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IRODALOM.
Román és magyar geológiai fölvételek a két ország határhegységében.

Az 1881 évi nemzetközi földtani congressus ama határozata, hogy a kép
viselt nemzetek közreműködésével Európának átnézetes földtani térképe adassék ki, 
a geológiai kutatásoknak új lendületet adott, különösen oly vidékeken, melyekről 
földtani ismereteink eddig még hiányosak voltak. E vidékek közé tartozik hazánk 
délkeleti határszéle is, jobban mondva az Erdélynek Romániával való határán 
magasló hegység, mely, mivel a határ nagyobbrészt a vízválasztó főgerinczeket 
követi, fele részben hazánk, másik felében Románia területéhez tartozik. Ivétfelől 
indult meg a mozgalom ezen még igen kevéssé átkutatott magas liegyláncz földtani 
felvételére, t. i. nálunk is és Romániában is. Tudjuk ugyanis, bogy a fent érintett 
czéli’a való tekintettel a magy. kir. minisztérium az 1882. és 1883. években bárom 
magyarországi geológusnak adott külön megbízást arra, bogy ama hegységet egész 
terjedelmében, azaz a határvonalra való tekintet nélkül átkutassák és földtanilag 
felvegyék. Természetes, hogy a terület nagysága és a kutatásra alkalmas időszak 
rövidsége mellett csupán átnézetes földtani felvétel jöhetett szóba, úgy azonban, 
hogy eredményei az európai térkép követelményeinek teljesen megfeleljenek. 
A megbizottak: dr. H er bic h  F eeen c z  bányatanácsos úr, dr. P rim ics G yörgy úr és 
az előadó, feladatukat megoldották, a mennyiben az egész határhegység földtani 
térképét — a Besztercze folyótól a Vaskapu nevű Dunaszorosig — elkészítették :: 
és azonkívül kutatásuk főeredményeit egynéhány értekezésben közzétették. ; :

Magától értetődik, hogy e területnek magyarországi részén az említett új 
felvételek vidékenként többé-kevésbbé részletes régibb dolgozatokra támaszkodtak, 
mindenekelőtt a bécsi cs. k. földtani intézet átnézetes fölvételeire, melyek az 
ország határáig az egész területet felkarolták, de a nehezen beutazható magaslato
kon mégis soknemű kiigazítást követeltek, továbbá a Székelyföldön dr. H erbich  
úrnak ismert munkájára, a zsilvölgvi medenczének egész környékén dr. H ofmