám ban uralkodnak, s hogy  m indazok csaknem  
k ivétel n élk ü l egyeznek a Sangonin i-rétegekben  előfordulókkal, m ely  rétegek  
F uchs T ivadar tanu lm ánya szerint a n ém et alsó o iigocáim ek m egfelelnek .

A m i ezen  rétegeknek terü letem en  való további elterjedését illeti, az 
m eglehetősen  nehezen  követhető . Legközelébb b iztosan a m onostori erdő sze
gélyén  lépnek fel hasonló  kövületekkel, de ez a p on t n em  esik bele idei terü 
letem be. Odább a papfalvi patak  torkolatánál bukkannak elé n ehány azonos
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kövülettel. Már Bácsnál, a merre folytatásukat kerestem, ilyen kifejlődésü 
réteget nem találtam; hanem találtam a helyén, t. i. a bryozoatályag tetejé
ben, 5—6 vastagságban egy durvamész- és quarczgörélyekböl álló conglo-
merátot és homokkövet, melynek mészkötőszerében a Nummulites intermedia 
és N . Fichteli egyes példányait láttam. Ugyanilyen konglomerátot Méra felé 
több helyen észleltem a bryozoatályag és a mérai rétegek között. Méránál a 
Régi Szőllőhegy oldalain hasonló rétegzeti viszonyok közt 2 mj  vastag homo
kos márgaréteg vonul végig a jellemző Balamis sp. és a Lucina globulosa, 
D e s h . alakokkal, és Sárd környékén szintén 2 rnj vastag mészmárga-réteg a 
Balanus sp. töredékeivel foglalja el helyét a typusos bójái rétegeknek, úgy 
hogy csalás a Hóján jól kifejlődött rétegek tanulmányozása után vált lehet
ségessé a térképen egyebütt is kijelölni a nekik megfelelő rétegnek igen is 
vékony vonulatát.

0 2 . Mérai rétegek ( Gomberto-rétegek). Ezek Méra falunál, a régi 
Szőllőhegy k. alján lefutó mély Ördögorrárka által vannak egész vastagsá
gukban — a mi k. b. 30 TO/-t teszen — föltárva, mért is ezen hely után 
neveztem el őket. A feltárt rétegek uralkodón piszkos sárgásbarna- vagy szürke 
homokos, agyagos márgákból állanak, melyekbe porhanyó agyagos liomokkő- 
és sárgásfehér homokos mészmárga-padok vannak belételepűlve. A mész- 
márga-padok különösen sűrűn telvék a Scutclla subtrigona, n. sp. m ihi jól 
megtartott lapos tokjaival, míg a puhányok héjai vagy kőbelei a rétegek 
anyaga szerint, az összes rétegben el vannak szórva. Hasonló kifejlődésben és 
kövületekben igen gazdagon előfordulnak ezen rétegek M.-Sárdnál az Őrhegy
nek lejtőjén és az Akasztelare hegy meredek oldalán, továbbá Kolozsvár köz
vetlen közelében a pap falvi patakvölgy torkolatánál, Kardosfaivá val szemben 
a bácsi torokba vivő úton, és a Hójában a szőllők között, honnan a Törökvágás 
aljáig elhúzódnak legfelső rétegpadjai.

A kövületek rendesen jó megtartási állapotban vannak, t. i. héjuk meg
maradt ; ritkábban azonban kőbelek is előfordulnak. A különböző helyeken 
előfordulókból a legközönségesebb fajokat múlt évi jelentésemben elősoroltam 
már, azért ezúttal arra utalhatok.

0 3 . Forgácskúti rétegek. Ezek múlt évi területemből, hol különösen 
Forgácskút vidékén vannak legszebben kifejlődve, áthúzódnak idei terüle
tembe, itt-ott széntelepeknek nyomait is tartalmazván. Ural odóan vörös 
agyagból állanak, melybe porhanyó agyagos homokkőpadok és laza homok
rétegek vannak betelepülve. A homokkőpadok rendesen bővelkednek a Cyrena 
semistriata, D e s h . kőbeleiben. M.-Sárdnál az Őrhegy lejtőjén húzódnak keresz
tül rétegeink s vékony széntelepkét is tartanak. Méránál a Kistelek nevű 
major alatt és az Ördögorrárkának egy mellékágában kékesszürke homokos 
tályagban barna szénpala között k. b. arasznyi széntelepecske húzódik még 
végig, s itt is azonnal fölötte következnek a hatalmas homokkőpadok, melyek 
már a következő réteghez számítandók. Méra határából a Kiodal hegyen és a
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Kanyó erdőn át húzódnak a rétegek, Bácsnál a neogén rétegek s a diluvium 
takarója alatt maradnak; Kolozsvár határában a Törökvágásban üti ki magát 
a vörös agyag, a körülötte fekvő szőllők süpjjedékes talaját is alkotva; innen 
a Borjúmálon végig Biasini nyaralójáig elhúzódik s itt még egy kopár oldalt 
képez. A Szamos völgyének talpa alatt átcsapván, a k.-monostori Pappatak
nak felső részében újra a felületre jut. Kolozsvár vidékén széntelep nyomát 
sehol sem észleltem már ezen rétegekben, s vastagságuk sem oly nagy, mint 
Egeres és N.-Almás környékén, mert az legfeljebb 40 mj -re tehető itt.

0 4 . Fellegvári vagy Corbnla homokkő-rétegek. Legjobban feltárva a 
Fellegvár sziklás meredek oldalán mutatkoznak, hol is uralkodón rozsdássárga, 
durva homokkő-padokból, alárendelten szürke porhanyó homokkő és barna- 
sárgás homokos agyagmárga rétegekből állanak. A durvaszemű, sokszor konglo- 
merátos homokkő quarczkavics zárványai közt egy szürkésfehér orthoklas- 
quarcztrachytnak görélyei is gyakoriak. A porhanyó homokkőben és a homokos 
márgában — 1 mj  vastagságú fehér puhánypadok húzódnak végig, melyekben 
csupán néhány kagylófaj szerepel, ú. m.

Corhula Henkelusiana, Nyst.
Corhulomya crassa, Sandb.
Corbulomya cfr. triangula, Nyst.
Cyrenci semistriata, I)esh. és igen alárendelten
Cardium, sp.

melyeknek fehér héjai igen könnyen szétporlódnak.
A Fellegvárról a Borjúmái tetején végig a Törökvágás gerinczéig, s a 

nyerget átugorva a Dónát szobor dombjáig húzódnak ezen rétegek, hol a 
neogén takaró alá vonulnak. A Szamos völgyének talpa alatt délnek húzódván, 
a monostori Pappatak völgyének keleti oldalain bújnak újra elő a homokkő
padok és vonulnak a Felekhegy felé. A Nádas völgy talpa alatt elhúzódva, 
csak Bácson túl a Hegyes és Kiodal hegyen tűnik fel újra a vastag pados, 
igen durva conglomerates homokkő vonulata s Méránál az Ordögorrárka felső 
részében meredek sziklafalakat alkot. Odább Magyar-Nádas felett a Gános- 
hegynek, M.-Sárd felett az Őrhegy meredeken kiemelkedő sziklás tetőit képezi, 
honnan a sárdi völgyön át Sólyomtelke határába húzódik, mindenütt a férni 
elősorolt kagylóknak padonként való tömeges előfordulása által jellemezve. 
A dülés irányában ezen rétegek alábukását észleltem Szt.-Pál és Szomordok 
közt az út mellett, továbbá a sárdi völgynek közéjjé táján, k. b. a Várhegy 
lábánál. A rétegek teljes vastagsága bízvást tehető 100 mj  -re.

0 5 . Zsombori rétegek. Ezeknek vonulását múlt évi területemen 0. Köb
lösig követtem. Itten is, miként M.-Nagy-Zsombornál, a széntelepeket tartal
mazó agyagrétegek vastag homokkőponkok közé vannak szorulva. A fekü 
homokkőponk 6—8 mj  vastag, világos szürke vagy rozsdasárgás homokból, 
és belételepült porhanyó kavicsos homokkőrétegből áll, melyekben csupán 
félig szenült, félig vasoxydhydráttá vált faágakat találtam. Ezek a völgy talpán
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vannak föltárva. Felette k. b. 50.™/ vastagságban következnek a Cyrena semi- 
striata, D esh ., Cerithium margaritaceim, B rocc., és Cer. plication, B rug. 
héjakat változó mennyiségben tartalmazó vörös vagy kékesszürke agyagréte
gek, s ezeknek legfelső részében szénpalába települve a széntelepek, melyekből 
kettőt láthatni föltárva több helyen. A széntelepek közt fekvő kékesszürke 
tályag tele van a legszebb gipszkristályokkal. Mindjárt a széntelepek felett 
újra fehéresszürke, színes quarcz-kavicsokban dús, conglomerátos homok
kőnek legalább 10 mj  vastag rétegpadjai következnek, mezeken aztán a 
következő rétegek váltakozó tarkaagyagja és laza homokja fekszik. Ezen felső 
homokkőpadnak egyes porhanyó homokkő-rétegei a Bipa alba nevű oldalon 
csaknem tisztán quarczszemecskékből állanak, és szétporlódván feltűnő szép 
quarczporondot szolgáltatnak, mely esetleg üveggyártásra is használható 
lenne. Ezen homokkőponk alsó határán van továbbá egy finom fehér agyag
ból álló réteg is, melyet 0. Köblös lakói a D. Capului délkeleti lejtőjén váj
nak, hogy házaik falait befehérítsék vele. Ezen agyag a gázfúvó hatásának 
kitéve sem olvad, csak zsugorodik kissé és szürkésfehér, kissé fénylő kemény 
cseréppé ég, mely a porczellán szövetére emlékeztet; egy szóval ezen agyag 
kitünően tűzálló és jobban értékesíthető volna.

0. Köblösről ezen rétegeket a Yultur- és a Várhegyen át Szt.-Mihály - 
telke határába követtem, hol a széntelepeknek nyomát dr. P ethő Gyula úrral 
a Yalea Posztyelis Lápszerát nevű árkában föltárva láttuk. Az agyagos réte
gekben itt is a fenemlített puhánvfajok héjai fordulnak elő bőven. Innen 
valószínűleg a Hódai hegy déli lejtőjén át Szomordoknak s aztán a Korod 
feletti magaslatokon végig Papfalva felé húzódnak ezen rétegek; biztos jeleket 
azonban ezen erdős területen sehol sem lelhettem már, csupán szenült növény
nyomokat a Papfalvával szemben fekvő erdős oldal nehezen járható mély 
árkaiban, hol azok egy piszkosbarna porhanyó, táblás homokkő réteglapjait 
borítják, bár ezekről sem mondható határozottan, hogy még a zsombori réte
gekhez tartoznak-e, vagy már a következő rétegekhez.

Kolozsvár határában a zsombori rétegeknek semmi nyoma nem található; 
azok itten mélyen el vannak takarva az erre nagyon is átnyúló felső mediter
rán rétegek által.

0 6 . Puszta-szt-mihályi rétegek. Tavali jelentésemben kiemeltem, hogy 
ezen P.-Szt-Mihály mellett jól kiképződött rétegek szorosan az aquitaniai és 
az alsó mediterráni emeletek határán állanak már. Én még az Aquitanienbe 
soroztam őket, de kövületeinek alapján épen oly jogosan már a neogénbe is 
áthelyezhető volna. Múlt évi fölvételi területemen Topa-Szt-Királyig követtem 
ezen rétegek vonulását. Az idén tovább követtem őket a puszta-topai nyergen 
át Szt-Mihálytelke határáig is. Itt a Topa hágó nevű hegynek egy mély víz
mosásában ugyanis vörös agyagba települve, 4° É.K.K. dőlés mellett követ
kező rétegcsoportozatot észleltem fölülről lefelé :

1. Barna szénpala... ... ... ... .......................... 20 centin.
Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. j c
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2. Vörhenyes és szürke tarkázott agyag gipskristá-
lyokkal és vasvesékkel, alján végighúzódó ujjnyi 
ostreapaddal ... ... ... ... — ... ... ... 1 méter

3. Széllyelmálló barnaszéntelep... ... ... ... ... 20 centm.
4. Szürke agyag vasocker-fészkekkel, mely csa hamar újra vörös agyagba 

megy át.
A gyűjtőt to s tre a c se re p e k  az Ostrea gingensis S c h l o t t h . fajhoz tartoznak, 

mely a p.-szt-mihályi rétegekben gyakori kövület. Egyebeket itten nem 
lelhettem.

A széntelep felett váltakozó tarkaagyag és durva homokkő meg conglo- 
merát rétegek észlelhetők, a tarkaagyag telve sajátságos csepköfoima márga- 
concretiókkal, de sehol kövület nyomát sem láttam. Ugyanezen rétegeket 
észleltem a Czifra fogadó környékén is, s itt is kaptam egy Ostrea-cserepet. 
Tovább délkeletnek is követhetők ezen rétegek, de csupán a meddő vörös 
agyag képében, melyre Korod és Papfalva közt az országút mellett, közvetle
nül rátelepül a korodi homok jellemző kövületeivel. Kolozsvár környéken 
azonban sehol sem láthatók hasonló rétegek; azok az előbbiekkel együtt 
bizonyára a felső mediterráni rétegek előrenyúló takarója alatt vannak.

Valószinűleg ide tartozik még azon fehér, kaolinos, csillámos homok
kőréteg is, mely a papfalvi korcsmától 100 lépésnyire, a patak partján egy 
gödör által föl van tárva, miután azt mint jó tűzálló anyagot vájják és Kolozs
várit a Dietrich-féle gépgyárban fölhasználják. Ezen tűzálló porhanyó homokkő 
vizsgálatával a helybeli ipar- és kereskedelmi kamara megbizásából a múlt 
évben foglalkozván, róla a következőket jelentettem :

«Az anyag szürkésfehér, igen porhanyó, csaknem laza, agyagos, csillá
mos homokkő, melynek apró darabkája hosszabb hevítés után összeszikkad 
kissé, de nem olvad meg legkevésbbé, s nem is áll össze. Iszapolás után adott 

180 gr. durva, csillámos porondot =  80'36%-ot,
51.5 « szürkésfehér csillámos agyagot =  19’64%-ot.

A porond sűrűn telve van fehér csillám apró pikkelyeivel. Górcső alatt 
látható, hogy uralkodó keverékrészei: quarcznak szögletes szálkái és fehér 
csillám-pikkelyek. Alárendelten nehány barnasárga vagy fekete turmalin- 
szálka és nehány magnesit-szemcse is észrevehető. Az egész anyag ennélfogva 
gránitnak vagy gneisznak a legfinomabb törmeléke, melyben a földpát mind 
kaolinná mállott.

A kiiszapolt fehér anyag jól összeálló tömeget alkot, szántás után nem 
repedezett meg, hanem összefüggő darabot képezett az edény fenekén, melyben 
az iszap gyűjtetett. A legerősebb gázlángban sem olvad, csak fehér zománczos 
cseréppé ég, mint a kaolin; de még sem egészen tiszta kaolin, mert a parányi 
csillámpikkelyektől nem igen volt megszabadítható. Az anyag ezeknél fogva 
kaolinos, csillámos homoknak nevezhető, s tűzálló természete ásványos össze
tételéből kétségtelen.»
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III. N eogén  lerakódások.

N I .  Korodi rétegek. Legszebb kifejlődésben és kövületekben gazdagon 
Korod falunál találhatók, a falu felett északra emelkedő Gánas hegy erdős 
oldalában, hol már a múlt évben szép sikerrel gyűjtöttük Dr. H ofmann 
Károly főgeológ úrral a már F ichtel óta ismeretes szép puhánykövületeket, 
s az idén újra némi eredménynyel folytatám a gyűjtést. A települési viszo
nyokból itt mi sem látható, meid csupán a kövülettartó sárgás fmomszemű 
homok látható föltárva egy vízmosta gödör által, s felületén elszórva heverő 
Pecten és Pectunculus cserepek azonnal elárulják a gazdag kövületlelhelyt. 
A puhányok itt a fölület alatt körülbelül Va m) mélységben 1 mj  vastag padot 
képeznek, melyből csákány és kés segítségével igen óvatosan szedendők ki az 
egyes példányok, miután a föld nedvességétől átázva, nagyon hamar szétesnek. 
A gyűjtött anyag nincsen még áttanulmányozva, de az eddigelé ismeretes 
fajokon kívül alig fog tartalmazni még valami újat.

Egyéb föltárási pontok Papfalva felé az országút mellett láthatók. 
Az első egy omlásos hely a hegyoldalban, hol világosan észlelhető, miszerint 
a korodi homok — egyes szilárdabb homokkő-padokkal — vörös és szürke 
agyagon nyugszik, mely a p.-szt-ruihályi rétegekhez tartozik már. A második 
hely Papfalvához közelebb a kocsiút egy kaptatójának omlásos oldalán van, 
hol a laza homokba települt vékony, rozsdasárgás homokkő-táblákban látha
tók a nagy puhányfajok, kevésbbé jól megtartva, mint a laza homokban. Egy 
harmadik föltárás a Papfalvával szemben fekvő erdős oldalon van, hol hasonló 
homokkőtáblák tartalmazzák a puhányoknak többnyire csak kőbeleit. Az itt 
lehúzódó legmélyebb árok alján egy sötét csillámos vasas kovahomokkőnek 
nagyobb darabjai tűntek fel, melyből roppant szilárdsága és keménysége miatt 
a bőven előforduló kövületeknek csak töredékei voltak kifejthetők, és pedig a 
következő fajok:

Chenopus pes pelicani, P hil .
Turritella cfr. turns, B ast.
Arca diluvii, L ám.
Pecten solarium, L am. ifjú péld .

» cfr. cr istatus, B ronn,
melyek, az utolsónak kivételével, mind ismeretesek már a korodi rétegekből. 
Ezen homokkő eredeti fekhelyét nem sikerült meglelnem.

Korodon túl Csonka pusztának, és még odább Puszta-Topának csupán 
a laza kavicsos homok árulja el e rétegeknek erre vonulását, de egyetlen egy 
ponton sem leltem jellemző puhánykövületet, még kevésbbé P.-Topán túl 
Topa-Szt-Királynak. Kolozsvár határán túl is ki-kibukkannak a korodi réte
gek. Idei területembe esik a k.-monostori gazdasági intézet felett emelkedő 
dombnak a Pappatakába, lejtő oldala, hol évekkel ezelőtt leltem egy Pecten 
solarium cserepet a laza homokban, mely itt több helyen kiüti magát a dilu-

1 5 *
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viális agyagmárga-1akaróbó 1. Miután a Házsongárd kertjein leliúzódó árkok 
hasonló laza kavicsos homokot tárnak fel, nagyon valószínűnek tartom, habár 
kövületem nincs is még innen, hogy ez is a korodi rétegekhez tartozik. Ugyan
annak vettem a felsőszénutczai agyaggödör alján kibukkanó homokot is. 
Mindezen helyeken a laza homokban nagyon gyakoriak a híres szilárd 
homokkő-gömbök is, de ezeknek jelenléte semmi fontossággal nem bír a réte
gek geológiai korának megítélésében, miután Kolozsvár vidékén és egész 
Erdélyben a legkülönbözőbb korú homokos rétegekben feltalálhatok. Fölvételi 
területemen kívül, t. i. a Felek-hegy felé már nagyobb területen is kibukkan 
a korodi homok-kövületekkel, úgy hogy a házsongárdi homoknak ide sorolása 
ez által is támogatást nyer.

N 2. Kettösmezei rétegek ( Schlier). Ide számítom azon piszkos szürkés, 
vágj- barnássárga, helyenként kissé homokos, csillámos tályag-rétegeket, 
melyek a Topa-Szt-Mihálytól és Puszta-Topától északra eső magaslatokat 
alkotják s közvetlenül a korodi kavicsos homokon terülnek el nem nagy vas
tagságban. Én területemen belül több helyről vizsgálván a tályagot, a Schlier - 
nek jellemző puhányait igaz, hogy nem fedeztem föl benne, de iszapolása után 
kaptam gyér, nem a legjobb megtartású foraminiférákat, melyek közt vegyesen 
neogén és oligoezén alakok mutatkoznak, u. m .: Eobulina cfr. clgpeiformis, 
d’ÜRB., E. simplex, ü’Orb., Marginulina Beírni, B eüss., Cornuspira cfr. 
polygyra, Ess., Guttulina austriaca, ü’Orb. (?), Spiroloculina dilatata, 
ü’Orb. (?), Globigerina bulloides, ü’Orb., Gl. reguláris, ü’Orb., Gl. bilobata, 
d Orb., stb.

P. Topától délkeletnek, vagyisa rétegek csapásának irányában, követvén 
ezen rétegek felületi vonulását, azt tapasztaltam, hogy azok mindinkább 
vékonyodó övét képeznek a felületen, s hogy már Berendeli túl, a Czifra 
fogadó táján, a következő rétegek alá merülnek.

K 3. H í dalmási rétegek. Ezek Hí dalmás vidékén vannak jól feltárva és 
gazdag kövületleletek által meghatározva, melyekből azoknak még az alsó 
mediterráni emelethez tartozása kitűnik. A mi rétegeinknek kőzettani minő
ségét illeti, azok Hídalmás környékén uralkodóan durva homokkő- és conglo- 
merát-padokból állanak, alárendelten laza homokos és agyagos rétegekkel is. 
Idei fölvételi területemen a településnél és a petrograpliiai viszonyoknál fogva 
azonos rétegek nagyon el vannak ugyan terjedve; mindennek daczára nem 
sikerűit puhánykövületnek nyomát is fölfedezni valahol bennök. Csupán fora- 
miniferák mutatkoznak gyéren a homokos tályag iszapolási maradékában. 
Laza, többnyire durva, kavicsos homok nálunk az uralkodó kőzet, melyhez 
szilárdabb homokkő- és eonglomerátpadok csak egyes helyeken járulnak, míg 
ezek mellett homokos tályag is rendesen váltakozik a homokkal. A két Esküllő 
és Ördög-Keresztúr környékén különösen gyakori már a közbetelepült homo
kos tályag, míg a rétegek délkeleti csapásvonalának végén, Papfalvánál épen 
a homokkő- és eonglomerátpadok tűnnek fel, a mi annál nevezetesebb, mivel



itten egy kis elszigetelt részlet az által került a felszínre, hogy a felette elterülő 
felsőmediterráni rétegek lecsúsztak s így látszólag a mélyebb rétegeknek alája 
kerültek. Tovább délkeletnek nem is jutnak már többé a felületre, legalább 
Kolozsvár környékén az idei fölvételnél nem akadtam rájuk, ha nem talán 
a házsongárdi homokot a homokkő-gömbökkel kell ide számítanunk, a mit 
egy szerencsés kövület-lelet fogna csak végleg tisztába hozni. A főindok, a 
miért ezen rétegeket bizonyító kövületek teljes híjában mégis a hídalmási 
alsó mediterrán rétegekkel azonosítom, az, hogy a quarczandesitnek tuffái, 
melyek a felső mediterráni rétegekben általános elterjedéssel bírnak, réte
geinkben teljesen hiányzanak még, s ha van vulkáni kőzetzárvány a conglo- 
merátokban, az csak quarcz-orthoklas-trachyt. Nagy-Esküllőtől a kékesszürke, 
homokos-csillámos tályagot iszapolván, következő foraminifera-alakok mutat
koznak gyéren: Robidina simplex, d ’Ü R B ., Anom alina variolata, ü ’Or b ., 
Nonionina communis, ü’Or b ., Globigcrina büllőidés . ü’Or b ., Dentalina  
approximatei, R e u s s ., Rotalina Soldanii, ü ’Or b ., Cristellaria cfr. reniformis, 
ü ’Or b ., Robulina arcuato-striata, H an tk ., Gaudryina irregularis, H antk . (?), 
Puli inulina  sp., stb., tehát oly alakok, melyek részben neogén, részben oligo- 
ezén rétegekben fordulnak elő.

N 4. Mezőségi rétegek (Felső mediterráni emelet). Ezen általános és 
rövid elnevezést akarom használni a most következő felső mediterráni réteg
csoport megjelölésére azon okból, meid eddigi tapasztalataink szerint Erdély 
belföldjének a Maros és a Szamos befogta egész területe, az úgynevezett Mező
ség, kizárólag ezen rétegcsoportból áll. Uralkodó kőzete piszkos kékes- vagy 
sárgásszürke, liasadékos palás tályag, mely kövületekben oly meddő, hogy az 
említett területen hetekig járliat-kelhet a geológ, míg valami kövületleletre 
akad. Csak a rétegcsoport legalsó felében, tehát a medencze szegélye felé, 
bukkan az ember egyes rétegekre, melyekben legalább foraminiferák fordulnak 
elő bővebben; különösen a meszesebb sárgásfehér agyagmárgák, melyek 
Kolozsvár vidékén a Borjúmáiban és Hójában találhatók betelepülve, említen
dők fel ilyenekül. A tályag mellett a sárgásfehér, néha kékes vagy zöldes 
(puarczandesittuffa, vagyis dácittuffa a második kőzet, melynek vékonytáblás 
palás rétegei szintén nagyon bőven fordulnak elő a tályag közé települve, és 
pedig legnagyobb mennyiségben a rétegsorozat alsó felében, hol többnyire 
ezen tuffák képezik az uralkodó anyagot, teljesen azonban a magasabb szín
tájakban sem hiányzanak ily tuffa-betelepülések. A dácittuffák szilárdabb 
voltuknál és nagy tömegüknél fogva kiválóbb felületalakzat előidézésében 
lényeges szerepet játszanak a különben igen egyhangú területen, s miután 
azok egy kőszükségben szenvedő nagy területre nézve még ipari és nemzet- 
gazdasági fontossággal is bírnak, szükségesnek tartottam azokat, a mennyire 
csak lehetséges volt, a földtani térképen külön színjelzéssel kitüntetni, annál 
is inkább, miután H auer  és S täche azt már Erdély átnézetes térképén is 
kijelölték. Egy tekintetre a földtani térkép azonnal szemünkbe tűnteti azok-
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nak túluralkodását a medencze széle felé és alárendelt voltát annak 
közepe felé.

Egy jóval alárendeltebb tagja ezen rétegeknek a tályaggal hasonszínű, 
rnárgás kötőszerű homokkő, mely egyes táblás rétegekben van a tályagba 
települve. Ez is azonban jóval gyakoribb a medencze széle, mint a közepe felé, 
és sokszor a dácittuffák társaságában is fordúl elő. Ebben az esetben az is 
észlelhető, hogy egyes rétegei, vagy ezeknek bizonyos terjedelmű részei, 
annyira át vannak járva kovasavval, hogy ettől nagy szilárdságot és kemény
séget kapnak s burkolatkőnek is kitűnők ilyenkor. Nem szenved kétséget, 
hogy a kovasavat ezekhez a dácittuffának felbomló andesinje nyújtotta és 
nyújtja folyvást. Deés vidékén különösen, de Kolozsvárt! is, gyakoriak az 
ilyen kovasavátjárta homokkövek, s ezekből oly éles szilánkok törhetők le, 
hogy azok Erdély őslakóinak vágó eszközöket szolgáltattak, a mint sok őskori 
lelet Szolnok-Dobokamegyében világosan tanúsítja.

Végre ezen rétegek csoportjába tartoznak a kó'sótömzsök az őket kisérő 
(jipsztelepckkel, mely utóbbiakból legközelebb Kolozsvárhoz a Békásban is 
van egy jól föltárva, míg a kősótömzsnek valamivel távolabb tőle Szamosfalva 
és Dezmér határában kell a felület alatt lappangnia a sok sósforrás után 
ítélve, melyek ott fakadnak. Területem keleti sarkába esik Kolozs elhagyott 
sóbányáival is, és északkeleti sarkához közel van Szék is, egy régebben abban- 
liagyott sóbánya helye.

Mindezen felső mediterrán! rétegeknek vastagsága igen tetemes. Tekintve 
azt, hogy Kolozsvárnál a Nádas völgyének körülbelül 425 m! magas területé
től (Nagyláb hegy Kardosfalvánál) kezdve 675 m] magasságú hegyekig (Lombi 
hegy) fölemelkedik, lehet vastagságát bízvást 250 méterre becsülni.

Kétegeink ipari czélokra is nyernek többféle alkalmazást. A tályagból 
téglát és cserepet égetnek Kolozsvártt a kajántói völgy torkolatánál működő 
téglagyárban, s ugyaninnen a fazekasak is visznek belőle. A dácittuffának vas
tagabb és szilárdabb rétegeit falkőnek fejtik a Hója számos helyén. Ugyanez 
a Mezőségnek úgyszólván egyedüli szilárdabb köve lévén, azt azonkívül, mint 
p. Kolozson is, utkövezésre használják jobb anyag hiányában. A homokkő 
keményebb táblái, különösen a Békás patakából kikerülők, fal- és burkolatkő
nek használtatnak. Fölvételi területem sótelepei most parlagon hevernek, 
mióta a kolozsi bányaművelet is beszüntetve lön; de a sóskutak még több 
helyen szolgáltatnak ingyen sót az arra feljogosított községek lakóinak.

Fölvételi területemen a rétegeknek dűlési viszonyai nagyon változók, de 
általában igen lankás az és a medencze belseje felé tartó. Kolozsvár vidékén 
és a medencze nyugoti széle mentében az 4—-5° EK-nek, de már északon 
Marónál és Kis-Iklódnál DDK. vagy D-nek, tehát itt már a medencze északi 
széle felé fölemelkednek a rétegek. A számos hegyomlás, a sótömzsöknek 
sajátságos, eddig megmagyarázhatlan föltódulása azonban lényeges eltéréseket 
idéznek elő. így p. a Hója omlása felett a helyben maradt rétegek egyenesen
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Ny.-nak dűlnek 4° alatt, míg az alattok elterülő fellegvári liomokkőrétegek 
15° alatt EEK.-nek hajlanak. O-Budánál a rétegek az országút mellett 
3Ö° alatt DI)K.-nek, a kolozsi sótömzs körül 30—-40° alatt K-nek vagy 
EK-nek dűlnek, míg kissé távolabb M.-Kalyánnak ismét a rendes dűlési viszo
nyok mutatkoznak, t. i. 4—5° EK.-nek. Nagy-Iklód és Bonczbida közt a Szamos 
jobb parti meredek oldalon az országúiról is világosan belátható a rétegeknek 
teknőszerű behajlása, úgy hogy körülbelül ide esik a medencze közepe, északi 
és déli szélétől számítva.

Egy második figyelemre méltó tény a települési viszonyokban az, hogy a 
mezőségi rétegek takarója, Kolozsvár vidékén az idősebb rétegeken keresztül 
annyn-a átnyúlik, hogy az alsó mediterráni rétegeknek csak gyér nyomai tűn
nek elő alólas ezek is csak az erős denudatiónak köszönhetik felszínre bukkaná- 
sukat. A Szamos és Nádas összefolyása következtében erősebb denudatiónak 
hatása a mezőségi rétegeken leginkább észlelhető, a mennyiben ezek több 
elszigetelt, kisebb-nagyobb foszlány alakjában borítják az oligoczén, de még az 
eoczén rétegeket is, s így kétségbevonliatlanul mutatják az eredetileg össze
függött takaró átnyúlásának mérvét is. A mezőségi rétegeknek Kolozsvár 
vidékén való átnyulása, szemben a medencze nyugati szélével, a m  enged 
következtetnünk, hogy az oligoczén és még a korodi rétegek lerakódása után, 
a felette következő, alsó mediterráni rétegek leülepedése alatt, a medenczének 
ideeső szegélye lassú sülyedésben volt; a felső oligoczén rétegeknek észak - 
nyugotnak gyorsan kiszélesedő és délkeletnek kiékülő öve, melyet a földtani 
térkép híven föltűntet, kétségen kívül helyezi ezen következtetés helyes voltát, 
s végre azon tény, hogy a felső mediterráni rétegek itten nem egyező (discor- 
dans) dűléssel borítják az idősebb rétegeket, még inkább megerősíti azt.

Hogy a fentebb elősorolt összes rétegek a neogén sor felső mediterráni 
emeletébe tartoznak, arra van elég, ha nem is bőséges palaeontológiai bizo
nyítékunk is. Először a mellett szól azon foraminifera-fauna, melyet a héjai 
és borjúmáli sárgásfehér agyagmárgából legutóbb Dr. M á r to n fi L ajos * tanul
mányozott. Ezeknek sorozata a következő: Globigerina bilobata, d ’ORB., Gl. 
reguláris, d ’ORB., Gl. bulloides, d ’ORB., Nonionina communis, d ’ORB, Globi- 
gerina quadrilobata, d ’ORB., Orbulina universa, d ’ORB., Rosalina viennensis, 
d ’ORB., Dentalina elegantissina, d ’ORB., Dent. Adolphina, d ’ORB., Robulina 
similis, d ’ORB., Rosalina Soldanvi, d ’ORB., Glóbigerina triloba, Ess., Ano- 
malina austriaca, d ’ORB. stb.

Ezen és még egyéb fajok közt a globigerinák tuluralkodók s az összes 
iszapolási maradéknak 97—98 százalékát teszik, miért a réteg jogosan nevez
hető globigerina-márgának. Ezeknek tömeges jelenlétéből először is az követ
keztethető, hogy ezen márga a neogén tenger nagy mélységében ülepedhetett

* Kolozsvár vidéke harm adkori rétegeinek foraminiferái. — Orvos-terrnószet- 
tud. Értesítő. 1880. Természettudományi szak. I. fűz. 6. lap.
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le, a hol t. i. a globigerinák és az Orbidina universa mai nap is az uralkodó 
alakok, de másodszor látható, hogy az összes fajok a bécsi medencze bádeni 
tályagának korára utalnak. Ugyancsak a bádeni tályagnak közönséges fajait 
találta Dr. Mártonfi Kolozsvárit még a Békás patakában föltárt kékesszürke 
tályagban és a Házsongárd fölött emelkedő «La Gloduri» hegynek szürkés
fehér márgájában is, csakhogy igen gyéren már; valamint Kolozs felé a vasút
vonal második alagűtja felett nyitott kőbányából hozott kék és sárga tályagban 
is előfordultak egyes ürbulina universa, Globigerina és Triloculina példányok. 
De már beljebb a medencze szélétől a számos helyről vett tályagpróbák 
küszapolása teljesen eredmény nélküli volt, s miután egyéb szerves testek 
nyomait sem láttam benne, teljesen meddőnek mondható. Úgy látszik, hogy 
csakis a medencze széle dfelé, a dácittuffa társaságában fordulnak még elő némi 
nyomok, meri Dobokánál pl. a Magyaros árkából az Ostrea Cochlear, P oli, 
igen jól megtartott kettős héját kaptam, Sólyomkőn pedig a Kőszikla-hegy 
homokos-kavicsos dácittuffáiban és brecciáiban ugyanezen kagylófaj kopott 
héjain kívül még néhány gasteropoda-nyomot is sikerült lelnünk, metyekből 
föbsmerbetők voltak:

Cerithium cfr. moravicum, H orn.
Turritella turris, B ast.

« marginális, B rocc.
Natica  sp.

Ha végre még utalok a csicsó-hagymási patakban a dácittuffa-padok 
közé szorult tályagnak kétségtelen felső mediterráni faunájára is, melyet évek 
előtt magam ismertettem részletesebben; * akkor az eddigiek alapján bízvást 
lehet rétegeinket a neogén sor felső mediterráni emeletébe sorolni.

A neogén sornak ifjabb emeletei egész fölvételi területemen hiányzanak.
IV. Diluvialis és alluvialis üledékek. Ezek területemen a Szamos és 

Nádas völgy összetalálkozásánál, tehát Kolozsvár határában, s innen a Náda
son felfelé jó darabig vannak jól kifejlődve; a diluviahsképződmények a folyók 
mentét kisérő terraszokat födik, és 100 mf  magasságig is felbúzódnak a lankás 
lejtőkön, mig az alluvialis üledékek csupán a völgyek talpát borítják.

A düuvialis üledékek 5—10 vastag kavicsból és felette 1—8 mét.
sárga agyagmárgából állanak. A kavicsban ritkán ősemlőscsontokra lehet 
akadni; így Andrásháza pusztánál és a Kolozsvár városi kavicsgödörben az 
Elephas primigenius, Mey. agyartöredékei, a szamosfahi kavicsbányában és 
a kolozsmonostori párkánysíkon a Bhinoceros tichorrhinus, F isch, zápfogai, 
az indóház építésénél a Ccrvns mcgaceros, H artm. agancstöredéke találtattak. 
A sárga agyagmárga gyéren édesvízi és szárazföldi puhányokat tartalmaz, 
melyek a mostan élő fajoktól nem térnek el. Egy nagy diluvialis terrasz elhú
zódik még Nemes-Zsuktól Bonczhidáig a számos jobb partján, s itt is alul

* A csicsó-hagymási patak kövületei. Erdélyi Muzeúm 1876. 4. sz. 57—60. 1.
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kavics és felül sárga agyagiéárga észlelhető. A Zsukról Cervus elaphus fossi- 
/és'-nak igen szép agancsai kerültek az erdélyi múzeumba.

De alárendelten a Szamos melllékvölgyeiben is akadni itt-ott a lejtőkön 
diluvialis üledékekre, habár nem is oly kiterjedésben, hogy a térképen is ki
jelölhető volna. Kis-Esküllőn ugyanis a Dimbu Oanuca oldalából az Elephas 
primigenius eg}r zápfogtöredékét kaptuk; továbbá a kolosi vasúti vonal 208. 
sz. átmetszetében, a pataki alagútnál, 4 méternyire a föld felszíne alatt és 
0%5 méternyire a sótelep felett, az Elephas primigeniusnak csaknem teljes 
agyara találtatott és be lett szolgáltatva az erdélyi múzeumba.

A jelenkori üledékek végre a Szamos és Nádas völgyek talpán ezen 
folyók kavicsából és korhanynyal kevert iszapjából állanak, melyek Kolozsvár 
városa területén 10 m] vastagságot is elérnek; a két folyó mellékvölgyeiben 
pedig a hegyoldalakról lemosott anyagból és korhanyos iszapból áll az, mely 
helyenként 4—5 mj  vastagságig is kitölti a völgyek fenekét. Ezen korhanyos 
agyagiszapból sok helyen, igy különösen Kolozsvárit is téglát égetnek, mig a 
diluvialis sárga agvagmárgát Kolozsvártt, a felső szénutczai agyaggödörből, a 
fazekasok feldolgozzák.

Ennyit tartottam szükségesnek ezen rövidre szabott elöleges jelenté
semben kiemelni, megjegyezvén, hogy a Kolozsvár vidékére vonatkozó eddigi 
geológiai irodalomra külön reflectálni térszűke miatt ezúttal nem lehetett.

Jelentésemhez mellékelek múlt évi jelentésem geológiai átmetszeteinek ki
egészítéséül még egy szelvényt azon okból, hogy a neogén rétegek települési vi
szonyait is feltüntessem, melyek a múlt évi területben kevéssé voltak képviselve. 
Ezen szelvényen a jelző betűk és számok jelentése egészen azonos a múlt évi 
szelvényekéivel, s azonkívül ezen jelentésemnek megfelelő pontjai elé is azo
kat tettem könnyebb átnézet végett.
_________ ' "  >  ' . ' ■

5. A  P A T T A S - B O Z O V I C S T Ó L  É S Z A K R A  F E K V Ő  H E G Y S É G  K E A S S Ó -  
S Z Ö E É N Y  M E G Y É B E N .

T. K o t h  LAJOs-tól.

Az 1882. évi nyáron Krassó-Szörény megyében megkezdett földtani fel
vételemmel kapcsolatban 1883-ban folytatám felvételi munkámat ezen a 
világtól elzárt vidéken. Területem déli részében a Nera-Helisaghu-patak hatá
rolta vidéktől, illetőleg a Pattas-pataktól kezdve Ny-i irányban a Minis völgye 
felé nyomultam előre, míg E-on a Munte-Semenik közeli déli környékével 
képezte vizsgálódásaim, tárgyát.

E szerint, hogy a felvett területet pontosabban körülírjam, déli részéne- 
Ny-i határát egy a «Lapina»-malom (Minis-völgy), «Yale Putna», «Dilma», 
«Ogasiu teiie», «Poiana cracu cu teu» (924 mj  magas pont), és «Helisaghu
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/ /
maré» (hol az t. i. a Fatia Helisaglm és Tilva térié közt a határozott EENy-i 
irányt felveszi) által jelzett vonal képezi, a Munte Semenikről pedig DK-re 
a «Culme Eatconie»- «Poiana Prislopului Juon»-ig, I)-re s DNy-ra a 
«Cracu lui Ivan» (1058 "f mag. pont)-ig, illetőleg a Berzava és Poniasca- 
patak (Ogasiu maré) közti vízválasztón azon ösvényig haladtam, mely a 
Poniasca-völgy felé levezet.

Topográfiái alapúi már a cs. és kir. katonai földrajzi intézet ‘által 
kiadott új, nagyobb (1‘25.000) méretű, a réginél egyszersmind pontosabb és 
világosabb táborkari térkép illető lapjait használhattam, mi természetesen a 
geológiai térképezésre nézve is előnyömre volt.

Munkám kezdetén Ó-Borlo vénről tettem kirándulásaimat, később (julius 
12-én) a Semenikre költöztem, hova én magam még az nap este, podgyász- 
köcsim pedig csak másnap reggel ért fel. Itt a «Nagy sasfürdő» közelében 
fekvő és az osztrák-magyar államvasút-társaság birtokát képező erdővédbáz 
(az almásiak által ú. n. «kaszárnya») volt a nevezett társaság resiezai főgond
nokságának szíves engedélye folytán a tartózkodási helyem. Augusztus 2-án a 
«Munte »-ról lejőve O-Borloven, Prilipecz és Bozovics-lielységekről folytattam 
a felvételt.

A hegység — mint azt már tavali jelentésemben érintettem — az Almás 
völgyétől kezdve E-ra folyton emelkedik. Míg t. i. a tulajdonképi hegység 
előtt elterülő alacsonyabb, e völgyet a Bozovics-Pattasi vonalban közvetlenül 
határoló vidék az uj táborkari térkép szerint körülbelül 300 w/ magassággal 
az adriai tenger színe fölött kezdődik és csakhamar a 400 mj-he megy át 
(a Pattas melletti «Tilva Móri» hirtelen 437 '"/-ig emelkedik), addig a Prili- 
pecztől E-ra fekvő Délu (hegy) «Sestu»-t például 542 7nj , a I). .«Znameni»-t 
693 mJ, a «Lazu»-t 773 mJ, a Culme (magas gerincz) «lui Narote»-t 875 rnj , 
a Piétra (kőszirt) «Motovei»-t 975 m] , a Poi. «Strunga di piétra» közelében 
fekvő csúcsot 1071 Wl/, a Tilva (hegycsúcs) «Prinitiului»-t 1272 mj , a «Capu 
muntilor»-t (a Munte vége) 1377 m] . a «Piétra Nedei»-t 1438 mj , a »Pétra 
Gozná»-t (a Munte legmagasabb csúcsa) 1449 mí , a «Piétra Semenik»-et 
1447 nJ magassággal találjuk ez uj térképen megjelölve.

E szerint mint termékeny dombos vidék kezdődik az emelkedés, és 
csakhamar az előhegység jellegét felöltve, az őserdő borította középhegységbe 
vezet át bennünket, mig végre a magas hegységet alpesi rétjeivel érjük el.

A terület déli részén a II . vagy középső csoport kristályos palakőzeteik 
nek kiképződési módjában a tavali jelentésemben vázolttal szemben változás 
nem áll be. A Vérfu Lazuluitól E.-ra folytatódik a gránáttartalmu csillám
pala és csillámgneisz. A csillámpala csillámban sokszor túlságosan gazdag. 
A Priporu maré déli lejtőjén (Lazu és Culme luiNarote közt) a muscovit- 
gneiszszal váltakozó csillámpala helyi réteg-haj lásokat és redőzéseket mutat, 
milyenek a hegységben általában ismételten észlelhetők. Különben a csapás
irány itt változatlanúl egészben a DK.—ENy.-i marad.
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E.-ra, a Munte Semenikliez közeledve, gránitszerű gneisz kezd e csoport 
kőzetein belől kifejlődni. Már múlt évi jelentésemben említém, miként a Tilva 
Prinzului (vagy az új térkép szerint helyesebben T. Prinitiului)-on, valamint 
a T. Nerganitia miká-tól E.-ra efféle kőzeteket észleltem. Ez idő szerint hozzá- 
tehetem még, hogy azok a Nerganitia-patak eredete táján, t. i. az íz vom 
Boiliun körül (Poi. marétól K.-re, «Zenoga»-táj) vastagabban kiképződve 
találhatók, valamint hogy a T. Prinitiului-tól E.-ra, nevezetesen a Poiána 
Begului, P. Alibeg és Tilva Caputinului felé nagyobb elterjedést nyernek. 
E területen t. i. compact tömegben terül el a gránit-féle gneisz, mely mint 
olyan azonban nem mindig könnyen felismerhető. Itt fehér és fekete csillámot 
tartalmaz, de a csillám jóval csekélyebb mérvben van benne jelen, mint a 
főleg déliebb vidéken uralkodó szürke, csillámdús gneisz azt észlelteti. Többi
ben mondhatni, hogy a tisztán muscovitot tartalmazó gránitgneisz általában 
csak vékonyabb betelepüléseket képez a csillámdus gneiszban, holott a biotit- 
muscovit tartalmú ez utóbbival váltakozva vastagabb padokban lép fel.

A palásság, mely a kőzet-elegyrészek túlnyomó szemcsés kiképződése 
folytán ép állapotú kézi példányokon néha alig vehető ki, a már jobban mál
lásnak induló kőzeten mindig egészen tisztán látható. Különben a P.-Begului 
és Nera közt húzódó liosszgerinczen szépen kiálló és világos csapást és 
dőlést mutató vastag padok is határozottan bizonyítják e kőzet gneisz-termé
szetét.

A Capu muntilor-tól DDK.-re fekvő kis poiánán az ép gránitszerű 
gneiszből malomkövet is kíséreltek előállítani.

A «Munte» kőzetei természetük felismerésére nézve több helyt az emlí
tetteknél még nagyobb nehézségeket gördítenek. Vannak itt t. i. pontok, mint 
pl. a «Nagy sasfürdő» közelében, a melyeken a zavartan kiálló sziklák — 
a kőzet hol tiszta szemcsés, hol ismét inkább palás szerkezete mellett — a 
dőlési és csapásirányra nézve semmiféle törvényt nem észlelteinek. Oly helye
ken aztán a megfigyelő tényleg zavarba jöhet, vájjon gneiszszal vagy pedig 
gránittal van-e dolga. A  Munte 6 .5 KJm-nyi hosszkit érj edésü ( C. muntilor —  
P.-Semenik-ig) területét egészen ismerve azonban kiderül, hogy itt szintén 
csak a gneisz-zónában vagyunk, melynek palás szerkezetén belől a kőzet gyak
ran tisztán szemcsés, gránitszerű lesz.

E Munte-gneisz magasfokú kristályos kőzet, mely a quarz és fölclpát 
mellett fekete csillámot, szürke, kissé kékesbe hajló, csillámféle ásványt, alá
rendelten fehér csillámot, és csaknem mindig gránátot tartalmaz, mely utóbbi
val több ponton turmahn  is társul. A quarz szemcsés, a földpát többnyire 
már meg van támadva, a csillám túlnyomóan biotit, mely a széleken sokszor 
halványodni kezd, tehát szintén már mállásnak indul. A szürke, csillámos 
ásvány egymásba folyt, nagyító alatt rostos-sugarasaknak mutatkozó halma
zokat képez. Ez — úgy látszik — nem más, mint a biotitból keletkezett 
átalakulási termény. A gránát rendesen szintén többé-kevésbbé mállott; a
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Piétra Nedei csúcsának ÉNy.-i lejtőjén nagyobb bamavörös gránátok mellett 
apró rózsaszínűek is mutatkoznak a gneiszban.

A fekete csillám gyakran fészekszerü csoportosulásban («csillám-concre- 
tiók»-ban) tűnik elé. A quarz vastagabb padokban kiképződve is látható, és a 
«Nagy sasfürdőtől» EK.-re eső, a térképen 1421 mj -rel jelölt csúcson tiszta, 
hófehér quarz (tej quarz) hatalmasabb sziklákban áll ki.

Nem ritka e gneiszban a biotit és a quarz-földpát-elegy rétegszerű 
elhelyezkedése, néha pedig az elegyrészek egészen aprók, s ekkor tömör féle
ség áll elő.

A Piétra Goznán és annak DK.-i folytatását képező gerinczen, a «Kis 
sasfürdőnél», a Piétra Nedei Ny.-i és I).-i lejtőjén, s még több ponton, neve
zetesen az erdőhatár felé, kis lencsealakú szemeket látunk a gneiszban kikép
ződve, mi által az szemes gneiszszé válik. E szemek túlnyomóan többé-kevésbbé 
már kaolinosodó földpátból állanak, mihez rendesen quarz és a fekete csil
lám járul. — Bizonyos pontokon, de különösen az 1421 mJ -rel jelölt kúptól 
DDNy.-ra és ENy.-ra, a lejtőn, egyes nagyobb rögökben áll ki aztán vagy 
hever egy kőzet, mely a szerkezete után Ítélve már valóságos gránitnak neve
zendő, és melyből szintén malomkövet próbáltak faragni.

E  gránit azonban nem eruptiv természetű, hanem nem egyéb, mint 
nagyobb részekben való gránitféle kiválás a gránáttartalmú csillámdús 
gneiszban, mint arról a Piétra Nedei és Capu muntilor-on talált darabokon is 
tisztán meggyőződhettem. A «gránit»-fészkek az elmálló réteges gneisztől 
könnyebben válnak le, és akkor mint önálló rögöket találjuk azokat. E pseudo- 
gránit (granitit) rendesen egészen ép kőzet, mely a quarz és fekete csillám 
mellett orthoklast és plagioklast tartalmaz. A földpátok, valamint a fekete 
csillám épsége is, e fészkek későbbi képződésére látszanak utalni.

Ismételten ásványteléreket is észlelhettem a Munté-n, úgy nevezetesen 
a Piétra Nedei és Capu muntilor közt fekvő kúpon és magán a Capu munti
lor-on. E helyeken t. i. keskeny granulitos telér-kiválás látható a gneiszban. 
A granulit-kiválás az apró gránátok mellett fehér csillámpikkelykéket is tar
talmaz. A telér-határlapokon (Salband) a muscovit nagyobb egyénekben van 
kifejlődve. E granulit-képződés concordánsan települ itt a gneisz rétegei közt, 
tehát teleptelérként tűnik az utóbbiban elő.

A Piétra Semenik felé ismét a II. pala csoportnak rendes kinézésű csü- 
lámgneiszsza és gránáttartalmú csillámpalája lép fel. Ez utóbbi a Piétra 
Semeniken — mint az a hegységben e kőzetnél egyátalában oly gyakori — 
többször kevés földpátot is vesz fel. A gránát e csillámpalában többé-kevésbbé 
mállott, a csillám biotit és muscovit; az előbbi többnyűe átalakulásban van.

Nevezetesen a Piétra Nedei-n vad, rendetlenül egymásra tolt és feltor- 
nyosúlt rögökben állanak a sziklák ki, erősen összerepedezve és szétnyiladozva, 
a kúp lejtőjén pedig azok zűrzavarosán hevernek, valóságos kőtengert képezve. 
Vastag, a dőlési irányra nézve könnyen téves következtetésre csábító padok-
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ban gyakran lecsúszva) állanak a rétegfejek a felszínen. A légbeliek hatása 
folytán, mely hatásnak a kőzet itt az erdő hiánya miatt egészen védtelenül 
van kitéve, a repedezett részek a szikláktól lassanként leváltak és legurúltak, 
úgy hogy azon sivár kőhalmazok keletkeznek, minőket a Munte már alpesi 
régiójában általában látunk.

Már az imént mondottból kiviláglik, hogy a rétegek a Muntén merede
ken állanak; de azok ismételten egészen függélyesen, sőt áthajoltan is észlel
hetők. Hogy ily viszonyok közt a gyűrődések gyakoriak, és a kicsinyben való 
ránczosodás is igen közönséges jelenség, az természetes.

A Tilva Caputinului-tól D.-re, az úton, mely hajdanában Ivrassó és 
Szörény megyék közt a határt jelezte, — a Cracu rosutól E.-ra fekvő kúp 
meredek lejtőjén, t. i. az 1206 -nyi magas pont felé, melynek Ny.-i lejtőjén
a Berzava-patak ered, holott a Iv.-i lejtőn kezdődő árok a vizet a Cosava 
mare-ba, ez utóbbi pedig a Nerába vezeti, — a gránáttartalmú, szürke, csil
lámdús gneiszban ismét gránitszerű kiképződésü részek mutatkoznak. Ezek 
meglehetős nagy muscovit-táblácskák-, s nagy obi) egyénekben quarz- és 
földpátból állanak, és nagyobb fészkekben, valamint vékony szalagocskákban 
is lépnek fel. Efféle kiválások — mint még látni fogjuk — a hegységben 
gyakrabban fordulnak elő. Az 1206 mj  -rel jelölt pontnál megint gránitszerü 
gneisz, mint a Tilva Caputinului-on, következik.

Az imént említett hajdani megyei határúton pedig, a hol az t. i. Ny.-ra 
fordúlva, a hegynyergen, azaz a Poniasca (Og.-mare) és Berzava közti víz
választón elvezet, ismét a fekete csillámot és gránátokat tartalmazó Munte- 
gneiszt találjuk a «Caputmului-gneiszszal» váltakozva, és ez így tart egészen 
a Poniasca-völgybe levezető ösvényig, a meddig t. i. e kőzeteket eddig nyo
moztam.

A mondottakból kiderül tehát, hogy a Puskás (Puscasiu maré) gránitja 
nem ér E. felé a T. Caputmului («Kapusin») -ig, mint azt az irodalomban 
feljegyezve találjuk.*

A II. kristályos pala-cso])ort kőzeteire concordánsan települve, a III. 
vagy felső csoport lép fel. E fedőcsoport kőzetei — mint azt márBöcKH ki
emelte — nagyjában véve inkább félig kristályos jellegűek. A legfekvőbb 
részekben agyagcsillámpalával (pliylittel) és csillámpalával társuló zöldes, 
amphibolitos palák, valamint grafitos, palás quarzitok lépnek fel. Tovább a 
fedőben túlnyomóan csillámpala és gneisz mutatkozik, mely kőzetekre 
(a «Duma» csúcsán) ismét phyllitek kezdenek rátelepülni.

Az amphibolitos palák többször csillámot is vesznek fel, valamint vi
szont a csillámpalában néha kevés amphibolt is lehet észlelni. A csillámpa-

* F. R. v. H a u er . Jahrb. cl. k. k. geol. R. A. 1873. Geolog. Übersichtskarte cl. 
öst.-ung. Monarchie, Blatt VIII. Siebenbürgen, p. 86: «Der Granitzug beginnt im 
Norden am Kapusin östlich von Gerlistye.»
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Iában a csillám rendesen összefolyt részekben mutatkozik, holott a II. csoport
beli csillámpalában inkább egyénesítve tűnik elő. A phyllit és amphibolitos 
palák kékes meszet és fehér mészpátot is vékony szalagocskákban tartal
maznak; pyrit alH . csoport kőzeteiben általában rendesen fordul elő, s az 
ezekre nézve — úgy látszik — egyenesen jellemző, meid a II. csoporton belől 
ezen ásványra—- eddig legalább — még sehol sem akadtam rá. Turmalin  ellen
ben mind e két csoportbeli kőzetekben van jelen, úgyszintén a gránát is, 
csakhogy ez a III. csoportbeli kőzetekben rendesen jobban el van mállva. 
A «Petrile arse» és «Cuhne lui Narote» közt a fehér, félig kristályos jellegű 
csillámpala még meglehetős ép gránátokat tartalmaz, melyeknek külső kerge 
részben azonban már chlorittá változott.

E csoport kőzetei különben egyáltalában már nagyobb mérvben szok
tak mállásnak indulni.

Több helyt az amphibolitpalának chloritpalába való részenkénti átala
kulása vehető észre; a Ein Pattasului medrében pedig egészen vékonypa
lás, már jobban kryptokristályos kőzet fordul elő, melynek vékony csiszola- 
tát dr. S chafarzik F . úr szives volt a mikroskop alatt megvizsgálni, és mely 
járulékos -kristályokat tartalmazó a ki inolithpdléxmk bizonyult be.

A csillámpala quarzdúsabb is lesz; a quarz néha vastagabb lencséket 
vagy fekveteket képez benne.

A pyrit gyakran többé-kevésbbé már meg van támadva, és a Pattas- 
patak mentében főleg a kékes, vagy grafit által feketére festett agyagcsillám- 
pala az, a melyben a pyrit, helyenként már egészen Union it-tá átváltoztatva 
előfordul. A limonit vékony hártyákban vonja be a palák hasadék-lapjait. 
A vastartalom különösen az alsó határ, azaz a második csoport felé növeke
dik. A paláknak mállott pyrittől eredő rozsdásbarna, sárga és helyenként éles 
vörös színezése a Pattas-patak bal völgylejtőjében, t. i. a Fatia Radulini (az 
új térképen 629 mj -rel jelölt kúp) DDNy.-i lejtőjén, még kutatásra is 
csábított.

A völgyben fölfelé menve, az említett kúp DNy.-i lejtőjén tényleg limo
nit r a is akadunk, mely itt 13—16 vastagon mutatkozik a kékes, kissé grafi-
tos agyagcsillámpala közé betelepülve. Ez azonban csak helyi érczgazdagítás- 
nak látszik, mely nagyobb figyelemre alig méltó ugyan, de a melyet valami
vel észszerűbben feltárni, műit az a pattasi polgárok részéről oly primitiv 
módon történt, mégis érdemes volna.

A III. csoport e fekű-palacomplexusában, a Pattas-patak völgyét ENy.-ra 
fölfelé követve, csillámpalával váltakozó muscovitgneiszt is találunk. A gneisz 
általában azonban — mint már emlitém — a fedőrétegekben kezd nagyobb 
szerepet játszani. Itt rendesen kevés földpátot tartalmazó csillámpalával lép 
fel. A gneisz vagy csillámdús, szürke (gneisz, mely fekete és fehér csillámot 
tartalmaz, vagy phyllit gneisz, vagy ismét chlor itgneisz, némely ponton grá- 
náttartalmu amphibolgneisz, a Bradutiu NyDNy.-i lejtőjén, az Ogasiu térié
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felé, granititgneisz, vagy pedig végre gyakori közfekvetekben muscovitgneisz. 
A csillámpala, mely helyenként mint gránáttartalmú muscovitpala jelenik 
meg, sokszor túlságosan gazdag csillámban és akkor egyúttal erősen mállás
nak szokott indulni; túlnyomóan inkább félig kristályos jellegű.

E kőzetek néha különben annyira hasonlítanak a II. csoport hason - 
nemű kőzeteihez, hogy a megfigyelő, ha nem tudná, miként meglehetősen 
messze az aruphibolitos palák és phyllitek fedőjében áll, azt hihetné, misze
rint a II. csoport paláival van dolga.

Pegmatitos szerkezetű fészkek a ü l. csoport csillámpalájában és gneisz- 
szában gyakrabban találhatók. Az ellen tétes aplitos kiképződési mód is ész'él
hető. Gr an Iliit vékony szalagokban némely ponton szintén látható. Pegma
titos szerkezetű fészek- és lencsealakú kiválások különös szépen a D. Znameni 
(Pattastól ENy.-ra) déli és DK.-i lejtőjén húzódó utón mutatkoznak a csillám
pala- s csillámgneiszban. Ezek a nagy fö l (Ipátok és még nagyobb csillám- 
lapok mellett gránátot és sok turmalint tartalmaznak.

A «Vérei pravo» (Prilipecztől EENy.-ra) déli végének Ny.-i lejtőjén 
húzódó úton végre talkpala és steatit lép mint alárendelt betelepülés a csil
lámpala- s csillámgneiszban fel.

A «Ciuhurediu»-patak folyásának azon részétől kezdve, mely a «Tilva Ku- 
lui» és «Babinetiu» közt fekszik, Ny. s DNy.-ra, t. i. a Minis-völgyig, ismét az 
amphibolitos palák és phyllitek lépnek fel túlnyomóan, de egészen más csa
pásiránynyal, mint az előbbiben vázolt palák. Mig ez utóbbiak t. i. a hegy
ség ezen részében általában uralkodó ENy.—DK.-i csapásirányt mutatják, 
addig a Babinetiu-Minis közt fellépők egészen túlnyomóan a NyDNy—KEK.-i 
csapásirányt tartják, tehát a keletiebben fekvő palák főzömére körülbelül 
függélyesen állanak.

E  jelenség egy törési vonalban leli magyarázatát, mely D.-en a Délu 
Lolchin kezdődve, a Ciuhurediu patak jobb lejtőjében, a 371 ml mag. pont
nál feltárt rétegekig, innen E-ra pedig a jobb lejtőben a Ciuhurediu-patak 
— Vale Putna közti, mediterrán rétegek képezte alacsony vízválasztóig 
folyatódik. Innét aztán Ny.-ra fordulva, e törési vonal a Babinetiu 500 
*y-rel jelölt pont E.-i lejtőjén húzódó árokba csap át, honnan — amennyire 
a területet eddig ismerem — a V. Putnáig követhettem, melynek 340 mj  mag. 
pontjánál megy keresztül.

E törési vonal DNy.-i folytatását már pár évvel ezelőtt B őckh J. tisz
telt barátom a Minis-völgy jobb lejtőjében constatálhatta.

Ezen a I I I .  palacsoport keleti tömegétől I) . felé kifordított rész, mely
nek kőzetrétegei egészen Bozovicsig meredeken, helyenként függélyesen, sőt 
áthajoltan is láthatók, különösen a Babinetiu-on, E . s D . felöl a csapás
irányra függélyesen hatott oldalnyomásnak volt kitéve, melynek következté
ben az ismétlődő synklin és antiklin ránezosodás jött létre, melyet e hegyen 
a V. Putnáig észleltem.
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A határt a II. és III. palacsoport közt E.-ra eddig a Piétra- Motovei-n 
fekvő Poi-Prelucá-ig követtem.

Körülbelől idáig kristályos paláink az egészben túlnyomó DNy.-i dőlés 
mellett ENy.-i csapásirányt mutatnak. Tovább E.-ra a II. csoport palái inkább 
DDNy.-i dőlést észlelteinek az Izv. poiana maré — Tilva Nerganitia mare-ig. 
A Poi. Strunga di Piétra-Nera-vonalban (hol az Izv. poi. mare a Nerával egye
sül) déli s túlnyomóan DDK.-i dőlésirányt vesznek fel, tehát az ENy-i csa
pásirányból a NyENy—KDK.-in átmennek a NyDNy—KEK.-ibe, mig köze
lebb a Munte-hoz, a Cracu rosu—Poiana maré—Poi. Preluca (T. Nerganitia 
maré)-vonaltól kezdve már a DNy—Ek.-i csapásirány az uralkodó. Ez a 
Munté-n is tart a Piétra-Goznáig, mely utóbbin, valamint a Piétra Seme- 
nik-en ismét az ENy—DK.-i csapásirány mutatkozik.

A  Munte felé tehát Icissankénti fé lkör alakú fordulatot tesznek a palák, 
holott magán a Munté-n, t. i. a Piétra Gozna felé, valamint a Tilva Ner
ganitia maré-n azok — hasonlókép mint Délen — egymásra függélyes csa
pásirányokkal hirtelen találkoznak.

E z  utóbbi tünemény oka szintén létező törési vonalban keresendő, 
melynek menetét — mint remélem — munkám további folytatásában majd 
sikerülend megállapítanom.

Az Almás-völgytől E.-ra, a Munte Semenik felé haladva, a II. csoport 
kristályos paláit a «Sau mike»-ig átlag 43.5°, innét a Tilva Nerganitia miká-ig 
átlag 58°, ez utóbbi és a «Tilva eapi» által jelzett vonaltól ENy.-ra, t. i. a 
Munté-ig átlag 63.5°, magán a Munté-n pedig átlag 67° alatt látjuk dőlni, 
mi mellett megjegyzendő, hogy a Muntén a 80—85°-nyi dőlés is több pon
ton észlelhető.

Ebből kiderül tehát, hogy a szóban forgó paláink E . felé mindinkább 
meredekebben egyenesednek föl, mely fölegyenesedés a Muntén éri el a m axi
mumot.

A III. csoport palái — eltekintve természetesen azoknak imént 
érintett zavarodott részétől — E.-ra a Helisagliu-patak, illetőleg a 
Piétra Motovei-ig átlag 39.6°-nyi dőlést mutatnak, egészben tehát valamivel 
laposabban dőlnek, mint a I I .  csoport paláinak megfelelő része, mely alat
tuk települve, őkét egyenesen kiséri.

Pattastól ENy.-ra, a Délu Znameni EEK.-i lejtőjén, trachyt kezd a III. 
palacsoport kőzetein belől fellépni.

E trachyt összefüggő vonulatban húzódik aztán a «Ludovitia»-gerincz 
K.-i lejtőjén ENy.-i irányban a hegységben fel; az Og. Pattasu mik és ennek 
mellékárkainak egyikében felér a Pattas-patak és Og. térié közti vízválasztóra 
(Bradutiu 81b mag. ponttól EK.-re), honnan az Og. térié kezdődő K.-i mel
lék-árkába levonulva, ez utóbbiban rövid ideig még nyomozható, mire csak
hamar eltűnik.

A trachyt a III. kristályos palacsoport kőzetein tör át, a nélkül hogy
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azoknak csapási és dőlési irányában, vagy a kőzetminőségben a legkisebb 
változást okozott volna.

A Ludovitia és Lazu közt, a Pattas-patak jobb lejtőjéről áthúzódnak a 
tracliytok a bal lejtőre is, hol azonban a Lazu déli lejtőjén csakhamar vég
ződnek.

Sokszor igen repedezettek, gyakran vékonylemezes és héjas elválást 
mutatnak; a 800 mJ -rel jelölt kúp I)K.-i lejtőjén (Lazutól Ny.-ra) e lemezes 
elválás helyenként, DNy.-i dőlést észleltet, mint a kristályos palák, melyeknek 
az összefüggésben meglazult rétegei közé, dőlési irányuknak megfelelően, a 
trachyt-anyag betolódott.

E trachyt a tavalij elentésemben vázolttal szemben valami lényeges 
különbséget nem mutat. Szerkezete egészben véve valamivel kevésbbé világos 
porphyros, mint azt a Nera mentében kitörő tracliyton látjuk, és több esetben 
jobban mállott, mint az utóbbi, de a typusa ugyanaz.

A szürke vág}’ itt gyakran kékes alapanyagban a fö ldpá t (plagioklas) 
az uralkodó elegyrész; gyakran már meg van támadva. Utána — főleg a 
szürke kőzetben — az amphibol játszsza a főszerepet; a kékes kőzetben ez 
inkább szorul háttérbe és többé-kevésbbé már mállásnak kezd indulni. Az 
amphibol után kiemelendőa biot it. Ez többször kis fészkekben kiválva mutat
kozik, rendesen pedig liexagonos lemezek- és pikkelyekben van jelen; szintén 
sokszor már kezd mállni. A magnetit nem oly ritka e kőzetben, mint a taval- 
vázoltban; néha szép oktaéderekben látható. A quarz, mely gyérebb, itt-ott 
nagyobb szemeket képez. /

E szerint e kőzet dr. S z t e r é n y i H ugó által a déli (O-Sopot-Dolnja- 
Ljubkova közti) trachytokra nézve* felállított typusok 2-ához, azaz a biotit- 
amphibol-plagioklas quarz trachyt-typushoz sorolandó.

A Yale Putnát E.-ról s D.-ről szegélyező lejtőkön, ú. m. a Vérei pravo 
déli lejtőjén, a Piétra alba 574"*' magas pontjától EEK.-re nyelvalakuan 
előretolt elődombon, a Babinetiu 500 mj  magas csúcsától E.-ra fekvő s az 
előbbeniben említett alacsony vízválasztót képező hosszú dombon, valamint 
az 500 mj  -nyi ponttól K.-re s DK.-re, itt elszigetelt foltban, mediterrán lera
kodások lépnek föl.

Ezek complexusa — hasonlókép mint a Délen, az Almás felé az alap
hegységet kisérő mediterrán réteg-complexus — kavics-, homok- s agyagból 
áll, melyben alárendeltebb betelepülésekben réteges, fehér trachyttufa, részben 
compact padokban, valamint homokkővé és conglomeráttá tömörült (össze
ragasztott) részek ismételten észlelhetők. A kavics túlnyomóan quarzból 
áll, melynek görélyei a diónagyságot túl nem szokták haladni.

E mediterrán rétegek egészben véve legfelül szárazföldi csigák (apró és 
nagyobb Helix, Clausilia) héjait tartalmazzák, mélyebben (több ponton)

* M. kir. földtani intézet évkönyve VI. kötet, 182. 1.
F öldtani Közlöny. XIV. köt. 1884. 1 6
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növénymaradványokat, többek közt egy Sequoia-faj tobozát, ezek alatt is
mét Helix-héjokíit (rendesen azoknak csak töredékeit, de egy jobban meg
tartott, H . robusta Enuss-ra emlékeztető héjat is), legmélyebben pedig (kékes 
agyagban) néha óriási nagy, vastaghéjú, Unió Wetzleri jellegű, de evvel nem 
azonos t/mó-kat lignitrészekkel együtt észlelteinek. Efféle Uniókat Böckh* 
— mint tudva van — már több évvel ezelőtt hozott az Almás-völgy mediter
rán rétegeiből.

A növénymaradványok különösen a Babinetiu 500 -nyi csúcsától 
K.-re körülbelől 2.5 mJ. vastagon feltárt tufában és a közvetlenül ez utóbbi 
alatt települő zöldesszürke, kemény agyagban igen szépen vannak megtartva. 
A tufában apró, gyöngéd, az agyagban nagyobb levelek találtatnak.

A  mediterrán korszak ezen üledékei nem rakódtak itt elzárt medenezé- 
ben le, hanem igen valószín ü, hogy a déliehb hasonnemü lerakodásokkal, t.
i. az Almás-völgyéivel eredetileg összefüggésben voltak, mely összefüggés ké
sőbbi elmosatás következtében meg lett szakítva. Erre utal először az a körül
mény, hogy azok a Yale Futna és Ciuhurediu-patak közti vízválasztón át
nyúlva, a lejtőn lefelé csaknem a Ciuhurediu-völgyig nyomozhatok, másod
szor pedig az, hogy a Babinetiu EK.-i részében egészen az 500 f  -nél 
magacabb kúpig íelliuzódnak, melynek déli lejtőjén (az 503 'm! mag. pont 
felé) a nyomuk elvész.

A nagy hömpölyökből álló diluviális kavicsot, mely alárendelten agyag
gal is mutatkozik, azon a gerinczen találtam, mely az Og. Caraboia és Og. 
Yetrina közt egyrészt, az előbbi és a Ciuhurediu-patak közt másrészt a víz
választót képezi. Itt — mint rendesen — rajta ül a kristályos palán, és a 
már mélyebben, az Og. Yetrina felé fekvő határán a 654 7nj -nyi magasságot 
látjuk a térképen bejegyezve. Apró részekben e kavicsot a Vérei pravo déli 
nyúlványán is — szintén jelenteken}' magasságban — észleltem.

A teknőalakú képződés, mely az alpesi régióban általában oly gyakori, 
a Munte Semeniken sem hiányzik. Egy ilyen teknőalakú, a kiálló kúpok által 
köröskörül szegélyzett, kerek mélyedést találunk a Piétra Gozna és az 1421 
mj -rel jelölt kúp között, és egy második, oválist ettől D.-re, a «Nagy sas
fürdő »-tői DK.-re, melyet a román nép a körülvevő kúpokkal együtt találóan 
«Batundá»-nak nevez. Ezen terület-mélyedésekben a kristálytiszta vizet dúsan 
szolgáltató források egész sora bugyog fel.

A víz, melyet több ízben megmértem, +4° B. hőfokot mutatott. Mel
lékesen legyen itt fölemlítve, hogy a «Nagy sasfürdő» e hőfokú vizében a sa
sokon kívül bizonyos napokon a Munté-ra zarándokló nép is szokott korán 
reggel megfürödni, mely reggeli fürdőnek igen jó hatást tulajdonítanak. Az 
első teknőalakú mélyedés vizét a Nerganitia-pataknak, indirecte tehát a Nerá- 
nak szolgáltatja, a másodikból egyenesen a Nera ered.

* «Földtani Közlöny» VII. évf. 1877. 383. 1.
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E mélyedések talaja zsombéJcos, a zsombéknövényzet helyenként — mint 
pl. a Piétra Gozna közelében, ettől D.-re — még a vízválasztón át a túlsó 
lejtőn kezdődő árokig is terjed.

Végül legyen szabad, a szab. osztrák-magyar államvasút-társaság tekin
tetes főgondnokságának Besiczán, valamint Demel Hugó, társasági erdész 
urnák Ferenczfalván e helyen is hálás köszönetemet kifejeznem azon előzé
keny készségért, melvlyel a Munté-n fekvő erdővédház átengedése, illetőleg 
annak helyreállíttatása által czéljaim elérésében támogatni szíveskedtek.

6 .  J E L E N T É S  A Z  1 8 8 3 .  É V B E N  A L I B U N Á R ,  M O R A V IC Z A , M Ó R IC Z - 
F Ö L D  É S  K A K O V A  K Ö R N Y É K É N  E S Z K Ö Z Ö L T  R É S Z L E T E S  F Ö L D 

T A N I  F E L V É T E L R Ő L .

H aLAVÁTS G Y U LÁ -tÓ l.

Ez évben, északról közvetlenül csatlakozva a megelőző évben 
(Versecz vidékén) felvett területhez, a részletes földtani felvételt Alibunár, 
Hajdusicza, Moravicza, Móriczföld, Königsgnad, Nagy-Zsám, Kákova vidé
kén folytattam — a m. kir. földtani intézet tekintetes igazgatóságának, a 
nagyméltóságú földm. ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium 
1883 évi május hó 2-án 19278. sz. rendeletével jóváhagyott felvételi terve
zetéhez ragaszkodva — olyképen, hogy mindenekelőtt a K. 14. jelű lap 
területét igyekeztem bejárni; mi is sikerülvén, ezen lap ez időszerint kész 
s kiadható. Ezenkívül az északról csatlakozó vidék egy részét is földolgoz
tam, hogy így északon egy természetes határt — a Berzava folyót — nyer
jek. Felvételi területem nyugati és keleti határát a K. 14. lap k. és ny. széle 
képezi, míg délen az előző évben felvett terület északi határa. Nagysága 
körülbelül 29 □ mértf.

Az e határok között lévő területnek, mely a nagy magyar neogén 
medencze egy részét képezi, földtani viszonyai igen egyszerűek. A meden- 
czében leülepedett rétegek csekély hajlással az Alföld felé dőlnek s kibú
vásaik széles övben a parttal párhuzamosan konstatálhatok. Magát a 
partot csak egy kis területen, Nagy-Szurduk és Forotik közt, hol ezt egy 
trachyt-tömzs képezi, értem el, a többi részt a medencze rétegei foglalják 
el. Ezen rétegek legöregebbike, a pontusi homok-szintáj, területem keleti 
határa mentében, széles övben jelenkezik és dombokat alkot. Ettől nyu
gatra a diluviális sárga agyag következik, mely lankásan a síkság felé 
ereszkedő lejtfokokat képez; még tovább nyugatra pedig az alibunári és 
az illáncsai mocsarak ma már kiszárított sík fenekével volt dolgom.

Felvételi területem alkotásában a következő képződmények vesznek
részt:

1. A Trachyt, felvételi területem képződményeinek legöregebbike,
10*



244 A M. K. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELEN TÉSE 18S3-RÓL.

mint már fentebb említém, Nagy-Szurduk és Forotik közt a neogén tenger 
partját képezi. Az itt jelenkező trachyt világos szürke színű, középszemcsés, 
granitos szövegű. Makroszkóposán kivehető elegyrészei: 1. a plagioklas, 
ez uralkodó szerepet játszik, oszlopos, gyakran ikerrovátkos jegeczekben 
és szemekben van jelen, színe fehér; 2. biotit, melynek apróbb lemezkéi, 
valamint 3. az amphibol oszlopocskái elszórtan és alárendelten vesznek 
részt a kőzet alkotásában, melyekhez 4. kvarcz is járul.

Kőzetünk tehát plagioklas-biotit-amphibol-kvarcztrachyt.
2. Neogén. Idei felvételi területemen a neogén érának csak is legfia

talabb tagját, a pontiisi emeletet, s ennek is felsőbb — homok-színtáj át 
konstatálhattam csak.

A pontusi emelet területem keleti határa hosszában Kákova, Marko- 
vecz, Kudricz , Laczunás, Klopodia, Forotik, Ferendia, Nagy-Szurduk, 
Königsgnad és Füzes helységek közt jelenkezik egy összefüggő széles 
vonulatot képezvén.

Az itt jelenkező homok-szintáj felső részét Kudricznál fehér színű 
finom csillámos kvarezhomok alkotja, melyben sárgás szalagok is előfor
dulnak; míg Laczunásnál, a helység északi végénél torkolló szakadékban 
egy durva, kvarcz- és földpát- szemekből álló homok lát napvilágot, mely
ben mészkőtőszerű s több gömb összenövéséből létrejött, szeszélyes alakú 
konkrécziók vannak. Ez alatt, de közben is, finomabb, vasas, sárga homok 
észlelhető, mely lapos, vaskötőszerű konkrécziokat tartalmaz.

Hasonló durva, kvarcz- és földpát-szemekből álló homok Ferendiánál 
is előfordul, itt azonban a konkrécziók hiányoznak benne.

Füzesnél, Ivönigsgnadnál ismét finomabb, fehér kvarezhomok jelen
kezik, mely néha sárgás színű közfekveteket is tartalmaz. Ez alatt Königs- 
gnadtól délkeletre, az u. n. Wolfsthal elején egy kékes színű, már agyagos 
homokréteg következik, mely szerves maradványokat nagyobb mennyiség
ben és jó megtartásban tartalmaz. Felvételi területem csak ezen egy pon
ton akadtam kövületekre, de ezen egy lelőhely teljesen kárpótol a többi 
részek meddőségéért, mert e lelőhely bátran helyet foglalhat Eadmanest, 
Langenfeld, Árpád, Bükkösei, Kurd, Kúp mellett. Az itt eltemetett fauna 
főleg azon foknál fogva tűnik ki, hogy alakjai több, eddig ismert lelő
helyek alakjaiból vannak összekombinálva, és sok tekintetben rokon az 
arpácli, bükkösdi (Baranya m.) és kurdi (Tolnám.) faunával, bár benne a 
radmanesti fauna is képviselőkre talál. Sok tekintetben csak, mert itt nem 
találkoztam valamennyi valódi alakjával e faunáknak, de helyettök van 
olyan, mely az ott talált egyes alakok képviselői. így pl. Kurd és Bükkösei 
dísze a Cardium cristagalli, B oth, nem élt vizünkben, de képviseli őt egy 
új faj, mely igen közel áll hozzá; Árpád Cardium Majeri, M. H örn-je és 
Langenfeld Cardium W inkl éri, HAL.-je egy közép alak által van kép
viselve.
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Maga a lelőhely a Wolfsthal elején van, hol három ponton a víz 
szépen feltárta e homokot, melyből a következő faunát gyűjtöttem: 

Cardium nov. sp. (a C. cristagalli, Roth, rokona).
« Schmidti, M. H orn.
« secans, F uchs;
« apcrtum, Münst.
« nov. sp. (a kustélyi alak.)
<« Májén, M. H orn.
« Winkleri, H al.
« Aiprosopa, B rus.

Congcria cfr. Schröckingeri, F uchs.
« triangularis, P artsch.
« rhomboidea, M. H orn.

P isidium  priscum, E ichw.
Valencienncsia annulata, Rouss.
Melanopsis sp.
Az ezen faunát tartalmazó réteg alatt, a Tikos erdő területén egy 

finom, agyagos, csillamos szürkés homok, majd Nagy-Szurduknál ismét 
fehér és sárga rétegekben egymással váltakozó finom laza kvarczhomokot 
észleltem. Itt a homok közvetlenül az egykori partot alkotó trachytra 
települt, a Csernovecz patak azonban nem a laza homokba, hanem a szi
lárd trachytba vájta keskeny ágyát.

3. Bazalt. A pontusi korú vulkanikus kitörések nyomával is találkoz
tam idei felvételi területemen. Nagy-Semlak és Gattaja között, ép e két 
helység határán van a «Sümeg« nevű bazaltkúp, mely eddig hibásan az 
irodalomban " buttyini-nek neveztetett.

A Sümeg egy, a diluvialis lejtfokból kiemelkedő, 60 m/ viszonylagos 
magasságú lapos kúpocska, melyet a kultúra (szőllő) annyira elfed a vizs
gáló elől, hogy helytálló kőzetre nem akadhatni, hanem kénytelenek va
gyunk azon, a szőllőmivelés közben kivetett darabokkal megelégedni, 
melyből aztán konstatálhatjuk, hogy itt nem tömött, sziklanemű bazalttal 
van dolgunk, hanem csak hólyagos bazalt-salakkal, mely közelebbi kőzet
tani vizsgálatra alkalmatlan.* **

4. Diluvium. Az előző évek felvételi területeim diluvium korú képződ
ményeit három osztályba soroztam, ú. m. 1. sárga agyag; 2.1ösz és 3. homok,

* H auer F. Geologische Uebersichtskarte der österr.-ungar. Monarchie, Blatt 
VIII. (Jahrbuch d. k. k. Geol. R. Anst. Bd. XXIII. p. 99.)

** Fent a kúpocska tetején egy kerek lyuk nyílása van , mely lyuk behatói a 
dombba, s melyet a környékbeliek hibásan a tűzhányó kráterjének tartanak. Hogy 
nem kráter e lyuk, azt minden kétséget kizárólag az által lehet bebizonyítani, hogy 
oldalai falazva vannak ; tehát nem természetes, hanem mesterséges lyuk.



melyeket északfele való folytatásukban az idei felvételi területemen is 
konstatáltam.

A  sárga agyag idei felvételi területem keleti felében a pontusi homok 
fedőjében, lejtfokot képezve jő elő. Kakova és Forotik közötti dombháton, 
Markavecztől keletre a Kulme mare, Gyalu Sans, valamint északra a Gru
nin mare dombok tetején pedig a 200 m. tengerszin feletti magasságban 
három elszigetelt darabjával találkoztam, melyeknek települési viszonyait 
a mellékelt szelvény tünteti fel.

Maga a főzöm Nagy-Sredistyétől északra van egy összefüggő széles 
övben Kis-Zsám, Laczunás, Nagy-Zsám, Klopodia, Ferendia, Füzes, 
Móriczföld táján egész a Berzava folyóig, mely innét, a Berzava balpartján 
Gattaja, Nagy- és Kis-Semlak, Berekucza, Szt.-György, Butyin, Perkoszova, 
Denta, Dézsánfalva, Sztámora, Moravicza között egy széles, lankásan a 
síkság felé ereszkedő lejtfok gyanánt jelenkezik, s ebből emelkedik ki a 
«Sümeg» bazalt-kup.

Itt is ama sárga, néha barnás és kissé homokos, babérczet és márga- 
konkrécziókat tartalmazó agyagot észleltem, melyet az előző évi fölvételi 
jelentésemben* Versecz környékéről ismertetek meg.

A lösz és homok fölvételi területem délnyugati részében van meg s 
folytatását képezi az előző években Károlyfalva és Dolova közötti vidékről 
fölhozott elterjedésnek. Ugyancsak ott arról is teszek említést, hogy a 
Temesmegye déli részében levő diluvialis homokot, illetőleg az ebből kép
ződő futóhomot úgy északról, mint délről a lösz határolja. E képződmé
nyek azon csekély elterjedési területen, melyre az idén vizsgálataim kiter
jedtek, a lösznek csak északi vonulatával volt dolgom, s azt egész Alibu- 
nárig követhettem. Itt e vonulat megszakad, s Alibunár, Petrovoszelo és 
Szeleus között csak a homok folytatódik, de azontúl Szeleus és Illancsa 
közt ismét megjelenik a lösz, melynek nyugati folytatását kikutatni a jövő 
föladata.

5. A lluvium . Fölvételi területem nyugati részét azon terjedelmes 
alluviális síkságok foglalják el, melyeket általában az «Alibunári- és Illán- 
csai mocsár» neve alatt ismerünk.

E mocsarak ma már nagyrészt ki vannak szárítva s területükön több 
helység létezik. Egy hollandus szövetkezet a még megmaradt s sekély 
vízzel borított réteket is ki akarja szárítani és a víz lecsapolása tekintetéből 
számos csatornát ásatott, melyekben az altalaj szépen föltáratott s így 
azon kellemes helyzetben vagyok, hogy azt itt is számos helyen láthattam.

A csak 10—20 c/m vastag humusz alatt tulnyomólag egy sárga, 
homokos, löszszerű agyag van, mely sósavval erősen pezseg. Ilyen agyagot

2 4 6  A M. K. FÖLDTANI IN TÉZET ÉVI JELEN TÉSE 1883-RÓL.

Földtani Közlöny XIII. kötet 155. lap.
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észleltem a helységek téglavetőiben s a legtöbb lecsapoló csatornában ott, 
bol ezek a laposabb részeken mennek keresztül.

Míg a magasabb, külöuben csak csekély magasságra kiemelkedő 
domborulatok, különösen az «Alibunári mocsár» keleti részében, fehér 
kvarczhomokból állanak. Ily homokban a hollandus telep közelében ásott 
árokban Paludina vivipara, L mk. jő elő.

Magába az «Alibunári mocsárba» csak egy kisebb patak — a Mora- 
vicza — szakad, mely és mellékerei a pontusi homokból erednek s a 
diluvialis sárga agyagba vájták további medröket, és Germán táján terje
delmes ártéren át vezetik le a dombos vidéken összegyűlt vizet. E patak 
üledéke szintén igen homokos, sőt Vatina mellett, már az «Alibunári mo
csár» területén vastagabb és durvább homoklerakodást észleltem.

Ezen, a felszínen tett észleteket szépen kiegészíti egy artézi kút 
profilja, mely a rétegek egymásutánjával s az alsóbb rétegekkel is meg
ismertet. Zichyfalván ugyanis a gőzmalom telepén, a kazánnak tiszta víz
zel való ellátása czéljával, Seidl Gyula verseczi derék iparosunk, ki magá
ban Versecz városában több fúrlyukat sikerrel mélyesztett, 1883. évi őszén 
egy artézi kutat fúrt, melynek szelvényét s a fúrópróbák egy részét készsége
sen rendelkezésemre bocsájtotta, miért is fogadja e helyen is köszönetemet.

A fúró itt a következő rétegeken hatolt á t :
2*84 m] vastag sárga, apró csillámlemezekkel vegyes, sósavval pezsgő 

homokos (lösz-szerű) agyag ugyanaz, melyet a felszínen 
észleltem;

1*26 « « sárga, igen sok csillámlemezkével vegyes finom kvarcz-
bomok;

1‘27 « « sárga, részenként rozsdabarna, csillámos finom agyagos
homok; — e két réteget hajlandó lennék a Vatina mel
lékéről említett homoklerakodás folytatásának venni;

0*95 « « kékes, részenként rozsdabarna csillámos agyag ;
4*74 « « hamvaskek, sósavval pezsgő agyag;

11*21 « « sárga agyag (a próba hiányzik);
18*01 « « sárga agyag márga-konkrécziókkal (a próba hiányzik,

mindennek daczára kétség nem foroghat fenn, hogy e két 
réteg a babérczes, márga-konkrécziós sárga agyagunk);

4*74 « « hamusziuű, sósavval pezsgő agyag;
063 « « sötétbarna színű, növényi részekkel és csigakéjtöredékek-

kel vegyes, sósavval pezsgő agyag;
4*43 « « zöldes színű agyagmárga;
6‘00 « « sárgás, részenként kékes agyagmárga ;
1*90 « « kékes, homokos, csillámos agyagmárga ;

x « « kék homok (próba hiányzik).
57*98 méter.
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E rétegsorozatban
a felső 5, összesen 11*06 m. vastag réteg a jelenkor képződménye;
a következő 4, összesen 34-59 m. vastag réteg a diluvium ;
míg az alatta lévő 3, összesen 12-33 m. vastag réteget már a poutusi 

emelet képviselőjének tekintem, bár ép ez utóbbiak petrografiailag külön
böznek a pontusi emelet felső rétegeinek a kibúvásnál jelenkező rétegeitől. 
Igen sajnálom, hogy ezen nézetem mellett, az egyéni meggyőződésen 
kívül más bizonyítást (pl. kövületeket) nem hozhatok föl, de ezen, a kőze
tek külső kinézésére alapított egyéni meggyőződés oly erős bennem, hogy 
hiszem, miszerint azt szerencsésebb körülmények csak megerősíthetik.

A 24 óránként kiömlő víz mennyisége 36,000 hektoliter, hőmérséke 
13 °E., s csőben 9 m.-nyire emelkedik a felszín felé.

Az «Alibunári mocsár »-at egykor csak sekély viz borította, s a leg
mélyebb helyeken sem volt 2 ^  (4—5 láb) mély. Míg víz volt benne, 
nádas volt, mely azonban nem képezett lápot, hanem a nád a fenékben 
vert gyökeret, s általában a tőzegképződésre alkalmatlan terület volt. 
P okorny,* ki behatóbban foglalkozott a magyar tőzegekkel, területünkről 
csak Paulis és Ylajkovácz közötti részt említi, mint olyat, hol állítólag 
tőzeg fordul elő. Nekem ezen előfordulást nem sikerült konstatálni.

A Berzava folyó ártereként tekinthető «Illáncsai mocsár »-ban azon
ban megvoltak a tőzeg képződésének föltételei s tényleg Sándorfalva 
(Sandorf) határában még e század elején is nyertek tőzeget, a mely tőzeg
előfordulás azonban ma már csak a történelmi múlté. — Már P okorny 
azt írja róla (1. c. 120. 1.): «Es ist grösstentheils ausgebeutet und zum 
Theil durch Erdbrände und Umackerung zerstört.» — Ezen, az irodalom
ban többször szereplő tőzegnek előfordulását nagyon szerettem volna kon
statálni, és több helyütt úgy Sándorfalva, mint Ürményháza határában 
ott, hol állítólag volt, gödröket ásattam, azonban sehol sem találtam 
tőzeget. Hanem igenis egy elrothadt növényi részekkel erősen kevert, 
fekete szinü zsíros agyagot.

E tőzegelőfordulás konstatálhatása felé irányuló törekvésemben 
tisztelendő K ernuch  Ad o lf  ev. lelkész úr Sándorfalván lényegesen támo
gatni szíveskedett, miért is fogadja e helyen is köszönetemet.

* P okorny A. Untersuchungen über die Torfmoore Ungarns (Sitzb. d. k. Akad. 
d. Wiss. Bd. XLIII. Abtk. I. p. 57.)
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7. JE L E N T É S  AZ 1 8 8 3 . É V  N Y A R Á N  A  P IL IS  H E G Y S É G B E N  
ESZKÖZÖLT F Ö L D T A N I R É SZ L E T E S F E L V É T E L R Ő L .

Dr. S ch afa ezik  F e r e n c z -íő I.

Az 1883-ik év nyarán a 48. oszt. és XXXI. rovat Fe. 1 : 28,800 
méretű lapnak, azon kb. egy négyzetmértföldnyi terület geológiai felvéte
lével bizattam meg, a mely H antken  M. az esztergomi barnaszénterület és 
K och A. a dunai trachytcsoport jobb parti részének felvételei között még 
hátra maradt. Eme részlet, a Pilis hegység, ék alakjában nyúlik a lap alsó 
szélétől ENy-i irányban az említett két terület közé, geológiai szempontból 
egységes hegyvonulatot képezve, a mely még a középmagyarországi hegység 
DNy-i részéhez tartozik, s mint annak végső hatalmas bástyája magasodik 
ki a dombvidékből az innen EK-re elterülő trachyt-vidék felé.

E hegyvonulat Pilis-Szántónál veszi kezdetét, s Pilis-Szt-Keresztet 
K-re hagyva húzódik innét Szt-Lélek és Késztől ez között ENy-ra Esztergom 
felé. Természetes határai EK-i oldalán a pilis-szt kereszti «Három forrás  
patai », melynek többnyire száraz fő árka egészen a «Két Bükkhez»* nevezett 
nyereg és vízválasztó alá (P.-Szt-Kereszt és Szt-Lélek között) felnyúlik, 
továbbá a «Két Bükk»-tői ENy-ra a szt-léleki patak. DNy-ról pedig határa 
a DK-ENy-i irányú széles csév-doroghi völgy.

Orographiai szempontból hegységünkben a legnevezetesebb pont a 
minden oldalról meredeken kiemelkedő Pilis  hegy, mely a legújabb 
háromszögelési mérések szerint 757 mtr. magas; tetejére legkényelme
sebben a Pilis-Szent-Keresztről felkanyarodó ösvényen juthatunk föl. 
Fölérve a csúcsra, melynek relátiv magassága 500 métert meghalad, 
áttekinthetjük ezen, egyszersmind az egész vidék legmagasabb pont
járól E- és K-felé az erdőboritotta dunai trachytcsoportot, D-felé a 
vörös vár-budai hegységet és Ny-felé Tokod, Dorogh és Csolnok, számos 
barnaszéntelepeiről nevezetes hegyes dombos vidéket. Láthatjuk egyszer
smind azt is, hogy a Pilis teteje nem egy kiálló kúp vagy éles gerincz, 
hanem hogy inkább egy hullámos, kb. 2 kilométer széles fensíkhoz hason
lítható, a melyről köröskörűi rövid, de meredek árkok futnak le. A három- 
szögellési ponttól ENy-i irányban kis távolságban egy újabb kúpot találunk, 
a mely szintén a «P ilis» nevet viseli, a melytől É-ra egy harmadik kisebb 
kúpra akadunk. Ezen utóbbitól E-ra és ÉNy-ra van a Pilis hegység déli 
részében az egyedüli nyereg, a melyen a kocsi- és gyalogút Kesztölczre

«Zu den zwei Buchen», P e te r snól helytelenül «Zu den zwei Backen» Geol. 
Studien aus Ungarn. Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 1859 p. 483.
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vezet. E nyerget vezetőm «Simon halálának» nevezte. Innét É-felé három 
kúpot látunk a fensíkból kiemelkedni; előttünk a Nagy-Szoplak, ettől ÉK-re 
a Kis-Szoplák, s végre ezektől kissé E-ra a «Feketekő», egy meredek, Szt- 
Lélek mellett vagy 300 méterre feltornyosodó roppant Dolomit-sziklafal.

Idáig a hegység egészben véve EENy-i csapással bírt, további folyta
tása azonban, a mely a szent-léleki nyereg által van az eddigitől elvá
lasztva, hirtelen NyENy-felé fordul, és ezen csapást állandóan megtartva 
húzódik kb. 1 V2 kilométernyi szélességben a Duna felé. Eleinte szintén 
csak dombos fensikot képez a hegységnek ezen része, de csakhamar 
gerinczekké válnak szélei, a melyek között észrevehető mélyedés foglal 
helyet, a mely egy a helységgel párhuzamosan menő vetődés által jött 
létre. Nevezetesen két árok vezeti le e fensíkról a csapadékot, az egyik a 
Feketehegy déli oldalán veszi kezdetét és ezt délről megkerülve EENy i 
iránynyal húzódik egészen a plateau széléig, honnét azután egy meredek, 
szaggatott és mélyen bevágódott árok kéjiezi további folytatását le a szent- 
léleki patak völgyéig; a másik a Velka Skala E-i oldalán eredve húzódik 
ENy. irányban nem nagyon meredek lejtéssel a «Babos hegyek« által 
befoglalt sárosi völgybe, mely azután szintén a szentléleki völgybe nyílik.

Hegységünk ezen részének DNy-i szélét képezi a «Parasztos kő», a 
Kesztölcz melletti «Velka Skala», és tovább ENy-ra egy bemetszés által az 
előbbiektől elválasztva a Béla Skala, mindnyáj an 300—250 méter(rel) magas, 
kopár, fehér mészkőfalak. Az EK-i szélén kifejlődő gerincz kiválóbb kúpjai 
pedig a Feketehegy (Cerni Wrh), mellette a Fehérkő roppant meredek lej
tőjénél (563 mtr.). Ezeknek ENy-i folytatásában találjuk a már sokkal ala
csonyabb «H am vaskö»-vet (452 méter) és a «Kiskőhegy»-et (402 méter). 
Ezen utóbbi emelkedéssel véget ér a főtömegében Dolomit és Dachstein 
mészkőből álló magasabb hegység; a mi innét tovább ENy-ra még hozzá
csatlakozik, az Lösz által borított harmadkori dombvidék, a mely az esz
tergomiak előtt a «Babos hegyek» neve alatt ismeretes és orographiailag 
még szoros kapcsolatban van a Pilis hegységgel. A Babosoktól Ny-ra elte
rülő síkságból, mely legnagyobbrészt futóhomokkal van borítva, csak egyes 
helyeken emelkednek ki szigetekként a régibb üledékes képletekből vagy 
eruptiv kőzetekből álló hegyek és dombok, a Pilis hegységnek mintegy elő
őrsei a Duna ártere felé. Ezek között legtekintélyesebb és a Pilis hegység 
meghosszabbításába eső (NyÉNy-i csapással bíró) «Nagy- (vagy öreg) és 
Kis-Strázsahegy», melyek egy éles gerinczczel vannak egymással össze
kötve. E kis kb. 2 kilométer hosszú vonulat egyes kisebb Dachsteinmészkő 
foltokra támaszkodó óharmadkori rétegekből áll. Szintén egyike a neveze
tesebbeknek, a harmadkori eruptiv kőzetekből álló «Bábszky»- hegy. Ezeken 
kívül van még néhány kisebb, részint eruptiv, részint harmadkori kőze
tekből álló domb, melyek a Strázsahegyek köré csoportosulnak. A Strázsa- 
liegynek ezen csoportja egy vagy 2 széles futóhomoköv által van a
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Pilishegység ÉNy-i végétől, a Baboshegyektől elválasztva, itt van egyszer
smind a szent-léleki patak és a doroghi völgy közti vízválasztó vonalnak 
legnagyobb depressiója is (332 méter), a melyben az út Kesztölczről az 
esztergomi régi téglakázhoz vezet.

A Strázsahegy elszigetelt csoportját és a Yelka Skala meredek oldalát 
kivéve hegységünk mindenütt, de különösen a lejtökön sürü erdő által van 
borítva, mi a geológiai felvételt igen megnehezíté.

Az átkutatott területen felső-triaszi, rliéti, liaszi, harmadkon, negyed- 
és jelenkori kőzetek fordulnak elő.

Mielőtt azonban ezek fölsorolására áttérnék, legyen megengedve 
hálás köszönetéinet intézetünk igazgatójának B öckh J ános kir. osztálytaná
csos és dr. H ofmann K ároly , első főgeologus uraknak nyilvánítani, kik a 
palaeontologiai anyag földolgozásánál a legszivesebb módon útbaigazítottak, 
úgyszintén H antken  M iksa  egyetemi tanár úrnak is, ki a foraminiferák 
meghatározásánál és a meszkőcsíszolatok tanulmányozásánál támogatott 
szíves tanácsaival. Fogadja továbbá e helyen is őszinte köszönetemet 
B urány J ános* esztergomi ügyvéd úr, a leírandó vidék jeles ismerője, ki 
nem egy érdekes pontra irányította figyelmemet s több, régebbi szénkuta
tások alkalmával nyert adatot velem közölni szíveskedett; valamint 
T ch ebu l  A ntal úr, a doroghi kőszénbányák igazgatója is, ki egy a Pilis
hegységben felfedezett barlang átkutatására támogatásomra egy bányatiszt 
vezetése alatt több bányászt küldött ki a szükséges fölszereléssel.

Triasz-sistéma.

Olyan kőzetek, melyek a Triászba sorozhatok, csakis a szentlélek 
völgyben fordulnak elő, még pedig egymással szemközt annak mindkét 
oldalán. Az Esztergomtól Szentléíekre vezető út a «Nagy-Cserepes«-nek 
nevezett granáttartalmú trachytbó! álló hegy déli tövében lévő «Cse- 
repesi hid»-nál ketté ágazik, s míg az egyik (az ú. n. «Feichtinger-út«) a 
patak jobb partján marad és kissé E-felé kerülve vezet a Szentlélek előtt 
kitáguló völgybe, addig a másik a patak bal partján egyenesen visz oda, 
Ha ezen utóbbin a hídtól számítva 500—G00 lépést Szentlélek felé hala
dunk és azután az úttól balra a patakba letérünk, okvetlenül ráakadunk a 
a patak medrében, annak jobb partját képezve azon sötétszürke tömött, 
10—30 ctrnter vastag, kitünően rétegzett mészpadokra, melyek ezen a 
vidéken a Triaszt képviselik. A padok ezen a helyen 40° alatt dűlnek DNy- 
felé, de csakhamar eltűnnek egy alsó eoczénkorú homokos tályag alatt, mely 
G méternyi vastagsággal borítja őket és egyszersmind a patak balpartját 
képezi. Eme mészkövek szétütve vagy megkarczolva erős bitumenes szagot 
terjesztenek, szabad szemmel vagy kézi nagyítóval látható kövületeket még 
hosszabb keresés után sem sikerűit bennök találnom.



Mi ezen mészkőpadok elterjedését illeti, azok vagy 400—500 lépésre 
képezik a patak jobbpartját és felnyúlnak még egy darabig a hegylejtőn is 
mindenütt ugyanazon dűlést és hasonló petrographiai minőséget tüntetvén 
föl. További folytatásuk E-i irányban a reájuk telepedő felső oligoczen 
homokkő és még tovább trachytbrecciák által van eltakarva. Ha eme bitu
menes mészkőpadok ezen előfordulásán kívül mást nem ismernénk, igen 
bajos volna korukra nézve tisztába jönni, de szerencsére meg vannak innen 
egyenesen délre, a «Fehérkő» és a «Feketehegy» alján, tehát a szentléleki 
völgy bal lejtőjén ugyanazon rétegek, még pedig kedvezőbb stratigraphiai 
viszonyok között. A nevezett két hegy alján ugyanis vagy IV2 kilométer 
hosszúságban megvannak ugyanazok a szürke tömött bitumenes mész
kövek, csakhogy itt vékonyabb táblákra válnak el. Dülésük a patak
ban feltárt rétegekével éppen ellenkező, a mennyiben azt több ponton 
Jl h—4h-ig, tehát ÉÉK—FK-felé 30°—40°-únak találtam, úgy hogy a 
mészkőrétegeknek ezen összlete a patakban lévőkkel egy KDK—NyENy-i 
csapással biró synklinálét képez, a mely — a mennyire ezt a természetes fel
tárások után constatálni lehetett harmadkori képletekkel — alsó eoczén 
tályag és felső oligoczén homokkő (hárshegyi homokkő) által van kitöltve. 
Kövületeket a Fehérkő alján sem találtam, de a meredek falon fölfelé 
kapaszkodva sikerült constatálnom, hogy a bitumenes szürke mészkőpa
dok fölött egy több száz lábnyi Dolomit-complexus s végre e fölött már a 
plateau felső széléhez közel kövületekben dús Dachstein-mészkőrétegek 
következnek.Világos tehát, hogy a szóban forgó bitumenes mészkövek ezen 
települési viszonyoknál fogva az alsó-rhéti képződménynél, a Fődolomitnál 
okvetlenül idősebbek, és én azt hiszem, hogy nem fogunk hibát elkövetni, 
ha a felső-triász kőzeteihez soroljuk, minthogy úgy a Bakonyban, mint az 
Alpokban is a Födolomit alatt többé-kevésbbé bitumenes és jól rétegzett 
márgák, mészmárgák vagy mészkövek szoktak föllépni; a Bakonyban a 
füredi mész és a veszprémi márga, az Alpokban a raibli rétegek, a vvetter- 
steini, az esinoi mészkőrétegek stb. Összehasonlítván anyagunkat ezen 
említett felső triász-kőzetekkel, petrographiailag leginkább a szintén bitu
menes Esino-mészre emlékeztet. Mészköveink vékony csiszolatai górcső 
alatt ugyanazon gömbös és tömlőalakú, kétségkívül szerves eredetű zárvá
nyokat tüntetik föl, a melyek H antken Miksa úr szerint növényi marad
ványok (algák) és különösen a Dachstein és a felső-triász mészköveket jel
lemzik. Az Esinomész pedig nemcsak makroskoposan, hanem vékony csi
szolatban is hasonló szerkezettel bírván, még legközelebb áll a mi bitu
menes mészkövünkhez.

H auer és Stäche urak, kik Esztergom vidékét a hatvanas évek elején 
geologiailag fölvették, e mészkövet leírásukban nem említik meg és a tér
képen sem tüntetik ki.

A Vértesben és a buda-esztergomi hegységben még csak egy pontot
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ismerünk, a hol a Fődolomit alatt ettől petrographiailag eltérő kőzet buk
kan a felszínre és ez azon szürkés szarúkőkiválásokat tartalmazó mészkő az 
ó-budai Szépvölgyben, a Mátyáshegy tövében lévő kőfejtő alján, a melyre 
már dr. P eters K.* és dr. H ofmann K.** urak figyelmeztettek, s mely 
B öckh J. úr szerint petrographiailag a Bakonyban előforduló felső-triaszi 
Halobia Lomelli-1 tartalmazó mészkőhez hasonlít leginkább.

R h éti sistém a.

1. A Fődolomit. A Fődomit fekvőjét csakis egyetlen egy ponton 
ismerjük és ez a Fehérkő alján a már leírt bitumenens felső-triaszi mészkő. 
Ezekre következik a Dolomit, melynek rétegezettlensége a fekvőjében lévő 
bitumenes mészkő vékony padjaitól feltűnően elüt. A feltárási viszonyok 
oly kedvezőtlenek, a fal oly meredek, hogy csak egy-két ponton lehet a 
Dolomitot és itt is csak bajosan elérni. Színe világosszürke, szövete apró 
kristályos, olyan mint a süvegczukoré; szabad szemmel látható szerves zár
ványokra nem sikerült sem itt, sem más pontokon akadnom. Górcső alatt 
azonnal látjuk, hogy az egész tömeg Dolomit szemekből áll, a szemek 
rhomboederes hasadással bírnak és egy esetben sem láttam a Calcit sze
meket jellemző ikerrovátkosságot, mi nagyon jól egyezik azon megfigye
léssel, hogy hígított sósavval leöntve, egyetlen egy ponton sem pezseg a 
kőzet. Anyaga e szerint tiszta Dolomit. Feltűnő, hogy a vékony csiszolat
ban a kristályos szövet daczára is ugyanazon gömbös és tömlőalakú zárvá
nyok ep oly mikroconglomeratos kinézést kölcsönöznek ezen kőzetnek, 
mint azt a bitumenes mészkőnél láttuk.

Érdemesnek találom fölemlíteni, hogy hasonló kisebb-nagyobb göm
bös zárványokat talált a Pudosgorski melletti (Gouv. Olonetz, Oroszország). 
Dolomitban Inostranzeff,*** melyeket szintén szerves eredésüeknek tart, 
de lényegükre nézve nem mond biztosat.

A dolomit ezen meredek és kb. 400 w/ relatív magasságú hegy kö
zépső részéből legalább 150—200 mj -1. foglal e l , és képezi a Fehérkő ezen 
oldalán lévő és már messziről a völgyből feltűnő sziklacsoportot.

A Pilishegység területén még két ponton sikerült a dolomitot, de mind 
a két esetben mint legmélyebb feltárt tagot észlelnem. Egyike ezeknek a 
Szentiélektől D-re lévő s függélyesen emelkedő, a Fehérkőnél csak kevéssel 
alacsonyabb Feketekő, mely a tetejétől egészen le az aljáig hasonló minőségéi

* Dr. Karl P eters Geol. Studien aus Ungarn. Jabrb. d. k. k. geol. R. A. 1857. p. 308.
** Dr. H ofmann K. a buda-kovácsi hegység földtani viszonyai. A in. kir. földt. 

intézet évk. I. 1871. 212. 1.
*** A. I nostranzeff. Studien über metamorpbosirte Gesteine in Gouvernement 

Olonetz. Leipzig 1879. p. 7.



szürke kristályos, az alján porladozó dolomitból áll. Eétegezést itt sem 
lehetett észrevenni.

A másik pontot a Pilishegysóg déli részén, tehát már a szomszédos, 
Koch Antal úr által felvett lapon fedeztem fel. A Pilis itt ugyanis két rövid 
nyúlványt bocsát DDK-re, azaz Pilis-Szántó községe felé. E két nyúlvány 
közül a nyugatinak déli csücske jól rétegzett dolomitból áll. Rétegei a fedő
jében éles határ nélkül fellépő dachsteinmészkő-padokkal egyformán nem 
egészen E-ra (hóra 23) 22° alatt dőlnek. Egyes helyeken anyaga már tel
jesen el van porlódva, és a környékbeliek lyukakat vájva innét is hordják 
szét a különböző házi czélokra kedvelt dolomithomokot.

Ha ma a dolomit és a megalodusmész egymáshozi korbeli viszonya 
még bizonyító példákra szorulna, úgy ezen pontot is mint olyant hozhat
nék fel, a hol a dolomit régibb volta világosan látható.

2. A  Dachsteinmész vagy meg aló dús mészkő. Határozottan ezen képlet 
az, mely a Pilis-hegységben a főszerepet játszsza, és annak sajátságos 
alpin jellegét kölcsönözi. Már P e t e r s  is mondja, hogy elfeledve a cse
kély magasságot, könnyen képzelhetjük, hogy a Dachstein- vagy a 
Tánnen-hegység csúcsain állunk. Az itt előforduló kőzetek, a bonyodal
mas viszonyok, a meredek mészszikla-falak ugyanazok mint akár a dach- 
steinon, a különbség csak az, hogy ott a hegység egész nagyságában 
áll előttünk, míg itt egy elsülyedt hegynek az egész vidéket borító har
madkori képletekből még vagy 600—700 méterre kiálló csúcsával van 
dolgunk. A dachsteinmész itt is, úgy mint Buda vidékén vagy a Bakony
ban az őt jellemző felette apró kristályos tömött szövettel bir; színe 
a mi területünkön, kivált a mállott felületen, hófehér, a töréslapon pedig 
sárgás, barnás vagy vöröses fehér, mi kevés benne előforduló sárga 
vagy legtöbbször vörös agyag által idéztetik elő. Ezen vörös agyag con- 
centrálódik idővel a rétegek vállapjain vagy a hasadékokon, ott ból- 
szerű anyagot képezvén; sőt ismerek egy olyan pontot is, hol valósá
gos ból-tömzs képződött ki; ezen pont Pilis-Szentkereszt és Pomáz között 
a pomázi mészégetők táján a leskovai árokban van, annak bal partján, alig 
2—300 lépésre a mészégetőtől E-ra, hol a megalodus mészkőben egy három 
méter szeles és több méter magas repedést tölt ki. Az itt előforduló bol 
szép sötét-vörös színű, tömött, kagylóstörésű anyag, mely vízben serczegve 
esik szét vörös agyagra ; mindeddig azonban iparilag még nem használta
tott föl. A Pilis táján szintén fordulnak elő bólok, de csak másodlagos fekhe
lyen a mészkő-hegységet körűlövedző hárshegyi homokkő felső rétegeiben. 
A Pilis oldalairól lemosott vörös agyag csak itt a hegy tövében gyűlhe
tett meg egyes padokban. Ilyen pontok láthatók a Pilis-Szentkereszttől a 
«Két bükkhez» vezető úton, továbbá a szentléleki nyeregtől D-re vezető 
úgynevezett Vörös úton (Cervena cesta). Végre maga a Pilishegytetején elő
forduló talaj szintén erősen vasoxydos nyirok (terra rossa).
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A m észk ő b en  n a gyob b  szerves te s tek et csak e lv é tv e  ta lá ltam , s ezek  
k özü l az ism ert d a ch ste in b iv a lv a  já tsz sza  a főszerep et  

Megalodus triqueter, Wulf.,
m ely e t a P ilish eg y  d éli vég én  azon  p o n to n , h o l a  g y a lo g ú t E -ra fordul, s a 
h o n n é t P eters is e m líté ,  e g y p a d b a n  jó  k eresztm etszetek b en  lá tta m  és g y ű j
tö ttem . PTg y sz in tén  ta lá ltam  egy  jó  p é ld á n y t a N a g y -S zo p lá k h eg y en , a K esz- 
tö lcz  fe lé  n éző  sz ik la fa l k özép tá ján  és a K is-S ztrázsah egy  E N y. v ég én  lév ő  
EöGENHOFER-féle m észk ő b á n y a  leg fe lső b b  sz ik lá ib an . E ze n k ív ü l ta lá ltam  a
N .-S zop lák on  m ég  egy  Spiriferina  sp ., és u g y a n itt k ü lö n ö sen  a feh ér  m á l
ló it  fe lü le ten  fe ltű n ő  sajá tságos több  m illim éter  vastag  gö m b ö k et és e lá g a zó , 
k o ra llk in ézésű  alakokat, m ely ek n ek  egész töm ege  k r istá lyos ca lc it-b ó l á l l ; 
m isem  áru lja  e l k öze leb b rő l m ilé tü k et. Stoppani h a so n ló , a lom b ard ia i 
trias és rhéti m észk övek b en  e lő ford u ló  a lak ok at E r inospongia Stopp, g en . 
n év  a la tt irt le .

Az én példányaim legjobban egyeznének az 
Evinospongia ccrea, Stopp, és az 
Evinospongia esinensis, Stopp, fajokkal.

Biztosan koráloknak tartható zárványokat nem észleltem. Vékony csi
szolatokban a dachsteinmész ugyanazon mikroconglomeratos szövetet mu
tatja, a melyet a benne nagy számmal előforduló algák (Hantken) idéznek 
elő. P eters* vizsgálván a Pilis, valamint az Aljjok több pontjairól származó 
mészköveket, azokban górcső alatt foraminiferákat (Vaginulina, Cuneolina, 
Elabellina, Globigerina) vélt felismerhetni; erre nézve, legalább a mi a 
Pilis kőzetet illeti, határozottan állíthatom, hogy nincsenek benne forami- 
niferák. H antken tanulmányaiból kitűnt, hogy épen a foraminiferák hiánya 
engedi a rhéti mészköveket a liaszi, a jura és kréta-mészkövektől megkülön
böztetni.

A Megalodus-mészkő durván' van padozva, rétegei rendesen több 
lábnyi vastagsággal bírnak, a határlapok nem simák s kőbányákban nem 
engedi magát a rétegek szerint fejteni, főleg ezért nem talál ezen különben 
igen kitűnő anyag műipari alkalmazást, mindenütt csak meszet égetnek 
belőle, vagy útikavics előállítására használják. A rétegek dőlésére nézve 
megjegyzi P eters,** hogy a Pilisen átalában E-i egész hóra 23 dűlést vál
tozó szög alatt (15—40°) figyelt meg, míg K och A.*** állítólag zavargáso
kat észlelt, melyeket a közeli Trachitok eruptiójára vélt vissavezethetni. Fel

* P e t e r s , Ueber Foraminiferen im Dachsteinkalk. Jahrbuch d. k. k. geol. R. A. — 
1863. p. 293.

¥* P e t e r s , Geol. Stud. aus Ungarn. 2. Die Umgebung von Visegrad, Gran ect. 
Jahrbuch d. k. k. geol. R. Anst. 1859. p. 490.

K och A. Sz.-Endre, Visegrád és a Pilis-hegység földtani leírása. Magy. k ir . 
Földt. Int. évk. I. p. 118.
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vételeim alatt azon szerencsés helyzetben valék, a Pilis dachstein-mészkő 
rétegeinek dőlési viszonyaival tüzetesebben foglalkozhatni, s ekkor láttam, 
hogy ezen viszonyokban feltűnő szabályosság mutatkozik, mely a Pilis
hegység tektonikájának a felimerésére a kulcsot szolgáltatja.

A dűlési viszonyok ugyanis a következők: A Pilis déli kis nyúlványai 
közül a nyugotin, a hol a Dolomit is látható, a dőlés ÉÉNy-i (23h) 22° 
alatt, a keletinek durva mészkőpadjai EEK-re ( l h) 25° alatt dőlnek, P eters 
megalodus-padja táján a dőlés ENy-i (21h) 30° alatt. A Pilis Ny-i szélén, 
(K-re és KDK-re a Hruba Skálától) DK-ről ENy. felé haladva a következő 
dőlési viszonyokat constatáltam compaszszal és klinométerrel: 2h/35°, 
2h/45°, l h/35°, 0-5V300, l h/30°, 2h/30° — P eters megalodus-padjától 
É-felé az Ostra Skala felé indúlva pedig: ezen a ponton ENy. (21h) 30°, 
azután É/20°, l h/21°, 2V30°, Pilis A pont körül l h/30°, ettől É -ra lh/30°. 
Első domb a «Simon halálának» nevezett nyeregtől D-re 2h/40°, ettől 
keletre egy mély úton 2h/30°, az Ostra Skálától E-ra fekvő «kőkapu»-nak 
nevezett sziklacsoport 2h/40, Nagy-Szoplák l h/25°. A Pilis nyugoti szélein 
Kesztölcz felé több ponton 2h/3 0°,2h/50°. A hegység ENy-i felében csak 
is a Yelka és a Béla Skala mentében mutatkoznak olyan feltárások, hol a 
dőlést mérni lehetett, itt a dőlés iránya állandóan E-i. Kesztölcztől E-ra 
0h/35°, innét ÉNy-ra a gerinczen haladva 0h/30°, Béla Skala 0h/30° és az 
ENy-i végén lévő mészkőbányában 0h/15°.

Mindezen adatokból kitűnik, hogy a déli felében a főtömeget tekintve a 
rétegek dőlése középértékben EEK-i (hóra 2), míg a hegység ENy-i felében 
tisztán E-i. A dőlés foka pedig nagyon változó, 15°—50°-ig, de azt nem 
találtam oly formán elosztva, miként ezt P eters említi, hogyt. i. a plateau 
párkányai a nagyobb, fent a laposon pedig a kisebb dőlés volna észreve
hető. Ebben a tekintetben van szabálytalanság, mi különben egy ilyen nagy 
hegytömegnél nem is várható másképen. A Pilis-hegység átalában egy 
olyan táblához hasonlítható, mely D-i és DNy-i részén felemeltetett. Itt még 
csak egy körülményre kívánok figyelmeztetni. Ha közelebbről szemügyre 
veszszük a Pilishegy DK-i és ENy-i s a szentléleki nyereg által elválasztott 
részek dachsteinmész-rétegeinek dőlési irányát, akkor azon eredményre jö
vünk, hogy mind a két félben a rétegek csapásának iránya a hegység orogra- 
phiai csapásával ugyanazon szöget képezi. A rétegek és a hegység csapásiránya 
ugyanis nem esnek össze, hanem egymást hegyes szög alatt metszik, míg a 
Pilis-hegység E-i felében a rétegek csapása NyK-i, addig az orographiai 
csapás NyENy-i (hóra 20) — a bezárt szög tehát 30°-t tesz ki — a hegység 
déli felében a rétegek csapása NyENy-KDK-i, a hegységé pedig EENy-DDK i, 
ezen két irány tehát szintén 30°-nyi szöget zár be, miként ezt a graphicus 
rajz mutatja.

A tektonikai viszonyok ezen félreismerhetlen azonossága azt mutatja, 
hogy a Pilis-hegység egész hosszában azelőtt egy összefüggő egészet képe-
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NyENy V
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KDK

DDK hóra 10

zett, a mely mindenesetre legalább is a hárshegyi homokkő lerakodásának 
ideje előtt szakíttatott meg. Azon erő, a mely ezen változást előidézte, a Pilis
hegységet a délnyugati oldalán támadta meg és toló-emelő hatású volt*, 
minthogy a rhéti mészkő-tömeg a szó legszorosabb értelmében Szentlélek és 
a kesztölczi «klastrom» közt ketté van törve. Ezen alkalommal nem csak 
hogy emeltetett a hegység a DNy-i oldalról, hanem ezen felül a két része egy
máshoz még 30°-kal tolatott el. Hogy a hegység csakugyan ketté lett törve 
úgy mintpéldáúl egy jégtábla, mutatja egy pillantás a térképre; Kesztölcztől 
DK-re a «klastrom» táján látjuk ugyanis, hogy roppant dachsteinmész- 
tömegek szakadtak le az anyahegységtől egyszerű vetődések következtében, 
a dőlési viszonyok teljesen megegyeznek a Pilis falain észlelhető dőléssel, 
s a levált darabok párhuzamosan vannak a hegység széleihez elhelyezkedve, 
a niveaubeli különbségek pedig feltűnők, a mennyiben a leszakadt részek 
néhány száz lábbal mélyebben feküsznek mint a Pilis plateauja; a leszakadt 
részek közti hézagokat hárshegyi homokkő tölti ki, a melynek rétegei 
ugyanazon dőlési iránynyal bírnak, mint a mészkő, csakhogy a dőlés foka 
kisebb, jele annak, hogy a hegység emeltetése még a hárshegyi homokkő 
lerakódása után még tovább tartott. Valószínű azonban, hogy a Pilis északi 
felét a délitől nem csak egyszerű törés választja el, hanem még vetődés is; 
erre mutat legalább a Szentiélektől délre feltornyosodó dolomit-orom, me
lyet a cartirozó geológus a fent elősorolt dőlési viszonyok után valóban 
nem várna. Ezen a Pilis-hegységet harántoló törési vonal, mely orogra- 
phiailag a szentléleki nyereg által jelezve van, DNy-i végén, a volt klastrom 
közelében fellépő eruptiv kőzetek által van feltűnővé téve. Az Okruhli

* Legalább így képzelhetjük az erőnek a működését leirt kis területünkre 
nézve; a hegységünkben észlelhető zavargások valódi oka mindenesetre a mai dunai 
traehytcsoport eruptióit megelőző nagy süppedés volt.

Földtani Közlöny. XXV. tö t .  1884. 17
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Wrsh két dombján és közelében még egy harmadik ponton, a trachyt- 
eruptió ideje alatt, az alaphegységben meglévő hasadékokat felhasználva 
és a hárshegyi homokkövön is áthatolva tódúlt ki az amphiból trachyt- 
breccia.

Hegységünkben a dasclisteinmész felüti magát mégaKis-Strázsahegy 
ÉNy-i végén, a hol egy kőbányában fejtik is, továbbá a Kis- és a Nagy- 
Strázsahegyet egymással összekötő gerinczen, még 5 ponton. Egészen elszi
getelve a Pilis-hegységtől előfordul a leányvár-doroghi völgyben 2 domb, 
az egyik a leányvári «kőszikla», melynek dachsteinmészkő-rétegei EEK-re 
(hóra 1) 45° alatt dőlnek és a doroghi kis «kőszikla» ÉÉNy (hóra 23) 
30° alatt.

B arlangok a  daclisteinm észkőben. Már K och* is említi, hogy Buda vidékén a 
dachsteinmészkő azon képlet, a melyben barlangok gyakrabban szoktak előfordulni; 
s ilyeneket felsorol Csobánka, Solymár, Csév és Üröm vidékéről, sőt az csobánkai 
«Macka jam a»-ban a barlangi medvének, Ursus spelaeus, B lu m en ba c h  csontjait is 
találta. W is s in g e r  pedig a Pilis-Szántó m elletti Hosszúhegyen feltalált barlangot ism er
te ti a Földtani Közlöny 1875-ik évi kötetében p. 223 — Kisebb-nagyobb odúk a 
Pilis-hegységben is elég gyakoriak, ezeket azonban felsorolni meddő dolog volna, itt 
csak a legnevezetesebbről akarok röviden jelentést tenni. Ez az úgynevezett «Ördög
lyuk», mely a «Két Bükk»-nek nevezett nyeregtől DDK-i irányban vagy 1200— 1300 
lépésre az ú t nyugoti oldalán az erdő szélén, nehány fa által elrejtve, található. 
A bokrokat széthajtva egy meredek dachsteinmész-sziklafal előtt állunk, a melynek 
tövében egy több m éter átm érőjű lyuk látható, mely a félhomályban csak vagy 15—20 
m éter mélységűnek látszott ugyan, de a bele dobott kövek gurulásából következtetve,

* K och A. A csobánkai és solymári barlang. Föld. Közi. I. p. 98 és magy. 
kir. Földt. In t. évk. I. p. 150.
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valam int az odavalók állításai szerint, a barlangnak ezen előcsarnokából még tovább 
lefelé kellett folytatódnia. Az előcsarnokba hosszú, fiatal fatörzseken csúszva ju to ttunk  
le. Kísérőimmel leérve ezen lefelé mindinkább kitáguló ű r fenekére, mely törmel- 
lékkel van borítva és D-felé lejtős, láttuk, hogy innét több irányban ágazik szét 
a barlang. Az ENy-i oldalából két szűk folyosó indúl ki, m iként ezt a mellékelt 
rajz feltűnteti, az északi eleinte fölfelé, azután pedig lefelé halad és vakon végződik ; 
hossza vagy 17 méter, szélessége átlag 1 méter, magassága pedig 2 méter, de azért 
csak egyes kitágulásokban lehetett állva előre haladnunk, több ízben csak hason 
csúszva ju thattunk  előre. A másik hasonlóképen egy ilyen szűk csatorna, mely D- és 
E-felé kanyarodva, de egészben véve Ny-i irányban és lefelé megy, kb. 21 méter 
hosszú, azaz csak ennyire hatolhattuuk, m inthogy a többi része víz alatt volt. Vissza
térve az előcsarnokba, annak DNy-i oldalán lévő lefelé menő kürtőhöz m entünk, a hol 
ezalatt a bányászok több erős gerendát fektettek keresztbe, a melyekre a csigát kö
tötték. Tűzoltó övék és kapcsok segítségével bocsátkoztunk le vagy 25 méterre, 
míg végre megint kevésbbé meredek tala jt éreztünk lábaink alatt. Körülvilágítva 
fejünk fölött, a mennyezetet csinos, egész 1 és fél lábnyi cseppkő-csapokkal lá ttuk  dí
szítve. A talaj, am elyen  állottunk, mázsányi mószkődarabok által volt borítva, a m e 
lyeken botorkázva déli irányban vagy 18 m éterre haladtunk előre. I t t  a barlang közép
pontjában állottunk és innét áttekin thettük  és megbecsülhettük dimensióit. Hossza 
ezen terem nek 28—30 lépés, szélessége 10 lépés (1 lépés =  1 méter) és magassága 
a közepén 10 m éter. Ez egyszersmind az egész barlangnak legmélyebb pontja, 
56 m éter a külső nyílásától. — Déli vége csolnakszerűen hajlik  fölfelé. A barlang 
mennyezete fekete volt a sok denevértől, míg feneke egy századok óta képződött 
guanóréteggel volt (1—2 láb) feltöltve.

Az egész barlang dachstein-mészben van, de rétegzést tisztán sehol sem lá t
hattam . Kétséget nem szenved, hogy ezen barlang is, úgy m int a többi mészkőbar
lang kilúgozás, de részben — az alsó tágasabb rész — beomlás folytán jö tt létre.

A másik pont, a melyre a figyelmet felhívni kívánom, az u. n. «Kőkapu» a Pilis 
K-i meredek lejtőjén, a mely m ár Pilis-Szentkeresztről is Ny-ÉNy-i irányban látható.

17*
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Egy az erdő sűrűjéből kimagasodó sziklacsoportot látunk itt, a melynek vastag dach- 
steinmészkő rétegei 40° alatt dőlnek EEK -re (hóra 2,). E sziklacsoportnak sajátsága 
abban áll, hogy míg legfelsőbb rétege megmaradt, alatta a második és harm a
dik darára töredezve kim állott és így, m iként a rajzból is látható, egy tág kaput 
képezett.

Végre röviden meg kell még emlékeznem a «Fehérkő »-nek nevezett 
sziklafal felső részében található kövületes rétegekről.* A három metszet 
által constatált felső triaszi és rhéti Dolomitőv fölött nem következik úgy
mint a Pilis-hegység más pontján a rendes fehér dachsteinkőzet, hanem 
egy szürke vagy sárgás-szürke bitumenes, elmosódott durva padozást mutató 
mészkő, melynek egy bizonyos régiója tele van főleg aviculákkal, ezek 
mellett vannak még modiolák, ostreák és más acephalak, valóságos «Lu- 
machell»-t képezve. Cephalopodak, gasteropodák (egy chemnitzia kivéte
lével) és brachiopodák ellenben teljesen hiányzanak ezen mészkőben. 
Futólag összehasonlítván ezen acephala-faunát a rokon emeletek faunájá
val, ezektől többé-kevésbbé eltérőnek mutatkozik, sőt még az egyes alakok 
is nagyobbrészt újaknak látszanak. Tekintetbe véve azonban ezen bitumenes 
mészkő határainak elmosódottságát, a fehér dachsteinmész felé, sőt petro- 
graphiailag a fokozatos átmeneteket legnagyobb valószínűséggel feltehet
jük, hogy itt a dachsteinmészkőnek egy kövületes régiójával van dolgunk. 
Ezen fauna palaeontologiai szempontból való beható tanulmányozása nem 
csak ezen mészkövek, hanem esetleg a dachstein-mészkő pontosabb ismere
téhez általában is igen fontos adatokat fog szolgáltathatni. Petrographiai 
alapon jelezhettem ugyanezen mészköveket a Nagy-Strázsahegyen is, a 
mennyiben a tetején és déli oldalain mutatkozó mészkövek szintén világos- 
szürke bitumenesek, sőt a tetején lévő sziklák egyikében szórványosan 
ugyanazon szerves alakokat találtam, mint a Fehérkő mészkövében.

Jura sistém a.

Lias. Már dr. P e t e r s  K ároly  is említett többször idézett munkájának 
491. lapján szabadon heverő Encrinitmészköveket, melyeket a Béla Skálán 
talált, utána dr. S tä che  G uidó tesz ezekről említést, de daczára annak, hogy 
H auer  F e r e n c z , ki e vidéket felvette, térképén egy túlságosan nagy foltban 
ki is választotta e jurabeli mészköveket, mégis csak elszórtan fellépő Cri- 
noidákon kívül egyebet nfem említ innét.

Én tehát sokkal szerencsésebb helyzetben vagyok, midőn jelenthetem, 
hogy a jurabeli kőzeteket aBela-Skala É-i lejtőjén a «vörösút#** környékén 
egy meglehetős nagy foltban közvetlenül a Megalodus mészkőre rátelepűlve

* Ezt S täc h e  is említi rövideden: «Die geologischen Verth, der Umgebungen 
von Waitzen» czímű leírásában. J. d. k. k. geol. R. A. 1866. p. 281.

** Ez az esztergomi «Yörösut» megkülönböztetendő a kesztölczi határban lévő 
Cervena-Cestá-tól (Yörösut.)
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találtam. A Velka-Skalától a Yörösút felé közeledve egyszerre a kocsiuton 
a fehér Dachsteinmészkő sziklák után eltérő minőségű vörös és fehérfoltos 
Crinoida meszeket találunk szálban lévő sziklákban, melyek Crinoida- 
nyéltagokon kívül számos Brachiopodákat tartalmaznak. Ezen említett 
helyen és az egész lejtőn elszórt hasonló petrographiai kinézéssel bíró 
mészkövekből a következő faunát sikerült gyüjtenem és meghatároznom.

Ammonites ( Arietites) tardecrescens, H au er .
Terebratula ( W aldh.) herendica, B kh .
Terebratula (W a ld h .) mutabűis, O p p e l .
Terebratula (W a ld h .) Engelhardti, O p p . (?)
Bhynchonella cfr. plicatissima, Quenst.
Bh. cfr. polyptycha, Op p e l .
Eh. hungarica, B kh .
Bh. speudopolyptycha, B kh .
Bh. cfr. forticostata, B k h . (k is a lak ) .
Spiriferina alpina, O p p e l .
Spiriferina pinguis, Z i e t .

Ugyanezen brachiopada-dús mészkőnek a nyomait egyes szabadon 
heverő darabokban megtaláltam a C sipkevölgy  DK-i felső végén a Bela- 
Skala E-i oldalán az úttól kissé délre. Itt sikerült a következő kövületeket 
gyüjtenem:

Beden subrcticulatus, S t o l .
Tcrebratida (  W .) cfr. mutabilis, O p p .
Terebratula (  W .j herendica, B k h .
Terebratula ( W . ?) Beyrichi, O p p .
Terebratula (  W aldh.) cfr. nimbata, O p p .
Terebratula n. sp.
Bhynchonella sp.

Ezeken kívül vannak benne még Crinoida nyéltagok, kis Spiriferinák 
és egy kis, rossz megtartású szeles Ammonit.

A felsorolt fauna kétségtelenné teszi, hogy itt az alsó Lias úgy neve
zett Hierlatz rétegeivel van dolgunk, s kiemelendő azon körülmény, hogy 
igen sok alak egyezik a herendi Somhegy, sőt még a valamivel mélyebb 
szintájú Tűzköves hegyről származó faunáéval.

Jura. A Velka-Skala E-i oldalán, hol a Hierlatz rétegek szálban fordul
nak elő, azok fedőjében még egyéb jurabeli lerakodásokra is bukkanunk. 
A lejtőn lefelé haladva, találunk ugyanis az erdei utón feltárva meglehetős 
nagy felületen szálban lévő jól rétegzett fehér, vörös és szürkéskék tűz
köveket EK-i dőléssel 30° alatt, valamint alárendelten tüzkő-conglomerá- 
tokat is. A tűzkövek górcső alatt számtalan Badiolariákat tartalmaznak.

A tűzkövektől E-ra, tehát azok felett különösen a «Vörösúton» egy 
vörös márványszerű tömött mészkő fordul elő kisebb-nagyobb hömpölyök-
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ben, a melyekben egy Aptychustöredéket és néhány rosszul megtartott 
Ammonitot gyűjtöttem. Ezen Ammonitok B öckh J ános igazgató úr szives 
közlése szerint Phylloceras sp. és Perisphinctes sp. a Planulátak sorából. 
Miután pedig a Perisphinctek csak a felső Lias ban veszik kezdetüket, de 
leginkább a középső és felső Jurában honosak, továbbá minthogy tűzkövek 
a jurabeli kőzetek sorában a Bakony és Gerecse hegységben leginkább 
csak a Jura felsőbb emeleteiben, a tithonban fordulnak elő, már most is 
kimondhatjuk a csekély számú és rosszúl megtartott kövületek alapján is, 
hogy itt a Jurának még egy felsőbb tagja is van jelen, mely azonban az 
erosió következtében már csaknem egészen elpusztult. Újabb és talán sze
rencsésebb gyűjtések alkalmasak lennének ezen pontot helyesebben meg
világítani. Végre megjegyzem még, hogy a térképemen a jurabeli lerako
dásokat mind összefoglalva csak egy színnel tüntettem ki.

Ezeknél fiatalabb mesozoos lerakodások hiányzanak a mi hegységünk
ben. S tä che  említi ugyan már többször idézett leírásában, hogy egy a kis 
Strázsahegyen a fehér mészkőben talált rosszul megtartott Radiolit töredék 
alapján az egész Strázsahegy mészköve, úgyszintén az esztergomi várhegy 
mészköve (H auer  F. által) a Krétához soroltatott. Tudomással bírván ezen 
dologról, megkettőztetett figyelemmel vizsgáltam meg a Strázsahegy mész
köveit és (H auer  megfigyelésétől eltérőleg) azon eredményre jöttem, hogy 
a kis Strázsahegyen és az összekötő gerinczen több ponton föllépő mész
kövek határozottan fehér Dachsteinmeszek, sőt az Eggenhofer-féle kőbányá
ban — a melyre a hivatkozás történik — annak tetején Megalodus átmet- 
szeteket is láttam, míg a Nagy-Strázsahegy kőzete, miként már említettem, 
a Dachsteinmész világos szürke bitumenes kö vületes régiójához sorolandó. 
A Kis-Strázsahegyről az Eggenhoífer-féle kőfejtőből származó mészkövet 
vékony csiszolatban is össze hasonlítottam az ezen ponthoz legközelebb 
eső Moor melletti Caprotinamészkő-ével, s meggyőződtem arról, hogy míg 
a Dachsteinmész csakis algákat tartalmaz, addig a Caprotinamészben sok a 
foraminifera, főleg a Miliolideák és Textilariák. A különbség szembeötlő.

A  harm adkor sistém ája .

Területünkön a harmadkornak csak az alsó két sectiója az Eocén és 
az Oligocén van kifejlődve, míg a Neogén teljesen hiányzik.

1. Eocén. Legmélyebb rétegnek tekinthetjük az eocénben azt, mely 
a cserepesi árokban közvetlenül a bitumenes Triász mészkőpadokra conform 
düléssel tehát DNy 40° alatt települve van. Vastagsága 6 és fedüjében 
találjuk a  hárshegyi homokkövet. H antken  úr, a ki ezen pontot szintén 
ismeri és ezen homokos tályag iszapolási maradékát megvizsgálta, kis 
Botalinákat és néhány osztrakodát talált benne; az én gyűjtéseim sem 
eredményeztek sokkal többet, a mennyiben az említetteken kívül még csak
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néhány igen rossz megtartású és alig meghatározható gasteropodát és 
lamellibranchiatát, valamint két csak közelítő biztossággal megismerhető 
Cinnamonum Buchi, H eer és C. polyfnorphum, Al . Br. sp *  gyűjtöttem 
—  H antken úr ezen réteget alsó Eocénnek, még pedig a Nummulites sub- 
planulata emeletnél magasabbnak, de a N. Lucasaná-énál mélyebb réteg
nek tartja.

Sokkal határozottabb jellegűek a N um m ulit képződménynek egyes 
emeletei. Legalsó szintája a Nummzdites porfor ata d’Orb. és N . Lucasana  
D efr . által jellemeztetik. Ezen emelet vagy fehér tömött mészkövekből, 
vagy pedig tályagból áll. Előfordulási helyei a következők: Északra a
N.-Strázsahegytől van egy kis domb, melyeknek főtömege édesvízi mészkő
ből áll; ezen domb Ny-i tövében előfordulnak agyagos talajban (a felszínen) 
nagy mennyiségben a N. perforata  és N. Lucasana.** Egy hasonló pont 
az, mely a régi városi téglavetőtől DDK-re és a trachyt-dombtól EK-re a 
téglavető felé húzódó lapos dombhát bevágásában van. Az itt előforduló 
agyagban sikerült hosszú keresés után mind a két jellemző Nummulitot 
megtalálnom. Legérdekesebb azonban a harmadik pont, a Bottyánkútnál. 
Ez azon árok, mely a Pilishegység ÉNy-i részében a Kiskő és Hamvaskő 
között húzódik le; a cserepesi völgyből a «Szücs-Gergely» útja vezet oda- 
Itt a Nummulit-rétegek a Dachsteinmeszkőnek egy kis öblében rakodtak 
le, még pedig alul az árok mélyében a perforata mészkő és részben agyag 
(a forrás tőszomszédságában) és fölötte az árok két lejtőjére, de különösen 
a jobb partra magasan felnyúlva a Striata mészkő. A Striatamészkövek 
csiszolatában a N. striata ü’ORB.-n kívül még szép Lithothammiumok és egy 
Textilaria ismerhetők fel. Ezen két emelet vastagsága egykor tetemesebb 
lehetett, de jelenleg az erosió romboló működése folytán már nagyon meg 
vannak fogyva.

Míg itt a Nummulitformatió mészkő faciese van kifejlődve, mi a 
környező Dachsteinmészhegyek közelségében találja magyarázatát, addig 
azoktól nagyobb távolságban a Pilishegységtől ÉNy-i irányban fekvő 
dombvidéken a Striata-emelet egy hatalmas homokkőlerakodásból áll, 
melynek rétegei közvetlenül a Dachsteinmészkőre települnek és a Kis- 
Strázsahegyen mívelés alatt álló bányákban ÉÉK-i (h. 2.) dülést 30—45° 
alatt mutatnak. A homokkő tiszta fehér quarezhomokkő, csak igen kevés 
fekete ponttal és kis fehér csillámpikkelyekkel; nagyobbrészt fínomszemü, 
rétegenként azonban apró, sőt helyenként durva conglomeratos i s ; az 
egyik kőbányában pedig nehány -nyi igen szilárd quarczitpadot is láttam.

* Dr. S taub  M. úr szíves közlése szerint.
** Ezen domb és a N.-Strázsahegy közti völgyben elérték, B urány J ános ügy

véd ur szíves közlése szerint, a Lucasana-rétegeket 34°-nyi mélységben egy szónkuta- 
tás alkalmával.
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Ezen homokkő képezi a Kis-Strázsahegy főtömegét, innét áthúzódik, az 
alaphegységet csak egyes pontokon juttatván napfényre a Nagy Strázsa- 
hegyre, a melynek E-i fele egészen ebből áll.

A Striata-emelet ezen homokköveiben a Kis-Strázsahegy tetején az 
ezen emeletet jellemző

N . striata d’Orb. és 
N. contorta ÜESH .-t

találtam, egyéb kövületeknek a nyomai csak ritkán és rossz megtartási álla
potban fordulnak elő. A Striata emeletnek ezen sósvizi lerakodása fölött 
úgy mint az esztergomi barnaszénterület más pontjain, de főleg a nagy
kovácsi eocén medenczében édesvízi rétegek következnek. Az egymásra 
való települést directe a Kis-Strázsahegy DK-ti kőbányájában láthatni, itt a 
homokkő felső részében egy változó vastagságú (néhány -tői— 1 ™Mg)
édesvízi bitumenes világos barna mészkőpadot tartalmaz, a mely különösen 
Chara-gyümölcs átmetszeteket bőven tartalmaz. A homokkőnek határ
rétege ezen édesvízi mészkőpad fe lé , mely helyenként inkább még 
homokkő természetű, más ponton pedig már bitumenes palás mészkő, tele 
van, de fájdalom összenyomott kövületekkel, a melyek között Melániák 
és Congeriák fölismerhetők, de ezeken kívül még több más kis gasteropoda 
és lamellibranchiata van. A Kis-Strázsahegyen az édesvízi mészkő fölött 
ismét homokkő jön, mely az alatta lévővel teljesen megegyezik és ennél
fogva szintén ezen emeletbe valónak tartható, annák is inkább, minthogy 
több ponton közvetlen fedője a N.-Tschihatscheffi emelet mészköve.

A Nagy-Strázsahegytől E.-ra van egy kis domb, a melyen az édes
vízi lerakodásoknak egész sorozata észlelhető. A már említett Num. per
forata folttól K.-i irányban a domb teteje felé haladva, közvetlenül Striata 
homokkövekre bukkanunk, melyeket azonban csakhamar olyan rétegek 
váltanak fel, melyek nagy mennyiségken tartalmazzák az 

Ostrca supranummulitica, ZiTTEL-t 
és alárendelten

Gytherea hungarica, H antken  (in  litt .)
A domb tetején túl egy kis tárnaszerű feltáráshoz érünk, mely néhány 

lépésre márgás homokos kőzetbe van hajtva, a melyben roppant mennyi
ségben fordul elő egy új Cytherea-faj, melyet H antken  úr a nem sokára 
megjelenendő Kovácsira vonatkozó munkájában mint 

Cgtherea hungarica, H antken 
fog felsorolni.

Még néhány lépéssel tovább kőbányaszerű feltárásokra akadunk, 
melyek kőszénkutatások alkalmával a bitumenes barnásfehér édesvízi 
mészkőbe vannak vájva. Ezen mészkövek főleg egy nagy Melániát tartal
maznak, mely a

Melania ductrix, S tä ch e .



SCHAFARZIK FERENCZ FÖ LV ÉTELI JELE N T ÉSE. 2 6 5

alakköréhez tartozik. Azon kívül sok Chara-gyümölcs is van e mész
kőben.

Egy másik pont, a hol ugyanezen édesvízi meszek fellépnek és közbe 
vékony széntelepecskéket is tartalmaznak, melyek már sokakat vezettek 
tévútra, az, mely a Csipkevölgy jobb oldalán, a Babos hegyek nyugoti lej
tőjén, a városi téglavetőtől DDK és a «Kis-Nváras»-nak nevezett Trachyt 
dombtól DK-re van. Itt a szóban lévő képlet a felületen, közel a gerincz- 
hez futóárkok, lejebb pedig egy szintesen hajtott tárna által van feltárva. 
Fenn a domb hátán a futóárkok egy Ny-K-i vonal szerint sorakoznak egy
más mellé. Kövületekben leggazdagabbak azon sötét-barna erősen bitu
menes mészkövek, melyek a legkeletibb futóárokban vannak feltárva. Itt 
találtam Chara-gyümölcsökön kívül

C crith ium  corvinám , B ro gn . (g y ak o ri)
P iren a  auricu la ta , S c h l t h . sp. (r itk á b b )
Cythcrca hungarica , H antken  in  l i t t ,  (ig en  g y ak .)

A nyugoti 5—6 feltárasban 2 vékony széntelepet, bitumenes, Chara-átmet- 
szeteket tartalmazó mészköveket és még a Striata-emelethez tartozó laza 
homokkövet találunk, meglehetősen zavarva, mit nem igen lehet csodálni, 
ha meggondoljuk, hogy az édesvízi mészképlet ezen kis foltján nem keve
sebb mint négy helyen tört át a trachyt.

Innét nyugoti irányba lemenve eljutunk azon tárnához, mely szintén 
kőszénkutatási czélokból lett a begy tömegébe DK-i irányban hajtva. 
Ezen tárnában, dr. K och A n ta l  * úr szerint, «a barnaszénnyomokat tartal
mazó oligoczén (?) agyag- és homokrétegeken hatolván át, a gránát trachyt 
hátára jutottak». Én ezen 59 lépés ( =  kb. 22°) bosszú tárnában a rétegek
nek 32 fokú ÉNy-i dülése mellett kívülről befelé a következő sorozatát 
figyeltem meg.

0— 10 lépésig =  finom Quarczhomok.
10— 21 « =  kavicsos Quarczhomok.
21— 32 « =  vasoxydhydrátos agyag Gipszkristályokkal.
32— 52 « =  laza Quarczhomok egy kis 2— 3"-nyi széntele-

pecskével.
52— 59 « =  bitumenes mész szénnyomokkal.
Innét a tárna végéről egy kis, állítólag 4 öl mély ereszkét m é le sz 

tettek, a melylyel K och A. és B urány J. urak szerint az itt pyritdús gránát- 
trachyt tömegét elérték. Kétséget nem szenved, hogy ez a trachyt ugyanaz, 
mint az, mely a domb tetején 4 ponton áttör, továbbá hogy az édesvízi 
képlet is csak folytatása a hegy tetején feltárt Cer. corvinum  ect. rétegek
nek. A kérdéses trachyt ennélfogva ezen a ponton a N.-Striata emelet

* Koch A. A Szent-Endre-Visegrád és a pilisi hegység földt. leírása; m. k. 
földt. intézet évkönyve p. 152.



266 Á M. K. FÖLDTANI IN TÉZET ÉVI JELEN TÉSE 1883-KÓL.

édesvízi rétegeivel és a fölötte még fellépő szintén még ezen emeletbe tar
tozó homokrétegekkel van érintkezésben.

Ugyanezen édesvízi rétegeket elérték — B urány J ános ügyvéd ur 
szíves közlése szerint — a «Brunner» aknával is, nem messze a leirt tárná
tól DNy-i irányban, 24 ölnyi mélységben.

A Nummulites striata fölött következnek az N.-Tschihatscheffi rétegek, 
melyek dr. H ofmann K. úr szerint a felső Eoczénbe sorolandók, H antkf,n 
M. úr szerint pedig már alsó Oligoczénnek veendők.

Ezen emelet területünkön Nummulitokban és Orbitoidokban dús 
mészkövekből áll, melyek azonban az erosió folytán még csak egyes fosz
lányokban jelennek meg a Striatahomokkő felett. E mészkövekben gyüj- 
tettük B urány J. ügyvéd úrral a következőket:

Operculina ammonea, L eym .
N. Tschihatscheffi, d’A r c h .
N. complanata, L ám.
Orb. papyracea, B oub.
Serpula spiraled L ám.

E rétegek kizárólag csak az Öreg- és a Kis-Strázsahegyen fordulnak 
elő, emennek E-i lejtőjén, amannak pedig részint gerinczén és tetején, 
részint pedig E-i oldalán négy kisebb foltban.

Hogy mennyire távolította el már az erosió a Strázsahegy egyes 
pontjairól az egyes Nummulit-emeleteket, de főleg a Tschihatscheffi réte
geket, mutatja legjobban azon kőfejtő, mely a Kis-Strázsahegy DNy-i tövé
ben van, s a melyben csupán csak törmelékrétegeket fejtenek az utak 
kavicsolására. A legalsó réteg, a mely itt a Strázsahegy ezen törmelék- 
lejtjén látható, természetesen a legfiatalabb képletekből áll; a sorozat ugyanis 
alulról-fölfelé a következő.

Orbitoid homokkő] 1 m,
Orbitoid mészkő ( 2 1 '
Striata homokkő 2 
Fekete homok Dachstein) x, ,

mésztörmelékkel j 1 ‘
Ezen törmelléklejt a Kis-Strázsahegynek egy olyan oldalán van, a hol ma 
a tetőn a vízválasztó vonalon innen már hiába keresnők az Orbitoid mész
köveket szálban.

2. Oligoczén. Területünkön ezen sectiónak alsó, középső és felső eme
lete van kifejlődve.

A legalsóbb szintája képezik a Pilishegyben azon legtöbbször sárgás, 
kissé agyagos, rendesen apró szemű Quarczhomokkövek, melyek különö
sen a Pilis déli részét körül övedzik; itt a homokkő közvetlenül a Dach- 
steinmészkőre települ. Előre kijelentem, hogy területemen sehol sem sike
rült sem stratigraphiai, sem pedig palaeontologiai alapon ezen képlet korát
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biztosan meghatározni. Kénytelen voltam ennélfogva tisztán csak pet- 
rographiai alapon ezen homokkő-övét térképezni. Kiindulási pontom a 
pilis-szántói Baros-féle homokkőbánya volt, mely már dr. K och Antal úr 
felvételi területére esik. Itt gyűjtött Koch úr, valamint magam is 

Fanopaea cfr. Heberti, B osq.
Natica cepacea, Lám. és

Halitherium-bordákat. Ezen homokkő, K och felvétele szerint, megegyezik 
azzal, a mely stratigraphiailag más helyen (ürömi kőhegy) a nummulit- 
mészkő és a kis-czelli tályag közé esik.*

Ezen homokkő, melyet a budai hárshegyen való előjöveteléről hárs
hegyi homokkőnek is neveznek, képezi a P.-Szt-Kereszt és a Pilis közti 
lejtőt, a hegység nyugati oldalán pedig ezen homokkő az, mely a levált 
dachsteinmésztömegek közé benyomult és az egész hegységgel 15— 20°-nyi 
emeltetésében még részt vett. Hasonlóképen tisztán csak petrographiai 
jellegére támaszkodva választottam ki a szentléleki völgyben is. Nevezetes 
ezen képletnél még azon körülmény is, hogy a trachytok, a hol csak érint
keznek vele, mindig áthatolnak rajta.

Míg a hárshegyi homokkő mindig szorosan oda simul az alaphegység
hez, addig a kisczelli tályag, mely szintén egyes pontokon előfordul, már 
távolabb esik attól, s két esetben a hárshegyi homokkő külső szélén van. 
A kisczelli tályag, mely mindenütt erősen homokos, három ponton volt 
föltalálható, egyike ezeknek Pilis-Szt-Kereszt EK-i végén a Chilo patak 
medrében van, közel az úttal való kereszteződése előtt, a másik a falutól 
ENy-ra kb. IV2 kilométernyi távolságban a «Három forrás-patak» med
rében, és végre a harmadik Esztergom városa területén, a Baboshegyek 
ÉNv-i végén a régi városi téglavetőben van. Mígap.-szt-kereszti előjövetek 
csak kis kibúvások, addig az esztergomi téglavetőben nagyobb kiterjedés
ben látjuk feltárva ezen képletet. Fedője a téglavetőben diuvialis homok; 
foraminiferákban főleg a «Három forrás-patak» és a téglavető tályaga 
bővelkedik. Eddig a következő alakokat sikerűit meghatároznom. **

I. =  Pilis-Szt.-Kereszti «Hárómforrás patak», II. =  Esztergomi régi 
téglavető, +  jelenti az előfordulást általában, az igen ritka, ritka, gyakori 
es igen gyakori jelzők pedig külön vannak még kitéve.

1. 11.
Bairdia  sp. ... ...      4- ritka 4- ritka
Batopora rosula, B eüss. . . .  . . .  ....................... 4- ritka
Haplopliragmium acutidorsatum, H antk. . . .  __ +  i. gy.
Gaudryina siphonella, B eüss. . . .      +  +

—  irregularis, H antk...........................................   4- 4-

* A dunai trachytcsoport jobbparti részének földtani leírása 1877. p. 279.
** E meghatározásaimat H a n tken  M. tanár úr volt szíves revidiálni.
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C la v u l in a  S za b ó i,  H antk ............................. .............. +
I. ii .

+  ritka
—  c o m m u n is ,  ú’Or b ....................................... . . . -f- i. ritka

A m m o d is c u s  p o ly g y r u m ,  R eu ss . .... . . .  . . .  . . . -j~ ritka
L a g e n a  g ra c ilico s ta , B e ü ss ..................... . . .  . . .  . . . +  i. ritka
N o d o s a r ia  B e y r ic h i ,  N eug . . . .  . . .  ........................ -(- ritka

—  b a c illu m ,  ú ’Or b . . . .  . . .  ........................ + gy- -f- ritka
D e n ta l in a  e legáns, ú ’Or b ........................... . .............. ritka

—  a p p r o x im a ta ,  B eü ss . . . .  . . .  .............. + gy- +
—  a cu ta , d ’ORB. . . .  ............ . .............. + +
—  se m ila e v is ,  H antk ....................... ...................... + ritka
—  p u n g e n s , B e ü ss ................ ........................ +  ritka

G la n d u l in a  la ev ig a ta , ú ’Or b ............................................... + ritka ritka
M a r g in u l in a  su b b u la ta , H antk..................................... +  ritka

—  B e h m i,  B eü ss . .... .................................. + gy-
C r is te lla r ia  g la d iu s ,  P h il . ...................... . .............. gy- +  gy-

—  a rg u ta , B eü ss ..................... . . .  __ __ +
B o b u l in a  in o r n a ta ,  ü’Or b . . . .  .................................. + +  gy-

—  K u b in y i i ,  H antk.................................................. + í- gy- +  gy-
—  a rc u a to -s tr ia ta ,  H antk. . . .  . . .  __ + gy-
—  p r in c e p s , B e ü ss ................................ .............. +
—  lim b o sa , B eü ss .................................................. + gy-
—  b u d en sis , H antk...................... . . .  . . .  . . . -|-i. ritka
—  c u ltra ta ,  ü ’Orb .......................... ...................... + i- gy- +  gy-

B u l im in a  n . s p . . . .  . . .  ... . . .  .................................. +
U v ig e r in a  p y g m e a ,  ú ’Or b ............................................... . + í- gy- +
C h ilo s to m e lla  c y lin d r ic a ,  B e ü ss . . . .  . . .  . . .  . . . +  gy-
T e x t i la r ia  c a r in a ta ,  ú ’Or b . . . .  .............. . . .  . . . + í- gy- +  gy-
V u lv u l in a  p e c tin a ta ,  H antk................................................. + +
G lo b ig e r in a  bu llo ides, ú ’Or b . . . .  . . .  .............. + gy- +  gy-

—  tr ilo b a , B eü ss ................................ . . .  . . . + gy- +  gy-
Truncatulina Dutemplei, ú ’Orb . . . .  .............. +  i- gy-

—  costata, H antk............................................. +  gy-
—  granosa, H antk............................. . . . +

Pulvinulina umbilicata, H antk...................... . . .  . . . +

E zek en  k ív ü l ta lá lta m  P .-S z t-K eresz ten  a «H árom  forrás-p a tak »-ban  
egy  gasteropodát, m e ly e t  dr. H ofmann K. úr Pisanella semigranosa, N yst.- 
n ek  ism ert fe l, a m e ly  B u d a -U jla k o n  is  a k iscze lli tá ly a g b a n  fordul e lő , és  
továb b á  v o lt  a lk a lm am  B urány ü g y v éd  ú rn á l a régi tég la v ető  tá lyagáb ó l 
szárm azó Schizaster Lorioli, PÁVAY-t lá th a tn i.

F e le tte  sa já tságosak  a zon b an  azon  rétegek , m ely ek  a K is-S trázsah egy
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D-i oldalán lévő téglavető gödrében vannak föltárva. Kékesszürke homokos 
tályag-rétegek ezek, helyenként vastagabb tiszta homok-rétegekkel vagy 
laza homokkő-padokkal, melyek a Kis-Strázsahegy felé dőlnek. A rétegek 
sorozata a következő. A gödör EK-i szóién Vs méternyi futóhomok borítja 
a tályagot, mely utóbbi a gödör E-i sarkában 25° alatt dől (4 h. 7 perez) 
KEK-felé, EK-i szélétől a gödröt közepe táján NyDNy. irányban átszelve 
13 lépésre kékes, erősen homokos tályagot találunk, erre következik egy 
6 lépés széles homoköv, mely tele van nagyobb kövületekkel, ezután 
28—30 lépésre ismét homokos tályag gipsz kritályokkal, és erre, mint 
legmélyebb feltárt réteg, az esővizet a tócsába levezető árokban megint 
homok egy szilárdabb homokkőpaddal, a mely tele van barna levéllenyo
matokkal.

Dr. Hofmann Károly úr, ki a kövületes homokrétegből gyűjtött 
anyagot áttekintő, egyelőre a következő fajokat határozta meg:

N a tica  crassa tina , D e s h .
V olu ta  Tournoueri, Hofm.
L u c in a  rectangular is, Hofm.

Ezeken kívül vannak még Fusus, Rostellaria, Cancellaria, Pectunculus, 
Nucula és egyebek kőmagvai és lenyomatai is.

A Foraminiferák hiánya, továbbá azon körülmény, hogy itt a fauna 
egy sajátságos, Buda vidékén eddig még sehol sem tapasztalt keverékéből 
áll az alsó és felső oligoczénbeli alakoknak, mert míg a Voluta T ournoueri 
Hofm. és a L u c in a  rectangularis Hofm. a kisczelli tályagra nézve jellemző 
alakok, addig az összbenyomás inkább a Pectunculus rétegekre vall, a N atica  
crassa tina  D e s h . pedig egy olyan alak, mely habár az egész oligoczénből is 
ismeretes, mégis csak annak középső részében fordul elő leggyakrabban, 
— mindezen körülmények e sajátságos rétegekről azt gyaníttatnák, hogy 
itt a Buda vidékén hiányzó közép-oligoczénnel, Mayer K. tongrien  eme
letével van dolgunk. Addig azonban, míg több palaeontologiai anyag és 
számosabb meghatározások nem állanak rendelkezésünkre, ez inkább csak 
sejtelemnek veendő.

A legalsó növénymaradványokat tartalmazó homokkőrétegből gyűj
tött anyagból a jobb megtartásuakat dr. Staub M. úr határozta meg a kö
vetkező eredménynyel:

1. 2. C in n a m o n u m  lanceolatum , Ung. sp.
3. 4. C inn a m o n u m  Scheuchzeri,, Heer.

5. C inn a m o n u m  sp. ?
6. 7. S a p in d u s  Ungeri, Ettgsh.

8 . E c h ito n iu m  Soph iae, W e b .
9. Ilh a m n u s  E r id a n i ,  Ung.

Ezen növény-lenyomatokat tartalmazó homokkőpad alapján sikerült 
nekem ugyanazon rétegeket a téglavetőtől vagy 500 lépésre keletre, de



különösen a Kis- és Nagy-Strázsahegy közti alacsony nyeregben föltalál
nom és a térképen kiválasztani.

Végre még csak azon egy körülményre akarok figyelmeztetni, hogy 
Kesztölcztől DK-re az «Okruhli Wrsk» trachytbreccia-kúp E-i lejtőjén 
lévő és a «klastrom»-nak nevezett gazdasági épülettől ENy-i irányban 
lehnzódó árokban egy az imént leírt téglavető tályagához egészen hasonló 
kékes homokos tályagot találtam, a mely helyzeténél fogva a hárshegyi 
homokkő és a typnsns pectunculus homok közé esnék, minthogy ezen 
tályagban egy hasonló nuculát, továbbá egy echinodermatát és még ne
hány rossz megtartású, de a közeli pectunculus homokban elő nem forduló 
kövületet találtam, a legnagyobb valószínűséggel feltehető, hogy itt ugyan
azon rétegek vannak föltárva, mint az esztergomi új téglavetőben.

Ezen közép oligoczénnek látszó homokos tályag-rétegek fölött következ
nek a valódi felső oligoczénpectunculus rétegek, melyek finom fehér esillámos 
sárga vagy kékes meszes quarczhomokból állanak. A Kesztölcztől D-re 
emelkedő dombok déli lejtőjén lévő árokban a 20° alatt E-i dőléssel bíró 
rétegek között vannak kövületesek is, a melyekben P ectunculus c fr . ob- 
ovatus, L ám., T u r ite lla  sp. (hasonlít a Geinitzi-hcz), Venus sp. figyeltem 
meg. Egy hasonló homok-lerakodás fordul elő a sátorkai pusztától D-re, a 
«Kis-Kősziklá»-tól EK-re, kövületeket itt azonban nem találtam.

A felső oligoczén pectunculus rétegeknél fiatalabb harmadkori lera
kodások területünkön nem fordulván elő, hátra marad még az eruptiv kő
zetekről is egy-két szóval megemlékezni.

Eruptiv kőzeteink kivétel nélkül a trachytokhoz, még pedig annak 
két typusához tartoznak, az egyik a régibb labradorit biotit g rá n á t  
trachyt, mely K och A. szerint a visegrádi hegycsoportban az Anomia- 
homok lerakodása idejében történt (a. mediterrán) és az ennél fiatalabb 
labradorit am phibol trachyt, melynek eruptiója Dr. Szabó J.* úr szerint 
általában a szarmáti emelet kezdetébe esik. A biotit gránát trachyt szürke 
vagy barnásszürke kinézésű kőzet, a melyben makroscoposan vérvörös 
eles jegeczekben ,mOm, előforduló 2—3 átmérőjű gránátok, továbbá
fekete biotit pikkelyek és fehéres vagy sárgás plagioklas kristálykák von
ják magukra a figyelmet. Ezen typus a legkülönbözőbb megtartási állapot
ban fordul elő. Legépebb a Nagy-Strázsahegy E.-i oldalán előforduló 
tömött üveges kőzet, mely górcső alatt uralkodó földpátmikrolitos amorph 
bázisból áll, a melyben az említett egyrészek csak szórványosan fordulnak 
elő. (Ezt nevezte S tä che  Rhyolitnak.) Ugyanazon szerkezettel bír a sárosi 
völgyben (a kőbányában) és Szt.-Léleken a nagyobb tömegekben föl
lépő trachyt, csakhogy ezeknél az alapanyag már féligmeddig devitrifi- 
cálódva van. A többi, részint a szent-léleki völgyben levő s hárshegyi
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* Geológia 1883. p. 477.
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homokköven áttörő, részint pedig a Nagy-Strázsahegy körül izoláltan föl
lépő kúpocska* többé-kevésbbé mállott kőzetüek s ezen sorozatban legvégső 
már egészen káolinos féleségnek tekinthető az, mely a Kis-Cserepes hegy 
E-i tövében a patak baloldalán látható. Itt a fehér káolinos anyagban csak 
a Gránátok tartották meg eredeti fényüket és színüket.

Legnagyobb trachyt-tömeg területemen a Bábszky-hegy, a Nagy- 
Strázsahegytől DK-re, melynek EK-i és DNy-i oldalai biot. labr. gránát- 
trachytból állanak, sőt az utóbbi helyen ezen typus 30° alatt K-i dőléssel 
biró világos-szürke tajtköves tuffái is megvannak, a melyekben azonban a 
biotit csak nagyon szórványosan mutatkozik.

A fiatalabb labrador it amphibol trachyt csak brecciákat képezve 
fordul elő három helyen. A Pilis-hegység Ny-i oldalán Kesztölcztől DK-re 
három ponton üti ki magát részint a hárshegyi homokkőből, részint a lösz
ből. Kisebb-nagyobb szögletes trachytdarabok ezek, melyek egy tufás anyag 
által ragasztatnak össze. Geotektonikai szempontból igen fontos hely ez, 
minthogy épen a Pilis haránttörési és vetődési vonal DDNy-i meghosszab
bításába esik. Itt támadtak a Pilis emeltetése és eltolatása következtében 
azon hézagok, a melyeken át e trachyt feltörhetett.

Amphibol trachyt brecciából áll a Bábszky-hegy legnagyobb része 
is, mi különösen az ENy-i és DK-i oldalain jól észlelhető, és végre van 
még a Kis-Strázsahegytől EK-re egy kis kúp, melynek tetején szintén sike
rült ugyanezen typus brecciáját kimutatnom.

D iluviá lis é s  a lluv iá lis képletek .

A lösz nagyobb területeket foglal el a Pilis-hegységet környező domb
vidéken. Lősz által boríttatnak a Babos-hegyek, a hol különösen a «mély 
úton» több ölnyi vastagságot ér el, Itt meglehetősen egyöntetű az anyaga, 
Kesztölcz körül és Kesztölcz és Csév között pedig a környező régibb kép
letek törmelékével van keverve; főleg a közeli amphibol trachytbreccia és 
a dachstein-mész darabjai képeznek benne egész rétegeket. A közönséges 
lőszcsigákon kívül sehol sem találtam benne egyéb szerves maradványokat.

Futóhomok borítja el az egész doroghi völgyet és a Strázsa-hegyek 
E-i környékét. Keletkezését a pectunculus-rétegek laza kőzeteinek köszöni, 
miként ezt már K och A. is a Csévi «Holi Vrh»-re nézve említette. A sátorkői 
pusztától DNy-ra a patak mentében vagy 1 méternyi vastagságban turfás a 
homoktalaj, s itt tényleg még a legutóbbi időkig mocsarak voltak, a melyek
ben buja növényzet díszlett. Nevezetes lelőhely ezen turfás réteg egyszer
smind a Cyclostoma-ra nézve, mely itt egyéb Gasteropodákon kívül roppant 
mennyiségben található. Itt a következőket sikerült találnom :

* A Dachstein-mészkővel sehol sem érintkezik a trachyt.



H e lix  austriaca , Mühlfeld .
— fru tic u m , Müller.
— B y th in ia  ten tacu la ta , L in n é .

Cyclostoma elegáns, Müller.
Siiccinca  oblonga, D rap.

Különösen érdekes a Cyclostoma elegáns előfordulása ezen a helyen, 
minthogy ezen faj a malakozoologok szerint jelenleg Magyarországon csak 
még a Fertőtava mellett, továbbá a Fruska Gorában és Erdélyben él.

* * *

Az elmondottakat még egyszer futólag áttekintve, a meglevő hiányok 
daczára is láthatjuk, hogy a Pilis-hegység a Vértesnek egyik kiváló érde
kességgel biró része; itt kis területen igen sokat és részben újat találunk, 
mi ezen területet, — mely természeti szépségeinél fogva a touristák részé
ről is nagyobb figyelmet érdemelne — a geológusok előtt mindig vonzóvá 
és kedvessé fogja tenni. De nemcsak a tourista és a geológus vágyait elé
gíti ki e vidék, hanem még az iparosokét is. Számos oly természeti nyers 
kincset rejt magában, a melyek vagy épenséggel nem, vagy pedig csak 
hiányos módon nyertek eddig alkalmazást. Mint ilyeneket fölsorolhatom a 
következőket, egyszersmind jelezvén a mire való alkalmasságukat.

1. A triaszmészkőlapok a cserepesi árokban, alkalmasak lennének 
járdakövekre, valamint ezément égetésre is.

2. A daebstein-mészkő főleg mészégetésre jó, az utak kavicsolására 
kevésbbé ajánlható.

3. A pomázi mészégetők táján előforduló bol a keramikában nyer
hetne alkalmazást.

4. A kis-strázsahegyi striatahomokkövek épületköveknek, a kemé
nyebbeket pedig kövezőköveknek használják; minthogy ezen homokkövek 
igen tiszta quarcz szemekből állanak, üvegkészítésre is lehetne próbá
kat tenni.

5. A hárshegyi homokkő, kivált Pilis-Szántón már régóta szolgáltat 
kitűnő lépcsőket, balkon-lapokat stb. — Epületkőnek jó a kesztölezi is.

6. A kis-czelli tályag az esztergomi cserepes-völgyi téglavetőben szin
tén már régóta használtatik téglakészítésre, hasonlót lehetne Pilis-Szent- 
Kereszten is megkísérteni.

7. A trachytok között főleg ajánlható a sárosi völgyben föltárt igen 
szilárd labradorit gránát trachyt kavicsolási czélokra, esetleg koczkakészí- 
tésre is.
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8. JE L E N T É S  A  SE L M E C Z B Á N Y A  É S K Ö R N Y É K É N  1 8 8 2 . É S 1 8 8 3 -  
B A N  ESZKÖZÖLT R É SZ L E T E S B Á N Y A G E O L O G IA I F E L V É T E 

LEKRŐL.

Gesell S ándor-íóI.

Elismerve ama nagy fontosságot, melylyel a bánya és fölületi földtani 
viszonyok geneticus összefüggésének alapos ismerete a gyakorlati bányá
szatra nézve bír, a selmeczi bányakerület érdemes igazgatója, Péch Antal 
miniszteri tanácsos, a magyarhoni földtani társulat selmeczi fiók-egyesüle
tének elnöke, 1881-ben elhatározta, hogy Selmeczbányán és környékén egy 
nagyobb méretű topograpbiai alapon, a gyakorlati bányászat szükségletének 
megfelelő új, minél részletesebb földtani felvétel eszközöltessék.

A térkép Selmeczbányának és környékének összes kincstári és magán- 
bányáit magában foglalja és 110, 1"=40° méretű kataszteri eredeti szel
vényen a selmeczi bányamérnöki hivatal által (Gretzmacher Gyula bánya
mérnök fővezetése alatt) 5 méter távol gyűrűzettel láttatott el; a 110, 
egyenként 500 holdat képviselő szelvény 5 és egy fél négyszög mérföldet 
tüntet elő. A selmeczi bánya igazgatóság két meretben készítette ezen alapon 
az átnézeti térképeket, * melynek mindegyike litograpliiailag sokszorosítta- 
tott; az egyik nagyobb G lapon, a másik (1 = 3 0 0 mJ), mely a földtani
színezésre alapúi szolgál és melynek vázlatát itt mellékeljük, egy lapon. Ez 
utóbbi a selmeczi bányaigazgatóságnál 1 írtért kapható.

E nagy és — a gyűrűzetre vonatkozó — kitűnő topographiai alap 
biztosítja az jíj részletes földtani felvétel gyakorlati értékét, a mennyiben 
barométerrel az egyes lelőpontok a térképen biztosan feljegyezhetők és a 
nagyméretű szelvények sűrű bejárása a kőzethatároknak helyes, és a ter
mészetnek lehetőleg megfelelő meghatározását lehetővé teszi.

Illusztrálja ezt azon köiülmény, hogy eddig körülbelül 2600 ponton 
vétetett mintakőzet, mely szerint a mostanáig felvett területen minden 4 
holdra 1 drb kőzetminta esik.

Hogy ezen új felvétel megbízhatósága iránt a gyakorlati bányász és 
szakember bizalma fölkeltessék, eszményképen egy oly földtani térképnek 
a kiállítása lebegett szemem előtt, melyen a kőzethatárok nagyban többé 
megingathatok ne legyenek, és oly eljárásnak a követése, hogy eme felvétel 
egyúttal ellenőrizhető is legyen.

Hogy mennyiben sikerülend ezt az eszmét gyakorlatilag keresztül
vinni, a tisz+elt szakközönség ítéletére bízom, előre is elnézést kérve, ha ez,

* L. D r .  S z a b ó  J ó z s e f  értekezését «Selmecz környékének ú j  térképeiről». Földtani 
Közlöny. 1884. XIV. kötet. 5. lap.

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. 18
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tekintve a tömérdek: nehézségeket, talán a legjobb akarat mellett sem lenne 
teljesen keresztülvihető.

1882-ben e szép feladat keresztülvitelét C se h  L ajos bányatiszttel 
együtt megkezdvén, felvételünk a windiscbleiteni völgytől kezdve északra

a térkép határáig, nyugatra a Garamig és délre a vibnyei és hodrusi völ
gyek vízválasztóiig terjed, és magában foglalja az O-Antaltárnai kincstári 
bányatelepet, a «Benedikti», «Windischleiteni» és «János», részint már 
elhagyott magán-bányatelepeket; a felvétel 20 lapon lett az évben teljesen 
befejezve.

A SELMECZI BÁNYAVIDÉK ÉRCZTELÉR VONULATAI

1 %
 =

 300 «y.
a selm

eczi m
. kir. bányaigazgatóság és a földtani intézet közegei által felvett terület. 

D
r. S

zabó J
ózsef tanár ur felvétele.
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1883-ban a m. kir. földtani intézethez bányafőgeologgá kineveztetvén, 
a lefolyt évben eleinte még Cs e h  L ajos bányageologgal együtt folytattuk az 
1882. évi felvételt a Hodrusi völgyben, július közepétől kezdve azonban 
külön dolgoztunk; C s e h  L ajos úr Hodrusbányától nyugatra, én pedig innen 
keletre Selmecz felé folytattam a felvételt.

Hogy a térkép a tudományt és gyakorlatot egyaránt kielégítse, a 
nagy kiterjedésű, külön korszakú trachytok Dr. S zabó J ó z sef  egyetemi tanár 
ur után az ásványassociatio szerint osztályoztatnak ugyan, de miután azok 
zöldköves módosulata mint telérvezető és képező kiváló fontossággal bír — 
szem előtt tartva e földtani felvételnek a gyakorlati bányászatot szolgáló 
hivatását, a zöldkőnek, hol lehetséges, külön meghatárolására, a régi bánya- 
mivelés nyomainak és a telérkibukkanásoknak pontos följegyzésére is kiváló 
gond fordíttatik.

A színkulcsot illetőleg, a térkép a nemzetközi még közelebb megálla
pítandó színkulcs szerint lesz színezve, tekintettel azon változásokra, me
lyeken a kőzetnomenclatura az utolsó 15 év alatt átment, úgy hogy e 
térkép a régibb ide vágó irodalom tanulmányozásánál is jó szolgálatokat 
teend.

Az eddig felvett terület alkotásában alulról fölfelé a következő kőzetek 
vesznek részt, ú. m .:

Dolomit, mész és mészpala.
Agyagpala, werfeni pala, quarczitpala és réteges quarczit (L ipo ld  

szerint kristályos metamorph palák).
Gneisz.
Aplit.
Conglomerát.
Numulitmészpad.
Biotit-andesin-Labradorit-quarczdiorit * (Selmeczen apró szemű szie- 

nit elnevezés alatt ismeretes).
Szienites szövetű biotit - amphibol - quarcztrachit (Selmeczen nagy

szemű Szienit elnevezés alatt ismeretes).
Biotittrachit (propilit v. R ath szerint, dacit és andesittrachyt, Dr. 

G uido S tä che  és zöldkőtrachit L ipo l d  szerint).
Rhyolith.
Amphiboltrachit és augittrachit (aphanit és zöldkőtrachit).
Trachittufa.
Édesvízi quarcz.
Nyirok.
Lősz és végre
Alluvium.

* L. Dr. S z a b ó  J ó z s e f  Geológiáját, pag. 264.
18*
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Az áttekintés végett szükségesnek tartom kiegészítésül ezen jelentést 
az 1882-ben eszközölt felvétellel (vihnyei völgy) megtoldani.

A vihnyei völgyben a fennebb körvonalozott terület három főalkotói 
a jegeczes őspalák ú. m. agyagpala, verfeni- és quarczitpala, rhyolith és 
augittrachit; kiterjedésre követi ezeket dolomit és mész, tömeges biotit- 
trachit, apró szemű ú. n. szienit és gneisz, a többi kőzet kisebb területre 
szorítkozván, alárendeltebben szerepel.

A vihnyei fővölgy átszeli majd az összes kőzeteket és csak a Plazi- 
vadolinavölgytől kezdve a Garamvölgyig kizárólag augittrachit az alapja. 
A fővölgyön kívül benfoglaltatnak e területben nyugatról-keletre: a nye- 
viczei, Janusko, Kosariszko és Kontervölgy, a Plazivadolina, a kotlini v. 
Juliavölgy, Háromkirály völgy, rudnói és csubernovai völgyek, a Mravistje- 
völgy, Hodruska, Névtelen és Sikorovavölgy, a Schneidierka és Kizova- 
völgy és végre közvetlen a Garamba nyíló Havrano és Penyaznavölgy.

E terület legmagasabb pontjai agyagpalából állanak, ú. m .: az apró 
szemű ú. n. szienit által emelt 885™/ tengerszín feletti Koncsiar és a 780™/ 
magas Szarvaskő, továbbá a nagyszemű ú. n. szieniten nyugvó Kerling 800 
és a «Todte Beine» nevű hegyláncz 740 méter magassággal.

Az O-Antaltárna fölött a vihnyei fő völgy jobb oldalán elterülő dolomit 
és mész alkotta hegylánczolatok meghaladják a 600 métert, a többi emel
kedések magassága 4—600™( közt ingadozik.

Azon vitás kérdésre vonatkozólag, hogy melyik régibb, a mész és a 
dolomit-e, avagy a palák? — beható tanulmányok alapján kimondhatjuk, 
hogy mindenesetre a dolomit a régibb kőzet, a mennyiben azt több helyen 
és különösen a Tiszován (a vihnyei és Budnovölgyek közötti hegynyulvá- 
nyon) nagy kiterjedésben a palák alatti településben észleltük.

Az együvé tartozó agyag és quarczitpalák nagy területen elkülönít- 
tettek a finom szemű ú. n. szienittől és több helyen, ú. m.: az O-Antaltárna 
körül, a rudnói és Hodruska völgyekben sikerült a gneiszt is elkülöníteni a 
paláktól.

Bégi bányászat nyomait illetőleg Szénásfalu területén, a Vihnyevölgy 
alsó, az Erzsébet-zúzó alatti részén két kutatótárna nyomait találtuk augit- 
trachitban, egyet pedig az Erzsébet-zúzó mellett, mely utóbbi tárna lát
szólag a rhyolith és augittrachit határán előforduló édesvízi quarcztelérre 
volt hajtva.

Sokkal érdekesebbek a Kontervölgyben mutatkozó kutatási nyomok, 
a mennyiben a biotittrachit több helyen nagyon kovandtartalmú és zöld
köves módosulatformán mutatkozik, mi által az ó-antaltárnai telérek északi 
folytatására utaltatunk.

A kosariskóvölgyi felső Kraszna - Lippa nevű hegyoldalban szintén 
léteznek régi tárnák, melyek a külviszonyok és a hányókon talált kőzetek 
szerint ítélve, egy rhyolith és biotittrachit között levő quarcztelért míveltek.
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A Janoskovölgy Knazovanevü folytatásában rhyolith és augit között 
a patakban két méter vastag telérkibukkanásra akadtunk észak-déli csa
pással és 45 foknyi nyugoti dőléssel; a Kontervölgy északi lejtőin pedig 
3h szerint húzódva, egy horpavonalatot találtunk és egy akna nyomait.

A horpavonalra hajtott tárnák anyaga meszes augittrachit, mely 
azonban, kevés kovand kivételével, egyéb ércznemeket nem tüntet elő. 
A Mravistyevölgy déli, kétfelé ágazásán is léteznek kutatási nyomok, továbbá 
a vízválasztón, a Rudno és ezen völgy között vésett munkával lemélyesz- 
tett akna található, valamennyi Augittrachitban. Az akna hihetőleg össze
függésben állott a rudnovölgyi tárnanyomokkal.

Az ó-antaltárnai bányák fölötti, vihnyei völgy jobb oldali területén 
több széles biotittrachitfeltörés jelöltetett meg, melyek csapása 2—4h közt 
ingadozik és ennélfogva esetleg a selmeczi főtelérekkel genetikus összefüg
gésben állhatnak, annyival inkább, miután a főteléreket párhuzamosan 
hosszú vonalon a rudnói és csubernovai völgyekig követik.

Több e vonalon talált kutatómívelet — öntudattal vagy sem — ilyen 
telérszerű Biotittrackitfeltörésre volt hajtva; a kőzet e helyeken megváltoz
tatja petrographiai jellemét, quarczban dúsabb és kovandtartalmú, aBiotit- 
trachit porphyros módosulatát előtüntetvén.

E z e n  telérszerű b io tittrachitfeltűrések ( D a c it)  úgy lá tsz ik  a telérképzök, 
m elyekben vagy m elyeknek v á lla d ék la p já n  a mekékkó'zettel a z érczesedés 
nézetem szerin t nem  eyyedül cliem iai, de electrochem ia i fo ly a m a to k  közrem ű
ködése m ellett is bekövetkezett.

A Sikorova, nemkülönben a Hodruskavölgybe nyíló névtelen völgyben 
számtalan nyomát látjuk a régi bányamívelésnek, és különösen az elsőnek, 
a Koncziar Csucza alatti részén nagyszerű hányok kiterjedt régi bányászatra 
utalnak, mely vagy kovásult agyagpalában előforduló telérre mívelt, vagy 
talán csak ily telérszakadék vaskalapszerü kibukkanásán vaskövet fejtett; 
a névtelen völgyben mutatkozó kutatási nyomok alkalmasint az Antaltelér 
felső részeinek feltárását czélozták. Számtalan régi külmívelet nyomait 
látjuk továbbá a Klokocs keleti ereszkedőin, melyekben, a talált nyomok 
után ítélve, Gneisz és Palákban előforduló dús mágnes vaskőfészkek fej
tettek.

A felső kizovavölgyi biotittrachitfeltörések iránya eltérő a többiétől, 
a mennyiben ezek a vihnyei fővölgygyel párhuzamos irányt követnek, 
amazok pedig átszelik és azt a benyomást teszik, mintha egy messzebbre 
fekvő feltörési központ okozta sugárszerü eltolódás folytán keletkeztek 
volna.

A Kizovavölgy bal oldalában a Bumploszka felé vezető úton, majd 
egészen a vihnyei-hodrusi vízválasztóig, finom szemű, ú. n. szienit közé 
települt hatalmas, a völgy tengelyéhez párhuzamos telérkibukkanáson 
haladunk, mely meredeken nyugotnak dől, és Cseh L ajos úrnak már



2 7 8 A M. K. FÖLDTANI IN TÉZET ÉVI JELEN TÉSE 1883-RÓL.

1881-ben a bányában eszközölt felvétele nyomán ez alkalmasint a «Bene- 
dektelér» kibukkanása, mely a Kizovavölgy felső elágazásában a Calaszanti- 
tárnától kezdve egész a Bumploszkáig, hihetőleg vaskalapformán, tömérdek 
mágnesvaskövet szolgáltatott, miről a már sűrű erdővel borított nagyszerű 
hányok tanúskodnak; ezen telér a Koncziár lejtőin alatt átvonul a Sikorova- 
völgybe, hol ismét kibúvik és az imént említettem régi külbányáknak szol
gáltatta annak idejében a vaskövet.

Kizovavölgy alsó részében sikerült a felületen megjelölni azon biotit- 
trachitvonulatot, melyet az új Kizovaaknától «Hofertárna» felé vezető vágat 
valószínűleg legelőbb el fog érni; ez alkalmasint egy eddig még ismeretlen 
telér, melynek csapása a «Windischleiten» nevű míveletek felé tart ugyan, 
de bizonytalan, hogy azoknak folytatását a mélységbe képezi-e vagy sem, 
ez iránt kizárólag a «Kreutzerhndungsaltárna» keletre való folytatása fog 
biztos adatokat szolgáltatni.

A rudnói völgyben két telérképző trachitfeltörés határoztatok meg a 
Klokocshegy déli lejtőin, elválasztatván egyúttal a gneisz a paláktól; a csu- 
bernovi völgyben szintén elkülöníttetett egy dél-nyugat, észak-keleti irányú 
telérképző biotittrachitvonulat.

A Háromkirályvölgyben a biotittrachit, úgy mint a Kizovában, a 
völgy tengelyéhez párhuzamos irányban követhető, de tömegesen fordul 
elő és az augitba elágazásakat képez, melyeknek egyike a Háromkirály- 
és Kotlini- vagy Juliavölgy közötti nyereg alatt a Juliavölgyig áthúzódik.

A Háromkirályvölgyben keresztültöri ezen trachit a meszet és palá
kat, és szép kibukkanásokban a völgy tövében a palákat ismét mész és 
dolomit fölötti településben észlelhetjük, a mész és palák földtani korára 
nézve ismét példát szolgáltatván.

A vízválasztó folytatása Augittrachit, mely nagy kiterjedésben szám
talan féleségeivel a Garamfolyóig és azon túl, területünk nyugoti határáig 
terjed, délnek húzódván a hodrusi fővölgynek a Garamvölgybe való torko- 
lásáig.

E területen az utolsó vulkáni eruptiók egyikének színhelyét látjuk; a 
volt kráternyilásnak garamvölgyi része meredek sziklafalat képezve még 
fennáll, Juliavölgyi oldala pedig az utolsó lávakiömlés következtében össze
omlott és a folyásközben megmerevült lávafolyamot a Juliavölgy fenekéig 
kisérhetjük. A feltörés körüli kőzet vörös likacsos augittrachit és a még 
fennálló egyik kráterszél a Garamvölgy és Julia- vagy kotlini völgy közötti 
vízválasztót képezi.

A Klokoes észak-nyugati lejtőin szintén jelöltetett meg egy telérképző 
biotittrachitfeltörés a palákban, nemkülönben a vihnye-hodrusi vízválasztó 
«Todte beine» nevű pont nyugati folytatásán. A háromkirályvölgyi nagy
kiterjedésű tömeges biotittrachit átcsap augit és pala között a hodrusvölgyi 
területre.
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Rudnóvölgyben nagyobb kiterjedésben lett elkülönítve a paláktól mész 
és dolomit és a csubernói völgy ba.1 lejtőin a pala és nagyszemü ú. n. szie- 
nit határai megjelölve.

Az 1833-ban általam felvett terület (1. a vázlatot) a d’/f a-/g d>/g c>/g 
b,/g a>/h d>/h c,/h B,/e d’/e, c’/e, a’/e, d,/e, lapokra terjed, C s e h  L a jo s  bánya- 
geologgal pedig együtt működtem a c/gi b/g> c/h és b/h szelvényeken. E terü
letben benfoglaltatik a liodrusi fövölgynek mindkét oldala a Paradicsom- 
begytől Hodrusbányáig, innen pedig a fővölgy jobb lejtői az erlengrundi 
völgyig és a következő mellekvölgyek : az alsó- és felső-hodrusi tavak völgy
csoportja, a flóriántárnai és a józseftárnai völgyek, a stári árok a báren- 
leiteni és bachtárnai völgyek, a Letscher, Brenner és Spitzberg völgyek, 
mely utóbbi kettő C s e h  L a jo s  úr felvételével a csatolási vonalat képezi; 
északra csatlakoztam az 1882-ik évi felvételhez, azt a Yihnyei fővölgy bal
oldalán «Windischleiten»-től a Paradicsomhegyig a Predna és Sredna-Kizova 
és a schütrichsbergi völgyek területén befejezvén, nyugatra pedig Dr. S zabó  
J ó z s e f  egyetemi tanár úr felvételéhez,* mely terület a vázlaton eltérő 
vonalozása által lett kitüntetve, és híres tudósunk által már pár évvel ezelőtt 
az első behatóbb részletes petrographiai tanulmány tárgyává tétetett; további 
szíves útmutatása és közreműködese mellett e szép feladat befejezése ez 
évben hihetőleg sikerülni fog.

A körvonalozott területen elválasztatott: nagy és apró szemű ú. n. 
szienit, quarczit, mészpala, augit és bioiittrachit, de a gyűjtött kőzetanyag
nak behatóbb petrographiai tanulmányozása még sok helyen az amphibol- 
trachitnak elkülönítését is lehetővé fogja tenni.

A legnagyobb kiterjedést a biotittrachit tünteti elő, különösen a terület; 
déli és délnyugoti részében, hol tömegesen fellép, a nagy és apró szemű, 
ű. n. szienitet pedig sok helyen, úgymint a Kizova és Schüttrichsberg 
közti területen, a Flórián- és Józseftárnák felületi részén és a hodrusi felső 
tó fölött keresztültöri, a nevezett kőzetekben kisebb kiterjedésű szigeteket 
képezvén.

Quarczit a Mindszent-, Christi-Himmelfahrt-, Pál- és részben József
tárnák fölötti területen- nagy kiterjedésben lett elválasztva nagyszemü, 
ú. n. szienit és biotittrachittól, továbbá kisebb területen a Bárenleiten- 
völgyben, a Bárenleiten és letschergrundi völgyek közti hegynyulványon 
és a felső hodrusi tó fölött; az első két helyen biotit és augittrachit ahatá
roló kőzet, a harmadik helyen pedig még nagyszemü szienit szerepel e 
kettő mellett.

A quarczitban számos helyen akadni telérquarczit kibukkanásaira, 
de összefüggő vonalban ezek a felszínen nem kísérhetők, és csak a bányá-

* Petrographia i s geológiai tanu lm ányok  Selm ecz környékéről. D r. Szabó J ózsef 
F ö ld tan i Közlöny. V III . évi. (1878.)
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ban látjuk, hogy ezek az egyes kibukkanó pontok a felszíntől nagyobb 
mélységre egymással összefüggésben állanak.

A quarczit és quarczitpala alapját részint porphyros biotittrachit 
képezi, részint pedig ú. n. szienit.

A telérek majd tisztán ú. n. szienitben, majd a szienit és biotittra
chit váladéklapján lépnek fel; elterjedésük a csapásirányban délnyugot, 
észak-kelet szerint a kőzetgyűjtemény segítségével a térképen számos pon
ton kísérhető és a tömérdek kőzetanyagnak folyamatban levő petrographiai 
tanulmányozása a telérek kibukkanási vonalainak pontos megjelölésére fog 
képesíteni.

A Brennervölgy két oldalában levő telérek zavargásait nagyszerű 
eltolódások okozták, előidézve alkalmasint a legfiatalabb, azaz augittrachit 
feltörése által, mely a Ferenczaltárna szájadájától északra nagy vastagságban 
nagyszemű, ú. n. szienit és biotittrachit közé beékelődött.

A hodrusi völgyben az általános telérviszonyok az eddig bejárt bá
nyákban és a bejárhatlanokról nyert adatok nyomán a következők :

A II. József altárna, szájadájától kezdve a «Colloredo» telérig több 
kisebb telért keresztezett, ú. m. a «Markus», «Theresia», «Regina», «Sal
vator mundi», «Namen Jesu», «Simon», «Juda», «Mariahimmelfahrt» és 
«Karl der Grosse» teléreket, valamennyit túlnyomóan quarczitos-mészpátos 
csekély vastagságú telértöltelékkel.

Ezek között a «Mariahimmclfalirt» telér a legnemesebb volt, és déli 
részeiben több ideig gyakran igen érczes fejtményt szolgáltatott; északi 
részeiben állítólag kiékelődött, feltárása a Kislagrundi völgy közepéig terjed, 
a nélkül, hogy az északi hegylejtők vele elérettek volna.

A «Namen Jesu» telér a Claratárna által míveltetett, de nevezetes
séggel soha sem b írt; folytatólagosan következik a Colloredo és Antaltelér, 
melyek elseje az északi, a másik a déli völgylejtőkben létezik. Nyugotról 
keletre egymástól 500 méter távol vannak és az altárnán a közös «Rudolf» 
vagy Wrbna-akna által összekötvék.

A Colloredótelér csap sa 2—4 hóra szerint tart 30° dőléssel keletfelé; 
a csapásirányban körülbelül 1620 méterre, dőlés után a II. Józsefaltárna 
fölött 300 méterre van feltárva.

A telértöltelék gyakran két méteren túli vastagságban mutatkozik, 
laza, igen likacsos quarczból áll, mely helyenként tömörebb mészpátos 
töltelékké változik át. A mellékkőzet nagyszemü, ú. n. szienit, mely 
különösen a fedőben elpártoló telérrészek által lazul és érczrészekkel át 
van hatva.

Az e töltelékben előforduló érez polybasit és ezüstkorom, vaskovand 
és sárga horganyfény kíséretében, helyenkint antimon (Jamsonit) is 
fordul elő, melynek kristályai mechanikailag a kilugzott kvarezsejteken 
ülnek.
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Az érez a Colloredótelér bizonyos részeihez van kötve. Az érezöv t. i. 
nagy öblöt képez, melynek legmélyebb pontja a Mártonguritó míveletei- 
vel; ezen öböltől két oldalvást húzódik az éreztartás körülbelül 160 méter 
széles sávban a mélység felé dűlve, a mi ezen övön kívül esik, csak mint 
zuzany használható, némely részei egészen meddők és nem alkalmasak 
lemívelésre.

A telértöltelékben tömeges, igen szilárd, az édesvízi quarezhoz hasonló 
részek is fordulnak elő, úgymint szilárd mellékkőzetből álló hömpölyök, 
melyek quarcz által költvék, a telér ezen részei szintén meddők és nem 
értékesíthetők.

A Colloredótelérnek egy különlegességét annak telér-elpártolásai vagy 
apophysisei képezik, melyek gyakran a főtelértől 40 méter távolságra is úgy 
a fedőbe, mint a fekübe húzódnak és 80 — 120 méternyi út után ismét a 
főtelérrel egyesülnek. Északi részében eddig három ilyen elágazás ismeretes 
és valamennyi lemívelésre érdemes volt. Vastagságuk gyakran egy méter is, 
és az éreztartás átlagban dúsabb a főtelérénél.

D obrovits K ároly volt selmeczi vegyelemző szerint a Colloredótelér
ezüstérczeinek összetétele a következő :

K én . . .  .................... . .......................  2-142%
A rany és ezüst ..................... . . .  0 2 5 4
A ntim on . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  00 8 7
Ólom . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  0-328
Kéz .................... . . . .  ....................... 0-091
H o rg a n y ............ . . . .  .......................  0-112
Vas . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1-690
M ág n ézia ...................   . . .  . . .  . . .  0-158
Mész . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1-066
M anganoxydúl . . .  . . .  . . .  . . .  0 ‘093
Tim föld . . .  . . .  . . .  .......................  2-767
M agnézia és) kovandhoz . . .  . . .  0-300
Mész J kötve ..1  . . .  . . .  0-120
K o v asav . . .  . . .  .... . . .  ............ . 88-640
Szénsav . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1-068
Oxygég, víz és m aradék  . . .  . . .  1-0S4

100-000%

A Colloredótelér érczeit tehát alkotja:
Aranytartalmú k énezüst........... . . . .  0-291%
Kén-Antimon... . . .  . . .  . . .  . . .  0'120
Kén-Ólom .... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  0-378
Félig kénréz (CmS) . . .  . . .  . . .  0'112
Kénhorgany ............. . . .  . . .  . . .  0-167
Kettős kénsav (F2S2) . . .  . . .  . . .  3-586
Szénsavas magnézia. . .  . . .  . . .  . . .  0-332

mész . . .  . . .  . . .  . . .  1903
c manganoxydal... . . .  . . .  0150
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Vasoxyd . . .  . . .  . . .  .............. . . .  006 8
Tim föld  (AliCs) . . .  . . .  . . .  . . .  2-767
M ágnézia és} kovasavhoz . . .  . . .  0-300
Mész j kötve . . .  . . .  . . .  0-120
K o v asav . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  88-640
Víz és m a ra d é k .................... . . .  . . .  T066

100-000°/o

A kohóüzemnél pedig következők a salakba menő alkatrészek:
Magnézia ... ... ... ... ... ... 0458%
Mész ... — — ... ... ... 1'186
Manganoxydal ... ... ... ... ... 0-093 U>asikus alkatrész
Vasoxydal _______________  2-767 4'565°/o
Timföld ... ... ... ... ... ... 0-061
Kovasav ... ... ... ... ... ... 88-640

Az Antaltelér úgy mint a Colloredótelér ú. n. szienitben fordul elő, 
I — felé csapva, 32° keleti dőléssel; csapásirányban 900, dőlésirányban 
pedig 280 méterre van feltárva az altárna színe fölött. Délfelé a telér triász- 
féle mészkövek által szertezúzódván, két részre oszlik, melyek az ott eszkö
zölt feltárások szerint azonban eddig meddőknek bizonyultak. Az Antaltárnai 
telértöltmény vastagsága ritkán haladja túl az egy métert, és mészpátból 
áll, mely a felső színtájakon, különösen a feküben, quarczczá változik át. 
Az ércztartás gyéren behintett fészekformán vörösezüstércz, Argentit és 
Stephanit kevés ólomfénynyel, ritkábban rézkovanddal, míg a mellékkőzet 
sárga fényiét és vaskovandot meglehetős gyakran tüntet elő.

Igen ritkán egyesülnek az egyes fészkek nagyobb és nevezetesebb cso
portokká.

A «Babtiszt János» schöpfertárnai hatalmas telér, nemkülönben az 
ezt elvágó úgynevezett «Morgenkluft» kibukkanásai a felszínre, meg lettek 
határozva, és úgy látszik, miszerint a «Morgenkluft»-nak folytatását nyu
gatra a kincstári melangóér képezné. Biotittrachit számos ponton jelöltetett 
ugyan meg a felületen, de a telérek anyakőzete mégis főleg nagyszemű, 
ú. n. szienit. Az általános csapás dél-nyugat, észak-keleti, a dőlés pedig 
keletfelé 30—50° közt ingadozik, a telérvastagság 0*40—6 méter között; 
úgy csapás, mint dülés szerint, a telérek kevés zavargást mutatnak.

Nyugatra a telértöltelék főleg quarcz, északra pedig követi ezt még 
likacsos mészpát; az érczimpregnatio mint polybasit fordul elő, és jelenleg 
egy méter vastagon világíttatik meg a bányában; az arany-ezüttarta om
4—600 és több gramm métermázsánként és e szerint ezen telep jelenleg 
Magyarország leggazdagabb arany-ezüstbányáinak egyike.

A «Thiergarten» telér csapása 2 hóra szerint észleltetett keleti dőlés
sel, vastagsága D3—2 méter között váltakozott; telértölteléke likacsos, 
üszögös quarcz mészpáttal. A Katharinatárnával ezen telér helyenként érez-
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tartalmuan táratott ugyan fel, de úgy látszik, hogy a fejtésre nézve szerepet 
soha sem játszott, ennél sokkal fontosabb volt a fedő érezér és a szintén 
a fedőben levő Katharinaér. Mind a kettő tetemes érezmennyiségeket szol
gáltatott, a miről a felületig érő evések tanúskodnak; a bánya mostan par
lagon hever.

A finsterorti bányatelep három telért mivel t. i. a fedő, a fekü és a 
Brennertelért; a főcsapás 1—2 hóra, a dőlés 49—60° keletre, a telérvastag- 
ság 1 cm.—6 méterig váltakozik, fekü- és fedőkőzet e bányában mindenütt 
a nagyszemű ú. n. szienit.

A fedőtelér tölteléke quarcz érczimpregnatiókkal, a feküteléré szintén 
quarcz, melyben az érczesedés rendesen oszlopszerű; a fedőben barnapát 
is mutatkozik; a Brennertelér töltménye végre szintén quarcz érczimpre
gnatiókkal, mind a három telérben az érez mint proustit és pyrargirit 
(kénezüst és arzén) fordul elő.

A három telér sehol sem szeli egymást, de gyakran egymás mellett 
húzódnak és akkor rendesen gazdagabbak.

Az érczoszlopokat és lapos érczlemezeket gyakori eltolódások hirtelen 
meddővé teszik, mely körülmény e telérek szabályos lefejtését rendkívülien 
megnehezíti.

Az 1883-ban általam felvett terület földtani viszonyainak magyará
zatára 670 drb mintakőzet szolgál, melyeknek folyószámai a barométerrel 
meghatározott gyűjtőhelyen, a térképen is fel lettek jegyezve, a felvétel 
közben bejárt bányákban pedig 40 drb különféle, a telérviszonyokat és az 
érczelőfordulást ábrázoló látványos példány lett gyűjtve.

Nem mulaszthatom el végre köszönetét mondani mindazoknak, kik 
feladatom keresztülvitelében minden tekintetben támogatni szívesek voltak. 
Első sorban P éch A ntal bányaigazgató és miniszteri tanácsos úrnak, továbbá 
V eress J ózsef bányatanácsos, Z enker W enczel , M áday Aladár, S zent- 
istványi G yula és N apravnik H ugó bányatiszt uraknak.
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I R O D A L O M .
S e e m a n n  G á b o r  : A z  á sv á n y ta n , kőzet- és fö ld ta n  a la p vo n a la i p o lgári isko 

lá k  I .  és I I I .  osztá lya  szám ára  (írta Seemann Gábor, polg. isk. tanító) 
84 ábrával és egy ásványtani térképpel.* Budapest, Lauffer Vilmos 
tulajdona 1883. Ara 70 kr.
Az előttem fekvő körülbelől 6 ívnyi (8-ad rétben) tankönyv ezélszerütlen be

osztásánál, a felkarolt anyag hiányos kezelésénél és legfőképen számos tudomány
ellenes hibájánál fogva — jónak épenséggel nem mondható.

Minden bevezetés nélkül bocsátja előre a szerző az ásványok leírását, s csak 
ezután közli az általános részt. A könyvnek ez a berendezése nem nagyon szeren
csés, minthogy mindjárt az első ásvány — a kősó — leírásánál sok oly fogalommal 
találkozunk, melyeknek magyarázatát csak a második részben adja. Ilyenek például 
a jegecz (kristály), szövet, keménység természettani tulajdonságok, chemiai tulaj
donságok, egyszerű, összetett test, chemiai képletek stb. stb. — Mindezen fogalma
kat az illető tanárnak, ha a kősóról beszélni akar, elő kellett adnia a kősó leírása 
előtt, vagy pedig a kősót választva példának, ezen és evvel tett kísérletek által is
merteti meg a tanulóval mind az említett fogalmakat; de utólag — ha egyáltalában 
sikert akar aratni — ezt nem teheti.

Nem lehet azonban czélom a követett beosztás czélszerűtlenségéről többet 
szólanom, ezt is csak mellesleg érintettem meg, hanem térjünk át a tárgyi helyte
lenségekre.

I. osztály, sóféle ásványok: 1. Konyhasó (nem «Iliaht», hanem Halit NaCl) 
«< A konyhasó előfordul a természetben jegeczedve, de szabálytalan darabokban is 
mint kősó, porsó» ; —jegeczedve a kősó aránylag csak ritkán fordul elő a bánya
vizekben vagy egyes a kősó-tömzsben lévő üregekben, melyekben a sóoldat meg
gyűlhetett ; szabálytalan darabokban pedig legfölebb a sóházakban látható. A kősó 
rendes előfordulása a tömzs és anyaga szövetre nézve kristályos (jegeczes); porsót 
csak a kivirágzás szolgáltat olyan helyeken, hol a kősó oldott állapotban fordul elő, 
pl. a tengerpartokon — vagy sóstavak és kősótömzsök környékén. — «Béláikat a 
vagy szövete szemcsés, rostos, magvas». — Hogy mit ért szerző a «magvas szövet» 
alatt, az előttem és talán mások előtt is rejtély. Elmondja továbbá, hogy a kősó 
színe «fehér, szürke, ritkábban veres, kék, sárga, ha idegen ásványokkal (haematit, 
malachit, azurit) van egyesülve». A kősó legtökéletesebb alakja a jegecz legtöbbször 
színtelen szokott lenni, mit szerző meg sem említ, a mi a színes módosulatokat 
illeti, úgy szerző nagyon téved, ha azt hiszi, hogy Haematit, de különösen Malachit 
és Azurit okozzák amazok festését, a mennyiben bebizonyúlt, hogy még a vörös 
színű kősóban sem mindig Fe2 0 s a festő anyag, hanem szerves testek ; hasonlóké
pen idéztetnek elő a zöld meg a kék színek parányi bacillariák vagy más esetekben 
bitumenes anyagok által. Mind ezen színes módosulatai a kősónak színüket hevítés 
közben csakhamar elveszítik és fémekből álló festő anyagokat mindeddig még nem 
sikerült bennök kimutatni. — A kősó vízben való oldhatóságáról szólva, azt állítja

* E  közlem ény m ár jan u á rb an  ki volt szedve, de a ja n u á r—m árcziusi füzetből 
tárgyhalm az m ia tt k im arad t. Szerk.
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szerző, liogy «3 rész (mérték)» «víz 1 rész sónál többet feloldani — nem képes, 
mert akkor már a víz egészen el van telve sóval.» — A tudomány által megállapí
tott tényeket ily módon megnyirbálni nem szabad, a dolog így áll: 100 súly rész 
víz képes közönséges bőfoknál 35‘9 s. r. (tehát csaknem 36 s. r.), 100° C.-nál pedig 
39'9 s. r. (tehát csaknem 40 s. r.) kősót feloldani, többet feloldani nem képes, a 
víz ilyenkor már egészen telítve van. — «A só a nedvességet még a levegőből is 
magába szedi, azért szokott néha a sótartóban olyan nedves lenni.» — Ezt a kősó
ban kis mennyiségekben mindig jelenlévő CaCla és MgCla okozza. — «Körömmel 
nem karczolliató, de a vasnak igen könnyen enged, azért az ásványok keménysé
gének 2-dik fokát képviseli». — Ezen eljárás által a kősó keménysége még nincsen 
eléggé pontosan megállapítva, miután még a Calcit is igen könnyen karczolha tó a 
vassal, a Fluorit pedig már nehezebben.

A chemiai tulajdonságokat így adja elő : «A só nagy bőségben elolvad és el 
is párolog. Lángba íartva, szétpattogzik és a lángot sárgára festi (nátrium)». — 
Olvasztás és lengítés által megváltoztatjuk a kősó halmazállapotát, de nem a chemiai 
összetételét. — Ezek tehát határozottan nem chemiai, hanem physikai tulajdon
ságai a kősónak, valamint a pattogzás sem a lángba való tartásnál; megjegyzendő 
különben, hogy nem pattogzik minden kősó. A lángnak sárgára való festetése azon
ban már chemiai processusokon alapul. — «A kivirágzott sóból a tiszta sót iszapo
lás vagy lúgozás által nyerik.» Iszapolás és lugozás két különböző dolog. — VIL 
«Válfajok. A konyhasónak olyan változatai nincsenek, melyek nagy részben eltérő 
tulajdonságokkal és így más-más elnevezéssel bírnának. A konyhasó tehát válfajok
kal nem bíró nemet (Aid) képez.»— Ez a mondat egészen fölösleges, különben 
válfajok oly értelemben mint a zoológiában és botanikában nem léteznek a niine- 
ralogiában; a színezésben vagy pedig a chemiai összetételben némi eltéréseket 
mutató ásványegyedek módosulatoknak (féleségeknek. Varietäten) neveztetnek. — 
Egy igen sajátságos állítás a következő, szerző el akarja hitetni tanítványaival 
hogy a «vielicskai sótelep 750 hosszú, 150^m széles és 380*7 vartag» (!?), 
valamint az is hihetetlen, hogy a só azért óvja meg a húsneműeket a rothadás
tól, «mert azok nedvességét magába veszi», nem azért, hanem azon tulajdonságá
nál fogva, hogy azon chemiai bomlást, melyet közönségesen rothadásnak neve
zünk, képes meggátolni.

S ily módon folytatja szerző az egyes ásványok leírását. A következőkben 
csak egyes feltűnőbb tévedéseire akarok utalni, a melyeken szemem a munka át- 
lapozgatásánál épen megakadt.

Ilyenek: «A keserűsónak különös vegytani tulajdonságai nincsenek» (?) — 
A keserüsónak vegyképlete nem csak MgSCh, ehhez járul még 7ILO is. A Fauserit 
nem válfaja az Epsomitnak, hanem egy külön önálló faj. Hasonlókép mint a keserű- 
sóban, úgy a timsóban 24HaO, a Szódában IOH2O, a Mirabilitben IOH2O, a Me- 
lanteritben 7 H2O, a Chalkantitban 5 H2O és a Boraxban 10 H2O foglaltatnak, mint 
lényeges alkatrészek. A jegeczvizet nem szabad így tetszés szerint elnegligálni! — 
«A sók savból és még egy fémes ásványból állanak». — Ezen definitiója a sónak 
teljesen hamis, mert a só (a normál) vegyülete egy savnak valamely bázissal ; 
vagyis praecisebben, egy olyan vegyület, a melyben a sav hydrogenjének minden 
egyenértéke valamely más positiv elem által van helyettesítve; de vannak ezen 
kívül még más sók is.

2 8 5
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Áttérve a II. osztályra, a kovamentes «kövek»-re, először is a csekély, azután 
pedig a nagy keménységuekkel foglalkozik. A Calcit leírásánál olvassuk: «Ikrek és je- 
geczbevonások (paramorphosis) gyakoriak.» Szerző nagyon téved, ha a jegeczbekér- 
gezéseket paramorphosisoknak tartja ; — a Calcit leírását így folytatja: «Nevezetes 
tulajdonsága, hogy egy-egv jegecz alakja számtalan módosulatban találtatik, azért 
azt mondjuk a mészpátra, hogy az sok-alakzatú.» — Az olvasó csak sejtheti, hogy 
szerző azon nagyszámú alakokra akart utalni, melyek a Calciton mostanáig észlel
tettek (Irby 1878-iki munkája szerint a Calciton 156 alak van biztosan kimutatva), 
de maga is be fogja látni, hogy nagyon homályosan fejezte ki magát. — Szerző 
nagy előszeretettel használja az «alaktalan» kifejezést és alkalmazza a Calcitra, 
Fluoritra, Gipszre, Gránátra stb. Ez határozottan tévedés; olyan ásványok, melyek 
kristályosodva és kristályos szövettel fordulnak elő, — mineralogiai szempontból 
sohasem lehetnek alaktalanok (amorph). Szintúgy téved a szerző, midőn azt állítja, 
hogy: «az átlátszó darabok (Calcit) a fénysugarakat megtörik, azért az alattok lé\Ő 
képet kétszeresen mutatják (kettőző pát)», — e tünemény a Calcit kettős sugár- 
törésén alapszik; a sugaraknak közönséges megtöretése (pl. üvegnél) még nem 
elegendő arra, hogy valamely képet kétszeresen lássunk. — A Calcit hasadásáról 
szólva, helyre kell igazítanom szerző azon nézetét, mely szerint a Calcit «lemezekre» 
hasítható ; a Calcit három irányban hasítható, s a hasítás eredménye a törzsrhom- 
boeder. — Ha égetett meszet (CaO) vízbe dobunk, az nem «élenyűl», hanem a 
hydrátja képződik, s ez az oltott mész.

Az Aragonitot helytelenül nevezi «Aragóniái mészpát»-nak.
A szétomlott Dolomit tudományos neve nem «kőpor» ; alakja ugyan por, de 

hogy megkülönböztethessük más ásványok porától, hozzá szoktuk tenni a Dolomit
jelzőt, tehát Dolomitpor.

Alakjánál fogva a Spinellt a Rubinnal nem fogja összetéveszteni senki.
A Kalait (Türkiszj vegyalkata 2 AI2O3, P2O5, 5 H2O (és nem AhOs, P 2 O 5 ,  H2O).
A IH. osztályt képezik a kovatartalmú ásványok, melyben 3 alosztályt kü

lönböztet meg: a)  kövek, b)  földek, c)  csillámok. — A kövekhez sorolja a quarczot 
és az opált, mely utóbbiról azt mondja, hogy «előfordul legtöbbnyire a kőzetekbe 
belé nőve s onnan kell kifejteni, de a sziklahasadékok falán fennőve és némely 
vizekben is találtatik mint réteges kiválás». -— Ily módon csak a laikus írhatja le 
az opál előfordulását.

Ugyan ezen alosztályban tárgyalja az Obsidiánt is, melyet már régen kiküszö
böltek az ásványok sorából, és közli annak ásványtani képletét is (SÍO2, AkOsKsNaa) 
mely egyáltalában és különösen ilyen alakban nem is létezik ; — elmondja továbbá, 
hogy «belalkata földes», — azt valóban szeretném tudni, hogy hol láthatott szerző 
földes Obsidiánt. — Az Obsidián előfordulását következőkép adja elő: «a szabad 
gömböket vulkáni kőzetekben, vízmosásokban, máskor meg erekben találják». 
Pontosabb adatok és több praecisitás itt sem ártottak volna. — A szurokkő, horzsa
kő, gyöngykő nem képezik féleségeit az Obsidiánnak, hanem a jelenleg uralkodó 
felfogás szerint valamennyien Trachyt-módosulatoknak még pedig a Trachytok 
hyalinos módosulatainak tekintetnek. Tokaj-IIegyalján főleg valódi Obsidián (és 
nem Szurokkő, a mely csak alárendelt) fordul elő.

A tajtkő (horzsakő) főlelőhelye nem a Yesuv, hanem a Lippari szigetek.
A leucitról nem mondhatjuk épen, hogy «gránátalakú földpát».
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A faggyúkőről beszélve, felsorolja ennek alkatrészeit: «faggyúföld, keserű
föld (magnesia), kovasav és víz». Hogy mit ért ez esetben faggyúföld alatt, azt 
nem magyarázza.

Áttérve a földekre, leírja az agyagot és a kaolint. Előbbi nem képezi az 
ásványtan, hanem a kőzettan tárgyát; az utóbbiról pedig az állítja, bogy «hasítani 
lebet»! Igen kitűnő hasadást (oP szerint) találunk a Nakritndl, de nem a kaolin
vagy porczellánfóldnél.

A csillámoknál a muscovit két opt. tengelyét a következő, valóban köny- 
nyelmű módon fejti ki. «A kálicsillám átlátszó és ha rajta keresztül nézünk és egy 
bizonyos rajz felett körülforgatjuk, akkor két irányban lehet a rajzot egyszerre 
látni. A kálicsillámnak tehát két látási tengelye van»(!).

A következő IV. osztályban a fémes ásványokról szólván, több helyen fontos 
lelőhelyeket hagy ki, ilyenek az aranynál Verespatak, a platinánál Oláhpián, a 
higanynál Szlana stb. A termés-ólomnál beszél az ólom használhatóságáról; ezt 
inkább a galenitnél tehette volna, minthogy a termés-ólom csak nyomokban és 
nagy ritkaság gyanánt szokott előfordulni. Előfordul e szakaszban még több ilyen 
hasonló hiba, a melyeknek felsorolását tértink nem engedi.

A második részben foglalkozik szerző post festum a mineralogia általános 
fogalmaival és kifejezéseivel. Itt azonban a legnagyobb helytelenségekkel és fur
csábbnál furcsább kifejezésekkel és mondatokkal találkozunk. Mindjárt az első 
definitió: «Ásványoknak nevezzük azon életnélküli testeket, melyek földünket 
alkotják», — hamis, minthogy ez nem zárja ki a fossil állati és növényi marad
ványokat és a kőzetnemeket.

Épen oly téves az alaktalan fogalmának a definitiója. «Alaktalanok azon ásvá
nyok, melyeken a lapok elhelyezkedése és módosulása oly rendetlen, hogy azokon 
semmi szabályosságot pem találunk. Ilyen a legtöbb szilárd ásvány és ezeket 
vaskosoknak is nevezik, továbbá a folyékonyak és légnemtíek». — Erre nézve 
ajánlom szerző figyelmébe dr. Szabó J. ásványtanának 100—102. lapjainak figyel
mes átolvasását. — A következő mondat szintén mutatja, hogy szerző az ásványtan 
alapfogalmaival nincsen tisztába : «Megesik azon eset, hogy egyik jegecz a másikon 
mintegy keresztülhúzódik és úgy néznek ki, mintha egymásba belé volnának ékelve. 
Ezek ikerjegeczek». — «A jegecz lehet szabad . . .  és odanőtt, ha a természet az 
anyakőzethez odaragasztotta» ! — Egy igen furcsa példával illustrálja a pseudo- 
morphismust . . . «pl. a földpát-krystály elhordatik és helyébe a víz agyagföldet 
seper.» — Epen ilyen téves a paramorphismus magyarázata . . . «Mikor meg egy 
ásvány anyaga más ásvány jegeczeit réteggel vonja be, akkor előáll a bekérgezés 
(paramorphismus). Ezt látjuk pl. a mészkőnél akkor, ha kovajegeczeket bekérgez »(!?)•

Következik a krystallographiai rész; itt csak azt jegyzem meg, hogy az 
egyhajlásu rendszernél nem mindig a leghosszabb tengely egyszersmind a fő
tengely.

Az előfordulás módja: «Rétegnek nevezzük azt a módosulatot, midőn az 
ásvány a kőzeten mintegy elterül és azt véknyabban-vastagabban beborítja. Zár
ványban akkor jön elő az ásvány, ha a kőzetbe belé van szorúlva, de abból könnyen 
kifejthető. Szabad darabok azok, melyeket a kőzetből kifejteni nem szükséges, 
mivel amúgy is kiemelhetők». Ezek mind rosszúl értelmezett fogalmak. — Rend
kívüli naivitással írja le szerző a lelőhelyek fontosságát: «. . .  aztán meg a találás
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helyének tudása által még egy idegen ásványdarab megismerésére is rájöhetünk, 
így pl. Tokaj vidéke igen szegény ásványokban, de azt meg tudjuk, hogy az obsi- 
dián ott nagy mennyiségben találtatik s az obsidiánt magát nem ismerjük. Ha 
most a kezünkbe adnak egy darab ásványt és azt mondják, hogy Tokajban lelték : 
bizonyára kitaláljuk az idegen ásvány nevét; . . . nemcsak a magyarországi lelő
helyeket kell ismerni, hanem a külföldi lelőhelyek tudása is sok esetben szükséges, 
szépnek pedig mindenkor szép».

Hű pendantja a mineralogiai résznek a Kőzettan, melvlyel a munkát befejezi. 
Ebben is csak úgy hemzsegnek a nagyobbnál nagyobb hibák. Csak néhányat akarok 
itt fölemlíteni. — Az összetett és törmelékkőzetek definitiója hamis. — A víz nem 
terjengős, hanem cseppfolyó test. — Sóskuton cerithiummészkő, Bakonybélen 
nummulitmészkő fordul elő és nem megfordítva. — Az egyszerű kőzetekkel itt 
nem foglalkozik, egyszerűen csak neveiket sorolja fel és utal a mineralogiai részre, 
ez mindenesetre nagyon kényelmes eljárás ! — Az összetett kőzeteket pedig nagyon 
felületesen tárgyalja. — Szólván a «sziklaomladékokról», azt mondja el róluk, hogy 
«máskor meg kisebb völgyeket is kitöltenek (morénák)»(?). . . «Vándorkő, ilyen 
van Budán a Gellérthegy nyugati lejtőjén»(!). Csak nem azt az édesvizi mész- 
tuskót gondolja, mely ezen képletnek utolsó maradványa ? (a többit ugyanis már 
rég lefejtették és elhordták).

Áttérve a vulkáni törmelékekre, a bombákról következőleg szól: «a vulkáni 
hamuval néha nagyobb kődarabok 1000 'm/ magasságra is kilöketnek a vulkánból, 
melyek belül üresek. Ezeket vulkáni bombáknak híják».

Mindezek után még csak egypár általános megjegyezni valóm volna. Irálya 
nem mondható jónak, sokszor találkozunk a mondatok halmazával, a nélkül hogy 
megtalálnék a logikai összefüggés és sorrend fonalát; sőt több helyen még az 
interpunctió is kifogásolható. Sehol sem használ szabatos és a tudomány mai 
állásának megfelelő kifejezéseket, mi pedig nem lett volna olyan nehéz, ha 
eh-. Szabó J. ásványtanát, a melyre előszavában hivatkozik, nagyobb gonddal hasz
nálta volna kútforrásul. Kiváló előszeretettel használja azon szerencsétlenül alko
tott és mai napság az illetékes körökben már egészen kiküszöbölt mineralogiai és 
cliemiai elnevezéseket, mint «dülényalj», «kigyókŐ», «faggyuföld», «szikeny», «liain- 
vany» stb., rhomboéder, Serpentin, magnesia, natrium, kálium stb. átalánosan 
elfogadott internationalis nevek helyett.

Az ásványok tulajdonságainak 10 csoportba való beosztása erőltetett és indo
kolatlan. «I. Alak. II. Béláikat. III. Természettani tulajdonságok. IV. Vegytani tulaj
donságok. V. Alkatrészek. VI. Előfordulás módja. VII. Válfajok. Vili. Találás helye. 
IX. Alkalmazás. X. Rendszer». Sok helyen maga is zavarba jött, hogy mit mondjon el 
egyik vagy másik czím alatt. — Az első ásvány leírásánál kiírta még e 10 czímet, a 
következőknél pedig már csak a római számokat alkalmazta, mi által arra kény
szeríti a tanulókat, hogy egy-egy ásvány leírását 10 részre darabolva tanulják be.— 
A mineralogusok csak 5 ilyen pontot különböztetnek meg, s az ásványok leírásánál 
megtartják ugyanezt a sorrendet, de nem darabolják azért fel, hanem inkább arra 
törekednek, hogy az minél összefüggőbb legyen. «A dispositiók szerinti előadás» 
az ásványtanban nem olyan «üdvös», a minőnek szerző tartja. Szerző, ki előszavá
ban azt állítja, hogy több évi tanítói pályáján mindig nagy barátja volt az alapos
ságnak, a módszernek és rendszeres összefoglalásnak, e könyv megírása által saját
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ságos ellentmondásba jött önmagával, mert mindezen jó tulajdonságok kifejezését 
könyvében hiába keressük.

Mind ezekből pedig újból az tűnik ki, hogy jó tankönyvet írni, — kivált az 
elemi tanításra — igen nehéz, de a kellő és alapos szakismeretek nélkül valóban 
lehetetlen! Dr. Schafarzik Ferencz.

A. G runow . Beiträge zur Kenntniss der fossilen Diatomeen Oesterreich-
Ungarns (mit 2 Tafeln). Beitr. zur Pal. Oest.-Ungarns und des Orien
tes, herausgegeben von Mojsisovics und Neumayr. II. Band. p. 136.

Szerző a monarkhia több pontjáról származó csiszoló palát és kovalisztet 
vizsgált meg, s ezek között három magyarhoni lelőhelyről való anyagot is. 
Ehrenberg volt az első, ki Jastraba, Zamuto és Mocsár vidéki csiszoló palákból Dia- 
tomeákat nagy számmal írt le ; utánna foglalkozott Wissinger Károly a mocsári 
Diatorna Pelittel. (Földt. Közi. III. p. 168.) Neupauer János pedig a czekeházai 
rhyolith-esiszolópala, a szurdok-piispükii, szurdoki, tályai csiszoló pala, a gyöngyös
patai, demcndi és aradmegyei (Kavna) csiszoló palában lévődiatomeaceákat tanul
mányozta; ismertette, továbbá az arkai, korláti, körmöczi, Aranyos melletti és 
erdöbényei csiszoló palák ásatag diatomacea faunáját. Akad. math, természettud. 
közlemények. V. 1876 p. 184-—206. III tábla rajzzal.

Az előttünk fekvő munkában pedig Grunow a Dubravicza (Beszterczebánya 
közelében), Tállya (Tokajliegyalja) és valószínűleg a Szántó (Abaujmegve) melletti 
Kis-Kcr vidékeiről származó példányok górcsövi vizsgálatával foglalkozik

Dubraviczától kb. 70 fajt sorol fel, a melyeknek nagy része új ; ezek közül 
különösen kiemelendő Surirella dementis, Grun., Cymbella insignis, Grun., Náci
ddá- Sturii, Grun. és a négyszögű Staurosira Harrisonii, Grun. A dubraviczai csi
szoló pala felső mioczén korú.

A tállyai szármáti csiszoló palából 24 fajt sorol fel, a melyek az Epithemia, 
Synedra, Staurosira, Nitzschia, Cocconeis, Amphora és Mastogloia nemekhez tar
toznak.

A kis-kéri ismeretlen korú anyagból csak egy praeparatum állott rendelke
zésére, a melyben 19 alakot ismert fel, s míg az előbbi két helyről származó anyag
ban előforduló alakok határozottan sósvízre mutatnak, addig ezen utóbbiak inkább 
gyengén sósvízi lerakódásra utal. A leírt Diatomeák legnagyobb része még jelenleg 
is él a tengerekben algákon és egyéb növényeken élősködve.

Schafarzik Ferencz.

F öldtani Közlöny. XIV. köt. 1884. 1 9
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TÁRSULATI ÜGYEK.
JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL.

I I I .  S Z A K Ü L É S  1 8 8 4 .  Á P R I L I S  2 -I K Á N . *

Elnök : Dr. S zabó  .Jó z s e f .

1. Matyasovszky -Jakab : A káromszéki -s különösen a sós mezői petróleum 
területnek geológiai viszonyait ismertette és a hely színén szerzett tapasztalati 
adatok alapján következtetéseket vont a petróleum tartalmú rétegek elterjedésére 
és gyakorlati kiaknázhatóságára nézve is.

Összegezve a tárgyalt földtani viszonyokat, azt látjuk, hogy a Sármezőn és 
közvetlen környékén átkutatott terület három petroleum tartalmú színtájat rejt 
magában, és pedig:

1. A legfelsőbb színtájhoz a gipsztartalmú homokos-agyagos rétegek tartoz
nak, melyek a közeli Chersa vidékén is ki vannak mutatva. Kezdeties módon, de 
régóta s nem csekély mennyiségű kőolajat bányásznak belőlük. Ezek a rétegek 
Sósmezőnél is el vannak terjedve.

2. A középső színtájat a menilitpala csoportja képviseli, melynek naphta és 
ozokerit-tartalma számos kibukkanáson s a lemélvesztett kutató aknákban kimutat
ható. — Főleg a Galicziában tett tapasztalatok szerint a menilitpala-csoportnak 
nincs nemzetgazdasági jelentősége, miután kőolajban igen szegény, sőt meddő, 
miért is a legtöbb, gazdagabb kőolaj-exploitatio elérését czélzó kísérlet eredménye 
nem volt kielégítő. De tekintetbe véve azt a körülményt, hogy a menilitpala-csoport 
Sósmezőnél a galicziaitól abban tért el, hogy itt vastag, durva homokkőpadokat 
zár magába, ennélfogva itt nagyobb kőolajösszegyülemlést lehet föltenni.

3. A legmélyebb és legjelentékenvebb színtájat a Ropianka-rétegek képezik, 
melyek az V. számú aknával érendők el. Úgv a földtani viszonyok, valamint azon 
gazdag olajnyomok, melyek Galiczia, különösen pedig Sloboda rungurska vidéke 
legjobb viszonyaival teljesen megegyezők, feljogosítanak mind minőségi, mind 
mennyiségi tekintetben a legjobb eredmény reményére.

Eloszlatandó azon többé-kevésbbé alapos aggodalmat, mely a magyarországi, 
azaz a Kárpátok déli, illetőleg nyugati szélén eszközölt olajnyerés kedvezőtlen 
eredményein alapul, melyet a Sáros-, Zemplén-, Ungh- és Máramaros megyék terü
letén a többé-kevésbbé okszerűen tett kutatások -— sajnos — bizonyítanak, külö
nösen azon körülményt kell itt kiemelnem, hogy a háromszéki petroleum terü
lete a keleti Kárpátoknak majdnem kizárólag keleti lejtőjén van , és hogy 
teljesen a moldvai petroleumöv csapásába esik, hol is Sósmezőtől északra, So-

* Márcziusban a társulat nem ta rto tt ülést.
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loncz, Majnesti és Slanik táján évek óta a kőolaj aknázása nyereséges, más
részt ismét ezen kőolaj-öv Sósmezőn túl, messze délre, kétségtelenül folytatását 
képezi annak, mit számos petroleum-kibukkanás bizonyít, s itt csak a gelenczei 
petroleum-forrásra utalok, mely Sósmezőtől 35 kilométernyire (toronyirányban) 
épen dél felé a Kóróbércz lábánál, a Putna völgyében van. — A felliozottakból azt 
látjuk, hogy Háromszékben egy nagy reményekre jogosító petróleum-területtel van 
dolgunk.

2. Dr. Schmidt Sándor Pelsöez-Ardó ásványairól értekezett s e gömörmegvei 
község határában fekvő gálma-bányának ásványai közöl a Smithsonit, Cerussit és 
Anglesit kristálytani sajátságait és képződési viszonyait fejtegette. Valószínűnek 
tartja, hogy a pelsőcz-ardói zinkcai honát az ottani Spitaler it elmállásából keletke
zett, a miből a bányaművelésre hasznos következtetéseket vonhatni. (Előadásának 
rövid kivonata s a hozzá fűződött megjegyzések a jelen füzet rövid közleményei 
rovatában.)

3. A titkár jelenti, hogy dr. H ö r n e s  R u d o l f , egyetemi tanár Gráczban a tár
sulat rendes tagjai sorába óhajt lépni; ajánlja H a l a v á t s  G y u l a . — Egyhangúlag 
megválasztatott.

IV . S Z A K Ü L É S  1 8 8 4 .  M Á JU S  7 - I K É N .*

Elnök: Dr. Szabó József.

1. Matyasovszky Jakab két tárgyról terjesztett elő közleményeket. Első köz
leményében az Ammonites (Stephanoceras) macrocephalum, Schlotheim, fajnak egy 
magyarországi új lelőhelyéről értekezett. (L. fölvételi jelentését a jelen füzetben.) 
— Második közleményében megismertette a m. kir. Földtani Intézetnek technikai 
tekintetben fontos agyag- és rokonnemű kőzetgvüjteménvét. (Ez a kérdés a jövő 
őszi-téli ülésszak folyamán ismét napi rendre kerül s akkor majd részletesebben 
fogjuk ismertetni.')

E második közleményhez dr. Szabó József járult néhány adatos megjegyzés
sel. Az olaszországi osztályozás értelmében ajánlja az agyagnemüek egyik külön 
csoportjául a festőföldek (térré coloranti) fölvételét, a mely részben már benne is 
foglaltatik az előadó által felsorolt csoportban. Ezután megismerteti, mily prakti
kus czélokra használják Andernach vidékén a trasz-kőzetet: az anyagot alkalmasint 
kevés mészszel keverve téglává alakítják s a nélkül hogy kiégetnék, építkezésre 
használják.

2. Telegdi Both Lajos bemutatta a Lajtait egységnek és közeli környékének 
építőköveit, és más efféle monumentálisabb építkezésekre használatos kőzetanyagát. 
Röviden vázolva e vidéknek geológiai alkotását, kiemeli, hogy az első helyet mint 
ipari tekintetben fontos kőzetek a lajta- és részben a sz/irmátkorú mészkövek fog
lalják el. A nevezetesebb kőbányák ismertetésére áttérve, előadása folyamán soroza-

E szakülés nem a M. tud. Akadémia bizottsági termében, hanem a m. kir. 
Földtani Intézet helyiségében tartatott.

1 9 *
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tosan bemutatta az illető kőzeteket részint koczkamintákban (a melyek már a m. 
kir. földtani intézet mintakőgyüjteményében vannak elhelyezve), részint pedig a 
geológiai fölvételek és vizsgálatok documentumait képező kézi példányokban. Ezzel 
kapcsolatban egyszersmind az ismertetett kőzetek gyakorlati felhasználásának a 
módját és piaczait is felsorolta, kiemelve, hogy ez a vidék a monarchia egyik nagy 
centrumához Bécs városához fekszik legközelebb s ennélfogva az építő anyagok 
legnagyobb részét oda szállítják, elannyira, hogy Bécsben alig találni a régibb s 
még kevésbbé az újabb monumentális középületek közt egyet-kettőt, a melynek 
anyagát jó részben ne ez a vidék szolgáltatta volna. Igv tehát a Lajta-hegység 
építőkövei jelentékeny kiviteli czikket képeznek, de hogy a nagy forgalom arány
lag mégis kevés hasznot hajt az országnak, annak az oka abban rejlik, hogy a neve
zetesebb vállalatok nem magyarok, hanem kizárólag lajtántúliak kezében vannak. 
(E tárgy iránt érdeklődő tagtársaink igen számos adatot találnak mind a geológiai 
viszonyokat, mind a gyakorlati czélokat illetőleg ama Magyarázatok-ban, melyeket 
a m. kir. földtani intézet ad ki <>a magyar korona országainak részletes földtani 
térképéhez». E vállalat első füzete (Budapest 1883.) Kismarton vidéke geológiai 
viszonyait tárgyazza Telegdi Both Lajos, m. kir. főgeologustól. Bizománybán 
Kilián Frigyes, egyetemi könyvárusnál.)

3. Dr. Schafarzik Ferencz szerbiai chromérczeket s egy Rhinoceros áll
kapocs-töredéket mutatott be. (Mind a két közlemény a jelen füzet rövid közlemé
nyeinek rovatában foglaltatik.)

V . S Z A K Ü L É S  1 8 8 4 .  M Á J U S  2 8 - I K Á N .

Elnök: Dr. Szabó József.

1. Franzenau Ágoston az általa megalapított és Heterolepa néven leírt új 
foraminifera génust ismertette s előadását rajzokkal és preparátumokkal is illusz
trálta. (Közleményének kivonatát a jelen füzetben, a rövid közlemények rovatá
ban adjuk.)

2. Dr. Schafarzik Ferencz kivonatosan előterjesztette dr. Both Samu lőcsei 
tanár dolgozatát «az eperjes-tokaji hegyláncz északi részének trachytjairól». Szerző 
a m. tud. Akadémia mathematikai és természettudományi bizottságának támoga
tásával tette utazásait s kutatásainak átalános eredményeit a Matliem. és term. tud. 
Közlemények XVIII. kötetében ismertette. Bemutatott értekezése az akkor gyűjtött 
51-féle trachytnak részletes leírását közli és kiterjeszkedik a kőzetek lelőhelyére, 
előfordulásának körülményeire, külső habitusára, elegyrészeinek minőségére, meny- 
nyiségére és csoportosulására, a mint az puszta szemmel és a mikroskóp alatt is 
észlelhető. Közli továbbá számos kőzetnek a tömöttségét, a földpátok lángkisérleti 
meghatározásának eredményeit, valamint öt esetben Dr. Steiner Antal mennyi
ségi elemzésének adatait. A leírás sorrendé a földrajzi tájékozódást követi s e sze
rint négy csoportot különböztet meg : 1. az Eperjestől északra eső hegyek trachyt- 
jait; 2. az Eperjes és Dubnik közötti trachytokat; 3. Ránk környékének és 4. Nagy- 
Szaláncz környékének trachytjait. Mindezen tracliytok fajilag két nagy csoportra

292
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oszthatók : Amphibol-trachytokra és Augit-trachytokra. Az elsők leginkább a hegy
ség északi és északnyügoti végén, mintegy a szélén találhatók, az utóbbiak pedig 
többféle változatban a hegység főtömegét s egyszersmind a magvát képezik. Érte
kezése folyamán részletesen foglalkozik az egyes elegyrészek leírásával és konsta
tálja, hogy e két trachyttypus között vannak olyan áthidaló typnsok is, a melyeket 
Amphibol-Augit-trachytoknak lehetne nevezni. I)r. Stein eh elemzései teljesen meg
egyeznek a két typus jellemével s a leírásoknak érdekes kiegészítéséül szolgálnak.

3. Dr. P ethő Gyula őslénytani.apróságokat terjesztett elő, öt közleményben, 
mutatványokkal a CoQUAxn-féle gyűjteményből, melyet Semsey Andor ajándékozott 
volt a m. kir. Földtani Intézetnek. A CoQUAND-féle gyűjtemény kipakolása és ren
dezése közben számos olyan tárgy vonta magára az előadó figyelmét, a mely részint 
kiváló szépségénél vagy érdekességénél, részint pedig ritkaságánál fogva egyaránt 
becses és méltó darabja volna bármely nagyobb gyűjteménynek. A földtani intézet 
igazgatója, B üc k h  -János tanácsos úr a legnagyobb készséggel megadta az engedel- 
met, hogy e tárgyakból néhány kiválóbb példány időnként a társulat szakülésén 
bemutattassék. Az előadó e szabadságot felhasználva, a jelen alkalommal megkez
dette e bemutatásokat a következő tárgyakkal:

aj Véredények benyomatai Belemniteken. Régóta vitás kérdés volt a palaion- 
tologiában, hogy vájjon a Belemnitek rostra ma i e 1 voltak-e rejtve az állat testében 
avagy födetlenül nyúltak ki a köpenyhurok alól ? — Az élő faunában a mezozoi 
kamráshéjú cephalopodáknak csak két képviselője van : a Nautilus és a Spirula. 
A Nautilus-vól tudjuk, hogy az állat, épp úgy mint az Ammonitoknál, mindig a héj
nak utolsó rekeszében, az ú. n. lakókamrában helyezkedik el, mely a, többi kamrák
nál (a melyekkel sziphója által összeköttetésben van) sokkal nagyobb. A Spirula 
héjáról tudjuk, hogy végig kamrás, de kamrái mind egyenlő nagyok s maga az 
állat — mely a legnagyobb zoológiái ritkaságok közé tartozik — nem az utolsó 
kamrában lakik, hanem a héjat köpenyébe burkolja, úgy azonban, hogy a hátrészen a 
héjnak egy darabja födetlen marad. (E részleteket az előadó rajzokkal illusztrálta.) — 
A Belemnitek-rö 1 tudjuk, hogy az alveola-ból kiemelkedő phragtnoeonus\égig kam
rás, s hogy ennek a kamrái is végig igen alacsonyak, úgy hogy a végső kamrában 
az állat nem lakhatott meg a Nautilusok és Ammonitok módjára. Aproostracum — 
a hátrészen kiemelkedő pikkely — a szépiákkal való analógiára utal s belső hely
zetre vall; de hogy maga a rostrum -— az a rész, a mely leginkább és legépebben 
megmaradt — az állat testében foglalt-e helyet s hogy beborította-e valamely 
köpenyszerű képlet, azt csak hozzávetőleg lehetett sejteni. Ehhez képest azután igen 
különféle ideális restaurált képeket szerkesztettek. (Előadó ez ideális képek néhá- 
nyát, valamint amaz egyetlen fossil belemnit rajzát is bemutatta, melynek minden 
része együtt nyomódott le, de a rostrumra nézve ez sem nyújt kellő tájékozódást.)

A Belemnitek legifjabb csoportjában, melyek a legfelső krétát jellemzik s a 
mucrondták neve alatt ismeretesek, egy érdekes jelenséggel találkozunk. A Belern- 
nites mucronatus vagy újabb nevén Belemnitella mucronata némely példányán 
ugyanis (mindig csak a rostrumot értve) az oldalvonaltól sajátságos elágazások fut
nak szét, a melyek mintha véredények sűrű szövedékének a lenyomatai volnának és 
sokszoros anastomosisokat képeznének. Feltűnő szép példányokat látott efféle 
rostrumokból az előadó egy ízben Münchenben, a melyek egy északnémetországi 
lelőhelyről kerültek s igen örvendetes meglepetés volt reá nézve, midőn a C o q u a n d -
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féle gyűjteményben e ritkaságokból néhány igen szép példányra talált, a melyeket 
eznttal be is mutat. Legszebben látszanak s legerősebben kiemelkednek e lenyoma
tok az új-jerseyi példányokon, és szintén eléggé kivehetők egy-két meudoni példá
nyon, bár nem oly erősek s kissé elmosódottak. — Ismerve a véredények elágazá- 
zásait s figyelmesen megtekintve ezeket is, alig vagyunk képesek egyébre mint 
véredények benyomataira gondolni. Egygyel több ok, hogy a Belemnitek rostru- 
mait belső képződményeknek tekintsük, olyanoknak, a melyeket véredényekkel gaz
dagon átszőtt lágy képlet borított be.

b) Perischoechinidák. Ismertetve a palaeozoi érában élt ú. n. Palechinoideák 
és a mezozoi érabeli s még jelenleg is élő ú. n. Eueclúnoideák közötti különbséget 
a korona táblácskáinak alkotására, számára és csoportosulására nézve egy eredeti s 
egy gipszöntvénvű Melonites példányt mutatott be. Ezzel kapcsolatban egyszers-' 
mind összehasonlító párhuzamot vont az ecliinoideák és a harmadkori páratlan 
ujjú emlősök fejlődéstörténete között.

c) Saarbrückeni phosphorites halak. Nehány széttört agyagvaskő-geodát 
mutat be, a minők a saarbrückeni medencze felső szénképletében Lebach és Bösch
weiler körül temérdek számban fordulnak elő. E sajátságos képződmények régóta 
nevezetes specialitásai a saarbrückeni medenczének. Egyik tulajdonságuk az, hogy 
tetemesebb mennyiségű pliosphoritet tartalmaznak, a másik még sokkal meglepőbb 
pedig az, hogy ha egy ilyen geodát széttörünk, az szép) szabályosan ketté reped s 
benne mindig egy igen csinos kőszénkori ganoidhalat találunk : az Amblypterus 
latus, A g a s s i z , többé-kevésbbé szép példányait. Az előadó kiemelte egyszersmind 
mennyiben különbözik e faj a hozzá külsőleg meglepően hasonló Palaeoniscus inae- 
quilobatus-tói.

Z s ig m o n d y  V i l m o s  alelnök e közleményhez azt a megjegyzést fűzte, hogy 
több évvel ezelőtt Stájerlakon járván, ott hasonló geodákat látott, a melyekben 
azonban nem halak, hanem rákok fordultak elő.

d) Dinosaurusok lábnyomai. A Coquand-féle gyűjtemény egyik legérdeke
sebb példánya az a szabálytalan tábla, egy eredeti darab a connecticutvölgyi palás 
triász-homokkőből, melyen lábak benyomatai láthatók. Régebben e benyomatokat 
madár-lábnyomoknak tartották, az újabb kutatások azonban kiderítették, hogy nem 
madarak, hanem Dinosaurusok lábnyomai; ama triaszkori, többnyire óriási nagy
ságú állatoké, a melyek csontvázuk alkotásában részint a futó madarak, részint a 
typusos reptiliák jellemeit egyesítik magukban. Előadó a Dinosaurusokat részlete
sebben is jellemezte.

ej Piep ülő sau rmok szárnyai. A fentebbiekkel kapcsolatban az előadó bemu
tatta a müncheni Őslénytani múzeum egyik legbecsesebb unicumának gipsz-máso
latát, mely Zittel tanár úr szívességéből került a m. kir. Földtani Intézet birto
kába. Ez egy Rhampliorhynclius repülő-hártyájának páratlan szépségű lenyomata, 
az eichstaedti, felső fehér jurakori lithographikus palából. Részletesebben és össze- 
hasonlitólag ismertetve a Pterodactylusok és a Rhampliorhvnchusok szervezetét, a 
melyek együtt képezik a Pterosaurusok csoportját, az előadó egyszersmind a Marsh 
által leírt szárnyas Rliamphorhyncliust is megemlítette s ennek rajzait is bemutatta.

4. Dr. Schafarzik Ferencz nehány ásványt mutatott be Szerbiából és a bog- 
dáni Csódi hegyről. (L. a rövid közlemények között.)

5. Szontagh Tamás rövid jelentést terjesztett elő dr. Pantocsek -TőzsEF-nek a
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Bacillariákat és Diatomaceákat lartalmazó kőzeteket illető tanulmányairól. (L. a 
rövid közlemények között.)

6. A titkár jelenti, hogy H almay Albin banyafőnök Ozdon a rendes tagok 
sorába óhajt lépni, ajánlja Matyasoyszky Jakab. — Egyhangúlag megválasztatott.

Ezzel a nyári szünetek előtti utolsó szakülés véget ért. A jövő őszi-téli ülés
szak első rendes szakülése november 5-ikére van kitűzve.

I I I . — V . V Á L A S Z T M Á N Y I  Ü L É S E K .

1884. évi április 2-ikán, m ájus 7-ikén, és május 28-ikári.

Elnök : Dr. Szabó J ózsef.

(III.) Az áprilisi választmányi ülésen folyó ügyek képezték a tanácskozások 
tárgyát, a melyeknek elintézése után a bánya- és kohóvállalatokhoz intézendő fel
hívás szövegének végleges megállapítására Zsigmondy Vilmos alelnök, Bruimann 
Vilmos és dr. H ofmann Károly választmányi tagok s a titkár neveztettek ki.

(IV.) A május 7-iki választmányi ülésen a folyó ügyek elintézése után jelen
tette a titkár, hogy a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 1884-re 
ismét 300 frtnyi szövetségi quotát engedélyezett, s az összeg a m. kir. Földtani 
Intézet igazgatóságától már föl is vétetett. — Örvendetes tudomásul szolgál.

Jelentette továbbá a titkár, hogy a Közlönynek az idénre megállapított ter
jedelmét (a 26 nyomatott ivet) a most készülő füzettel — mely magában foglalja a 
földtani intézet összes 1883-ik évi jelentéseit -— túl fogjuk lépni, úgy hogy az őszre 
már nem maradna kiadni való füzet.; míg ellenben kéziratokból becses készlet áll 
rendelkezésünkre. A választmány elhatározza, hogy ha a pénzviszonyok megenge
dik, az idén néhány ívvel több adassék ki, hogy a beérkezett és elfogadott kéziratok 
mind megjelenhessenek.

A magyar bánya- és kohóvállalatokhoz alapítványok tétele ügyében inté
zendő, bizottságilag megállapított felhívást a választmány en bloc elfogadta s elha
tározta, hogy az az alelnök aláírásával is ellátva bocsátások ki.

(V.) A május 28-ilá választmányi ülésen, mely a nyári szünetek előtt utolsó 
összejövetele volt a választmánynak, elintéztettek a folyó ügyek és tárgyaltattak a 
következők:

Matlekovics Sándor li. államtitkár mint a kiállítási orsz. bizottság elnöke, 
felhívja társulatunkat, hogy a kiállítás tartama alatt Budapesten a hatáskörébe tar
tozó tudományszakok képviseletében hazai vagy esetleg nemzetközi értekezletet 
vágj7 társas összejövetelt rendezne. — Tekintetbe véve azt, hogy a kiállítás orsz. 
bizottsága e felhívással kapcsolatban afféle kedvezményekről és előnyökről, a mi
nőkben a legutóbbi párisi kiállításon részesültek az ily congressusok tagjai, semmi 
említés sem tétetik, a választmány ez ügyben egyelőre semmi határozatot sem 
hozhat és semmi mozgalmat nem indíthat meg.

A magyar orvosok és természetvizsgálóknak jövő augusztusban Temesváron 
és Buziáson tartandó vándorgyűlésére a társulat, mely különben is számos tagja 
által lesz képviselve, külön üdvözlő iratot is fog küldeni.
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RÖVID KÖZLEMÉNYEK.
Termés-higany, Cinnabarit és Chrom-érczek Szerbiából. * —

H ofmann F e l ix  hazánkfia, a ki jelenleg kir. bányamérnök Belgrádban, a 
m. kir. földtani intézet gyűjteményét néhány Chromérczeket és Ginnaba- 
ritot tartalmazó kőzetpéldánynyal ajándékozta meg. E kőzetek egy olyan 
telérből valók, a melyet nem rég Suplja  Sztenánal az Avala  hegységben, 
Belgrád közelében fedeztek fel. A beküldött példányok a felirás szerint «a 
szerpentin és a márga határán fellépő quarczittelérből származnak. Saj
nálattal konstatáljuk, hogy a telérnek eme két mellékkőzetéből nincsenek 
mutató példányok a beküldött kis gyűjteményben.

A telérkőzet likacsos Quarczit, melynek némely példánya Pyrit-et 
hintve vagy pedig vaskosan, zsinórokban vagy nagyobb darabokban zár 
magába. A Pyritnek itt-ott még eredeti fényét és kristályaiakját (oo 0 oo) 
is láthattam, de általában mégis csak mállottnak kell mondanom. Egyik 
bomlási terménye, a Lim onit sötét rozsdaszinűvé festette az illető darabok 
telérquarczitját. Azon példányok ellenben, a melyek Pyritet nem tartal
maztak, szennyes fehérek vagy sárgásak, sűrűn tarkázva smaragdzöld és 
helyenként cochenille-vörös foltokkal. Míg a zöld foltok Chromoxyd által 
idéztetnek elő, addig utóbbi tiszta szemcsés szövetű Ginnabarit. A Cinober 
egyes telérpéldányokon erősebb bevonatként jelenkezik s úgy látszik, hogy 
a helyszínén vastagabb ereket tölt ki. Kristályokat csak egy darabon észlel
tem és ezek is csak igen aprók, k.-b. 1 m/m nagyságúak voltak. A kis kristá
lyok az n (R )  és i  (2/s R) lapok combinátióját tüntetik fel. A Cinnabaritot 
zárt üvegcsőben egy magában hevítve fekete lengületet, szódával pedig hi
gany cseppeket nyertem, a melyek a cső hidegebb részeire rakódtak le.

A főleg Chromoxydot tartalmazó példányok egyikéről vett anyagot, 
K a lecsinszky  S ándor a földtani intézet vegyésze, tette vizsgálatainak tár
gyává s a következő összetételűnek találta:

SiO*.__ ... ... ... ... ... ... 86-290
FeO ... .... ... ... . ... 0-836
AkOs ... ... ... ... ... 5-069
C1-2O2 ... __ ._   ___ ... 2034
MgO és kevés CaO... ... ... ... 0-657
H2O ... ... ... ... ... ... 3033
Kevés alkaliák. .. ... ...

97-919 %

Látni ebből az elemzésből, hogy a megvizsgált anyag egy Chrornok- 
ker-féle ásvány, csakhogy itt nem mint a svéd, franczia és sziléziai Chro- 
mokkereknél agyag, hanem főleg Quarczit festetett Chromoxyd által zöldre. 
Ez is csak olyan különböző eshetőségektől függő keverék mint amaz.

* Előterjesztetett az 1884. május 7-iki s részben a május 28-iki szakülésen.



A Chromokkeres darabok egyikén sikerült egy-ket kis szemben meg 
az eredeti Chromásványt is észlelnem, t. i. Chromit-ot, mely hasonlóképen 
mint az Okker, fűzőidre festette a bor'axgyöngyöt, mind a külső, mind 
pedig a belső lángban.

Ezzel azonban még nincsen befejezve a Quarczit-telér ásványainak 
sorozata. Előfordul benne még a Baryt és a (Juarez is. Vannak ugyanis 
egyes darabok, a melyek elég nagy rhombos rendszerű táblák (oo P, oP) 
negativ alakjait mutatják. Ezeket mint sok más esetben, itt is a rhombos 
telerásványok leggyakoribb]ára, a Barytra, vezethetjük vissza. A mi pedig a 
Quarczot illeti, az a telér-kőzetnek csaknem minden üregében feltalálható, 
oo P és oP combinátiójú kristályokban.

Mind ezen ásványok képződési módjára és successiójára nézve a 
következőket mondhatjuk.

A telér Chromitot és Pyritet tartalmazott, a mely ásványoknak nyo
mai meg most is megvannak, ezek oxydátiója folytán jöttek létre egyrészt 
a Chromokker, másrészt pedig a J 'asokker. Ezen terményeket tartalmazó 
telér egyes üregeiben és repedéseiben képződtek a Barytok, melyeket az
után egy Quarcz-generatió borított el. Mialatt a szilárd Quarczburkok alatt 
a Baryt kilúgozás által ismét eltávolodott, az alatt és részben még a Quarcz 
képződésének idejében is lengiilt fel a Cinnabarit, mely az üregekben a 
Quarczot mindig vastagon borítja, de ezen kívül is, a kőzetben elszórva, 
pettyenként és foltonként fordul elő. Az előttünk fekvő példányok bányá
szati szempontból a legszebb reményekre jogosítják a tulajdonosokat.

U. I. Néhány héttel később egy ugyanazon helyről származó újabb s 
mondhatni ritka szépségű darabbal örvendeztette meg H ofmann F e l ix  űr 
intézetünket. A 4 x  6 %, nagyságú darab alját Pyrit kepezi, erre követ
kezik vékony rétegben szürke Quarczit, amelyen szennyes,helyenként vas- 
oxydhydrát által egészen barnára festett B aryt-kristályok ülnek, és ezek 
fölött következik azután a kis geoda felületét képezve a legszebb 3—4 ‘>n}m 
nagyságú eochenillevörös színnel átlátszó, gyémántfényü lapokkal, kifogás
talan tükrözéssel biró és nagyobbrészt parallel állású Cinnabarit kristályok 
egesz csoportja, a melyek közé termés H igany  cseppekben van beszorulva. 
A Cinnabarit-kristályok már puszta kitekintésnél is mutatják az uralkodó 
el (oP) és ii (B), továbbá alárendelten az m (oo P), i (2/s B) és még két 
ellenrhomboéder lapokat. Ez a valóban csinos példány a m. kir. földtani 
intézet keletkező félben levő telérásványgyüjteményébe soroltatott be.

Dr. S chafarzik  F er en c z .

„Heterolepa“, egy új genus a Foraminiférák rendében * (ábrával). 
A városligeti artézi kút fúrása alkalmával elért tályag és márga rétegek
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* Előterjesztetett az 1884 május 28-ikán tartott szakülésen.
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iszapolási maradékában a foraminiferák közt feltűnt előttem néhány, igen 
nagy mennyiségben fellépő, a rotaliák családjába tartozó alak. Ezek egyike, 
a melyet különválasztottam s új génusbasoroztam — Heterolepasimplex —  
a Budapest környékén előforduló régibb harmadkorú rétegeket tárgyazó 

munkákban, mint Truncatulina Dutemplei, d ’Obk . 
sp. van felemlítve és leírva, melyről azonban már 
H antken  M iksa* megjegyzi, hogy az utolsó kanya
rulat kamráinak száma után ítélve inkább hasonlít 
a német középoligoczénben előforduló semmint a 
Bécs környékéről származó alakokhoz. A mi példá
nyaink és a Truncatulina Dutemplei eddigi rajzai és 
leírásai közt még más eltérések is tapasztalhatók, a 
mieink septalfelülete ugyanis nem likacsos, míg a 
Trunc. Dutemplei septal felülete a közlött rajzok 
és leírások szerint mindig likacsosnak van feltűn
tetve ; az utolsó kanyarulat továbbá nem támasz

kodik csak az alsó oldalon az utolsó előttire, hanem a felső oldalra át 
is hajlik; végül a szájnyílás a septalfelület felé egy kiemelkedő lemezzel 
van határolva, melynek nyoma d’Or b ig n y ** rajzán meg van ugyan, de 
melyről későbbi kutatók nem tesznek említést. E szembeötlő eltérések 
után a héj belső tanulmányozására tértem át, melyből a következők derül
nek ki. (Lásd a mellékelt vízszintes hosszmetszetet.)

A kezdő kamra körül lassú nagyobbodás mellett két egész négy sor 
kamra ül.

A növekedési iránynyal párhuzamos lemezekből álló héj külső része 
meglehetős széles, egymáshoz közel álló pórusokkal át van lvukgatva, azon 
helyek kivételével, a hol egy válaszfal a külső héjjal és a hol a héj felső és 
alsó része egymással egyesül, mert ott tömör.

Tömörnek látszik egyszersmind a héj belső része a kezdő kamráig is, 
mert csak ritkán található egy még megmaradt pórus, a legtöbb valószínű
leg valami callosus anyaggal van kitöltve.

A válaszfalak hátra hajlott, a héj alkotásában résztvevő és megvas
tagodott pórus nélküli lemezből állanak. E lemezek azon részei, melyek 
közvetlenül a szájnyílásokat környezik, igen erősen meg vannak görbülve 
és előre hajlítva, miáltal alapját vetik a kívülről szegélyül szolgáló leme
zeknek.

A kamrák egész belsejükben egy külön, igen átlátszó kéreggel is ki 
vannak bélelve.

* H antken, A Clavulina (Szabói rétegek faunája; A m. kir. Földtani Intézet 
Evkönye. IV. kötet, Budapest. 1876. p. 61.

** d’ORBiGNY, Die fossilen Foraminiferen des tertiären Beckens von Wien. 
Paris. 18 6. Tab. V III. Fig. 1 9 -2 1 .
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Az átvizsgált anyag között a Heterolepa simplex-en kívül még más 
három ugyanezen nemhez tartozó fajt ismertem föl. Ezek a Heterolepa 
costata, H. praecincta és H. bullát a n. sp.

Fajaink a ScHWAGER-féle systemabeli meszes, likacsos héjju alakok 
második csoportjába helyezendők, a melyben az egy síkban fekvő kamráju, 
kúpidomu héjak vannak összefoglalva. Ennek harmadik osztálya két al
osztályra esik szét, a szerint a mint a likacsok sűrűn állanak egymás mel
lett vagy távol vannak egymástól.

Hogy a Heterolcpa génust e systemában jól elhelyezhessük, ez alosz
tályok elsejét ismét két részre osztjuk és a következőképen csoportosítjuk :

1. a. A likacsok sűrűn állanak egymás mellett, likacsos kamraválasz
falakkal (Orbulina, Ovulites, Globigerina stb.)

1. b. A likacsok sűrűn állanak egymás mellett, a kamraválaszfalak 
likacstalan lemezből állanak (Heterolepa).

Alkalmas anyag hiányában nem voltam képes a bécsi medencze típu
sos alakja, a Truncatulina Dutemplci, d’Orb. sp. és a mi fajunk között az 
azonosságot kimutatni. F ranzenau Á goston .

A bogdáni Csódi hegy Zeolithjai.* Már régóta ismeretes a minera- 
logusok előtt, hogy a Csódi hegy Biotit-Ampliibol-Labradorit-Gránát-Tra- 
cliytjának felsőbb régióiban (a koronauradalom felső bányájában, a mely
nek jelenlegi bérlője Wallenfeld Károly) az üregekben Calcit, továbbá a 
Zeolithok közül a Chabasit és a Stilbit fordulnak elő. Minap meglátogat
ván ezen kőbányát B öckh J ános igazgató úrral, a felsoroltakon kívül még 
az eddigelé innen ismeretlen Analcim -nek szép kristályait is találtuk. Ez 
az utóbbi Zeolith víztiszta, rendesen csak I—± m[m, igen ritkán nagyobb. 
Csak két esetben találunk 8 mjm átmérőjű kristályokat, a melyeken a 2 O2 -1 1  

kívül a nagyobb példányokon még a oc 0 oo is fellép alárendelten. Alak
jára nézve tehát igen jól különbözik a vele együtt előforduló Chabasittól 
(egyszerű egyének és átnőtt ikrek, B, — aB, — V2 B, mely utóbbiak közös 
főtengelylyel bírnak és a bázis irányában 60°-nyi forgatást tüntetnek fel), 
valamint a Stilbittől is ( o c  P 0 0 , o c  P 0 0 , P, oP). Az Analcim lángkisérle- 
tileg szintén jól különbözik a Chabasittől és a Stilbittől, amennyiben csen
desen olvad víztiszta gyöngvgyé, míg az utóbbi kettő erősen duzzadva 
válik gömbbé V2 p. alatt. Ezen kívül még nagyobb Natriumtartalinánál 
fogva is eltér az Analcim a társásványaitól.

A successiót illetőleg láthatjuk a gyűjtött példányokon, hogy legidő
sebb ásvány az üregekben a Calcit (Bs), a melyre mindenütt Chabasit követ
kezik ; a Chabasitnál fiatalabb az Analcim és a Stilbit, a mennyiben ezeket 
még Chabasitra is felnőve találtam. Gyakran azonban egyedül tölti ki az

299

* Az 1884. május 28-iki szakülésből.



RÖVID KÖZLEMÉNYEK.

Analcim az üregeket. Az Analcim, mely chémiailag Nátrontimhydrosilicat 
(Na2 Ü, AI2 O3 , 4Si0á, 2BL0) és átlag 12—14 °/o Na20-t tartalmaz, a Csódi 
hegy ezen házisos földpátú trachytjának egy valóban nem várt, de ép 
azért annál érdekesebb ásványa. Pr. S ch afa rzik  F e r e n c z .

Pelsőcz-Ardó ásványairól dr. S chm idt  S ándor tagtársunk az áprilisi 
szakülésen hosszabb előadást tartott, melynek kivonatát, minthogy az érte
kezés a Természetrajzi Füzetekben fog megjelenni, egyik tagtársunk föl- 
jegyzései után a következőkben foglaljuk össze.

Előadó S em sey  Andor úr áldozatkészsége folytán tehetett kirándu
lást Pelsőczre, Gömörmegyében, a mely vidékről már M aderspach  L iv iu s  
es S türzerbaum  J ó z sef  közöltek egyet-mást. Utóbbi azon kőzetet, a mely
ben a czínkérczek előfordulnak, alsó-triaszkorinak ismerte föl.

Előadó a Pelsőczön található ásványok előfordulásáról, továbbá azok 
krystallographiai és chémiai viszonyairól következőképen szólott.

A Pelsőczön talált ásványok a következők:
Smithson it ; előfordul egy sárgás dolomitos kőzet üregeit kibélelve, 

mint vastag, gyakran szőllőded bekérgezés ; színe piszkos sárga egész kékes 
szürke. Szövete finoman sugaras rostos s a mellett héjjas szerkezetű, mit 
különösen egy leütött darabkán jól észre lehet venni. Ezen utóbbi szerke
zet a színezésben mutatkozó csekély kiilömbségek által válik feltűnővé. 
Előadó az egyféle színárnyalatú rétegből választott ki nagy gonddal tiszta 
anyagot, a melyet L oczka J ó z se f  a  nemzeti Muzeum vegyésze elemezett. 
Elemzésének számai a következők:
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CÖ2 ... ... ... ... ... ... 34-69 %
ZnO... ... ... ... ... ... 63-23
CaO .......... ... ... .......... 101
PbO... ... ... ... ... ... 0-75
CdO ... ... ... ... ... 0-02
M g O ... ... ... ... . . .  ... nyom

99-70
Figyelemre méltó a csekély CdO és továbbá a CaO tartalom, mely 

utóbbi valószínűleg a vékonycsiszolatokban górcső alatt látható interpo- 
sitiókra vezethető vissza.

A Galenit Sphalerit-tel keverve vaskosan fordul elő ; s mig a Galenit 
elég üde, addig a Sphalerit mállottnak mondható. A mállottabb Galenit- 
részletek üregeiben az ennek elmállásából keletkezett Cerussit kristályok 
fordulnak elő, a melyeknek kristály alakj a az altaival egyezik meg. Alakját 
előadó egy a nemzeti Muzeum laboratóriumából kikerült csinos famintán 
mutatta be. Lapjai a következők : 0 0  P, 2 P oc, P, 4 P 0 0 , oo P 3, Poo, V2P 0 0  

1 2 P C O , oP, s ű P o c  és 0 0  P 0 0 ,  a melyek közül a három első az uralkodó. 
Azok a kristályok, melyek az üdébb Galenit-részleteken fordulnak elő, vas-
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tag hatszöges táblás habitussal bírnak, a lapokra nézve pedig teljesen meg
egyeznek az előbbi inkább hosszúkás alakokkal.

A Galenit második mállási terménye gyanánt fordul elő, de csak igen 
ritkán az Anglesit. L ang az Anglesit kristályokon 12 typust különböztetett 
meg, és a talált pelsőczi kristályok ezek közül a ritkábbak egyikéhez tar
toznak. Ha a kristályokat a Baryt analógiájára állítjuk fel, a nagy lapot 
oP-nek véve, akkor a következő lapokat különböztethetjük meg. Uralkodó 
oP és oo P, továbbá lU P <x, Va P oo, P.

A Smithsonit keletkezését illetőleg eddig az a nézet uralkodott, hogy 
a dolomitos kőzetben a fémek szénsavas oxydjai finoman eloszlott állapot
ban vannak jelen, nevezetesen a FeCOa, MnCCL, ZnCOs, s hogy ezek a 
Dolomit anyaga, a könnyebben oldható CaCCL és MgCCL kilúgozása után 
hátramaradnának. Adolf Schmidt, ki a wieslochi Smithsonittelepeket 
(Badenben) behatóan átkutatta, volt az első, a ki, minthogy nevezett bányá
ban egyszerre Sphaleritra bukkantak, a Smithsonitot a Zinksulphidból 
származtatta le. Előadó a Pelsőcz-Ardón található Galenit és Sphalerit 
erezek oxydálásából és alkatrészeinek a Dolomitéival való cserebomlásából 
a következő vegyületek keletkezését tartja lehetségesnek
PbSOi =  Anglesit . PbC03 — Cerussit CaSOi-t- 2HáO=Gypsz 
ZnSOi + 7 H2 O =  Goslarit ZnCOs =  Smithsonit MgSOi + 7H,2 0=Epsom it

Ezek közül az Epsomit és Goslarit könnyen oldhatók, a gipsz arány
lag szintén még igen könnyen oldódik és ennélfogva eltávolodik, legalább 
nem sikerült még eddig ezt az utóbbi ásványt Pelsőczön megtalálni. A többi 
vegyület pedig vízben csak nehezen oldható, és ezeket tényleg sikerült is 
előadónak megtalálni. Ennek következtében előadó a Smithsonit telepek 
keletkezését illetőleg teljesen csatlakozik Adolf Schmidt nézetéhez, a mely 
szerint a Zinksulphid szolgálhatott a Smithsonit képződésére alapul.

Ardó régi bányájában a Galenitet bányászták, melyben az ezüstnek 
is van nyoma; míg a sokkal értékesebb Gálmát nem ismerve, a hányá
sokra kidobták, a hol addig hevert, míg egy véletlenül ott járó porosz, 
G eorg v. Giesche a becses anyagot fel nem ismerte és a bányákat a hányá
sokkal együtt kibérelte. A Zinkcarbonát jelenleg felső Sziléziába exportál- 
tatik s ott kiolvasztatik. A most művelésben levő bánya 35—40 mj  mély
ségű és a bányatelepen egy chémiai laboratoriummal van fölszerelve. 
A Gálma azonban fogyni kezd, és erre nézve előadó azt véli, hogy a tele
pek folytatását leginkább ott kellene keresni, a hol a Galenit és a Sphalerit 
mállott kinézésű, tehát nem annyira a mélységben, hanem inkább a fel
színhez közel eső régiókban.

Az érdekes előadás befejezése után Zsigmondy Vilmos alelnök meg- 
jegyzi, hogy Kucsajnán (Szerbiában) a viszonyok teljesen megegyeznek az 
előadottakkal, hogy ott is a Gálma csak a felső régióban volt található,
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míg a mélységben Galenit és Sphalerit következett. Gipszet ott sem 
találtak.

Dr. Szabó J ózsef elnök hivatkozva a társulat egyik régebbi ülésén 
tartott előadására, fölemlíti, hogy Lauriumban (Görögország) az ólom és a 
Zinksulphidok szintén a mélységet foglalták el, míg a felsőbb régiókban 
Zinkcarbonát rakódott le, a hová a felszálló vizek hozták fel.

R hinoceros- é s  M am m uth-csont le letek . * Az ez idei tavaszi kirán
dulásaimon sikerült néhány ősemlősnek csontmaradványait, előbbi tulaj
donosaik szives készsége útján, a m. kir. földtani intézet gyűjteménye 
részére megszerezni.

Egyike ezeknek egy Rhinoceros tichorrhinus, Cuv. alsó állkapcsának 
jókora mellső darabja 5 jól megtartott foggal, mely az O-Buda fölötti 
Kis-Czell melletti Holdspach-fele mészkőfejtőben találtatott. E szép pél
dány a diluvialis mésztuífának egyik pisolithos telepéből került ki. Az emlí
tett állkapocs sokszor változtatta birtokosát, míg végre Müller J. kiállítási 
főmérnök birtokába került, a ki azonban megtudván, hogy a földtani inté
zet e darab birtokára nagy súlyt fektetne, legott a legnagyobb szivességgel 
átengedte gyűjteményünk számára.

Egv másik nem kevésbbé becses darab egy jókora nagy rész egy Ele- 
phas primigenius, B lum. (mammuth) koponyájából. — A töredék ma
gában foglalja a bal orrmánycsontot, az agyar medrét, a.szemgödörnek és a 
felső állcsontnak egy részét, a mely utóbbiban még egy teljesen sértetlen 
fog ül. Ehhez mellékelve volt még egy jobboldali felkarcsont is. Mind a két 
darab a Tisza egyik elhagyott medréből ásatott ki Nagy-Rév táján. Első 
birtokosa J alsoviczky úr intézetünk egyik jóakarójának ajándékozta, ki 
azt azonban kérésemre a földtani intézet rendelkezésére bocsátotta.

Szobbi kirándulásom alkalmával Méry F erencz úr, letkési tanitó és 
postamester a Rhinoceros tichorrhinus állkapcsának egy kisebb töredékét, 
két sértetlen foggal, adta nekem á t , melyet a letkési határban a Bak
szarva puszta táján a Löszből ástak ki, úgy szintén egy Elephas prim ige
nius fogat, mely Szálkától Ny-ra a dombokat borító löszben találtatott.

Dr. Schafarzik F erencz.

F igy e lm ezte tés  és  kérelem  a Bacillariákat és Diatomaceákat tar
talmazó kőzeteket illetőleg. Dr. P antocsek J ózsef gyakorló orvos Tavarno- 
kon (Nagy-Tapolcsány mellett) évek óta foglalkozik azon kőzetek (csiszoló 
palák es menilit palák) vizsgálatával és tanulmányozásával, melyek fosszil 
Bacillaria és Diatomacea maradványokat tartalmaznak. A szükséges anyag 
beszerzésénél a fősúlyt a hazai előfordulásokra fordította és ezen czélból

* Az 1884. május 7-iki szakülésből.
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dr. Szabó J ózsef egyetemi tanárhoz is fordult, kérve tőle az egyetemi 
ásványtani intézet tulajdonában levő ilynemű kőzetekből és hogy munká
jánál kritikailag is járhasson el, a már Neupauer által régebben feldolgozott 
szép anyag eredeti példányaiból is kért. Dr. Szabó tanár P antocsek eme 
kérésének szokott előzékenységgel és buzdító jó akarattal eleget teendő, 
mintegy 65 ilyféle kőzetet küldött neki. — P antocsek úr ezenkívül igen 
sok külföldi (ausztráliai, amerikai) anyagot is szerzett.

Az eddigi eredményekről néhány rövid levélben a következőket volt 
szives dr. Szabó tanár úrral és velem előlegesen is közleni.

A küldött hazai Menüitekből csiszolatokat készíttetett, de ezek Bacil- 
lariakat nem tartalmaznak.

A  veróczei, szoko lü i (Hontmegye), lö rinczi (Nógrádmegye) kőzetek erő
sen megtámadott Bacillariákat tartalmaznak, melyek nem igen határozha
tók meg. — A  gyöngyös-pa ta i kátrányos mészpala igen érdekes. Ezen 
réteg elegyesvíz lerakodásra enged következtetni. — A  dem énd i (Hevesm.) 
anyag csupa Melosira arenaria, radulata, nehány Gymbella és egy új Gon- 
phonema stb. fajokból áll. — Az crdöbényei rétegek anyaga igen gazdag 
Bacillariákban. — A  szurdok-püspök ii kátrányos Menüit egyetlen ilyfele 
honi kőzet, a mely nagy könnyedséggel hagyja magát kezelni és szép p re
parátumokat ad. — A  h id a sd i (Bárányára.) lerakódás igen szép kétféle 
anyag. A tömöttebb, világosabb színű és bizonyára vastagabb rétegzetű 
csak Melosirából, a sötétebb színű vékonyabban palás Melosira, Gompho- 
nema, Cymbella és számos Spongillitesből áll.

P antocsek azonban a legkitűnőbb anyagnak a fds'ó -csztergályi már- 
gát (?) találta. Igazi elragadtatással ír róla s azt állítja, hogy ennek nin
csen párja «nec urbi, nec orbi.» Ez az egyetlen valóságos tengeri lerakódás 
az eddig átvizsgált magyarországi anyagok között. Benne ez ideig 8 0  f a j 
n á l több B a c illa r iá t és D iatom aceát fedezett fel és a jelesebbeket 5 táblára 
rajzolta le.

Horvátországban D olejbó í (Zágráb mellett) egy tengeri eredetű kátrá
nyos márgapalát (mely ez ideig ismeretlen volt) szintén megvizsgált és 
feldolgozott. Az erre vonatkozó munkában 5 7  B a c illa r iá t és 3 5  D ic tyo ch á t 
ír le és 2  tábla rajzot készített.

Dr. P antocsek úr végre, hogy munkáját kiegészíthesse, kér élesdi 
m árgát, m a gyar-herm ányi csiszoló palát íigy szintén hasonló anyagot Z a -  
m ntó  és F üzesér (Zemplénm.) környékéről. Az egyetemi ásványgyüjtemény 
ezen helyekről való anyaggal nem rendelkezik. Azon szaktársaink, kik ezen 
vidékeken laknak, nem csak P antocsek úrnak, de a tudománynak is jo 
szolgálatot tennének, ha a hiányzó anyagot a vizsgáló részére megszerez
nék s társulatunk titkári hivatalához beküldenék. Szontagh Tamás.
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KÜLÖNFÉLÉK.
Geológiai fölvételek Magyarországon 1 8 8 4  nyarán. Az idei orszá

gos felvételek köz vetetlenül a múlt évi területekhez * csatlakoznak s így a
m. kir. Földtani intézet tisztviselői a junius—szeptemberi fölvételi időszak 
alatt ott folytatják a munkát, a hol az a múlt év őszén megszakadt, ismét 
a Magyar-erdélyi határhegység és ennek déli folytatása a Bánsági hegység 
fogja működésök terét képezni. Az osztályok az idén is ép úgy vannak cso- 
dortosítva, mint tavaly voltak. (L. Földtani Közlöny. 1883. XIII. kötet, 
217. lap.)

Az első vagyis az északi osztály vezetője Dr. H ofmann Károly főgeo- 
logus, a ki tavalyi fölvételeit folytatja az Ne és Nt osztálylapok területén, 
Szathmár- és Szolnok-Dobokamegye határos részein. —  M atyasovszky 
J akab osztálygeologus Biharmegye területén bevégzi az Ms osztálylapot és 
megkezdi az Ls osztálylap térképezését a Sebes-Körös jobb partján elterülő 
vidéken, eddigi fölvételeivel kapcsolatban. -— L óczy L ajos osztálygeologus 
Arad-, Temes- és részben Krassó-Szörénymegye területén folytatja műkö
dését, a Hegyes-Drocsában és ennek környékén a Kin—n és Lio—n osztály- 
lapok egy egy részét térképezvén. —  Dr. Pethő Gyula s.-geologus Lóczy 
L ajos felvételi területén részletesen térképezi ama felső kréta lerakodáso
kat, a melyek Kadna-Lippától keletfelé tartva Odvos és Konop környékén 
bukkannak ki s feladatává tétetett egyszersmind, hogy e krétarétegek gaz
dag faunájából ezúttal nagyobb mérvben gyűjtsön s a beszerzett gyűjte
ményeket később palaeontologiailag feldolgozza. —  Thirring Gusztáv 
végzett tanárjelölt, kikérte és meg is nyerte az igazgatóság s illetőleg a 
minisztérium engedelmét, hogy a fölvételi időszak alatt mint önkénytes 
L óczy L ajosIioz csatlakozhassék. (A természetrajz tanárjelöltjei közül bárha 
többen követnék e jó példát s bárha a közoktatásügyi minisztérium köte
lességükké és némi kis ösztöndíj által lehetővé is tenné mindazoknak, a 
kik az ásvány-földtani szakra készülnek, hogy egy-két nyári campagneban 
részt vegyenek. A földtani és őslénytani kutatásokra és tanulmányokra, 
Magyarországon még annyi szűzterület kínálkozik, hogy e szak a maiaknál 
sokkal számosabb geológusnak is gazdag sikert biztosít. A maga környékén 
minden alapos képzettségű középiskolai tanár igen nagy haszonnal mű
ködhetnék s megmenthetne számos oly becses tárgyat, a mi különben vagy 
elpusztul vagy idegen kézre kerül.)

Dr. Koch Antal kolozsvári egyetemi tanár, mint külön megbízott, 
szintén az első osztályba sorozva, Kolos- és Torda-Aranyosmegye területén 
folytatja tavalyi működését bevégzendő a kolozsvári osztálylappal határos 
Bánffi-Hunyad vidéke (1 : 75,000) lap térképezését, melynek északi részeit 
már 1882-ben elkészítette.

A második vagyis a déli osztály vezetője Telegdi B oth Lajos főgeo- 
logus, a ki Krassó-Szörénymegye területén az Lu lap térképezését és föl
vételét folytatja. — H alaváts Gyula s.-geologus Torontál-, Temes- és

* L. a fölvételi jelentéseket a jelen füzetben.
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Krassó-Szörénymegyében a Kis, L13 és Lu lapok határos részeit dolgozza 
fel. — Dr. S chafarzik F erencz s.-geológus a felvételi időszak első negye
dében, külön megbízással, még május derekán megkezdett \gyűjtésekkel 
foglalkozik: a m. kir. Földtani intézet számára kőzeteket és kövületeket 
gyűjt, az iskolák használatára összeállítandó rendszeres kézi gyűjtemények
hez, a mely gyűjteményekből azok a középiskolák fognak részeltetni, a 
melyek efféle gyűjteményekért az intézethez folyamodnak. Megbizatott 
továbbá, hogy ez alkalommal egyszersmind az intézet mű- és építő ipari 
gyűjteménye részére az erre való kőzetekből koczka-mintákat szerezzen 
(lásd bővebben a Közlöny ezidei kötetében a 96—98. lapokon), valamint 
azzal is, hogy az útjába eső nevezetesebb helyeken kövületeket gyűjtsön 
és ásatásokat eszközöltessen. Dr. S chafarzik a felvételi időszak utóbbi 
három negyedében Krassó-Szörénymegyében szintén a déli osztályhoz csat
lakozik s ott az Mi 5 osztálylap, Mehádia vidéke, fölvételét fogja megkezdeni.

Gezell Sándor bányafőgeologus Hontmegye területén, Selmeczbánya 
vidékén folytatja fölvételeit és pedig Selmecztől és Szélaknától délre és 
délkeletre.

B öckh -János, a földtani intézet igazgatója a szükséghez és a körül
ményekhez képest fel fogja keresni a működő tagokat, hogy tájékozódást 
szerezzen a területek minőségéről, a munkálatok folyamáról s egyszersmind 
tervet alkosson a felvételek jövő évi folytatását illetőleg. Ezen kívül pedig 
az L 15 osztálylap területén, Krassó-Szörénymegyében maga is folytatni 
fogja geológiai fölvételeit.

A jelen évi fölvételek eredményeit magukban foglaló jelentések, a 
Földtani intézettel fenálló s mind bensőbbé fejlődő szövetségünk jogán, 
ismét a Földtani Közlönyben fognak megjelenni és pedig, ha a működő 
geológusok képesek lesznek fölvételi jelentéseiket az év végéig befejezni és 
beszolgáltatni, talán már az első évnegyed folyamán.

Dr. P osew itz Tivadar hazánkfiának és tagtársunknak Banka szige
tén, Pankal-Pinangban 1884 április 2 0 -kán kelt leveléből, mely junius 
4-kén érkezett Budapestre, Matyasovszky Jakab tagtársunk szívessége utján, 
kihez az érdekes közlemény intézve volt, átveszszük a következő részlete
ket. P osewiTZ legelőször is felemlíti, hogy leveléhez mellékelve egy kis 
geológiai dolgozatot küld, mely még Közép Borneot illeti s a Pararawen 
hegy kőzetével foglalkozik. Megemlíti továbbá, hogy mostani állomásáról 
távozni készült, de minthogy terve meghiúsult, még félévig helyben marad 
s idejét geológiai kirándulásokra fogja felhasználni, főkép az ottani mosó- 
czin lerakódások (Zinnseifenlager) s a közeli korálszigetek tanulmányozá
sára fordítván nagyobb gondot. Azután így folytatja:

«Hozzávetőleg lehet itt vagy száz mosóczin-telep, melyeknek tech
nikai vezetése bányamérnökökre van bízva, míg az üzleti ügyeket admi
nisztrátorok vezetik s mintegy 4000 khinai munkásnak adnak foglalkozást. 
Régebben a hajdani jó világban mind a mosótelepek mind a mun
kások száma sokkal jelentékenyebb volt, minthogy a mosóczin lerakó
dások gazdagabbak voltak s kevesebb időt és költséget nyeltek el, mert

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. 20

30~>



KÜLÖNFÉLÉK.

leginkább a gazdag hegyi telepeket művelték; míg jelenleg völgyekbeli 
mosóczin telepek kiaknázására fordítják a fősúlyt, de természetesen csak 
kényszerűségből, mert a hegyi telepek már nem fizetik ki a művelés költ
ségeit.

«A khinai munkások száma évről-évre csökken, mert kevesen akad
nak, a kik Banka szigetére áthajóznak. Nem jelentéktelen része van ebben 
a föltételeknek sem. A megérkező új munkásnak az áthajózás költségeit 
magának kell megfizetnie s ily módon több mint ötven forintnyi adóssággal 
kezdi meg a szolgálatát, a nélkül hogy csak egy garasnyi felpénzt kapna. 
Az adósság lerovására egy egész évi munkája rámegy. Minthogy pedig a 
munkásokat három esztendőre szegődtetik, az utolsó két év alatt ismét arra 
kell törekedniök, hogy valamelyes pénzecskét megtakarítsanak a visszauta
zás költségeire.

«A kormánynak a mosótelepek belső ügyeihez voltaképen semmi 
köze. Minden mosótelep egy-egy szövetkezet kezében van, melynek tagjai 
a hasznot egymás közt osztják fel, de egyszersmind az esetleges vesztesé
gekért is közös felelősséget vállalnak. A vállalatok a kormánytól előlegeket, 
élelmi szereket és munkás-szerszámokat kapnak, a melyekről minden esz
tendő végén leszámolnak. A beszolgáltatott tiszta ónnak minden pikolja 
után (egy pikol =  62 fy.) 13 frt 50 krt vesznek fel kiszabott díjul. Ha a 
telep igen szegény, úgy nem képesek annyi ónt beszolgáltatni, hogy az elő
legeket s az átvett készletek árát megtérítsék s akkor a vállalat adósságba 
jutott.

«A mosótelepeknél foglalkozó khinai napszámosok 120— 150 frt évi 
díjért és ellátásért dolgoznak s teljesen a vállalat szolgálatában állanak. 
Ha már most a vállalatot adósság terheli, akkor a napszámosoknak nem 
fizeti meg a kialkudott díjat, hanem annak csak egy bizonyos perczentjét. 
Hogy ilyen körülmények közt néha egy-egy kis zendülés is támad, azon 
alig lehet csodálkozni. A kormány voltaképen csak a munkások megszer
zését segíti elő és átveszi a terményeket; a többit a khinai vállalkozók ma
guk közt végezik el. Az adminisztrátoroknak Indiában a legjobb életök van. 
Többnyire afféle protegált emberek, a kik például tegnap még dohányter
meléssel foglalkoztak s egy ébrenetre a legmagasabb czivilrangba léptek 
valamely kerületben. De a legtöbbjén meg is látszik e hirtelen felcsepere
dés. A fizetésökön kívül még a beszolgáltatott ón után is százalékot húznak, 
úgy hogy évi jövedelmök 8— 10, de 12 ezer forintra is felemelkedik.

«Mennyi sikere lesz faradságaimnak, majd megmutatja a jövő ; de 
bizonyos, hogy Indiában nagyon meg kell elégedni az embernek, ha fél- 
annyit el tud végezni, mint a mennyit magában kitervezett.»
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Abermals ist ein Jahr verflossen und so ist es unsere Pflicht", einen, 
wenn auch noch so kurzen, Rückblick zu werfen auf die in unserem Insti
tutsleben eingetretenen Begebenheiten, indem wir hiedurch die Beurthei- 
lung dessen ermöglichen, ob wir bei Erfüllung der uns gewordenen Aufgabe 
auch Alles gethan, was Pflicht und Ehre gleichmässig fordern konnten.

Ich glaube naturgemäss vorzugehen, wenn ich auch bei dieser Gele
genheit in erster Linie jener Veränderungen gedenke, welche die Instituts- 
Mitglieder betrafen, ohnehin Ereignisse, welche die Wirksamkeit und das 
innere Leben der Anstalt so tief berühren.

Ich muss hier vor Allem einer äusserst wichtigen und in ihren Fol
gen gewiss nur segensreichen Anordnung erwähnen, ich meine die Orga- 
nisirung der Montan-Chefgeologen- und der Chemiker-Stelle im Rahmen 
unserer Anstalt.

Die Institution der Montan-Geologen ist wohl kein neuer Gedauke, 
denn, wie in so manchen Fällen, waren auch in dieser Hinsicht die Söhne 
Englands Bahnbrecher, indem sie mit dem Geological Survey schon lange 
den sogenannten Mining Geologist in Verbindung brachten; allein auch 
in unserem Vaterlande ist die Idee nicht neu und es sei hiefür jenen Män
nern Dank, welche die wahren Interessen unseres Montanwesens mit 
scharfem Auge überwachend dahinstrebten, diese segensreiche Insti
tution auch innerhalb Ungarns einzubürgeTn und diese ihre Absicht schon 
vor Jahren thatsächlich auch durchführten. Wenn wir die Einführung des 
Montan-Geologen auch bei uns an und für sich schon für einen glücklichen
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Gedanken anerkennen müssen, so können wir jenen jüngsten Entschluss, 
der diese Institution mit der königl. ungarischen geologischen Anstalt in 
organische Verbindung brachte, nur mit Freude begrüssen, indem hiedurch 
die Angelegenheit auf solche Basis geleitet wurde, auf welcher der Montan- 
Geologe den Anforderungen der Wissenschaft und Praxis in vollem Maasse 
wird entsprechen können, da ihm jene reichen Quellen, welche er an der 
kön. ung. geol. Anstalt in deren Sammlungen, Fachbihliothek, wissen
schaftlichen Hilfsinstrumenten u. s. w. vereinigt findet, unbehindert zur 
Verfügung stehen.

Die im Bahmen unseres Institutes neu errichtete, erwähnte Stelle 
bildet ein neues und wie ich glaube festes, weil natürliches Bindeglied 
zwischen dem Montanisticum des Reiches und der kön. ung. geologischen 
Anstalt, dessen sich gewiss jeder ungarische Montanist und Geologe freut, 
wohl kennend jenen innigen Zusammenhang, der zwischen den Lehren 
der Geologie und dem dieselben befolgenden, respective anwendenden 
Bergbau stets bestand und bestehen wird.

Auf die neucreirte Montan-Chefgeologen-Stelle wurde von Sr. Excel- 
lenz dem Herrn kön. ung. Minister für Ackerbau, Industrie und Handel 
Grafen Paul Széchenyi, am 7. März vorigen Jahres unter Zahl 9742 der 
kön. ung. Montan-Geologe und Bergrath Alexander Gesell ernannt, der 
seine neue amtliche Stellung noch im Laufe des genannten Monates ein
nahm und daher im verflossenen Jahre die montanistisch-geologischen Un
tersuchungen in der Gegend von Schemnitz bereits als eifriges Mitglied 
unserer Anstalt vollzog.

Das zweite, höchst wichtige Ereigniss im Leben unserer Anstalt war 
die Systemisirung der Chemiker-Stelle.

Es wurde hiedurch einem alten Bedürfnisse entsprochen und wenn 
irgend Jemand im Stande sein wird die geologischen Aufnahmen des Landes 
kräftigst zu unterstützen, namentlich aber die erzielten Resultate für das 
Gemeinlehen möglichst nützlich zu machen, demselben gegenüber zu ver
mitteln, so wird dies gewiss der Chemiker sein, der berufen ist an der kön. 
ung. geologischen Anstalt in dem wohl erst eigens zu errichtenden Labo
ratorium zu wirken. Zum Chemiker der Anstalt wurde, vorläufig in pro
visorischer Eigenschaft, mit Ministerial-Erlass vom 80. Mai 1888, Z. 22019 
der Assistent für Chemie an der Budapestéi’ Universität, Alexander Kale- 
csinszky ernannt, der den halbjährigen Urlaub, welchen er vom 1. October 
verflossenen Jahres an vom hohen Ministerium erhielt, dazu benützt, um 
in dem unter Professor R. Bunsen’s Leitung stehenden chemischen Insti
tute zu Heidelberg, an Seite des berühmten Gelehrten seine Kenntnisse 
auf dem Gebiete der Mineralanalyse zu erweitern, was bei seiner weiteren, 
im Rahmen unserer Anstalt zu entfaltenden Thätigkeit gewiss nur von den 
besten Folgen sein wird. Ich habe ferner der am 7. März verflossenen
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Jahres erfolgten Vorrückung unseres alten Collégén, des ersten Sections- 
Geologen Ludwig Both v. Telegd zum Chefgeologen zu gedenken, worin 
der so Ausgezeichnete die Aeusserung des verdienten Vertrauens seiner 
Vorgesetzten erblicken mag, sowie auch Erwähnung zu thun der gleich
zeitig eingetretenen Ernennung Ludwig v. Löczy’s, Adjuncten an der mi
neralogischen Abtheilung des National Museums, zum Sections-Geologen, 
in dem das Institut, ich bin dessen im Vorhinein gewiss, eine zu schönen 
Hoffnungen berechtigende, ausdauernde Arbeitskraft gewann.

Durch letztere Ernennungen erscheinen nun alle sj’stemisirten Stel
len der Anstalt besetzt und ich begrüsse die neugewonnenen Collégén im 
Kreise unserer Anstalt auch an dieser Stelle.

Indem ich zur Angelegenheit der geologischen Landesaufnahmen 
übergehe, bemerke ich vor Allem, dass abgesehen von der Kartirung zweier 
kleinerer, hauptsächlich auf das Graner Comitat fallender Gebiete, welche 
bisher von den Aufnahmen nicht berührt wurden und erst im abgelaufe
nen Jahre zur Untersuchung gelangten, das Aufnahms-Territorium des 
verflossenen Jahres mit seinem überwiegenden Theile sich auf dasinnigste 
den Aufnahmen des Jahres 1882 anschloss und so sahen wir unsere Geo
logen auch während der Aufnahms-Campagne 1883 um die Aufnahme des 
ungarisch-siebenbürgischen Grenzgebirges und seiner südlichen Fort
setzung bemüht und zwar in den schon im vorhergehenden Jahre consti- 
tuirten zwei Sectionen.

Mitglieder der nördlichen, d. i. ersten Aufnahms-Section waren 
ausser dem Sectionsleiter, Chefgeologen Dr. Carl Hofmann, die Sections- 
Geologen Jakob v. Matyasovszky und Ludwig v. Löczy, sowie Professor 
Di. Anton Koch von der Universität in Klausenburg, da die weise Anord
nung des hohen Ministeriums die Mitwirkung des Letzteren namentlich im 
Interesse der siebenbürgischen Aufnahmen, auch im verflossenen Jahre 
ermöglichte, was zweifelsohne im Interesse der Sache lag. Mitglied dieser 
Section war ferner, wenn auch nur während kürzerer Zeit, Dr. Julius 
Pethö, nachdem er gegen Ende, Juli von jenem Urlaube zurückkeh
ren konnte, welchen er wegen Niederkämpfung eines hartnäckigen, 
schmerzhaften Fussleidens vom hohen Ministerium zu erbitten sich genö- 
thigt sah.

Die Leitung der südlichen Aufnahms-Section übernahm während des 
abgelaufenen Sommers der Chefgeologe Ludwig Roth v. Telegd, als des
sen Arbeitsgenossen die Hilfsgeologen Julius Halaváts und Dr. Franz 
Schafarzik bestimmt waren, von denen aber thatsächlich nur der erstere 
an den Arbeiten dieser Section Theil nehmen konnte, indem Schafarzik 
anfangs bei den Aufnahmen im Comitate Gran beschäftigt war, nach Lö
sung dieser Aufgabe aber als Wehrpflichtiger zu den Waffenübungen ein
berufen wurde und so sich seiner Abtheilung nicht mehr anschliessen
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konnte. An den Arbeiten letzterer Section nahm indessen wie früher, so 
im verflossenen Jahre, auch meine Person Theil.

Von den Mitgliedern der ersten Section wirkte im Sinne seiner Mission 
Chefgeologe Dr. Carl H ofmann vor Allem im südwestlichen Tlieile des Spe
cialblattes Fe auf Gebieten der Comitate Gran und Komorn, woselbst er von 

48dem Blatte - v  ■■ (1 : 28,800) die südlich der Donau sich erstreckende Partie, 
X X IX

48gleichwie vom Blatte ,. v v den ebenfalls am rechten Ufer dieses Stromes 
X X X

sich dahinziehenden westlichen Saum geologisch kartirte, wodurch seine Thä- 
tigkeit das südöstlich von O-Szony gelegene Territorium, sowie die südliche 
Umgebung von Duna-Almás, Neszmély und Siittő umfasste.

Dr. H ofmann wurde dieser Aufgabe auch gerecht, obwohl diese aus
dauernde Arbeitskraft leider eben bei Durchführung derselben sich nicht der 
besten Gesundheit erfreuen konnte, so dass der dennoch erreichte Erfolg ein
zig und allein die Frucht seiner aufopfernden Thätigkeit ist.

Durch (he eben erwähnte kartographische Leistung H ofm ann’s sehen 
wir die bereits früher durch H antken  ausgeführte Karte des Grauer Braun- 
kohlen-Gebietes mit den auf Territorien des Komorner Comitates durch
geführten Aufnahmen des verstorbenen S türzenbaum  in Verbindung 
gebracht.

In der zweiten Hälfte der Aufnahms-Campagne konnte H ofmann die 
Arbeiten im Szolnok-Dobokaer Comitate fortsetzen, woselbst er im Kähmen

49 50des Specialblattes N7 auf den Blättern -  und ------ (1 : 28,800) (he geolo-
Ju l Ju l

gische Aufnahme der Umgebung von Kis-Nyires bewerkstelligte, indem er 
gegen Westen und Norden mit den bereits früher bearbeiteten Gegenden in 
Verbindung blieb.

Das zweite Mitglied der in Kede stehenden Section, J akob y. M atya- 
sovszky, war längs der Sebes-Körös auf jenem Gebiete beschäftigt, welches 
das Specialblatt Mb zur Darstellung bringt, woselbst er die geologische Kar-

tirung des Original-Blattes (I : 28,800) beendete und ausserdem auch

die Begehung jenes Terrains in Angriff nehmen konnte, welches in die süd

östliche Ecke des gegen Norden benachbarten Blattes ^LVII n̂sowe^
dieses vom Valea Frupsunye südwärts hegt. Dieses Gebiet, welches dem Bi
liarer Comitate angehört, scliliesst die Umgebung von Korniczel, Fekete- 
Patak, Bucsa, Csarnóháza, Brätka, Sonkolyos und Rév in sich.

Sections-Geologe L udw ig  v . L öczy arbeitete im  Comitate Arad, im 
nordöstlichen Tlieile des Specialblattes K1 1 , indem er südwärts Dis gegen die 
Maros vordrang, gegen Norden hin aber seine Untersuchungen auf che süd
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östliche Partie des Specialblattes Kio, auf die südwestliche von Lio, sowie auf 
die nordwestliche von Li i ausdehnte.

Es gelangten demnach zur Aufnahme: der am rechten Ufer der Maros

gelegene Theil des Original-Blattes ^  (I : 48..800), das Blatt T fastXLII1 XL111

ganz, sowie grössere und kleinere Theile von — ,XL111, XLlv XJjlV
und wurde somit das durch die Lage der Ortschaften Badna, O-Paulis. 
Szabadhely, Gyorok, Kovaszincz, Világos, Pankota und Agris-Almás näher 
bezeichnete Gebiet bearbeitet.

Auch hier kann ich nur meiner aufrichtigen Freude Ausdruck geben, 
dass jenes gefährliche Uebel, welches unseren Collégén während seiner Arbeit 
befiel, seine Tliätigkeit für einige Zeit hemmte und zu Besorgnissen genügend 
Ursache gab, schliesslich dennoch ohne weitere ernste Folgen blieb.

Es erübrigt noch auf die Wirksamkeit unseres, um die siebenbürgischen 
Aufnahmen sich bemühenden Fachgenossen, Universitäts-Professor I)r. A nton 
K och einen Blick zu werfen. Letzterer bewegte sich auf dem Territorium des 

18Specialblattes VVTV (1 : 75,000) und arbeitete demnach hauptsächlich im 
X X IX

Comitate Kolozs, theüweise jedoch auch in Szolnok-Doboka.
Es wurden durch ihn von den Generalstabsblättern im Maasstabe

1 : 28,800 die nachfolgenden aufgenommen: von '' (West) <las untere

9 io
Zweidrittel, ry-y—(West) ganz, von (West) das obere Zweidrittel und

J - P j  -LJ—L J —L j JL L P

schliesslic-h vom nordöstlichen Theile des Blattes --* • • (West) etwa Vs. Seine

Tliätigkeit erstreckte sich somit auf die Gegend von Nagy-Iklöd, Nagy-Esküllö, 
Bonczliida, Kajántó, Apahida, Klausenbürg und Gyalu und als schönes Be- 
sultat derselben liegt das oberwähnte Blatt (Klausenburg) im Maasstabe 
I : 75,000 zur Herausgabe bereit vor mir.

Auf die Tliätigkeit der II. Aufnah ms-Section übergehend, erfüllte hier 
der Sectionsleiter, Chefgeolog L. B oth  v . T e l e g d  anfänglich im  südöstlichen 
Theile des auf das Gebiet des Sectionsblattes Lu (1 : 144,000) entfallenden 

Z. 25Blattes : ------ --- NW (1 : 25,000), sowie in der südwestlichen Ecke desCol.XXVI.
Z. 25benachbarten Blattes : NO, und in dem nordöstlichen Winkel des

ü. XXV I
Z 25Blattes: , • - ,T SW seme Aufgabe am Muntye Seinenik und in der diesen 

O.XX VI
gegen Süd umgebenden Gebirgsgegend, später aber setzte er seine anstren
genden Arbeiten in der südöstlichen Partie des letzterwähnten Blattes und in
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Z. 26den nordöstlichen Theilen des Blattes ^ — - - -  NW (1 : 23,000) fort. Die

Aufnahmen Roth’s fallen in jene Gebirgsgegend des Krassó-Szörényer Comita
tes, die von Bozovics und Prilipecz nördlich, von Franzdorf aber süd
südöstlich sich erhebt und die im erwähnten Semenik ihren höchsten 
Punkt erreicht.

Hilfsgeologe J u liu s  H alavI ts  beendigte als Mitglied der II. Section 
zunächst die bereits im Jahre 1882 begonnene geologische Kartirung des 
Verseczer Blattes Kn (1 : 144,000), ging nach Nord bis in die südlich der 
Berzava gelegene Gegend des Sections-Blattes Denta (K1 3) vor, und konnte 
nach beendetem Studium letzterer noch die Begehung der die südwestlichen

Z. 24Partieen des Sectionsblattes L 13 darstellenden Blätter - ----- NO undC. XXV
Z 24- — — SO (1 : 25,000), sowie diejenige der äussersten westlichen Ränder 

C. XXV
S 70 S 71der Blätter n ' und ^  ‘ tat U : 28,800) des Sectionsblattes Lu 

C. XJulV U. XLilV
(I : 144,000) in Angriff nehmen. Sein Arbeitsgebiet erstreckte sich auf zu 
den Comitaten Torontäl, Temes und Krassó-Szörény gehörige Theile, wo wir 
dasselbe, um nur einige zu nennen, durch die Lage der Ortschaften Alibunär, 
Zichyfalva, Denta, Gattaja, Zsidóvin, Szurduk und Komoristye markirt sehen. 

Dr. F ranz S c h a fa rzik  hatte vor Allem die Aufgabe, einen Tlieil des 
S. 48auf dem Blatte -  -  (1:28,800) des Sectionsblattes F« dargestellten,

C. X X X i
SO-lich von Gran, zwischen den Ortschaften Szent-Lélek und Kesztölcz, ge
legenen Zuges geologisch aufzunehmen, indem hiedurch die Herstellung der 
Verbindung zwischen der bereits publicirten Karte des Graner Braunkohlen- 
Gebietes und jener von Dr. A nton K och über die Gegend von Szt-Endre- 
Visegräd veröffentlichten beabsichtigt wurde.

Diese Aufgabe führte er auch mit schönem Erfolge durch, konnte sich 
aber nach Beendigung derselben, aus dem Eingangs erwähnten Grunde, sei
ner im südöstlichen Theile des Landes arbeitenden Section nicht mehr an- 
scliliessen.

Wie bereits erwähnt, nahm an der Thätigkeit der II. Section — soweit 
möglich — schliesslich auch ich selbst Theil, indem ich, von meinem Aus
flüge auf das Arbeitsgebiet der in Siebenbürgen und längs der Schnellen Kö
rös beschäftigten Mitglieder zurückgekehrt, mich der südlichen Section 
anschloss und die Aufnahmen im Comitate Krassó-Szörény, auf dem Blatte

n , namentlich in der Umgebung der Berge «Plesiva mare» und «Kersia 
C. XLV
mare», in nordöstlicher Richtung aber vom «Vale Lapusnikului» bis zum 
«Vale Ligidia» fortsetzte.
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Werfen wir endlich noch einen Blick auf die Thätigkeit unseres Montan- 
Chefgeologen.

Dieser hatte über Anregung des Ministerial-Bathes und Directors des 
Scliemnitzer Montan-Districtes Anton Pech, vom dasigen Distrikts-Montan- 
Geologen unterstützt, noch im Jahre 188J2 das Studium der Montan Verhält
nisse von Schemnitz begonnen, namentlich aber die Anfertigung einer grossen, 
den Anforderungen des dortigen Montanwesens in jeder Beziehung Genüge 
zu leisten berufenen geologischen Karte in Angriff genommen, und war mit 
dieser Arbeit bei seinem Eintritte an das kön. ung. geologische Institut schon 
ziemlich weit vorgeschritten. Ich glaube, dass wenn auch keine andere ver
anlassende Ursache Vorgelegen wäre, schon jene Bedeutung allein, die 
Schemnitz, diesem berühmten, alten Bergorte zukommt, es hinreichend ge
rechtfertigt hätte, wenn wir als ersten Ausgangspunkt die Thätigkeit unseres 
Montan-Chefgeologen dorthin verlegten, und ich that dies umso lieber, da 
wir — wie erwähnt — einer abzuschliessenden Arbeit gegenüberstanden. 
Mein dem hohen Ministerium in Betreff der Aufnahmen unterbreiteter Vor
schlag ging demnach dahin, der Montan-Chefgeolog des Institutes möge 
seine Studien und die Kartirung in der Gegend von Schemnitz fortsetzen, da 
es zu seinen würdigen Aufgaben gehört, dass er sowohl die geologischen, als 
auch die Erzvorkommens-Verhältnisse dieser berühmten, alten Bergbau- 
Gegend in dem kön. geologischen Institute durch Zeichnungen und Samm
lungen illustrire. Alexander Gesell, kön. ung. Bergrath und Montan-Chef
geolog, arbeitete demzufolge im abgelaufenen Sommer nordwestlich von 
Schemnitz, und zwar auf der linken Seite des Viehnyeer Thaies, vom «Win- 
dischleiten»-Thal bis zum «Paradies»-Berge, und von diesem im Hodritscher 
Haupttliale bis Hodritsch an den Thalgehängen; schon vorher arbeitete er 
aber gemeinschaftlich mit dem Districts-Montangeologen auch westlich von 
Hodritsch bis zum Erlengrunder Thal, am Nordgehänge des Hodritscher 
Hauptthaies.

Das durch die bei den Landesaufnahmen betheiligten Mitglieder der 
kön. ung geologischen Anstalt im abgelaufenen Jahre detaillirt aufgenom
mene Gebiet beträgt 66 □ Meilen =  3798‘13 □Kilóm., wozu noch das vom 
Montan-Chefgeologen geologisch kartirte Gebiet von 0‘6 □Meilen =  34‘63 
□-Kilóm, zuzuschlagen ist.

Ich kann die Gelegenheit nicht verabsäumen und erfülle nur eine an
genehme Pflicht, indem ich im Namen der geologischen Anstalt auch hier 
Dank sage: Herrn Johann Papp, clem Bürgermeister der Stadt Gran und 
Herrn Johann Burány, dasigem Advocaten, die das Anstalts-Mitglied, das in 
der Umgebung der genannten Stadt die Aufnahmen vollführte, in seiner ge
meinnützigen Thätigkeit sehr wirksam unterstützten, sowie der löblichen 
Oberverwaltung der österr -ungar. Staatseisenbahn-Gesellschaft zu Rcsicza, 
die ihr am Muntye Semenik befindliches Forsthüterhaus dem dort in der Höhe
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oben seiner schweren Aufgabe nachkommenden Geologen bereitwilligst zur 
Verfügung stellte.

Wie bisher, so sahen wir auch jetzt, nicht nur in einem Falle unsere 
Geologen nebst der Erfüllung ihrer gewöhnlichen amtlichen Agenden, bei 
Lösung der verschiedensten, auf das Gebiet der Geologie hinüberleitenden 
Fragen mit Hath und That helfend zur Seite stehen.

So führte u. A. Dr. C. Hofmann noch im Frühsommer des abgelaufenen 
Jahres die geologische Untersuchung des Braunkohlen-Gebietes bei Krapina 
{Com. Warasdin) durch, J. v. Matyasovszky aber setzte seine Untersuchun
gen, welche er in Angelegenheit des auf dem Gebiete der zum Fogaraser kön. 
ung. Aerarial-Gestütsbesitze gehörigen Gemeinde Sárkány beobachteten Pe
troleum-Vorkommens noch im December 1882 begann und welche damals 
durch die ungünstige Witterung unterbrochen wurden, im Monate Mai des 
abgelaufenen Jahres fort, und es ist nur zu bedauern, dass das Endergebniss 
dieser Untersuchung kein günstiges war.

Matyasovszky wurde bei dieser Gelegenheit — Dank der Liberalität 
des hohen Ministeriums — auch der Vortheil zu Theil, dass er mehrere 
Punkte des benachbarten rumänischen Petroleumgebietes in Augenschein 
nehmen konnte, was sicherlich zunächst im Interesse der zu lösenden Auf
gabe gelegen war, doch werden seine diesfalls gesammelten Erfahrungen auch 
für seine fernere Thätigkeit von Nutzen sein.

Dr. Franz Schafarzik wirkte im Monate März als Delegirter der geo
logischen Anstalt bei der unter der Leitung des oenologischen Regierungscom- 
missärs in Angriff genommenen Untersuchung des von der Communität der 
königl. Freistadt Kecskemét zur Anlage einer Weinreben-Schule angetrage
nen Sandgebietes mit, sowie er später auch an der Thätigkeit jener Commis
sion tlieilnahm, die vom hohen kön. ung. Communications-Ministerium 
behufs Feststellung der Productionsfäliigkeit des Trachyt-Steinbruches bei 
Lörinczi nächst Hatvan entsendet wurde.

Chefgeolog Ludwig von Roth wurde zufolge einer vom hohen Ministe
rium an uns gelangten Aufforderung damit betraut, das Vorkommen und die 
Beschaffenheit des in der Steinzeugröhren- und Thonwaaren-Fabrik des 
Grundbesitzers Lad. von Majthényi in Roszkos (Com. Bars) verwendeten 
Rohmaterials einer fachgemässen Untersuchung zu unterziehen, welcher 
Aufgabe er im Monate October entsprach; ich selbst aber nahm zufolge eines 
von der competenten Behörde an mich ergangenen Ersuchens in einem Falle 
als Sachverständiger bei Lösung einer Frage theil, die sich bei den Bagge
rungs -Arbeiten in der Donau ergeben hatte.

Aufklärungen über an uns ergangene Fragen wurden auch in zahl
reichen anderen Fällen sowohl Behörden als Privatpersonen ertheilt, und um 
nur einige zu erwähnen, kann ich hervorheben, dass dem k. und k. gemein
samen Kriegsministerium, auf Wunsch desselben, bezüglich der geologischen
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Verhältnisse der Umgebung von Otocac im kroatischen Karst, sowie bezüglich 
Esseg’s, der nicht entsprechenden Qualität der dasigen Trinkwässer wegen, 
Daten geliefert wurden, wofür das genannte Ministerium dem mit der Zu
sammenstellung der diesbezüglichen Daten betraut gewesenen Chefgeologen
L. v. D oth semen besonderen Dank ausdrückte. Aufklärende Berichte wur
den ferner dem hohen Ministerium in Angelegenheit einiger heimischer 
Thone gegeben, und kann ich es auch nicht unerwähnt lassen, dass J ulius 
Halaváts, gestützt auf seine bei den geologischen Landesaufnahmen gewon
nenen Erfahrungen, betreffs Absenkung eines auf dem Deliblater Sandterrain 
nationalökonomischen Zwecken zu dienen berufenen artesischen Brunnens 
ein Memorandum zusammenstellte und dem hohen kön. ung. Ministerium 
für Agricultur, Industrie und Handel überreichte; jedenfalls ein schönes 
Zeichen dessen, dass unsere Geologen keine Gelegenheit verabsäumen, die 
bei den geologischen Landesaufnahmen gewonnenen Besultate im Interesse 
unserer Nationalökonomie zur Geltung zu bringen.

Nach dem eben Besprochenen kann ich nun auf die Arbeiten in unserem 
Museum übergehen. Hier kann ich vor Allem bemerken, dass die Aufstellung 
des so werthvollen Geschenkes Herrn Andor y. Semsey’s, der CoQUANn’sclien 
Sammlung, — Dank namentlich der Thätigkeit Dr. Eranz Schafarzik’s, der 
diese Arbeit an Stelle des dieselbe beginnenden, an der völligen Abwickelung 
derselben aber durch ein hartnäckiges Fussleiden verhinderten Dr. J ulius 
Pethö durchführte, — jetzt beendet ist, und zwar in solcher Weise, wie die
selbe bei ihrem ehemaligen Besitzer figurirte; und so ist denn das aufgestellte 
wissenschaftliche Material jetzt schon zugänglich und benützbar.

Bezüglich der Neuanordnung und Aufstellung der heimischen Samm
lungs-Objecte kann ich auf eine mit schönem Erfolg durchgeführte Arbeit 
verweisen, insoferne die Anordnung und Aufstellung in dem im Herbste lKSi 
übernommenen grossen Parterre-Saale, bis auf geringe, nur einige Tage 
Arbeit erfordernde Agenden, gleichfalls als vollkommen beendet zu be
zeichnen ist.

Es ist eine schwierige, in der That ausdauernden Eleiss und nicht ge
linge Erfahrung erheischende Arbeit, deren Abwickelung icli constatiren 
kann, und ich erachte es für meine angenehme Pflicht, hiemit zu verewigen, 
dass das hier erreichte Besultat in erster Linie, ja ich könnte fast sagen aus
schliesslich, das unbestreitbare Verdienst des Chefgeologen Dr. Carl Hof
mann ist, da ausser einer kleineren, hauptsächlich auf das Gebiet des Leitha- 
Gebirges entfallenden, vom Chefgeologen L. Both y. Telegd durchgeführten, 
und einer gleichfalls nur geringeren, auf die Bakonyer Kreide sich erstrecken
den, von mir bewerkstelligten Ordnung und Aufstellung, die Ordnung. Kectifi- 
cirung und Aufstellung des übrigen, ungemein angewachsenen Materials aus
schliesslich er besorgte. Doch kann ich die wirksame Unterstützung nicht 
unerwähnt lassen, die unsere Collégén Alexander Gesell und J ulius H a-
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lavAts bei dein Versehen mit zweckmässigen und zugleich geschmackvollen 
Aufschriften der aufgestellten Objecte bereitwillig boten, und Erwähnung 
verdient auch der hier entwickelte Fleiss unseres Amtsdieners Mich. Bern
hauser.

Mit Befriedigung können die Collégén, welche sich um die Aufstellung 
der Sammlungen bemühten, den al»gewickelten Arbeitstheil betrachten, der 
ih e entwickelte Thätigkeit lauter preist, als ich dies mit schwachen Worten 
tliun kann.

In dem vorerwähnten unteren Saale ist jetzt bereits in vollständiger 
Ordnung aufgestellt zu sehen das aus dem Leitha-Gebirge, den Ausläufern 
der Central-Alpen und der Umgebung dieser Ausläufer herstammende, sowie 
das im kleinen ungarischen Neogen-Becken gesammelte Materiale, ferner 
finden wir hier die Objecte aus dem ungarischen Mittelgebirge bis zum unte
ren Dogger hinab, auch das Niveau dieses zum Theil eingerechnet.

Dass unsere Sammlungen durch die Sommeraufnahms-Thätigkeit der 
Geologen der Anstalt wieder eine wesentliche Bereicherung erfuhren, erfor
dert — als in der Natur der Sache gelegen — keine besondere Erwähnung, 
mit dem grössten Danke muss ich aber wieder des edlen Protectors unserer 
Anstalt und Bereicherers unserer Sammlungen, des Herrn Andor Semsey de 
Semse gedenken, der im verflossenen Jahre abermals ausser dem Ankäufe 
mehrerer, kleinere Suiten bildender, paläontologischer Objecte aus der Perm
formation Böhmens und dem bekannten Beocsiner Mergel, eine fast aus
schliesslich aus dem alpinen Gebiete der anderen Hälfte unserer Monarchie 
herstammende, vorherrschend mesozoische Petrefacte enthaltende, überaus 
werthvolle, grösser angelegte Sammlung vom Giessener Universitäts-Professor 
Dr. Klipstein für die vergleichende Sammlung des kön. ung. geologischen 
Institutes erwarb.

Wir können nicht dankbar genug anerkennen, was durch Herrn Andor 
von Semsey liiemit wieder in unsere Hauptstadt gelangte, und seine im In
teresse der Wissenschaft keine Grenze kennende Freigebigkeit vermehrte 
diese werthvolle Schenkung im Herbste noch durch eine ebenfalls sehr in
teressante Sammlung von Säugetliier-Eesten aus dem bekannten Almäser 
Süsswasserkalke, welche aus dem Nachlasse des ehemaligen Almäser Stein
bruchleiters Bohan herstammt. Bei so unvergleichlicher Freigebigkeit kann 
unsere Anstalt nur der schönsten Zukunft entgegensehen, zugleich aber lastet 
die Angelegenheit unserer Unterbringung immer drückender auf uns. Dank 
den Intentionen des hohen Ministeriums indessen, welches unsere Entwick
lung mit wachsamem Auge verfolgt, wurde es uns im abgelaufenen Jahre 
abermals ermöglicht^ neue Localitäten zu miethen und so uns mit unseren 
Sannnl ungen auszubreiten.

Zur Bereicherung unserer Sammlungen trugen indess auch andere 
Gönner unserer Anstalt bei, sö namentlich unser langjähriger Protector, der
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kön. Bath und Reichstags-Abgeordnete Herr Wilhelm Zsigmondy, von dem 
wir eine sehr schöne, grösstentheils aus Petrefacten von Kostej bestehende 
Sammlung erhielten, —- der kön. Bath und Universitäts-Professor Herr 
Dr. J osef von Szabó, der uns wieder durch Schenkung mehrerer, sehr inter
essanter, überwiegend Promontorer Mediterran-Petrefacte erfreute, und der 
Münchener Universitäts-Professor Dr. Alfred Zittel, der uns der freund
lichen Vermittlung Dr. J ulius Pethö’s zufolge in Tausch mit einigen Gyps- 
Abgiissen berühmter Solnhofener Funde überraschte.

In dieser Richtung sind wir aber auch zu Danke verpflichtet Herrn 
Paul Balla, Advocat in Neusatz, den Herren Franz Daubner und J akob 
Draina in Süttö, sowie Herrn Gustav Kádár, kön. ung. Ingenieur in Buda
pest, die gleichfalls paläontologische Objecte in den Besitz unseres Institutes 
gelangen liessen.

Die Sammlung der in bautechnischer und industrieller Hinsicht wich
tigen Gesteine entwickelte sich im abgelaufenen Jahre gleichfalls schön und 
hier bin ich Anerkennung schuldig unseren Geologen, die, durchdrungen 
von der grossen Wichtigkeit derartiger Sammlungen in industrieller Be
ziehung, keine Gelegenheit verabsäumen, die Vermehrung dieser Sammlung 
zu sichern.

Es ist mit Recht zu erwarten, dass auch jener, in die verschiedensten 
Gegenden des Landes, sowohl an Corporationen als an Behörden und Privat
personen entsendete Aufruf, den das kön. ung. geologische Institut in An
gelegenheit der in Rede stehenden Sammlung ergehen liess, von erfolgreicher 
Wirkung sein wird, wie ich schon jetzt die folgenden Herren mit Dank her
vorheben muss: Carl F iltsch, kön. ung. Bergrath in Vaj da-Hun vad, 
Dr. Anton Koch, Universitäts-Professor in Klausenburg, Bernhard Maass, 
Director der Kohlengruben der Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft in 
Wien, J osef Müller, Steinbruehbesitzer in Süttö, Ludwig Perjéssy, Profes
sor in Versecz, Dr. Georg Primics, Assistent an der Universität Klausenburg, 
J osef Schulz, Architect in Fünfkirchen, Wilhelm Wagner, kön. ung. Berg
rath in Budapest, Wilhelm Zsolnay, Eigenthümer der keramischen Fabrik 
in Fünfkirchen, sowie die Kohlenwerks- und Ziegelfabriks-Gesellsehaft zu 
Budapest, -— als solche, welche die der praktischen Geologie gewidmeten 
Theile unseres Museums mit Gestein-Material bereicherten.

Wie bisher, unterstützten wir auch jetzt aus dem in unserem Museum 
niedergelegten Material gerne die Angelegenheit des vaterländischen öffent
lichen Unterrichtes, insoferne wir der Mädchen-Bürgerschule des Budapester
VIII. Bezirkes eine aus 7 X verschiedenen Gesteinen zusammengestellte, zu 
Lehrzwecken dienende Sammlung und eine gleiche, aus 61 Stück bestehende, 
der staatlichen Knaben- und Mädchen-Bürgerschule in Galgöcz ausfolgten, 
während eine dritte, 78 Gesteinsarten enthaltende Sammlung die mit Staats
beihilfe erhaltene Gemeinde-Knabenbürgerschule in Alsö-Lendva erhielt.



Dass wir auch hierin richtig vorgingen, glaube ich daraus folgern zu können, 
dass nebst dem persönlichen Danke der betreffenden Directoren und der be
sonderen Danksagung des löbl. hauptstädtischen Magistrates, sowohl der 
Lehrkörper der genannten hauptstädtischen, als auch derjenige der Schule 
zu Galgöcz sich veranlasst fand, den Dank auch im Protocolls-Auszuge der 
kön. ung. geologischen Anstalt bekannt zu geben.

Indem ich so die Geschehnisse innerhalb unserer Anstalt überblicke, 
ist es unmöglich, die Art und Weise der Entwicklung unserer Bibliothek und 
Kartensammlung, dieses überaus wichtigen Hilfsmittels unserer Thätigkeit, 
stillschweigend zu übergehen. Auch auf diesem Gebiete ist — wie ich glaube 
— das erreichte Resultat als befriedigend zu bezeichnen, da die Vermehrung 
im abgelaufenen Jahre 230 neue Werke, insgesammt in 517 Bänden aufweist, 
demzufolge unsere Fachbibliothek mit Ende December 1883, 2362 Werke in 
5391 Bänden enthielt. Der Bestand unserer Kartensammlung erhöhte sich 
im verflossenen Jahre, abgesehen von den bei den Landesaufnahmen ver
wendeten Blättern der Generalstabskarte, um 113 Blätter, Der grössere Theil 
dieser Vermehrung resultirt aus Tausch und Geschenken, doch kann ich auch 
jetzt nicht die Namen all Jener einzeln nennen, die unsere Bibliothek mit 
ihren Gaben bereicherten; unter den Vielen aber muss ich hervorheben die 
ungarische geologische Gesellschaft, die so wie bisher, auch jetzt (he sämmt- 
lichen Exemplare der an sie eingelangten Büchersendungen der Bibliothek 
des kön. ung. geologischen Institutes übergab, sowie die Wiener geologische 
Reichsanstalt, die die noch ausständig gewesenen 25 Blätter der geologischen 
Aufnahme der Karpathen im abgelaufenen Jahre gleichfalls übersandte, 
demzufolge wir diese Blätter nun vollzählig besitzen.

Im Jahre 1883 wurden dem Ausweise des unsere Bibliothek und 
Kartensammlung gebahrenden Beamten gemäss, 1320 Bibliotheks- und 201 
Nummern der Kartensammlung dem Buchbinder übergeben, womit eine Aus
gabe von 871 fl. 86 kr. verbunden war; doch erreichten wir endlich jenen 
grossen Vortheil, dass wir jetzt auch in dieser Hinsicht uns im Currenten 
befinden.

Im abgelaufenen Jahre wurde mit den folgenden Instituten, beziehungs
weise Corporationen oder Blättern ein neues Tauschverhältniss eingegangen: 
Kais, und kön. militär-geografisches Institut in Wien, Lehrkanzel für Mine
ralogie und Geologie an der k. k. technischen Hochschule in Wien, Commis
sion de la controle de la carte géologique de la Belgique ä Bruxelles, Comité 
géologique ä St. Pétersbourg, mit der Redaction der «Science» in Cambridge 
Mass. Un. St., mit der «Seismological society of Japan» in Tokio, und da 
auch die «Somogyi-Ribliothek» in Szegedin unsere Druckwerke erhielt, so 
versendet das kön. ung. geologische Institut seine Editionen gegenwärtig an 66 
ungarische und 102 ausländische Gesellschaften und Institute, unter diesen 
an 9 inländische und 101 ausländische in Tausch.

:-il8  JAHRESBERICHT DER KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT FÜR 1883.
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Die Vergrösserung unserer Bibliothek und Kartensammlung und die 
gesteigerte Inanspruchnahme derselben erforderte die Ausarbeitung eines 
Benützungs-Regulativs für dieselben, was im verflossenen Jahre endlich ge
schah ; ebenso dringend nothwendig wurde die Zusammenstellung eines dem 
heutigen Stande unserer Bibliothek und Kartensammlung entsprechenden 
Catalogs. Das Manuscript dieser Arbeit, welche der diese Sammlungen ge
bahrende Beamte Bobért Farkass im abgelaufenen Jahre vollendete, ist ge
genwärtig im Druck, daher sein Erscheinen ebenfalls demnächst zu erwarten; 
es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass hiedurch der Handsamkeit 
unserer Bibliothek und Kartensammlung wesentlich Vorschub geleistet wird.

Dass bei der in jeder Dichtung anwachsenden Arbeit auch der Kanzlei- 
Geschäftsverkehr eine namhafte Erhöhung aufweist, liegt ia der Natur der 
Sache, und hier leistete der Kanzlei-Official Bobért Farkass, nebst seinen 
anderen Agenden, namentlich im Concept der Schriftstücke der Anstalt vor
zügliche Dienste.

Als die Administrativ-Angelegenheiten der Anstalt mit Unterstützung 
des erwähnten Kanzlei-Officials leitende Person kann ich übrigens auch am 
besten jene wesentliche Hilfe beurtheilen, welche das hohe Ministerium, in 
Würdigung der namhaften Erweiterung des Geschäftsverkehrs am Institute, 
durch Bewilligung eines — wenn auch vorläufig nur provisorischen — 
Diurnisten uns bot; doch-ermöglichte es nur dieser Umstand, dass wil
den gesteigerten Anforderungen auch auf diesem Gebiete nachkommen 
konnten.■ . . . . .Auf unsere Editionen übergehend, bemerke ich zunächst, dass die Re
daction des Jahrbuches auch im abgelaufenen Jahre Hilfsgeologe J ulius 
H alaváts mit Eifer führte; ebenso ist die pünktliche und unverweilte Ver
sendung der Editionen der Anstalt ausschliesslich sein Verdienst, was ich, 
als im Interesse der Anstalt gelegene Tliatsache, hier bereitwillig anerkenne.

Die prompte Abwicklung der Redactions-Agenden in Betreff der «Mit- 
tlieilungen aus dem Jahrbuche etc.» verdanken wir auch jetzt unserem Col
légén L. Roth v. Telegd.

Im vollendeten Jahre wurde der VI. Band des Instituts-Jahrbuches ab
geschlossen, indem wir die Hefte 5—10 desselben, sowohl im ungarischen 
Texte unseres «Jahrbuches», als auch in den für das Ausland bestimmten 
«Mittheilungen» herausgeben konnten.

Zur Ausgabe gelangte : «Paläontologische Daten zur Kenntniss der 
Fauna der südungarischen Neogen-Ablagerungen. I. Die pontische Fauna 
von Langenfeld», VI. 5., von J ulius H alaváts, «Das Goldvorkommen in 
Borneo», VI. 6., von Dr. Theodor Posewitz, «Ueber die eruptiven Ge
steine des Gebietes 0-Sopot und Dolnja-Ljubkova im Krassó-Szörényer Co
mitate», VI. 7., von Dr. Hugo Szterényi, «Tertiäre Pflanzen von Felek 
bei Klausenburg», VI. 8., von Dr. Moritz Staub, «Die geologischen Ver-



hältnisse der Fogaraser Alpen und der benachbarten rumänischen Gebirge»,
VI. 9., von Dr. Georg Primics, schliesslich «Geologische Mittheilungen 
über Borneo, I. Das Kohlenvorkommen auf Borneo, II. Geologische Notizen 
aus Central-Borneo », VI. 10., von Dr. Theodor Posewitz.

Von Karten wurden dem Buchhandel übergeben: die zweite, nach dem 
neuen Farbenschema colorirte Ausgabe des Blattes Fs =  Umgebung von 
Székesfehérvár (Stuhlweissenburg), sowie auch vollendet und zum Tlieil dem 
Verkehr übergeben wurde das Blatt Mt — Umgebung von Tasnád-Szilágy- 
Somlyó; die andere Partie dieses Blattes wird nach Fertigstellung des erläu
ternden Textes gleichfalls dem Verkehr übergeben werden.

Indem ich der erläuternden Texte erwähne, muss ich der Orientirung 
wegen hinzufügen, dass das kön. ung. geologische Institut, die Nachfrage 
wahrnehmend, deren sich seine geologischen Kaidén immer mehr erfreuen, 
und vom Wunsche beseelt, die bei den geologischen Landesaufnahmen erziel
ten Resultate für das practische Leben je nutzbringender zu gestalten, im 
vorigen Jahre dem hohen Ministerium den Vorschlag unterbreitete, hinfort 
die neu zur Ausgabe gelangenden Blätter mit leicht verwendbaren, kurzen, 
erläuternden Texten zu versehen, wodurch deren Gebrauchsnahme nicht nur 
für die Wissenschaft, sondern auch — was sehr wichtig — für die Männer 
der Praxis wesentlich erleichtert wird. Ich glaube, dass wir hier einen richti
gen Weg eingeschlagen haben, und es sei uns Belohnung, wenn das in dieser 
Richtung Gebotene von den Männern des practischen Lebens in je weiteren 
Kreisen benützt wird. Das hohe Ministerium acceptirte sofort den unterbrei
teten Vorschlag, und so sehen wir als erste Frucht dieser Vereinbarung den 
von Ludwig Roth v. Telegd verfassten, erläuternden Text zum Blatte C6 =  
Umgebungen von Kismarton (Eisenstadt), der (Text und Blatt) bereits dem 
Verkehr übergeben ist.

Noch eines Geschehnisses wünsche ich zu gedenken; ich meine näm
lich die im abgelaufenen Jahre von Seite des kön. ung. geologischen Institu
tes mit der Ungar, geologischen Gesellschaft gemeinsam erfolgte Herausgabe 
des bisher ausschliesslichen Gesellschafts-Organs «Földtani Közlöny». Es ist 
diese Veranstaltung der Ausfluss der im Ausschüsse der erwähnten Gesell
schaft noch im Monate Dezember des Jahres 1882 angeregten Idee. Es kann 
keinem Zweifel unterliegen, dass hiedurch jenes geschwisterliche Verhältniss, 
welches zwischen der Gesellschaft und der einem gleichen Ziele zustreben
den kön. geologischen Anstalt seit der Gründung der letzteren besteht, auch 
äusserlich zu harmonischem Ausdruck gelangte, und ich kann nur wünschen, 
dass dieses noch engere Verhältniss, welches auf die in dieser Richtung ge- 
thanen Schritte hin der Entschliessung des hohen Ministeriums vom 19. Febr. 
1883, Z. 3001 zufolge einstweilen ermöglicht wurde, und welchem auch in 
dem veränderten Titel der bisher ausschliesslich gesellschaftlichen Zeitschrift 
Ausdruck gegeben wurde, sowohl für die Gesellschaft als für die Anstalt je
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segensreicher sich gestalte. Die ungarische geologische Gesellschaft möge 
überzeugt sein, dass die Landesanstalt ihrerseits sie in der Erreichung ihrer 
edlen Ziele und Bestrebungen nach Kräften stets unterstützen wird, indem 
wir sehr wol wissen, dass wir in ihr eine alte Säule unserer Culturbestrebun- 
gen besitzen. Darum wünscht sicherlich jeder ungarische Geologe aufrichtig, 
dass es endlich auch der ungarischen geologischen Gesellschaft gegönnt sei 
jene materielle Unterstützung zu finden, die sie fürwahr verdient, wie welche 
wissenschaftliche Gesellschaft des Landes immer, und welche Unterstützung 
sie in den Stand setzen würde, in der Pflege unserer Wissenschaft und der 
Verbreitung derselben im Lande die lebhafteste Thätigkeit zu entfalten. Doch 
hier sei mir gestattet, noch eine Bemerkung zu machen.

Es gibt eme Bichtimg, in der auch die kön ung. geologische Anstalt 
dem Lande noch sehr vorzügliche Dienste leisten könnte, u. zw. durch wei
tere Ausbildung der Berufenen unter unseren jungen Montanisten in der 
Geologie. Ich habe hiebei junge Leute vor Augen, die nach absolvirten aka
demischen Studien bereits 2—3 Jahre im Dienste verbracht, und so sich mit 
den Anforderungen der Praxis vertraut gemacht haben. Die Berufenen unter 
diesen würden dann — ungefähr zwei Jahre hindurch — am geologischen 
Institute, sowohl durch Abhaltung von Vorträgen, als auch durch Einführung 
in die geologischen Landesaufnahmen geologisch weiter ausgebildet.

Die Idee ist nicht neu, und ich kann sie mir durchaus nicht vindiciren, 
da ich in dieser Hinsicht einfach auf die Wiener geologische Anstalt zu ver
weisen habe, dass sie aber in ihren Folgen segensreich war da, wo sie zur 
Anwendung kam, ist meine unerschütterliche Ueberzeugung.

Als einstiger Zögling des Montanwesens kenne ich die Anforderungen 
dieses, doch weiss es jeder unvoreingenommene Montanist, dass die Grund
lage eines rationellen Bergbaues einzig und allein nur die Geologie sein kann, 
und wenn dies Thatsache ist, wie sie es auch wirklich ist, dann ist es nur 
wünschenswert!}, ja nothwendig, den hiezu Berufenen unserer jungen Mon
tanisten Gelegenheit zu geben, dass sie nach Absolvirung ihrer Studien an 
der Akademie, wo sie die erste Einführung in unsere Wissenschaft erfuhren, 
und nachdem sie in der Praxis — und hierauf lege ich Gewicht — mit den 
Anforderungen dieser sich vertraut gemacht haben, bei der liiefür heute be
reist sehr competenten, vaterländischen geologischen Anstalt sich höhere, die 
Zwecke des Bergbaues wirksam zu unterstützen berufene Ausbildung in der 
Geologie zu erwerben in der Lage seien, und zwar — worauf ich gleichfalls 
grosses Gewicht lege — nicht nur durch Anhören der auf die Landessamm
lungen gestützt zu haltenden Vorträge, sondern auch durch Theilnahme an 
den geologischen Aufnahmen.

Es ist meine Ueberzeugung, dass dieses Vorgehen, zielbewusst verfolgt, 
bei für das Land fürwahr nicht ins Gewicht fallender Belastung, nach Ablauf 
von nicht langer Zeit dem Bergbau unseres Vaterlandes solche Männer zur
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Verfügung stellen würde, die ihrem schweren Berufe unter welchen Verhält
nissen immer zu entsprechen geeignet wären.

Auch dies ist eine Art der Popularisirung unserer Wissenschaft, und ich 
denke, in ihren Endresultaten eine der segensreichsten.

Ich kann nichts weiteres thun, als bei dieser sich darbietenden Gelegen
heit diese Idee aufzuwerfen, und es ist nur mein einziger Wunsch, es mögen 
meine schwachen Worte Unterstützung finden von Seiten jener Kreise, unter 
deren mächtigen Fittigen diese jetzt nur als Idee hingeworfene Frage auch 
Verkörperung erlangen könnte, im wahrhaften Inseresse unseres Bergbaues.

Schliesslich haben wir noch den aufrichtigen Wunsch, unserem tiefen 
Dankgefühle dem hohen kön. ung. Ministerium für Agricultur, Industrie und 
Handel gegenüber Ausdruck zu verleihen für die gütige Fürsorge, der wir in 
erster Linie die Entwicklung unserer Anstalt zu verdanken haben. Dieser 
gütigen Unterstützung unserer Angelegenheiten verdanken wir es, dass wir 
im abgelaufenen -Jahre ausser dem Erwähnten auch unsere wissenschaftli
chen Hilfsmittel vermehren konnten; so konnten wir namentlich einNachet’- 
sches Mikroskop neuen Systems im Werthe von 1200 Francs anschaffen. Den 
grössten Dank schulden wir ferner dem hohen kön. ung. Ministerium für 
öffentliche Arbeiten und Communication, und gleichzeitig der löbl. Direction 
der ungarischen Staatseisenbahnen für jene nicht genug zu würdigende Unter
stützung, die sie den Landes-Geologen bei ihrer Thätigkeit betreffs Erfor
schung der geologischen Verhältnisse unseres Vaterlandes stets angedeihen 
liessen, dies ist aber auch namentlich den Directionen der I. k. k. priv. 
Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft, sowie der österr.-ung. Staateisenbalm- 
Gesellschaft gegenüber der Fall.

Wenn ich nun am Schlüsse dieses meines Bechenschaftsberichtes, den 
Faden desselben verfolgend, auf das vom kön. ung. geologischen Institut im 
abgelaufenen Jahre Vollbrachte nochmals einen Bückblick werfe, so erhalte 
ich den Eindruck, dass wir das Urtheil sowohl unserer Oberen, als auch das • 
jenige der übrigen competenten Kreise mit jener Buhe ab warten können, 
welche das Bewusstsein verleiht, in der Erfüllung unserer PÜichten stets 
nach unseren Kräften und nach bestem Können vorgegangen zu sein.

Budapest, im März IS84.

Die Direction der kön. ung. geologischen Anstalt 
J ohann B öckh.
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TI. AUFNAHMS-BERICHTE.

1 . B E R IC H T  Ü B E R  D I E  A U F  D E R  R E C H T E N  S E IT E  D E R  D O N A U  
Z W IS C H E N  Ó -SZ Ö N Y  U N D  P IS Z K E  IM  S O M M E R  1 8 8 3  A U S G E 

F Ü H R T E N  G E O L O G IS C H E N  S P E C IA L A U F N A H M E N .

VON

Br. Karl H ofmann.

Für den Sommer 1883 wurde mir die Aufgabe zu Tlieil, zunächst die 
geologische Detailaufnahme des auf der rechten Seite der Donau zwischen 
O-Szöny und Piszke gelegenen Abschnittes des Blattes F(> der Specialkarte 
von Ungarn zu vollführen und hierauf meine, seit einigen Jahren im Gange 
befindlichen Aufnahmsarbeiten im nordwest-siebenbürgisclien Grenzgel args- 
zuge weiter gegen Ost fortzusetzen. Indessen erlitt mein Arbeitsplan leider 
eine sehr unliebsame, beträchtliche Störung: ich erkrankte gleich am Beginne 
der Aufnahmen im Donaugebiete und ward hiedurch zu andauernder Unter
brechung der Arbeiten im Felde genöthigt. In Folge dieses Umstandes ver
mochte ich die geologische Kartirung meines Donaugebietes erst in der 
zweiten Hälfte des Monates September abzuscliliessen und konnte sonach 
erst dann mich in mein östliches Terrain begeben, woselbst ich bis zum 
Schlüsse der Aufnahme am 10. October beschäftigt war.

Ich habe daselbst die Untersuchung des nordwest-siebenbürgisclien 
Grenzgebirgszuges, nördlich und westlich an meine früheren Aufnahmen 
anschliessend, an der südlichen Gebirgshälfte von der Umgebung von Kis- 
N vires aus weiter gegen Ost fortgesetzt. Bei der Kürze der Zeit und den herr
schenden, im Detail sehr complicirten geologischen Verhältnissen, konnte ich 
hierselbst nur mehr ein verliältmssmässig sehr kleines Gebiet geologisch kar- 
tiren. Dasselbe wird ungefähr durch die Ortschaften Kis-Nyires, Lemény, 
Eév-Körtvélyes und Nagy-Büny bezeichnet; es fällt zum allergrössten Tlieil auf 
das Szolnok-Dobokaer, stellenweise auch auf das Szathmärer Comitat. Die 
geologischen Verhältnisse setzen da in ganz ähnlicher Weise, wie in den 
angrenzenden, früher untersuchten Gebieten fort, über welche ich in meinen 
früheren Berichten Mittheilungen gemacht habe. Da ich die Arbeiten an
schliessend ohnedem im künftigen Jahre weiter fortsetzen werde, erachte ich 
es, zur Vermeidung unnöthiger Wiederholungen, für zweckmässiger, meine 
Bemerkungen über die geologischen Verhältnisse des kleinen, hier heuer 
untersuchten Gebietsabschnittes in meinen nächstjährigen Bericht einzu
beziehen; ich beschränke mich daher in dem Nachfolgenden darauf, über die 
Ergebnisse der Aufnahmsarbeiten in meinem Donaugebiete eine vorläufige
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Mittheilung zu erstatten, so weit dies eben jetzt, nach einer erst theilweisen 
Untersuchung des aufgesammelten Materiales überhaupt möglich ist.

Das von mir auf der rechten Seite der Donau untersuchte Gebiet wird 
gegen Nord durch die Donau, gegen Süd durch die südliche Grenze des auf 
Blatt F6 der Specialkarte dargestellten Gebietes, gegen West durch eine an 
der Stelle des einstigen römischen Castrums Bregetium bei O-Szony und 
gegen Ost durch eine bei dem Westende von Piszke gezogene meridionale 
Linie begrenzt; es gehört in seinem westlichen Tlieile dem Komomer, in 
seinem östlichen dem Grauer Comitat an. Gegen Ost sehliesst es an das von 
Hm. v. H antken im Jahre 1868 aufgenommene Graner Braunkolilen-Revier, 
im Süden an das im gleichen Jahre von Hrn. B. v. W inkler, im Westen an 
das vom verstorbenen J. Stürzenbaum 1879 geologisch kartirte Gebiet an. 
Es zerfällt orograpliiscli und geologisch in zwei Tlieile, in einen westlichen 
und einen östlichen Theil. Der erstere gehört dem zwischen der Verbindung 
der Alpen und Karpathen einerseits und dem ungarischen Mittelgebirgszuge 
anderseits sich erstreckenden Komorner Becken, der letztere dem ungarischen 
Mittelgebirgszuge, und zwar dessen am Donaudurchbruche nach Norden 
vorspringenden Gebirgsgruppe an, welche nach ihrer höchsten Culmination 
den Namen Gerecse-Gebirge führt. Der bei Duna-Almás mündende Totiser 
Bach scheidet diese beiden Abschnitte meines Donaugebietes. In dem Nach
folgenden werde ich dieselben gesondert betrachten.

Tiefland zwischen O-Szöny und Duna-Alm ás. Der westliche Theil 
meines in Erörterung stehenden Donaugebietes stellt niedriges, in seinem 
südwestlichen Tlieile von parallelen s. g. Flugsandhügeln durchzogenes 
Flachland dar. Es wurden in demselben auf der Karte Flussalluvium  und 
Flugsand und ersteres weiter als thonig-sandig er Boden, Moorboden und 
Schotterboden unterschieden.

Den überwiegenden Theil des Bodens dieses Gebietsabschnittes bilden 
die fast ebenen Flächen der zum grössten Tlieile von der Donau al »gesetzten, 
sandigthonigen Flussalluvionen längs des Laufes der Donau und deren Ne
benzuflüsse, zwischen denen die in alten Donauarmen und in den Zuflüssen 
der Donau stagnirenden Gewässer in niedrigeren Moorgründen dahin ziehen.

Schreitet man vom Donauufer über diese anschliessende, sandig-tlionige 
Alluvialfläche gegen Süd vor, so trifft man in etwa Mi/m Entfernung von 
dem gegenwärtigen, von West nach Ost gerichteten Bett des Stromes, einen 
diesem jiarallel dahin ziehenden Streifen von mehr-weniger sandigem Schot
ter, welcher sich augenscheinlich längs eines alten Uferrandes aus den-nörd
lich davorliegenden, sandig-tlionigen Donaualluvionen erhebt. Dieser Schot
terstreifen betritt mein Gebiet im Westen bei Béla-Puszta und dehnt sich von 
dort nach Osten bis über Almás-Puszta aus, wo er von der etwas niedrigeren, 
sandig-tlionigen Alluvialfläche des von Totis kommenden Thaies abgeschnit
ten wird. Die Schotterterrasse erhebt sich einige Meter über das gegenwärtige
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Niveau der Donau; ihr Material unterscheidet sich nicht von dem Schotter, 
welchen die Donau am Grunde ihres Bettes weiter rollt und bestellt vorherr
schend aus kleinen, wohlabgerundeten Qtiarzgeschieben. Offenbar haben wir 
hier alten Donauschotter vor uns, den der Strom abgelagert hatte, als er sein 
Bett noch weniger tief ausgehöhlt hatte und etwas südlicher boss, als gegen
wärtig.

An den eben erwähnten Schotterstreifen scliliesst sich gegen Süden 
von parallelen, niedrigen von NW nach SO gerichteten, schmalen Hügelzügen 
durchzogener, lockerer Flugsandboden an, der einerseits gegen West über 
Fj-Szony hinaus, anderseits gegen Süd gegen Totis zu, weithin über die Gren
zen meines Gebietes anhält. Auf dem westlich anschliessenden, Stürzen- 
BAUM’schen Blatte ist dieses Flugsandgebiet ausgeschieden; auf den südlich 
folgenden Blättern jedoch ist es vom Löss nicht getrennt, der weiter südlich 
herrscht. An der Berührungszone mit dem Schotter ist es an einigen Stellen 
deutlich zu sehen, dass dieser unter den Sand der lockeren Flugsandhügel 
taucht.

Die Sandhügelzüge besitzen auch hier die Dichtung von Nordwest nach 
Südost, quer zum Streichen des benachbarten ungarischen Mittelgebirgs
zuges; eine analoge, nordwest-südöstlliche Orient!rung zeigen auch die Hügel
züge eines grossen Tlieiles der an so vielen Orten des ungarischen Beckens 
mit übereinstimmendem Charakter sich wiederholenden, hügeligen, lockeren 
Sandgebiete von grösserer oder geringerer Ausdehnung. Diese welligen, locke
ren Sandgebiete mit ihren bezeichnenden, mehr-weniger.parallelen Hügel
zügen werden vielfach, und bei den von Seite unserer ungarischen geologi
schen Anstalt ausgeführten Arbeiten ganz allgemein als Flugsandgebiete 
bezeichnet, und ich habe diesen Namen der Uebereinstimmung wegen auch 
hier noch vorläufig beibehalten. Indessen betrachte ich die Entstehung ihrer 
Hügelzüge als eine noch offene Frage, für deren Erklärung mein kleines, 
diesjähriges, einschlägiges Gebiet allerdings nur sehr geringfügige Daten zu 
liefern vermag.

Es ist gewiss, dass die Sandhügelzüge in vieler Hinsicht an bewegliche 
Dünenbildungen sehr erinnern, wiewohl sie bei näherer Betrachtung gegen 
diese letzteren eine wesentliche formale Verschiedenheit darbieten, indem 
eine, mit der Entstehungsweise zusammenhängende Eigentümlichkeit, die 
gegen die Windseite Hache, gegen die Leeseite steile Böschung dieser letzte
ren, bei dem grössten Theile unserer heimischen, lockeren Sandhügelgebiete 
wenigstens sich nicht zeigt. Dass in diesen losen, mehr-weniger kahlen Sand
gebieten die Luftströmungen Materialbewegungen und Verwehungen fort
während bewirken, ist augenscheinlich und unzweifelhaft, und in so ferne 
hat die Bezeichnung Flugsand unstreitig eine gewisse allgemeine Berechti
gung. Ich will es auch keineswegs in Zweifel ziehen, dass es auch bei uns 
einzelne solcher lockerer Sandgebiete gebe, welche mit vollem Rechte den
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Namen Flugsandgebiete verdienen, indem ihre Anhäufung wesentlich ein 
Werk der Luftströmungen ist. Indessen scheinen die Wirkungen der Wind
strömungen hei dem überwiegenden Theile unserer heimischen, hügeligen, 
lockeren Sandgebiete nur mehr secundäre Erscheinungen darzustellen, und 
man kann vermuthen, dass die parallelen Hügelzüge, welche diese Gebiete 
bezeichnen, im Grossen betrachtet, durchaus nicht als durch Luftströmungen 
angehäufte Gebilde betrachtet werden dürfen.

Was in dieser Hinsicht am meisten Zweifel zu erregen vermag, scheint 
mir der Umstand zu sein, dass bei dem grössten Theile unserer s. g. Flug
sandgebiete die Sandhügelzüge einen sehr auffallenden Parallelismus zur 
herrschenden Lichtung der Thalläufe der benachbarten Gebiete mit festem 
Boden zur Schau tragen, wo doch die Bildung dieser Thäler mit den Wind
wirkungen offenbar gar Nichts zu thun hat, während anderseits die herr
schende Lichtung ihres Laufes in Beziehung zu der Lichtung der Gebirgs- 
erhebung steht. Biese Uebereinstimmung tritt sehr augenfällig entgegen, 
wenn man auf der von unserem Institute herausgegebenen, geologischen 
Specialkarte den ungarischen Mittelgebirgszug und die an diesen sich an
schliessenden Legionen des ungarischen Beckens überblickt und in Lücksicht 
auf die genannten Erscheinungen näher in das Auge fasst. Sie scheint sehr 
dafür zu sprechen, dass die Bildung jener parallelen, lockeren Sandhügel
züge sehr viel mehr mit der durch die allgemeinen Neigungsverhältnisse des 
Bodens beherrschten, aushöhlenden Thätigkeit der fliessenden Gewässer, als 
mit den anhäufenden Wirkungen constanter atmosphärischer Strömungen 
im Zusammenhänge stehe.

Bergland zwischen Almás und Piszke. Wenden wir uns nun dem, dem 
Gerecsegebirge angehörenden östlichen Theile meines Donaugebietes zu. 
Derselbe zeigt den nämlichen, durch zahlreiche Längs- und Querver
würfe innerlich schollig zerlegten Gebirgsbau, welcher den ungarischen Mit
telgebirgszug allgemein bezeichnet, wenn wir von dessen jüngeren Bildun
gen absehen.

Der Boden dieses meines östlichen Gebietsabschnittes wird von den 
nachfolgenden, auf der Karte ausgeschiedenen Bildungen zusammengesetzt; 
ich zähle sie in der Leihenfolge vom älteren zum jüngeren auf:

I. Dachsteinkalk (Lätiscli).
i. Unterer Lias (Lother Marmor).
3. Mittlerer Dogger (Bother, mergeliger Knollenkalk mit Stephanoce- 

ras H um phriesianwri).
4. Unter-Titlion (hornsteinführender Kalk).
5. Unter-Neocom (schiefriger Aptychen-Kalkmergel Berriasien]).
6. Mittel-Neocom (lábatlanéi- Sandstein [Lossfelder Schichten ).
7. Operculinen-Tegel (Mitteleocän).
8. Pannonisclie (Congerien-) Schichten.
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9. Süsswasserkalk
10. Sand und Schotter Diluvium.
11. Löss
12. Flugsand.
13. Flussalluvium.
Der rätische Dachstein- oder Megalodas-Kalk ist das älteste zu Tage 

tretende Gebilde meines Gebietes. Er tritt in dem südwestlichen Theile 
dieses Gebietes, zwischen Puszta-Bikol, Puszta-Alsó-Vadács und Duna-Szt- 
Miklós in einigen getrennten Autbruchsschollen, nämlich am Asszony-, Teke-, 
Nagy- und Kis-Somlyóhegy auf. Diese Berge bestehen hauptsächlich aus 
Dachsteinkalk, der an den Abhängen durch den hoch hinaufreichenden Löss 
mehr oder weniger stark verhüllt wird.

Der Dachsteinkalk erscheint in seiner gewöhnlichen, sehr einförmigen 
Beschaffenheit. Es besteht aus dichtem, festem Kalkstein von gewöhnlich 
bläulich oder gelblich grauer oder auch weisslicher Farbe; er ist ziemlich 
regelmässig, meist jedoch in plumpen Bänken geschichtet. Seine Mächtigkeit 
ist eine sehr beträchtliche. Das Streichen und Fallen seiner Schichten ist an 
den verschiedenen Aufbrüchen nicht gleich. Am Nagy-Somlyöhegy bei 
Duna-Almás fällt der Dachsteinkalk flach nach OSO, am Gipfel des unmit
telbar benachbarten Kis-Somlyóhegy ebenfalls flach nach ONO, am Asszony- 
hegy bei P.-Bikol und am Tekehegy bei P.-Alsó-Vadács verflächt er im Grossen 
vorherrschend steiler, circa 20° nach NO.

An erkennbaren organischen Besten ist er auch in dieser Gegend im 
Allgemeinen sehr arm; von solchen fand ich in ihm nur Megalodms-Sclialen, 
aber auch diese nur an 2 Punkten, wo sie jedoch, wie gewöhnlich, massen
haft auftreten und eine ganze Bank zusammensetzen; nämlich an der unte
ren Mündung des Durchbruches des Tardos-Bikoler Thaies durch die Dach
steinkalkpartie des Tekehegyes, neben der verfallenen Eisenbahn zu den 
Tardoser Marmorbrüchen, und wahrscheinlich dieselbe Bank am Rücken 
des Asszonyhegy, nahe östlich von der höchsten Kuppe desselben. An beiden 
Orten TÜnd jedoch (he Schalen mit dem Gesteine so fest verwachsen, dass es 
kaum gelingt speeifisch bestimmbare Exemplare herauszuschlagen.

Jurassische Ablagerungen waren in dem von mir untersuchten Ab
schnitte des Gerecsegebirges bisher nicht bekannt; siezeigen sich auch hier 
nur in so überaus geringer Ausdehnung, dass ihr Vorkommen nur mehr 
durch Zufall oder bei ganz specieller Begehung constatirt werden konnte; sie 
sind jedoch in mehrfacher Beziehung von Interesse. In den benachbarten, von 
den Herren v. H antken und v. Winkler aufgenommenen Theilen des Gere
csegebirges kommen sie dagegen auch an der Oberfläche in grösseren Massen 
vor und besitzen eine hohe technische Wichtigkeit, indem ihr unterer, in 
prachtvollen, ebenen Platten geschichteter Tlieil den hier schon seit langer 
Zeit in grossem Maasstabe ausgebeuteten berühmten Werkstein, den s. g.



rothen Marmor des Gerecsegebirges darstellt. Für die sehr schwierige Frage 
der speciellen Gliederung und Altersfixirung der hauptsächlich aus röthli- 
chen Kalksteinen bestehenden jurassischen Schichtenreihe des Gerecsegebir
ges waren zur Zeit, als die Specialaufnahmen ausgeführt worden, verhältniss- 
mässig nur wenige Daten gewonnen worden. Seither hat Hr. v. H antken, 
wie aus den Aufnahmsberichten bekannt, das Studium dieser Ablagerungen 
weiter fortgesetzt und hierüber in seinem 1879-er Jahresberichte eine vor
läufige Mittheilung gemacht, in welcher er die einzelnen Horizonte aufzählte, 
die er bis dahin in den genannten Ablagerungen unterschieden hatte.* Diese 
kurze Notiz berichtigt die älteren Daten in einigen Punkten und bahnt einen 
wichtigen Fortschritt in der Klärung der verwickelten näheren Verhältnisse 
der in Rede stehenden Bildungen an. Ich beabsichtige um so weniger den im 
Gange befindlichen diesbezüglichen Untersuchungen Hrn v. H antken’s vor
zugreifen, als ich mich in meinen nachfolgenden Angaben auf die wenigen 
jurassischen Vorkommnisse des mir zugewiesenen Gebietes beschränke, 
welche, wie gesagt, bisher noch nicht bekannt waren und überdies auch nur 
einige Glieder der in den übrigen Theilen des Gerecsegebirges auftretenden 
jurassischen Schichtenreihe umfassen.

U nterer Lias. An fast allen Dachstein-Kalkbergen meines Gebietes, 
am Teke-, Nagy-Somlyó- und Asszonyhegy, zeigen sich am Rücken des 
Dachsteinkalkes einzelne, räumlich sehr unbedeutende Parcellen von unter- 
liassischem Kalkstein, welche dem untersten Theile des rothen Marmorcom- 
plexes des Gerecse-Gebirges angehören.** Es sind dies winzige Relicte der ernst 
über dem Dachsteinkalk verbreitet gewesenen, jurassischen Schichtenreihe, 
von welcher an einigen der benachbarten, zum kleineren oder grösseren Theile 
aus Dachsteinkalk bestehenden Bergen, namentlich am Pisznicze-, Gerecse- 
und am Bányaheg}", grössere Schollen erhalten geblieben sind. Die genannten 
unterliassischen Parcellen meines Gebietes besitzen nur eine sehr geringe Mäch
tigkeit ; auch ihre Ausdehnung ist meist nur eine ganz kleine, so dass einzelne

* Jelentés a, m. k. földtani intézet 1879 évi működéséről (Bericht über die 
Thätigkeit der könig. ung. geol. A nstalt im Jahre 1879); pag. 10.

** Der rotlie Marmor des Gerecsegebirges , welcher bekanntlich am Pisznicze-, 
Gerecse- und am Tardoser Bányahegy in grossen Steinbrüchen gewonnen wird, 
gehört nach Hrn. v. H a n t k e n ’s neueren Untersuchungen (1. c. pag. 10) dem unteren 
und m ittleren Lias an. E r unterscheidet in demselben zwei H orizon te: unteren  Lias 
m it Am m onites hungaricus und m ittleren  Lias m it Ammon. H antkeni. Die ober- 
liassischen und Dogger-Fossilien, welche aus dem rothen Marmor citirt werden, 
stam m en nicht aus diesem, sondern aus über diesem liegenden Schichten; diese 
weichen auch petrograp dsch etwas von dem M armorcomplexe ab und sind zuWerk - 
steinen nicht geeignet. Aps dem Marmor sind bessere, bestim m bare Fossilien nur 
sehr selten zu erlangen. Bei einiger Uebung lassen sich die aus diesem, sowie die 
aus dem oberen Lias und dem Dogger stamm enden Versteinerungen schon nach dem 
Gesteine unterscheiden.
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selbst auf der grossen Original-Aufnabmskarte gar nicht mehr ausgeschieden 
werden können, oder sie beschränken sich bisweilen gar nur auf einzelne, 
lose umherliegende Blöcke.

Diese tiefsten, unmittelbar auf dem Dachsteinkalk ruhenden, unter- 
liassischen Schichten bestehen aus hellgrauem, gelblichem, fleisch- oder 
ziegelroth geflecktem Kalkstein; sie unterscheiden sich- schon äusserlich von 
dem Dachsteinkalk durch ihre röthlichen Farbentöne und weniger plurnp- 
bankige Schichtung; sie bilden aber im Allgemeinen dickere Bänke und sind 
heller und nicht so gleichförmig gefärbt, wie die Hauptmasse des zu Werk
steinen benutzten rothen Marmorcomplexes. Sie fallen im gleichen Sinne, 
wie der unterliegende Dachsteinkalk ein, sind aber diesem, wie es scheint, 
etwas discordant aufgelagert. Ausser reichlichen, unbestimmbaren Crinoiden- 
Stielgliedem führen sie auch andere Versteinerungen, zumal Brachiopoden, 
seltener Cephalopoden, Gasteropoden und Acephalen. Bessere, bestimmbare 
Versteinerungen müssen jedoch im Allgemeinen sehr gesucht werden.

Am günstigsten in dieser Beziehung erwies sich eine, unmittelbar auf 
dem Dachsteinkalk gelagerte, kleine Parcelle unseres in Bede stehenden unter- 
liassisehen Kalkes am östlichen Bücken des Tekehegyes. Einzelne Blöcke 
hierselbst sind erfüllt von wohlerhaltenen Bracliiopoden, welche sich aus den 
etwas angewitterten Gesteinsparthien schön herauslesen lassen. — Unter 
dem hier gesammelten Materiale habe ich die folgenden Arten näher bestimmt:

Spin ferina  pinguis, Z ie t ., s e h r  se lten .
Sp. cfr. brevirostrü, Opp., s. s.
Rhynchonelld Cartieri Opp., zieml. häuf.
Rh. pseudopolyptycha, Böckb (der Kössener Rh. fissicostata, Sss. sein- 

nahe stehende Art), häuf.
Rh. securiformis, H ofm ., nov. spec, (zwischen der Rh. palmata, Op p . 

und Rh. flabdlw n, G em m . stehende Form, kleiner als beide, welche auch in 
dem unteren Lias von Epplény im Bakony vorkommt), s.

Terebratilla Baconica, Böckh, h. h.
T. aff. gregaria, Sss. (der Kössener Aid sehr nahe stehende, vielleicht; 

sogar mit dieser identische, jedoch etwas kleinere Form), s.
T. Erbaensis, Sss. (ich vermag mein gesammeltes Exemplar von der 

oberliassischen Aid nicht zu unterscheiden).
T. aspasia, M n g h ., var. minor, ziem l. s.
Waldheimia mutabilis, Op p ., n . s.
Discohdix orbis, B-ss., s.
Aegoceras cfr. Hagenöwi, Dnk. (identisch mit der von Böckh vom 

Fusse des Tüzköveshegy bei Herend aus den tiefsten Schichten des Bakonyer 
unteren Lias unter obigem Namen aufgeführten Form).

Ausser dem letzteren Ammoniten sammelte ich noch eine neue Phyl- 
loceras sp., sowie einige andere, meist sehr kleine Ammoniten, welche wold



nicht selten V o rk o m m en , von d e n e n  ich  jedoch keine s ich e r b e s tim m b a re n  
Exemplare erlangen konnte.

In den am westlichen Bücken des Nagy-Somlyó hegy, ebenfalls unmit
telbar auf dem Dachsteinkalk liegenden, kleinen, dünnen, unterliassischen 
Parcel] en sammelte ich an einer Stelle (in einem kleinen Schurfsteinbruch) 
die folgenden Formen:

Rhynchonella sccuriformis, H ofm . n. spec.
Terebratula Aspasia, M n g h . var. minor.
Pecten Hehli, d’Orb. (massenhaft vorkommend, einzelne Lagen zusam

mensetzend ; Idein, wie- sie in den Angulatum-Schichten des Bhönebeckens 
auftritt).

In dem am Bücken des Asszonyhegy östlich vom Gipfel auftretenden 
unteren Lias-Fetzen fand ich, ebenfalls kaum ein-zwei Fuss über dem Dach
steinkalk :

Spiriferina obtusa, Opp ., und eine noch nicht näher bestimmte Rhyn- 
chonella sp., welch’ letztere auch in der unteren Lias-Parcelle des Tekehegyes 
auftritt.

Auf der Südseite des Asszonyhegy blieb längs eines Verwurfes auch 
eine etwas mächtigere Parthie des unterliassischen Kalkes erhalten, sie besitzt 
aber ebenfalls nur eine geringe Ausdehnung. Auf dieser ist knapp unter dem 
Bücken ein erfolgloser Schurfsteinbruch getrieben worden, in welchem schon 
etwas höher über dem Dachsteinkalk liegende Schichten des unterliassischen 
Theiles des rotlien Marmorcom] »lexes aufgeschlossen sind. Der Kalkstein ist 
hier in festen, ebenen, dünnen Platten sehr vollkommen geschichtet, ist an 
seinen frischeren Partidén gleichförmiger, dunkler roth gefärbt und zeigt 
auch vermöge seiner herrschenderen Cephalopoden schon mehr die Facies 
der Adnether Schichten, in welchen die Hauptmasse des rotlien Marmorcom- 
plexes entwickelt ist. — Zwischen den in diesem kleinen Steinbruche aufge
schlossenen, plattigen, rotlien Marmorschichten und dem darunter folgenden 
Dachsteinkalk liegt nur ein geringer, kaum einige Klafter betragender, un- 
aufgedeckter Zwischenraum. Sie führen ebenfalls stellenweise noch häufig 
Crinoiden-Stielglieder. Die auftretenden Fossilien sind ausserordentlich fest 
mit der Gesteinsmasse verwachsen, und es gelingt nur an den von den Atmo
sphärilien mehr angegriffenen Stellen hin und wieder zur Untersuchung ge
brauchbare Exemplare heraus zu klopfen.

Ich habe an dieser kleinen Stelle, trotz wiederholtem, längerem Suchen, 
nur ein geringes Material an Fossilien zusammenbiingen können, unter wel
chem ich die folgenden Formen erwähne :

Rhynchonella sp. (d e r Rh. glycimeris, G em m . v erw and t).
Terebratula Erbaensis, Sss.
Phy Ihrer as cylindricum, Sow.; ferner zwei, wahrscheinlich neue, weit

genabelte Phylloeeras-Arten, von denen die eine äusserlicli mit Ph. Stella,
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How., ganz übereinstimmt, aber in der Lobenlinie entschieden abweicht, 
ebenso auch von dem verwandten Ph. transylvanicum, H au., aus dem ost- 
siebenbürgischen unteren Lias. — Einige aufgefundene Bruchstücke lassen 
vermuthen, dass vielleicht auch Aegoceras angidatum, oder wenigstens ein 
diesem ähnlich berippter Ammonit hier vorkomme.

Die angeführten Fossilien beweisen zweifellos das unterliassische Alter 
aller dieser Kalksteinparcellen.

Was die unmittelbar über dem Dächsteinkalk liegenden, Bracliiopoden- 
führenden Kalksteinschichten anbelangt, so erinnern dieselben durch ihre 
Faunula und ihre petrographisehe Beschaffenheit sehr an die alpinen Hierlatz- 
Schichten, mit denen sie mehrere Arten gemeinsam besitzen: ( Ehynchonella 
Cartier i, Spiriferina pinguis, Sp. alp ina, Sp. cfr. brevirostris, Discohelix 
orbis) ;  allein die für (he Hierlatz-Schichten bezeichnenden, auffallenden 
Bhynchonellen und Terebrateln fehlen hier, während umgekehrt die hier häu
tiger auftretenden Formen in den Hierlatz-Schichten nicht oder nur sehr 
sparsam auftretend bekannt sind.

Die grösste und in der That überraschende Uebereinstimmung zeigt sich 
edoch mit jenen, im Bakony bei Herend, am Fusse des Tüzköveshegy und 
an der Basis des dortigen unteren Lias, ebenfalls gleich über dem Dachstein
kalk auftretenden, weissliehen, braehiopodenreichen Kalkstein-Schichten mit 
Aegoceras cfr. Hagenowi, welche B öckh unterschied, und für welche er 
wahrscheinlich gemacht hat, dass sie schon den unter dem Niveau der Arie- 
titen liegenden Zonen des unteren Lias angehören. Alit diesen stimmt der 
grösste Theil ihrer Fossilien (Ehynchonella Cartieri, Eh. pseudopolyptycha, 
Spiriferina alpina, Waldheimia mutabilis, Tercbratula Baconica, Aegoceras 
cfr. Hagenowi), und darunter die häufigsten und bezeichnendsten Arten, 
überein.

Die Lebereinstimmung in der Lagerung, petrographisclien Beschaffen
heit und in der beiderorts nur aus einer geringen Zahl von Arten bestehenden 
Faunula- zwischen zwei so entfernt liegenden Punkten des ungarischen 
Mittelgebirges ist gewiss sehr bemerkenswert!! und erfreulich ; sie beweist die 
Gleichaltrigkeit der verglichenen Schichten und bekräftigt sehr die Selbst
ständigkeit des Horizontes, dem sie angehören.

Der an beiden Orten gemeinsam und ziemlich häufig auftretende, wich
tige Ammonit, Aegoceras cfr. Hagenowi, stimmt in der That äusserlich voll
ständig mit der verglichenen AH der norddeutschen Psilonoten-Schichten 
überein, und würde sehr gewichtig für das tief unterliassische Niveau der in 
Besprechung stehenden Schichten sprechen; allein leider lässt sich weder an 
den von B öckh, noch an den von mir mitgebrachten Exemplaren die Loben- *

* Geolog. Verb, des südl. Bakony, II. Theil. Mittheil. a. d. Jahrb. der königl. 
ung. geol. Anst. Bd. III, pag. 8.
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linie herauspräpariren, die bei A eg. Hagenowi sehr bezeichnend gestaltet ist; 
es ist daher die Identität des Species nicht sicher erweisbar. Auf ein tief unter- 
liassisches, der Planorbis- oder der Angulatum-Zone entsprechendes Niveau 
würde auch der Umstand hinweisen, dass einige der Prachiopoden ( Ilhyri- 
chonella pseudopöhjptycha, Tcrcbratula cfr. gregaria) mit rätischen Formen 
sehr verwandt, zum Theil sogar mit solchen vielleicht identisch sind.

Die betrachteten, tiefsten, brachiopodenführenden, unterliassischen 
Schichten scheinen in dem Gereesegebirge eine allgemeinere Verbreitung zu 
besitzen, wie dies nach den von Herrn v. H antken mitgetheilten älteren 
Daten vermutliet werden kann. * Am Piszniczeberge beginnt der Marmor- 
complex unten tliatsächlich mit denselben, brachiopodenführenden, plurn- 
peren Krinoidenkalkbänken, welche man schon nicht mehr zu Werksteinen 
benützt; ich fand in denselben nach kurzem Suchen II aldheimia cfr. muta- 
bilis, Spiriferina alpina und die gleiche kleine Bhynchonella sp., welche auch 
in den erörterten Schichten am Tekehegy und Asszonyhegy vorkommt.

Ob auch die im Steinbruche an der Südseite des Asszonyhegy aufge
schlossenen, dünnplattigen, unterliassischen, rothen Marmorschichten, welche 
schon etwas höher über dem Dachsteinkalke liegen, dem gleichen oder schon 
einem etwas jüngeren geologischen Horizont angehören, wie die betrachteten, 
helleren, brachiopodenführenden Kalksteinschichten mit A eg. cfr. Hagenowi : 
darüber geben die aus ihnen bisher gesammelten, wenigen Fossilien keine zu
verlässigere Antwort. Vorläufig habe ich beide auf der Karte mit der näm
lichen Farbe bezeichnet.

Mittlerer Dogger, Unter-Tithon, Unter- und Mittel-Neocom. Die
übrigen Jura-Vorkommnisse meines Gebietes gehören viel jüngeren Gliedern 
der jurassischen Schichtenreihe, dem mittleren Dogger und dem Unter- 
Tithon an, mit welchem letzteren die im Gereesegebirge bekannten Jura
bildungen nach aufwärts endigen. Beide Horizonte treten in meinem 
Gebiete nur an einer einzigen, winzigen Stelle, in dem Paprétárok 
genannten Graben an die Oberfläche. Diese Stelle bietet auch in Bezug auf 
das höher folgende unterneocome Niveau sehr interessante Aufschlüsse dar, 
und es sei mir gestattet hier auf deren Verhältnisse etwas näher einzugehen. 
Die nachstehende Figur gibt eine Skizze des dort aufgeschlossenen Scliichten- 
profiles.

Der Paprétárok ist der von Puszta Felső-Vadács westlich folgende 
erste Graben, welcher vom Plateau von P. Felső-Vadács anfänglich gegen 
Nordost, dann gegen Nord gegen die an der Vereinigung des Czi- 
gänybükk- und des Hajös-Thales gelegene Paprét (Pfaffenwiese) berab- 
zieht. Unten im Thal bedeckt Löss die Oberfläche, und der Paprétárok bietet *

* G raner Braunkohlengebiet. Mittheil. a. d. Jahrb. der königl. ung. geolog. 
Anst. Bd. I, pag. 55.
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in seinem unteren Theile keine Aufschlüsse dar; erst höher aufwärts, da, wo 
das Gebirge sich zu dem von Löss bedeckten Hochplateau von Felső-Vadács 
erhebt, stösst man im Graben auf eine pralle Wand, an welcher in plumpen

Süd Nord

a )  Mittlerer-Doggei; b )  I'ntei-Tithon ; c )  Unter-Neocoin ; d )  Mittel-Neocom ; e )  Löss.

Bänken geschichteter, sich schiefernder, ziegelrotlier, mergeliger Knollen
kalk (a) längs einer V erwe r fu ngskluft plötzlich an die Oberfläche tritt.

An der Nordseite dieser Verwerfungsspalte, tlialabwärts, werden die 
rothen, mergeligen Knollenkalkschichten von, dem mittelneocomen Lábat
lanéi’ Sandsteincomplex angehörenden, schmutzig grünlich-grauen, sandigen 
und etwas mergeligen, schieferigen Thonschichten (d j mit verkohlten Pflan- 
zentrümmern, abgeschnitten. Der Schieferthon fällt vom Gebirge ab flach nach 
NO; unmittelbar an der Verwerfungskluft ist er nach aufwärts gebogen. Die 
rothen, mergeligen Knollenkalkschichten sind an der Verwerfung gegen 
Nord nach abwärts gebogen, nehmen aber gleich höher in knieförmigem 
Buge gegen das Gebirge nach Süd gerichtetes, flaches Einfallen an, welches 
dann auch in den höher folgenden Schichten regelmässig anhält.

Der rothe, mergelige Knollenkalk ist hier in kaum zwei-drei Meter 
Mächtigkeit aufgeschlossen. Er führt einzelne, ziemlich schlecht erhaltene 
Ammoniten. Ich fand in ihm an dieser Stelle ehe folgenden Formen:

Stephanoceras Humphriesianum , Sow. 2 Ex.
St. cfr. Bayleanum, Opp . 2 Ex.
Pkylloceras rnediterraneum, N eum. 2 Ex.; 

woraus klar hervorgeht, dass wir uns hier im mittleren Dogger befinden.
Auch Herr v. H antken erwähnt in seinem früher citirten Berichte 

mittleren Dogger mit Sphaeroceras meniscum, W aag, vom Piszniczehegy und 
(wohl nur aus Versehen unter dem Namen unterer Dogger) mit Stephano
ceras Bayleanum  Opp. aus der Lábatlanéi’ Gegend östlich gegenüber dem 
Berseghhegy.



3 3 4 JAHRESBERICHT DER KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT FÜR 1883-

I)er rotlie, mergelige Knollenkalk des mittleren Dogger führt noch 
keinen Hornstein.

Darüber, zusammen in etwa 2 Meter Mächtigkeit, folgt das Unter- 
Tithon (b). Dasselbe besteht aus dunkler rotbem, etwas schiefrigem, kie- 
seligem, versteinerungsarmen Kalke mit rotbem oder gelblichem Hornstein in 
Knollen und mehr oder weniger ausgedehnten lenticularen Lagen; letztere 
herrschen unten vor; oben schliesst das Unter-Tithon mit einer circa V2 Meter 
dicken, dunkelrothen Kalkhank ab, die mit guten, mit Schale erhaltenen Am
moniten erfüllt ist.

In dieser letzteren Kalkbank sammelte ich die folgende, entschieden 
untertithonische Faunula:

Terebratula cfr. Misihnerensis, G em m ., I Fragment. Ex.
Preten Rogoznicensis, Zitt. J Ex.
Lytoceras cfr. sutile, O p p . I gutes Brachst.
L yt. montanum, Opp. 6 Ex.
L yt. sp., 1 Ex.
Phylloceras serum, Opp. I Ex.
Ph. ptyehustoma, B e n . 2 Ex.
Ph. ptychoicum, Qu e n . 4 Ex.
Ph. Kochi, Opp. I Ex.
Ph. mediterraneum, N eu m . 4 Ex.
Haploceras Staszyczii, Z eu sch n . 4 Ex.
Simoeeras Volanen.se, Opp. 1 Ex.
Perisphinctes cfr. colubrinus, Bein. 1 Brachst.
Per. Malettianus, F ont . I Ex.
Per. sp. I zwei, wahrscheinlich neue, schöne, häufige 
Per. sp. I Arten. 2 Ex.
Aspidoceras Piogoznicense, Z e u sc h n . 2 Ex.
Asp. Herbichi, H ofm . 1 1 0 v. sp. (schöne, grosse, neue Art aus der

Gruppe des Asp. liparum, d em  Asp. Deaki, H ek b . a m  n ä c h s te n  s teh en d ). 
I Exemplar.

Diese hornsteinreichen, untertithonisclien Kalksteine bilden einen petro - 
graphisch wohl kenntlichen, leicht verfolgbaren, sehr constanten Horizont in 
der jurassischen Schichtenreihe des Gerecsegebirges, mit welchem diese 
abschliesst.

Es sind diese Schichten in den von Herrn v. H antken  auf der Karte 
des Grauer Braunkohlengebietes im Lábatlanéi’ Nyagdathale als oberjuras
sische, hornsteinführende Kalke unterschiedenen Gebilden enthalten; diese 
letzteren umschliessen jedoch ausserdem sehr wahrscheinlich auch noch ältere 
jurassische Schichten. Man fand in denselben früher nur schlechte Fossil
spuren, da sie im Allgemeinen sehr arm an organischen Resten sind. Es 
fehlten daher für ihre nähere Altersbestimmung die erforderlichen pal®onto-
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logischen Beweismittel. Das im Paprétárok verborgene, an wolilerlialtenen 
Yersteinermigen reiche, kleine Vorkommen gewinnt demnach für die Beur- 
theihmg der Juraablagerungen der Gegend ein erhöhtes Interesse.

Da Fossilfundpunkte in den tithonischen Schichten der Gegend so 
selten sind, sei es mir erlaubt, die Grenzen meines Aufnahmsgebietes etwas 
überschreitend, hier noch auf eine zweite derartige Fundstelle aufmerksam 
zu machen. Es ist dies nämlich ein nördlich vom Piszniczehegy, im östlichen 
Theile des Rückens des Märgithegyes gelegener, alter, verlassener, kleiner 
Schurfsteinbruch, in welchem die nämlichen, untertithonischen, hornstein
führenden Kalksteinschichten aufgeschlossen sind und einzelne Fossilien 
führen, wenngleich viel seltener, als im Papretgraben.

Ich fand an dieser Stelle im homsteinführenden Kalke folgende 
Formen:

Terebratula rectangular is, P ic t .
Perispkinctes eudichotomus, Zitt.
Doch setzen wir nun die Untersuchung des Aufschlusses im Paprétárok 

weiter fort.
Ueber den erörterten, untertithonischen Schichten treten wir bereits 

in das Unterneocom (c)  ein. Und zwar folgt zunächst unmittelbar über der 
cephalojDodenreiclien, untertithonischen, rothen Kalkbank und von dieser 
scharf getrennt, eine ungefähr Va Fuss mächtige Lage von mildem, grünlich
grauem oder röthlichem, glaukonitischem, mergeligem Sandstein, dessen 
Material ganz mit jenem übereinstimmt, welches in dem höher folgenden, den 
Rossfelder-Schichten entsprechenden Lábatlanéi- Sandsteincomplex herrscht. 
Diese Sandsteinlage wird von festen, hellgrauen, sandigen, durch grünliche, 
glaukonitische Parthien und helle Kalksteinstückchen breccienartigen Kalk
steinbänken, zusammen in 2 Fuss Mächtigkeit bedeckt, über welchen an den 
Abhängen in mehreren Klaftern Mächtigkeit heller, schiefriger Kalkmergel 
und endlich zuoberst, am Berggipfel, Löss (e) folgt.

In dem hellen Kalkmergelschiefer fand ich hier wohl keine Fossilien, 
allein nach seiner petrographischen Beschaffenheit und Lagerung erkennt 
man ihn sofort als den in der weiteren Umgebung von Lábatlan in grösserer 
Ausdehnung auftretenden neocomen Aptychenmergel, den man daselbst zur 
Erzeugung von hydraulischem Cement verwendet. Der neocome Aptychen
mergel lagert daselbst — wie dies aus> den Publicationen v. H a n tk en’s seit 
längerer Zeit bekannt ist — über dem oberjurassischen, homsteinführenden 
Kalk und unter dem sicher mittelneocomen Lábatlaner Sandstein, mit welch’ 
letzterem er durch Wechsellagerung verbunden ist. * Seine volle Mächtigkeit

” Die entgegengesetzte Angabe in v. H a u e r ’s Erläuterungen zur geologischen 
Uebers chtskarte der österr.-ung. Monarchie (Jahrb. k. k. geol. Reichsanst. Bd. XX, 
pag. 475), wonach in der Umgebung von Piszke und Puszta-Bikol der neocome
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ist nirgends aufgeschlossen, doch besitzt er im Nvagdathal, nach v. H an tk en , 
mindestens eine Mächtigkeit von 60 Fuss. — Innerhalb meines Gebietes 
tritt er nur mehr an einer zweiten, dem Paprétárok benachbarten Stelle, 
jedoch ebenfalls nur in geringer Ausdehnung, an die Oberfläche; nämlich 
weiter nordwestlich, in dem vom Plateau von Puszta Felső-Yadäcs herab
ziehenden und bei Puszta Alsó-Yaclács mündenden Graben; er taucht hier- 
selbst in übereinstimmender Lagerung unter die Schichten des Läbatlaner 
Sandsteincomplexes.

In der im Paprétárok als unterste Lage des Aptyehenmergel-Complexes 
unmittelbar über dem Tithon auftretenden, dünnen, mergeligen Sandstein
bank fand ich zu meiner grössten Freude ziemlich viele, in bestimmbarem 
Zustande erhaltene Ceplialopodenreste; auch in den darüberfolgenden, festen, 
sandigen Kalksteinbänken kommen solche vor, sie lassen sich jedoch nicht 
gut aus dem festen Gesteine herauslösen, und man kann aus diesen keine 
brauchbaren Exemplare erhalten.

Bei der Wichtigkeit der Fundstelle widmete ich mehr als zwei Tage 
auf das Aufsammehi von Fossilien und vollführte im Verein mit meinem Auf
nahmsdiener förmliche Steinbruchsarbeiten zur Ausbeutung dieser und der 
unterliegenden, untertithonischen Fossilienbank. Auf diese Weise gelang es eine 
ziemlich hübsche kleine Gcphalopodenfaunula aus dieser glaukonitischen 
Sandsteinbank zusammenzubringen. Es fiel mir hierbei schon an Ort und Stelle 
auf, dass diese Faunula wohl noch mit der im Nvagdathal in ganz ähnlichem 
Material, in der gleichen Cephalopodenfacies auftretenden, bekannten, reich
licheren, typisch-mittelneocomen Fauna des über den Aptychenmergeln fol
genden Labatläner Sandsteines eine grosse Aehnlichkeit besitze, von dieser 
jedoch verschieden sei, und ich war dann um so mehr erfreut, als später, bei 
der näheren Untersuchung des palaeontologischen Materiales, der entschieden 
unterneocome Charakter dieser Faunula klar zu Tage trat.

Folgende sind die Formen, die ich in der in Kede stehenden, glaukoni
tischen Sandsteinbank im Paprétgraben sammelte:

Belemnites ensifer, Opp. (Obertithonisehe Form : Stramberg); 2 Ex.
*Lytoceras subfimbriatum, d’Or b . (Ober-Tithon, ganze Neocom); 1 Ex.
Hoplites Malbosi, P ic t . (Nach P ic t e t  charakteristische Berrias-Art); 

1 Exemp.
Hopl. Uhligi H ofm . nov. sp. (Dem Hopl. Malbosi und Hopl. E uthym i 

der Berrias-Schichten am nächsten stehende, von diesen jedoch 
bestimmt verschiedene, schöne, grosse, neue Art); 3 Ex,

Hopl. Privasensis, P ic t . (Ober-Tithon und Bemasien); 1 Ex.
Hopl. cfr. Köllikeri, Opp. (Ober-Tithon: Stramberg); J Ex.

Sandstein ein unteres, der neocome Aptychenmergel ein oberes Glied bildet, ist 
irrthüm lich.
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* (Jlcöstephamts Astieriunus, d ’Orb . (Ganze Neöcom); 1 Ex.
ü lcost. sp. (Wahrscheinlich neue Art aus der Gruppe des 0 .  b id ichotom m , 

dem 0. C arteroni am nächsten stehend); 3 Ex.
Diese Faunula zeigt mit der Fauna der südwest-französischen Berrias- 

Schicliten die allergrösste Aehnlichkeit, nicht nur ihrem allgemeinen Cha
rakter nach -— indem sich zu theils eigenthümlichen, theils auch in den hö
heren neocomen Horizonten auftretenden Formen mehrere solche hinzu
gesellen, welche auch anderorts in das Ober-Tithon herabreichen, z. Th. sogar 
( B e l .  en s ife r )  bisher nur aus diesem bekannt waren — sondern auch speciell 
durch mehrere, mit den genannten Schichten Südfrankreichs gemeinsame 
Arten, darunter der für diese Schichten bezeichnende H oplites M albosi. Die 
palaeontologischen und stratigraphischen Verhältnisse beweisen sonach in 
schönster Uebereinstimmung gemeinschaftlich das unterneocome Alter der 
diese Faunula umschliessenden Schichten.

Mit dem mittelneocomen Lábatlanéi* Sandsteincomplex — von welchem 
unsere Anstalt durch Herrn v. H antken’s Bemühungen ein sehr reichliches 
und artenreiches palaeontologisclies Materiale besitzt — sind nur die beiden, 
oben mit * bezeiehneten, auch anderorts in grösserer verticaler Verbreitung 
bereits constatirten Arten gemeinsam, von denen ich überdies nur je ein 
Exemplar an unserer Fundstelle fand. Diese zwischen den stratigraphisch 
ungleichen Schichten sich zeigende palaeontologische Verschiedenheit spricht 
um so gewichtiger für einen geologischen Altersunterschied, da diese Schichten 
sonst, in Bücksicht ihrer petrographischen Beschaffenheit und ihrer palaeon
tologischen Facies, übereinstimmen.

Bekanntlich hat Dr. Tietze * schon vor mehreren Jahren das Auftreten 
von Untemeocom-Schichten im südlichen Tlieile des Banater Gebirges consta- 
tirt, indem er daselbst in hellen, hornsteinführenden Kalksteinen, welche über 
rőtben, tithonischen Knollenkalken und unter, den Bossfelder Schichten ent
sprechenden, mittelneocomen, mergeligen Schiefern ruhen, ausser einer, für 
das specielle Alter indifferenten Art ( P hylloceras c fr . B o u y a n u m  d 'O r b .), eine 
der bezeichnendsten Formen der südwestfranzösischen Berrias-Schichten, 
H oplites B o issieri, P ict. auffand.

Für die hellen, schiefrigen, neocomen Aptychenkalkmergel des Gerecse- 
gebirges konnte ein analoges, unterneocomes Alter nach den stratigraphischen 
Verhältnissen wohl vermuthet werden; allein directe palaeontologische Beweise 
hiefür fehlten noch. Um so interessanter ist daher die im Paprétárok an der 
Basis jener Mergel und mit diesen eng verbunden auftretende, cephalopoden- 
führende, glaukonitische Sandsteinbank, deren Fossilien das Auftreten unter-

~ Südl. Theil d. Banater Gebirgsstockes. Jahrb. k. k. geol. Reichsanstalt. 
Bd. XXII, pag. 74.

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884.



neocomer Ablagerungen im Gerecsegebirge mit einem noch höheren (trade 
von Sicherheit erweisen lassen, wie im Banater Gebirge.

Diese Beobachtungen, die in so schöner Uebereinstimmung im Banater 
Gebirge und nun auch hier im Gerecsegebirge gemacht wurden, dürften auch 
in Hinblick auf die Deutung der mit den Bossfelder Schichten im Verbände 
auftretenden alpinen neocomen Aptychenschiefer allgemeineres Interesse 
erregen.

Der nächstfolgende, jüngere geologische Horizont, der mittelneocome 
Lábatlaner Sandsteincomplex, verbreitet sich aus der Lábatlanéi* Gegend 
in ganz ähnlich bleibender petrographischer Beschaffenheit nach West in 
mein Gebiet unt tritt hier an zahlreichen Stellen in grösserer oder geringerer 
Ausdehnung an die Oberfläche, insbesondere in der Gegend von Puszta- 
Bikol, den Vadäcser Puszten und des Franz-Xaver-Meierhofes. Die westlich
sten Vorkommnisse, an denen der Lábatlaner Sandstein unter der Decke der 
jüngeren Ablagerungen an die Oberfläche taucht, sieht man bei Duna-Szt.- 
Miklös, die nördlichsten in den Gräben in der Nähe der Donau zwischen Süttö 
und Neszmély.

Der Lábatlaner Sandsteincomplex besteht auch in dieser Gegend, ähn
lich wie in der Umgebung von Lábatlan, hauptsächlich aus glaukonitischem, 
mehr-weniger mergeligem Sandstein, mehr-weniger sandigem Mergel, san
digem, mergeligem Schieferthon und zuweilen ziemlich groben, conglomera- 
tischen Bänken. Die Geschiebe dieser letzteren bestehen hauptsächlich aus 
wenig gerundeten Hornsteinstücken, deren Material der hornsteinführende 
Titlionkalk geliefert hat. Die Schichten des Lábatlaner Sandsteincornplexes 
zeigen in Folge ihres sehr allgemein verbreiteten und bisweilen ziemlich 
reichlichen Glaukonitgehaltes im frischen Zustande eine vorherrschend grün
liche, bei beginnender Verwitterung stellenweise nicht selten auch rötliliche 
oder gelbliche Färbung.

An Versteinerungen ergaben diese Schichten in meinem Aufnahms
gebiete nur eine überaus dürftige Ausbeute. Ausser specifisch unbestimm
baren Ammoniten-, Aptychen- und Belemnitenspuren, die sich an mehreren 
Punkten zeigen, fand ich hier nur ein einziges bemerkenswertheres Stück, ein 
grosses, ziemlich gut erhaltenes Exemplar von

N a u tilu s  c fr . b ifu rca tu s , Oost.
gleich unterhalb Alsö-Bikol, in einem kleinen Steinbruch neben dem 
Süttöer Weg. Aber in dem Nyugdatliale bei Lábatlan, an der Stelle, wo Herr
v. H antken in diesen Schichten zuerst bestimmbare Fossilien entdeckt hatte, 
umschliessen sie bekanntlich eine hauptsächlich aus Cephalopoden beste
hende, reichliche, echt mittelneocome Fauna, welche eine überaus grosse 
Uebereinstimmung mit jener der Bossfelder Schichten der österreichischen 
Nordalpen aufweist. Ein tlieils auf v. H auer’s und S chloenbach’s, theils auf 
eigenen Bestimmungen beruhendes Verzeichniss der bis dahin in diesen
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Schichten im Nyagdathal aufgefundenen Versteinerungen hat v. H antken 
in seiner Abhandlung über die geologischen Verhältnisse des Graner Braun
kohlengebietes (pag. 59), sowie später in seinem Werke über die Kohlenab
lagerungen Ungarns (pag. 210) mitgetheilt. *

Von alttertiären Ablagerungen tiitt in meinem in Besprechung ste
henden Gebiete nur die von Herrn v. H antken in der mitteleocänen Schich
tenreihe des benachbarten Graner Braunkohlengebietes als O perculinen- 
oder N um m uU tes su b p la n u la ta -T egei unterschiedene Abtheilung auf. Und 
zwar zeigt sie sich hier nur an zwei Stellen in sehr geringer Ausdehnung an 
der Sohle des Duna-Szt.-Mikloser Thaies. Die eine dieser Stellen liegt unter
halb Duna-Szt.-Miidós, die andere etwas weiter thalabwärts, östlich vom 
Melegheg}'. An beiden Orten schliesst sich der Operculinentegel gegen Süden 
an in diesem Thale zu Tage tretende Parcellen des Lábatlanéi- Sandstein- 
complexes an.

Der Operculinentegel ist von bläulicher Farbe, schiefrig und führt an 
beiden Stellen die gewöhnlichen, bezeichnenden, grösseren Foraminiferen 
dieser Schichtenabtheilung in grosser Menge, nämlich :

O perculina granulosa, L eym.
O rbit oides d ispansa , Sow.
N um m uU tes subp la n u la ta , H antk. et Madarász.

Am oberen Vorkommen zeigen sich auch in diesem Tegel an einer 
Stelle Austernscherben in der hier stark verrutschten Thalsohle. Herr 
v. Löczy, der vor mehreren -Jahren gelegentlich einiger in der Umgebung von 
Neszmély gemachter Excursionen dieses Eocänvorkommen ebenfalls beob
achtet hatte, hat von hier zahlreiche, gut erhaltene Exemplare einer Auster 
aus der Verwandtschaft der Ostrea ( G ry p h a e a ) B ro n g n ia r ti, B r. mit
gebracht.

Der eocäne Sandstein, welcher auf der von der österreichischen geo
logischen Reichsanstalt herausgegebenen geologischen Karte in der Gegend 
von P. Bikol und D.-Szt.-Miklös angegeben wird, ist zu streichen ; der dort 
stellenweise vorkommende Sandstein ist mittelneocomer Lábatlanéi- Sandstein.

Vom Neogen tritt nur dessen jüngste Stufe, die Congerienschichten, in 
meinem in Rede stehenden Aufnahmsgebiete auf. Dieselben sind am äusseren 
Gürtel des Gebirges verbreitet; sie setzen hier im Norden, gegen die Donau 
zu, von Osten schon bei Piszke beginnend, mit den sie bedeckenden Diluvial
bildungen zusammen die Hauptmasse, und weiter westlich, in der Umgebung 
von Neszmély, Duna-Almás und Duna-Szt.-Miklös, die ganze Masse der Vor
berge des Gebirges zusammen. Aber auch im Innern des Gebirges, bei P. Felsö-

* An beiden Orten ist statt Belernnites tripart i tus- d’Orb, Bel. bipartitus 
B l a in v . zu setzen.
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und P. Alsó-Vadács, stösst man auf zweifellose Spuren der Congerien- 
schichten.

Die Congeriensehichten unseres Gebietes bestehen hauptsächlich aus 
Thon und Sand, stellenweise untergeordnet auch aus schotterigem Materiale; 
sie führen an vielen Orten Fossilien, besonders reichlich und wohl erhalten 
in den in der Umgebung von Neszmély in die Donau mündenden Gräben.

Ueber die Verhältnisse der Congeriensehichten in der Gegend zwischen 
Duna-Almás, Neszmély und Süttő, hat Herr v. L óczy vor einigen Jahren 
einige Notizen in den «Természetrajzi Füzetek» (1877, Bd. I, pag. 129) mit- 
getheilt, zu denen ich, ohne näher in das Detail einzugehen, keine neueren 
Daten hinzufügen könnte.

Die Diluvial-Gebilde meines in Besprechung stehenden östlichen Ge
bietes sind: die bekanntlich besonders in der Nähe der Donau bei Süttő und 
Almás in mächtigen Massen abgelagerten Silsswasserkalke, der im Grossen 
neben diesen auftretende, weit verbreitete Sand  und Schotter, stellenweise 
mit thonigen Lagen verbunden, sowie der im Grossen als jüngstes Glied auf
tretende Löss. Dieselben setzen, die Oberfläche betrachtet, den überwiegend 
grössten Tlieil des Bodens meines Gebietes zusammen, unter ihnen zumal 
das oberste Glied, der Löss, der als zerschlitzte und durchlöcherte Decke 
dieses Gebirgsgebiet in seiner ganzen Ausdehnung bedeckt.

Ich habe gelegentlich der Aufnahmen auch auf diese, in mehrfacher 
Hinsicht interessanten und theilweise auch volkswirtliscliaftlich sehr wich
tigen, diluvialen Gebilde grössere Aufmerksamkeit verwendet und getrachtet, 
dieselben möglichst genau zu kartiren. Aber auch diese würden eine ganz in 
das Detail gehende, systematische Behandlung erfordern, um jene Daten, 
welche P eters in seinen grundlegenden «Geologischen Studien aus Ungarn», 
und v. H auer in den Erläuterungen zur geolog. Uebersichts-Karte der österr. 
Ungar. Monarchie, auch bezüglich dieser Bildungen mitgetheilt haben, mit 
etwas Bemerkenswertherem zu ergänzen. Eine geeignetere Gelegenheit hierzu 
wird sich in dem erläuternden Texte zu dem betreffenden Blatte der geolo
gischen Specialkarte ergeben.

Flugsand mit Windverwehungen zeigt sich am westlichen Abhange des 
Gebirges gegen das Totiser Thal bei Duna-Almás. Gegen Süden schliesst er 
an das Flugsandgebiet an, welches W inkler am südlich folgenden Blatte 
der geologischen Specialkarte auf der rechten Seite des Totiser Thaies aus- 
geschieden hat. Das Material für diesen Flugsand liefern hauptsächlich die 
in dieser Gegend anstehenden und hier vorherrschend aus lockereren Sanden 
bestehenden Congeriensehichten, theilweise wahrscheinlich auch der Dilu
vialsand, und wohl auch der in dieser Gegend sehr sandig werdende Löss. 
Am Fusse des Leshegy bei Szomód fand ich in diesem Flugsande kleine 
Scherben von Cardien der Congeriensehichten.
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Was zum Schlüsse noch die in meinem Donaugebiete auftretenden, 
technisch nutzbaren Gesteine betrifft, so ist unter diesen der diluviale Süss- 
icasserkalk in erster Linie von grosser Wichtigkeit. Derselbe kommt hei Süttö 
und Duna-Almás in der Nähe der Donau in beträchtlichen und zum Theil (wie 
zumal hei Süttö) sehr schön geschichteten Massen vor; er wird daselbst in 
zahlreichen und theilweise sehr grossen Steinbrüchen gewonnen. Er ist ver- 
hältnissmässig sehr dicht und zeigt sich nur in einzelnen Lagen stärker 
porös. Er liefert einen vortrefflichen, festen, dauerhaften Baustein, der in 
den Baukreisen als sogenannter «weisser Marmor» von Süttö oder Almás be
kannt ist; er findet namentlich bei den hauptstädtischen Bauten als Werk
stein eine immer mehr zunehmende Verwendung. Seine Anwendung zu 
gewissen architectonischen Zwecken wird nur durch den Umstand einiger- 
massen beschränkt, dass der Stein in der Hegel mehr-weniger poröse Par
tidén aufweist.

Der Dachsteinkalk liefert vermöge seiner reinen Beschaffenheit für 
gebrannten Fettkalk das geeignetste Material; er ist jedoch auch als Baustein 
sehr verwendbar, nicht nur als roher Bruchstein, sondern erlässt sich auch, da 
er sehr fest und compact ist, schön poliren und kann in grossen Werksteinen 
gebrochen werden, deren Gewinnung die Schichtung des Gesteines erleich
tert. Diese Werksteine sind von hellgrauer oder weisslicher Färbung und 
ebenso schön und gut, wie die bei den Budapestéi’ Bauten in erheblicher 
Menge verwendeten grauen istrischen Marmorsteine.

Am Asszonyhegy und an der Daehsteinkalkparthie des Teheliegy sind 
mehrere Steinbrüche angelegt, in welchen der Dachsteinkalk in grösseren 
Mengen, vorzüglich zur Erzeugung von gebranntem Kalk, gebrochen wurde. 
Die gewonnenen Bruchsteine wurden im rohen Zustande zur Donau und auf 
dieser weiter verfrachtet. Die Steinbrüche sind indessen gegenwärtig nicht im 
Betriebe. — Diese beiden Vorkommnisse würden für eine grössere technische 
Ausbeutung sehr günstig situirt sein, da ihre Entfernung zur Donau nur eine 
geringe ist (Va— ZU Meilen) und erstere sehr nahe, die andere unmittelbar an 
dem von Tardos kommenden Thale (Malomvölgy) gelegen ist, dessen breite, 
ebene Sohle in sehr sanftem Gefälle zur Donau nach Süttö führt. Gegen
wärtig führt wohl in diesem Thale ein Fahrweg, der Tardos-Bikol-Süttöer 
Vicinalweg entlang, auf dem auch der grössere Theil der gesammten Erzeu
gung an rothem Marmor des Gerecsegebirges gegenwärtig per Axe zur Donau 
nach Süttö gelangt; dieser Weg ist aber ganz primitiv und zu einem billigen 
Massentransporte nicht geeignet.

Bei den Budapester Bauten wandern alljährlich beträchtliche Geldsum
men für Werksteine aus grauem istrischen Marmor, sowie für Fettkalk in die 
Feme, welch letzteren man in Steiermark aus dem nämlichen Dachsteinkalk 
erzeugt und mittelst Eisenbahn nach Budapest transportirt, der hier in der 
Nachbarschaft unserer Landeshauptstadt und in der Nähe der herrlichsten
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Verkehrsstrasse, der Donau, und der Graner Braunkohlenwerke vorkommt. 
Wir können kaum glauben, dass der nahe zur Donau auftretende Dachstein- 
kalk des Gereesegebirges nicht im Stande wäre beide von diesem. Markte zu 
verdrängen, wenn man grössere Sorge für die Herstellung geeigneter Strassen 
tragen würde, die zu einer billigen Verfrachtung des Steinmateriales zur 
Donau vor Allem erforderlich sind.

Der so hochwichtige rothe Marmor des Gereesegebirges tritt in meinem 
Gebiete, wie wir gesehen haben, nur in spurenhaften Parcellen auf, die 
keinen technischen Werth besitzen. Die Orte seiner Gewinnung liegen schon 
entfernter zur Donau, im Innern des Gebirges.

Erwähnen muss ich auch hier noch den Gongerientegel, welcher bei 
Neszmély zur Erzeugung von Ziegel und rohen Töpferwaaren ver
wendet wird.
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2. D E R  K I R Á L Y H Á G Ó  U N D  D A S  T H A L  D E S  S E B E S - K Ö R Ö S  
F L U S S E S  V O N  B U C 3 A  B I S  R É V . G E O L O G I S C H E R  J A H R E S 

B E R I C H T  V O M  J A H R E  1883 .
Von

J. von Matyasovszky.

Im Sommer des Jahres 1883 setzte ich die geolog. Aufnahme in der 
Gegend des Királyhágó und des Sebes-Körösthales im östl. Theile des 
Biharer Comitates fort, anschliessend an die in den Vorjahren von mir 
durchgeführten Detail-Aufnahmen.

Speciell über dieses Gebiet finden wir nur zwei hervorragende geolog. 
Arbeiten, und zwar von F. v. H auer die Mittheilung « Ueber die geolog. 
Beschaffenheit des Körösthales im  östl. Theil des Biharer Comitates» (Jahr
buch der k. k. G. R. A. 1852, 3. Bd., pag, 15; und von weiland Heinrich 
W olf, der diese Gegen! gelegentlich der Uebersichtsaufnahmen im Jahre 
1860 durchforschte. Die diesbezügliche ausführliche Besc hreibung erschien 
im Jahrbuche der k. k. geolog. Reichsanstalt vom Jahre 1863, Bd. XIII, 
unter folgendem Titel: ((Bericht über die geolog. A u fnahm e im  Körosthale in 
Ungarn im Jahre 1860.»

Wie es von einer speeiellen Aufnahme mit Rieht za erwarten ist, so 
gelang es auch mir, die intere ssanten und die für die dam a ligen Aufschluss- 
undZeitverhältnisse mit stauuenswertherGenauigkeit durchgeführten geolog. 
Arbeiten des Herrn H. W o l f  wesentlich zu vervollkommne n, insbesondere 
in der Gliederung der einzelnen Gebilde und richtigen Karfcirung.

In dem von mir im Vorjahre aufgenommenen Gebiete kamen folgende 
Ausscheidungen zum Ausdruck: 1. Glimmerschiefer. 2. Rother, quarziti-
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scher, breccienartiger Sandstein und dünnplattiger rother und grüner Sand
stein. 3. Graulichschwarzer Kalkstein, Dolomit und plattiger Kalkstein.

Unterer Lias. 5. Mittlerer Lias. 6 . Brauner Jura (Kelloway, Macrocepha- 
lus-Schicliten), 7. Weisser Jura, 8 . Obere Kreide (Gosau), 9. Quarzandesit.
10. Neogen-Schichten, J 1. Diluvium und Alluvium.

I. Der Glimmerschiefer, der bei Feketetó und Csúcsa im Zusammen
hänge mit dem Béz- und Meszesgebirge steht und dort die Hauptmasse bil
det, verschwindet im Körösthale, von Bucsa thalabwärts, beinahe ganz. Bei 
Bucsa treffen wir noch den Glimmerschiefer im «Fogadothale», das in nord
südlicher Bichtung verläuft, in ununterbrochenem Zusammenhang mit dem 
krystallinischen Schieferzug des Rézgebirges, wo dieser Zug in der 
Richtung der von Bärotli und Korniczel nordöstlich gelegenen Anhöhen 
ein Knie bildet, um dann gegen WNW der Richtung des Rézgbirges zu 
folgen. Der krystallinische Schieferzug bildet dann hier den Rand einer 
gegen SW sich öffnenden grösseren Bucht, in der secundäre und tertiäre 
Gebilde sich ablagerten. Südlich von Bucsa treffen wir noch auf weite 
Strecken den Glimmerschiefer gebirgsbildend an, aber westlich von Bucsa, 
respective vom Fogadothale angefangen, tritt der Glimmerschiefer nur 
mehr an der Basis steiler Thalgehänge und tiefer Wasserrisse zu Tage. 
Dort, wo die Landstrasse gegen den Királyhágó zu steigen beginnt, ver
schwindender Glimmerschiefer ganz, theils unter den Triasschichten, theils 
unter den diluvialen Ablagerungen. Die oben erwähnte knieförmige Wen
dung des krystallinischen Schieferzuges ist jedoch nicht als eine Störung 
der Schichten zu betrachten, weil das Fallen und das Streichen der Schich
ten unverändert bleibt, abgesehen von einzelnen kleinen lokalen Stö
rungen. Wir haben es daher hier nur mit einer äusseren Erscheinung 
zu thun.

Der Glimmerschiefer ist hier überall sehr stark verwittert, so, dass 
selbst Handstücke schwer zu schlagen sind, nur die zahlreichen Quarz
adern und Quarzlinsen, sowie die kleinen Granate verleihen dem Gestein 
einige Festigkeit.

II. Trias. Wie ich bereits in meinen Berichten über die Gegend von 
Túsza und Feketetó erwähnte, so treffen wir auch hier unmittelbar auf den 
Glimmerschiefer gelagert, rothe, quarzitische Sandstein- und Conglomerat- 
Schichten. In der Umgebung von Túsza und Feketetó wurden diese Gebilde 
zumeist nur isolirt an einzelnen Bergkuppen beobachtet, wo die Lagerungs
verhältnisse nicht ganz deutlich zu entnehmen waren. In der Umgebung 
von Bucsa aber sind diese Schichten stark verbreitet und bilden einen 
langen von Nord nach Süd sich erstreckenden, zusammenhängenden Zug. 
Insbesondere die unteren Partien dieses Schichtencomplexes sind conglo- 
meratisch entwickelt, da in der eisenoxydreichen feineren Sandsteinmasse 
nuss- bis faustgrosse Quarzitbrocken eingelagert sind. Weiter westlich im
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S. Körösthale, bei Brätka treffen wir wieder diesen rothen Quarzit-Sand
stein in kleineren Parthien unter den triasischen Kalksteinbänken.

Die oberen Partien des dickbänkigen Quarzitsandsteines werden ge
wöhnlich feinkörniger, thonig schiefrig, intensiv rothgefärbt mit Zwischen
lagen von grüngefärbten Partien. Diese Uebergänge im Quarzit Sandstein- 
complexe zeigen jedoch keine constante Reihenfolge, da ich an mehreren 
Stellen die entgegengesetzte Aufeinanderfolge beobachtete, somit hielt ich 
auch eine Scheidung dieses Schichtencomplexes auf der Karte nicht für 
zweckentsprechend.

Organische Reste konnte ich im ganzen Schichtcomplexe nicht beob
achten. Die petrographischen Merkmale jedoch und die Lagerungsverhält- 
nisse lassen kaum zweifeln, dass wir es hier mit dem zur unteren Trias 
gehörenden « V errucano» zu thun haben, welches Gebilde unter identischen 
Verhältnissen, aus zahlreichen Localitäten längs des ungarisch-siebenbür- 
gischen Grenzgebirges citirt wird. Herr Dr. Karl H ofmann citirt in seinem 
Jahresbericht vom Jahre 1881 mehrere Verrucano-Vorkommnisse im Nach
bargebiete, an der Westlehne des Meszesgebirges, und vom rechten Ufer 
des S. Körösthales, zwischen Csúcsa und Kis-Sebes, nächst der Mündung 
des Drägan-Baches in die S. Kőrös.

Diese rothen Verrucano-Quarzite und Conglomerate, welche hier un
mittelbar auf dem Glimmerschiefer lagern, vertreten somit in meinem Auf
nahmsgebiet die ältesten mesozoischen Schichten.

M uschel- oder G uttenste iner-K a lk . Am westlichen Ende von Bucsa, 
wo sich die Landstrasse gegen den Királyhágó zu biegt, sind gute Auf
schlüsse dieser Schichten zu beobachten. Bei der Strassenbiegung tritt der 
Glimmerschiefer nur an der Basis des Steilabhanges zu Tage, wo die 
Schichten gegen den Berg zu fallen nnd nach ONO streichen. Weiter auf
wärts neben der Landstrasse und im Graben folgen rothe Schiefer- und 
Quarzit-Sandsteinbänke, welche concordant auf dem Glimmerschiefer 
lagern, darauf folgt bald eine kleine Partie rauher, cavernöser Dolomit 
(Rauhwacke) von einigen Meter Mächtigkeit, dann folgen dickbänkige und 
plattenförmige Kalksteinschichten mächtig entwickelt. Der Kalkstein ist 
graulich-schwarz und von zahlreichen Calcitadern nach allen Richtungen 
durchzogen.

Dieser Kalkstein wird stellenweise ganz dolomitisch, und ist dann 
durch schroffe Felsen markirt. In der Umgebung von Bucsa und Korniczel 
bildet der Triaskalk noch einzelne Kuppen ; längs des S. Körösthales aber, 
von Bucsa bis Sonkonlyos, wo der zweite grosse Eisenbahntunnel noch im 
Triaskalke getrieben wurde, können wir die Triaskalke verquerend verfol
gen ; das gibt eine Mächtigkeit von circa 25 Kilometer. Vom Westende des 
zweiten Tunnels aber bis Rév verquert der S. Körösfluss die Juraformation. 
Zwischen Rév und Birtin an der Basis der Berglehne treffen wir in einem
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alten Steinbruche wieder die Triaskalke an, die zahlreiche und grosse En- 
criniten-Stengel führen. Ich konnte überhaupt im ganzen Triaskalkcomplex 
keine anderen Fossilien finden, als E n c r in ite n , und auch diese sind mit 
Ausnahme der letztgenannten Localität sehr spärlich vertreten, ln den 
zahlreichen grossen Steinbrüchen und sonstigen guten Aufschlüssen, die 
längs des Querthaies der S. Kőrös anzutreffen sind, konnte ich im Vereine 
mit unserem Director Herrn J. B öckh nur an einer Stelle, im Steinbruche 
nächst Csarnóháza, am rechten S. Körösufer, vis-a-vis der Mündung des 
Jänostliales, einige kleine Encrinus-Stiele auffinden.

III. Lias und Jura. Die an zahlreichen Localitäten ziemlich reichlich 
gesammelte Fauna hat bewiesen, dass in meinem hier umschriebenen Auf
nahmsgebiet, der untere, mittlere und obere Lias, als auch der braune 
und weisse Jura vertreten ist.

Bei Bucsa an der südwestlichen Lehne zwischen den Berghöhen Koste 
Kraie und Bagusoi, ferner nächst Brätka die am linken S. Körösufer süd
östlich gelegenen Anhöhen, sowie in den Thälern «Vale Boi» und «Brätka», 
ferner bei Sonkotyos und Hév im Durchbruche der S. Kőrös findet man 
sehr gute Aufschlusspunkte, um die stratigrafischen Verhältnisse aufklären 
zu können.

Der untere Lias ist nur durch die obere Abtheilung vertreten, wie 
dies die in zahlreichen Exemplaren gesammelte G ryphaea  obliqua  beweist, 
deren Schale mit zahlreichen concentrischen kieselreichen Ausscheidungen 
bedeckt ist, wie hier überhaupt die meisten Fossilien stark verkieselt, und 
gut erhalten sind. Die Schichten des unteren Lias beginnen hier mit vio
letten quarzitischen Sandsteinen und röthlichen sandigen Mergeln und 
diese lagern unmittelbar auf den Trias-Dolomiten und Kalksteinen.

Die grösste Verbreitung haben die Schichten des mittleren Lias, die 
aus sandig grauem Mergel, Kalkstein und Fleckenmergel bestehen.

Bei Brätka nächst der Einmündung, des «Vale Boi» in die S. Kőrös, 
stehen an der Basis Triaskalke an, und wenn man auf die östlich gelegene 
Anhöhe steigt, folgen bald Sandsteinbänke, welche keine Fossilien führen, 
weiter aufwärts folgen dicke, graue, mergelige Kalksteinschichten, in wel
chen eine grosse G ryphaea  sp. sehr häufig vorkommt; dies ist wahrschein
lich die G ryphaea  cym bium . Noch weiter aufwärts im Hangend folgen graue, 
sandige, mit zahlreichen weissen Glimmerblättchen, Mergelschichten, in 
denen nahezu ausschliesslich pa x illo se  B d e m n ite n  Vorkommen , einige 
B ra ch io p o d m  fand ich auch daselbst, die alle auf Schichten des mittleren 
Lias deuten. Noch weiter im Hangend folgen zwar auch graue Mergelschich
ten, diese sind aber viel compacter, als die vorangehenden Schichten, wer.’* 
ger sandig, aber kalkreicher.

Mit diesen Schichten haben wir den oberen Lias erreicht, da A m m o 
nites ra d u m s  sehr häufig darin vorkommt. Auf diesen soeben geschilderten



Schichtcomplex folgen mächtig entwickelte Bänke von weissem und rosa
farbigem Kalkstein. In dieser Localität fand ich zwar keine palaeontologi- 
schen Stützpunkte, ich glaube aber nicht zu irren, wenn ich diese Kalke 
zum weissen -Jura rechne, da ich in der benachbarten Gegend ziemlich ver
lässliche Anhaltspunkte zu diesem Schlüsse gefunden habe, wie ich dies 
im Nachfolgenden darstellen werde.

Bei Rév, wo die S. Kőrös den engen Durchbruch verlässt, am linken 
Thalgehänge, unweit der Eisenbahnbrücke und hinter dem Kalkofen der 
Graf Zichy’schen Herrschaft, im Bette des S. Körösflusses und in gewisser 
Höhe des Ufers stehen graue Kalkmergel-Schichten an, in denen A m m o 
nites W alcotti, A m in , ra d ia n s  u. B elem nites tr ip a r ú im  ziemlich häufig gefun
den werden, somit die Schichten des oberen Lias vertreten. Auf diese Kalk
mergel-Schichten folgen dickbänkige, rothe mergelige Kalke mit Zwischen
lagen von oolitischem braunen und röthlichen Kalkmergel. Ungefähr in der 
mittleren Höhe der steilen Nordlehne des «Picsore» genannten Berges 
stossen wir auf sehr fossilienreiche Schichten, deren reiche Fauna die Kel- 
loway-Gruppe, speciell die Zone des Stepkanoceras m aeroeephalum  typisch 
vertritt.

Im Hangend dieser Schichten, vom Graf Zichy’schen Kalkofen ange
fangen thalaufwärts bis zum grossen Eisenbahntunnel vor Sonkolyos 
folgen weisse und rosafarbige dichte, mächtig entwickelte Kalkstein- 
Bänke, wie ich diese nächst Brätka erwähnte. Einzelne Bänke sind ganz er
füllt mit Fossilien, die jedoch mit dem Gestein selbst, das von zahlreichen 
Calcit-Adern und Nestern durchzogen ist, so innig verbunden sind, dass es 
mir trotz aller Anstrengung nicht gelang, auch nur ein einziges Indivi
duum herauszuschlagen, das eine genauere Bestimmung zuliesse. Den 
Bruchstücken und den an der Gesteinsoberfläche ausgewitterten Durch
schnitten nach zu urtheilen, bleibt dennoch kaum ein Zweifel, dass wir es 
hier mit Diceraten-Bänken zu thun haben, die dem weissen Jura angehören. 
Dasselbe Vorkommen beobachtete ich auch bei Bánlaka, nur lagert dort die
ser dichte weisse Kalkstein unmittelbar auf den Triasschichten.

Herr W olf rechnete dieses Vorkommen zum unteren Caprotinenkalkr 
somit zur Keide. Ich fand aber dort dieselben Fossilreste wie bei Rév und 
Sokolyas, und rechne daher auch dieses Vorkommen zum weissen 
Jura. Auf dem Bániakéi’ Berge, im Hangend der geschilderten Kalke, fer
ner bei Sonkolvos am Dumbrava-Berge, bei Rév am Pozsorita-Berge und 
noch anderen Lokalitäten, folgen quarzitische, grobkörnige, weisse und 
röthliche Sandsteinlagen, in welchen auch feuerfeste Thone Vorkommen, 
die auch ausgebeutet werden. Herr W olf rechnete diese Vorkommnisse 
zum Lias, meinen Beobachtungen zufolge kann ich diese Gebilde wieder nur 
zum weissen Jura rechnen.

IV. Kreide. In meinem vorjährigen Aufnahmsgebiete konnte ich nur
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Schichten der oberen Kreide, die Gosau-Schichten, constatiren, speciellgut 
entwickelt in dér Umgebung von Korniczelund Fekete-Patak. Im Thale von 
Korniczel, unmittelbar auf dem Triaskalk-e lagernd, findet man weisse, grob
körnige Sandsteinbänke mit mergeligen Kalksteinschichten wechsellagern ; 
untergeordnet treten auch schwarzeplattige Kieselschiefer auf. Der mergelige 
Kalkstein enthält ziemlich häufig, aber schlechterhaltene Fossilien, die die 
obere Kreide charakterisen. Bei Fekete-Patak, wo die mergeligen Kalke besser 
entwickelt sind, findet man in denselben eine sehr gut erhaltene Fauna. 
Ich sammelte unter anderen schöne Exemplare von :

Plagioptychus Aguilloni, D ’Orb.
Hippurites organisans, Mo ntf. sp.
Hippurites radiosus, D esmoül.
Acteonella gigantea, Sow.
Omphalia, sp.

V. E ruptiv-G esteine. In der Umgebung von Korniczel trifft man 
zahlreiche isolirte Vorkommnisse von Quarz-'Andesit-Trachyt, welche so
wohl gangförmig, als auch lavaförmig die mesozoischen Formationsglieder 
überdeckend beobachtet wurden, wie dies die Fluidalstructur des Gesteines 
beweist. Das Gestein ist schon stark zersetzt, so dass ganz frisches Gestein 
nicht mehr anzutreffen ist. Die weniger zersetzten Partien haben ein por- 
phyrisches Ansehen, die Grundmasse ist graulichweiss mit zahlreichen 
Quarz-Krystallen und schwarzen Glimmer-Blättchen. Die stark zersetzten 
Partien sind ganz weiss und zeigen schalige Absonderung.

VI. N eogen. Die tertiären Schichten sind in meinem Aufnahmsgebiete 
nur durch die sarmatische Stufe vertreten. Das niedrige Hügelland, wel
ches durch die Ortschaften Kőrös-Topa, Nagy-Patak, Nagy-Bárót, Korniczel, 
Fekete-Patak, Beznye, Brátka, Bánlaka, Orosztelek-Puszta und Rév be
grenzt ist, besteht aus weiesem Kalkmergel und grauem sandigen Thon. 
Beide Schichten führen eine Fauna, welche die sarmatische Stufe charak- 
terisiren. Einzelne Lagen der weissen Mergel sind so sehr von Riossoen 
erfüllt, dass man sie füglich «Riossoenmergel» nennen kann.

VII. D iluvium  und Alluvium . Sowohl im S. Körösthale, als auch in 
den grösseren Seitenthalern, wo grössere Auswaschungen stattfanden, sind 
an der inneren Bogenseite der Flusskrümmung grössere und kleinere pla
teauartige Erhebungen, die aus gelbem, massigem Lehm, Schotter und 
grossem Geschiebe bestehen; dasselbe Gebilde bedeckt auch die Einsattlung 
des Királyhágó, wo die Landstrasse führt. Diese Gebilde tragen alle den 
diluvialen Charakter an sich, wie dies auch durch einen interessanten Fund, 
der gelegentlich des Baues der schmalspurigen Bahn im Jadthale gemacht 
wurde, erwiesen ist. Es ist dies ein Kiefer mit zehn gut erhaltenen Molaren 
des Rhinoceros tichorrliinus. Prof. Fr. Toula referirte über diesen Fund in 
den \  erhandlungen der k. k. geologischen R.-Anstalt vom Jahre 1882 pag.



279. Die Sammlung des Polytechnikums in Wien ist auch im Besitze die
ses Kiefers.

Von den alluvialen Bildungen sind erwähnenswerth die zahlreichen 
Kalktuff-Ablagerungen, insbesondere jenes grosse Tuffplateau unterhalb des 
«Hugyö» genannten Wasserfalles in der S. Körös-Schlucht, unweit Bév.

V III. T echn isch  verw endbare G esteine und Erdarten. 1. Die
rothen triasischen Quarzit-Sandsteine, speciell die Conglomerate, wie z. B. 
bei Bucsa auf dem «Piatra Kureturi» genannten Berge, dürften zur Mühl
steinerzeugung sehr geeignet sein, um so mehr, da in der Gegend von 
Pekete-Patak zu diesem Zwecke die schlechten, bröckelnden Sandsteine der 
Kreide verarbeitet werden für dortigen primitiven Localbedarf.

2. Einzelne Bänke des schwarzen Triaskalkes mit zahlreichen Calcit
adern sind zur Erzeugung eines schönen Marmors sehr geeignet. Die 
Kalke sind in grossen Platten und Blöcken gewinnbar und nehmen feine 
Politur sehr gut an, wie dies auch ein präparirter Würfel in unserer tech
nologischen Gesteinssammlrrug zur Genüge beweist. Zwischen Bucsa und 
Kóv, im S. Körösthale sind zwar zahlreiche uud grosse Steinbrüche ange
legt, es wird in denselben, mit Ausnahme weniger Werksteine, welche zu 
Tunnel- und Brückenbauten für die Bahnlinie bearbeitet werden, so zu 
sagen, ausschliesslich nur Schlägelschotter erzeugt, der massenhaft (4—5 
Bahnzüge im Tag) nach der ungarischen Tiefebene zum Strassenbau ver
frachtet wird.

3. Der weisse dichte Kalk des weissen Jura liefert ein vorzügliches 
Materiale für Löschkalk. Dieser Industriezweig hat für die dortigen Berg
bewohner und grösseren Unternehmungen grosse Wichtigkeit, da von hier 
aus nahezu die ganze ungarische Tiefebene mit Kalk versehen wird.

4. Von grosser Wichtigkeit sind die genügend bekannten feuerfesten 
Thone von Bév nnd Sonkolyos. Der eigentliche Béver Thon vom Berge 
«Pozsorita», der schon seit dem vorigen Jahrhundert in unrationellster 
Weise gewonnen wird, ist schon nahezu ausgebeutet. Der jetzige Pächter 
des thonführenden Terrains baut den Thon mittelst Stollen ab, und ge
winnt nur den Thon, welcher in den Zwickeln zwischen den früher unzäh
lig abgeteuften Schächten zurückgeblieben ist. Die Thone von Sonkolyos 
und Bánlaka stammen aus denselben Schichten wie jene von Bév und lie
fern auch ein vorzügliches Material. Ich zweifle übrigens nicht, dass Thon 
von gleicher Eigenschaft noch an zahlreichen Stellen zu erschürfen wäre, 
da die betreffenden Jura-Gebilde sehr verbreitet sind und analoge Schich- 
tungs-Verhältn sse zeigen.

5. In den zahlreichen und grossen Höhlen im S. Körösthale, insbe
sondere in jenen des weissen Jurakalkes beobachtete ich mächtige Ablage
rungen von Guano, welches Materiale für industrielle Zwecke sehr gut 
verwendbar wäre.
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3. B E R IC H T  Ü B E R  D I E  G E O L O G IS C H E  D E T A IL  A U F N A H M E  
W Ä H R E N D  D E S  SO M M E R S 1883. IM  G E B IR G E  Z W IS C H E N  D E R  

M A R O S U N D  D E R  W E IS S E N  KŐ RÖ S U N D  I N  D E R  A R A D -
H E G Y A L J A .

VON

L udw ig  von L óczy.

In der südöstlichen Ecke des hier durchschnittlich 120 mj  über dem 
Meeresspiegel liegenden Alföld erhebt sich plötzlich jenes Gebirge, welches 
schon von Weitem das Auge des Reisenden auf sich lenkt. Nicht blos jene 
Eigentümlichkeit desselben, dass es mit ziemlich steilen Rändern unmit
telbar aus der Ebene auftaucht, und zu seinen Füssen das quaternäre Hügel
land gänzlich fehlt, sondern auch das anmuthige Bild, welches sich dem 
Auge des Nahenden darbietet, lassen diese Gegend als einen der anziehend
sten Punkte der das Alföld in weitem Kreise umgebenden Gebirge erscheinen. 
Die zahlreichen weissen Punkte, welche schon auf eine halbe Tagreise weit 
freundlich winken und die unbewaldete und wenig gegliederte Berglehne be
leben, sind ebenso viele Presshäuser, in welchen die wohlbekannten Weine von 
Paulis, Ménes und Magyarát erzeugt werden.

Es ist dies Arad-Hegyalja, welche in einer Ausdehnung von 30 ‘V{n mit 
Weinreben bedeckt ist. In orographischer Beziehung gehört dieselbe jenem 
Ausläufer des Biharstock an, welcher sich am weitesten in die Ebene des 
Alföld hinaus erstreckt und den Localnamen «Hegyes-Drocsa» führt.

Im vorigen Jahre wurde ich mit der geologischen Aufnahme die- es 
Gebirges betraut.

Der grösste Theil dieses Gebietes fällt auf die Blätter K n und L n der 
Spezialkarte im Maasstabe 1 : 144,000, die nördlichen Ausläufer desselben 
ragen aller zum Tlieil noch auf die Blätter K io und L io.

Von den Generalstabs - Kartenblättern sind es die Nummern

- nn n r* und ,— im alten Maasstabe 1 : 28,800, oder nachbO. 61. 62. 60. 61. 62.
21dem neuen Masse 1 : 25,000 die Blätter v v — NW, NO und SO, auf

XXV
welche mein Aufnahmsgebiet fällt. Von den allgemeinen physikalischen Ver
hältnissen des begangenen Terrains sei blos das Folgende erwähnt :

Von der Maros bei Paulis zieht sich bis Vüägos ein Quer rücken hin, an 
dessen westlicher Abdachung sich nur einzelne Wasserrisse befinden, von 
denen sich blos in den buchtartigen Kesselthälern bei Ménes, Kovaszincz und 
Világos mehrere zu einem Systeme vereinigen. Bei Neu-Panát oder bei Arad
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stehend, tritt in dem sich nach Osten 
zu öffnenden Panorama dieser ziem
lich gerade Bücken in den Vorder
grund (siehe beistehende Skizze). 
Bei Paulis, wo der Spiegel der Ma
ros bei mittlerem Wasserstande 119 
W über der Adria liegt, erhebt sich 
derselbe ziemlich schroff und er
reicht in einer Entfernung von 1*3 
V/m bereits eine Höhe von 321 mj . 
Die höchsten Gipfel desselben be
ginnen bei Gyorok, hier befindet 
sich die in der Gegend am besten 
bekannte 471 mj  hohe Kuppe des 
Kecskés, an welche sich weiter nörd
lich die 479 mj  hohe Magúra, und 
die 458 mJ hohe Tornya anschlies- 
sen. Der höchste Punkt aber — 
5 7 3  «y — befindet sich zwischen 
Kovaszincz und Világos.

Das nördliche Ende dieses mit 
Kuppen besetzten Rückens wird 
von der 473 ™j hohen Világoséi1 

Burgruine gekrönt; jene Hügel, 
welche bei Muszka und Pankota sich 
aus der 107—109 m/ über dem 
Meeresspiegel gelegenen Ebene der 
weissenKőrös erheben (Kopasz-Berg 
bei Pankota 266*5 ml =  140*34°) 
können ihrer zu geringen Höhe we
gen nicht mehr zu dem überdies 
noch aus ganz anderen Forma
tionen bestehenden Bücken gezählt 
werden.

Im Paulis -Világoséi* Bücken 
befinden sich zwei bedeutendere Ein
schnitte, von welchen der eine bei 
Ménes 275 , der andere bei Ko
vaszincz 348 m] Höhe besitzt.

Bios zwischen den Kuppen der 
Magúra und Hidegkút werden im 
Hintergründe die entfernteren be-
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waldeten Gipfel des Gebirges sichtbar, so der Capu Mlatinu (571 rrj) und 
der Hegyes (800 m/).

Ganz hinten erscheint im Nebel der Ferne rechts vom Pauliser Wein- 
gebirg die Pojana Kuszka, ja mitunter bei klarem Wetter sind sogar noch 
die Spitzen des Eetyezat zu erblicken; links von Világos dagegen schliesst 
der breite Kücken des Plesz-Codru das Panorama ab.

Der Querrücken zwischen Paulis und Világos wird von der westöstlichen 
Hauptkette des Gebirges einerseits durch das Kladovaer Thal, welches zwischen 
Paulis und Kadna in das Marosthal einmündet, andererseits durch die Agris- 
Almáser Gräben des Csiger, eines bedeutenden Nebenbaches der weissen 
Kőrös getrennt. Der Abstand des Kladovaer Thaies beläuft sich vom West
rande des Gebirges an keinem Punkte mehr als auf 5 V/w, die Länge aber 
des in nordsüdlicher Dichtung verlaufenden Thaies beträgt 15 U/m und er
reicht dasselbe mit seinem oberen Ende den 510 hohen Korcsma-Berg. 
Das Kladovaer Thal drängt die Wasserscheide zwischen der Maros und der 
weissen Körös am meisten gegen Nord, und im Wassergebiete dieses Thaies 
befindet sich beim Ursprung des Kladovitia-Seilenthales der tiefste Ein
schnitt in die Linie der Wasserscheide, nämlich die westlich vom Hegyes ge
legene Délu fontana (394 ). Dies ist zugleich der tiefste Sattel des eigent
lichen Hegyes-Kückens. Die übrigen zwischen dem Hidegkút (573 mf) bei 
Világos und der Debella Gora (558 mf) gelegenen Kuppen dieses Rückens 
geben eine mittlere Rückenhöhe von beiläufig 600 mj . Oestlich von der De
bella Gora senkt sich der Hauptrücken und bildet in einer Entfernung von 
33 ytyn vom Alföld die tiefgelegenen Sättel (330—350 mj) zwischen dem 
Hegyes und der Drocsa.

In (fiesem Theile des Gebirges fällt die Wasserscheide nicht immer mit 
der Kammlinie der höchsten Erhebungen zusammen. Die Zick-Zack-Linie der 
Wasserscheide erreicht nach curvimetrischen Messungen auf der General - 
stabs-Karte 1 : 25,000, 46‘6 während die orographische Axe des Ge
birges blos 33 A7m lang ist.

Die Umgebung des Hegyes kann als eine orographisch ziemlich gut 
umschriebene Gruppe betrachtet werden, aus welcher die die Maros und den 
Csiger, einen Nebenfluss der weissen Kőrös, so wie ein Theil der die stehenden 
Binnenwässer des anstossenden Alföld speisenden Bäche entspringen. Zwi
schen Paulis und Berzova führen sechs ansehnliche Bäche die Wässer der 
Maros zu (der Kladovaer, Solymoser, Milovaer, der Konoper Haupt- und 
Grenzbach und schliesslich der grosse Berzovaer Bach). Diese, sowie die da
zwischen liegenden Bäche zweiter und dritter Ordnung fliessen alle unter 
rechtem Winkel in das Marosthal. An der nördlichen Seite sammelt der 
Csiger die Quellen des Hegyes, sowie die das Ternova-Silingyaer quaternäre 
Becken durchscheidenden Gebirgsbäche bei Taucz, Duud und Ternova.

Gegen West finden wir keinen einzigen Bach mit permanentem Lauf,



was für den plötzlichen Abfall des Gebirges bezeichnend ist. Von der West
seite des Gebirges stürzen blos kurze Bäche oder richtiger Wasserrisse ab, 
durch welche die Niederschläge während eines Regens in die beiden trägen 
«Száraz-ér» geleitet werden. Die eine «Száraz-ér» besteht eigentlich aus 
einer zusammenhängenden Reihe von Tümpeln und kleinen Teichen und 
läuft in einer Depression, welche bei Kuvin beginnt und sich längs des Ge
birges gegen Norden hinzieht. Es ist dies die Világoséi’ grosse Száraz-ér, 
welche in der Gegend bei Szöllös in den Csiger mündet. Die zweite Ménesei’ 
Száraz-ér nimmt in einem alten Flusslaufe der Maros zwischen Neu-Paulis 
und Gyorok ihren Anfang und krümmt sich von hier gleichsam, als ob der 
Schuttkegel des Ménesei’ Baches derselben den natürlichen Weg nach Norden 
versperrt hätte, nach Nordwest, in welcher Richtung der Fall des Flachlandes 
am grössten ist, und zieht sich von hier in grossen Krümmungen bis gegen 
Zirnánd, biegt von hier gegen Süden ab und nähert sich bei der Arader Vor
stadt Gaja der Maros, steht aber weder mit dieser, noch mit dem todten 
Arme derselben in Verbindung, sondern vereinigt sich mit der Battonyaer 
Száraz-ér, in welcher dann die Binnenwässer langsam gegen Földeák in die 
Theiss sickern.

Es berühren sich daher auf dem C> X/m langen Theile des Paulis-Vilá
goséi’ Rückens, zwischen Paulis und Gyorok die Wasserscheiden dreier der 
grössten Flüsse des Alföld, der Theiss, der Maros und der weissen Kőrös. *

Die Wasserscheide zwischen der Maros und der Theiss beginnt bei 
Paulis, bleibt fortwährend in der Nähe des Inundationsgebietes der Maros 
und zieht sich über Arad nach Westen. -Jene zwischen der Theiss und der 
weissen Kőrös beginnt zwischen einigen stehenden Gewässern von unbe
stimmtem Abflüsse, nimmt von hier an sogleich eine nordwestliche Richtung 
an, und wird in der Richtung Szent-Anna—Kurtics weiterhin zu verfolgen 
sein. Es würde mit geringem Kostenaufwand sehr leicht sein, von den Berg
bächen zwischen Paulis und Kuvin welchen immer in das Gebiet einer der 
drei erwähnten Flüsse hineinzuleiten.

Der westliche Theil des Gebirges wird von ausgedehnten Waldungen 
bedeckt. Ortschaften, ja selbst ständige vereinzelte Wohnungen sind mit 
Ausnahme des Dorfes Kladova in den Thälem des Hegyes nicht vorhanden. 
Um so dichter liegen die Ortschaften in den weiten Thälern der Maros und 
der weissen Kőrös; in der Hegyalja dagegen befinden sich die herrschaftlich 
aussehenden Dörfer und Städtchen : Paulis, Ménes, Gyorok, Kuvin, Kova- 
szincz, Világos, Galsa, Muszka und Pankota, 2/s des 30 langen Wein-

Die auf die Ménesei- und Battonyaer «Száraz-ér» Bezug habenden Daten 
der hydrographischen Verhältnisse verdanke ich dem H errn  Sectionsrath F riedrich  
B oros, der m ir dieselben freundlichst durch meinen Freund H errn  Ingenieur J ulius 
Malina zukommen liess.
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gebirges mit ihren Häusern einrahmend. Im westlichen Theile des Gebirges 
haben Weinbau und die Weide den Wald verdrängt, doch erblicken wir von 
welchem Punkte aus immer des Paulis-Világoséi' Querrückens die unüber
sehbaren ärarischen Wälder.

Ich begann die systematische Aufnahme in den Weingärten. * Schon 
von früheren Ausflügen her war es mir bekannt, dass die Gesteine der Hegyes- 
Drocsa im Allgemeinen ein W-O.-liebes Streichen besitzen, daher begann ich 
die Arbeit dort, wo die besten Aufschlüsse zu erwarten waren, nämlich in 
den Weingärten. Hier war ich vor allem andern bestrebt die Gesteine, aus 
welchen das Gebirge besteht, und deren Lagerungsverhältnisse kennen zu 
lernen ; ferner bot sich hier die Gelegenheit dar zu beobachten, auf welche 
Weise das Alluvium des Alföld mit den an den Berglehnen befindlichen dilu
vialen Gebilden in Berührung trete. Meine Aufnahmen erstreckten sich im 
verflossenen Sommer zwischen den meridionalen Endpunkten Paulis und 
Pankota auf die Hegyalja, auf das grosse Thal von Kladova und die Aus
läufer von Agris-Almás und von Magyarát, endlich fällt von der Ebene jener 
Theil in mein Aufnahmsgebiet, welcher sich zwischen den Chausseen Paulis- 
Szabadhely, Paulis-Világos, Világos-Uj-Panát und dem Feldwege zwischen 
Szabadhely und Uj-Panát befindet. Der Flächenraum des kartirten Gebietes 
beträgt ungefähr 8'16 DM eilen ( =  469*58 □')%,).

• w

Uebersicht über die das Gebirge bildenden Formationen.

Obwohl der Paulis-Világoséi’ Bücken wenig gegliedert erscheint, besteht 
derselbe doch aus verschiedenen Gesteinen. Nach meinen bisherigen Erfah
rungen bin ich nicht in der Lage die genaue chronologische Reihenfolge der 
verschiedenen theils umgewandelten, theils frischen geschichteten und Massen
gesteine festzustellen, trotzdem deren Lagerungsverhältnisse nicht einmal 
gar so complicirt zu sein scheinen. (Siehe beistehende Abbildung). Von den
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* Die sich auf unser Gebiet beziehende Fachliteratur ist eine geringe. E in 
zelne Beobachtungen befinden sich in folgenden W erken :

Beudant, Voyage en Hongrie II. Bd. p. 321. III. Bd. p. 51.
J a h rb u c h  der k. k. geol. Reichsanstalt. W olf H. XI. Bd. 1860. V. p. 113, 147. 

XII. Bd. 1861—62. V. p. 22. H auer F. R. v. Geol. Uebersichtskarte der österr. ung. 
Monarchie. B latt V III. X X III. Bd. 1873. p. 100— 114.

Peters K. Rézbánya. Sitzungsber. d. kais. Akademie d. Wissensch. Math. 
Naturwiss. Class. Wien 1861. X L III. Bd. I. p. 399, 422—424,427. XLIV Bd. I. p. 100.

H unfalvy J. A m agyar birodalom termész. viszonyainak ismertetése. II . köt. 
246. 1 248. 1.

Berichte der Arader Handels- und Gewerbekammer.
Földtani Közlöny. 1875, p. 1, 1876, p. 85, 275, 1877, p. 81, 1878. p. 159 ff.

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. ^3



Sedimenten nehmen an der Zusammensetzung des begangenen Gebietes fol
gende Antheil:

1. Halb metamorphe (krystallinisclie) Schiefer: Phyllite in verschie
dener Ausbildung, untergeordnet mit Quarzitbänken und schieferigen körnig- 
krystallinischen Kalksteinlagen.

2. Eine in stratigraphischer Beziehung noch sehr problematische «Grau
wacken »-Formation. Dieselbe besteht aus Quarz und aus Feldspath-Árkosén, 
Thonschiefer, Quarzsandstein und dunkeln Dolomiten und Kalksteinen.

3. Breccienartige Tuffe eines Augit-Andesites in den Pankotaer Hügeln.
4. Quaternäre Sedimente in zwei von einander unterscheidbaren Hori

zonten. Der eine besteht aus Schotter und schotterigem, harten, sandigen, gut 
geschichteten Thon, welcher den Westrand des Gebirges einsäumt und in die 
etwas weiteren Tliäler hineinragt; doch erhebt sich derselbe nicht in allzu
grosse Höhe über die Ebene und die Tliäler. Diesen überlagert ein Bolmenerz 
führender rother oder gelber Thon, an einer Stelle jedoch typischer Löss ; 
ersterer zieht sich an den Berglehnen bis zu einer ziemlichen Höhe hinauf.

5. Das Alluvium bildet nicht nur im gegenwärtigen Inundations- 
Terrain der Maros, Csiger und Anderen, sondern auch im anstossenden Flach
land die einzige Formation.

An eruptiven Massengesteinen finden sich auf unserem Gebiete (chro
nologisch geordnet) folgende vor : 1. Diorit. 2. Granitit. 3. Turmalingranit und 
Epidotgranit. 4. Diabas. 5, Augitandesit.

I. G esch ich tete  G esteine.

1. Krystallinische und halbkrystallinische ( metamorphe) Schiefer. Am 
Aufbaue des Paulis-Világoséi’ Ptückens nehmen vorwiegend zwei Formationen 
Theil, im südlichen Tlieil der Diorit des Kecskés- und Brädberges, im nörd
lichen Theile dagegen die Phyllite des Hidegkút. Beide Formationen sind die 
westlichen Ausläufer zweier Zonen, welche vom Gebirgsstock des Biliar aus- 
laufen. Wemi wir in Betracht nehmen, dass sich im Diorit an mehreren 
Stellen Pliyllitfetzen vorfinden, ferner dass bei Paulis in einem solchen Frag
mente Dioritstöcke und Gänge sich befinden, und dass ferner die hier befind
lichen Tlion-Glimmerschiefer allem Anscheine nach durch den Diorit zu 
gneissartigen Schiefern umgewandelt wurden : müssen wir die krystallinischen 
und halbkrystallinischen Schiefer wenigstens partim als die älteste Forma
tion unseres Gebirges betrachten.

Man findet die krystallinischen Schiefer am leichtesten bei der Eisen
bahnstation Paulis, in der sogenannten «Pauliser Strassenenge» an der Stelle, 
wo die Eisenbahn und der Strassenzug knapp nebeneinander zwischen eine 
Felswand und die Maro's eingeengt nebeneinander laufen. An der Felswand 
sind die Phyllit- und Gneiss-Varietäten des Glimmerschiefers aufgeschlossen,
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deren Schichten nach Nord einfallen. Bei einer aufmerksamen Beobachtung 
werden wir bald gewahr, dass diese Schichten, welche unter einem von Gra
ndi tadern durchschwännten Diorit verschwinden, nicht sehr mächtig sind, 
dass diese Phyllitpartie nichts anderes sei, als ein abgerissener Trumm, 
welchen der Diorit in sich schliesst. Dieser Einschluss kann aber in der Strei- 
chungsrichtuug auf mehrere Kilometer weit verfolgt werden. In der Nähe der 
Grandit- und Diorit-Gänge und Stöcke verwandelte sich der Phyllit zu einem 
harten, grauen feinkörnigen Gneiss; eine darin vorkommende lichte Bank 
erinnert bei der makroskopischen Betrachtung sehr an Protogin-Gneiss. In 
der Nähe des umgewandelten Phyllites findet man folgende Mineralien: 
Turmalin, Magnetit, Heematit, Epidot, Chlorit, Pyrit, seltener Chalkopyrit und 
Calcit. Der Epidot und Turmalin kommen jedoch nicht blos im Phyllit, son
dern auch im Grandit vor; im letzteren Iliidet der Epidot nicht selten Pseudo- 
morphosen nach Feldspatli. Der von hier stammenden Contactmineralien 
wird schon von Cotta und von B lum  in kurzen Notizen gedacht. *

Es ist dies jedoch nicht der geeignete Ort, um die kristallinischen 
Schiefer der Arader Hegy alja eingehender zu untersuchen. Abgesehen von 
jenen kleineren Phyllitpartien, welche sich von der Pauliser Strassenenge 
nördlich noch im Diorit vorfinden, und bei denen der Umstand besonders 
hervorgehoben zu werden verdient, dass ihr Streichen im Allgemeinen ein 
W-O-liches, ihr Einfallen ein steiles gegen Süden gerichtetes ist, — stossen 
wir den Hegyaljaer Meg verfolgend, erst nachdem wir die Ortschaft Kurin 
hinter uns haben, auf die eigentliche Fundstelle der krystallinischen Schiefer. 
In den Weingärten zwischen Kuvin und Kovaszincz ist unter der quaternären 
Lehmdecke verwitterter Thonglimmerschiefer das herrschende Gestein. Der 
Hottergraben zwischen beiden Ortschaften (Yalea Kuvinului) und der Weg 
am Rücken sind am meisten geeignet dem Geologen einen Einblick in jene 
Reihe von Gesteinen zu gewähren, welche am Südrande des Pliillitgebietes 
entwickelt sind. Wir sehen hier vorwiegend gelb, roth und grün verwitternden 
gut geschichteten feinblätterigen Thonglimmerschiefer, während die frische 
bläuliche oder graue seidenglänzende Varietät seltener zu erblicken ist. Am 
Gipfel des Délu Golu sind einige krystallinisehe Kalksteinplatten und eine 
0*50-—0*80 m] dicke Kalksteinbank dem Phyllit eingelagert. Quarzlinsen, 
Quarz und knotige aus Quarz und Feldspatli bestehende Árkosén bilden an 
dessen südlicher Grenze Einlagerungen im Phyllit, wo die frische bläulich
graue Varietät vorherrscht.

Am Wege, welcher am Rücken gegen die Weingärten führt, hören die 
verworrenen und vielfach gefalteten Phyllite und Quarzit-Arkosen am Rast-

* Cotta und F e l len b er o : Erzlagerstätten Ungarns und Siebenbürgens. 1862, 
p. 24. Blum : D ritter N achtrag zu uen Bseudomorpliosen, 1863, pp. 122 und 12t. 
Ferner L. L óczy : Földtani Közlöny VI, 1876, p. 281.
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Berge (Verfu odina, 311 mj) auf, um jüngeren bläulichen Tlionschiefern und 
Quarziten Platz zu machen.

Das Einfallen des Thonglimmerschiefers ist am Üreshegy SO—SSO 
unter einem Winkel von 25—48°.

Östlich vom Üreshegy entsendet die Kovaszinczer Thalbucht ihre Seiten
gräben zwischen die niederen Nebenrücken; der Felsboden verbirgt sich da
selbst unter einer Decke quaternären Thones. Aus diesem Grunde kann die 
südliche Grenze der krystallinischen Schiefer weiter nach Osten bis zum be
waldeten Hauptrücken und über denselben hinaus im Kladovaer Walde nicht 
mehr in so günstigen Aufschlüssen beobachtet werden, wie an dem erwähnten 
Orte. Davon aber konnte ich mir doch die Ueberzeugung verschaffen, dass 
die gelblich-grün oder rotli verwitternden Pliyllite mit dem Quarz-Arkose- 
Bänken weithin die Grenze bezeichnen; ja es ist sogar der krystallinische 
Kalk ebenfalls weithin zu verfolgen und derselbe fällt in denselben Zug, 
welcher in den Steinbrüchen im oberen Tlieile des Kladovaer Thaies am 
Pareu Muntiului 4 m/ dick ist und unter 31° nach SSO einfällt. Es befinden 
sich hier verlassene Kalköfen, in denen der auch für bessere Zwecke geeig
nete krystallinische Kalkstein gebrannt wurde.

Am mit den Kuppen Otkovács, Hidegkút und Korcsmahegy gekrönten 
Hauptrücken kann der Phyllit in seiner monotonen Gleichförmigkeit studirt 
werden. Bläulich-graue, schwach gewellte, sericitische und glimmerige Varie
täten, sowie knotige, schieferige Quarzite fehlen aber auch hier nicht. In den 
letzteren ist reichlich Pyrit eingestreut, dessen Verwitterungsproduct, der 
Limonit, einzelne Bänke so sehr anreicherte, dass sogar der Abbau derselben 
an mehreren Stellen versucht wurde; ein derartiges Limonitlager ist am 
Nordabhange des Otkovács zu finden. Im oberen Tlieile des Kovaszinczer 
Thaies beginnen sich zwischen den feinkörnigen Quarzitschiefern und Quarz- 
Arkosen auch die Serieitschiefer auffallend zu vermehren. Am Kovaszinczer 
Bányahegy (Cioka bania) zeigten sich im Thonglimmerschiefer Kupfererz- 
Impreegnationen in so verlockender Weise, dass schon wiederholte kostspie
lige aber leider erfolglose Versuche zu deren Gewinnung angestellt wurden.

Der Phyllit tritt in der bisher besprochenen Beschaffenheit auf und die 
Lagerung desselben bleibt in dem Waldgebiete von Világos und Agris, dem 
Ziele meiner vorjährigen Excursionen unverändert, und fällt im Allgemeinen 
unter 20—40° nach S oder SSO ein.

In der Gegend von Világos aber beginnt zwischen dem gewöhnlichen 
Thonglimmerschiefer eine eigenthümliche Varietät zu dominiren. In einem 
unvollkommen schieferigen Tlionglimmerschiefer-Materiale, welches stellen
weise deutlich sericitisch wird, befinden sich kleinere oder grössere bis nuss- 
grosse eckige oder scheinbar halbabgerundete Quarzstücke. Wenn mau die
sem Gesteine einen Namen geben wollte, so müsste man es als «sericitische, 
muscovitische thonglimmerschieferige Quarzbreccie» bezeichnen. Dieses Ge-

3 5 6  JAHRESBERICHT DER KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT FÜR 1883.



LUDWIG V. LÓCZY, AUFNAMHS-BERICHT.

stein kömmt in gut geschichteten dicken Bänken vor, welche in ihrer cha
rakteristische n Entwickelung am leichtesten am Burgberg hei Világos auf
zufinden sind.

Dieses eigentümliche Gestein ist in zwei Zonen zu erkennen. Eine 
derselben befindet sich auf der Horlya-Kuppe, von wo sie sich gegen Osten 
in einer stets zunehmenden Breite gegen das Almasthal zieht und sich an dessen 
beiden Gehängen in mehrere ZwTeige theilt. Die zweite grössere Parthie nimmt 
im nördlichen Tlieile des Städtchens Világos beim Stammschlosse der Familie 
Bohus ihren Anfang, bildet hierauf den Burgberg, und zieht sich dann gegen 
den Triangulationspunkt der Kukurbeta nach Osten, daselbst jenen hohen 
Rücken bildend, welcher über den Ortschaften Muszka und Magyarät gegen 
Norden zu einen ziemlich imposanten Anblick gewährt. An der Nordseite des 
Burgberges kommt in dem breccienartigen Thonglimmerschiefer ein grünlich 
grauer fleckiger thoniger Phyllit vor, welcher den Deckschiefern ähnlich ist. 
Südlich vom Burgberge findet man im Merezin-Sattel eine Parthie eines 
stark gefältelten sericitischen Phyllites.

Fassen wir das Gesagte nochmals zusammen, so kommen wir zu dem 
Schlüsse, dass der sich zwischen dem Hidegkút und Világos befindende Theil 
des Rückens mit Ausschluss des Gneisses und des echten Glimmerschiefers 
aus derartigen halbkrystallinischen Schiefern bestehe, welche in der Regel den 
oberen Horizont der krystallinischen Schieferformation zu bezeichnen 
pflegen. *

2. Quarzit, Arkosen-Quarzit, Thonschiefer und Kalkstein. In der Um
gebung des Burgberges von Világos und oberhalb der Kuvin-Kovaszinczer 
Weingärten kommen solche Gesteine vor, die, trotzdem sie den grünen Pliyl- 
liten und den darin befindlichen Quarziten ähnlich sind, doch vom aufmerk
samen Beobachter überall leicht und sicher von den krystallinischen Schiefern 
unterschieden werden können.

Man kann von der Mündung des Kuviner Kirchenthaies an in nord
östlicher Richtung gegen die «Tornya» und «La coliba ovaina» genannten 
Kuppen zu einen grauen und bläulichen Thonschiefer verfolgen, der an vielen 
Stellen eine transversale Schieferung zeigt, und zwischen dessen Schichten in
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* Ich maciié es von den weiteren Untersuchungen abhängig, in wie weit es 
angezeigt sein wird, diese Phyllite m it den krystallinischen Schiefern Siebenbürgens 
und des Krassó-Szörényer Comitates zu vergleichen. Ich übergehe hier jene Refle
xionen m it Stillschweigen, welche sich m ir betreffs des Serieites verlockend dar
boten. Ich begnüge mich hier einfach damit, dass ich die Fachgenossen auf die aus
gedehnte Sericitschiefer- und Taunus-Literatur verweise, welche m it der Abhandlung 
H . L a spe y r e s  : «Der Sericit» (P. G r o t h , Zeitschrift für Krystallographie und Mine
ralogie 1880. IV. Band, pag. 244) schwerlich noch abgeschlossen sein dürfte. Der 
Sericit wurde in unseren Gesteinen nach Benetzung m it Kobeltsolution durch Glühen 
vor dem Löthrohre erkannt.



verschiedener Dicke fein- und mittelkörniger geschichteter Quarzit und Feld- 
spath-Arkosen eingelagert sind. Vom Paulis-Yilágoser Kücken östlich ver
folgte ich diesen Zug durch den Kladowaer Wald und noch weiter darüber 
hinaus nach Osten bis an die Südseite des Hegyes. In denselben fallen die 
weithin sichtbare Kuppe Capu Mlatinu und der Adam-Gipfel (Cioca lui 
Adam), weiter östlich der Zigeuner-Kreutzberg (Cruce Tigani, 537 mj). Von 
Kuvin bis zum Kladovaer Thale fand ich diesen Zug an keiner Stelle breiter 
als 850—1000 m] .

Hinter der Kuviner Kirche und an der steilen mit Wein bebauten Wand 
nördlich der Ortschaft ist der Thonschiefer gut aufgeschlossen. Hier tritt der
selbe überall mit Diorit in Contact, aber mit so verschwommenen Grenzen, 
dass man an dieser Stelle ihr gegenseitiges Verliältniss nicht klar erkennen 
kann. Diorit-Intrusionen in den Thonschiefer sah ich nirgends; blos am 
Anfänge des Yalia Dantiului existirt ein feinkörniger verwitterter Gang, 
welcher die Schichten quer auf ihr Streichen durchsetzt. Das Wesen dieses 
Ganges wird die mikroskopische Untersuchung ergeben; äusserlich ist der
selbe von den Dioriten, wie ich sie in unserem Gebiete kenne, verschieden.

Der Thonschiefer ist in den Steinbrüchen hinter der Kirche, in welchen 
derselbe mit dem Diorit längs einer nahezu senkrechten Fläche in Berührung 
tritt, härter als gewöhnlich, und ist eben deshalb zu Bausteinen geeignet. 
Der Thonschiefer kömmt in dicken Bänken vor, die Absonderungsflächen sind 
mit linear angereihtem dunklem Glimmer und Chlorit bedeckt. Die dunkle 
Masse desselben ist beinahe dicht, in der Richtung der Schieferung befinden 
sich langgestreckte Hohlräume, welche mit licht gelblich-grünem Epidot aus
gekleidet sind.

In den Weingärten im inneren Kovaszinczer Thalkessel verdeckt der 
Thonschiefer die Grenze zwischen dem Phyllit und dem Diorit. An der Nord
seite des Tornya-Berges legte sich derselbe auf den Diorit, so dass man in 
den Gräben Diorit, an den Berglehnen dagegen bis hinauf zum Hauptrücken 
Thonschiefer und damit wechsellagernden Quarzit-Sandstein beobachten 
kann. Oben auf dem Gipfel des Tornya-Berges sitzt eine grobkörnige, mit
unter porphyrisch aussehende Quarz- und Feldspath-Arkose, wie ein Hut 
auf dem Diorit. In den feinkörnigen Quarzitbänken befinden sich Turmalin- 
und Epidot-Adem. Ein Turmalin-Granit durchbricht sowohl die Phyllite als 
auch die Thonschiefer, und Turmalin und Haematit sind die ständigen Be
gleiter seiner Verzweigungen.

Zu den Phylliten ist dieser Thonschiefer und Quarzit bald concordant, 
hald aber discordant gelagert; so befindet sich der graue Thonschiefer am 
Gipfel des Verfu odina parallel über dem bläulichen Phyllit, im Yalia Dan
tiului, sowie in den Gräben im imieren Kovaszinczer Thalkessel aber sah ich 
beide in guten Aufschlüssen in discordanter Lagerung.

Im westlichen Theile des Gebirges fällt der Thonschiefer im allgemeinen
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unter einem kleineren Winkel als der Thonglimmerschiefer nach Süd- 
Ost ein.

Weiter östlich im Kerszka-Thale -bei Kladova und am Hotarel-Kücken 
ruht diese Formation mit südlichem Einfallen unter 60° auf dem Phyllit. 
Ganz unten treten grobe breccienartige Quarzarkosen-Bänke zu Tage. An 
dieser Stelle schätzte ich die Mächtigkeit der Formation auf 57 ml .

Der zweite Punkt, an welchem ich auf dem Thonglimmerschiefer jün
gere Sedimente entdeckte, befindet sich hei Világos. Im südlichen Theüe der 
Ortschaft erhebt sich gleich hinter den Häusern plötzlich der Merezin-Berg, 
dessen eigenthümliche Umrisse bereits aus der Ferne verrathen, dass wir es 
hier mit einem anderen Material als mit dem Pliyllite der benachbarten Ab
hänge zu thun haben. Bei der genaueren Besichtigung erwies sich die Masse 
desselben als ein gut geschichteter Quarzsandstein-Complex, in welchem fein
körnigere und gröbere, ja sogar breccienartige Bänke mit einander abwech
seln. Zwischen den Schichten befinden sich dünne Lagen eines weissen glirn- 
merigen Thones. Das Einfallen der Schichten ist am Gipfel des Merezin 
WSW unter einem Winkel von 65° ; in der Nähe der griechiseh-unirten 
Kirche dort, wo am südlichen Fusse in Folge der Grus- und Sand-Gewinnung 
in den verwitterten Quarziten sich Höhlungen befinden OSO unter 15°. An 
dieser Stelle sind die Schichten auch etwas gefaltet. An der Westseite des 
Nyerges-Berges und am Nordrande des Bän-Berges sind dieselben Quarzit
sandsteine vorhanden. Am Gipfel des Nyerges-Berges ist das Einfallen der 
Schichten ein süd-östliches unter 70°, am SW-Fusse desselben SSO unter 
25° ; am Bän-Berge, wo die Formation blos in einem schmalen Streifen und 
zwar als glimmerreiche Arkose zu Tage tritt, welche von Bánhegy his zur 
Kunststrasse herabreicht — ist die Lagerung OSO. Trotz der unregelmäs
sigen Lagerung kann man an Ort und Stelle erkennen, dass die Quarzit- 
Sandsteinscliichten in dem vom Thonglimmerschiefer gebildeten Becken 
liegen; ja es scheint mir sogar, dass sich zur Zeit der Ablagerung desselben 
im Phyllite bereits Terrain-Unebenheiten befunden hätten.

Das dritte Gebiet der hierher zu rechnenden Sedimente finden wir am 
Nordabhange des Világos-Agriser Kückens. Im Hauptthale von Galsa auf
wärtsschreitend stossen wir am östlichen Thalgehänge über den Weingärten 
auf einen Steinbruch und einige verlassene Kalköfen. Der Steinbruch wurde 
in dunkeln dolomitischen Kalksteinschichten eröffnet, welche auf quarzitiscliem 
Glimmer-Phyllit lagern; diese letzteren wieder befinden sich mit dem Gra- 
nitite des galsaer Berges, welcher zahlreiche sich verzweigende Gänge in den
selben entsendet, im Contacte.

Unten im Bruche befindet sich ein dunkler kieseliger zahlreiche Hohl- 
räume aufweisender dolomitischer Kalkstein und Dolomit, darüber folgt ein 
deutlich geschichteter mergeliger Kalkstein, in welchem Crinoiden-Reste auf
zufinden sind; ganz zu oberst aber schliesst ein bläulicher, zerklüfteter, mas
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siger Kalkstein die Beibe, deren Gesammtmäclitigkeit ich auf 40 schätzte, 
ab. Weiter südlich im Graben liegen über dem Kalksteine Quarzit-Sandstein- 
Bänke, in welchen ein grauer mergeliger Thonschiefer vorkömmt: schliess
lich folgen am Fusse des steilen Bergabhanges in einer Mächtigkeit von 4 mj 
bläulichgraue Deckschiefer, welche bereits an den Quarz-Knoten-Phyllit- 
grenzen.

Einen diesem ganz ähnlichen Durchschnitt liefert auch jener Fuss- 
steig, welcher von der Galsa-Magyaräter Anhöhe auf den cel batrin genannten 
Felsen bei Világos führt. Das Hauptthal von Magyarát schliesst aus dieser 
Beibe blos noch die dolomitischen und Crinoidenreste enthaltenden grauen 
Mergel auf. Zwischen dem Galsaer und dem Magyaräter Haupttliale ist der 
ganze Zug zusammenhängend zu verfolgen, dessen beide Endpunkte in einer 
Entfernung von 1800 m] von einander liegen. Das Einfallen der Schichten 
ist überall SSW und zwar von West gegen Ost vorschreitend an den erwähnten 
drei Punkten: 30°, 36° und 47°. Gegen Ost wird dieser Zug durch Schutt 
und die quaternären Bildungen des Magyaräter Thaies bedeckt.

Bei den Agris-Almäser Weingärten lenken isolirte runde Kuppen die 
Aufmerksamkeit des Beobachters auf sich, welche sich um den 362 'nij  hohen 
Vurvucz gruppiren. Diese Hügel bestehen, so wie der Merezin und Nyerges 
bei Világos aus Quarzit-Sandstein, welcher am Vurvucz seine grösste Mäch
tigkeit erreicht. Diese Formation ist'von hier aus bis zu den Kalksteinbrüchen 
von Agris zu verfolgen. Win seiner Lagerung kann ich blos erwähnen, dass 
derselbe discordant am älteren Grundgebirge ruht. Bei Magyarát 1 tildét Gra
ndit , bei Agris quarzbreccienartiger Glimmerschiefer und untergeordnet 
Grandit sein Liegendes. Wo der Grandit das Liegende bildet, ist es augen
scheinlich, dass der Grus desselben das Material zur Bildung der untersten 
Bänke des Quarzites lieferte. Bei Agris bieten die Brüche der sich seit langer 
Zeit stets des besten Bufes erfreuenden Kalköfen gute Aufschlüsse, aber auch 
diese zeigen blos die unregelmässige Lagerung deutlich, welche man schon 
aus der oberflächlichen Verbreitung der Quarzite am Vurvucz vermutlien 
konnte. Auf der Anhöhe von Agris tritt der Kalkstein längs einer west-öst
lichen Verwerfungslinie mit dem Quarzite des Gipfels in Berührung, von 
welchem südlich der Kalkstein in einem dünnen Streifen vorkömmt; in den 
Brüchen wurde die Verwurfsebene bereits an mehreren Punkten erreicht, 
und sehen desslialb dieselben einem Erschöpfen des Materials entgegen. 
Ausser diesem einen west-östlichen Verwurf ist die Lagerung des Kalksteines 
noch durch mehrere nord-südliche gestört, in Folge dessen der zum Brennen 
geeignete Kalkstein in den drei Steinbrücben in verschiedener Höhe vorkömmt.

Das Einfallen der Schichten ist ebenfalls verschieden, im westlichen 
Bruche ein östliches, im östlichen dagegen ein nördliches, dort unter 36°, hier 
Unter einem flachen Winkel von 10—12°.

Der Kalkstein zeigt ganz dieselben Varietäten und zwar ganz in der-
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selljen Reihenfolge wie bei Galsa, ja es ist sogar die Mächtigkeit desselben 
hier (50—GO mf) nahezu die gleiche, wie dort.

Alle die angeführten Schichten: die Quarzite, jüngeren Árkosén, Tlion- 
schiefer und Kalksteinschichten enthalten keinerlei bestimmbare organische 
Reste. Spuren davon fand ich im Thonschiefer des Valia Kuvinului; ich 
sammelte nämlich hier in den thonigeren Schichten dieselben Knoten und 
Abdrücke, wie dieselben in den Hyerogliplien-Schiefern der Karpathen vor
zukommen pflegen. Diese nützen aber ebensowenig, wie die im Agriser und 
und Galsaer Kalksteine vorkommenden Calcitsäulen, welche zweifellos Cri- 
noiden-Stüglieder sind, an denen ich jedoch selbst in Dünnschliffen unter 
dem Mikroskope nicht ihre charakteristische organische Textur entdecken 
konnte. Noch viel weniger gelang es in den Quarziten etwas zu finden.

Die auf meinem Gebiete vorkommenden älteren Sediment-Gesteine 
können daher aus Mangel an palaeontologischen Daten stratigraphisch 
nicht eingereiht werden. Dieselben fallen auch von allenälmlichen Sedimenten 
bestimmten Alters räumlich viel zu weit, als dass man es wagen könnte, auf 
petrographischer Basis sich über ihre Zugehörigkeit irgend eine Meinung zu 
bilden. Der Umstand aber kann mit Recht betont werden, dass unseren Quar
ziten und Thonschiefern ähnliche Sedimente weder in den Karpathen oder 
den Alpen, noch in anderen geologisch durchforschten Gegenden Ungarns in 
den Formationen von der Trias aufwärts Vorkommen, so dass wir unsere Se
dimente mit grosser Wahrscheinlichkeit älter als triassisch betrachten können.

Die Vorkommen von Kovaszincz, Világos und Galsa stellte ich blos 
auf Grund der Aehnliclikeit der Quarzite und der gleichen Lagerungs Verhält
nisse in eine Linie. Doch halte ich selbst das nicht für unmöglich, dass die 
Kovaszincz-Hegyeser Grauwacken-Zone von der Agris-Vilägoser auch in chro
nologischer Beziehung verschieden ist.

3. Augit-Andesit- Tuff. Jener Punkt in den Pankotaer Weingärten, in 
welchem man auf die geschichteten Tuffe eines tertiären Gesteines stiess, 
liegt schon ausserhalb des eigentlichen Gebirges. Der Pankotaer Kopaszberg 
(^6 6 'o mj) und der Mokraer Berg erheben sich aus der breiten Thalebene der 
weissen Kőrös und der Csiger wie Riesen-Maulwurfsliaufen, und verkünden 
gleichsam das Auftreten der weiter oben im Thale vorhandenen Trachyt- 
Durchbrüclie, welche während der Neogenzeit erfolgten.

Bei Pankota überlagert der breccienartige, ganze Blöcke enthaltende 
Tuff des Augit-Andesites mit leichtem östlichen Emfallen den Granitit, dessen 
eine nördliche Abzweigung von Muszka bis hierher reicht. Abgesehen davon, 
dass man beim Weingarten-Thore in einer Entfernung von 140 n] vom Gra
nitit beim Graben eines Brunnens nach Durchbohrung des Trachyttuffes 
Gerolle fand, deutet nichts auf die Ablagerung des Pankotaer Tuffes aus Wasser 
hin. Ich wäre im Gegentheil auf Grund von, in den Steinbrüchen gesam
melten Beobachtungen eher geneigt, denselben als einen solchen vulkanischen
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Tuff zu betrachten, wie sich dieselben um die Schlotte von Vulkanen anzu- 
häufen pflegen.

4. Q uaternäre F orm a tionen . (D ilu v iu m ) .  Das Diluvium wird auf un
serem Gebiete durch zwei separat zu besprechende Formationen vertreten:

a ) Geschichteter grober Schotter und harter schotteriger Thon.
b)  Ungeschichteter und sich an der Berglehnen hoch hinaufziehender 

hohnerzreicher, in seiner unteren Parthie Kalkconcretionen enthaltender rother 
und gelber Thon; und in untergeordneter Menge Löss.

Ersterer, der geschichtete Schotter reicht längs der ganzen Arad-Hegy- 
alja und der Agriser Terrassen, sowie auch im Kladovaer Thale 10—15 m! 
hoch über die gegenwärtige Thalebene; es besteht derselbe im Allgemeinen 
aus hall »abgerundetem localem Schotter, welcher aber im Kladovaer Thale 
und an mehreren Punkten der Hegyalja, so z. B. hei Ménes am rechten 
Thalgehänge des Valia carbonari, und zwischen Kuvin und Kovaszincz meh
rere Kubikfuss besitzende abgerundete Blöcke in sich schliesst, bei deren An
blick mir bereits zum wiederholtenmale die Wirkung der Gletscher und des 
Grundeises der Flüsse in den Sinn kamen.

Auch fehlen in dem groben Schotter auch die vollständig abgerundeten 
Gerolle nicht; dieselben sind immer klein und bestehen aus einem solchen 
Material, welches von entfernten Gegenden herkam. Bei Paulis, wo ich das 
Materiale des Schotters genauer beobachtete, fand ich, wenn auch in unter
geordneter Menge derartige Gerolle, welche von dem anstehenden Gestein am 
kürzesten durch das Kladovaer Thal und den unteren Theil der Maros hierher 
gelangen konnten.

Im Kladovaer Thale finden sich noch auf 12 F(n von dessen Mündung 
aufwärts Spuren von Schotter vor, und zwar nicht blos im Hauptthale, son
dern auch noch in den Seitengräben, wo ein eigentümlicher harter sandiger 
Thon das Bindemittel des schüttereren Schotters und Zwischenschichten in 
demselben bildet. Wo dieser Thon vorhanden ist, wird der Schotter beinahe 
zu einem lockeren Conglomerat.

An anderen Stellen wird das Bindemittel stark eisenhältig; so z. B. 
befindet sich in einem der Agriser Gräben nahe zu der gegen Aranyág zu sich 
herabziehenden Waldgrenze so viel Eisen in dem schotterigen Thon, dass 
dasselbe stellenweise ein mit Hohlräumen erfülltes lateritartiges Erz bildet,, 
welches man sogar bergmännisch zu verwerten trachtete.

Meiner Ansicht nach ist dieser Schotter die Ablagerung von solchen 
diluvialen Flussläufen, deren Betten in der Hegyalja verhältnissmässig um 
! 0— 12 m] höher waren als die heutigen. Nach meinen vorjährigen Erfahrungen 
verleihe ich auch jener Ansicht Ausdruck, dass die Thäler und Gräben des be
gangenen Theiles des Gebirges zur Zeit der Ablagerung des Schotters bereits 
ausgewaschen waren, und dass das Gebirge vor der Ablagerung des Diluviums 
im Allgemeinen bis in die kleinen Details hinein dasselbe Aeussere hatte, wie
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heute. Ueberall, wo der Schotter und der gelbe oder rothe Bohnenerz führende 
Thon zusammen auftritt, befindet sich letzterer über dem Schotter, oder lagert 
sich sogar discordant auf die Schichtenköpfe desselben. Während der Schotter 
sich aus der Thalsohle nicht hoch erhebt, reicht der eingeschichtete Thon 
250—260 7nj  über den Meeresspiegel und gleicht die durch die ältere Erosion 
verursachten Schroffheiten an den Bergabhängen aus. In der tieferen Parthie 
ist dieser Thon, was auch immer sein Liegendes sei, mit Kalksteinconcretionen 
erfüllt; auch befinden sich überall grössere oder kleinere Bohnerz-Kügelchen 
(mit 0*002—0*008 mj  Durchmesser) in demselben eingestreut. Dieser rothe 
und gelbe Thon reicht bei Magyarät und Pankota bis zur Csiger-Ebene herab, 
hier und in den Weingärten der erwähnten Ortschaften übergeht dieser rothe 
Thon in seinem oberen Tlieile in eine l — I *20 dicke Lage schwarzer 
Dammerde, welche sich aber blos durch ihre Farbe und den Humusgehalt 
vom Thone unterscheidet; es ist in derselben etwas Schotter eingebettet und 
Bohnerz findet sich ebenfalls darin vor. Diese schwarze Erde gleicht ganz 
jener, welche sich draussen auf der Ebene am Boden der Wassertümpel 
absetzt. Organische Beste fand ich bisher weder im Schotter noch im Thone.

Ganz isolirt kommt in der südwestlichen Ecke meines Gebietes bei 
Paulis eine Parthie Löss vor. Im nördlichen Tlieile der Ortschaft sieht man an 
der auf die Világoséi- Strasse herabsehenden Berglehnen Löss, welcher mit 
seinem südlichsten Ende das kleine 215 m] hohe über der Pauliser Felswand 
befindliche Plateau bedeckt und von hier aus bis zu den ersten Häusern von 
Ménes zu verfolgen ist, doch nimmt in dieser Richtung die Höhe der Grenze, 
bis zu welcher derselbe an den Berglehnen hinaufreicht, allmählig ab. Bei 
Neu-Paulis macht der Löss bereits dem rőtben Thone Platz, und übergeht 
sichtbar in diese ältere Ablagerung. Am besten ist der Löss in den nördlichen 
Weingartengräben bei Alt-Paulis entwickelt, zwischen denen er am Abhange 
bis zur Strasse herabreicht, während derselbe in der Mitte der Ortschaft und 
gegen Ménes zu auf jener Terrasse bleibt, welche durch den beschriebenen 
Schotter bezeichnet wird. In dieser Gegend beginnt der Bergabhang an vielen 
Punkten mit einem Steilrand, welcher 1 0 — 1 2 mj hoch ist und entweder 
Schotter oder das Grundgebirge zu Tage treten lässt. Ueber diesem Steilrand 
folgt eine sanftere Abdachung, auf welcher sich dann der Löss oder in dessen 
Abwesenheit der gelbe oder rothe Thon befindet.

In den erwähnten Gräben liegt der Löss mit einer sandigen oder tho- 
nigen Zwischenschichte dem Schotter und weiter oben unmittelbar dem 
Grundgebirge auf. Der Löss bildet 4— 6  mj  hohe charakteristische Wände, 
deren Material im Grossen wie im Kleinen die typischen Eigenschaften des
selben besitzt; auch die gewöhnlichen Lössschnecken ( Helix, Suceinea, 
Pupa etc.) sind darin vorhanden, welche in allen jenen Gräben in genü
gender Menge gesammelt werden können, in deren Nähe der Löss sanft gegen 
den Strassenzug abfällt.



Ausser den Lössschnecken fand ich in den nördlichen Grenzgraben 
jenes Weingartens, welcher das Eigenthum desIIj-Bodroger Kaluger Klosters 
bildet, in Tlionconcretionen eingehüllt, Beste von grossen Knochen, unter 
anderen ein Stück des linken Unterkiefers mit drei Praemolaren von Cervus. 
Die Knochen rührten aus einem frischen Einsturze der Lösswand her und 
befanden sich mit Lössschnecken vergesellschaftet. In einer Thonconcretion, 
welche ein Stück eines Schienbeines umhüllte, stak eine Feuerstein-Pfeil
spitze, welche sich in gar nichts von jenen unterscheidet, die sich als Arte- 
facte des prähistorischen Menschen erwiesen. Ich führe diesen Fund einfach 
an, ohne demselben eine über jeden Zweifel erhabene Wichtigkeit heimessen 
zu wollen.

5. Alluvium. Ausser den Bachgeschieben, welche in dem weiten Kia
dó vaer Thale und längs der Hegyalja, hier durch die Weingarten-Cultur be
günstigt, überall Vorkommen, finden wir seihst im Gebirge derartige Schutt
decken, deren Ausscheidung ich auf der Karte für nothwendig gehalten habe. 
In den oberen kleinen Kesselthälern des Burgberges von Világos und der 
Kecsés-Maguraer Gipfeln traf ich solche Stellen an, wo sich eine bedeutendere 
Decke eines aus eckigen Stücken bestehenden local gebildeten Schotters be
findet, welche den Grund der Kessel zu einer sanften Böschung ausgeglichen 
hat, aus welcher sich die vom Schotter nicht bedeckten Felspartliien an den 
Thalseiten erheben. — Diese Schuttdecken erheben sich bis zu einem 
Niveau von 300 mj , und haben eine durchschnittliche Mächtigkeit von 
IV2 bis 2 mj . Leberall dienen sie als ausgezeichnete Wassersammler und 
befinden sich alle Brunnen auf den Weiden dieser an Quellen armen Gegend 
in denselben.

Eme grössere Beachtung als diese verdient das Alluvium der Ebene, 
deren an das Gebirge anstossende eine Theil ebenfalls noch zu meinem vor
jährigen Aufnahmsgebiete gehörte. Die Maros fliesst in zahlreichen und sich 
stets ändernden Krümmungen in einem Inundationsgebiet, welches bei Paulis 
und Arad etwas schmäler, zwischen Szabadhely und Glogoväcz dagegen über 
5'3%,. breit is t; im Flussbette wird bis faustgrosser Schotter fortgewälzt, wäh
rend einer Ueberschwemmung aber setzt sich ein thoniger «Silt» ah.

Bei den anfangs geschilderten hydrographischen Verhältnissen wurde 
erwähnt, dass von der Hegyalja zwischen Paulis und Kuvin alte Flussläufe 
sich in die Ebene ziehen, deren einer «der Méneser Flusslauf» (ménesi száraz 
ér) ist und dem Gebiete der Theiss angehört, während der andere der «Vilá
goséi- Lauf» (világosi száraz ér) in die Weisse Kőrös, respective in den Canal 
der Palatin-Mühle einmündet. Ich halte es an dieser Stelle für sehr wichtig 
das Gef alle dieser beiden Fluss-Läufe mit dem der Maros zu vergleichen. 
Wenn wir den mittleren Wasserstand am Pegel an der eisernen Eisenbahn
brücke bei Paulis mit 119 mj nehmen, so beträgt das Gefälle der Maros bis 
zum Null-Punkt von Arad, dessen Höhe über dem adriatischen Meere
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105'92:2 mJ ist (bei einer Entfernung in der Luftlinie von 23*2 13 mj ,
oder per Kilometer 50 .

Von Paulis senkt sich das Terrain längs der Arad-Körösthaler Balm 
bis zum Bette des Világoséi' Flusslaufes in der sich an der Hegyalja hin
ziehenden Depression auf eine Entfernung von 18*25 von 119^ auf 
106*203 mf . Das Gefälle beträgt daher 12*847 ^  oder per Kilometer 70*4 (!}m.

Schliesslich ist die Höhe des Ménesei- Flusslaufes bei Paulis, beim 
Eisenbahndurchlass 120*530 , in der Nähe des Ötvenesei* Hotters bei
Zimánd-Bánkut unter der Brücke der Arad-Körösthaler Eisenbahn 106*230 mj , 
daher beträgt das Gefälle auf eine Entfernung von 23 K!m 14*33 m], oder 
per Kilometer 62*3 %.

Wenn wir das Gefälle der Bodendepressionen zwischen Paulis und Arad 
auf gleiche Weise untersuchen, so können wir am rechten das Inundations- 
gebiet der Maros begleitenden Uferstrich per Kilometer 52*4 c/m Gefälle 
constatiren. *

Diese Zahlen beweisen deutlich, dass die Oberfläche der Ebene in jenem 
Bechtecke, welches sich zwischen Arad, Paulis und Világos ausbreitet, nicht 
längs der Maros, sondern zwischen Paulis und Világos am Fusse des Gebirges 
ihr grösstes Gefälle hat. Ja man kann sogar erkennen, dass das Inundations- 
gebiet der Maros und das rechte Ufergebiet desselben ein geringeres Gefälle 
als selbst der Ménesei- alte Flusslauf besitzt, so dass das Fussgebiet der Maros 
von allen Bichtungen auf der Ebene in der That das geringste Gefälle aufweist.

Wo sich auch immer in der Ebene Erdrisse befinden, oder an welcher 
Stelle immer ein Brunnen gegraben wurde, fand man unter einer 0*80 bis 
0*90 mj  dicken sandigen, schwarzen und braunen Humusschichte Schotter 
und Sand. In dem erwähnten Bechtecke der Ebene kann man daher wo immer 
Schotter und Sand erzeugen. Bios bei Szabadhely treten die Schotter und Sande 
in grösseren Flecken an die Oberfläche. Der Schotter ist bis faustgross und 
unterscheidet sich von dem gegenwärtigen Maros-Schotter in keiner Bezie
hung, was übrigens auch in der Praxis der Eisenbahn-Ingenieure bekannt ist. 
Das Material desselben stammt aus dem Marosthale. Man kann denselben 
für nichts anderes halten als für ein älteres Alluvium der Maros, welches 
sich über dem heutigen Flussgebiet derselben um 1*5—2 mj  höher befindet. 
Für diese Ansicht scheint auch jener Umstand zu sprechen, dass der Schotter 
der Csiger bei Szöllös und der Weissen Kőrös bei Borosjenö nicht nur das 
Material betreffend verschieden ist, sondern dass die einzelnen Stücke auch 
um ein Bedeutendes kleiner sind, da nussgrosse Stücke bereits zu den grössten

* Die hier angeführten genauen Daten verdanke ich dem königl. Strom in
genieuramte in Szegedin, und den freundlichen Mittheilungen der technischen Chefs 
der I. Siebenbürger und der Arad-Körösthaler Bahn, wofür ich auch an dieser Stelle 
m einen besten Dank sage.
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gehören. Ferner muss noch in Betracht gezogen werden, dass die Schotter
ablagerungen des älteren Maros-Alluviums höher liegen als das Inundations- 
gebiet der Weissen Kőrös und dass sie sich in Folge dessen zur Weissen 
Kőrös massig neigen.

Auf Grund dieser Beobachtungen kann die Ebene zwischen Arad-Paulis 
und Világos als ein alter Schuttkegel der Maros betrachtet werden, dessen 
Spitze sich bei Paulis befindet. Die die Hegyalja begleitenden sumpfigen 
Niederungen, so wie die zahlreichen trockenen Flussläufe bezeichnen genü
gend den Lauf und die Wirkung dieses Hauptflusses von Siebenbürgen. Es 
würde der Midie lohnen die Natur dieses Schuttkegels genauer zu studiren 
und zu eruiren suchen, vor welcher relativen Zeit die Maros ihr Wasser noch 
nach Norden ergoss.

II. E ruptive G esteine.

Eine noch grössere Verschiedenheit als die Sedimente zeigen auf meinem 
Gebiete die eruptiven Massen-Gesteme. Die bereits in früherer Zeit gesam
melten Gesteine untersuchte Dr. A n to n  K o ch  und beschrieb dieselben im 
Földtanij Közlöny VIII, 1878, p. 159, weshalb ich statt einer petrographisehen 
Beschreibung einfach auf diese Arbeit verweise.

1. Das älteste Gestein ist der Diorit, welcher zwischen Paulis und 
Kuvin ein grosses Gebiet einnimmt, dessen Fortsetzung nach Ost wahrschein
lich in breiter Zone zu verfolgen sein wird. Der an der Oberfläche 
leicht verwitternde Diorit liefert den Boden für die bekannten Ménes- 
Pauliser Weine. Der Diorit tritt in feinkörnigen, mittel- und grobkörnigen 
Varietäten auf.

Die Zeit seiner Eruption gelang mir nicht genau zu bestimmen; bei 
Kovaszmcz fand ich im Pliyllite keine Diorit-Intrusionen, in der Pauliser 
Phyllit-Partliie dagegen verursachte augenscheinlich der Diorit die krystalli- 
nischere Structur desselben. Im Diorit sind die bereits erwähnten Phyllit- und 
Quarz-Phyllit-Fragmente ziemlich häufig, deren Streichen und Fallen im 
Allgemeinen mit der Lagerung der Schichten im Phyllitgebiete übereinstimmt. 
Am allerwahrscheinlichsten dünkt es mir, dass die Ablagerung des PhyHites 
eine längere Zeit in Anspruch nahm und dass der Diorit am Anfänge der
selben hervorbrach und Fragmente von den bereits abgelagerten Schichten 
mit sich riss.

2. Granitit, Epidot-Granit inul Turmalin-Granit. Granitit-Gänge 
und Intrusionen verschiedener Natur sind sowohl in dem Phyllitgebiete als im 
Diorite nicht selten. Am grossen Hotterberg bei Ménes zweigt sich ein 
3 7 0  «y breiter Granitzug von dem grösseren Badna-Kladovaer Granitit-Gebiete 
ab. Bei Paulis-Baraczka ist die westliche Grenze dieses Gebietes zu sehen. 
Der Granitit liefert für den Weinbau keinen günstigen Boden.
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Ein zweites grösseres Granitit-Gébiet, dessen Gestein sich jedoch vom 
Badnaer Granitit unterscheidet, kömmt am Galsa-Muszka-Magyaräter Berge 
vor. Dieser Granitit streckt seine Verzweigungen bis gegen Agris und Pan- 
kota aus, gegen Osten findet er dagegen bei Taucz seine Fortsetzung. Die In
trusionen desselben dringen in die quarzitisclien Glimmer-Phyllite, die Liegend- 
Schichten der Kalksteine ein, ohne aber letzteren zu berühren.

Im Granitit treten nord-südliche Gänge und Verzweigungen eines grob
körnigen Turmalin-Granites und Schriftgranites auf, welcher mir der zonalen 
Structur zufolge liydatogener Natur zu sein scheint.

Im Pliyllit und besonders im Diorit tritt mit starker Verzweigung und 
unregelmässiger Anordnung an vielen Stellen ein turmalinreicher Epidot- 
Granit auf; ebenso konnte ich denselben auch in dem unveränderten Sedi
menten Thonschiefer beobachten. Im Kladowaer Walde sammelte ich am 
Cioca lui Adam Handstücke, welche an Epidot besonders reich waren.

3. Diabas. Im trockenen Bachbette des Bodpatak (oder Vadpatak) bei 
Agris sitzt im Tlionglimmerschiefer ein mittel körniges eruptives Gestein, 
welches mit unregelmässigem Verlauf vom Waldrande bis zum Gipfel der 
Kukurbata hinauf zu verfolgen ist. Am Nordabhange des Világos-Agriser 
Kückens kommt dasselbe ebenfalls an einer Stelle in kleiner Ausdehnung 
vor. Es ist nicht unmöglich, dass das Gestein jenes Dykes, welchen ich zwi
schen den Thonschiefem des Valia Dantiului beobachtete, nicht ebenfalls zu 
diesem Gesteine zu rechnen zu sein wird. In dem frisch dunkelgrün aus
sehenden und rotli verwitternden Agriser Eruptivgesteine kommen ausser den 
wesentlichen Diabas-Gemengtheilen in ziemlicher Menge noch Körner eines 
schwarzen metallglänzenden Minerals vor, dessen Eigenschaften auf Titan
eisen hinweisen.

4. Augit-Andesit. Breccienartige Tuffe desselben bilden den Weinberg 
bei Pankota; es ist möglich, dass ich blos aus Mangel an günstigen Auf
schlüssen in den Breccien keine Dykes beobachten konnte, aber dieselben 
sind längs der hervorragenden Felsblöcke ölten am Kopaszberg mit viel Wahr
scheinlichkeit zu vermuthen. In dem Apateleker Mokra-Steinbruche befindet 
sich ein 8  mj  starker Dyke, welcher sich unter 8 — 1 0 ° nach ONO neigt, und 
die besten Werksteine liefert.

In gewerblicher Hinsicht verdienen, abgesehen von den wenig hoffnungs
reichen Versuchen behufs Gewinnung von Erzen, Eisen (Limonit und Haé- 
matit) und Kupfer (Chalkopyrit, Azurit, Clirysocolla), auf mernem Gebiete 
jene Gesteine Erwähnung, welche in grosser Auswahl und guter Qualität 
Bau- und Werksteine liefern. Es bieten sich zahlreiche Punkte dar, an wel
chen Stemmaterial für das Steine gänzlich entbehrende Alföld gewonnen 
werden könnte. Zur Beförderung desselben stehen die besten Mittel, nämlich 
die Staatsbahn (I. Siebenbürger Eisenbahn) und die Arad-Körösthaler zur 
Verfügung.



Zu Bausteinen sind zu empfehlen :
1. Der Augit-Andesit von Apatelek (Mokra).
2. Der Granitit von Paulis-Baraczka.
3. Der feinkörnige und mittelkörnige Pauliser und Paulis-Baraczkaer 

Diorit.
4. Der Kuviner Thonschiefer, welcher in loco sehr beliebt ist.

/

5. Der Kovaszmczer, Világoséi- und Agriser Quarzit und Quarzit
sandstein.

6 . Krystallinischer körniger Kalk im Kladovaer Thal, welcher sich zu 
polirten Platten zu eignen scheint; ferner sind noch anzuführen :

7. Der Töpferthon bei Agris, und
8 . Der Agriser und Galsaer Kalkstein, welcher zum Kalk gebrannt wird.
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4. BERICHT ÜBER D IE  IM  KLAUSENBURGER RANDGEBIRGE 
IM  SOMMER 1883. AUSGEFÜHRTE GEOLOGISOHE SPEC IA L

AUFNAHM E.
(Mit einem geologischen Profile auf der Tafel-Beilage).

Von

Prof. Dr. A n to n  K o c h .

In den Monaten Juni bis September dieses Jahres habe ich im Auf
träge des hohen k. Ungar. Ministeriums für Ackerbau, Handel und Ge
werbe meine im vorigen Jahre begonnenen Aufnahmsarbeiten fortgesetzt, 
indem ich diesmal von Klausenburg ausgehend und an das vorjährige 
Aufnahmsgebiet anschliessend die geologische Untersuchung jenes ganzen 
Gebietes beendigte, welches das Blatt Sect. 18, Colonne XXIX (Klausen - 
bürg) der neuen Specialkarte Siebenbürgens umfasst.

Folgende Blätter der Generalstabskarte fallen ganz oder zum Theil 
auf dieses Gebiet:

Sect. 8 . Col. II. (Umgebung von N. Iklód) unterer 2/s Theil
« 8 . « III. « « (Gr. u. KI. Esküllö) 2 / 3  Theil
« 9. « II. « « (Bonczhida u. Válaszút) ganz
« 9. « III. « <i (Kajántó) ganz
« 1 0 . « II. « « (Kolos-Apahida) oberer 2 / 3  Theil
« 1 0 . « III. « « (Klausenburg) « « «
« 1 0 . « IV. « ff (Gyalu) nordöstlicher 1/-i «

Das in diesem Jahre untersuchte Gebiet umfasst also 18’88D Meilen 
oder 1085’96 DKm. *

* In meinem vorjährigen Berichte heisst es irrig: 11.5 M. =  227*5 Q] Km.,
denn richtig ist es: =  661*825 Q  Km.

J
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Bevor ich über die Resultate der diesjährigen Aufnahmsarbeit be
richte, ist es meine Pflicht hervorzuheben, dass die Direction der königl. 
Ungar, geologischen Anstalt für eine-Zeit Herrn Dr. J ulius P e t h ö  zu  
meinen Aufnahmen als mitwirkenden Geologen zutheilte, welcher im 
August-September bei meinen Excursionen nach Szucsäg und Papfalva, 
Gyalu und Umgebung, Korod, Szt.-Mihálytelke, Sólyomkő, Magyar-Újfalu, 
Nagy- und Kis-Eskullő, Bonczhida, Válaszút, Zsuk etc. theilnehmend zum 
Erfolge der Arbeit Manches beitrug. Ferner muss ich das Mitwirken des 
Grafen K oloman E ste r h á zy , allgemein geachteten Obergespans des Kolozser 
Comitates, mit grossem Danke erwähnen, indem der Herr Graf an einer 
Excursion in die Gegend von Gyalu theilnehmend mit seinen in früheren 
•Jahren hier erworbenen geologischen Erfahrungen den Erfolg dieser Excur
sion wesentlich sicherte. Schliesslich muss ich noch allen jenen hochge- 
achten Persönlichkeiten Dank sagen, deren Freundlichkeit und unserem 
Wirken entgegengebrachtes rege Interesse wir mit Freuden zu erfahren 
das Glück hatten.

Die südwestliche Hälfte des begangenen und untersuchten Gebietes 
besteht aus den höheren und wechselvolleren Bergzügen des sogenannten 
Klausenburger Bandgebirges, an welche sich gegen Nordosten das stufen
weise niedriger werdende, einförmige Hügelland mit dem Charakter der 
Mezőség, anschliesst. Während die von NWW gegen SOO streichenden 
Hauptzüge des Klausenburger Kandgebirges einestheils mit der allgemei
nen Streichungsrichtung der sie aufbauenden Tertiärschichten, andererseits 
mit der Richtung der beiden Flussthäler der Szamos und Nádas im besten 
Einklang stehen ; wird das Hügelland mit dem Charakter der Mezőség durch 
das Hauptthal des Szamosflusses quer durchschnitten, und nur die Neben- 
thäler der Bäche von M. Nádas, Kajántó, Fejérd, Borsa, Kendi-Lóna und 
Lozsárd zergliedern das wellig hügelige Land in der Richtung der Strei
chungslinie der Schichten in schmälere Höhenzüge.

In dem oben begrenzten Gebiete kommen ältere, als tertiäre Schich
ten, nicht zum Vorschein, massige Gesteine brechen nirgends hervor ; neben 
den tertiären Schichten spielen aber auch die diluvialen und alluvialen 
Ablagerungen eine bedeutende Rolle.

Ich will nun nach der in meinem vorjährigen Berichte festgestellten 
Schichtenfolge sämmtliche an der Zusammensetzung dieses Gebietes theil- 
nehmenden Sedimente kurz besprechen, indem ich mir Vorbehalte, eine 
eingehendere Beschreibung dann zu geben, bis ich die Durchforschung des 
Klausenburger Randgebirges beendigt haben werde.

1. Eocäne Bildungen. Diese nehmen in Gesellschaft der oligocäncn 
Schichten besonders an dem Baue des im engeren Sinne genommenen 
Klausenburger Randgebirges theil, und bestehen von unten nach oben aus 
folgenden Schichten.

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. .)4
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E . 1. Untere bunte Thon-Schichten. Das vorherrschende Gestein ist 
rother Thon, welchen Nester, Ader und Streifen von bläulichem oder grün
lichem Thon oder Sand durchziehen. Untergeordnet sind demselben Bänke 
von groben Sandsteinen oder Conglomeraten eingelagert, welche aus den 
Gerollen des kristallinischen Schiefergebirges bestehen. Die Conglomerat- 
bänke bilden an einzelnen Stellen, wie z. B. bei Gyalu im Thale des 
Várerdő (Waldes), am Fusse des Lábhegy (Steilufer der Szamos) 4—10 M. 
hohe Felswände, welche unter 4° gegen ONOO einfallen. Ueber dieser ober
sten und mächtigsten Conglomeratbank folgt noch 5—G M. hoch rother 
Thon und dann ein gelblichgrauer, feinporöser, sandig-glimmeriger Kalk
stein in bankigen Schichten, deren Gesammtmächtigkeit 5— 6  M. beträgt, 
und ober diesen kommt nochmals etwas rother Thon. In allen diesen sehr 
mächtigen Ablagerungen konnten nicht einmal Spuren von organischen 
Besten entdeckt werden, in den sandig-glimmerigen Kalken liess sich auch 
unter dem Mikroskop nichts nachweisen, weshalb auch über das Alter dieser 
Schichten nichts Bestimmtes gesagt werden kann. Die nordwestliche 
Ecke Siebenbürgens, nämlich die Gegend von Sibó vor Augen haltend, kann 
man nur so viel behaupten, dass unser bunte Thon mit den eingelagerten 
Conglomeratbänken den ganz ähnlichen Schichten von Sibó und Bona, die 
sandig-glimmerigen Kalkbänke aber, wenigstens ihrer Schichtlage nach, sehr 
wahrscheinlich dem Süsswasserkalke von Bona entsprechen, da diese Schich
ten sowohl dort, als auch hier unmittelbar unter denselben mitteleocänen 
Schichten lagern.

Die unteren bunten Thon-Schichten kommen blos in der südwest
lichen Ecke meines diesjährigen Aufnahmsgebietes, nämlich in der Umge
bung von Gyalu, zum Vorschein, indem sie südlich sämmtliche Höhen des 
Várhegy, nördlich aber die untersten Gehänge jenes Gebirgszuges bilden, 
welcher zwischen den drei Flüssen Kapus, Szamos und Nádas bei Klausen
burg sich ausdehnt.

Von diesen Schichten wird blos der sandige Kalkstein zu Bauzwecken 
verwendet und wird hier am Fusse des Szőllőalj-Berges in einem kleinen 
Steinbruch gewonnen. Gegen Gr.-Kapus nimmt der Sandgehalt des Kalkes 
stellenweise dermassen zu, und die Sandkörner werden so eckig und scharf, 
dass man vorzügliche Schleifsteine daraus bereitet, welche in der Umge
bung gesucht sind.

E . 2. Perforata-Schichten. Diese treten ebenfalls an den unteren Ge- 
häogen des nördlich von Gyalu sich erhebenden Gebirgszuges hervor 
und senken sich erst gegenüber Szász-Lóna am Szamosufer unter die Ober
fläche. Ihre petrographische und paläontologische Charaktere sind im All
gemeinen dieselben, wie jene der bei Jegenye gut entwickelten Schichten, 
welche ich in meinem vorjährigen Berichte eingehend beschrieb ; es finden 
aber in Einzelheiten dennoch locale Abweichungen statt, wie die in den
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Thälern dts Hartsalj und Szőllőalj aufgenommene Schichtreihe zeigt. Man 
findet hier dem sandigen Kalkstein aufgelagert:

a)  dünntafeligen Mergel 3—4 M. mächtig, mit Spuren von Anomya 
sp. und Krabbenscheeren, welche auf marinen Ursprung hinweisen; dar
über folgt abermals

b) versteinerungsleerer bunter Thon 4—5 M. mächtig, worauf
C)  ein 1 — U / 2  M. dickes Gypslager folgt (unterer Gypshorizont). Die

ses Gypslager wird in der Streichungsrichtung bald schwächer, bald ver
schwindet es gänzlich, in welchem Falle einzellig poröser Kalktuff die Stelle 
einnimmt, dessen Verlauf man an den Gehängen schon von Ferne sieht. 
Hier musste das ohne Zweifel ursprüngliche Gypslager durch Auslaugung 
entfernt werden und w'ard durch den Kalktuff ersetzt. Im Gypslager seihst, 
oder in dem einschliessenden bunten Thone kommen auch dünne Cölestin
adern vor, nach einem Stück geurtheilt, welches vor Jahren am Berge Szől
lőalj gefunden wairde. Auf das Gypslager folgt

dj versteinerungsleerer bläulichgrauer Tegel und grauer Schiefermer
gel, etwa 3—4 M. mächtig; darauf

e) eine 2  M. mächtige Austerbank, erfüllt mit Gryphaea Esterhdzyi, 
P ä v . und Ostrea Brorigniarti, B ro nn , dann

f ) eine V2 M. dünne feste Nummulitenkalk-Schichte mit vorherrschen
den Striaten (unterer Striaten-Horizont), worüber dann

g)  in 4—5 M. Mächtigkeit die Haupt-Perforatabank lagert, dicht er
füllt mit der Nummulites perforata und N. Lucasana, welche durch ein 
weiches, thonig-mergeliges Bindemittel zu einer mürben Breccie verbunden 
sind (unterer Perforaten-Horizont); darüber folgt

h) 1—C1 M. mächtig grünlicher Tegel mit spärlichen Nummuliten, 
hauptsächlich Striaten (oberer Striaten-Horizont);

i ) abermals eine dünne Austernbank; endlich
k) eine Vs M. dicke feste Nummulitenkalk-Schichte mit gemischten 

Nummuliten-Arten (oberer Perforata-Horizont), worauf sogleich der Ostrea- 
tegel der folgenden Schichten lagert.

An anderen Stellen, so besonders gegenüber Sz. Löna, neben dem 
Szamos-Stege (sz. lónai palló), kann man nur einen, nämlich den Haupt- 
Nummuliten-Horizont beobachten, welcher durch 4—5 M. mächtigen, 
bläulichgrauen schieferigen Thonmergel bedeckt wird, der allmälig in den 
bläulichen Ostreategel übergeht. Dieser Thonmergel ist erfüllt mit Stein
kernen von Mollusken, worunter die herrschenden Arten auch hier Pavo- 
paea corrugata, Dix., Tiirritella imbricataria, L ajvi., Corbulla gallica, L am. 
und die riesige Bostellaria sp. sind.

Aus dieser Schichtreihe ersieht man, dass jene Schichten einzeln 
und somit auch zusammengenommen, welche ich unter der allgemeineren 
Benennung der Perforata-Schichten zusammenfasse, hier weniger mächtig

24*
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entwickelt sind, als in der Umgebung von Jegenye, dass also nach dieser 
Richtung zu einzelne Schichten abnehmen.

E. 3. Untere Grobkalk-Schichten. Die untere und Hauptabtheilung 
derselben besteht aus etwa 100M. mächtigem blauen Tegel, welcher stellen
weise sandig-glimmerig wird und bankweise mit kleinen Schalen der 
Ostrea cymbula, L am. erfüllt ist, wonach er auch kurzweg Ostreategel be
nannt wurde; die obere Abtheilung aber bilden b. 1. 8  M. mächtige, tafe- 
lige, an der Oberfläche in dünne Scherben zerfallende Grobkalkschichten, in 
welchen ebenfalls die oben genannte Austerart vorherrscht, und nach diesem 
Grobkalke benannte ich auch diese Schichtgruppe. Mein diesjähriges Auf
nahmsgebiet lieferte an Versteinerungen nichts Besonderes, so viel aber 
jedenfalls, um die bezeichnenden Arten constatiren zu können. Der Kalk 
unterscheidet sich auch hier durch seine lichter weisse Farbe, grössere 
Dichte und besonders durch die Gegenwart der Alveolinen von dem oberen 
Grobkalke. Von Gyalu aus gegen Klausenburg vorrückend, wird der Ostrea
tegel immer mehr sandig und ist z. B. bei Szäsz-Fenes, am Steilufer der 
Szamos, stellenweise beinahe ganz lose durch die vielen Sandkörner und 
Glimmerschüppchen, dabei auch ärmer an Versteinerungen, wie in der 
Gegend von Gyalu.

Auch diese Schichten sind in der Umgebung Gyalu’s am besten auf
geschlossen, indem sie den grössten Theil der nördlich liegenden Abhänge 
bilden. Die Zone des unteren Grobkalkes wird auch hier durch die Ober- 
fiächengestaltung verrathen, indem die Schichttafel des Grobkalkes, nahe dem 
Gebirgskamme, auffallende Terrassenflächen bildet, welche gegen Gyalu zu, 
wegen der leichteren Denudation des lockeren Ostreategels, steil abfallen. 
Gegen Szász-Fenes zu verschwinden unsere Schichten bald unter der Decke 
des diluvialen gelben Lehmes und Schotters, aber auch unter dieser Decke 
lässt sich das Streichen der Grobkalkschichten an den steil abfallenden, 
flachen Terrassenkuppen verfolgen, und demnach müssen diese Schichten 
unterhalb Szäsz-Fenes, an der Mündung des Bogärder Thaies, unter die 
Oberfläche des Thalbodens sinken. Da indess die Schichten bei Gyalu 
gegen NO verflächen, treten dieselben jenseits des waldigen Bergrückens 
Kapulaterdö und Nemesekerdeje genannt, im Nädasthale bei M. Gorbö, 
Vista und M. Nádas wieder an die Oberfläche, vorherrschend besonders die 
Grobkalkbänke, welche bei der Eisenbahnstation M. Nádas sich unter den 
Thalboden senken.

Die unteren Grobkalkbänke erweisen sich auch in diesem Gebiet als 
ausgezeichnete Wasserreservoirs : das in denselben sich ansammelnde Was
ser sinkt am Rücken des wasserdichten Ostreategels gegen NNO zu hinab 
und kommt in den Querthälern des Nadästhales, zwischen M. Gorbö und
M. Nádas, in Form zahlreicher, wasserreicher Quellen zum Vorschein, welche 
ohne Ausnahme sehr gutes Trinkwasser führen.
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Die bankigen Schichten des dichten, graulichweissen Grobkalkes wer
den in vielen Steinbrüchen bei Gyalu, M. Gorbó, Yista und M. Nádas ge
wonnen und theils zum Kalkbrennen, theils zu Bauzwecken verwendet. Die 
regelmässiger angelegten Steinbrüche bei Yista lieferten eine grosse Menge 
behauener Quadersteine zu den Neubauten Szegedins.

E . 4. Obere bunte Thon-Schichten. Dieses einförmige und grössten- 
theils versteinerungslose Sediment lagert in einer beiläufigen Mächtigkeit 
von 100 M. auf den unteren Grobkalkbänken. Es hat an allen untersuchten 
Punkten meines Gebietes dieselbe Ausbildung, nämlich vorherrschende 
rothe zähe Thone mit bläulichen und grünlichen Adern, Flecken und Ne
stern, dazwischen abwechselnd auch untergeordnete sandige, glimmerreiche 
lichtere Schichten eingelagert. Organische Ueberreste wurden bisher blos 
bei Pr. Andräshäza, im Steilufer des NädasÜusses gefunden, nämlich das 
bereits öfters erwähnte Brachydiastematherium transilvanicum, und auch 
von anderen Wirbeltbieren einzelne Knochenreste; aber auch diese sind 
hier spärlich vertreten und konnte ich dieses Jahr kaum einige ganz unbe
deutende Knochenreste an diesem berühmten Fundorte sammeln.

Was die Verbreitung dieser Schichten anbelangt, bilden diese in 
meinem diesjährigen Gebiet vorwaltend die Gehänge des Nädasthales und 
dessen Nebenthäler; zwischen Gyalu und M. Nádas aber ziehen sie bis 
zum Gebirgskamm hinauf und herrschen vom Csöva-Berge (auf der Gene
ralstabskarte Hidvéd. 653 M.) bei Szucsäg angefangen bis zum Köves-Berg 
( 6 8 6  M.) bei N. Kapus ausschliesslich auf den Höhen. Im Szamosthale 
senkt sich der bunte Thon vom erwähnten Csöva-Berge hinab gegen Sz. 
Fenes, erreicht bei der Mündung des Bogärter Thaies das Ufer des Flusses 
und zieht sich von da bis zur Ecke des Höja-Berges, um hier unter die 
Thalsohle zu sinken.

E . 5. Obere Grobkalkschichten. Diese sind ohne Zweifel in der Umge
bung Klausenburgs am besten entblösst und am längsten bekannt, wes
halb sie auch Herr Dr. K. Hofmann mit dem Namen der «Klausenburger 
Grobkalk-Schichtgruppe» bezeichnete. Diese Schichtgruppe beginnt am 
westlichen Bande meines Gebietes mit einem oder mehreren Gypslagern 
(oberer Gyps-Horizont), welche zum Theil noch im bunten Thone einge
betet sind, zum grössten Theil aber mit den Grobkalkschichten wechsel
lagern. An den östlichen Gehängen des Nädasthales sind sie bei M. Gorbó 
am Berge Kinyepistye auffallend entwickelt und beiMéra zeigen sich nach 
Osten zu die letzten Spuren davon. Auf den untersten Gypslagern, oder 
wo diese fehlen, unmittelbar auf den bunten Thon folgen zerklüftete, tafe- 
lige Schichten eines weissen oder hläulichgrauen dichten Mergels in 8 —9 
M. Mächtigkeit, in welchen ich spärlich Foraminiferen, Ostracoden und 
Anomya tenuistnata, D e s h . beobachtete. Diesem folgen anomyen- und 
uasternreiche (Ostrea transilvaniea n. sp. H ofm .) sandige Kalkmergel und



gleich darauf 1—2 M. dicke Bänke des Grobkalkes, wenigstens !0M. mäch
tig, in welchen man bei M. Nádas 5 Gypslager von 5 Cm. bis 1 *5 M. Mäch
tigkeit eingeschaltet findet. Diese Grobkalkbänke sind besonders Gegen
stand der ausgedehnten Steinbrucharbeiten in der Gegend von Klausen
burg. Auf den festeren Kalksteinbänken folgen dann gelblichgraue, glim- 
merig-sandige Thonmergel und bläuliche Thonlager in heil. 6  M. Mächtig
keit, besonders in den Steinbrüchen von Szucsäg, Bäcs, Fenes und Kolos- 
Monostor gut entblösst. In den Steinbrüchen von Bács (Bácsi torok) finden 
sich hie und da bei 25 Cm. dicke und 3 M. lange Adern von faserigem 
Cölestin in dem bläulichgrauen zerklüfteten Tegel. Den Schluss der Schich
tenreihe bilden gelblichgraue, zerklüftete, tafelige, meistens mürbe und 
ooiithische Grobkalkschichten, erfüllt mit Steinkernen von Foraminiferen,. 
Ostracoden und Mollusken, besonders mit folgenden Arten :

Vulsella légiimén, d ’A sch  (ganze Bänke erfüllend).
Anomya tenuistriata, D e s h .
Ovula-cfr. gigantea, M ü n st .
Pujstellaria sp. (riesige Form).
Cerithium cfr. giganteum, L am .

« cfr. Cornu. Copiae, Sow.
Natica caepacea, L am .

« sigaretina, D e s h .
« longispira, L eym .

Pleurotomaria Bianconii, d ’Ar c h .
Pholadomya cfr. Puschi, G o l d f .
Tellina cfr. sinuata, L am.
Cardium obliquum, L am.
Fimbria ( Corbis)  subpectunculus, d’O r b .
Lucina subvicaryi, d ’A r c h .
Echinanthus scutella, L am .
Echinolampas giganteus, P áv .
Leicopedina Samusi, P áv .
Rippenstücke von Halitheriwn.
Knochenreste von Delphinus sp.
Zähne und Knochenreste von Croeodilus sp.
Lithothamnium-Knollen, Korallen u. s. w.
Dieser versteinerungsreiche ooiithische Grobkalk schliesst in b. L 

20 M. Mächtigkeit die Schichtenreihe und überall, wo man unmittelbar 
beobachten kann, sieht man den allmähligen Uebergang in die folgenden 
Schichten, in welche viele der erwähnten Molluskenarten hinaufgehen.

Die oberen Grobkalkschichten beginnen in meinem diesjährigen Auf
nahmsgebiet bei dem Dorfe Türe und ziehen an den linken Gehängen des 
Nádasthales bis Pr. Andrásháza, hier überspringen sie auf die rechtsseitigen
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Anhöhen und indem sie die Hauptmasse des zwischen dem Nádas- und 
Szamosthale liegenden Bergzuges ausmachen, ziehen sie bis zur Szamos- 
wehre bei Kolos-Monostor, wo ihre obersten Schichten auch untersinken.

Der obere Grobkalk wird in der Umgebung Klausenburgs als Bau- 
und Werkstein in mehreren Steinbrüchen gewonnen und bearbeitet; jene 
yon K. Monostor, Bács und Szucság sind die bekanntesten. Er besitzt eine 
gröbere Textur, ist poröser und weicher, als der untere Grobkalk, welcher 
z. B. bei Vista gewonnen wird, auch in der Farbe findet ein Unterschied 
statt, indem jener gelblicbgrau, dieser graulichweiss ist. Beide bestehen vor
herrschend aus Foraminiferen (Milioliden), in dem unteren Grobkalk fin
den sich aber auch Alveolineu, welche in dem oberen Grobkalke gänzlich 
fehlen ; hier aber finden sich häufig concentrisch schalige und radialfaserige 
Oolithkügelchen, welche dort fehlen. Auch aus dem oberen Grobkalke ent
springen häufig genug wasserreiche Quellen: das Wasser ist aber selten 
gut, gewöhnlich sehr hart und gypshältig.

E . 6. Intermedia-Schichten. Diese folgen in Form einer 10 M. mächti
gen Zone überall dem Bande des Grobkalkes. Das Material der Schichten 
besteht im unteren Theil derselben aus kalkreichem Mergel, welcher ab
wärts allmälig in den Grobkalk übergeht und mit diesem viele Moluskenarten 
gemein h a t; der obere Theil aber wird tlioniger und ist deshalb auch weni
ger fest, wird endlich nahe der Grenze des Bryozoentegels stellenweise zu 
einem weichen Thonmergel. Die Erkennung und Unterscheidung dieser 
Schichten wird überall durch die nirgends fehlenden folgenden Versteine 
rungen erleichtert:

Nummulites intermedia, d’A r c h .
« F i eh teli, d ’Ar c h .

Serpula spirulaea, L am.
Laganum transilvanicum, P áv .
Schizaster lucidus, D e s h .

« ambulacrum, L au be .
« Lorioli, PAv.

BeetenThorenti, d ’A r c h , w o zu  sich nach der eingehenden Unter
suchung meines Schülers, Herrn Dr. Georg Vutskits, seltener noch folgende 
Nummulitenarten gesellen:

Numm. vasca, J oly et L eym .
N im m . Boueheri, de la H a r pe .
Numm. Bouillei, d e  la H a r pe .
Numm. sp. nova d e  la H a r pe .
Numm. Kochi, V u t sk its .
Am nächsten bei Klausenburg sind diese Schichten besonders neben 

der Kol. Monosterer Szamoswehre, im Monostorer Walde an dem Gälcsere 
genannten Abhange, am äussersten Ende des Hója Berges und an den ohe-



ren Gehängen des Känyamäl-Berges; ferner in der nächsten Umgehung von 
Bäcs gut aufgeschlossen; an anderen Stellen bleiben sie unter der Dilu
vialdecke. Von Méra angefangen gegen Westen zu kann man sie an der 
Oberfläche ununterbrochen weiter verfolgen.

E . 7. Bryozoen-Schichten. Diese treten in meinem diesjährigen Ge
biet überall in Form bläulichgrauer Tegel an die Oberfläche* in welchen 
die feinporösen Aestchen der Bryozoen neben anderen Versteinerungen, 
die ich in meinem vorjährigen Berichte aufzählte, durch ihre grosse Menge 
auffallen. Herr Professor M. von Hantken bestimmte daraus die folgenden 
Arten: Cellaria Michelinii, R eus, Membranipora cingulosa Rss., Ba- 
topora conica, H antk .. Eschara papillosa Rss., Bißustra coronata Rss, Cu
pul aria bidentata, Rss., Lunulites cfr. quadrata, Rss., D efranda up., Idnio- 
nea gracillima, Rss., Hornéra concatenata, Rss., Entalaphora sp., Spiropora 
pulchella, Rss.

Die Mächtigkeit der Schichten schätze ich in der Umgebung Klausen- 
burgs auf 40 M. Aus der diluvialen Decke treten sie nur an einzelnen Stel
len hervor, so besonders in Kolos-Monostor entlang des Pappataka (Bach), 
an dem Steilrande des Kalvarienberges, an einzelnen Punkten des Wein
berges Hója, im Thale von Papfalva gegenüber des Aszupatak-Thälchens 
und bei dem Kreuze an der Strasse von Kardosfalva nach Bäcs. In der 
Umgebung von Bäcs treten sie schon mehr zusammenhängend als eine 
Zone zu Tage und von Méra an gegen Westen zu sind sie ohne Fmterbre- 
chung aufgeschlossen, überall den schmalen Saum der Intermediaschichten 
begleitend. Die wichtigeren Versteinerungeren, weicheich in meinem vor
jährigen Bericht aufzählte, bleiben auch im diesjährigen Gebiet vorherr
schend. Die hier vorkommenden Nummulitarten sind nach Dr. G. Vutskits: 
Numm. Bouillei, de la Harpe und Numm. n. spec., de la Harpe.

II. Oligocäne Ablagerungen.
0. 1. Schichten von Hója. Diese finden sich besonders gut entwickelt 

am Weinberge Hója, beiläufig in der Mitte des Fahrtweges, welcher auf 
die Höhe des Berges hinaufführt, und wurden deshalb auch von hier be
nannt. Der Fahrtweg erreicht bereits den bläulichen Boden derBryozoen- 
tegels, wo die Schichten von Hója rechts, an dem steilen Abhang eine kleine, 
weisse Felswand bilden, deren Höhe auf 4 M. geschätzt werden kann. Diese 
Felswand besteht aus gelblichweissem, dichtem mergeligen Kalkstein, wel
cher durch die grosse Menge der eingeschlossenen Molluskenschalen, Ko
rallenstämme, Balanen etc. breccienartig aussieht, und ist durch eine, 
entlang der Mitte durchziehende Schichtfläche in zwei je 2 M. dicke Bänke 
gesondert. Auf der zweiten Bank folgt sogleich rostgelber Sandstein der 
folgenden Schichten. Diese Schichtbänke sind aber höchstens 20—30

3 7 6  J A H R E S B E R I C H T  DER K Ö N . U N G . G E O L O G I S C H E N  A N S T A L T  F Ü R  1 8 8 3 .



Schritte weit an der Oberfläche entblösst, der von oben berabgleitende 
neogene Tegel und die dichte Vegetation verdecken sie sehr bald, so dass 
man in der Streichungsrichtung weiter blos einzelne Spuren davon finden 
kann. Der Erhaltungszustand der Versteinerungen ist zwar ein guter, den
noch ist das Auslösen und Präpariren der Formen wegen der fest anhaf
tenden dichten Kalkkruste sehr erschwert und leidet dabei gewöhnlich die 
Oberflächenskulptur der Schalen.

Die bedeutende Anzahl der Versteinerungen ist eingehend noch nicht 
untersucht: einstweilen will ich nur die folgenden gewöhnlicheren Arten
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u u fz ä h le n :
N a tic a  a u r ic u la ta ,  Grat. (S a n g o n in i, G om berto) . . .  . . .  b . h.

« c fr . N y s t i i ,  d’Orb . (S a n g o n in i) ............ . . . .  . . .  z. h .
« c fr . sp ira ta ,  L am. (S a n g o n in i, G om berto) . . .  . . .  z. h .

C a ss id a r ia  a m b ig u a ,  S ol. (S a n g o n in i, B a r to n ) .. .  . . .  h .
C a ss is  V icen tir ia , F uchs « G om berto) . . .  .... z . h.
T u r r i te l la  a sp eru la , B rongt. « « . . .  h. h.
D ia s to m a  coste lla ta , L am. « « .............. h. h
C e r ith iu m  m a rg a r ita c e u m ,  B rocc. sp . (O beres o lig o c .) . . .  n . h.
V o lu ta  c fr . m odesta , Merjan . (S a n g o n in i) . . .  ...................... z. h.
M itra  reg u lá r is , S chaur. » ............ . . . .  s.
C a n c e lla r ia  c fr . e vu lsa , S ol. a) var. vera  B eyr . (D eu tsch . Ö lig.) z. h. 
X crw p h o ra  c u m u la n s ,  B rongt. (S a n g o n in i, G om berto) . . .  h . h.
T u rb o  c fr .  A s m o d e i,  B rongt. « » __ li. h.
P y r u la  n e x il is ,  B rand. « (B a r to n ) ... . . .  n . k.
D e lp h in id a  scob ina , B rongt (G om berto) ...................... n . li.
S o la r iu m  p l ic a tu m ,  L am. (S a n g o n in i, G om berto) . . .  . . .  s.
T u rb o  P a r k in s o n i ,  B ast. (I )a x ) ... . . .  ............ . . . .  . „  s.

« c fr . c la u su s, F uchs. (G om b erto )... . . .  ...................... . z h.
C o n u s a lc io sus, B rongt. (S a n g o n in i, G om berto) . . .  . . .  h.
T creb e llu m  c fr . fu s i fo r m e ,  L am. (C alc. gross. B a r to n )... . . .  z. h. 
B u lla  F o r t is i i ,  B ro n g t.  ? S te in k ern . (S a n g o n in i) . . .  . . .  s.
T u r b in e l la  rugósa , F uchs. (G om berto) . . .  . . .  . . .  ... n. h.
T r i to n iu m  G ra te lo u p i,  F uchs. (G om berto , G aas) . . .  . . .  s.
C a r d iu m  verru co su m , L am. (S a n g o n in i, G om berto) .. .  . li. h.

« a n o m a le ,  M ath . « « . . .  n . h .
V enus L u g e n s is ,  F uchs. (S an g o n in i) . . .  . . .  .. .  .. .  . . .  z. h .
P a n o p a ea  H e b e r ti,  B osqu. (ganz o ligoeän ) . . .  . . .  s.
C yth erea  s p ie n d id a ,  M erian . (S an gon in i) . . .  . . .  . . .  .. .  h.
L u c in a  g lobu lo sa , D e s h . (G aas)......................   . . .  . . .  . . .  s ,

« c fr . g ibbosu la , L am. (Calc. gross., S ab l. m ov.) __ s.
P ectuncu lu s me d i  us, D e sh . (G om berto) . . .  . . .  . . .  ... z. s.
V enus A g la u r a e ,  B rongt. (S a n g o n in i, G om berto) . . .  . . .  z. h.



Corbula pixidicula, D e s h . (Calc gross., Sabl. mov.) ... h.
Area cfr. Lyelli, D e s h . (Sabl. moyen)... ... _ ... _ z. k.
Preten Thorenti, d ’A r c h . Kleine Form. (Priabona) .... h.

« cornrus, Low. (Calc. gross. Priabona) ... ... ... s.
Spondylus cfr. Cisalpinus, Brongt. (Gomberto) ... ... z. h.
Chama cfr. exogyra Braun. (Westeregeln, Meeressand) ... h.
Baianus sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... h. h.
Serpula cfr. tortrix, G o l d f . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  h.
Nummulites intermedia und N. Fichteli, d'Arch. ... ... h.
Korallen, Foraminiferen, Lithothamnien.
Unter diesen Versteinerungen kommt besonders massenhaft die 

Baianus sp. vor, indem sie die oberen Lagen der tieferen Schichtbank zu 
einer förmlichen Breccie verwandelt; und da ich diese Form in anderen 
Schichten nicht bemerkte, kann sie für die Höjaer Schichten für sehr be
zeichnend gelten, um so mehr, da ihre horizontale Verbreitung gross ist.

Die beiden Nummulitenarten kommen, wie wir bereits sahen, in den 
Intermedia-Schichten zum ersten Male vor; fehlen aber in den darüber 
folgenden Bryozoen-Schichten gänzlich, so dass, ihre Erscheinung in den 
Höjaer Schichten sich nach langer Unterbrechung wiederholt. Ihr zweites 
Erscheinen ist aber nicht mehr so massenhaft, als das erste, ausserdem ist 
die Entwicklung ihrer Formen auch nicht mehr so kräftig, wie zur Zeit 
ihres ersten Auftretens; trotzdem ist das Wiedererwachen dieser x\rten eine 
eigentümliche und merkwürdige Thatsache.

Was die Molluskenarten betrifft, bezeugen diese einen vorherrschend 
marinen Charakter der Schichten, obwohl einzelne Brakwasserformen nicht 
gänzlich fehlen. Was deren vertieale und horizontale Verbreitung anbe
langt, ist es auffallend, dass eoeäne und oligoeäne Formen in beinahe 
gleicher Anzahl Vorkommen und dass nahezu alle in den Sangonini-Schich- 
ten Vorkommen, welche nach Th. Fuchs’ Untersuchung dem deutschen 
Unteroligocän entsprechen.

Was die weitere Verbreitung dieser Schichten in meinem Gebiet an
belangt, so ist diese ziemlich schwer zu verfolgen. .Am nächsten treten sie 
am Rande des Monosterer Waldes mit denselben Versteinerungen auf; diese 
Stelle fällt aber nicht mehr in mein diesjähriges Gebiet hinein. Etwas wei
ter sind sie mit einigen identischen Molluskenarten an der Mündung des 
Papfalvaer Thaies entblösst. Schon in der Gegend von Bäcs, wo ich die 
Fortsetzung suchte, fand ich diese Schichten in ähnlicher Ausbildung nicht 
mehr, sondern fand an ihrer Stelle, nämlich unmittelbar auf dem Bryozoen- 
tegel, 5— 0  M. mächtig ein aus Grobkalk- und Quarzgeröllen zusammenge
setztes Conglomerat und einen Sandstein entwickelt, in dessen Kalkbinde
mittel ich einzelne Exemplare der Nummulites intermedia und N. Fichteli be
merkte. Dasselbe Conglomerat fand ich in der Richtung gegen Méra zu an
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mehreren Stellen zwischen den Bryozoen- und den Méraer-Schichten ein
gelagert. Bei Méra fand ich an den Abhängen des Régi Szőllöhegy (Ber
ges) in demselben Horizonte eine 2 M. mächtige sandige Mergelschicht mit 
Bruchstückender B akum s  sp. und der Lacina  globulosa, D e s h , und bei M. 
Särd nimmt gleichfalls eine 2 M. dicke Kalkmergelschichte mit Bai arms 
sp. die Stelle der charakteristischen Hója-Schiehten ein, so dass es mir 
nach eingehender Untersuchung möglich war, deren weitere Verbreitung 
in Form einer dünnen Linie in die Karte einzutragen.

0 . 2. Schichten von Méra ( Gomberto-Schichten.) Diese sind bei Méra, 
in der Ordögorrärka genannten tiefen Schlucht, welche an der nördlichen 
Seite des Régi Szőllöhegy (Berges) hinaufzicht, in ihrer ganzen Mächtig
keit, welche etwa 30 M. beträgt, aufgeschlossen, weshalb ich sie auch nach 
diesem Orte benannte. Die entblössten Schichten bestehen hier vorherr
schend aus schmutzig gelblichtbraunen oder grauen, sandig-thonigen Mer
geln, zwischen welchen mürbe thonige Sandstein- und gelb lieh weisse san
dige Kalkmergel-Bänke eingelagert sind. Die Kalkmergelbänke sind beson- 
dicht erfüllt mit den gut erhaltenen Hachen Gehäusen der Scutdla  subtri- 
gona, n. sp. mihi, während Molluskenschalen oder Steinkerne nach der Be
schaffenheit der Schichten in sämmtlichen Schichtlagen verbreitet Vorkom
men. In ähnlicher Ausbildung und erfüllt mit Molluskenschalen kommen 
diese Schichten auch bei M. Särd an den Abhängen des Őrhegy und des 
Berges Akasztelare vor; ferner in nächster Nähe von Klausenburg an der 
Mündung des Papfalvaer Thaies, gegenüber Kardosfalva am Wege in die 
Bäcser Schlucht (Bácsi torok), und in den Weingärten des Höja-Berges, 
von wo sie sich bis in den Törökvägäser Einschnitt ausdehnen.

Die Versteinerungen sind gewöhnlich in gutem Erhaltungszustände, 
indem die Schale meistens erhalten ist, seltener kommen auch Steinkerne 
vor. Die gewöhnlichsten Arten habe ich bereits im vorigen Jahre aufgezählt, 
weshalb ich auf meinen Bericht hinweise.

0. 3. Sch ichten von Forgácskut. Diese ziehen aus meinem vorjährigen 
Gebiet, wo sie besonders in der Gegend von Forgácskut gut entwickele 
sind, in das diesjährige Aufnahmsgebiet herüber und enthalten auch hier 
stellenweise Kohlenspuren. Sie bestehen vorherrschend aus rothem Thon, 
in welchem mürbe thonige Sandsteinbänke und lose Sande eingebettet lie
gen. Die Sandsteinbänke sind gewöhnlich mit den Steinkernen der Cyrena 
semistriata, D e s h . erfüllt. BeiM. Sárd ziehen diese Schichten über den Ab
hang des Őrhegy (Berg) hinweg und führen ein dünnes Kohlenflötz. Bei 
Méra zeigt sich unter dem Meierhofe Kistelek und in einer Seitenschlucht 
desÖrdögorrárka-Thales in bläulich grauen Tegel zwischen braunem Kohlen
schiefer eingebettet auch noch ein spaundünnes Kohlenflötz, und auch hier 
folgen unmittelbar darüber die mächtigen Sandsteinbänke, mit welchen die 
nächstfolgenden Schichten beginnen. Aus der Gegend von Méra ziehen



diese Schichten über den Berg Kiódal und durch den Kanyówald; hei Bács 
bleiben sie unter der Decke der neogenen Schichten und des Diluviums; 
bei Klausenburg tritt der rothe Thon im Törökvágás-Einschnitt auf und 
bildet den schlipfigen Boden der umgebenden Weingärten ; von hier zieht 
er sich entlang der Weingärten Borjúinál bis zur Villa Biasini und 
bildet hier noch eine steile Entblössung. Unter der Sohle des Szamosthales 
durchstreichend kommt der rothe Thon im oberen Theile des Kolosmono- 
storer Pappatak-Thales wieder zum Vorschein. In der Umgebung von Klau
senburg bemerkte ich nirgends mehr Kohlenspuren darin und auch die 
Mächtigkeit dieser Schichten ist keine so grosse, wie in der Gegend von 
Egeres und Nagy-Almás, indem man sie auf höchstens 40 M. schätzen kann.

0 . 4. Fellegvár er oder Corbula-Schichten. Am besten sieht man diese 
an dem steilen, felsigen Abhaug des Klausenburger Fellegvár (Citadelle) 
aufgeschlossen, wo sie vorherrschend aus rothgelben, groben Sandsteinbän
ken, untergeordnet aus grauen, mürben Sandstein- und bräunlichgelben, 
sandigen Thonmergel-Schichten bestehen. Ausser den Quarzgeröll-Ein
schlüssen des groben, oft conglomeratartigen Sandsteines findet man häufig 
auch Gerolle eines gelblichweissen Quarz-Trachytes. In den mürben Sand
stein und sandigen Mergellagen kommen bis 1 M. dicke, weisse Bänke von 
Molluskenschalen vor, welche blos einigen Muschelarten angehören, 
und zwar:

Corbula Henkelusiana, N yst.
Görbülöm,ya crassa, S and .

a cfr. triangida, N yst.
Cyrena semistriata, D e s h . u nd  
( 'ardium, sp . sehr un tergeord n et, 

d eren  w eisse , g eb le ich te  S ch a len  sehr le ich t zerfa llen .
Vom Fellegvár ziehen diese Schichten entlang des Kammes von Bor

júinál zur Höhe des Törökvágás, von da den Sattel überspringend bis zur 
Höhe, auf welcher die Donatisäule steht, wo sie unter den neogenen Schich
ten verschwinden. Unter der Sohle des Szamosthales gegen Süden weiter
streichend, kommen die Sandsteinbänke an den östlichen Gehängen des 
Kolosmonostorer Pappatak-Thales wieder zum Vorschein und ziehen von 
da weiter gegen den Feleker Berg hinauf. Auf der linken Seite des Nádas- 
thales treten die Schichtbänke des sehr groben, conglomeratischen Sand
steine auf den Bergen Hegyes und Kiodal an die Oberfläche und bilden 
bei Méra im oberen Theile der Ordögorrárka-Schlucht steile Felswände. 
Weiter gegen Westen bestehen die felsigen Höhen der sich steil erheben
den Berge Gánas bei M. Nádas und Őrhegy bei M. Sárd aus denselben, 
von wo sie durch das Sárder Thal, überall durch die oben erwähnten Mu
sehelbänke charakterisirt, in die Gegend von Sólyomtelke hinüber ziehen. 
Das Hinabsinken dieser Schichten unter die Oberfläche beobachtete ich
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zwischen Szt. Pál und Szomordok am Wege, ferner gegen die Mitte des 
Sárder Thaies, beiläufig am Fusse des Várhegy (Berges). Die Gesammt- 
mächtigkeit der Schichten kann auf 100 M. veranschlagt werden.

0. 5. Schichten run Zsombor. Den Zug dieser Schichten verfolgte ich 
im vorigen Jahre bis 0. Köblös. Auch hier sind die Kohlenflötz-führenden 
Thonschichten zwischen mächtige Sandsteinbänke eingelagert. Die liegen
den Bänke sind 6—S M. mächtig und bestehen aus lichtgrauen oder rost
gelben Sanden und denselben eingelagerten mürben, conglomeratischen 
Sandsteinschichten, in welchen ich blos halb verkohlte, hall) in Eisenoxyd
hydrat umgewandelte Baumäste fand. Sie sind an der Sohle des Thaies 
aufgeschlossen.

Darüber folgen in heil. 50 M. Mächtigkeit rothe und bläulichgraue 
Thone, welche Cyrena semistriata, Cerithium margaritaceum und Cer. 
plicatum  in wechselnder Menge führen, und in der obersten Lage dersel
ben kommen in Kohlenschiefer eingebettet die dünnen Kohlenfiötze vor, 
von welchen man an mehreren Orten zwei aufgeschlossen sieht. Der zwi
schen beiden Flötzen liegende bläulichgraue Tegel ist dicht erfüllt mit 
schönen Gypskrystallgruppen. Gleich über den Kohlenflötzen folgen aber
mals etwa 10 M. mächtige Bänke von weisslichgrauen, conglomeratischen 
Sandsteinen, erfüllt mit farbigen Kieselgeröllen, worauf die wechsellagernden 
bunten Thone und lose Sande der nächsten Schichtgruppe beginnen. Ein
zelne mürbe Sandsteinschichten dieser oberen Bank bestehen an der Bipa 
alba genannten Lehne beinahe aus reinen Quarzkörnern, und geben zer
fallend einen weissen Quarzsand, welcher zur Glasfabrikation Verwendung 
finden könnte. An der unteren Grenze dieser Sandsteinbank findet sich 
ferner eine aus feinem, weissem Thon bestehende Schichte, welchen die 
Einwohner von O-Köblös an dem südöstlichen Gehänge des D. Capului 
graben und zur Tünchung der Wände ihrer Häuser benutzen. Dieser Thon 
schmilzt, dem Gasgebläse bis zur Weissglühhitze ausgesetzt nicht, sickert 
blos etwas zusammen und gibt eine graulichweisse, schwach glänzende, 
porcellanähnliche gebrannte Masse, ist folglich feuerfest und könnte eine 
bessere Verwendung finden.

Von O.-Köblös verfolgte ich diese Schichten über die Berge Vultur 
und Várhegy bis in die Nähe von Sz. Mihälytelke, wo ich mit Herrn Dr.
J. P eth ö  die Kohlenspuren im Thale Postyelis, in dem Lapserat benann
ten Graben beobachtete. In den anstehenden Thonschichten kommen auch 
hier die Schalen der obenerwähnten Molluskenarten häufig vor. Von hier 
ziehen diese Schichten wahrscheinlich über den südlichen Abhang des Ber
ges Hodai gegen Szomordok und dann entlang der über Korod gelegenen 
Flöhen nach Papfalva; sichere Zeichen fand ich aber in diesem waldigen 
Gebiete nirgends mehr, blos einige verkohlte Pflanzenreste in den schwer 
zugänglichen tiefen Gräben der gegenüber Papfalva liegenden waldigen



Anhöhen, wo diese die Schichtflächen eines schmutzig braunen, mürben 
tafeligen Sandsteines bedecken, obzwar man auch von diesen nicht bestimmt 
sagen kann, ob sie noch den Zsomborer- oder nicht vielleicht schon den 
nächstfolgenden Schichten angehören?

In der Umgebung Klausenburgs findet man keine Spur der Schichten 
von Zsombor, diese liegen hier tief durch die sehr übergreifenden ober
mediterranen Schichten bedeckt.

0. 6. Schichten von Puszta Szt. Mihály. In meinem vorjährigen Be
richt habe ich hervorgehoben, dass diese bei P. Szt. Mihály gut entwickel
ten Schichten bereits an der Grenze der aquitanischen und der untermedi
terranen Stufen stehen; ich habe sie noch in das Aquitanien einbezogen, 
obzwar sie den Versteinerungen nach mit eben dem Rechte auch in das 
Neogen gesetzt werden könnten. In meinem vorjährigen Gebiete habe ich 
den Verlauf dieser Schichten bis Topa Szt. Király verfolgt. Dieses Jahr 
verfolgte ich sie über den Sattel von Puszta Topa nach Szt. Mihálvtelke 
und weiter. Hier habe ich in einem tiefen Wasserriss des Berges Topahágó, 
zwischen rothen Thon eingelagert, unter 4° NOO Einfallen, von oben nach 
unten folgende Schichtreihe beobachtet:

1. Braune Kohlenschiefer ... ... ... ... ... ... ... 20 Cm.
2. Röthlicher und grauer Thon mit Gypskrvstallen und

Eisenstein-Nieren, an der unteren Grenze eine dünne 
Austernbank ... ... ... ... ... ... ... ... 1 M. — «

8 . Ein verwittertes Kohlenflötz... ... ... ... ... 20 «
4. Grauer Thon mit Eisenocker-Nestern, welcher sehr bald in rothen 

Thon übergeht.
Die aufgesammelten Austernscherben gehören der Ostrea gingensis 

Schlotth. an, welche Art auch bei P. Szt. Mihály häufig ist. Sonst fand sich 
hier nichts. Ueber diesen Schichten folgen wechsellagernd bunte Thone 
und grobe Sandstein- oder Conglomerat-Schichten. Der bunte Thon ist 
erfüllt mit eigentümlichen tropfsteinähnlichen Mergelconcretionen; nir
gends fand ich aber Versteinerungen. Dieselben Schichten beobachtete ich 
auch in der Gegend des einsamen Wirthshauses «Czifra fogadó» genannt, 
wo ich einen Austerscherben fand. Auch weiter gegen Südosten lassen 
sich diese Schichten nachweisen, aber blos in Form des versteinerungslosen 
bunten Thones, welchem zwischen Korod und Papfalva, neben der Land
strasse, der Koroder Sand mit seinen bekannten Molluskenarten unmittel
bar auflagert. In der Umgebung Klausenburgs finden sich nirgends mehr 
ähnliche Schichten, diese bleiben mit den vorgehenden unter der Decke der 
übergreifenden ober-mediterranen Schichten.

Wahrscheinlich noch hieher gehört jener weisse, kaolin- und glim
merreiche mürbe Sandstein, welcher etwa 100 Schritte unterhalb des Pap- 
falver Wirthshauses, am Ufer des Baches, durch eine Grube aufgeschlossen
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ist, da man ihn als feuerfestes Material gräbt und in Klausenburg in der 
Dietrich’schen Maschinenfabrik verwendet. Ich habe mich auf Ansuchen 
der hiesigen Gewerbe- und Handelskammer mit der Untersuchung dieses 
mürben Sandsteines das vorige -Jahr beschäftigt und darüber Folgendes 
berichtet:

«Das Gestein ist ein graulichweisser, sehr mürber, beinahe loser, 
thonig-glimmeriger Sandstein, wovon ein Stückchen nach längerem Er
hitzen in der Gasflamme ein wenig zusammensickerte, aber nicht im min
desten schmolz. Nach Schlemmen des Materials erhielt ich

180 Gr. groben, glimmerigen Sand ... ... ... d. i. 80-3G °, o
51-5 « graulichweissen, glimmerigen Thon « 19*64 o/0
Der Sand ist dicht erfüllt mit kleinen Schuppen von weissem Glim

mer. Unter dem Mikroskope beobachtete ich vorherrschend eckige Splitter 
von Quarz und Glimmerschuppen, untergeordnet auch einige bräunlichgelbe 
oder schwarze Turmalinsplitter und Magnetitkörner. Das ganze Material 
ist also der feinste Detritus von Granit oder Gneiss, aus welchem derFeld- 
spath gänzlich zu Kaolin verwitterte.

Der ausgeschlemmte weisse Thon bildet eine gut zusammenhängende 
Masse, barst nicht beim Eintrocknen, sondern gab ein zusammenhängen
des Stück am Grunde der Porcellanschale, in welcher der Schlamm gesam
melt wurde. Er schmolz vor dem Gasgebläse nicht, sondern brannte zu 
einer weissen Poreellanmasse, wie Kaolin, obwohl er nicht ganz rein war, 
da er von den winzigen Glimmerschüppchen nicht befreit werden konnte. 
Das Gestein kann also füglich kaolin- und glimmerreicher Sandstein ge
nannt werden und ist die feuerfeste Natur desselben auch der mineralischen 
Zusammensetzung nach zweifellos.«

III. N eogene A blagerungen .

A. 1. Koroder Schichten. In schönster Entwicklung und reich an 
Versteinerungen kommen sie bei dem Dorfe Korod vor, wo ich mit 
Herrn Chefgeologen Dr. K. H ofmann bereits das vorige Jahr mit bestem 
Erfolg die seit Fichtel wohlbekannten Molluskenarten sammelte, und auch 
dieses Jahr die Einsammlung fortsetzte. Von den Lagerungsverhältnissen 
sieht man hier nicht viel, denn blos der versteinerungsführende gelbe, 
feinkörnige Sand ist durch einen Wasserriss aufgeschlossen, um welchen 
herum liegende Scherben von Pecten solarium undPectunculus Fichteli sofort 
den reichen Fundort verrathen. Die Molluskenschalen bilden hier, etwa 
1/ äM. tief unter der Oberfläche, eine 1 M. dicke Bank, aus welcher man mit 
der Haue und einem starken Messer die einzelnen Molluskenschalen sein- 
behutsam herauslösen muss, da sie erweicht durch die Erdfeuchtigkeit 
sehr leicht zerfallen. Das eingesammelte Material ist noch nicht eingehend



untersucht, scheint aber ausser den bisher bekannten Arten nichts Neues 
zu enthalten.

Andere Aufschlussstellen sieht man gegen Papfalva zu neben der 
Strasse. Die erste Stelle ist eine Erdblösse am linken Abhange, wo man 
deutlich beobachten kann, dass der Korodor Sand mit einzelnen festen 
Sandsteinschichten auf buntem Thon ruht, welcher bereits den P. Szt. Mi- 
hályer Schichten angehört.

Die zweite Stelle befindet sich näher zu Papfalva in einem Steilab- 
liange, über welchen der Weg führt. Hier findet man die bekannten gros
sen Molluskenschalen in den festen Sandsteintafeln eingeschlossen, welche 
dem Sande eingelagert sind. Eine dritte Stelle befindet sich am waldigen 
Abhang gegenüber Papfalva, wo dieselben Sandsteintafeln meistens nur 
Steinkerne der Mollusken enthalten. In einem der tiefsten Wassergräben 
hier fand ich grössere Stücke eines schwarzgrauen, glimmerigen und 
eisenreichen Kieselsandsteines, aus welchem sich wegen der grossen Härte 
nur Bruchstücke der häufigen Molluskenschalen herausschlagen Hessen, 
und zwar;

Chenopus pes pelicani, P h i l .
Turritella cfr. turris, B ast.
Area diluvii, L am.
Pecten solarium, L am . ju n g e  Exemplare.

« cfr. eristatus, B ronn .,
welche mit Ausnahme der letzteren Art alle schon aus den Korodor Schich
ten bekannt sind. Anstehend konnte ich diesen Kieselsandstein nicht 
auffinden.

Ueber Korod hinaus nach P. Csonka und noch weiter gegen P. Topa, 
verräth nur der lose, schotterige Sand den Zug dieser Schichten; aber an 
keinem Punkte fand ich irgend eine bezeichnende Molluskenart vor, noch 
weniger über P. Topa hinaus nach Topa Szt. Király zu. In der Gegend von 
Klausenburg treten die Koroder Schichten auch hie und da zum Vorschein. 
In mein diesjähriges Terrain hinein fällt der westliche Abhang des K. Mo
nostoréi’ Berges, wo ich bereits vor Jahren ein Bruchstück der Pecten sola
rium  im losen Sande fand, welcher an mehreren Stellen die aus gelbem 
Lehm bestehende Diluvialdecke unterbricht. Indem die in den Házsongar- 
der Gärten hinauf ziehenden tiefen Wasserrisse ähnliche Sande entblössen, 
halte ich es für sehr wahrscheinlich, obzwar ich noch keine Spur von Ver
steinerungen antraf, dass auch diese Sande den Koroder Schichten ange
hören. Dafür halte ich auch den Sand, welcher am Grunde des diluvialen 
Lehmes in den am äusseren Ende der Felső Szénutcza (obere Kohlengasse) 
befindlichen Gruben sich zeigt. An allen diesen Orten finden sich in diesen 
losen Sanden sehr häufig die bekannten festen Sandsteinkugeln, deren 
Vorkommen aber für das geologische Alter der Schichten von keiner Be
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deutung ist, da selbe in der Umgebung Klausenburgs und in ganz Sieben
bürgen in den Sandschichten von verschiedenem geologischen Alter Vor
kommen. Ausserhalb meines Aufnahmsgebietes, nämlich gegen den Feleker 
Berg zu, tritt der Koroder Sand mit Versteinerungen in bedeutender Aus
dehnung auf, so dass das Einbeziehen des Házsongárder Sandes auch an 
dieser Thatsache eine Stütze findet.

N. 2. Schichten von Kettösmezö ( Schlier). Hieher rechne ich jene 
schmutzig grauen oder bräunlichgelben, stellenweise etwas sandigen glim- 
merigen Tegel schichten, welche die Höhen nördlich von Topa Szt. Király 
und Puszta-Topa bilden, und unmittelbar auf dem Koroder Sande in nicht 
bedeutender Mächtigkeit folgen. Ich untersuchte den Tegel an mehreren 
Orten meines Gebietes, entdeckte zwar keine für den Schlier bezeichnende 
Molluskenschalen darin, fand aber nach dem Schlämmen spärliche Fora
miniferen, unter welchen sich gemischt oligocäne und neogene Formen 
zeigen, wie z. B. Kohiilina cfr. clypeiformis d 'Orb., Roh. simplex, d’Orb., 
M argimdina Bchmi, R euss, Cornuspira cfr. polygyra, R euss, Guttulina  
austriaca, d’Orb. (?) Spiroloculina dUatata, d’Orb. (?) Glohigerina hulloidcs, 
d’Orb., GL reguláris d’Orb., Gl. bilobata d'Orb. u . s . w.

Indem ich diese Schichten gegen Südosten, d. i. dem Streichen nach, 
verfolgte, machte ich die Erfahrung, dass selbe eine bald sich auskeilende 
Zone an der Oberfläche bilden, und schon unterhalb Berend, in der Ge
gend des Wirthshauses «Czifra fogadó» unter die nächstfolgenden Schich
ten sinken.

N. 3. Schichten von Hidalmäs. Biese sind in der Gegend von Hidal - 
más gut aufgeschlossen und durch reiche Versteinerungsfunde bestimmt, 
nach welchen sie noch der untermediterranen Stufe angehören. Was die 
petrographisehe Beschaffenheit anbelangt, bestehen dieselben in der Gegend 
von Hidalmäs vorherrschend aus groben Sandstein- und Conglomeratbän- 
ken, untergeordnet aus losen sandigen und thonigen Schichten. In meinem 
diesjährigen Terrain sind die den Lagerungs- und petrographischen Ver
hältnissen nach entsprechenden Schichten sehr verbreitet, trotzdem gelang 
es mir nicht irgendwo eine Spur von Mollusken zu finden. Bios Foramini
feren zeigen sich spärlich in dem Schlämmüberreste des sandigen Tegels. 
Lose, meistens grobe, schotterige Sande bilden hier das herrschende Ge
stein, zu welchem sich festere Sandstein- und Conglomeratbänke nur an 
einzelnen Orten gesellen, während ausserdem auch sandige Tegel mit den 
Sanden wechsellagern. In der Gegend von Kl. und Gr. Esküllö und Ordög- 
keresztur herrschen die eingelagerten sandigen Tegelschichten vor, wäh
rend am Ende der südöstlichen Streichungsrichtung dieser Schichten, bei 
Papfalva eben nur die Sandstein- und Conglomeratbänke auftreten, was um 
so merkwürdiger ist, da eine kleinePartie derselben dadurch an dieOberfläche 
gelangte, dass die darüber folgenden obermediterranen Schichten herab-
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glitten und anscheinend unter die tieferen Schichten einzufallen schein en 
Weiter gegen Südosten kommen sie auch nicht mehr zum Vorschein, we
nigstens fand ich sie bei Klausenburg im diesjährigen Aufnahmsgebiet 
nicht, wenn nicht vielleicht der Sandsteinkugeln-fiihrende Sand von Házson- 
gárd hieb er gehört, was ein glücklicher Versteinerungsfund endgiltig 
entscheiden würde. Das Hauptmotiv, weshalb ich diese Schichten 
trotz gänzlichen Mangels an beweisenden Versteinerungen den unter-medi
terranen Schichten von Hidalmäs gleichstelle, bildet der Umstand, dass die 
Tuffe des Quarzandesites, welche in den ober-mediterranen Schichten 
allgemein verbreitet sind, in diesen Schichten noch gänzlich fehlen, und 
wenn sich in den Conglomeraten Einschlüsse einer vulkanischen Gesteinsart 
auch vorfmden, so ist dies ein Orthoklas-Qnartztrachyt.

Den bei Gross-Esküllö vorkommenden bläulichgrauen, sandig glim- 
merigen Tegel schlämmte ich und fand darin folgende Foraminiferenarten 
spärlich vertreten: Robulina simplex, d 'O rb., Anomalina variolata, p ’Orb ., 
Nonionina communis d’Orb ., Globigerina bulloides, d ’Orb., Cristellaria cfr. 
reniformis, d’Orb ., Robulina arcuato-striata, H antk., Gaudrynia irregula
ris, H antk., Pulvinulina sp. u. s. w., also Formen, welche theils in neoge- 
nen, theils in oligocänen Schichten Vorkommen.

N . 4. Mezőséger Schichten ( ober-mediterrane S tufeJ. Ich will der Kürze 
wegen diese allgemeineBezeichnung auf die nun folgendenSchichten der ober 
mediterranen Stufe anwenden, und zwar aus dem Grunde, weil nach unse
ren bisherigen Erfahrungen jenes ganze wellig-hügelige Gebiet des sieben- 
bürgischen Binnenlandes, welches durch den Maros- und Szamos-Fluss 
begrenzt wird, nämlich die sogenannte Mezőség, durchgehends aus diesen 
Schichten aufgehaut ist. Das herrschende Gestein ist schmutzig bläulich- 
oder gelblichgrauer, zerklüftet schieferiger Tegel, welcher an Versteinerun
gen so arm ist, dass der Geologe wochenlang in dem besagten Gebiet her
umstreifen kann, bis er irgend eine Versteinerung auffindet. Nur in der 
untersten Abtheilung dieser Schichtgruppe, also gegen den Rand des 
Beckens, findet man einzelne Schichten, in welchen wenigstens Foramini
feren häufig sind. Besonders die kalkreicheren, gelblichweissen Thonmergel 
welche hei Klausenburg in den Weingärten Borjúinál und Hója Vorkom
men, sind als solche zu erwähnen.

Neben dem Tegel bildet der gelblichweisse, bisweilen bläuliche oder 
grünliche Quarzandesit- oder Dacittuff die zweite Gesteinsart, deren dünn- 
tafelige bis schieferige Schichten eingelagert im Tegel sehr häufig Vorkom
men. und zwar in grösster Menge in der unteren Hälfte der Schichtgruppe, 
wo meistens diese Tuffe das vorherrschende Gesteinsmaterial bilden ; gänz
lich fehlen sie aber auch in der oberen Abtheilung nicht. Die Daeittuffe 
spielen wegen ihrer festeren Beschaffenheit und bedeutenden Masse im Her
vorbringen auffallender Oberflächengestaltung in dem sonst sehr einförmi
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gen Gebiet eine wesentliche Rolle, und da selbe für ein grosses, anderer Ge
steine ganz bares Gebiet auch in technischer und nationalökonomischer 
Beziehung Wichtigkeit besitzen, fand ich es für angezeigt, dieselben nach 
Möglichkeit in der geologischen Karte mit besonderer Farbenzeichnung 
auszuscheiden, um so mehr, da bereits H auer und Stäche sie inderUeber- 
sichtskarte Siebenbürgens ausgeschieden hatten. Ein Blick auf die geolo
gische Karte lehrt nun sogleich, dass diese Tuffe gegen den Rand des 
Beckens vorherrschen und gegen die Mitte zu untergeordnet auftreten.

Ein bedeutend untergeordnetes Glied dieser Schichten bildet der ähn
lich, wie der Tegel, gefärbte Sandstein mit thonig-mergeligem Bindemittel, 
von welchem einzelne tafelige Schichten dem Tegel eingelagert sind. Auch 
dieser ist viel häufiger gegen den Rand, als die Mitte des Beckens und 
kommt häufig in Gesellschaft der Dacitutffe vor. An solchen Stellen beob
achtet man, dass Kieselsäure einzelne Schichten oder Theile derselben 
so durchdringt, dass diese eine grosse Festigkeit und Härte erlangen 
und einen guten Pflasterstein liefern. — Es unterliegt keinem Zweifel, 
dass die Kieselsäure aus dem sich allmälig zersetzenden Andesin der 
Dacittuffe herstammt. In der Gegend von Dees besonders, aber auch 
bei Klausenburg, sind solche verkieselte Sandsteine sehr häufig und 
können davon sehr scharfe Splitter abgeschlagen werden. Es batten solche 
Splitter schon den Ureinwohnern Siebenbürgens als Schneidewerkzeuge 
gedient, wie die vielen prähistorischen Funde des Comitates Szolnok-Do- 
boka klar beweisen.

Endlich gehören dieser Schichtgruppe an die Salzstöcke mit den sie 
begleitenden Gypslagern, von welchen in nächster Nähe Klausenburgs, im 
Békáser Graben, eines gut aufgeloschssen ist, während ein Salzstock, den 
vielen Salzquellen nach zu urtheilen, etwas weiter in der Gegend von 
Szamosfalva und Dezmér unter der Oberfläche liegen muss. In die östliche 
Ecke meines Aufnahmsgebietes fällt Kolozs hinein mit seinen verlassenen 
Salzgruben, und nahe zur nordöstlichen Ecke befindet sich Szék, Ort eines 
längst verlassenen Salzbergwerkes.

Die Mächtigkeit aller dieser ober-mediterranen Schichten ist sehr be
trächtlich. Da selbe bei Klausenburg von einer 435 M. hohen Stelle im 
Nádasthale (Nagyláb Berg bei Kardosfalva) angefangen bis zu den höchsten 
Anhöhen (Lombi hegy 675 M.) sich erheben, kann man ihre Mächtig
keit sicher auf 350 M. schätzen.

Die besprochenen Schichten finden auch zu technischen Zwecken 
verschiedene Anwendung. Aus dem Tegel werden bei Klausenburg, an der 
Mündung des Kajántóer Thaies, Ziegel gebrannt und auch die Töpfer be
nutzen von hier den Tegel. Die dickeren und festeren Schichten des Dacit- 
tufl'es werden an vielen Stellen des Höja-Berges gebrochen und als Mauer
steine verwendet. Derselbe bildet beinahe das einzige festere Gestein der
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Mezőség, und wird nicht blos zu Bauzwecken, sondern in Ermangelung 
eines besseren Materials, wie z. B. auch bei Kolozs, zur Beschotterung der 
Strasse gebraucht. Härtere Tafeln des Sandsteines, besonders solche aus 
dem Békás-Bache, finden auch als Mauer- und Trottoirsteine ihre Verwen
dung. Die Salzstöcke meines Aufnahmsgebietes liegen jetzt brach, seitdem 
auch der Kolozser Bergbau eingestellt wurde; Salzbrunnen liefern aber an 
mehreren Orten das nötliige Salz den Einwohnern der dazu berechtigten 
Ortschaften.

Das Verflachen der Schichten wechselt in meinem Gebiet sehr, ist 
aber im Allgemeinen schwach geneigt und gegen die Mitte des Beckens 
gerichtet. In der Gegend von Klausenburg und entlang des westlichen Ban
des beträgt die Schichtneigung 4—5° NO, aber schon bei Maró und KL 
Iklód im Norden ist sie gegen SSO oder S gerichtet; hier also erheben 
sich bereits die Schichten gegen den nördlichen Band des Beckens. Die 
vielen Bergstürze und das eigenthümliche, bisher noch nicht genügend 
erklärte Empordringen der Salzstöcke bedingen aber wesentliche Abwei
chungen von der Begeh So fallen z, B. die an der Stelle gebliebenen Schich
ten oberhalb des Bergsturzes am Höja-Berg unter 4° gegen West, während 
die unmittelbar dar unter liegenden Fellegváréi- Sandsteinschichten unter 
15° gegen NNO verflächen. Bei O.-Buda verflächen die Schichten an einer 
Stelle der Strasse unter 35° gegen SSO, in der Umgebung des Kolozser 
Salzstockes fallen sie unter 30—40° gegen 0 oder NO ein, während etwas 
weiter gegen M. Kályán zu dieselben wieder das normale Verflächen von 
4—5° NO zeigen. Zwischen Gr. Iklód und Bonczhida, an den steilen und 
kahlen Gehängen des rechten Szamosufers bemerkt man von der Landstrasse 
aus die sehr deutliche muldenförmige Biegung der Schichten, so dass also 
vom nördlichen und südlichen Bande gerechnet, die Mitte des Beckens bei
läufig hieher fällt.

Eine zweite bemerkenswerthe Thatsache in den Lagerungs Verhältnis
sen ist die, dass die weite Decke der Mezőséger Schichten in der Gegend 
von Klausenburg auf den älteren Ablagerungen in solchem Maasse über
greift, dass blos einzelne Spuren der unter-mediterranen Schichten hervor
treten, und auch diese verdanken ihre Eutblössung blos der starken Denu
dation. Die Wirkung der in Folge des Zusammenflusses der Szamos und 
der Nádas stärkeren Denudation gibt sich am meisten an den Mezöséger 
Schichten kund, da diese in mehreren kleineren oder grösseren isolirten 
Partien und Fetzen die oligocänen und eocänen Schichten bedecken, und 
dadurch unzweifelhaft das Maass des Uebergreifens der ursprünglich zu
sammenhängenden Decke anzeigen. Dieses Uebergreifen der Mezőséger 
Sfluchten in der Gegend Klausenburgs im Gegensätze zum westlichen 
Bande des Beckens, lässt darauf schliessen, dass nach Ablagerung der oli- 
goeänen und au eh noch der Koro der Schichten, und während der Bildung
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der darauf folgenden unter-mediterranen Schichten, der hieher fallende 
Band des Beckens sich langsam senkte ; die gegen NW schnell sich ausbreite 
und gegen SO sich auskeilende Zone der oberoligocänen Schichten, welche 
die geologische Karte genau wiedergibt, stellt die Richtigkeit dieses Schlusses 
ausser Zweifel, und endlich die Thatsache, dass die obermediterranen 
Schichten hier discordant auf den älteren Schichten liegen, bekräftigen 
ihn noch mehr.

Dass die oben beschriebenen sämmtlichen Schichten der ober-medi
terranen Stufe der Neogen-Serie angehören, dafür haben wir genügende, 
wenn auch nicht reichliche paläontologische Beweise. Zuerst spricht dafür 
jene Foraminiferenfauna, welche unlängstDr.L. Mártonfi* aus dem gelblich- 
weissen Thonmergel des Hója und Borjúinál untersuchte. Die Liste der
selben is t: Globigerina bilobata, d’Orb., Gl. reguláris, d’Orb., Gl. bullendes 
d’Orb,, GL quadribolata, d’Orb., GL triloba, B eüss, Noniomna communis, 
d’Orb., Orbidina universa, d’Orb., Rosalina vicnnensis, d’Orb., Dentalina 
degantissima, d’Orb., Dent. Adolphina, d’Orb., Bobulina similis, d’Orb. 
Rotalina Soldanii, d’Orb., Anomalina austriaca, d’Orb. Unter diesen und 
noch anderen Arten sind die Globigeriuen weit vorherrschend und bilden 
etwa 97—98°/0 des ganzen Schlammrückstandes, weshalb auch die Schicht 
mit Recht Globigernienmergel genannt werden kann. Aus dem massenhaften 
Vorkommen derGlobigerinen kann man erstens schliessen, dass dieser Mergel 
in grosser Tiefe des neogenen Meeres sich niedersetzte, und zweitens sehen, 
dass sämmtliche Arten auf das Alter des Badener Tegels im Wiener Becken 
hinweisen.

Ebenfalls die gewöhnlichsten Arten des Badener Tegels fand Mártonfi 
bei Klausenburg noch in dem bläulichgrauen Tegel des Bókásgrabens und 
im graulichweissen Mergel des «LaGloduri» Berges, obwohl sehr spärlich; 
ferner fanden sich auch in den blauen und gelben Tegeln, welche ich in der 
Nähe vön Kolozs sammelte, einzelne Exemplare von Orbulina universa, 
Globigerina und Triloculina. Noch weiter vom Rande des Beckens blieb 
das Schlämmen der von mehreren Stellen genommenen Tegelproben ganz 
ohne Resultat, und da sonst auch keine Spuren organischer Reste fand, kann 
der Tegel als versteinerungsleer betrachtet werden. Es scheint mir, dass blos 
gegen den Rand des Beckens in Gesellschaft des Dacittuffes, noch einigeReste 
sich finden; denn bei Doboka z. B. erhielt ich aus dem Graben Magyaros ein 
sehr wohl erhaltene Doppelschale der Ostrea cochlear, P o l i., bei Solyomkö 
aber gelang es in den sandig-schotterigen Dacitbreccien des Kőszikla 
(Steinberg) ausser den abgeriebenen Schalen dieser Austerart noch einige 
Gastoropoden zu finden, darunter erkennbar waren:

Die Foram iniferen der tertiären Schichten der Umgebung Klausenburgs. Or
vos. term. tud. Értesítő. 1880. Term. t. szak I. H. p. (>.



Cerithium cfr. moravicum, H örn .
Turritella turns, B ast ,

« marginális, B rocc.
Natica sp.

Wenn ich schliesslich noch auf die unzweifelhaft obermediterrane 
Fanna des zwischen Dacittuffbanke eingelagerten Tegels im Csicsó-Hagy
máséi* Bache hinweise, welche vor Jahren ich selber eingehend untersuchte * 
so kann man nah diesen Daten unsere Schichten getrost der ober-mediter
ranen Stufe zuzählen.

Die jüngeren Stufen der Neogen-Serie fehlen in meinem ganzen Auf
nahmsterrain.

IV . D iluviale und alluviale Ablagerungen. Diese sind bei dem Zu
sammenfluss des Szamos- und Nädas-Flusses, also in der Umgebung Klau- 
senburgs, und von hier in beiden Thälern aufwärts ein gutes Stück wohl 
entwickelt; die diluvialen Ablagerungen bilden Flussterrassen und erheben 
sich an den sanfteren Abhängen bis zu einer Höhe von 100 M. über die Thal
sohle, während die alluvialen Bildungen blos die Sohle der Thäler bedecken.

Die diluvialen Ablagerungen bestehen aus 5 M. hohem Schotter und 
darüber 4 —8 M. gelbem Terrassenlehm. Im Schotter kommen spärlich Ur- 
thierknochen vor; so fanden sich bei P.-Andräshäza, dann in der städtischen 
Schottergrube u.in der K.-Monostorer Terrasse Bruchstücke von Stosszähnen 
des Elephas primigenius, in der Szalmosfalvaer Schottergrube und bei K.- 
Monostor die Backenzähne von Rhinoceros tichorrhinus, bei dem Baue des 
Bahnhofes Geweihstücke des Cervus megaceros. Der gelbe Lehm enthält 
spärlich Land- und Süsswassermollusken, welche von den lebenden Arten 
nicht verschieden sind. Noch eine grosse diluviale Terrasse zieht sich von 
Nemes-Zsuk angefangen bis Bonczhida am rechten Szamos-Ufer dahin, 
und auch hier beobachtet man unten Schotter und darüber gelben Lehm. 
Von A.-Zsuk besitzt das siebenbürgische Museum schöne Geweihe von Cer
vus elaphus fossilis aus diesen Ablagerungen.

Untergeordnet begegnet man auch in den Nebenthälern des Szamos- 
thales hie und da an den Abhängen diluvialen Sedimenten, obwohl nicht 
in solcher Ausdehnung, dass man sie auch in die Karte eintragen könnte. In 
Kl.-Esküllö erhielten wir vom Abhange des Dimbu Oanuca ein Bruchstück 
eines Backenzahnes von Elephas primigenius; ferner im Durchschnitte 
Nr. 208 der Koloscher Eisenbahnlinie, bei dem Bach-Tunnel, fand man 
4 M. unter der Oberfläche und 0*5 M. über dem Salzstock, einen beinahe 
vollständigen Stosszahn des Elephas primigenius, welcher dem siebenbür- 
gischen Museum übergeben wurde.

* Die Versteinerungen des Csicsó-Hagymáser Baches. Erdélyi Museum. Jahrg. 
1876. Nr. 4. p. 57—60.
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Die alluvialen Sedimente bestehen an der Sohle des Szamos- und 
Nádas-Thaies aus dem Gerolle und hum Ösen Schlamme dieser Flüsse, und 
erreichen in Klausenburg bis 10 M. Mächtigkeit. In den Seitenthälern die
ser beiden Flüsse besteht das Alluvium aus thonigem Schlamm und 
Kalksteingeröllen welche von den Abhängen abgewaschen werden, 
und stellenweise 4—5 M. mächtig den Grund der Thäler ausfüllen. Aus 
diesem humösen Thonschlamme werden an mehreren Orten, besonders 
aber um Klausenburg herum, viel Ziegel gebrannt, während der diluviale 
Lehm ebenfalls hier zu Töpferarbeiten benutzt wird.

* *
*

So viel fand ich für noth wendig in dieser vorläufigen Mittheilung 
hervorzuheben, wobei ich noch bemerken muss, dass ich auf die über die 
Gegend Klausenburgs bereits erschienene geologische Literatur wegen 
Raummangel diesmal nicht reflectiren konnte.

Diesem Berichte füge ich als Ergänzung der beiden geologischen 
Profile in meinem vorjährigen Berichte noch ein Profil bei, um auch die 
Lagerungsverhältnisse der neogenen Schichten anschaulich zu machen, 
welche in meinem vorjährigen Gebiet nur zum Theil repräsentirt waren. 
In diesem Profile ist die Bedeutung der bezeichnenden Buchstaben und 
Zahlen ganz dieselbe, wie auf den vorjährigen Profilen, und sind diese 
leichterer Uebersicht halber auch an die Spitzen der betreffenden Abschnitte 
dieses Berichtes gesetzt.

5. DAS GEBIRGE NÖRDLICH VON PATTAS-BOZOVICS IM  KRASSÓ- 
SZÖRÉNYER COMITATE.

Von

L. Roth v. Telegd.

Im Anschluss an meine im Sommer d. J. 188ü im Comitate Krassó- 
Szörény begonnene geologische Aufnahme setzte ich im Jahre 1883  meine 
Aufnahmsarbeiten in dieser von der Welt abgeschlossenen Gegend fort. Im 
südlichen Theile meines Gebietes drang ich von der durch die Nera und den 
Helisaghu-Bach begrenzten Gegend, beziehungsweise vom Pattas-Bacli an, in 
westlicher Richtung bis gegen das Ministhal vor, während im Norden der 
Munte-Semenik mit seiner näheren südlichen Umgebung das Object meiner 
Untersuchungen bildete.

Demgemäss stellt, um das aufgenommene Gebiet genauer zu umschrei
ben, die Westgrenze des südlichen Theiles desselben eine durch die «Lapina »- 
Mühle (Ministhal), «Yale Putna», «Dilma», «Ogasiuterie», «Poiana cracu cu-



teu» (Höhencote 924 ”/), u. «Helisaghu mare» (wo dieser zwischen der Fatia 
Helisaghu und Tilva terie die ausgesprochen NNW-liclie Richtung annimmt) 
gegebene Linie dar, vom Mimte Semenik aber gelangte ich SO-lich bis zur 
«Culme Ratconie»-«Poiana Prislopului Juon», südlich u. SW.-lich bis zum 
Höhenpunkte mit 1058 inj  am «Cracu lui Ivan», beziehungsweise auf der 
Wasserscheide zwischen der Berzava und Poniasca (Ogasiu mare =  «Grosser 
Graben») bis zu dem Fusspfade, der gegen das Poniasca-Thal hinabführt.

Als topografische Grundlage konnte ich bereits die betreffenden Blätter 
der vom kais. und königl. Militär-geografischen Institute in grösserem Maass
stabe (1:25,000) herausgegebenen neuen Generalstabskarte, die zugleich 
genauer und deutlicher als che alte ( 1  :28,800) ist, benützen, was mir natür
lich auch bei der geologischen Kartirung dieses topografisch so complicirten 
Terrain’s von Vortheil war.

Zu Begum meiner Arbeiten machte ich meine Excursionen von Alt- 
Borloven aus, später (am 12. Juli) übersiedelte ich auf den Semenik. wo ich 
selbst noch am selben Tage Abends, mein Bagagewagen aber erst des ande
ren Tags in der Frühe anlangte. Hier war das in der Nähe des «Grossen 
Adlerbades» gelegene und das Eigentlium der priv. österr.-ungar. Staatseisen- 
balm-Gesellschaft bildende Waldbaus, che von den Bewohnern der Almás 
sogenannte «Kaserne». — Dank der freundlichen Erlaubniss der Resiczaer 
Oberverwaltung der genannten Gesellschaft — mein Aufenthaltsort. Am
2 . August vom «Munte» herabkommend, setzte ich meine Aufnahme von den 
Ortschaften Alt-Borloven, Prilipecz und Bozovies aus fort.

Das Gebirge steigt — wie ich das schon in meinem vorjährigen Bericht 
erwähnte — vom Almästlial nördlich fortwährend an.

Während nämlich die dem eigentlichen Gebirge vorgelegte, niedere, 
dieses Thal in der Linie Bozovics-Pattas unmittelbar begrenzende Gegend, 
der neuen Generalstabskarte nach, ungefähr mit einer Höhe von 300 ™/ über 
dem Spiegel des Adriatischen-Meeres beginnt und sehr bald in 400 mj  über
geht, (die «Tilva Mori» bei Pattas erhebt sich sofort bis 437 ”/), finden wir 
beispielweise den Délu (Berg) «Sestu» nördlich von Prilipecz mit 542 ”/ ,  den 
«D. Znameni» mit 693 mj , den «Lazu» mit 773 ”/, den Culme (hoher Rücken) 
«lui Narote» mit 875 mj,  den Pietra (Felsen) «Motovei» mit 975 ”/ ,  die in 
der Nähe der Poiana «Strunga di piétra» gelegene Spitze mit 1074 mj , die 
Tilva (Kuppe, Spitze) «Prinitiului» mit I 272 ”/, den «Capu muntilor» (Ende 
des Munte) mit 1377”)', den «Petra Nedei» mit 1438 ”/, den «Piétra Gozna» 
(die höchste Spitze des Munte) mit 1449™/, den «Piétra Semenik» mit 1447”/ 
Höhe auf dieser neuen Karte angegeben.

Demgemäss beginnt die Erhebung als fruchtbares Hügelland, und, sehr 
bald den Charakter des Niedergebirges annehmend, führt sie uns in das 
mit Urwald bedeckte Mittelgebirge über, bis wir schliesslich das Alpenge
birge mit seinen Alpen wiesen erreichen.
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Im südlichen Theile des Gebietes tritt in der Ausbildungsart der kristal
linischen Schiefergesteine der II. oder mittleren Gruppe, im Vergleich zu der 
hi meinem vorjährigen Berichte skizzirten, eine Veränderung nicht ein. Nörd
lich vom Vérfu (Gipfel) Lazulni setzt der Granaten führende Glimmerschiefer 
und Glimmergneiss fort. Der Glimmerschiefer ist oft überreich an Glimmer. 
Am Südabfall des Priporu mare (zwischen Lazu und Culme lui Narote) zeigt 
der mit Museovitgneiss wechsellagernde Glimmerschiefer örtliche Schichten- 
Biegungen und Faltungen, wie dieselben im Gebirge überhaupt wiederholt 
zu beobachten sind. Im Uebrigen bleibt die Streichungsrichtung im Ganzen 
hier unverändert die SO—NW-liche.

Nach Norden, dem Munte Semenik sich nähernd, beginnt innerhalb 
der Gesteine dieser Gruppe granitartiger Gneiss sich zu entwickeln. Bereits 
in meinem vorjährigen Berichte erwähnte ich, dass ich auf der Tilva Prinzului 
(oder nach der neuen Karte richtiger T. Prinitiului), sowie nördlich von der 
Tilva Nerganitia mica derartige Gesteine beobachtete. Gegenwärtig kann ich 
noch dazusetzen, dass dieselben in der Gegend des Ursprungs des Nerganitia- 
Baches, d. i. in der Nähe des «Izvoru Bortiun» (Poiana mare 0., «Zenoga»»- 
Gegencl) mächtiger ausgebildet anzutreffen sind, sowie dass sie nördlich der 
T. Prinitiului. namentlich gegen die Poiana Begului, P. Alibeg und Tilva 
Oaputinului hin, grössere Verbreitung- erlangen. Auf diesem Terrain breitet 
sich nämlich der granitartige Gneiss in compacter Masse aus. ist aber als 
solcher nicht immer leicht zu erkennen.

Hier führt er weissen und schwarzen Glimmer, doch in weit geringerem 
Maasse, als der hauptsächlich in der südlicheren Gegend vorherrschende 
graue, glimmerreiche Gneiss. Im Uebrigen lässt sich sagen, dass der blos 
Muscovit enthaltende Granitgneiss im Allgemeinen nur dünnere Einlagerun
gen im glimmerreichen Gneiss bildet, während der Biotit und Muscovit füh
rende mit dem letzteren wechsellagernd in mächtigeren Bänken auftritt.

I )ie Schieferung, welche der überwiegend körnigen Ausbildung der 
Gesteinsgemengtheile zufolge an Handstücken des frischen Gesteines bisweilen 
kaum auszunehmen ist, tritt in dem mehr verwitterten Gesteine immer ganz 
deutlich hervor. Uebrigens bestätigen auch die auf dem Längsrücken zwischen 
Poiana Begului und Nera schön herausstehenden und deutliches Streichen 
und Einfällen zeigenden mächtigen Bänke in unzweideutiger Weise die 
Gneissnatur dieses Gesteines.

Auf der kleinen Poiana SSO vom Capu muntilor wurde auch der Ver
such gemacht, aus dem frischen granitartigen Gneiss Mühlsteine herzustellen.

Die Gesteine des «Munte»» bereiten betreffs des Erkennens ihrer Natur 
an mehreren Stellen noch grössere Schwierigkeiten, als die erwähnten. Es gibt 
hier nämlich Punkte, wie beispielsweise in der Nähe des «Grossen Adler
bades»», an denen die wirr herausstehenden Felsen — bei bald rein körniger, 
bald wieder mehr schiefriger Structur des Gesteins — betreffs der Einfalls
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und Streichungsrichtung keinerlei Gesetz wahmehmen lassen. An solchen 
Stellen kann dann der Beobachter thatsäehlich in Zweifel gerathen, ob er es 
mit Gneiss oder aber mit Granit zu thun bat.

Kennt man indess das ganze Gebiet des Mimte (6 .-, Kilóm. Längener
streckung von Capu muntilor bis Piétra Semenik), so geht hervor, dass man 
sich hier gleichfalls nur in der Gneisszone befindet, innerhalb deren schiefri
ger Structur das Gestein oft rein körnig, granitartig wird.

Dieser Munte-Gneiss ist ein hochkrystallinisches Gestein, das nebst dem 
Quarz und Feldspath schwarzen Glimmer, ein graues, etwas in’s Bläidiche 
neigendes, glimmerartiges Mineral, untergeordnet weissen Glimmer, und fast 
stets Granat enthält mit welch’letzterem an mehreren Punkten auch Turm a
lin sich vergesellschaftet.

Der Quarz ist körnig der Feldspath meist schon angegriffen, der Glim
mer ist vorherrschend Biotit, der an den Bändern oft sich zu bleichen 
beginnt, daher ebenfalls bereits der Verwitterung entgegengeht. Das graue, 
glimmerartige Mineral bildet ineinander geflossene, unter der Loupe als 
fasrig-strahlig sich erweisende Aggregate. Es scheint dies nichts Anderes, 
als ein Umwandlungsproduct des Biotits zu sein. Der Granat ist gewöhnlich 
gleichfalls mehr-weniger verwittert; am NW-Gehänge der Piétra Nedei-Spitze 
zeigen sich im Gneiss nebst grösseren braunrothen auch kleine rosenrothe 
Granaten.

Der schwarze Glimmer erscheint häufig in nestartigen Anhäufungen 
(Glimmer-Concretionen) ausgeschieden. -— Der Quarz zeigt sich auch in 
mächtigeren Linsen ausgebildet, und auf der NO vom «Grossen Adlerbad» 
gelegenen, auf der Karte mit 142 I m] bezeiclmeten Spitze steht reiner, sclmee- 
weisser Quarz (Milchquarz) in mächtigeren Felsen zu Tage heraus.

Nicht selten ist in diesem Gneiss die lagenweise Anordnung des Biotites 
und des Q uarz-Fehbpath- Gemenges bisweilen aber werden die Gemengtheile 
ganz klein, und dann result irt eine dichte Varietät.

Auf Piétra Gozna und dem die SO-liche Fortsetzung dieser Spitze bil
denden Bücken, beim «Kleinen Adlerbad», am West- und Südgehänge der 
Piétra Nedei-Spitze und noch an mehreren Punkten, namentlich gegen die 
Waldgrenze hin, sehen wir kleine linsenförmige Partliieen (Körner) im Gneiss 
ausgebildet, wodurch derselbe zu «Augengneiss» wird. Diese Körner bestehen 
vorwaltend aus mehr-weniger bereits kaolinisirendem Feldspath, zu dem sich 
gewöhnlich Quarz und der schwarze Glimmer gesellt. An gewissen Punkten, 
namentlich aber SSW und NW von der mit 1421 mj  bezeiclmeten Kuppe, am 
Gehänge, steht dann aus dem Boden heraus oder liegt in einzelnen grösseren 
Blöcken herum ein Gestein, das seiner Structur nach schon als echter 
Granit zu bezeichnen ist, und aus dem ebenfalls Mühlsteine zu erzeugen 
versucht wurde.

Dieser Granit ist indess nicht eruptiver Natur, sondern auch nichts
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weiter, als eine granitartige Ausscheidung in grösseren Parthieen im Granat- 
führenden, glimmerreichen Gneiss, wie ich mich hievon auch an auf Pietra 
Nedei imd Capu muntilor gefundenen Stücken klar und deutlich überzeugen 
komite. Die «Granit»-Nester lösen sich vom verwitternden Lagengneiss leich
ter los und treten uns dann als selbstständige Blöcke entgegen.

Dieser Pseudogranit (Granitit) ist gewöhnlich ein ganz frisches Gestein, 
welches nebst dem Quarz und schwarzen Glimmer Orthoklas und Plagioklas 
führt. Auch der intacte Erhaltungszustand der Feldspäthe und des schwarzen 
Glimmers scheint auf eine spätere Bildung dieser Nester durch Auslaugung 
des Nebengesteins hinzudeuten.

Wiederholt konnte ich auch Mineralgänge am Mimte beobachten, so 
namentlich auf der Kuppe zwischen Pietra Nedei und Capu muntilor und am 
Capu muntilor selbst. An diesen Orten ist nämlich eine schmale granulitische 
Gangausscheidung im Gneiss zu sehen. Die Granulit-Ausscheidung enthält 
nebst den kleinen Granaten auch weisse Glimmerschüppchen. An den Sal
bändern ist der Muscovit in grösseren Individuen ausgebildet. Diese Granulit- 
bildung lagert hier concordant zwischen den Gneissschichten, erscheint daher 
lagergangartig in den letzteren.

Gegen Piétra Semenik hin tritt wieder der Glimmergneiss und Granaten 
führende Glimmerschiefer von dem gewöhnlichen Aussehen dieser Gesteine 
der II. Schiefergruppe auf. Der letztere nimmt auf Piétra Semenik — wie das 
bei diesem Gesteine im Gebirge überhaupt so häufig ist — öfter auch etwas 
Feldspath auf. Der Granat ist in diesem Glimmerschiefer mehr-weniger ver
wittert der Glimmer ist Biotit und Muscovit; der erstere befindet sich meist 
in Umwandlung.

Namentlich auf Pietra Nedei, stehen die Felsen in wilden, wirr über- und 
untereinander geschobenen und aufgethürmten Schollen zu Tage, stark zer
klüftet und zerborsten, und liegen am Abfall der Kuppe regellos durcheinan
der umher, — ein wahres Steinmeer!

In dicken, bezüglich der Einfallsrichtung leicht zu Trugschlüssen ver
leitenden Bänken (oft abgerutscht), stehen die Schichtköpfe zu Tage. Durch 
den Einfluss der Athmosphärilien, dem das Gestein hier des Waldmangels 
wegen ganz schutzlos ausgesetzt ist, lösten sich die zerklüfteten Parthieen von 
den Felsen allmälig los und rollten hinab, so dass diese wüsten Steintrümmer
haufen entstehen, die wir auf dem bereits der Alpenregion angehörenden 
Mimte überhaupt sehen.

Schon aus dem eben Gesagten geht hervor, dass die Schichten am 
Munte steil aufgerichtet sind; aber dieselben sind wiederholt auch ganz senk
recht, ja selbst überkippt zu beobachten. Dass unter solchen Verhältnissen 
Faltungen und Biegungen der Schichten häufig sind, und auch die Fältelung 
im Kleinen zu den sehr gewöhnlichen Erscheinungen gehört, ist natürlich.

Südlich der Tilva Caputinului, auf dem Wege, der ehemals die Grenze



zwischen den Comitaten Krassó und Szörény marid ide, — am Steilabfall der 
Kuppe nördlich vom «Cracu rosu», d. i. am Abfall gegen den Höhenpunkt 
mit 1206 m] hin, an dessen Westabdachung der Berzava-Baeh entspringt, 
während der am Ostabhang beginnende Graben das Wasser dem Cosava 
mare, der letztere aber es der Nera zuführt, — zeigen sich im Granaten 
führenden, grauen, glimmerreichen Gneiss abermals Partliieen von granitarti
ger Ausbildung. Diese bestehen aus ziemlich grossen Muscovit-Blättchen, 
sowie aus Quarz und Feldspath in grösseren Individuen, und treten in grösse
ren Nestern und dünnen Bändchen auf. Derartige Ausscheidungen finden sich
— wie wir noch sehen werden — im Gebirge häufiger. Bei dem mit 1206 7nf 
bezeichneten Punkte folgt wieder granitartigen Gneiss wie auf Tilva Caputi- 
nului. Auf dem eben erwähnten, ehemaligen Comitats-Grenzweg aber, wo 
dieser nach West sich wendend, am Gebü'gssattel, d. i. auf der Wasserscheide 
zwischen Poniasca (Og. mare) und Berzava hinführt, finden wir wieder den 
schwarzen Glimmer und Granaten führenden «Munte-Gneiss» mit dem «Ca- 
putinului-Gneiss» wechselnd und das hält so bis zu dem in das Poniasca- 
Thal hinabführenden Fusspfade an, soweit ich nämlich diese Gesteine bis 
jetzt verfolgte.

Aus dem Gesagten geht demnach hervor, dass der Granit des Puskás 
(Puscasiu mare) nach Norden nicht bis zur Tilva Caputinului («Kapusin») 
hin reicht, wie wir das in der Literatur bei Fr. Pitt. v. H auer  * mit den 
Worten: «Der Granitzug beginnt im Norden am Kapusin östlich von Ger- 
listye» aufgezeichnet finden.

Den Gesteinen der II. krystallinischen Schiefergruppe concordant auf
lagernd, tritt die I I I .  oder obere Gruppe der krystallinischen Schiefer auf. 
Die Gesteine dieser Hangendgruppe sind — wie das B öckh bereits hervorhob
— im Ganzen genommen von mehr halbJcrystallinischem Typus.

In den Liegendst-Partieen treten mit Thonglimmerschiefer (Pliyllit) und 
Glimmerschiefer vergesellschaftete grünliche, amphibolitische Schiefer, sowie 
grafitische, schiefrige Quarzite auf. Weiter im Hangend erscheint vorherr
schend Glimmerschiefer und Gneiss, auf welche Gesteine (auf der Spitze des 
«Dilma») sich wieder Phyllite aufzulagern beginnen.

Die amphibolitischen Schiefer nehmen öfters auch Glimmer auf, sowie 
umgekehrt man auch im Glimmerschiefer bisweilen etwas Amphibol beobach
ten kann. Im, Glimmerschiefer zeigt sich der Glimmer gewöhnlich in verflos
senen, verfilzten Partliieen, während er im Glimmerschiefer der H. Gruppe 
mehr individualisirt hervortritt.

Der Pliyllit und die amphibolitischen Schiefer enthalten in dünnen 
Bändchen auch bläulichen Kalk und weissen Kalkspath; Pyrit kommt in den

* Jalirb. cl. k. k. geol. 1!. A. 1873, Geolog. Uebersicbtskarte d. österr.-Ungar, 
Monarchie, B latt V III, Siebenbürgen, p. 86.
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Gesteinen der III. Gruppe überhaupt gewöhnlich vor, und scheint für diese 
direct charakteristisch zu sein, da ich innerhalb der II. Gruppe dieses 
Mineral — bis jetzt wenigstens — noch nirgends antraf. Turmalin  hingegen 
ist in den Gesteinen dieser beiden Gruppen vorhanden, ebenso auch der 
Granat, nur ist dieser in den Gesteinen der III. Gruppe gewöhnlich mehr 
verwittert.

Zwischen «Petrile arse» und «Culme lui Narote» führt der weisse 
Glimmerschiefer von halbkrystaflinischem Typus noch ziemlich frische Grana
ten, deren äussere Hülle indess schon in Chlorit umgewandelt ist.

Die Gesteine dieser Gruppe pflegen übrigens überhaupt schon in grösse
rem Maasse der Verwitterung entgegenzugehen.

Eine theilweise Umwandlung des Amphibolitschiefers in Chloritschiefer 
ist an mehreren Stellen wahrzunehmen; im Bachbette des Bin Pattasului 
aber findet sich ein ganz dünnschiefriges, schon mehr kryptokrystallinisches 
Gestein dessen Dünnschliff H. Dr. F. Schafabzik s o  freundlich war, unter 
dem Mikroskop zu untersuchen, und das sich als accessorische Sphenkrys,- 
talle enthaltender A  Jetin o/ü/ischiefer erwies.

Der Glimmerschiefer wird auch quarzreicher ; der Quarz bildet biswei
len mächtigere Linsen oder Lagen in ihm.

Der Pyrit ist häufig mehr-weniger schon angegriffen, und längs dem 
Pattasbache ist es hauptsächlich der bläuliche, oder durch Grafit geschwärzte 
Thonglimmerschiefer in dem der Pyrit, stellenweis schon ganz zu Lim onit 
umgewandelt, sich findet. Der Limonit überzieht in dünnen Häuten die Spalt- 
und Kluftflächen der Schiefer. Der Eisengehalt nimmt namentlich gegen die 
untere Grenze, also gegen die II. Gruppe hin, zu. Die von verwittertem Pyrit 
herrührende rostbraune, gelbe und stellenweis lebhaft rothe Färbung der 
Schiefer verleitete im linken Thalgehänge des Pattasbachés, d. i. am SSW- 
Abfall der auf der neuen Karte mit 629 mj  bezeichneten Kuppe der Eatia 
Kadulini sogar zu Schürfungsversuchen,

Im Thale aufwärts gehend, stossen wir am SW-Ab falle der er
wähnten Kuppe auch thatsächlich auf Limonit, der hier 13—16 c/m 
mächtig dem bläulichen,etwas grafitischen Thonglimm jrschiefer eingelagert 
sich zeigt. Es scheint dies indess nur eine örtliche Erzanreicherung zu sein, 
die eine grössere Beachtung wohl kaum verdient, die aber etwas rationeller 
aufzuschliessen, als das von Seite der Pattaser Bürger in so primitiver 
Weise geschah, immerhin der Mühe werth wäre.

In diesem Liegend-Schief ercomplex der III. Gruppe finden wir, das 
Thal des Pattas-Baches nach NW aufwärts verfolgend, auch mit Glimmer
schiefer wechsellagernden Muscovitgneiss. Der Gneiss überhaupt beginnt 
indessen — wie ich bereits erwähnte — erst in den Hangendschichten eine 
grössere Bolle zu spielen. Hier tritt er gewöhnlich mit wenig Feldspath füh
rendem Glimmerschiefer auf. Der Gneiss ist entweder glimmer reicher, grauer



Gneiss, der schwarzen und weissen Glimmer führt, oder Phyllittgneiss, 
Chloritgneiss, an einigen Punkten Amphibolgneiss mit Granaten, am WSW 
Ab falle des «Bradutiu» gegen den Ogasiu terie Granititgneiss, oder endlich 
— in häufigen Zwischenlagen — Muscovitgneiss. Der Glimmerschiefer, der 
stellenweise als Granaten führender Muscovitschiefer erscheint, ist oft 
überreich an Glimmer und pflegt dann gleichzeitig stark der Verwitterung 
entgegenzugehen, vorwaltend ist er von mein’ halbkrystallinischem Typus.

Diese Gesteine gleichen bisweilen übrigens so sehr den ähnlichen 
Gesteinen der II. Gruppe, dass, wenn man nicht wüsste, dass man sich 
ziemlich weit im Hangenden der amphibolitischen Schiefer und Phyllite 
befindet, man glauben könnte, es mit den Schiefern der II. Gruppe zu thun 
zu haben.

Nester von peg mat bischer S trudur  sind im Glimmerschiefer und Gneiss 
der III. Gruppe häufiger anzutreffen. Auch die entgegengesetzte, aplitische 
Ausbildungsart ist zu beobachten. Granulit in dünnen Bändern ist an 
einigen Punkten ebenfalls zu sehen. Nest- und linsenförmige Ausscheidun
gen von pegmatitischer Structur zeigen sich besonders schön im 
Glimmerschiefer und Glimmergneiss am Wege, der am Süd- und SO-Ge- 
hänge des Délu Znameni, NW von Pattas hinzieht. Diese Ausscheidungen 
führen nebst den grossen Feldspäthen und noch grösseren Glimmertafeln 
Granat und viel Turmalin.

Auf dem Wege endlich, der am W. Gehänge der südlichen Verlänge
rung des «Verci pravo» (NNW von Prilipecz) dahinzieht, tritt Talkschiefer 
und Steatit als untergeordnete Einlagerung im Glimmerschiefer und Glim
mergneiss auf.

Von jenem Theile des Ciuhurediu-Bachlaufes an, der zwischen der 
«Tilva Rusului» und dem «Babinetiu» liegt, nach W und SW, d. i. bis zum 
Ministhaie, treten wieder die amphibolitischen Schiefer und Phyllite vor
herrschend auf, jedoch mit ganz anderer Streichungsrichtung, als die im 
Vorigen skizzirten Schiefer. Während nämlich die letzteren die in diesem 
Theile des Gebirges überhaupt herrschende NW-SO-liche Streichungsrich
tung zeigen, halten die zwischen dem Babinetiu und der Minis auftreten
den ganz überwiegend die WSW-ONO-liche Streichungsrichtung ein, stellen 
sich also ungefähr rechtwinklig gegen die Hauptmasse der östlicher gele
genen Schiefer.

Diese Erscheinung findet ihre Erklärung in einer Bruchlinie, welche 
in Süd am D.-Lolchi beginnend, im rechten Gehänge des Ciuhurediu- 
Baches bis zu den bei der Gote mit 371 aufgeschlossenen Schichten, 
von hier nach Nord aber im rechten Gehänge bis zu der zwischen Ciuhu- 
rediu-Bach und Vale Putna befindlichen, von Mediterranschichten gebil
deten, niederen Wasserscheide fortsetzt. Von hier aus dann nach West sich 
wendend, setzt diese Bruchlinie in den Graben am Nordgehänge des Babi-
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netiu (Höhencote 500 mj .) hinüber, von wo ich sie — soweit ich das Gebiet 
bis jetzt kenne—- bis zum Yale Putna verfolgen konnte, bei dessen mit 
340 mf . bezeichneten Höhenpunkte sie durchgeht.

Die SW-liche Fortsetzung dieser Bruchlinie konnte mein geehrter 
Freund J. B öckh schon vor mehreren Jahren im rechten Gehänge des Mi
nisthaies constatiren.

Diese von der östlichen Masse der I I I .  Schief ergruppe nach Süd herab- 
gedrehte Partie, deren Gesteinsschichten bis Bozovics hinab steil, stellen
weise vertical und auch überkippt zu sehen sind, ivar übrigens am Babi- 
netiu einem von N ord und Süd her rechtwinklig a u f die Streichungsrichtung 
wirkenden Seitendrucke ausgesetzt, demzufolge die wiederholte Synklinal- 
und Antiklinal-Faltung zu Stande kam, die ich auf diesem Berge bis zum 
Vale Putna beobachtete.

Die Grenze zwischen der II. und III. Schiefergruppe verfolgte ich 
nach Nord bis jetzt bis zu der auf Piétra Motovei gelegenen Poiana 
Preluca.

Beiläufig bis hierher zeigen unsere krystallinischen Schiefer bei im 
Ganzen vorherrschendem SW-lichem Einfallen N\Y-liche Streichungsrich
tung. Weiter nach Nord lassen die Schiefer der II. Gruppe bis Izvoru poiana 
mare — Tilva Nerganitia mare ein mehr SSW-liches Einfallen beobachten. In 
der Linie Poiana Strunga di Piétra — Nera (wo der Izvoru poiana mare in 
die Nera mündet), nehmen sie die südliche und vorwaltend SSO-liche Ein
fallsrichtung an, gehen also aus der NW-liehen Streichungsrichtung durch 
die WNW—OSO-liclie in die WSW—ONO-liche über, während näher zum 
Munte, von der Linie: Cracu rosu — Poianamare — Poiana Preluca (Tilva 
Nerganitia mare) an, bereits die SW—NO-liche Streichungsrichtung die 
herrschende ist. Diese hält auch am Munte bis Piétra Gozna an, auf welch' 
letzterer Spitze, sowie auf Piétra Semenik wieder die NW—SO-liche Strei- 
•chungsrichtung sich zeigt.

Gegen den Munte hin machen die Schiefer daher eine halbkreisförmige 
Drehung, während sie am Munte selbst, d. i. gegen Piétra Gozna hin, sowie 
auf Tilva Nerganitia mare — ähnlich wie im Süden — mit aufeinander 
senkrechten Streichungsrichtungen unvermittelt sich treffen.

Der Grund dieser letzteren Erscheinung ist gleichfalls in einer vor
handenen Bruchlinie zu suchen, deren Verlauf es mir — wie ich hoffe — 
im weiteren Verfolg meiner Arbeiten gelingen wird festzustellen.

Vom Alsmästhale nördlich, gegen den Munte Semenik hin vorgehend, 
sehen wir die krystallinischen Schiefer der II. Gruppe bis zum «Sau mike» 
mit durchschnittlich 42.5°, von hier bis zur «Tilva Nerganitia mika» im 
Durchschnitt mit 58°, von der durch letztere und die «Tilva eapi» bezeich
neten Linie NW-lich, d. i. bis zum Munte mit durchschnittlich 63-5°, am 
Munte selbst aber im Durchschnitt mit 07° einfallen, wobei zu bemerken
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ist, dass am Munte auch ein Einfallen mit 80—85° an mehreren Punkten 
zu beobachten ist.

Hieraus geht also hervor, dass unsere in Hede stehenden Schiefer 
nach Norden hin immer steiler sich aufrichten, welche Aufrichtung am 
Munte ihr M axim um erreicht.

Die Schiefer der III. Gruppe zeigen — abgesehen natürlich von deren 
eben erwähnter, gestörter Partie — nördlich bis zum Helisaghu-Bache, be
ziehungsweise bis zur Pietra Motovei, durchschnittlich ein Einfallen von 
39'6°, fa llen  im  Ganzen daher etwas flacher, als der entsprechende Theil der 
sie direct begleitenden, unterlagernden Schiefer der I I .  Gruppe.

NW von Pattas, am NNO-Abfalle des D. Znameni, beginnt Trachyt 
innerhalb der Gesteine der III. Schiefergruppe aufzutreten. Dieser Trachyt 
zieht sich dann in zusammenhängendem Zuge am Ostgehänge des «Ludo- 
vitia-Kückens in NW-licher Dichtung im Gebirge hinauf; in Ogasiu Pattasu 
mik fortsetzend, reicht er in einem von dessen Seitengräben bis auf die 
Wasserscheide zwischen Pattasbach und Og. terie hinauf (NO-lich der Höhen- 
cote 816 mj . des Bradutiu), von wo er, in den beginnenden östlichen Sei
tengraben des Og. terie hinabziehend, im letzteren eine kurze Strecke noch 
zu verfolgen ist, worauf er sehr bald verschwindet.

Der Trachyt durchbricht die Gesteine der III. Schiefergruppe, ohne 
in der Streicliungs- und Einfallsrichtung derselben oder in der Gesteins
beschaffenheit die geringste Veränderung hervorgerufen zu haben. Zwischen 
Ludovitia und Dazu ziehen die Trachyte vom rechten Gehänge des Pattas- 
Baches auch auf das linke Gehänge hinüber, wo sie indess am Südabfalle 
des Lazu sehr bald ihr Ende erreichen.

Sie sind oft stark zerklüftet, und zeigen häufig dünnplattige und 
schalige Absonderung; am SO-Abfall der mit 800 mJ bezeichneten Kuppe 
(westlich vom Lazu) lässt diese plattige Absonderung stellenweise SW-liches 
Einfallen wahrnehmen, wie die krystallinischen Schiefer, zwischen deren 
im Zusammenhang gelockerte Schichten, der Einfallsrichtung derselben 
entsprechend, das Trachytmaterial hineingepresst wurde.

Dieser Trachyt weist dem in meinem vorjährigen Berichte skizzirten 
gegenüber keinen wesentlichen Unterschied auf. Seine Structur ist im Gan
zen genommen etwas weniger deutlich porphyrisch, wie bei den längs der 
Nera durchbrechenden Trachyten, und er ist in öfteren Fällen mehr ver
wittert, wie die letzteren, doch ist sein Typus derselbe.

In der grauen oder hier häufig bläulichen Grundmasse ist der Feld
spath ( Plagioklas) der vorherrschende Gemengtheil; er ist oft schon ange
griffen. Nach ihm spielt — besonders im grauen Gestein — der Amphibol 
die Hauptrolle; im bläulichen Gesteine tritt dieser mehr in den Hinter
grund und beginnt mehr-weniger bereits zu verwittern. Nach dem Amphi
bol ist hervorzuheben der Biotit. Dieser zeigt sich öfter in kleinen Nestern
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ausgeschieden, aber gewöhnlich ist er in hexagonalen Blättchen und Schüpp
chen vorhanden; er beginnt gleichfalls oft schon zu verwittern. Der M ag
netit ist in diesem Gesteine nicht so selten, wie in dem voriges .Jahr skiz- 
zirten ; bisweilen ist er in schönen Oktaedern zu sehen. Der Quarz, der sel
tener ist, bildet hie und da grössere Körner.

Demnach ist dieses Gestein der von Dr. Hugo Szterényi * für die 
Trachyte der südlichen Gegend (zwischen O-(Alt) Sopot u. Dolnja-Ljubkova) 
aufgestellten Eintheilung nach, dem zweiten oder dem Biotit-Amphibol 
Plagioklas-Quarz-Trachyt-Typus zuzuzählen.

An den das Putna-Thal von Nord und Süd einsäumenden Gehängen, 
wie : am Südabfalle des Verci pravo, auf dem vom Höhenpunkte der Piétra 
alba mit 574 n) aus nach NNO zungenförmig vorgeschobenen Yorhügel, 
am langen Hügelrücken, der, nördlich von der 500 m' hohen Kuppe des 
Babinetiu gelegen, die im Vorigen erwähnte niedere Wasserscheide bildet, 
sowie 0- und SO-licli von der Cote mit 500 m], hier in isolirten Lappen, tre
ten die mediterranen Ablagerungen auf.

Der Complex dieser besteht — auf gleiche Weise wie der im Süden, 
gegen die Almás hin, das Grundgebirge begleitende mediterrane Schichten- 
complex — aus Schotter, Sand und Thon, in welchem Materiale in unter
geordneteren Einlagerungen geschichteter, weisser Trachyttuff, zum Theil 
in compacten Bänken, sowie zu Sandstein und Conglomerat erhärtete (ver
kittete) Partieen wiederholt zu beobachten sind. Der Schotter besteht über
wiegend aus Quarz, dessen Gerolle die Nussgrösse nicht zu überschreiten 
pflegen.

Diese Mediterranschichten führen — im Ganzen genommen — zu 
oberst Schalen von Landschnecken (kleine und grössere Helices, Glausilia 
sp.), tiefer (an mehreren Punkten) Pflanzenreste, u. A. den Zapfen einer 
Sequoia-Axt, unter diesen Pflanzenresten wieder H elix  -Geh äus e (gewöhnlich 
nur deren Bruchstücke, doch auch eine besser erhaltene, an H . robusta 
Beüss erinnernde Schale), zu unterst aber (in bläulichem Thone) lassen sie, 
bisweilen riesig-grosse, dickschalige Unionen vom Typus des U. Wetzleri, 
doch mit diesem nicht ident, mit Lignitpartieen zusammen beobachten.

Derartige Unionen brachte — wie bekannt — Böckh ** schon vor 
mehreren Jahren aus den Mediterranschichten des Almästhales.

Die Pflanzenreste sind namentlich in dem östlich der 550 "J hohen 
Kuppe des Babinetiu cc. á.5 mj mächtig aufgeschlossenen Tuff und dem 
unmittelbar darunter lagernden, grünlichgrauen, harten Thone sehr schön 
erhalten. Im Tuffe finden sich kleine, zarte, im Thon grössere Blätter.

Diese Sedimente der Mediterran zeit lagerten sich hier nicht in einem

* Mittheilungen aus dein Jalirb. d. kön. Ungar, geolog. Aust VI. Bd. p. 203.
Földtani Közlöny, VII. Jalirg. 1877, p. 383.

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. w/;



für sich abgeschlossenen Becken ab, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass 
sic mit den südlicheren, gleichartigen Ablagerungen der Almás ursprünglich 
in Zusammenhang waren, welcher Zusammenhang in Folge späterer Weg
waschung unterbrochen wurde. Hierauf deutet erstens der Umstand, dass 
dieselben, über die Wasserscheide zwischen Yale Putna und Ciuhurediu- 
Bach hinübergreifend, am Gehänge abwärts fast bis zum Ciuhurediu-Thale 
zu verfolgen sind, zweitens aber das Moment, dass sie im NO-lichen Theile 
des Babinetiu bis zu der höher als 500 m/ gelegenen Kuppe sich hinauf
ziehen, an deren beginnendem Südgehänge (gegen den 503 ^  hohen Punkt 
hin) ihre Spur sich verliert.

Den aus grossen Geschieben bestehenden diluvialen Schotter, mit 
dem sich untergeordnet auch Thon zeigt, fand ich auf jenem Bücken, der 
zwischen Og. Caraboia und Og. Vetrina einerseits, zwischen dem ersteren 
nnd dem Cinhurediubach andererseits die Wasserscheide bildet. Hier sitzt 
er — wie gewöhnlich — dem kristallinischen Schiefer auf, und an seiner 
bereits tiefer, gegen den Og. Vetrina hin, gelegenen Grenze sehen wir auf 
der Karte die Höhencote 654m) verzeichnet. In kleinen Partieen beobach
tete ich diesen Schotter — gleichfalls in bedeutender Höhe — auch am süd
lichen Ausläufer des Verci pravo.

Die muldenförmige Bildung, die in der Alpenregion überhaupt so 
häutig ist, fehlt auch am Munte Semenik nicht. Eine derartige muldenför
mige, von den herausstehenden Kuppen rings eingeschlossene, runde Ver
tiefung finden wir zwischen Piétra Gozna und der mit 1421 m. bezeichneten 
Kuppe, und eine zweite, ovale, südlich von dieser, SO vom «Grossen Adler
bad», die das rumänische Volk mit den umgebenden Kuppen zusammen 
treffend «Batunda» benennt. In diesen Terrainvertiefungen sprudelt eine 
ganze Beihe von krystallklares Wasser reichlich liefernden Quellen 
empor.

Das Wasser, welches ich mehrfach mass, zeigte eine Temperatur von 
+ 4U B. Nebenbei sei hier erwähnt, dass in dem diese Temperatur besitzen
den Wasser des «Grossen Adlerbades», das übrigens nichts als eine kleine 
Tümpelbildung ist, ausser den Adlern auch das an gewissen Tagen auf den 
Munte hinaufpilgernde Volk zeitig in der Frühe zu baden pflegt, welchem 
Bade am frühen Morgen dasselbe eine vorzügliche Wirkung zuschreibt. Die 
erstere muldenförmige Vertiefung liefert ihr Wasser dem Nerganitiabache, 
indirect daher der Nera, aus der zweiten entspringt direct die Nera. Der Boden 
dieser Vertiefungen ist ein Moorboden, die Moorvegetation dehnt sich ört
lich — wie beispielsweise in der Nähe der Piétra Gozna, südlich von die
ser — selbst über die Wasserscheide hinüber bis zu dem am jenseitigen 
Gehänge beginnenden Graben aus.

Schliesslich sei mir gestattet, der löbl. Oberverwaltung der priv. 
österr.-ungar. Staatseisenbahngesellschaft zu Besieza, sowie dem gesell
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schaftliehen Förster, Herrn H ugo H emel in Franzdorf, auch an dieser 
Stelle meinen verbindlichsten Hank auszusprechen für die zuvorkommende 
Bereitwilligkeit, mit der die genannte Oberverwaltung sowie H. H. D emel 
durch Ueberlassung des Forsthüterhauses am Münte, beziehungsweise 
durch Instandsetzung desselben, mich in der Erreichung meiner Zwecke 
zu unterstützen so liebenswürdig waren.
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V o n

Julius H alaváts.

Im diesem Jahre setzte ich die geolog. Aufnahme unmittelbar nörd
lich anschliessend an die im Vorjahre (Umgebung von Versecz) durchge
führte Aufnahme fort, und zwar in der Umgebung von Hajdusicza, Mora- 
vicza, Móriczföld, Königsgnad, Nagy-Zsám und Käkova, d. i. das Blatt
K. 14 der Specialkarte Ungarns. Dieses Blatt wurde auch im Ganzen geo
log. aufgenommen und für die Vervielfältigung und Herausgabe hergestellt. 
Ausserdem arbeitete ich noch weiter nördl. bis zum Flusse Berzava. Die 
Grösse des aufgenommenen Gebietes beträgt circa 29 □ Meilen.

Die geolog. Verhältnisse des oben umschriebenen Terrains, — das 
einen Theil des grossen ungarischen Neogenbeckens bildet, — sind sein- 
einfach. Die im Becken abgelagerten Schichten zeigen eine geringe Nei
gung gegen das Alföld hin, deren Ausbisse am Rande das Becken’s parallel 
in einer weitten Zone constatirbar sind. Den Rand des Beckens selbst 
erreichte ich nur an einem Orte, zwischen Nagy-Szurduk und Forotik, wo 
ein Trachytstock auftritt, das übrige Gebiet ist ganz von den Schichten des 
Beckens bedeckt. Die älteste Schicht bildet hier die Sand-Zone der politi
schen Stufe, die längs des östl. Theiles meines Aufnasmegebietes eine 
breite Zone bildet. Westl. von hier folgt gelber, diluvialer Lehm, der, gegen 
die Niederung zu, sanft abfallende Plateaux bildet; noch weiter westl. 
folgen die Sümpfe von Alibunär und Illäncsa, die gegenwärtig schon 
trocken gelegt sind.

Folgende Bildungen wurden in meinem Aufnahmsgebiet beobachtet:
1. Trachyt. Der Trachyt ist hier, wie bereits erwähnt, das älteste 

Gebilde am Rande des neogenen Meeres zwischen Nagy-Szurduk und 
Forotik. Der hier auftretende Trachyt ist lichtgrau mit mittelkörniger, 
granitischer Structur. Die makroskopischen Bestandtheile sind: 1. Plagio
klas, dieser ist vorherrschend, in Säulen entwickelt, oft mit Zwillingsstrei



40 i JAHRESBERICHT DER KÖN. TJNG GEOLOGISCHEN ANSTALT FÜR 1883.

fung, Farbe ist weiss; 2. Biotit, dessen kleine Blättchen, so wie 3. die Am- 
phibol-Säulchen, treten nur untergeordnet auf, desgleichen 4. Quarz.

Das Gestein ist daher ein Plagioklas-Biotit-Amphibol-Qmirz-Trachyt.
2. Neogen. Vom Neogen konnte ich hier nur das jüngste Glied, die 

pontische Stufe, und von dieser auch nur das Oberste — die Sand-Zone, 
constatiren.

Längs der östl. Grenze meines Aufnahmsgebietes, bei Iväkova, Marko- 
vecz, Kudricz, Laczunäs, Klopodia, Forotik, Ferendia, Nagy-Szurduk, 
Königsgnad und Füzes, tritt in einem breiten zusammenhängenden Zuge 
die pontische-Stufe zu Tage.

Bei Kudricza bildet den oberen Theil der Sand-Zone ein weisser, 
feiner, glimmeriger Quarzsand, worin auch gelbe Bänderung sichtbar is t; 
bei Laczunás aber, im Wasserrisse am nördl. Ende der Ortschaft, beobach
tete ich groben Sand, dessen Körner aus Quarz und Feldspath bestehen, in 
welchem, durch Kalkbindemittel, fantastische, gerundete Concretionen 
sich gebildet haben. Unter diesem Sande, und auch zwischengelagert, tritt 
eiü feinerer, eisenschüssiger, gelber Sand auf, der platte, eisenschüssige 
Croncretionen führt.

Einen ähnlichen, groben Quarz- und Feldspathsand beobachtete ich 
auch nächst Ferendia, hier fehlen aber die Concretionen.

Bei Füzes und Königsgnad kommt wieder feiner, weisser Sand vor, 
der zuweilen gelbe Zwischenmittel führt. Unter diesem Sande, südöstl. von 
Königsgnad, am Anfang des sogenannten Wolfsthals, folgt eine bläuliche, 
schon thonige Sandschicht, die sehr reich an guterhaltenen Fossilien ist. 
In meinem Aufnahmsgebiete ist das die einzige Localität wo ich Fossilien 
fand, aber diese Fundstelle ersetzt vollkommen den Mangel an Fossilien 
im übrigen Theile des Gebietes, denn dieser Fundort reiht sich würdig an 
die bekannten Localitäten von Badmanest, Langenfeld, Árpád, Bükkösd, 
Kurd und Kup an. Die hier gesammelte Fauna ist besonders dadurch 
hervorragend, dass deren Formen zumeist mit jenen der bekannten Locali
täten zusammen combinirt erscheinen; diese sind in vielen Beziehungen 
verwandt mit den Árpáder — und Bükkösder — (Comitat Baranya) und 
Kurder — (Com. Tolna) Formen, obwohl auch die Badmanester Fauna 
vertreten ist. In vieler Hinsicht nur dadurch, weil ich hier nicht sämmt- 
liche echten Formen jener Faunen fand, dafür aber solche angetroffen 
werden, welche die dort gefundenen Formen vertreten. So. z. B. lebte die 
Zierde von Kurd und Bükkösd, das Cardium cristagalH, B oth, nicht in 
diesem Gewässer, dieses ist aber durch eine neue Species vertreten, welche 
jener sehr nahe steht; das Cardium Majeri, M. H örn, von Árpád und das 
Cardium Winkieri, H al. von Langenfeld, ist durch eine Zwischenform 
vertreten u. s. w.

Der Fundort selbst ist am Ende des Wolfsthales, wo das Wasser an
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drei Stellen die Sandschicht gut aufgeschlossen hat. Ich sammelte darin 
folgende Fauna:

C a rd iu m  nov. sp . (verwandt mit C. cristagalli, R o t h .)

« Schmidti, M. H örn.
« seca m , F uchs ;
« a p er tu m , Münst.
« nov. sp . (Form von Kustély)

| M a je v i, M. H örn.
I W in k le r i ,  H al .

« nor. spec.
C on geria  c f . S ch rö k in geri, F uchs.

« tr ia n g u la r is ,  P artsch.
« rhom boidea , M. H örn.

P is id iu m  p r iscu m , E ichw .
V alen cienn esia  a n n u la ta , Rouss.
M e lo n o p sis  sp.
Im Liegend dieser faunaführenden Schicht, im Tikos-Wal de, beobach

tete ich einen thonigen, glimmerigen, graulichen Sand, bei Nagy-Szurduk 
wieder weissen und gelben alternirenden feinen, losen Quarzsand. Hier 
lagert der Sand unmittelbar auf dem strandbildenden Trachyt, der Cserno- 
vecz-Bach aber wusch sein enges Bett nicht im losen Sande aus, sondern 
im Trachyt.

H. Basalt. Spuren von vulkanischen Ausbrüchen während der ponti- 
schen Ablagerungen fand ich auch in meinem Aufnahmsgebiete. Zwischen 
Nagy-Semlak und Gattaja, am Hotter dieser zwei Gemeinden befindet sich 
der «Sümeg» Basaltkegel, der bisher in der Literatur* mit «Buttyin# 
bezeichnet wurde.

Der «Sümeg» ist eine aus dem diluvialen Plateau um 60 mj  relative 
Höhe hervorragende kleine, flache Kuppe, die durch die Weingartencultur 
so sehr verdeckt ist, dass man keine directen Beobachtungen machen 
kann, man muss sich mit den stellenweise aufgegrabenen Bruchstücken 
begnügen, aus denen man ersieht, dass wir es hier nicht mit dichtem felsi
gen Basalt zu thun haben, sondern mit blasiger Basalt-Schlacke, die eine 
eingehendere Untersuchung nicht zulässt.**

4. Diluvium. In den vorangehenden Jahren habe ich in meinen Auf-

*  H a u e r  F. Geologische Uebersichtskarte cler österr.-ungar. Monarchie, Blatt 
VIII. (Jahrb. d. k. k. Geolog. R. A. Band XXIII. i>ag. 99.)

** Am Scheitel der kleinen Kuppe ist ein rundes Loch, welches von dorti
gen Leuten irrthümlich für die Krateröffnung des Vulkanes gehalten wird. Dass 
dieses Loch kein Krater ist. beweist unzweifelhaft der Umstand, dass die Wandun
gen ausgemauert sin l , daher dies kein natürliches —; sondern ein künstliches 
Loch ist.



nahmsgebieten die Diluvial-Bildungen in 3 Abteilungen geteilt, d. i.
I. gelber Lehm, 2. Löss und 3. Sand, welche Bildungen ich auch in der 
nördl. Fortsetzung meines heurigen Terrains constatirte.

Der gelbe Lehm erstreckt sich auf der östl. Hälfte meines heurigen 
Aufnahmsgebietes im Hangend der pontischen Schichten und bildet 
Plateaux. Auf dem Hügelzuge zwischen Kakova und Forotik, östl. von 
Markovecz am «Kulme mare», «Gyalu Sans», als auch nördl. auf den 
Hügeln von «Grunin mare» in 200 ’"f Höhe über Meeres-Niveau traf ich 
noch 3 isolirte Vorkommnisse, deren Lagerungsverhältnisse aus dem bei
stehenden Profil ersichtlich sind.

Die Hauptmasse dieses Gebildes selbst ist nördl. von Nagy-Sredistye 
und bildet eine zusammenhängende breite Zone über Kis-Zsám, Laczunäs, 
Nagy-Zsám, Klopodia, Ferendia, Füzes, Móriczföld bis zum Flusse Ber- 
zava, welche von da am linken Flussufer zwischen Gattaja, Nagy- und 
Kis-Semlak, Berekucza, St. György, Butyin, Perkoszova, Denta, Dézsán- 
falva, Sztämora und Moravicza, als ein breites, sanft gegen die Ebene sich 
neigendes Plateau auftritt, aus welchem sich die Basaltkuppe «Sümeg» 
erhebt.

Auch hier beobachtete ich jenen gelben, zuweilen bräunlichen, etwas 
sandigen Lehm mit Bohnerzen und Mergel-Concretionen, wie ich dies in 
meinen vorangehenden Aufnahmes-Berichten * aus der Umgebung von 
Versecz erwähnte.

Löss und Sand verbreitet sich im südwestl. Theile meines Aufnahmes- 
Terrains und bildet die Fortsetzung der Vorkommnisse bei Károlyfalva 
undDolova, wie ich dies in den betreffenden Berichten andeutete. Eben dort 
erwähnte ich auch, dass im südl. Theile des Temeser Comitates der Löss 
mit dem diluvialen Sand und dem sich daraus bildenden Flugsand 
angrenzt sowohl von Norden, als auch von Süden. Diese Gebilde traf ich 
im heurigen Aufnahmes-Terrain nur wenig verbreitet an, da sich dort nur 
der nördl. Lösszug erstreckt, der sich bis Alibunär ausdehnt. Hier wird der 
Lösszug unterbrochen und bei Alibunär, Petrovoszelo und Szeleus trifft 
man nur den Sand an, aber von da weiter, zwischen Szeleus und Illancsa 
kommt wieder der Löss vor, dessen Verbreitung gegen Westen die fortzu- 
setzende Aufnahme festzustellen hat.

5. Alluvium. Im westl. Theile meines Aufnahmes-Gebietes erstrecken 
sich jene alluvialen Niederungen, welche uns unter dem Namen «Sümpfe 
von Alibunär und Illancsa." bekannt sind.

Diese Sümpfe sind gegenwärtig schon zum grossen Theile entwässert 
und es befinden sich mehrere Ortschaften auf diesem Terrain. Ein Consor
tium von Holländern geht daran, den restirenden, mit wenig Wasser

Földtani Közlöny, XIII. Band pag. 155.
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bedeckten Theil (Wiesen) zu entwässern ; zu diesem Zwecke wurden zahl
reiche Canäle gezogen, in welchen der Untergrund gut aufgeschlossen 
wurde und ich hatte die günstige Gelegenheit zahlreiche Beobachtungen 
zu machen.

Unter dem nur 1 0 — 2 0  betragenden Humus folgt zumeist ein
gelber sandiger, lössartiger Lehm vor, der mit Säure behandelt stark 
braust. Diesen Lebm beobachtete ich in den Ziegeleien der Ortschaften und 
in den meisten Abzugcanälen, dort wo diese in den flacheren Theilen durch
ziehen ; während in den, zwar gering, aber hoher gelegenen Theilen, 
insbesondere im östl. Theile des «Alibunärer Sumpfes» weisser Quarzsand 
ansteht. In diesem Sande, im Canale nahe der holländischen Colonie, 
fand ich P a h id in a  v iv ip a r a ,  L amk.

In den Alibunärer Sumpf selbst mündet nur ein kleiner Bach — Mora- 
vicza — der aus den Sanden der pontischen Stufe entspringt, und das Bett 
selbst vertiefte sich im gelben Lehm, und bei German fliesst dieser über 
ein ausgedehntes Schlämmgebiet, indem er die im hügeligen Terrain 
gesammelten Wässer ab führt. Die Ablagerungen dieses Baches sind auch 
sehr sandig, so beobachtete ich noch bei Yatina im Sumpfreviere von 
Alibunär, mächtigere und grobkörnige Sandablagerungen.

Diese an der Oberfläche gemachten Beobachtungen werden durch 
das Profil eines artesischen Brunnens, aus dem wir die Aufeinanderfolge der 
auch tiefer gelegenen Schichten ersehen, ergänzt. Auf dem Grunde der 
Dampfmühle zu Zichyfalva bohrte im Herbste 1883 der wackere Indu
strielle -Julius Seidl aus Versecz, der in Versecz selbst schon mehrere 
Bohrlöcher mit Erfolg abteufte, einen artesischen Brunnen, um für den 
Dampfkessel der Mühle reines Wasser zu erhalten. Das Profil dieses Bohr
loches und einen Theil der Bohrproben stellte mir genannter Herr freund- 
lichst zur Verfügung, wofür ich ihm auch hier viel Dank sage.

Der Bohrer durchteufte hier folgende Schichten:
2*84 m] gelber, lössartiger Lehm mit kleinen Glimmerschuppen, sandig 

und mit Säure stark brausend, den ich auch zu Tag beobachtete.
1 *26 « gelber, mit viel Glimmer gemischter feiner Quarzsand.
1 '21 « gelber, theilweise rostbrauner, glimmeriger, feiner, thoniger Sand- 

Diese zwei Schichten wäre ich geneigt als die Fortsetzung jener 
bei Vatina beobachteten Sandablagerung zu halten.

095 « bläulicher, theilweise rostbrauner glimmeriger Thon ;
4*75 « aschblauer, mit Säure brausender Thon ;

11*21 « gelber Lehm (Bohrprobe fehlt);
18*01 « gelber Thon mit Mergelconcretionen (die Bohrprobe fehlt, trotz

dem ist kein Zweifel, dass diese zwei Schichten den unteren 
bohnerzführenden, mit Mergelconcretionen erfüllten Thon ver
treten.



4'74 m/ aschfarbiger, mit Säure brausender Tbon ;
0-63 « dunkelbrauner Tbon mit Pflanzen- und Molluskenschalen-Trüm- 

mern gemischt, der mit Säure braust;
4-43 « grünlicher Thonmergel,;
6*00 « gelblicher, theilweise bläulicher Tbonmergel;
1*90 « bläulicher, sandiger, glimmeriger Thonmergel: 

x « blauer Sand (Bohrprobe fehlt).
57-98 Meter.

In dieser Schichtgruppe sind die ersten 5, zusammen 11*06 mJ dicken 
Schichten, Bildungen der Gegenwart.

Die folgenden 4 Schichten, zusammen 34*59 mj  diluviale Bildungen; 
die noch tiefer folgenden 3 Schichten zusammen, 12-33 mj dick, rechne ich 
zur pontischen Stufe, obzwar sich diese petrografisch von den zu Tage 
beobachteten oberen pontischen Schichten unterscheiden. Ich bedaure sehr, 
dass ich für diese Ansicht nur meine individuelle Ueberzeugungen aufbrin
gen kann, da es an Fossilien fehlt, aber diese auf das äussere Aussehen der 
Gesteine hasirte individuelle Ueherzeugung ist so fest, dass ich glaube, dass 
glücklichere Umstände dies nur bestätigen werden.

Die Menge des Wassers, welche aus dem Bohrloche in 24 Stunden 
strömt, beträgt 36,000 'Mfa mit einer Temperatur von 13° R., und die 
Wassersäule steigt im Rohre 9 rnj  über Tag.

Den Alibunärer Sumpf bedeckte einstens nur seichtes Wasser, seihst 
an den tiefsten Stellen war der Wasserspiegel kaum 2 mf  hoch. Solange der 
Alibunärer Sumpf unter Wasser stand, wuchs Schilf darauf, dass aber nicht 
«läp» bildend war; das Schilf wurzelte im Grunde und war im Allgemeinen 
nicht torfbildend. Pokorny, * der sich eingehender mit den ungarischen 
Torfmooren beschäftigte, erwähnt aus unserem Gebiete nur den zwischen 
Paulis und Ylajkoväcz gelegenen Theil als angeblich torflührend. Ich 
hatte nicht Gelegenheit dieses Vorkommen zu constatiren.

Im «Uläncsaer Sumpf» aber, der als Alluvialgebiet des Berzavafiusses 
betrachtet werden kann, waren die Bedingungen der Torfbildung da und in 
der That nächst der Gemeinde Sändorfalva (Sandorf) gewann man noch zu 
Anfang dieses Jahrhunderts Torf. Dieses Torfvorkommen wird aber heute 
nur noch geschichtlich in Evidenz gehalten. — Schon P okorny schreibt 
darüber (1. c. pag. 120.) «Es ist grösstentheils ausgebeutet und zum Theil 
durch Erdbrände und Umackerung zerstört.»

Dieses in der Literatur wiederholt erwähnte Torfvorkommen, hätte 
ich sehr gerne constatirt, ich liess daher an mehreren Stellen bei Sändor
falva und Ürményháza, wo angeblich Torf vorkam, Grabungen anstellen,.

* P okorny. Untersuchungen über die Torfmoore Ungarns (Sitzb. der k. k.. 
Akad. d. Wiss. Band XLHL Abtb. I. pag. 57.)
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ich traf jedoch nirgends Torf. Wohl aber einen mit verwesten Pflanzenthei- 
len stark gemengten, schwarzen, fetten Moorthon.

Mein Bestreben, dieses Torfvorkommen zu constatiren, wurde von 
dem ev. Geistlichen in Sándorfalva, Herrn Adolf Kernuch, wesentlich 
unterstützt, wofür ich ihm auch hier bestens danke.

4 0 9

7 .  G E O L O G I S C H E  A U F N A H M E  D E S  P I L I S - G E B I R G E S  U N D  D E R  
B E I D E N  « W A C H T B E R G E » )  B E I  G R A N .

Von

Dr. F ranz S chafarzik.

Im verflossenen Sommer führte ich die geologische Aufnahme des 
zwischen den durch Herrn M. H antken (Braunkohlengebiet von Dorogh, 
Tokod, Sarisáp) und Dr. A. Koch (St.-Andrä-Yisegrader Trachytgruppe) 
geologisch bereits aufgenommenen Gebiete sich keilförmig hineinschiebenden 
Pilis-Bergzuges und der Gruppe der beiden «Wachtberge» hei Gran durch.

Der Bergzug des Pilis beginnt nördlich der Ortschaft Pilis-Szántó und 
zieht von hier aus mit einem allgemeinen NW-liclien Streichen, Pilis-Szt.- 
Kereszt zur Hechten lassend, zwischen Pilis-Szt-Lélek und Kesztölcz gegen 
Gran. Die natürlichen Grenzen desselben sind an der NO-lichen Seite der 
«Három forrás »-Bach, dessen meist trockener Hauptgraben bis an den «zu den 
zwei Buchen» genannten Sattel,* welcher zugleich die Wasserscheide zwischen 
den nördlich und südlich ablaufenden Wässern bildet, hinanreicht; ferner 
das enge in NW-licher Pachtung verlaufende Thal von Szent-Lélek. Die 
SW-liche Grenze des Pilis-Zuges dagegen bildet das breite Dorogher Thal.

In orographischer Beziehung ist der im engeren Sinne Pilis genannte, 
nach allen Seiten hin schroff abfallende, 757 m! hohe Gipfel am südöstlichen 
Ende des Zuges die bedeutendste Erhebung welcher am bequemsten von Pilis • 
Szent-Kereszt aus erstiegen werden kann. Von diesem Punkte, dessen relative 
Höhe 500 rnj  übersteigt, eröffnet sich gegen Osten eine prachtvolle Aussicht auf 
die nördlich und nordöstlich gelegene bewaldete Donau-Trachyt-Gruppe, gegen 
Süden auf das Ofner Bergland und gegen Westen auf das an Braunkohlen 
reiche Berg- und Hügelland der Umgebung von Tokod, Dorogh, Csolnok, 
Sárisáp u. a. Orten. Von diesem Punkte aus bemerken wir ferner, dass der 
Pilis selbst kein isolirter Gipfel oder schmaler Rücken, sondern ein ungefähr

breites welliges Plateau ist, auf welches einzelne, vom Plateau aus be
trachtet wie Hügel erscheinende Kuppen aufgesetzt sind. Die Ränder dieses 
Plateaus stürzen jäh, mitunter mit nackten Kalkwänden und von kurzen

* P e t e r s  irrthümlicher Weise: «zu den zwei Backen». Geol. Studien aus 
Ungarn. Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 1859. p. 483.



Wasserrissen durchfurcht in die umliegenden Thäler nieder. Wenn wir vom 
Triangulations-Punkte aus in NW-licher Richtung das Plateau verfolgen, so 
stossen wir in geringer Entfernung auf eine zweite Erhebung, welche auf der 
Generalstabskarte (1 : 28,800) ebenfalls als «Pilis» bezeichnet ist und nörd
lich dieser auf eine dritte namenlose Kuppe. Nördlich dieser letzteren befin
det sich im südlichen Theile des Pilis der einzige Sattel, in welchem ein 
Waldweg sowie auch der Fusssteig von Pilis-Szent-Kereszt nach Kesztölcz 
hinüberführt. Dieser Sattel wurde mir von meinem Führer als «Simon ha
lála» bezeichnet. Nördlich von diesem Sattel erheben sich in einer Gruppe 
abermals drei Kuppen, deren südlichste den Namen «Nagy-Szoplak» führt, 
während jene am nordöstlichen Rande des Plateaus gelegene als «Kis-Szop
lak» und die nördliche, eine sich steil oberhalb Szent-Lélek erhebende Dolo
mit-Wand als «Fekete kö» bezeichnet wird.

Bis hielier hält unser Plateau ein NNW-liches Streichen ein, hier alter 
— in dem ziemlich tief eingeschnittenen Sattel südlich von Szent Lélek, — 
bricht sich dasselbe und geht plötzlich in ein WNW-liches über, welches es 
von da an constant his an sein äussertes NW-liches Ende beibehält. Die 
weitere Fortsetzung des Pilis-Zuges ist anfangs ebenfalls ein ca. I V2 Vfm brei
tes Plateau, welches aber bald in zwei sich an den Rändern erhebende mit 
einander parallel laufende Rücken übergeht, welche durch eine Einsenkung 
von einander getrennt werden. Dieser Uebergang steht mit den geologischen 
Verhältnissen in vollem Einklänge. Jener Rücken, welcher als die Fortset
zung des SW-lichen Randes des Plateaus erscheint, sind die sich nördlich von 
Kesztölcz steil erhebenden 200—250 m) hohen * nackten weissen Kalkwände, 
welche von den dortigen Bewohnern als « Veika Skala», deren NW-liclies 
Ende aber als «Bela Skala» bezeichnet wird; der nordöstliche Rand des Zuges 
dagegen wird vom «Fekete hegy», und «Fehérkő» beide westlich von Szent- 
Lélek gebildet. Letzterer ist ein nackter aus dem Szent-Lélek-Graner Thale 
von Weitem her sichtbarer Felsen, dessen höchster Punkt 568 nnj  über dem 
Meeresspiegel liegt. Weiter NW-licli von diesen zwei Kuppen befindet sich der 
bedeutend niedrigere «Hamvaskö» (452 mj) und der «Kiskö» (402 mj), als 
letzte Erhebung des aus Dolomiten und älteren Kalken bestehenden Pilis- 
Zuges.

In der früher erwähnten Einsenkung zwischen diesen beiden secundären 
Zügen befinden sich zwei Gräben, welche die Niederschläge dem Thale zufüh
ren, der eine entspringt an der S-Seite des «Fekete hegy», geht anfangs west
lich und später nordwestlich bis an den Rand des Plateaus von wo aus dann 
ein steiler, tief eingeschnittener Riss in das Szent-Léleker Thal hinabführt; 
der andere Graben beginnt an der Nordseite der «Yelka Skala» und senkt

* Relative Höhe der Wände über den Weingarten-Hügeln von Kesztölcz, ZA der 
Yelka Skala 505 m/ , der Bela Skala 42 4 ’"/.
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sich von liier mit massigem Gefälle zwischen der Gruppe der Babos-Berge 
und dem Säroser Thal "zum Niveau des Szent-Leleker Baches nieder.

An das ältere Kalk-Gebirge des Piliszuges schliesst sich gegen NW die 
niedrige Hügelgruppe der «B abos hegyek» a n , welche aus mit Löss über
deckten, an zahlreichen Punkten von Trachyten durchbrochenen tertiären 
Formationen bestehen.

Westlich der «Babos hegyek» erhebt sich durch eine Flugsandzone 
getrennt die aus einzelnen Kuppen und Hügeln bestehende Gruppe der beiden 
«Wachtberge». In dieser Gruppe ist jedenfalls die wichtigste Erhebung jener 
ungefähr blos 2/3%, lange Bergzug, dessen eines dem Pilis zugekehrtes Ende 
durch den «N a g y  S trázsahegy»  (Grosser Wachtberg), das entgegengesetzte 
aber durch den « K is  S trá zsa h eg y»» (Kleiner Wachtberg) gebildet wird. Dieser 
kleine Zug besitzt dasselbe Streichen wie die NW-Hälfte des Pilis (WNW) 
und besteht aus, sich auf einzelne stellenweisse hervorguckende Dachstein- 
Kalkpartien stützende alttertiären Gebilden. Eine ebenfalls hervorragendere 
Bolle spielt in dieser Gruppe der aus Trachyten bestehende «t íá b szk y  hegy.» 
Bings um die beiden Wachtberge befinden sich noch einige ganz niedrige, 
theilweise mit Flugsand überdeckte Hügel, welche ebenfalls tlieils aus altter
tiären Sedimenten, tlieils aber aus Trachyten bestehen.

Dies wären kurz die orographisehen Verhältnisse des Pilis-Zuges und 
der ihm gegen die Donau zu vorgeschobenen Wachtberge. Mit Ausnahme 
dieser letzteren und der Steilwand gegen Kesztölcz ist der ganze Bergzug 
dicht bewaldet was die geologische Aufnahme bedeutend erschwerte.

Auf dem durchforschten Gebiete finden sich obertriassische, rhaetische, 
liassische, tertiäre, quaternäre und  recente Bildungen vor.

Bevor ich alter zur eingehenderen Besprechung dieser Formationen 
übergehen würde, halte ich es für eine angenehme Pflicht dem Director 
unserer Anstalt und Sectionsrath Herrn -Johann B öckh und dem Herrn 
Dr. K arl H ofmann , erstem Chefgeologen, für die liebenswürdige Freundlich
keit, mit der sie mich bei der Bestimmung des palaeontologischen Materiales 
unterstützten meinen ehrerbietigsten Dank auszudrücken; — ebenso dem 
Universitätsprofessor Herrn M ax im ilian  von H antken  , der mir speciell bei 
der Untersuchung der Foraminiferen und dem Studium der Kalksteindünn
schliffe hilfreich an die Hand ging. Ferner sei es auch an dieser Stelle gestattet 
dem trefflichen Kenner des zu beschreibenden Gebietes, Herrn Advocaten 
J ohann B urány in Gran, der mich auf einzelne Punkte aufmerksam machte 
und mir manches über das Ergebniss von in früheren Jahren ausgeführten 
Kohlenschürfungen mittheilte — sowie auch Herrn A nton T sc h e b u l , Director 
der Doroglier Kohlengruben, für die freundliche Unterstützung, die er mir 
gelegentlich der Untersuchung einer am Pilis entdeckten Höhle angedei
he liess, meinen herzlichsten Dank auszusprechen.
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Mesozoische Gruppe.

I. System der Trias.

Gesteine, welche der Trias zuzurechnen sind, kommen auf unserem 
Gebiete blos im Thale unterhalb Szent-Lélek, und zwar auf beiden 
Gehangen desselben, einander gegenüber vor. Der von Gran nach Szent- 
Lélek führende Weg theilt sich an der Südseite des aus granatführen
dem Trachyt bestehenden «Nagy Cserepes»-Berges entzwei; während der 
eine (der «Feichtinger-Weg») am rechten Ufer des Baches bleibend im 
Bogen die kleinen Thalweitung unmittelbar vor Szent-Lélek erreicht, setzt der 
andere über die Cserepesei* Brücke auf das linke Ufer des Baches hinüber 
und führt durch den Wald directe in die erwähnte Thalweitung. Wenn wir 
nun diesen letzteren Weg verfolgen und nach 500—600 Schritten von der 
Brücke an gerechnet in des Bachbett hinabsteigen, so stossen wir unfehlbar 
auf eine Partie dunkler bituminöser, dichter, wohlgeschichteter Kalksteine, 
deren 10—30 dicke Platten unter einem Winkel von 40° gegen SW ein
fallen, die aber alsbald unter einem eocänen sandigen Tegel verschwinden. 
Leider muss ich diese Kalke als versteinerungsleer bezeichnen, da es mir trotz 
eifrigen und wiederholten Suchens nicht gelang, darin auch nur eine Spur von 
Petrefaeten aufzufinden. Was die Verbreitung dieser Schichten anbelangt, so 
kann man dieselben am rechten Bachufer längs derselben in einer Ausdeh
nung von 400—500 Schritten, so wie auch am Gehänge noch ein ziemliches 
Stück weit hinauf verfolgen, wo sie dann weiter gegen Norden von oligocänen 
Sandsteinen überlagert werden, während sie am linken Baclmfer von dem 
erwähnten eocänen Tegel überdeckt sind. Stünde uns kein günstigerer Auf
schluss zur Verfügung, so würden wir mit dem in Bede stehenden Kalk
steinen schwerlich ins Beine kommen, zum Glück aber stiess ich am Fusse 
des linken Thalgehänges auf dieselben bituminösen Kalke, und zwar unter 
ganz anderen stratigraphischen Verhältnissen.

Am Fusse des Fehérkő und des Feketehegy befinden sich dieselben 
dunkeln bituminösen dichten, stellenweise, besonders in den unteren Partien 
zerfressen,* aber dünner geschichteten Kalke in einer Erstreckung von 
I ba V((l, mit einem ganz entgegengesetzten Einfallen. Die Bichtung dessel
ben wechselt an mehreren Punkten zwischen NNO und NO (bora A—3) unter 
einem Winkel von 30—40°, so dass dieser Complex mit den im Bache bê - 
findlichen Schichten eine von OSO nach WNW streichende Synclinale bildet, 
welche, so weit es die mangelhaften Aufschlüsse zu sehen gestatteten, mit

* Z. B. am Fasse des Fehérkő in südlicher Richtung über der kleinen Trachyt- 
ernption.
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alttertiären Schichten, einem tief liegenden eocänen Tegel und unteroligocä- 
nem Sandstein ausgefüllt ist.

Petrefacte fand ich zwar auch an dieser Stelle nicht, doch gelang es, den 
steilen Abhang hinauf klimmend, festzustellen, dass die bituminösen Kalke von 
einem mehrere hundeil; Fuss' mächtigem Dolomitcomplex und dieser wieder 
von versteinerungsreichen Dachsteinkalkbänken überlagert werden. Aus dieser 
Reihenfolge der Schichten geht hervor, dass die bituminösen Kalke älter als 
die rhetischen Dolomite sind und aller Wahrscheinlichkeit nach der oberen 
Trias angehören. In den Alpen sowohl, wie auch üi dem benachbarten Bakony 
werden die Hauptdolomite von mehr oder weniger bituminösen, gut geschich
teten Mergeln, Kalkmergehi oder Kalksteinen unterlagert: im Bakony sind es 
der Füreder Kalkstein und der Yeszprimer Mergel, in den Alpen die Raib- 
ler Schichten, die Wetterstem-, Esinokalke u. A. Aus Mangel an Petrefacten 
muss natürlicherweise von einer genauen Identiticirung unserer Kalke mit 
einer oder der anderen dieser Schichten Umgang genommen werden. Eine 
annähernde Vergleichung konnte daher nur nach petrographisehen Merkmalen 
versucht werden. Im Dünnschliffe zeigen unsere Kalke eine Unzahl von rund
lichen und schlauchförmigen Gebilden welche nach der freundlichen Mitthei
lung Prof. H antken’s Algen sind, welche vorzüglich die Gesteine der oberen 
Trias und des rhetischen Systemes characterisiren. Foraminiferen fehlen 
gänzlich. Ganz die ähnliche Structur zeigt unter dem Mikroskop der dunkle 
Esinokalk welchem unsere Kalke auch makroscopisch zum Verwechseln 
ähnlich sind.

Die Herren H aler  und S tä c h e , denen wir nach P e t e r s  die erste 
geologische Detailaufnahme und Beschreibung des in Rede stehenden Gebie
tes verdanken, verzeichneten das Vorkommen dieser bituminösen Kalke nicht.

Im Vértes und in der Ofen-Graner Berglandschaft kennen wir bis jetzt 
nur noch euren einzigen Punkt, wo der Hauptdolomit von älteren Kalksteinen 
unterlagert wird; und zwar im Schönthal bei Alt-Ofen, wo in dem am 
Fusse des Mathiasberges befindlichen Steinbruche unter dem Dolomite ein 
grauer hornsteinreicher Kalkstein hervorguckt, auf welchen bereits dr. K arl 
P e t e r s  * und später dr. K arl H ofmann ** aufmerksam machte, welcher 
nach J. B oeckh  in petrographischer Beziehung dem im Bakony vorkommen
den obertriassischen H a lob ia  L o m e lli führenden Kalke am nächsten steht.

II. Rhaetisches System.
1. D er H a u p td o lo m it. Das Liegende des Hauptdolomites, die eben 

besprochenen bituminösen Plattenkalke sind blos im Szentléleker Thale

* Dr. K arl P e t e r s . Geol. Stud, aus Ungarn Jahrb. d. k. k, geol. R. A.
1857. p. 308.

** Dr. K arl H ofmann . Die geolog. Verh. des Ofen-Kovaesier Gebirges. Mitth. 
aus dem Jahrb. d. ung. geol. Anstalt. 1. p. 166.
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bekannt, über denselben folgt am südwestlichen Gehänge des Thaies der 
Hauptdolomit, dessen ungeschichtete Felsblöcke sich auffallend von den 
dünnplattigen bituminösen Kallóén unterscheiden. Der Abhang aber ist hier 
so steil, dass man den Dolomit blos an einigen Stellen erreichen kann. Die 
Farbe desselben ist licht grau, seine Structur feinkörnig, wie die des Hut
zuckers. Organische Feste waren in demselben mit freiem Auge weder hier, 
noch an anderen Stellen zu entdecken. Unter dem Mikroskope erweist sich 
derselbe als ein Aggregat von Körnern mit rhomboedrischer Spaltbarkeit, die 
nie eine Zwillingsstreifung besitzen. Ein Gehalt an Calcit als Gemengtheil ist 
daher ausgeschlossen, womit auch jene Beobachtung übereinstimmt, dass die 
Dolomitstücke mit verdünnter Säure nicht im Geringsten brausen. Calcit 
kömmt hin und wieder in Adern als secundäres Product vor. Auffallend ist, 
dass in den Dünnschliffen des Dolomites trotz dessen krystallinischer Structur 
dieselben kugeligen Gebilde dem Gesteine ein mikroconglomeratartiges Ausse
hen verleihen, wie den im Früheren besprochenen bituminösen Kalken. Diese 
einzigen Spuren von Organismen, welche nach H antken ebenfalls als Algen zu 
deuten wären, heben sich vom übrigen Gestein durch ihr ferneres Korn und 
ihre dunklere Farbe ab. Ich halte es an dieser Stelle für nicht uninteressant 
zu erwähnen, dass bereits A. I n o str a u zeff* im Dolomite bei Pudogorski 
(Gouv. Olonetz, Russland) kleinere und grössere kugelige Einschlüsse fand 
die derselbe ebenfalls für organische Ueberreste zu halten geneigt ist, aber 
über ihr eigentliches Wesen ebenfalls nichts Näheres zu sagen weiss.

Der Dolomit nimmt in der Mitte dieses steilen Abhanges, dessen rela
tive Höhe bei 400 m] beträgt, wenigstens 150—400 inJ ein, welche Zahl im 
grossen Ganzen auch der Mächtigkeit desselben entsprechen dürfte. -lener 
nackte Felsen, genannt Fehérkő, welcher von der von Gran herführenden 
Strasse schon von Weitem sichtbar ist, fällt in diese Dolomitzone.

Der Dolomit tritt im Pilis-Gebirge noch an zwei Stellen, aber hier als 
tiefstes aufgeschlossenes Gebilde zu Tage. Der eine Punkt befindet sich süd
lich von Szent-Lélek, wo der Dolomit eme ca. 300 W hohe Felswand, den 
«Fekete kő» bildet, an dessen Fuss derselbe eine grosse Neigung zur Grus
bildung zeigt. Eme Schichtung konnte ich hier ebenfalls nicht wahrnehmen. 
Diese Dolomitpartie muss unbedingt durch einen Vorwurf in ihre gegen
wärtige Lage gekommen sein, da sie sich mit den Dachsteinkalken, welche 
die Umgebung dieses Felsens bilden, in gleicher Höhe und scheinbar im 
Hangenden derselben befindet.

Der zweite Punkt ist die Südspitze des Pilis-Berges,** Der Pilis sendet 
nämlich zwei ganz kurze steile Rücken in SSO-licher Richtung gegen Pilis-
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* A. I n o str a u ze ff . Studien über metamorphosirte Gesteine im Gonvernement 
Olonetz. Leipzig 1879, p. 7.

** Bereits auf KocAschem Aufnahmsgebiet.
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Szántó; am Fusse des westlichen nun tritt der grösstentheils grusige 1 )olo- 
mit als Liegendes des Pilis-Massivs in deutlichen Schichten zu Tage, welche 
wie die darüberfolgenden Kalksteinbänke; nicht ganz im N (liora 23) unter 
einem Winkel von 22° einfallen. Der Uebergang in den Dachsteinkalk ist 
nicht scharf markirt. Wenn das relative Alter dieser beiden Gesteine zu 
einander, wie es vor nicht allzulanger Zeit in der Ofner Gegend noch der Fall 
war, überhaupt noch fraglich wäre, so würde dieser Punkt vorzüglich geeig
net sein die Lösung der Frage herbeizuführen.

2. Der Dachsteinkalk. Entschieden ist es dieses Gebilde, welches dem 
Pilis seinen eigentliümlichen alpinen Character verleiht. Bereits P e t e r s  sagte, 
«dass man der geringen Erhebung vergessend sich auf die Gipfel des Dach
stein oder Tännengebirges versetzt meint.» Die hier vorkommenden Gesteine, 
die zahlreichen Störungen, die steilen nackten Kalkstein-Felswände gemah
nen an alpine Verhältnisse, der Unterschied zwischen hier und dort 1 »estelit 
blos darin, dass, während wir in den Alpen des ganze Gebirge vor uns hallen 
wir hier auf seinen blos noch (»00-—700 mj über des tertiäre Hügelland 
hervorragenden Gipfeln stehen.

Der Dachsteinkalk besitzt in unserem Gebirge dieselbe überaus fein 
krystallinische, dichte Structur wie im Ofner Berglande; seine Farbe ist 
besonders auf den Yerwitterungshächen schneeweiss. gewöhnlich aber hat er 
einen Stich ins gelbe braune oder röthliche, was von einer geringen Menge 
fein zertheilten gelben oder aber in den meisten Fällen rőtben Tliones her
rührt. Diese geringen Thonmengen concentriren sich im Verlaufe der Verwit
terung auf den Klüften und den Absonderungsfiächen der dicken Bänke, und 
bilden daselbst eine dünne Schichte eines Bol-artigen Materiales. Ich kenne 
in der nächsten Umgebung des Pilisberges mehrere Punkte, wo wirkliche 
Bole zur Ausbildung gelangten. Eine 3 m] breite und mehrere Meter hohe 
stockartige Ausfüllung von reinem Bol befindet sich zwischen Pilis-Szt- 
Kereszt und Pomäz am Ende des Leskova-Grabens in der Nähe der Pomäzer 
Kalk-Oefen (200—300 Schritte nördlich von denselben) im Dachsteinkalke. 
Es ist dies ein dunkelrothes, dichtes, homogenes Material mit nmschligem 
Bruch, im trockenen Zustande von ziemlicher Consistenz, welches aber im 
Wasser unter lebhaftem lauten Knistern zu einer rőtben tlionigen Masse 
zerfällt. Dieser Bol wurde bis jetzt in industrieller Hinsicht noch nicht ausge
beutet. Auch kenne ich den Bol an secundärer Lagerstätte in der an der 
Oberfläche befindlichen aus Trümmern bestehenden Partie des unteroligocä- 
nen «Lindenberger« Sandsteines, welcher das Kalkstein-Massiv des Pilis am 
Fusse desselben mantelförmig umgibt. -Ja selbst die dünne Erdschichte welche 
sich am Pilis über dem Kalksteine befindet, ist ein rother eisenoxydreicher 
Thon (terra rossa). Dieselbe ist am besten auf der kahlen südlichsten Kuppe 
(Triangulationspunkt) zu beobachten, während dieselbe an anderen Punkten im 
Walde durch humöse Plianzenl»estandtheile schon sehr verändert erscheint
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im Sattel «Simon halála» aber durch eine dünne Schichte Sand über
deckt wird.

Im Dachsteinkalke des Pilis kommen blos hie und da grössere erkenn
bare organische UÜberreste vor, unter welchen jedenfalls die Dachsteinbivalve 
M egalodus triqueter W u l f , die Hauptrolle spielt. Ich fand die characteristi- 
schen Durchschnitte derselben am Südende des Pilis in einer Bank an jener 
Stelle, wo der Fusssteig den Band des Plateaus erreichend sich nach N wen
det, wo bereits auch P e t e r s  sammelte. Ferner fand ich dieselben am «Nagy- 
Szoplák», dann in der Felswand oberhalb Kesztölcz und schliesslich in den 
oberen Partien des E g g e n h o f e r ’sehen Steinbruches. am Kleinen Wachtberge 
bei Gran. Ferner fand ich am Nagy-Szoplák eine E p ir ife r in a  sp. und ausser
dem an der verwitterten Oberfläche mehrere Millimeter dicke schlauchartige 
mitunter Korallen ähnliche Formen deren Masse aus krystalliniscliem Kalk- 
spath besteht. S to ppa n i beschrieb und zeichnete ähnliche Formen unter dem 
Namen E v in o sp o n g ia  S t o pp , gen. ab. Unsere Exemplare würden sich am 
besten mit den Species E vin o sp o n g ia  cerea, S t o pp , und E .  esinensis, S to pp . 
vergleichen lassen. Organische Beste, welche sich als Korallen deuten liessen. 
fand ich nicht. Im Dünnschliffe zeigen unsere Kalksteine dieselbe von den 
kleinen Algen (H antken) herrührende mikroeongiomeratartige Structur sehr 
characteristisch. P e t e r s  fand angeblich bei der Untersuchung der Dachstem- 
kalke des Pilis und anderer alpinen Localitäten in denselben Foraminiferen*, 
die er den Generikus V agina l in a, C aneo lina , F la b e llin a  und G lobigerina  
zurechnete. Es liegt hier jedenfalls wenigstens ein partieller Irrthum vor, da 
ich im Dachsteinkalke des Pilis in kehiem der Dünnschliffe auch nur ein 
Spur von Foraminiferen fand. Uebrigens geht auch aus den diesbezüglichen 
neueren Untersuchungen Prof. M. H a n tk en ’s hervor, dass sich unsere 
rhaetisclien Kalksteine gerade durch den Mangel an Forammiferen von den 
Lias- und Jura-Kalken unterscheiden.

Die Dachsteinkalke zeigen auf unserem Gebiete überall eme dickban- 
kige Schichtung; die Absonderungsflächen der Bänke sind nicht eben und 
der Kalkstein lässt sich selbst in den Steinbrüchen nicht lagenweise gewin
nen, weshalb dieses sonst ausgezeichnete Material blos zum Kalkbrennen 
und zur Schottererzeugung benützt wird.

Was das Einfallen der Schichten anbelangt, so ist dasselbe nach P e t e r s ** 
im Allgemeinen ein nördliches bis bora 23, unter einem Winkel von 15°— 
40°, während K och*** Störungen wahrgenommen haben will, die er als eine

* Paters. Ueber Foraminiferen im Dachsteinkalk. Jahrbuch der k. k. geol. 
K. A. 1863, p. 293.

** P e t e r s , Geol. Stud, aus Ungarn 2. Die Umgebung von Yisegrad, Gran etc. 
Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 1859. p. 490.

*** K och A. Geol. Beschreibung des St. Andrä-Yisegrader und des Pilis-Gebir- 
ges. Mittheilungen aus dem Jahrbuch d. k. k. ung. geol. Anst. I. Band 1871, p. 244.
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Folge der Trachyteruption anzuselieii geneigt ist. Ich hatte während der 
Aufnahme Gelegenheit, sowohl die Richtung als auch die Winkel des Einfal- 
lens genauer zu beobachten und fand, dass das Streichen und Einfallen der 
Dachsteinbänke im Pilisgebirge eine hohe Regelmässigkeit verrathen und 
einen wichtigen Anhaltspunkt zur Erklärung der geotectonischen Vorgänge 
im Pilis-Zuge liefern.

Es sei mir daher gestaltet, die Einfallsrichtungen von solchen Punkten, 
wo dieselben unverkenbar waren, anzuführen.

Einfallen der Dachsteinkalkschichten am südlichen Fusse des Pilis und 
zwar am westlichen der beiden kurzen Ausläufer oberhalb des Dolomites 
NNW unter 22° (23h/22°) am östlichen Ausläufer NNO unter 25° (lh/2o°). 
P e t e r s ' Megalodusschicht 21h/30°. Am Westrande beobachtete ich in der 
Richtung gegen NW gehend folgendes Einfallen 2h/35°, 2h/45°, lh/35°. 
0*5V 30°, 1 h/30°, 2h/30°. Am Ostrande, zwischen der Megalodus-Bank P e t e r s ’ 
und der Ostra Skala: Meg. Bank 2 lh/30°, ()h/20°, lh/2l°, 2h/30°. In der 
Nähe des Triangulationspunktes des Pilis, höchste Kuppe: lh/30°, davon 
N-lich lh/30°. Dritte Kuppe des Pilis, südlich des Sattels «Simon halála» 
2h/40°, östlich davon in einem Hohlwege 2h/30°, Schichten des «steinernen 
Tliores» am Ost-Ahhange des Pilis 2h/40°. Nagy-Szoplák lh/25°, am West
rande des Pilis an mehreren Punkten, 2h/30°. 2h/50°. Es ist hieraus ersicht
lich, dass die Dachsteinkalkschichten die am Südende anfangs ein NNW- 
liehes Einfällen zeigten, sich bald nach N und vom Triangulationspunkte des 
Pilis an sich nach NNO (2h) wenden, welche Einfallsrichtung der über zwei 
Drittel der südlichen Hälfte des Pilis-Zuges bildende Theil constant beibehält.

In der NW-lichen Hälfte des Zuges konnte das Einfallen blos an den 
steilen Wänden oberhalb Kesztölcz genau abgenommen werden. Das Einfallen 
ist hier stets nach N gerichtet auf der Velka Skala nördlich von Kesztölcz 
0h/35°, weiter gegen NW zu 0h/30°. auf der Bela Skala 0h/15° im Stein
bruche am Fusse und äussersten WNW-lichen Ende der Bela Skala 0h/15°.

Während sich in der Richtung des Einfallens eine grosse Beständigkeit 
zeigt, variirt der Winkel von 15°—50°, aber nicht in dem Sinne wie es 
P e t e r s  angibt, dass sich nämlich das flache Einfallen oben am Plateau, das 
steilere aber an den Rändern zeige. In dieser Beziehung scheint keine Regel
mässigkeit zu herrschen, was übrigens bei einer solchen Bergmasse nicht 
W under nehmen darf. Wenn wir das Einfallen betrachten, so erscheint uns 
das Kalkmassiv des Pilis wie eine Tafel, welche von der Süd- und Südwest- 
Seite her gehoben und aus ihrer ursprünglichen horizontalen Lage heraus- 
gebracht worden ist. Bei dieser Gelegenheit möchte ich nur noch auf einem 
Pinstand aufmerksam machen. Wenn wir das Einfallen der Dachsteinschich
ten in den beiden durch den Szt-Léleker Sattel von einander geschiedenen 
Hälften des Pilis näher ins Auge fassen, so muss es auffallen, dass die 
Streichungsrichtungen der Schichten mit dem orographischen Streichen der

Fi lidtau i Közlöny. XIV. köt. 1884. 0 7
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beiden Hälften nicht übereinstimmen, sondern mit denselben einen gewissen, 
in beiden Hälften nahezu gleichen Winkel bilden. Während das Streichen der 
Schichten im NW-lichen Theile des Pilis ein W—O-liches ist, besitzt das 
Gebirge in orographischer Beziehung em WNW-liehes Streichen; mithin 
schliessen diese beiden Richtungen ungefähr einen Winkel von 30° ein. 
In der südöstlichen Hälfte des Pilis ist das Streichen des überwiegenden nörd-
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lichen Theiles WNW, das orographische dagegen NNW, der eingeschlossene 
Winkel beträgt daher ebenfalls 30°.

Diese unverkennbare Uebereinstimmung in den tectonischen Verhältnis
sen zeigt, dass der Püis früher in seiner ganzen Länge ein zusammenhängen
des Ganze bildete, welches mindestens zur Zeit der Ablagerung des unter- 
oligocänen Sandsteines (Lindenberger Sandstein) in zwei Schollen zerrissen 
wurde. Jene Kraft, welche diese Veränderung erzeugte, äusserte sich an der 
Südwest-Seite des Gebirges und war zugleich von einer schiebenden und 
hebenden Wirkung,* da das Kalksteinmassiv des Pilis in der Richtung des 
Szent-Léleker Sattels (zwischen Szt.-Lélek und der Klosterruine SO-lich von 
Kesztölcz) üi des Wortes strengstem Smne entzweigebrochen ist. Bei dieser 
Gelegenheit wurde das Gebüge nicht nur von der SW-Seite her gehoben, 
sondern die beiden Theile auch um beiläufig 30° gegeneinander verschoben. 
Dass das Gebüge wüklieh wie eine Eisscholle in zwei Theile zerspalten

* Wenigstens können wir jene Kraft, welche diese Veränderungen hervor
brachte, am einfachsten und in Bezug auf die Vorgänge am Pilis am verständlich
sten als eine an der SWdichen Seite wirkende H e b en d e  nnd S c h ie b en d e  darstellen ; 
— die wirkliche Ursache der U m k ip p u n g  und R u ts c h u n g  des Gebirges mag aller
dings jene Senkung gewesen sein, welche im NO der grossen Tracliyteruption der 
Visegrader und Börzsönyei- Gruppe voranging.
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wurde, zeigt uns ein Blick auf die geologische Karte. In der Nähe des 
ehemaligen Klosters bei Kesztölcz sehen wir mehrere mächtige vom Bergstock 
des Pilis durch einfache Verwürfe abgetrennte Kalksteinschollen, welche 
sich noch im paralleler Lage zu den Bändern des Hauptgebirges befinden, 
deren Schichten desselbe Einfällen wie am Pilis zeigen, die aber um einige 
Hundert Fuss unter dem Rande des Pilis-Plateaus liegen. Zwischen diesen 
Schollen lagerte sich schon der unteroligocäne Sandstein ab, dessen Schichten 
die Hebung des Gebirges theilweise noch mitmachten, da dieselben in den 
zwei Steinbrüchen, in dem unteren 15°, im oberen 25° nach NNO Emfallen 
zeigen. — Ueberdies ist es sehr wahrscheinlich, dass die beiden Hälften des 
Pilis mclit blos durch einen mehr weniger horizontalen Bruch, sondern auch 
zugleich durch einen Verwurf von einander getrennt sind, darauf deutet 
wenigstens die Dolomitmasse des «Fekete kő» bei Szent-Lélek hin, welche 
der kartirende Geologe unter den obwaltenden Einfallsrichtungen des 
Dachsteinkalkes und hei normalen Verhältnissen wahrhaftig nicht erwarten 
würde. Diese quer durch den Püis setzende Rupturlinie welche orographisch 
durch den Szentléleker Sattel bezeichnet ist, wird an ihrem SW-liehen Ende, 
in der Nähe der Klosterruine durch das Auftreten eruptiver Gesteine gekenn
zeichnet. Die beiden O k ru h li H rs k  und noch ein kleinerer Hügel in ihrer 
Nähe bestehen aus einer eruptiven Amphibol-Trachyt-Breccie, welche zurZeit 
der Trachyteruptionen durch die an dieser Stelle im Grundgel irge vorhanden 
gewesenen Spalten, den oligoeänen Sandstein durchbrechend, an die Ober
fläche gelangten.

In unserem Bergzuge tritt der Daehsteinkalk noch an der Südseite des 
grossen Wachtberges, ferner an der Westseite des klemen Wachtberges und 
ausserdem noch an fünf Punkten an dem die beiden Kuppen verbindenden 
Rücken zu Tage. Gapz isolirt und abseits des Pilis befinden sich im Dorogher 
Thale, mitten in déf Flugsandzone zwei kleine .,us Dachsteinkalk bestehende 
Hügel, der «kleine Steüifels» bei Dorogli mit einem EinfälLn der Schichten 
nach NNO und der Steinfels bei Leányvár, dessen Bänke sich unter 30° nach 
NNW neigen.

E rosionsform en und H öhlen im Pilisgebirge. Ausser dem Dolomite ist es 
vorzüglich der Dachsteinkalk, welcher durch Verwitterung und Auslaugung einzelner 
seiner Schichten oft die bizarrsten Form en liefert. Steile nackte Felswände und über
hängende Felspartien komm en am Fände des Plateaus überall vor, welche sich von 
den bewaldeten Partien scharf abheben und der Gegend einen erhöhten land
schaftlichen Beiz verleihen. U nter diesen Form en ist wohl das «steinerne Thor» am 
östlichen Abhange des Pilisberges, welches schon vom Thale bei Pilis-Szent-Kereszt 
aus vom W eiten her sichtbar ist, die interessanteste. W ir sehen nämlich hier drei 
mächtige, das regelmässige Einfallen (NNO unter 40°) zeigende Dachsteinkalkbänke, 
von denen die zwei tantérén zu Grus zerfielen, die oberste sich aber intact erhal
ten hat.

Ebenfalls auf der Ostseite des Pilis befindet sich südlich von dem Sattel «Zu 
den zwei Buchen» in der Verschneidung zwischen dem Pilis und dem Hárominező-Berge

27*
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eine Höhle, «TeufeHoch» genannt, welche alle in der Gegend ebenfalls im Dachstein
kalk befindlichen Höhlen an Grösse übertrifft. Dieselbe erstreckt sich vornehmlich.

in die Tiefe und der Abstand des tiefsten Punktes vom Eingänge beträgt 50 Vlj . 
Die übrigen Dimensionen und Verzweigungen der Höhle sind aus der beigegebenen 
Skizze zu ersehen. Knochen von Hühlenthieren fand ich n icht; bei a  befindet

sich an der Decke Tropfstein. Selbst der untere Saal befindet sich im Dachstein
kalk, das Einfallen der Schichten desselben konnte aber nicht constatirt werden-

A  =  Grundriss 
B  — Durchschnitt
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Es erleidet wohl keinen Zweifel, dass diese Höhle, so wie die übrigen des Ofen- 
G raner Gebirges der Erweiterung vorhanden gewesener Spalten durch Auswaschung 
und Auslaugung ihre Entstehung verdanken. Der untere Saal aber dürfte auf einen 
partiellen Einsturz zurückzuführen sein, was um  so wahrscheinlicher erscheint, da 
der Boden desselben durchaus m it grossen scharfkantigen Trüm m ern bedeckt ist.

Schliesslich muss ich noch einer versteinerungsreichen Region des 
Dachsteinkalkes gedenken. Am linken Gehänge des Szent-Léleker Thales 
finden wir über den bituminösen Plattenkalken der oberen Trias und der 
Dolomitzone oben am Fehérkő einen lieht- bis gelblichgrauen etwas bitumi
nösen Kalk, welcher stellenweise über und über mit Petrefacten, namentlich 
mit Acephalen erfüllt ist,* unter denen die Genera A r i c u l a , M o d io la  
und Ostrea verherrschen. In diesem «L iim achclU  fehlen die Cephalopoden, 
Gasteropoden (mit Ausnahme einer Chemnitzia). und die Brachiopoden gänz
lich. Eine flüchtige Vergleichung des vorliegenden reichen Materials zeigte, 
dass hier viele neue Formen vorliegen, welche eine eingehende Special- 
Untersuchung erfordern. Diese versteinerungsreiche Region zieht sich am 
NO-Rande des Pilis vom Feketeheg}' über den Fehérkő, den Hamvaskő bis 
zum Kisköhegy hin. Die beiden letzteren westlich liegenden Kuppen sind 
vom Fehérkő durch eine NS-liche Verwerfungslinie, welche sich hier durchs 
Szentléleker Thal durch den Tüzköves Graben heraufzieht, getrennt und 
liegen um beiläufig 150 m] tiefer als der Fehérkő. Es muss nur noch bemerkt 
werden, dass diese petrefactenreiehe Region gegen den cliaracteristischen 
Dachsteinkalk keine scharfen Grenzen erkennen lässt, sondern dass der 
Uebergang vielmehr ein unbemerkbarer allmäliliger ist. Dieselben lichten 
etwas bituminösen Kalke mit Spuren von Acephalen fand ich auch am 
grossen Wachtberge, dessen Kalksteinpartie ebenfalls der Versteinerungen 
führenden Region des Dachsteinkalkes anzugehören scheint.

4 2 1

III. System des Jura.

Lias. In seiner bereits öfters erwähnten Arbeit (p. 491) erwähnt 
Dr. P e t e r s  auf der Bela Skala frei herumliegende Stücke von Encriniten- 
kalken gefunden zu haben. Später finden wir auf der von E r . H au er  auf
genommenen Karte das Jura-System nördlich der Bela Skala auf einem wohl 
etwas zu grossen Gebiete ausgeschieden, doch werden von Dr. G uido S tä c h e , 
welcher den Pilis gelegentlich der Beschreibung des Waitzner Hügellandes 
dazu nahm, blos zerstreut auftretende Crinoiden aus den Kalken angeführt.

Ich befinde mich daher in einer viel glücklicheren Lage als meine Vor

* Dieselbe Stelle wird auch von Stäche erw ähnt: «Die geol. Verhältnisse der 
Umgebungen von Waitzen.» Jahrb. d. k. k. geol. B. A. I860, p. 281.



gänger, da ich berichten kann, dass die Gesteine des Jura-Systems auf der 
Nordseite der Yelka Skala, längs des «Vörös nt»* (rother Weg) in ziemlicher 
Ausdehnung dem Megalodns-Kalksteine aufgelagert sind. Wenn wir uns von 
der Yelka Skala auf den «Vörös ut» begeben, stossen wir nachdem wir die 
Zone des Megalodus-Kalksteines durchschritten haben, am Fahrwege auf 
einige anstehende Partien eines roth und weiss gefleckten Crinoiden-Kalkes, 
in welchem sich ausser den Crinoiden-Kesten zahlreiche Brachiopodrn vor- 
finden. Es gelang mir theils an dem erwähnten Orte, theils aus den an der 
Nordseite der Velka Skala herumliegenden Stücken von ähnlichen petro- 
graphisclien Aeusseren folgende Petrefacte zu sammel und zu bestimmen.

Ammonites (Arietites) tardecrescens, H au er .
Terebratula ( W aldheimia) herendica, B k h .
Terebratula (W aldh .) mutabilis, Op p e l .
Terebratula ( Waldh.) Engelhardti, Op p . (?)
Rhynchonella cfr. plicatissima. Qu e n st .
Rh. cfr. polyptycha, Op p e l .
Rh. kungarica, B k h .
Rh. cfr. forticostata, B k h . (kleine Form.)
Rh. pseudopolyptycha, B k h .
Spiriferina alpina, Op f e l .
Spiriferina pinguis, Z ie t .

Spuren desselben Brachiopoden-Kalksteines fand ich in frei herum
liegenden Stücken am oberen SO-lichen Ende des Csipke-Thales an der Nord
seite der Bela Skala, hart am von Csipke-Thale am Fusse der Bela Skala zur 
Yelka Skala sich hinziehenden Wege. Hier sammelte ich folgende kleine 
Faima :

Reden subreticulatus, S to l .
Terebratula f  W .) cfr. mutabilis, Op p e l .
Terebratula ( W .) herendica, B k h .
Terebratula ( W. ?) Beyrichi, Op p e l .
Terebratula: ( W .)  cfr. nimbata, Op p e l .
Terebratula n. sp.
Rhynchonella sp.

Ausserdem befinden sich in diesen Kalkstemen noch Crinoiden, kleine 
Spiriferinen und ein schlecht erhaltener kleiner Ammonit mit ziemlich brei
tem Rücken.

Die im Vorstehenden angeführte Fauna lässt es als unzweifelhaft 
erscheinen, dass wir es hier mit den sogenannten Hierlatz-Schichten des 
unteren Lias zu thun haben und es ist hiebei zu bemerken, dass viele Arten

* Dieser «Vörös ut» bei Gran ist wohl zu unterscheiden von der «cervena. 
cesta» (ebenfalls ro ther Weg) im Kesztölczer Hotter.
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mit jenen der Faunen der gleiehalterigen Ablagerungen am Somhegy bei 
Herend und des etwas tieferen Niveaus am Tüzkövesliegy übereinstimmen.

Oberer Jura. An der Nordseite der Velka Skala befinden sich in der 
Richtung gegen das Hangende der Hierlatz-Schichten in ziemlicher Verbrei
tung gut geschichtete weisse, bläuliche und rothe Feuersteine, und unter
geordnet Feuersteinconglomerate, deren Schichten unter einem Winkel von 
30° gegen NO einfallen. Diese Feuersteine zeichnen sich unter dem Mikros
kope durch eine grosse Menge von Puidiolanen aus.

Nördlich von den Feuersteinen kommen besonders am «Vörös ut» zahl
reiche Bruchstücke eines rotlien Marmors vor. in welchem ich einen Apty- 
chus-liest und einige nicht am besten erhaltene Ammonites fand, welche nach 
der freundliche Mittheilung des Herrn Directors J. B o eckh  Phylloceras, sp. 
und Perisphintés, sp. aus der Reihe der Planulaten angehören. Da nun die 
Perisphmcten erst im oberen Lias beginnen, aber hauptsächlich im mittleren 
und oberen Jura zahlreich vertreten sind, da ferner Feuersteinablagerungen 
im Bakony und Gerecse-Gebirge vorzüglich nur im oberen Jura namentlich 
im Titlion Vorkommen, so erscheint es sehr wahrscheinlich, dass wir es hier 
an der Nordseite der Velka Skala noch mit einer oberen Ablagerung des 
Jura zu tlmn haben. Doch hat diese oberste Partie stark durch Erosion gelit
ten. Erneuerte Excursionen und eventuell glücklichere Funde dürften diesen 
Punkt des Pilis-Gebirges mit der Zeit vielleicht noch besser aufklären. Hier 
will ich nur noch bemerken, dass ich sämmtliche Ablagerungen des Jura
systems auf der Karte zusammen fasste und blos mit einer Farbe be- 
zeichnete.

Jüngere Ablagerungen der mesozoischen Gruppe kommen auf unserem 
Gebiete nicht vor. S tä che  erwähnt zwar in seiner bereits angeführten Arbeit, 
dass die Kalksteine der beiden Wachtberge, sowie des Grauer Burgberges auf 
Grund eines am kleinen Wachtberge gefundenen schlecht erhaltenen Radioli- 
ten-Bruchstückes von F r . v . H auer dem Neocom zugerechnet wurden. 
Obwohl ich von dieser Angabe Kenntniss hatte und mit verdoppelter Aufmerk
samkeit die Gesteine der Wachtberge untersuchte, konnte ich nichts, was auf 
Kreide hinweisen würde, auffinden. Ich kam im Gegentheil zu der Ueber - 
zeugung, dass der weisse Kalkstein am kleinen Wachtberge und am Rücken 
gegen den grossen Wachtberg zu entschieden Dachsteinkalk ist, ja ich sah 
sogar in den oberen Partien des Eggenhofer-schen Steinbruches am kleinen 
Wachtberge deutliche Durchschnitte von Megalodus-Arten. Das Gestein des 
grossen Wachtberges dagegen gehört, wie bereits erwähnt wurde, der licht
grauen, etwas bituminösen, versteinungsreichen Region des Daclistenikalkes 
an. Ich verglich die Kalksteine aus dem Eggenhofer-schen Steinbruch über
dies auch noch in Dünnschliffen mit den unserem Gebiete zunächst gelegenen 
Caprotma-Kalken bei Moor, und fand, dass der Dachsteinkalk blos die ihn 
characterisirenden Algen, der Caprotinenkalk dagegen zahlreiche Foramini
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feren, namentlich Miliolideen und Textitalien enthält. Der Unterschied zwi
schen diesen tjeiden Gesteinen ist auffallend.

Känozoische Gruppe.

I. Tertiär-System.

Auf unserem Gebiete finden sich vom Tertiär-System blos deren zwei 
untere Abtheilungen, nämlich des Eocän und das Oligocän vor.

1. Eocän. Als tiefstes Glied dieser Abtheilung sind wohl jene Schichten 
zu betrachten, welche im Szentléleker Thale (Cserepesi árok) conform den 
bituminösen Trias-Plattenkalken aufgelagert sind. Es ist dies ein sandiger 
grauer Tegel, welcher eine Mächtigkeit von 6  ™j besitzt und vom «Linden
berger» Sandstein (Unter Oligocän) überlagert wird. Hr. H an tk en , welchem 
dieser Punkt ebenfalls bekannt ist und der den Schlemmrückstand dieses 
Tegels untersuchte, fand in denselben kleine ßotcdinen und Ostracoden; meine 
Untersuchungen förderten auch nicht viel mehr zu Tage, da ich ausser den 
erwähnten Foraminiferen und Ostracoden nur einige sehr schlecht erhaltene 
und kaum näher zu bestimmende Reste von Gasteropoden und Lamelli- 
brachiaten, sowie zwei blos mit annähernder Bestimmtheit zu erkennende 
Blattabdrücke von Cinnamonum Buchi H e e r  und C. polymorphum, A l . B r . 
sp.* fand. — Herr H antken  ist geneigt diese Schichten als untereocäne zu 
betrachten und zwar als jünger als die Nummulites subplanulata-Stufe, als 
älter aber als die N. Lucasana-Schichten.

Viel besser cliarakterisirt treten die einzelnen Horizonte der Nummulit- 
f ormaidon auf. Der tiefste derselben wird in unserem Gebiete durch das mas
senhafte Auftreten von Nummulites perforata, d ’Or b . und N. Lucasaiia, 
D e f r . bezeichnet. Diese Schichten bestehen entweder aus dichten weisseil 
Kalksteinen oder aber aus Thon. Dieselben kommen an folgenden Stellen 
vor : nördlich vom grossen Wachtberge hegt ein kleiner Hügel, dessen Haupt
masse aus eocänem Süsswasserkalk besteht; am westlichen Fusse dieses Hü
gels nun befindet sich eine Stelle, an welcher im thonigen Boden zahlreiche 
Nummuliten, und zwar N. perforata und N . Lucasana  zu finden sind.**

Ein ähnlicher Punkt befindet sich süd-südöstlicli von dem städtischen 
alten Ziegelschlage in einem kleinen Einschnitt auf dem sich gegen den 
Ziegelofen zu hinziehenden Rücken. In dem hier aufgeschlossenen Thone

* B e stim m u n g e n  v o n  Dr. M. S ta u b .
. ** Nach der freundlichen Mittheilung des H errn Advocaten Burány wurden 

in dem Thale zwischen diesem Hügel und dem grossen 'Wachtbei’ge die Lucasana- 
Schichten anlässlich einer Schürfung auf Kohlen in einer Tiefe von 34 Klaft. erreicht.
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fand icli jedoch erst nach längerem Suchen die beiden charakteristischen 
Nummuliten. Am interessantesten ist der Nummuliten-Kalkstem beimBottyán- 
kut, in dem oberen Theile jenes Grabens, welcher sich vom nordwestlichen 
Theile des Pilis zwischen dem Kiskö und dem Hamvaskő ins S'zentléleker 
Thal herabzieht; dieser Punkt ist vom Thale aus am bequemsten am «Szűcs 
Gergely»'- AVege zu erreichen. Hier, beim Bottyänkut sind die Nummulit- 
schichten in eine kleine Bucht des Dachsteinkalkes eingelagert, und zwar 
sind an der Sohle des Grabens und, am daneben führenden Wege die N im m , 
perforata- und Lucasana-Kalksteine* an den beiden Abhängen dagegen, na
mentlich am rechten, die N . striata-Kalke anzutreffen. In den Dünnschliffen 
der letzteren sind ausser zahlreichen N. striata d ’Oe b ., schöne Lithothamnien 
und vereinzelte Textilarien zu erkennen. Die Mächtigkeit dieser beiden Num- 
mulithorizonte mag einstens eine weitaus grössere gewesen sein, gegenwärtig 
jedoch ist bereits viel durch Auswaschung entfernt worden. Trümmer dieser 
Kalksteine und einzelne Nummuliten aus denselben sind am ganzen Berg
abhange bis zum Szentleleker Bache hinunter zu finden. Anstehend aber 
kommen dieselben im Thale unten — wie dies die Herren H auer und S täche 
auf der Karte und in der Beschreibung hervorheben — - nicht vor.

Während sich in der erwähnten Bucht am Pilis eine Ivalksteinfacies 
der Nummiilitenförmation ausbildete, was in der unmittelbaren Nähe des 
Dachsteinkalkes seine Erklärung findet, setzte sich draussen in dem dem Pilis- 
Gebirge nordwestlich vorliegenden Terrain, während der Zeit der N. Striata- 
Schichten eine mächtige Sandsteinformation ab, deren Schichten unmittelbar 
die auf den beiden Wachtbergen noch sichtbaren Kelicte des Dachsteinkalkes 
überlagern und in den östlichen Steinbrüchen am kleinen Wacht!»erge ein 
Einfallen nach NNO (h. i2) unter einem Winkel von 30—45° zeigen. Der 
Sandstein ist ein reiner, weisser Quarzsandstein, welcher grösstentheils ein 
feines Korn besitzt, stellenweise aber conglomeratartig wird, in einem der 
Steinbrüche sah ich auch eine mehrere cjm mächtige Quarzitbank. Dieser 
Sandstein bildet die Hauptmasse des kleinen Wachtberges und von hier zieht 
sich derselbe, das Grundgebirge 1 »los an einzelnen Stellen unbedeckt lassend, 
auf den grossen Wachtberg, dessen ganze Nordseite daraus besteht.

In diesen Sandsteinen des Striaten-Horizontes fand ich am kleinen 
Wachtberge die beiden bezeichnenden Arten:

Niimmulites striata, d ’Or b . u n d  
Nummuliten contorta, D e s h .

Von anderen Petrefacten fand ich blos hie und da einige sehr schlecht 
erhaltene Spuren. Auf diese marine Ablagerung des Striaten-Horizontes 
folgen, so wie auch an anderen Punkten des Grauer Braunkohlen-Gebietes,

Untergeordneter Thon, in der nächsten Nähe der Quelle, welche aber wäh
rend meines Dortseins (im August) kein fliessendes W asser hatte.
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und im Becken von Nagy-Kovácsi, Süsswasserschichten. Die Aufeinander
folge ist in dem grossen süd-östlichen Steinbruche am kleinen Waehtberge zu 
sehen. Hier befindet sich nämlich in der oberen Partie des Sandsteines eine 
bituminöse, lichtbraune Süsswasser-Kalkbank von variirender Mächtigkeit 
(von einigen Centimetern bis zu 1 Meter), in welcher besonders die Frucht 
von Chara vorkömmt. Dieselbe Bank ist noch besser in einem kleinen Bruche 
östlich des Sattels, also schon am Bücken, welcher zum grossen Waehtberge 
ansteigt, zu beobachten. Die Grenzschichten zwischen dem Sandsteine 
und dem Süsswasserkalk sind bald mehr von sandiger Natur, an anderen 
Stellen aber bereits bituminöse diinnplattige weisse Kalksteine, welche von 
leider etwas zerdrückten Petrefacten ganz erfüllt sind, unter denen Melanien 
und Congerien zu erkennen sind; ausserdem befinden sich aber in denselben 
noch mehrere kleine Gasteropoden und Lamellibranchiaten. Am kleinen 
Waehtberge folgt über der Süsswasser-Kalkbank abermals Sandstein, welcher 
mit dem unteren genau übereinstimmt; derselbe kann daher ebenfalls noch 
zum Striaten-Horizont gerechnet werden, und zwar mit um so grösserer 
Wahrscheinlichkeit, da erst über diesem oberen Complexe die Kalksteine mit 
N. Tschichatscheffi folgen.

Nördlich vom grossen Waehtberge befindet sich ein kleiner Hügel, auf 
welchem eine ganze Beihe von eoeänen Schichten zu beobachten ist. Wenn 
wir von der bereits erwähnten Stelle, wo Nummulites perforata vorkömmt, 
gegen Osten auf den Hügel hinaufgehen, so verqueren wir den Striata- 
Sandstein-Horizont, u. gelangen hierauf in Schichten, welche in grosser Menge

Ostrea supranummulitica, Z it t e l ,
und untergeordnet

Cytherea hungarica, H antken  (in  litt .)
enthalten.

Die Kuppe des Hügels überschreitend, gelangen wir zu einem kleinen 
stollenartigen Einschnitt, welcher in ein mildes mergelig sandiges Gestein 
getrieben wurde, das mit einer neuen Art einer Cytherea ganz erfüllt ist ; 
letztere wurde bereits von Herrn v. H antken  in Kovácsi gefunden, der die
selbe in seiner demnächst über Kovácsi erscheinenden Abhandlung unter 
dem Namen

Cytherea hungarica, H antken

anführen wird.
Emige Schritte von dieser Stelle weiter stossen wir auf einen stein

bruchartigen Aufschluss, welcher ebenfalls anlässlich von Kohlenschür - 
fungen in einem lichtbraunen bituminösen Süsswasserkalksteine ange
legt wurde. Dieser Kalkstein enthält besonders eine Melania in überaus grosser 
Menge, welche zur Formenreihe der

Melania duetrix, S täche

gehört. Ausserdem ist derselbe mit Früchten von Chara erfüllt.
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Ein anderer Punkt, an welchem Süsswasserschichten desselben Hori
zontes auftreten und stellenweise Kohlenschmitze enthalten, welche schon Viele 
zu übereilten Schürfungen verleiteten, befindet sich an der rechten Seite des 
Csipke-Thales, am Westabhange der Babos-Berge, süd-südöstlich vom städ
tischen alten Ziegelschlage, und südöstlich von der iaolirten kleinen «Kis- 
Nyäras» genaimten Trachytkuppe. Hier sind die genannten Schichten oben 
am Hügel, nahe zum Kücken durch mehrere Laufgräben aufgeschlossen, 
welche sich in einer West-Ost-Linie an einander anreihen. An Versteine
rungen sind jene dunkelbraunen stark bituminösen Kalksteinschiefer am 
reichsten, welche im östlichsten Laufgraben aufgeschlossen sind. Hier fand 
ich ausser Chara-Früchten

Cerithium eorvinum, B rogn. (häufig),
Pvrena auriculata, S chlth. (seltener),
Cytherea hungarica, H antken  in  litt , (se h r  h äu tig ).

In den westlichen ö—G Laufgräben sind ebenfalls bituminöse, Chara- 
Durchschnitte enthaltende dunkle Kalksteine mit zwei kleinen Kohlenflötzen 
und ebenfalls noch zum Striaten-Horizont zu rechnende müde Sandsteine, 
jedoch mit ziemlich verworrener Lagerung aufgeschlossen, was aber durchaus 
nicht Wunder nehmen darf, wenn wir bedenken, dass an dieser einen Stelle, 
im Bereiche der Laufgräben, nicht weniger als vier Trachytgänge auftreten.

Begeben wir uns von hier aus in westlicher Richtung gegen das Thal, 
so stossen wir an der Waldgrenze auf jenen Stollen, welcher ebenfalls in der 
Hoffnung Kohle zu erreichen, in südöstlicher Richtung in den Berg getrieben 
wurde. In diesem Stollen verquerte man nach A. K och * oligocäne ? Thon- u. 
Sandschichten mit Kohlenspuren und gelangte schliesslich auf den Rücken 
eines Granat-Trachyt-StoCkes. Ich fand in diesem 59 Schritte ( =  circa 22°) 
langen Stollen von aussen nach innen folgende Schichten mit einem Einfallen 
von 32° nach Nordwest: '

0— 1 0  Schritte =  feiner Quarzsand.
1 0 —2 1  « =  schotteriger Quarzsand.
21—32 « — eisenoxydyhdratreicher Thon mit Gypskrystallen.
32-—52 « =  lockerer Quarzsand mit einem kleinen 2—3" dicken

Kohlenflötz.
52—59 « =  bituminöser Kalk mit Kohlenspuren.
Am Ende des Stollens wurde auf vier Klafter ein kleiner Schacht abge

teuft, mit welchem man nach A. K och und der Mittheilung J. B urány’s den 
hier sehr pyritreichen Trachyt erreichte. Es unterliegt keinem Zweifel, dass 
dieser Trachyt hier nicht derselben Eruption angehöre wie die 4 Gänge oben 
am Hügel, ferner ist auch der bituminöse Kalkstein blos eine Fortsetzung 
der auf der Oberfläche aufgeschlossenen Kalksteine mit Cer. eorvinum etc.

* A dunai trachytcsoport jobbparti részének földtani leírása, 1877, p. 279.



JAHRESBERICHT DER KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT FÜR 1883.428

Der Trachyt durchbricht daher an dieser Stelle die dem St nuten-Horizonte 
angehörigen Süsswasserkalke und Sande.

Dieselben Süsswasserschichten wurden, der freundlichen Mittheilung 
des Herrn Advocaten J. B urány zufolge, auch in dem von hier in geringer 
Entfernung in südwestlicher Richtung semerzeit abgeteuften «Brunner
sehachte» hi einer Tiefe von 24 Klaftern erreicht.

Heber dem Nummulites striata-Horizonte folgen die Schichten mit 
Nummulites Tschichatscheffi, welche nach Herrn Dr. Karl H ofmann in das 
obere Eocén, nach Herrn M. H antken dagegen schon in das untere Oligocän 
zu stellen sind.

Die Schichten dieses Horizontes bestehen auf unserem Gebiete aus 
lockeren, zahlreiche Nummuliten und Orbitoiden führenden Kalksteinen, 
welche sich aber in Folge der Erosion blos nur noch in einigen Fetzen am 
Striatensandstein der beiden Wachtberge erhalten haben. In diesen Kalk
steinen sammelte ich mit Herrn J. B urány folgende Fossilien:

Operculina ammonea, Leym. >-
Nummulites Tschichatscheffi, d ’A r c h .

N . complanata, L am.
Orbitoidcs pagyracea, B ohr.
Serpula spirulea, L am.

Diese Schichten kommen ausschliesslich blos auf den beiden Wacht- 
bergen vor und zwar auf der Nordseite des kleinen Wachtberges, an mehreren 
Punkten am Bücken gegen den grossen Wachtberg, und schliesslich an dessen 
nördlichem Fusse.

In welchem Maasse bereits die Erosion diese Schichten entfernt hat, 
ersehen wir am besten in dem Bruche, welcher in dem an der SW-lichen 
Seite des kleinen Wachtberges befindlichen Schuttkegel angelegt ist. Die 
unterste Schicht besteht hier natürlich aus den jüngsten Gesteinen; ich 
konnte hier von unten nach oben folgende Reihe feststellen:

Orbitoiden-Sandstein )I | 1
Orbitoiden-Kalkstein j
Striaten-Sandstein 2 mj
Schwarzer Sand mit Dachsteinkalktrümmern IVa m] .

Dieser S ch u ttk eg e l befindet sich  a n  e in e r  solchen Seite des k le in en  
Wachtberges, wo gegenwärtig diesseits d e r  Wasserscheide k ein e  Tschicha
tscheffi-Schichten m e h r  a n s te h e n d  V orkom m en.*

2 . Oligocän. Auf unserem Gebiete ist die untere, mittlere und die obere 
Stufe dieser Abtheilung zur Ausbildung gelangt.

Die unterste Stufe dieser Abtheilung wird am Pilis durch jene meist

* Trüm m er von Gesteinen der Kreideformation fehlen in diesem Schuttkegel 
ebenfalls.
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gelben, etwas thonigen, gewöhnlich kleinkörnigen Sandsteine vertreten, 
welche besonders den südlichen Theil des Pilis gürtelförmig umgeben. Hier 
lagert der Sandstein unmittelbar dem Dachsteinkalk auf. Ich muss gleich 
anfangs bemerken, dass es mir auf meinem Gebiete weder auf stratigrai»bi
scher, noch auf palaeontologisclier Basis gelungen ist, das Alter dieser Sand
steine genau festzustellen. Ich war daher genöthigt den bereits aus der Arbeit 
A. Koch’s bekannten Steinbruch bei Pilis-Szántó als Ausgangspunkt zu 
nehmen. Hier sammelte seinerzeit Herr Koch, sowie im vorigen Sommer 
auch ich

Panopaea cfr. Heberti, Bosq.
Nation cepacea, Lam. und
Ha lithorium-Pappen.

Dieser Sandstein stimmt nach den Untersuchungen Herrn Dr. Anton 
Koch’s * mit jenem überein, welchen er am Steinberg bei Üröm zwischen den 
Numulitenkalk und den Kleinzeller Tegel eingelagert fand.

Dieser Sandstein, welcher nach dem Vorkommen am grossen Linden
berge bei Ofen, auch als Lindenberger Sandstein bezeichnet wird, füllt das 
Thal oberhall) Pilis-Szentkereszt aus, lagerte sich zwischen die abgerissenen 
und abgerutschten Theile des Dachsteingebirges an der Westseite des Pilis 
Imiéin, und nahm daselbst an der Hebung des Gebirges mit 15—20° 
noch Antheü. Ich schied denselben Sandstein auch im Szent-Leleker Thale 
lilos auf Grund petrographischer Merkmale aus. Die Trachyte, wo sie auf 
unserem Gebiete auch immer mit diesem Sandsteine in Berührung treten, 
durchsetzen denselben stets.

Während der Lindenberger Sandstein sich immer eng ans Grund
gebirge anschliesst, befindet sich der Kleinzeller Tegel, welcher an den Bän
dern des Pilis-Gebirges an mehreren Punkten vorhanden ist, üi zwei Fällen 
an der äusseren Seite des Lindenberger Sandsteines. Der Kleinzeller Tegel, 
welcher überall etwas sandig ist, kömmt an drei Punkten vor, und zwar bei 
Püis-Szt.-Kereszt vor der Kreuzung des Chilo-Baches mit der Gasse an 
NO-lichen Ende der Ortschaft, ferner vom Dorfe NW-lich in einer Entfernung 
von beiläufig 1 Va Nfm im Bette des «Háromforrás» -Baches, in beiden Fällen am 
äusseren Rande der Zone des Lindenberger Sandsteines; schliesslich bei Gran 
im alten städtischen Ziegelschlage im Szent-Léleker Thale. Während die zwei 
Vorkommen bei Pilis-Szent-Kereszt blos als Ausbisse zu bezeichnen sind, ist 
der Tegel im Ziegelschlage bei Gran ziemlich gut aufgeschlossen. Das Han
gende des Tegels bildet hier diluvialer Sand. Foraminiferen fand ich besonders 
im Háromforrás-Bach und im Graner Ziegelschlage in grösserer Menge, und

* K och A. Beschreibung des St. Andrä-Visegrader Gebirges und des Pilis, 
Jahrb. d. k. ung. geol. Anst. I. Band.
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es gelang mir bis jetzt von diesen beiden Fundorten folgende Arten zu 
bestimmen.*

I =  aus dem Tegel im Háromforrás-Bach bei Pilis-Szent-Kereszt, 
H =  Graner Ziegelschlag. + bedeutet das Vorkommen überhaupt, während 
das häufige oder seltenere Vorkommen speciell angegeben ist.

JAHRESBERICHT DER KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT FÜR 1883.

I. II.

B a ir d ia  sp. . . .  . . .    — — — — — . . . -f selten -f  selten
B atopora  rosula, R euss. . . .  . . .  . . .  — — — -fselten
H aploph ragm iu m  acutidorsatum , H antk. . ..  . . .  — + s. häufig
G la u d ry in a  siphonella, Reuss. . . .  — — — +  4-

—  irregularis, H antk. ....................... . . .  — 4- 4-
C lavu lin a  S zabói, H antk. . . .  . ..  . . .  . . .  — 4 - +  selten

—  communis, cTOrb. — — .. .  — — -fs. selten
A m m odiscus po lygyru m , Reuss. . . .  . . .  — . . .  4-selten
L agen a  gracilicosta, R euss—  . . .  . . .  . . .  . . .  — + s. selten
N odosaria  B eyrich i, Neug. . . .  . . .  — — — 4-selten

—  bacillum , cTOrb. . . .  . . .  — — — ___+häufig -t-selten
D en ta lin a  elegáns, cTOrb. . . .  . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  4 -selten

—  approx im a ta , Reuss. . . .  . . .  — — .. .  -(-häufig -f
—  acuta, cTOrb. . . .  — ...  — — — 4- 4-
—  sem ilaevis, H antk. . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 4 -selten +
—  pungens, R euss. . . .  . . .  — . . .  — -fselten

G la n d u lin a  laeviga ta , cTOrb. . . .  . . .  . . .  — . . . -fselten 4-selten
M arg in u lin a  subbulata, H antk. . . .  . . .  . . .  . ..  -pselten

— Bellini, R euss. . ..  ............. — — . . . -fhäufig
C riste lla ria  g lad iu s, P h il ................................ — — -(-häufig 4-häufig

—  arguta, R euss. . ..  . . .  — . . .  — . . .  4-
B o b u lin a in o rn a ta , cTOrb. . . .  . ..  — . . .  . ..  -fi -(-häufig

—  K u b in y ii, H antk. . . .  . . .  . . .  . . .  . . . -fs.häuf. -{-häufig
—  arcuato-stria ta , H antk. . .. — . . .  . ..  -{-häufig
—  princeps, R euss. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — 4-
—  lim bosa, Reuss. . . .  . . .  . . .  — . . .  4 -häufig
—  budensis, H antk__  .. .  .............. . . .  — + s.selten
—  cultrata, cTOrb . ..  . . .  __ . . .  __ -fs.häuf. 4 -häufig

B u lim in a  n. sp. . . .  . . .  . . .  . . .  — . . .  — — +
U vigerina pygm ea, cTOrb. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  -fs.häuf. 4-
Chilostom ella cylin drica , R euss. .... ............. . . .  . . .  -fhäufig
T ex tila ria  carinata , cTOrb. . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  -fs.häuf. -fhäufig
V ulvulina pectinata , H antk. . . .  .... ......................4- +

* Hr. Prof. M. Hantken war so freundlich diese Bestimmungen zu revidiren.
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I. II.
(rlobigerina bullendes, ü’Orb. . ..  . . .  . . .  -‘-häufig -fhäufig

tribola, R euss. . . . .  . . .  . ..  . ..  .„-fhäufig -fhäufig
Truncattdina Dutetnplci, ü’Orb. * ... . ..  ............„ 4-s.häuf.

— cost ata. Hantk. ... ... ... ... ... -fhäufig
—  granosa, H antk. . ..  . . . .  — .... +

Pulvinidina umbilicata, H antk.............. . . ..  . . .  . ..  4-

Ausser den angeführten Foraminiferen fand ich im Háromforrás-Bach 
bei P.-Szt.-Kereszt einen kleinen Gasteropoden, in welchem Herr Dr. Karl 
H ofmann die Art Pisanella semigranosa, Nyst. erkannte, welche auch im 
Kleinzeller Tegel der Neustift in Ofen gefunden wurde; ferner hatte ich 
Gelegenheit in der Sammlung des Herrn Advocaten J. B urány hi Gran 
einige Exemplare von Schizaster Lorioli, P ávay, aus dem städtischen Ziegel
schlage zu sehen.

Ueberaus interessant sind jene Schichten, welche in dem neuen Ziegel
schlage an der Südseite des kleinen Wachtberges aufgeschlossen sind. Es 
sind dies bläulich-graue sandige Tegelschichten, welche stellenweise mit reinen 
Sand- oder Sandsteinschichten wechsellagem und ein Einfallen gegen ONO 
(4h 71) unter 25° besitzen. Wenn wir den Ziegelschlag ungefähr in der Mitte 
von dessen nordöstlichem Band in WSW-licher Eichtling durchschreiten, so 
finden wir folgende Schichten : Am erwähnten Band befindet sich oben eine 
cn-ca Vs mj mächtige Flugsandlage, darunter folgt ein bläulicher, stark san
diger Tegel, welcher in der erwähnten Bichtung gehend, auf 13 Schritte zu 
beobachten ist, hierauf folgt eine G Sehr, breite Sandzone, welche voll mit 
verschiedenen grösseren Petrefaeten ist, dann kommen wir abermals in eine 
28—30 Sehr, breite sandige Te^ellage, in welcher sich Gvpskrystalle vorfin
den, und schliesslich stossen wir im Abzugsgraben auf die gegenwärtig tiefsten 
aufgeschlossenen Liegendschichten, Sande mit eüier etwas festeren Sand
steinbank, welche zahlreiche Blattabdrücke enthält.

Herr I)r. Karl H ofmann erkannte bei einer flüchtigen Besichtigung der 
aus der oberen Sandablagerung stammenden Petrefacte mit Bestimmtheit 
folgende: •

Natica crassatina, Desh.
Voluta Tournoueri, H ofm.
Lucina rectangular is, H ofm.

Ausser diesen befinden sich unter dem gesammelten Material noch die 
Genera Fusus, Rostellaria, Cancellaria, Pectunculus, Nucula und noch an
dere Steinkeme und Abdrücke.

" Diese Art wurde von Herrn A. Franzenau als neues Genus erkannt und in 
der Fachsitzung der ung. geol. Gesellschaft am 28. Mai 1884 unter dem Namen 
Heterolepa sim plex beschrieben.
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I)as Fehlen von Foraminiferen, sowie der Umstand, dass hier eine selt
same, in der Ofner Gegend bisher noch nirgends gefundene Mischung der 
unter- und oberoligocänen Faunen vorliegt, -— da nämlich Voluta Tour- 
noueri, Hofm. und Lucina rectangularis Hofm. characteristische Formen 
des Klein-Zeller Tegels sind, während der Gesammteindruck der vorliegenden 
Fauna eher auf die Pectunculus-Scliichten hin weisen würde, Nutica crassa- 
tina, Desk, dagegen eine solche Form ist, welche zwar aus dem ganzen Oli- 
gocän bekannt ist, aller doch im Mitteloligocän die grösste Verbreitung hatte, 
lassen die Vermuthung wach werden, dass wir es hier mit der in der Ofner 
Gegend bisher unbekannten mittel-oligocänen Stufe, dem Tongrien K. Mayer’s 
zu thun haben. So lange uns aber kein reichlicheres palaeontologisches Ma
terial und zahlreichere Bestimmungen zur Verfügung stehen, ist die ausge
sprochene Meinung blos als eine Vermuthung zu betrachten.

Aus der unteren Sandsteinlage sammelte ich folgende Arten, deren Be
stimmung ich der Freundlichkeit des Herrn Dr. M. Staub verdanke:

1 . 2. Cinnamon um lanceolatum, U ng. sp.
8. 4. Cinnamonum Scheuchzeri, Heer.

5. Cinnamonum, sp. ?
0. 7. Sapindus Ungeri, Ettings.

S. Echitonium  Sophiae, W e b .
9 . Rhamnus E ridani, U ng.

Auf Grund dieser Pflanzenabdrücke enthaltenden Sandsteine gelang es 
mir dieselben Schichten auch noch etwa 500 Sehr, östlich vom Ziegelschlage, 
so wie auch im niedrigen Sattel zwischen den beiden Wachtbergen, am Fahr
wege zu erkennen und zu kartiren.

Schliesslich will ich nur noch auf den Umstand aufmerksam machen, 
dass ich südöstlich von Kesztölcz, an der Nordseite der «Okruhli Wrsk» ge
nannten, aus Trach}rthreccie bestehenden Kuppe, in dem, von dem daselbst an 
der Stelle emes ehemaligen Klosters befindlichen Wirthschaftsgebäude sich 
in nordwestlicher Richtung hinabziehenden Graben an einer Stelle ebenfalls 
einen bläulichen etwas sandigen Tegel antraf, welcher zwischen der Zone des 
Lindenberger Sandsteines und des Pectunculus-Sandes zu liegen kömmt. In 
diesem Tegel fand ich eme ähnliche Nucula, einen Eehiniden-Rest, so wie 
noch einige zwar schlecht erhaltene, aber in den benachbarten Pectuiiculus- 
Sanden nicht vorkommende Petrefacte, so dass es sehr wahrscheinlich er
scheint, dass hier dieselben mitteloligocänen Schichten aufgeschlossen sind, 
wie im neuen Ziegelschlage bei Gran.

Ueber dieser wahrscheinlich Mittel-oligocenen Stufe folgen die echten 
PectUncidus-Schichten, welche aus feinen gelblichen oder bläulichen, weissen. 
glimmerführenden unt etwas kalkigen Sanden bestehen. In dem an der Süd
seite der von Kösztölcz südlich sich erhebenden Hügelgruppe befindlichen 
Graben fallen die Pectunculus-Schichten unter einem Winkel von 20° nach



FRANZ SCH A FARZIK, AUFNAHMS-BERICHT.

Nord ein, und enthalten lagenweise zahlreiche Petrefacte, welche leider beim 
Herausnehmen meist zerfielen. Ich sammelte daselbst Pniunculus cfr. óbo
rains, L am., Tarife] la, sp. (der T. Geinitzi ähnlich), und Venus, sp. Eine ähn
liche Ablagerung befindet sich südlich der Sátorkői Puszta, von dem kleinen 
Steinfels nordöstlich. Versteinerungen jedoch konnte ich hier nicht ent
decken.

Da die jüngeren Tertiärschichten auf unserem Gebiete gänzlich fehlen, 
erübrigt nur noch kurz der eruptiven Gesteine Erwähnung zu thun.

Gesteine der Trachytfamilie.

Sämmtliche auf unserem Gebiete auftretenden eruptiven Gesteine gehören 
der Familie der Trachyte, und zwar zweien Typen derselben an. Der eine 
ältere Typus ist der Lahr adorit-Biot it-( j r  anal-Traehyt, dessen Eruption 
nach A. K och in der Visegräder Gegend in die Zeit der Ablagerung des 
Anomyen-Sandes (tieferes Mediterran) fällt, der andere ist der jüngere Labra
dorit- A m p h ibol-Trachj/t, dessen Eruption nach Pr. Dr. -I. S z a b ó * im Allge
meinen in der sarmatischen Zeit stattfand. Der Biotit-Granat-Tracliyt ist ein 
graues oder braun-graues Gestern, in welchem zahlreiche makroskopisch gut 
wahrnehmbare scharf ausgebildete A—'.5 mmi im Durchmesser besitzende m O m  
Kryställchen eingestreut sind; ausserdem snid noch schwarze Biotitblättchen 
und frische Plagioklasleisten mit Zwillingsstreifung im Gesteine zu bemerken. 
Die Gesteine dieses Typus kommen in dem verschiedensten Erhaltungs- 
Zustande vor. Am frischesten sind sie nördlich am Fusse des grossen Wacht- 
berges; das Gestein ist hier sehr dicht und besitzt musehligen Bruch, in der 
gleichförmigen grauen Grundmasse treten die grösseren Gemengtheile bloss 
vereinzelt auf. Unter dem Mikroskope zeigt sich viel Glasmasse und eine aus
gezeichnete, durch zahlreiche ‘in dieselbe emgebettete Feldspathmikrolithe 
hervorgerufene Fluidalstruetur; grössere Gemengtheile treten auch hier bloss 
spärlich auf. (Dieses Vorkommen bezeichnéte S tä che  als Khyolith.) Dieselbe 
Structur besitzt der Tracliyt im Steinbruche des Sároséi* Thaies, ferner bei 
Szt. Lélek, nur ist die Grundmasse dieser letzteren bereits mehr entglast. 
Alle übrigen Vorkommen im Szt.-Leleker Thale, im Csipke-Thal und nörd
lich des Wachtberges befinden sich in einem mehr oder weniger vorgeschrit
tenen Stadium der Verwitterung. Als am meisten verwittert kann jene 
weisse kaolinische Trachytmasse betrachtet werden, welche das linke Bach
ufer an der Nordseite des kleinen Cserepes-Berges im Szt.-Léleker Thale bildet. 
In der weissen Trachytmasse erhielten sich nur noch die blutrothen Granat- 
kryställchen unversehrt.

Die grösste Trachytmasse ist auf unserem Gebiete der Bábszky-Berg,

* Szabó J. Geológia, 1883, p. 477.
FÖUUaui Közlöny. XIV. köt. 1884.
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ein ziemlich grosses Bergplateau südöstlich des grossen Wachtberges, an 
dessen Steilrändern überall der Trachyt anstehend getroffen wird. Die Nordost- 
und die Südwest-Seite desselben besteht aus Biot it - Granat-Trachyt, an der 
letztgenannten Seite befinden sich sogar die Tuffe dieses Typus, lichtgraue 
Bimssteintuffe, deren Schichtengegen den Berg unter einem Winkel von 30° 
nach Osten einfallen, in welchen aber der Biotit sehr spärlich vorkömmt und 
erst nach längerem Suchen gefunden wurde.

Der jüngere Labradorit-Am phibol-Trachyt bildet blos Breccien und 
kömmt im Ganzen bloss an drei verschiedenen Punkten vor. Westlich des 
Püis, südöstlich von Kesztölcz durchbricht die Breccie an zwei Stellen den 
Lindenberger Sandstein und ragt an dem südwestlichen dritten Punkte un
mittelbar aus dem Löss hervor. Es besteht diese Breccie aus grösseren-klei- 
neren Stücken festen Trachytes, welche durch eine tuffartige tracliytische 
Masse zusammengekittet sind. Von geotectonischem Standpunkte aus ist 
dieses Vorkommen am Okrulili Wrsk sehr wichtig, weil dadurch der Verlauf 
der den Püis von Szentlélek her durchsetzenden Querspalte genau gekenn
zeichnet wird. Eben die m Eolge des Bisses und Verwurfes entstandenen 
Oeffnungen dienten dem Trachyte als Canäle zum Hervorbrechen.

Der Bäbszky-Berg südöstlich des Wachtberges besteht ebenfalls gröss- 
tentheils aus Amphibol-Trachytbreceie, was besonders an der NNW- und 
SSO-lichen Seite gut zu beobachten ist und schliesslich gelang es noch einen 
kleinen Aufbruch dieser Breccie nordöstlich vom kleinen Wachtberg,e zu 
entdecken.

S y stem  des D iluvium  und des A lluvium .

Der Löss bedeckt auf unserem Gebiete grössere Flächen, namentlich 
die Vorhügel des Pilisgebirges. So finden wir den Löss in grösserer Aus
dehnung auf den Babos-Bergen, wo er besonders am «Mély út» (tiefer Weg) 
eine Mächtigkeit von mehreren Klaftern erreicht. Während das Material des
selben daselbst homogen ist, wechsellagert bei Kesztölcz der Löss mit Straten 
von oft mehrere Zentner erreichenden Trümmern der älteren Gesteine der 
Eingebung, namentlich der Trachytbreccien des Okrulili Wrsk, ebenso finden 
sich auch Daclistemkalktrümmer darin vor. Ausser den gewöhnlichen Löss- 
Schnecken fand ich keinerlei andere organische LTeberreste in demselben.

Eme Decke von Flugsand überzieht das ganze Dorogher Thal und die 
Gegend nördlich der Wachtberge. Derselbe verdankt seine Entstehung den 
lockeren Gesteinen der Pectunculusschichten, wie dies bereits Dr. A. K och be
züglich der Entstehung des Flugsandes am Holi Vrh bei Csév dargelegt 
hat. — Pectunculus-Schichten, die aus losem Sande bestehen, kommen süd
lich und südöstlich von Kesztölcz vor, jeder Windstoss und jeder Regenguss 
befördert die Bildung des Flugsandes in dieser Gegend. Ferner dürften auch
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die tieferen Partien der Sande zwischen Kesztölcz und dem Bäbszky-Berg 
ebenfalls den Pectuneulus-Sanden angeboren.

Südwestlich von der Sátorkői Puszta befindet sich längs des Baches ein 
circa I mj  mächtiges sandiges Torflager, welches namentlich durch die grosse 
Menge von Cyclostomen interessant ist, welche darin ausser anderen Con- 
•chvlien Vorkommen. Ich sammelte an dieser Stelle:

H elix austriaca, Mühlfeld.
— fruticum , Müller.
Bythinia tentaculata, Linné.
Cyclostoma elegáns, Müller.
Succinea oblonga, Drap.

Das Vorkommen von Cyelostoma elegáns an dieser Stelle ist aus dem 
Grunde interessant, da diese Alt gegenwärtig in Ungarn nur noch am Neu
siedlersee, ferner in der Fruska Gora und in Siebenbürgen lebend auge
troffen wird.

*

Wenn wir das im Vorstehenden Gesagte nochmals überblicken, so kann 
cs trotz der Mangelhaftigkeit des Berichtes nicht entgehen, dass das Pilis- 
Gebirge ein besonders interessanter Tlieil dos ungarischen Mittelgebirges ist; — 
man findet hier auf einen kleinen Baum zusammengedrängt Vieles und zum 
Theil Neues, was dieses Gebiet, — welches seiner landschaftlichen Schönheit 
wegen auch von Seite der Touristen mehr Aufmerksamkeit verdienen würde — 
auch in Zukunft zum Zielpunkte geologischen Studiums machen wird. Es 
findet aber im Studium dieses Gebietes nicht nur der Geologe Befriedigung, 
sondern auch der Gewerbetreibende, da sich daselbst viele in verschiedener 
Bichtung zu verwerthende Rohmaterialien befinden, welche bis jetzt ent
weder noch gar nicht, oder nur in mangelhafter Weise irgend eine Benützung 
fanden. Ich führe im. Folgenden die nutzbaren Gesteine unseres Gebietes an 
und füge gleich hinzu, wozu dieselben verwerthet werden könnten.

1. Die Trias-Kalksteinplatten im Szent-Léleker Tliale könnten in grös
seren Stücken gebrochen zu Trottoirstemen, und eventuell zur Cementfabri- 
kation verwendet werden.

-• Der weisse Dachsteinkalk liefert ein vorzügliches Material zum Kalk
brennen ; zur Strassenbeschotterung ist derselbe weniger geeignet.

3. Der Bolus, welcher sich bei den Pomazer Kalköfen in grösserer 
Menge vorfindet, könnte auf dem Gebiete der Keramik Verwertliung finden.

4. Die Striaten-Sandsteine des kleinen Waclitberges dienen zu Bau
zwecken, die härteren werden zur Pflasterung in den Gässen Grans benützt; 
da diese Sandsteine parthienweise aus reinen wasserhellen Quarzkömem be
stehen, könnte auch daraus die Glaserzeugung versucht werden.

28*



5. Der Lindenberger Sandstein des P. Szántóéi’ Bruches wird schon 
seit iangen Jahren in Budapest zu Treppen, Balkonplatten etc. benützt.

Neuestens wurden die Treppen des städtischen Krankenhauses vor der 
Ullöer Linie aus diesem Materiale erzeugt. Zu Bauzwecken ist auch der 
Kesztölczer Sandstein gut.

6 . Im Klein'Zeller Tegel bei Gran befindet sich der alte städtische 
Ziegelschlag, bei P.-Szt.-Kereszt kömite ein Gleiches versucht werden.

7. Yon den Trachyten ist besonders der Stein im Säroser Thale in dem, 
wie es scheint, aufgelassenen Bruche besonders zu Schlägelschotter, even
tuell auch zur Würfelerzeugung zu empfehlen.
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8 . BERICHT ÜBER D IE  MONTANGEOLOGISCHE D E T A IL A U F
NAHM E VON SCHEMNITZ UND UM GEBUNG IN  DEN JAHREN

1882 u n d  1883.
VON

A lex a n d er  G e s e l l .

Würdigend die grosse Wichtigkeit und Tragweite, welche die Kennt- 
niss des genetischen Zusammenhanges der geologischen Verhältnisse der 
Oberfläche und der Grubenbaue für den practischen Bergbau besitzen, 
voranlasste der verdienstvolle Director des Schemnitzer Bergbaudistric- 
tes Herr A nton P e c h , königl. ungar. Ministerialrath und Präsident der 
Schemnitzer Filiale der ungarischen geologischen Gesellschaft im Jahre 
1881, dass die Gegend von Schemnitz und Umgebung auf grosser topo
graphischer Basis, entsprechend dem Bedürfnisse des practischen Berg
mannes, einer neuen möglichst detaillirten geologischen Aufnahme unter
zogen werde.

Die Karte umfasst sämmtlichen ärarischen und Privatbergbau von 
Schemnitz und Umgebung auf 110 je 500 Joch umfassende Original-Kata- 
stersectionen im Maasstabe von 1" =  40°, auf welchen (unter Oberleitung 
des Districtsmarkscheiders Julius Gretzmacher) die Schichtenlegung in 5 mj  
Verticalabstand bewerkstelligt wurde.

Auf dieser Basis liess die Schemnitzer Bergdirection die Uebersiclits- 
karte in 2  Maasstäben lithographisch vervielfältigen, die grössere auf 
6  Blättern, die kleinere (1 %, — 300 mj), die für die geologische Colorie
rung als Grundlage dient auf einem Blatt, welch letzteres bei der Bergdirec
tion um den Preis von 1 fl. ö. W. zu haben ist.

Diese grosse, und bezüglich der Schichtenlegung ausgezeichnete topo
graphische Basis sichert wohl den practischen Werth der neuen geologi
schen Detailaufnahme, nachdem mit Hilfe des Barometers die einzelnen
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Gesteinsfundstätten auf der Karte sicher verzeichnet werden können und 
die dichte Begehung der im grossen Maasstahe ansgeführten Original-Kata - 
stersectionen zur möglichst genauen Bestimmung der Gesteinsgrenzen 
befähigt.

Illustriren möge dies der Umstand, dass auf den bis nun aufgenom
menen Terrain an 2600 Punkten Gesteinsstufen gesammelt wurden, 
wonach auf je 4 Joch ein Belegstück kommt.

Damit bezüglich der Verlässlichkeit dieser neuen Aufnahme das Ver
trauen des practischen Berg- und Fachmannes geweckt werde, schwebte als

•oHvzg "A aasof 
.iq 

u.uajj sap auiipm
jny j|^

‘̂[■Bjsuy ‘So[oaS ‘Sun ‘uoj[ ,iap pun z^uuuaqog nz uoipajipSiag; ‘Sun ‘ugjj .cap auu[tm
;uy HH

‘ I w 008 =
 %

 \
DI

E 
EK

ZG
ÄN

GE
 V

ON
 S

CH
EM

NI
TZ

 U
ND

 U
MG

EB
UN

G.



Ideal vor Augen die Herstellung einer solchen geologischen Karte, auf 
welcher die Gesteinsgrenzen im Grossen nicht mehr verrückt werden 
können, und die Befolgung eines derartigen Vorgehens hei der Aufnahme, 
dass dieselbe auch controlirbar sein möge.

Wie weit dies gelingen wird, überlasse ich dem Urtheile des geehrten 
Fachpublicums, im Vorhinein um Nachsicht bittend wenn dies — in 
Anbetracht der diesem Vorhaben entgegenstehenden namhaften Schwierig
keiten — in vollem Maasse, bei dem besten Wüllen etwa nicht durchzu
führen wäre.

Die Durchführung dieser schönen Aufgabe wurde im Jahre 1884 
unter Mitwirkung der Schichtmeisters L udw ig  v . C se h  begonnen; unsere 
Aufnahme erstreckte sich beginnend mit dem Wmdischleitner Thale nach 
Norden bis an die Grenze der Karte, gegen Westen bis an den Granfluss 
und im Süden bis an die Wasserscheide des Vichnyeer und Hodricser 
Thaies, einschliessend den königlichen Bergbau «Alt-Antoni» und die 
theils noch in Betrieb stehenden, theils bereits aufgelassenen Privatberg
haue «Benedict!», «Windischleiten» und «Johani»; die Aufnahme wurde 
im Jahre 1884 auf 40 Blättern vollendet.

Im Jahre 1883 am königl. geologischen Institut zum Montan-Chef- 
geologen ernannt, arbeitete ich im verflossenen Sommer anfangs noch 
gemeinschaftlich mit dem Herrn Montangeologen L udw ig  v . C s e h , fort
setzend die 1884-er Aufnahme im Hodricser Thale; mitte Juli jedoch trenn
ten wir uns, Herr v. C s e h  arbeitete von Hodrics gegen Westen, ich von 
hier nach Osten gegen Schemnitz zu.

Damit die Karte den Anforderungen der Wissenschaft und Praxis 
gleichförmig entspreche, werden die ausgedehnten Trachyte verschiedenen 
Alters wohl nach dem System der Mineral-Association des Herrn Universi
tätsprofessors Dr. J o sef  v. S zabó gegliedert und ausgeschieden, nachdem 
jedoch deren grünsteinige Modificationen als Gangführer und Bildner — vor 
Augen haltend, dass diese Aufnahme in erster Linie den Zwecken des Berg
baues dienen soll — von besonderer Wichtigkeit sind, so wird auf deren 
specielle Ausscheidung, so weit es möglich ist, ferner der Aufzeichnung 
dér Gangausbisse und des alten Bergbaubetriebes die grösste Sorgfalt 
verwendet.

Den Farbenschlüssel betreffend, wird die Karte nach dem interna
tionalen noch näher festzustellenden Farbenschema colorirt werden, mit 
Rücksicht auf jene Veränderungen, welche die Gesteinsnomenclatur in den 
letzten 15 Jahren durchgemacht hat, so dass die Karte auch beim Studium 
der einschlägigen älteren Literatur gute Dienste leisten dürfte.

An der Zusammensetzung des bis nun aufgenommenen Terrains, 
nehmen Antheil von unten nach oben :

Dolomit, Kalk und Kalkschiefer.
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Thon, Werfener Quarzitschiefer und geschichteter Quarzit (krystal- 
linisch metamorphische Schiefer nach L ipo l d  Jahrb. der k. k. 
geologischen Reichsanstalt Band 17).

Gneiss.
Aplit.
Conglomerat.
Nummulitenbank.
Biotit-Andesin-Labradorit-Quarzdiorit* (in Schemnitz feinkörniger 

Syenit genannt).
Biotit-Amphibol-Quarztrachyt mit syenitischer Structur (in Schemnitz 

grobkörniger Syenit genannt).
Biotittrachyt (Propylit nach vom R ath , Dacit und Andesittrachyt nach 

Dr. G uido S tä ch e  und Grünsteintrachyt nach L ip o l d ).
Rhyolith.
Amphiboltrachyt und Augittrachyt (Aphanit und Grünsteintrachyt).
Traehyttuff.
Süsswasserquarz.
Nyirok.
Löss und schliesslich
Alluvium.
Behufs Ueberblickes erachte ich es für nothwendig, diesen Bericht 

noch mit der im Jahre 188:2 bewerkstelligten Aufnahme im Vichnyeer 
Thale zu ergänzen:

Im Vichnyeer Hauptthale sind auf oben begrenztem Gebiete drei 
Gesteinsarten vorherrschend vertreten, sowie: krystallinische Massengesteine 
d. i. Thon, Werfener und Quarzitschiefer, Rhyolith und Augittrachyt; der 
Ausdehnung nach folgt diesen Dolomit und Kalk, massiger Biotittrachit 
sogenannter feinkörniger Syenit und Gneiss, die übrigen Gesteine spielen, 
nachdem sie sich auf kleinere Gebiete beschränken, eine untergeord
nete Rolle.

Das Vichnyeer Hauptthal durchsetzt beinahe alle diese Gesteine und 
nur vom Plazivadolinathal beginnend bis zum Granthal bildet Augittrachyt 
die Basis desselben. Ausser dem Hauptthale umschliesst dieses Gebiet von 
Osten nach WTesten die Thäler: Nyeviczei, Janusko, Kosarisko, Konter, 
Plazivadolina, das Kotlin- oder Julienthal, das Mravistje, Hodruska, Namen
lose und Sikorova, Schneidierka und Kizovathal und schliesslich die 
unmittelbar ins Granthal einmündenden Thäler Havrano und Penyazna.

Die höchsten Punkte dieses Gebietes bestehen aus Thonschiefer; so 
wie der durch sogenannten feinkörnigen Syenit gehobene 885 ml  hohe 
Koncsiar und der 780 w/ hohe Szarvaskő (Hirschenstein), ferner der auf

Geologie von Dr, J o se f  v . S zabó  pag. 264.
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sogenannten grobkörnigem Syenit ruhende Kerling mit 8T60, und der 
Gebirgsrücken «Todte Beine») mit 740 rnj  Meereshöhe.

Das oberhalb Alt-Antoni an der rechten Lehne des Vichnyeer Haupt
thaies sich ausdehnende Dolomit- und Kalkgebirge erreicht 600 mj  Höhe, 
die übrigen Erhebungen schwanken zwischen 4—600 *”0

Die Streitfrage betreffend bezüglich des Alters von Dolomit und den 
Schiefern ist nach eingehenden Studien dahin zu entscheiden, dass jedenfalls 
Dolomit das filtere Gestein ist, nachdem wir denselben an vielen Stellen 
und namentlich in der Tiszova (am Bergrücken zwischen dem Vichnyeer 
und Rudnoerthale) in grosser Ausdehnung als Basis der Schiefer antrafen.

Die zusammengehörigen Thon- und Quarzitschiefer wurden auf 
grossen Gebieten von dem sogenannten feinkörnigen Syenit ausgeschieden, 
und gelang es auch an vielen Stellen, namentlich um «Alt-Antoni» so 
wie in den Thälern Kudno und Hodruska den Gneiss von den Schiefern 
abzugrenzen.

Spuren eines alten Bergbaues (Stollen) findet man bei Szénasfalu im 
unteren Theile des Vichnyeer Thaies unterhalb des aufgelassenen Elisa
bethpochwerkes im Augittrachyt, sowie einen Stollen neben genanntem 
Pochwerk der augenscheinlich auf einen Gang baute, der zwischen Rhyolith- 
und xAugittrachyt ansetzt. Interessanter sind die Spuren eines alten 
Bergbaues im Konterthale, nachdem hier der Biotittrachyt an vielen 
Stellen sehr quarzreich ist und als grünsteinartige Modification erscheint, 
hiedurch auf das Eortsetzen der Alt-Antonistollner Gänge nach Norden 
hinweisend.

Im oberen Kosariskothale finden sich ebenfalls Spuren alter Bergbau- 
thätigkeit an der Berglehne Kraszna Lippa, wo nach den Oberflächen
verhältnissen und den auf den alten Halden gefundenen Gesteinen zu 
schliessen, ein Quarzgang zwischen Rhyolith und Biotittraehit in Betrieb 
stand. In der Knazova genannten Fortsetzung des Janoskothales trafen wir 
zwischen Rhyolith und Augit einen 2 '"'j mächtigen Gangausbiss im Bache, 
mit nord- südlichem Streichen und östlichem Verflächen unter 45° ; an den 
nördlichen Abhängen des Konterthaies endlich eine nach Stunde 8  verlau
fende Pingenlinie und einen Schacht.

Das Materiale der auf diesen Pingenzug getriebenen Stollen ist kal
kiger Augittrachyt, in welchem aber mit Ausnahme von etwas Eisenkies 
sonst nichts zu entdecken war.

An der südlichen Zwieselung des Mravistjethales trifft man ebenfalls 
Bergbauspuren, ferner einen Schacht in Schlägel und Eisenarbeit an der 
Wasserscheide dieses mit dem Rudnoerthale, sämmtlich im Augittrachyt; 
der Schacht stand vermuthlieli mit den verfallenen Stollen des Rudnoer- 
hales in Verbindung.

Oberhalb der Gruben von «Alt-Antoni» wurden an der linken Seite
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des Viehnyeer Thaies mehrere breite Trachytaufbrüche bestimmt, deren 
Streichen zwischen 2—4 hora schwankt; dieselben stehen mit den Schem- 
nitzer Hauptgängen wahrscheinlich in genetischem Zusammenhang, nach
dem sie dieselben auf grosse Entfernung, bis ins Kudnoer und Csuberno- 
verthal parallel begleiten.

Mehrere auf dieser Linie angetroö'ene alte Schurfbaue waren — 
mit Bewusstsein oder nicht? — auf derartige gangartige Trachytaufbrüche 
getrieben; das Gestein ändert an solchen Stellen seinen petrographischen 
Character, erscheint quarzreicher und kiesbältig, präsentirt sich mit einem 
Worte als porphyrische Modification des Biotittrachytes.

Diese gangartigen Biotittrachgtaufbrüche sind höchst wahrscheinlich 
die Gangbildner, in welchen, oder an deren Contact m it dem Nebengestein 
die Vererzung meiner Ansicht nach nicht allein a u f chemischem Wege, son
dern auch unter Mitwirkung electrochemischer Processe erfolgte.

Im Sikorova-, sowie dem ins Hodruskathal einmundenden Namen
losen Thale sehen wir abermals zahlreiche Spuren alten Bergbaues und 
besonders in ersterem, weissen grossartige Halden unterhalb der Kuppe 
des Koncsiar auf ausgedehnten Bergbaubetrieb, der entweder in verkiesel- 
ten Thonschiefer ansetzende Gänge abbaute, oder auf dem eisernen 
Hut solcher Gangtrümmer Eisenstein erzeugte; die Schürfungsspuren im 
Namenlosen Thale hatten wahrscheinlich den Aufschluss der oberen Par
tidén der ('Alt-Antoniw-er Gänge zum Zwecke.

Einen alten Bergbau finden wir ferner an den östlichen Abhängen des 
Klokocs, wo nach den Fundstücken zu urtheilen zwischen Gneiss und 
Schiefer eingebetete reiche Magneteisensteinnester den Gegenstand des 
Betriebes bildeten.

Die Eichtung der Biotittrachytaufbrüche im oberen Kizavothale 
weicht ab von der Eichtung der übrigen, indem dieselben parallel mit der 
Axe des Viehnyeer Hauptthaies gehen, während jene dasselbe kreuzen und 
den Eindruck machen, als ob sie die strahlenförmige Dislocations-Aeusse- 
rung eines weit abliegenden Aufbruchcentrums wären.

Auf dem Wege, der an der linken Seite der Kizovathales gegen die 
Eumploska führt, gehen wir fast bis zur Wasserscheide des Hodricser und 
Viehnyeer Thaies ausschliesslich auf einem mächtigen im sogenannten 
feinkörnigen Syenit eingelagerten Gangausbiss, der steil nach Osten ver- 
flächt, und nach der im -Jahre 1881 durch Herrn v. Cs e h  bewerkstelligten 
Grubenaufnahme ist dies wahrscheinlich die Ausbisslinie des «Benedicti»- 
ganges zu Tage, der an der oberen Zwieselung des Kizovathales vom 
Calasanctistollen beginnend, bis zur Eumploska als eiserner Hut grosse 
Mengen von Magneteisenstein lieferte, wovon die bereits mit dichtem Jung
wald bedeckten ausgedehnten Tagbaue und Halden beredtes Zeugniss 
ablegen. Dieser Gang verschwindet unter der Kuppe des Koncsiar, zieht in



das Sikorovathal, wo er neuerdings zu Tage tretend den bereits früher 
erwähnten alten Bergbauen seinerzeit Eisenstein lieferte.

Im unteren Theile des Kizovathales gelang es jenen Biotittrachytauf- 
bruch am Tage zu bezeichnen, den der vom neuen Kizovaschacht gegen 
Hoferstollen führende Aufschlussbau vermuthlich erreichen wird; es ist 
dies wahrscheinlich ein bis nun unbekannter Gang, dessen Streichen zwar 
in die Richtung der verfallenen Windischleitner reichen Baue fällt, von 
dem es jedoch unbekannt ist, ob dessen tiefere Partien sich auf demselben 
bewegen; hierüber kann ausschliesslich nur die Fortsetzung des Kreutz- 
erfindungserbstollens gegen Osten sichere Daten liefern.

Im Rudnoerthale wurden am südlichen Abhange des Klokocs zwei 
gangartige Trachytaufbrüche bestimmt, und zugleich der Gneiss von den 
Schiefern ausgeschieden, ebenso im Csubernoverthale ein von Süd-West 
nach Nord-Ost streichender gangbildender Biotyttrachitzug.

Im Dreikönigsthale ist der Biotittrachyt so wie in der Kizova parallel 
mit der Thalaxe zu verfolgen, jedoch tritt er liier massig auf, und bildet 
Abzweigungen im Augittrachyt, deren eine den Sattel zwischen Dreikönig 
und Kottlin- oder Julienthal durchsetzend, im Julienthal abermals zu 
Tage tritt.

Im Dreikönigthale durchsetzt dieser Trachyt die Kalke und Schiefer 
und ist am Beginn des Thaies in schönen Ausbissen zu beobachten, wo wir 
als abermaligen Beweis für die Altersfolge dieser beiden Gesteine den 
Dolomit und Kalk von Schiefern überlagert finden.

Die Fortsetzung der Wasserscheide bildet Augittrachyt, der in grosser 
Ausdehnung und mannigfachen Varietäten bis zum Granfluss und darüber 
bis an die westliche Grenze der Karte anhält, sich auch nach Süden aus- 
delmend, bis an die Einmündung der Hodricser Thaies ins Granthal.

Auf diesem Gebiete sehen wir auch den Schauplatz einer der letzten 
vulcanischen Eruptionen; der dem Gr.mthal zugekehrte Kraterrand steht 
als steile Felswand noch aufrecht, der Theil desselben gegen das Julienthal 
ist jedoch wahrscheinlich in Folge des letzten Lavaausbruches eingestürzt, 
und kann man den Lavaabfluss bis ins Julienthal verfolgen; das Gestein 
um diesen Aufbruch herum ist rother lockerer Augittrachyt und der noch 
vorhandene Kraterrandrest bildet die Wasserscheide zwischen dem Julien
oder Kotlin- und dem Granthal.

Auch an der nordöstlichen Lehne des Klokocs wurde ein gangbilden
der Trachytaufbruch in den Schiefern markirt, ebenso auf der westlichen 
Fortsetzung des Punktes «Todte Beine» der Wasserscheide zwischen 
Yichnye und Hodrics. Der mächtig entwickelte massige Biotittrachyt des 
Dreikönigthaies übersetzt zwischen Augit und Schiefer ins Hodricser Thal
gebiet. Im Rudnoerthale wurden in grosser Ausdehnung Kalk und Dolomit 
von den Schiefern getrennt und am linken Gehänge des Csubernoverthales
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die Grenze zwischen den Schiefern und dem sogenannten grobkörnigen 
Syenit bestimmt.

Mein Aufnahmsgebiet vom Jahre 1883. (vide Sectionsnetz) umfasste 
die Katastersectionen d/f a>/g d>/g c7g b,/g a,/h d,Zh c7h a,/e d,/e, c,/e, 
a’/ e. d’/e, , gemeinschaftlich mit Herrn Montangeologen Ludwig v. Cseh 
vollendeten wir die Sectionen c/g) Vg c/h  und b/h. Das Terrain innerhalb 
dieser Sectionen umfasst die beiden Lehnen des Hodricser Hauptthaies 
vom Paradeisberg bis zum Bergorte Hodrics, von hier die rechtsseitigen 
Abhänge des Hodricser Hauptthaies bis zum «Erlengrund» und die folgen
den Nebenthäler: die Thalgruppe um die Oberhodricser Teiche, das 
Florianstollner und Josefstollnertlial, die Thäler «Stari árok», Bärenleiten 
und Bachstollen, den «Letschergrund», das Brenner- und Spitzbergthal, 
welch beiden letzteren die Anschlusslinie bilden mit der Aufnahme des 
Herrn v. Cseh; gegen Norden schloss ich mich an die 1882-er Aufnahme 
a n , dieselbe am linken Thalgehänge des Vichnyeer Hauptthaies von 
«Windischleiten» bis zum Paradeisberg, auf dem Gebiete der Thäler 
Predna und Sredna Kizova, sowie dem Schüttrichsberger Thalgebiet been
dend ; östlich schliesslich an die Aufnahme des Herrn Universitätsprofes
sors Dr. Josef v. Szabó, welches Gebiet auf der Kartenskizze durch ver
schiedene Schraflirung ersichtlich gemacht ist, und von unserem ausge
zeichneten Gelehrten schon vor einigen Jahren zum Gegenstand der ersten 
eingehenden petrographischen Studien gewählt wurde; mit Hilfe seiner 
ferneren freundlichen Bathsehläge und Mitwirkung durfte es wohl gelingen 
diese schone Aufgabe im Laufe der heurigen geologischen Aufnahms
campagne zu beendigen.

Auf dem umgrenzten Terrain wurde ausgeschieden: Grob- und fein
körniger sogenannter Syenit, Quarzit, Kalkschiefer, Biotittrachyt und 
Augit. Die petrographische Aufarbeitung des gesammelten Gesteinsmate
riales wird jedoch an vielen Stellen auch noch die Abtrennung des Amphi- 
boltracliites gestatten. Die grösste Ausdehnung hat der Biotittrachyt, 
besonders im südlichen und südwestlichen Theile des Terrains, wo er 
massig auftritt und den sogenannten grob- und feinkörnigen Sienit an 
vielen Stellen durchbricht — so auf dem Gebiete zwischen Kizova und 
Schüttrichsberg, der Taggegend des Floriani- und Josefstollen, sowie ober
halb des oberen Hodritscher Teiches — innerhalb der genannten Gesteine 
Inseln von grösserer und kleinerer Ausdehnung bildend.

Quarzit wurde auf dem Taggebiet von «Alt-Allerheiligen-», «Christi
himmelfahrt-», Paul- und theilweise Josefstollen in grosser Ausdehnung 
von sogenanntem grobkörnigen Sienit und Biotittrachyt getrennt, desglei
chen auf kleinerem Gebiete auf der Wasserscheide zwischen dem Bären
leitenthal und Letschergrund, sowie oberhalb des oberen Hodricser Teiches ; 
an ersteren beiden Orten sind Biotit und Augittrachyt die Grenzgesteine,
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zu welchen sich am dritten Orte noch sogenannter grobkörniger Syenit 
gesellt.

Im Quarzit trifft man an zahlreichen Stellen Gangquarzausbisse; 
am Tage sind dieselben nicht in zusammenhängender Linie zu verfolgen, 
und nur in der Grube kann man beobachten, dass diese einzelnen Gang
ausbisse in den vom Tage tieferen Parthien mit einander in Zusammen
hang stehen.

Die Basis von Quarzit und Quarzitschiefer bildet theilweise por- 
phyrischer Biotittrachyt, theilweise der sogenannte Syenit. Die Gänge 
kommen entweder nur im Syenit oder am Contact zwischen sogenanntem 
Syenit und Biotittrachyt vor ; deren Ausdehnung ist in der Streichungsrich
tung von Süd-West nach Nord-Ost mit Hilfe der Gesteinssammlung an zahl
reichen Stellen auf der Karte zu verfolgen und wird das petrographische 
Studium des reichen Gesteinsmateriales zur genauen Fixirung der Gang
ausbisslinien befähigen.

Die Störungen in den an beiden Gehängen des Brennerthaies sich 
befindenden Gängen sind wahrscheinlich das Product grosser Dislocationen, 
hervorgerufen durch den Aufbruch des jüngsten Trachytes, des Augites, der 
vom Mundloche des Kaiser Franz Erbstollens gegen Norden sich in grosser 
Mächtigkeit zwischen sogenannten Syenit und Biotittrachyt einkeilte.

Die allgemeinen Gangverhältnisse wurden in den im Verlaufe der 
Aufnahme befahrenen Gruben, so wie nach erhaltenen Daten über die 
bereits unzugänglichen Baue folgendermassen beobachtet:

Durch den Josefi secundi Erbstollen sind vom Mundloche aus bis 
zum Colloredogange viele Klüfte verquert werden als: die «Markus», 
«Theresia», «Begina», «Salvator mundi», «Namen Jesu», «Simon und 
Juda» «Mariahimmelfahrt» und «Karl der Grosse»-Kluft, welch sämmtli- 
chen Klüfte vorherrschend eine quarzig-kalkspäthige Ausfüllungsmasse 
von geringer Mächtigkeit hatten. Unter diesen Klüften war die Mari akim
mel/artkluft eine der edelsten, weshalb dieselbe in ihrem südlichen Theile 
lange Zeit Gegenstand eines zeitweise auch sehr lohnenden Bergbaues 
war; in ihrem nördlichen Theil aber hat sie sich ange’ lieh ausgeschnitten 
und man hat sie etwas über die Mitte des bei «Kislagrund» breiten Thaies 
verfolgt, ohne in das nördliche Gebirgs-Gehänge mit ihrem Aufschlüsse 
gelangt zu sein. Die «Namen Jesu»-Kluft ist durch den Klarastollen 
bebaut wTorden, hat aber nie eine Bedeutung gehabt.

Der Colloredogang liegt in dem nördlichen, der Antongang in dem 
südlichen Thalgehänge. Sie sind von Westen gegen Osten 500 nj  von 
einander entfernt und stehen mittelst des gemeinschaftlichen 04 7nj  tiefen 
Tagförderungsschachtes «Kudolf Wrbna» durch den Erbstollen mit einan
der in Verbindung.

Der Colloredogang streicht nach 2 —4 hora, verfiäclit unter 30° öst-



lieh, ist GdO nJ in der Streichungsrichtung und dem Verflachen nach ober 
der Sohle des Kaiser Josefi II. Erbstollens bei 300 mj  aufgeschlossen.

Seine Ausfüllungsmasse, oft über 'i m/  mächtig besteht vorwaltend 
aus einem lockeren, sehr porösen Quarz, übergeht jedoch stellenweise in 
eine mehr dichte kalkspathhältige Ausfüllung. Auch das Nebengestein, das 
aus sogenanntem Syenit besteht, und besonders das Hangende wird durch 
absetzende Trümmer des Ganges viele Meter weit aufgelockert , und 
ist mit Erztheilchen imprägnirt.. Die Erzführung besteht aus Polybasiten 
und Silberschwärze, begleitet von Eisenkiesen mit gelber Zinkblende, 
stellenweise auch von Antimon (Jamsonit), dessen Krystalle ganz mecha
nisch in den ausgefressenen Zellen des Quarzes aufsitzen. Das Erz des 
Colloredoganges ist an bestimmte Partien gebunden. Die Erzzone bildet 
nämlich eine grosse Bucht, in deren grösster Einsenkung der Martinschutt 
mit seinen Verhauen liegt; von dieser Bucht zieht sich zu beiden Seiten 
unter einem Einschub gegen die Tiefe zu in einem bis IGO mj  breiten Strei
fen die Veredlung herab, was aus dieser Schubrichtung fällt, eignet sich 
meistens nur zur Pochganggewinnung, stellenweise aber ist dies Mittel gar 
nicht abbauwürdig.

In der Ausfüllung des Ganges kommen auch sehr feste Partien von 
massigem, ganz dem Süsswasserquarz ähnlichen Quarze vor, so wie auch 
Partien mit festen Gerollen von Nebengestein, die durch Quarz verkittet 
sind; doch ist der Gang in dieser Beschaffenheit nicht abbauwürdig.

Eine Eigenthümlichkeit des Colloredoganges sind seine Aposhysen, 
welche von dem Hauptgange oft gegen 40 mj  in das Hangende sich lnne in- 
ziehen und nach einer Strecke von 80—ISO7"/ wieder dem Hauptgange 
zusitzen. Solche Verzweigungen sind bis jetzt in dem nördlichen Theile 
drei bekannt und gaben sämmtlich einen lohnenden Abbau. Ihre Mächtig
keit beträgt oft 1 mj  und die Erzführung ist durchschnittlich reicher als die 
des Hauptganges.

Nach der Analyse des Porbirers Karl v. Dobrovics ist das Silbererz 
vom Colloredogange folgendermassen zusammengesetzt:

Schwefel . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2-142°/o
Gold und Silber . . .  . . .  . . .  . . .  0-264
Blei . . .  . . .   ............... . . . .  . . .  0-328
Kupfer . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  0-091
Zink __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  0-112
E is e n ........... . . . .  . . .  . . .  __  . . .  1-690
Magnesia . . .   .............. . . . .  . . .  0-158
Kalk . . .  .................. . . . .  . . .  . . .  1-066
Manganoxydul . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  0-093
Thonerde . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2-767
Magnesia) an Kieselerde . . .  . . .  . . .  0-300
Kalk J gebunden . . .  . . .  . . .  0-120
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Der Antongang tritt so wie der Colloredogang im sogenannten Syenit 
auf, streicht nach 1—2 hora, verflacht östlich unter 32° und ist dem Strei
chen nach 900 und vom Erbstollen aufwärts dem Verflachen nach 
280 nj  aufgeschlossen.

Südlich zertrümmert er sich an der Einkeilung von triasischen Kalk
steinen in 2 Theile und wird, nach den Aufschlüssen daselbst zu urtheilen, 
unedel. Seine Ausfüllung, selten über 1 *] mächtig, besteht aus Kalkspath, 
welcher in den oberen Horizonten, besonders gegen des Liegende zu dem 
Quarze wTeicht. Die Erzführung besteht in einer sehr spärlichen Einspren
gung von kleinen Nesterchem aus Rothgülden, Argentit und Stephanit mit 
etwas Bleiglanz und selten Kupferkies, während das Nebengestein auch 
gelbe Blende und Eisenkies ziemlich häufig zeigt. Aeusserst selten vereini
gen sich die Nesterchen zu grösseren und bedeutenderen Partien und 
Gruppen.

Kieselerde .. . . . .  . . .  . . .  . . .  .... 88-640
Kohlensäure . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  T068
Sauerstoff, Wasser und Ueberrest . . .  1-084

Summe 1-000-000%

Man kann daher die Erze als zusammengesetzt betrachten aus;
Goldhaltigen Schwefelsilber . . .  . . .  0-291%
Schwefelantimon . . .  . . .  . . .  . . .  ... 0-120
Schwefelblei . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  0‘479
Halbschwefelkupfer (CU2S) . . .  . . .  . . .  0-112
Schwefelzink . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  0-167
Hoppelt Schwefeleisen (FeSä) . . .  . . .  3-586
Kohlensäure Magnesia . . .  . . .  . . .  0-332

« Kalk . . .  . . .  . . .  . . .  1-903
Kohlensaures Manganoxydul ... . . .  0-150
Eisenoxyd . . .  . . .  . . .  _.. . . . .  .... 0 068
Thonerde (AI2O3) . . .  . . .  . . .  . . .  2*'67
Magnesia f an Kieselerde . . .  . . .  . . .  0'300
Kalk I gebunden . . .  . . .  . . .  0-120
W asser und Ueberreste . . .  . . .  1066

Summe 100‘000%

Die beim Hüttenprocess in die Schlacke übergehenden Bestandtheile 
sind folgende:

Magnesia . . .  . . .  . ._  — . . .  — 0-458
Kalk . . .  . . .  — . . .  — — 1 basische Bestand-
Manganoxydul . . .  . . .  . . .  ---------- 0-093 ^  4.56go/o
Thonerde . . .  . . .  — . . .  . . .  . . .  2-767
Eisenxydul . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  0-061
Kieselerde . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  88'640
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Der Ausbiss des Schöpferstollner mächtigen «Johann Baptist» - 
Ganges sowie der denselben kreuzenden sogenannten Morgenkluft wurden 
am Tage bestimmt und es scheint als ob die Fortsetzung der Morgenkluft 
nach Westen die ärarische Melangokluft bilden würde. Am Tage wurde 
zwar an vielen Punkten Biotittrachyt ausgeschieden, trotzdem bildet des 
Muttergestein der Gänge hauptsächlich der sogenannte grobkörnige Syenit. 
Das Hauptstreichen wurde von Südwest nach Nordost beobachtet; das 
Verflachen nach Osten schwankt zwischen 30—50°, die Gangausfüllung 
zwischen 0-40—6 w/ ; sowohl im Streichen wie Verflachen zeigen die 
Gänge wenig Störungen.

Gegen Osten ist die Gangausfüllung hauptsächlich Quarz, gegen 
Norden tritt noch Kalkspath als Begleiter hinzu; die Erzimprägnation 
erscheint als Polybasit und wird gegenwärtig I 7,,/ mächtig vor Ort beleuch
tet; der Güldischsilbergehalt ist 4—600 und mehr Gramme pr. Meter-Gtr. 
und ist diese Grube jetzt eine der edelsten und ausgiebigsten Edelmetall
bergbaue Ungarns.

Das Hauptstreichen der Thiergartnergänge wurde nach 2  liora beo
bachtet bei östlichen Verflächen; die Mächtigkeit schwankte zwischen 
P3—2 r" ; die Gangausfüllung bestand aus porösbrandigem Quarz mit 
Kalkspath.

Mit dem Katharinenstollen wurde dieser Gang stellenweise erzfüh
rend aufgeschlossen, doch scheint die Erzgewinnung nie von Bedeutung 
gewesen zu sein; von grösserem Belange waren der Hangendgang, und die 
ebenfalls im Hangend sich befindende Katharinakluft.

Beide müssen beträchtliche Erzmengen geliefert haben, wovon die 
bis zu Tage reichenden ausgedehnten Verhaue Zeugniss ablegen; diese 
Grube steht gegenwärtig in Verbruch.

Die Finsterorter Berghandlung baut auf drei Gängen, dem Hangend, 
Liegend und Brennergang; das Hauptstreichen geht nach 2 hora bei östli
chem Verflächen unter Winkel von 40—60°, die Gangmächtigkeit wech
selt von 1 %, bis 6  mJ, Hangend und Liegengestein ist in dieser Grube 
überall der sogenannte grobkörnige Syenit. Die Ausfüllung des Hangend
ganges ist Quarz mit Erzimprägnationen, die des Liegendganges ebenfalls 
Quarz in welchem die Vererzung gewöhnlich säulenförmig angetroffen 
wird; im Hangend zeigt sich auch Braunspath.

Die Ausfüllung des Brennerganges schliesslich ist ebenfalls Quarz 
mit Erzimprägnationen; auf allen drei Gängen erscheint des Erz als 
Proustit und Pyrargyrit (Schwefelsilber und Arsen).

Diese drei Gänge scharren sich nirgends, schleppen sich jedoch 
häufig, und sind dann von grösserem Adel. Die Erzsäulen und flachen Erz- 
linsen vertauben oft plötzlich durch häufige Dislocationen, wodurch der 
Abbau dieser Gänge wesentlich erschwert wird.
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Zur Beleuchtung der geologischen Verhältnisse meines 1883-er Auf
nahmsgebietes dienen 670 Belegstücke, deren fortlaufende Zahlen auf dem, 
mittelst Barometer bestimmten Fundorte auf den Original-Katasterblättern 
verzeichnet wurden; zur Illustrirung der Gangverhältnisse der im Ver
laufe der Aufnahme befahrenen Gruben wurden 40 St. Schaustücke 
gesammelt.

Ich kann es nicht unterlassen schliesslich all jenen Herren meinen 
verbindlichsten Bank auszusprechen, die bei Durchführung meiner Auf
gabe mich nach allen Beziehungen zu unterstützen die Güte hatten.

So in erster Linie Herrn Bergdirector Ministerialrath Anton P éch, 
ferner dem Herrn Bergrath Josef V eress, so wie den Herren Grubenvor
ständen W enzel Zenker, A ladár v. Máday, Julius v . Szentistványi und 
H ugo N apravnik.
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Ny. Grund V. B udapest.





IN H A L T  D E S  S U P P L E M E N T E S .
Pa« in a

(VII — XV.) Jahresbericht der kön. ungar. geologischen Anstalt für 1883.._ . . .  307
I. Directions-Bericht, von Johann Böckh . _ . . .  . . .  . .. . . .  307

II. Aufnahm e-Berichte :
1. Br. Karl Hofmann, Über die auf der rechten Seite der Donau zwischen

Ó-Szőny und Piszke ausgeführten geologischen Specialaufnahmen. (Mit einem 
Profile im Text) . ..  . . .  . . .  u~ ..................— . . .  — — ... —. — 323

2. J. v. Matyasovszky, Der Királyhágó und das Thal des Sebes-Körös Flusses
von Bucsa bis Rév. (Geolog. Specialaufnahmen) .„  . . .  ............  . . .  342

3. Ludwig v. Lóczy, Über die geologische Detailaufnahme im Gebirge zwischen
der Maros uni der weissen-Körös und in der Arad-Hegyalja. (Mit einem 
Profile im Text) . . .  .... . . .  . . .  .... . . .  ... . . .  . . .  .................... . . . .  340

4. Prof. Dr. A. Koch, Über die im Klausenburger Randgebirge ausgeführte
Specialaufnahme. (Mit einem geolog. Profile auf der Tafel-Beilage) . . .  . . .  308

5. L. Roth v. Telegd, Das Gebirge nördlich von Pattas-Bozovics im Krassó-
Szörényer Comitate. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .     . . .  301

6. Julius Halaváts, Über die geolog. Detailaufnahme in der Umgebung von 
Alibunár, Moravicza, Móriczföld und Kakova. (Mit einem geolog. Profile auf
der Tafel-Beilage) . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ...................... 403

7. Dr. Franz Schafarzik, Geologische Aufnahme des Pilis-Gebirges und der
beiden «Wachtberge» bei Gran. (Mit zwei Abbildungen im Text)... . . .  . . .  400

8. Alexander Gesell, Über die Montangeologische Detailaufnahme von Schem- 
nitz und Umgebung in den Jahren 1882 und 1883. (Mit einer Kartenskizze
im Text) ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .      . . .  430

NYILVÁNOS NYUGTATÓ.
Tagsági d íja t fizettek 1884- évi ju n iu s  hó 10-éig bezárólag:

1882- re: Bruck Ferencz, dr. Krem nitzky Ottó. — Összesen 276-an.
1883- ra: Dr. Krem nitzky Ottó, Platzer Ferencz, T retyák János. — Ö sszesen: 

284-en.
1884- re: Bothár Dániel, Böckh János, D erer Mihály, D éry Mihály, Duma 

György, Ebergényi Kálmán, Eissen Ede, dr. Farkas János, Gesell Sándor, Glanzer 
Gyula, Gothard Jenő, Gömöry Sándor, H alaváts Gyula, H alm ay Albin, dr. Hofmann 
Károly, Kecskóczy Ödön, Kozocsa Tivadar, Kuncz Péter, Báró Leithuer Antal, 
Leutner Károly, Liedermann József, Matyasovszky Jakab, Medveczky Árpád, Metz- 
ner Vendel, Molnár Károly, dr. Nendtvich Károly, Neubauer Ferencz, Niki Mihály, 
L. Oelberg Gusztáv, Okolicsányi Béla, Pálffy Samu, gróf Pejacsevich János, dr. Pethő 
Gyula, Posepny Ferencz, Prély István, Preuszner József, Privitzky Ede, Roth Lajos 
(Telegdi), Siegmeth Károly, Süssner Ferencz, Szathm áry Béla, Szécskay István, 
Thirring Gusztáv, Tóth Ágoston, Varga Vilmos, Wein János, W ittinger János. — 
Összesen 165-en.

H átralékban vannak még (a selmeczbányai fiókegyesület tagjait kivéve) buda
pestiek 20-an, vidékiek 111-en; összesen 131-en. (A rendes tagok létszám a: 335.)

Oklevéldíjat fizettek : H alm ay Albin, Sósmezőn ; Kecskóczy Ödön, B uda
pesten ; báró Leithner Antal, Budapesten. Összesen 4-en.

Alapítványi kamatokat fizetett: Dr. Schvarcz Gyula, Sz.-Fehérváron, 
1880-ra és 1881-re.

Előfizettek a «Földtani Közlöny» 1884-ik évi folyam ára: Kassai állami fő
reáliskola igazgatósága; Kassai gym nasium  önképzőköre; Rakoviczi m. kir. Bányász
iskola (Nyitram.). — Összesen 25-en.

— Kérjük tisztelt tagtársainkat, ha azon ismerőik körében, a kik a fö ld ta n n a l 
vagy annak egyik társtudom ányával (az ásványtannal, az őslénytannal, a kőzettan
nal vagy a physikai földleírással), m int az egyetemes természetrajz egyik ágával, 
szakszerűleg vagy hivatásukból kifolyólag foglalkoznak vagy irán ta  komolyan érdek
lődnek, társulatunknak pártfogókat szereznének.

—• A jelen ötös füzet terjedelme 18 ív, a múlt füzeté pedig 1 0  nyo
matott ívre rúgott, s így az idénre előirányzott 26 ívet már túl is léptük. 
A választmány azonban, tekintettel arra, hogy kéziratokból még becses 
készlet áll rendelkezésünkre, úgy intézkedett, hogy pénzkészletünk erejéhez 
kepest az őszre még két füzet adassék ki, a melyeknek egyike októberben, 
másika deczemberben fog megjelenni. Egy gyei több ok, hogy a tagsági 
díjaknak mentői előbbi szíves beküldését kérjük.



TÁRSULA TI MONDANIVALÓK.
—  F elh ívás a ta g sá g i díjak b efizetésére. Társulati alapszabályaink

1 0 . és 1 1 . §§-ai így szólanak: «A tagsági díj minden év első negyedében 
fizetendő. — Ha valamely tag évi díját az első negyedben be nem fizette 
volna, a társulat az illető összeget postai utánvétel utján fogja beszedetni, 
megjegyezvén, hogy a postai költségeket szintén a hátralékos tag tartozik 
fizetni«.

Minthogy az évnek ide-tova már a második negyede is letelik, tisz
telettel kérjük mindazon vidéki tagtársainkat, a kik a folyó 1884. évi tag
sági díjat még nem fizették be, szíveskednének ezt az összeget (budapestiek 
és vidékiek egyaránt 5 frtot) mentői előbb beküldeni. Legegyszerűbben 
járnak el, ha azt a megczímezett 'postai utalványt használják, a melyet a 
februárban szétküldött (múlt november—deczemberre szóló) füzethez 
mellékeltünk. Ennek a bérmentes beküldése csak 5 krba kerül, míg ellen
ben postai megbízás útján egy-egy tagdíj beszedésének a költsége 26 krra, 
de esetleg 32 krra is rúghat (Lásd a múlt január—-márcziusi füzet 
borítékán).

Azon tisztelt tagtársainktól, a kik az évi díjat julius közepéig be nem 
küldik, az esedékes összeget (a postai költségekkel együtt 5 frt 26 krt) 
p osta i m egbízás útján fogjuk bekérni. Azon tisztelt tagtársaink pedig, a kik 
azt óhajtják, hogy a postai megbizás ne augusztusban, hanem október 1 -én 
küldessék meg számukra, szíveskedjenek erről a titkári hivatalt értesíteni.

— A  m agyar orvosok és  term észetv izsgá lók  ezidei vándorgyűlése 
augusztus 2 0 -ikától 25-ikéig Buziás fürdőben és Temesvár városában fog 
megtartatni. Tisztelt tagtársaink már a Közgyűlés jegyzőkönyvéből érte
sültek (1884. jan.—márcziusi füzet 8 6 . lap), hogy e nagygyűléshez társula
tunk is csatlakozik s geológiai vándorgyűlést rendez egy nagyobb, 4—5 napra 
terjedő kirándulással a Pojana Piuszka hegységbe, melynek vezetését Lóczy 
Lajos  tagtársunk volt szíves elvállalni. Kiindulás augusztus 26-án Temes
várról Lúgoson át Nadrágra; 27-én Nadrágról Ruszkabányára; 28-án a 
Bagyes hegyen át Tomesre; 29-ikén Lapugyra és Zámra, innen visszatérés 
Temesvárra. Megjegyezzük azonban, hogy e kissé fárasztó kirándulás 
egészen szakszerű lesz s a közlekedés, élelmezés és az elszállásolás nehéz
ségei miatt legfölebb tizenöten vagy húszán vehetnek benne részt. — 
Azon tisztelt tagtársaink, a kik e geológiai vándorgyűlésben és kirándulás
ban részt óhajtanak venni, szíveskedjenek augusztus 1 0 -ig Sztupa György 
gyógyszerész úrhoz, a vándorgyűlés pénztárnokához fordulni (Budapest, 
Calvintéri gyógyszertár), ki a hozzá intézett bérmentes levélre, a melyhez 
6  frt behatási díj, továbbá a név, állás és lakóhely melléklendő, azonnal 
megküldi az igazoló jegyet, mely a résztvevőket a vasútakon utazási ked
vezményekre jogosítja. A résztvevőknek méltányos feltételek mellett való 
elszállásolása és ellátása hánt Buziáson és Temesvárott a kellő intéz
kedések megtétettek.

—  K ülföldről meghívó érkezett társulatunkhoz az amerikai ter
mészetvizsgálók vándorgyűlésére (American Association for the Advance
ment of Science), mely Philadelphiában, szeptember 3-ikán kezdődik; 
továbbá a königsbergi physikalisch-ökonomische Gesellschafttól Bessel 
születésének százéves emlékünnepére, mely julius 2 2 -ikén fog megtartatni.

—  A  Földtani Intézet Évkönyvéből, melynek VII. kötete most indul 
meg, az őszre ismét több füzetet fogunk szétküldeni.

F R A N K L I N - T A R S U L A T  N Y O M D Á J A


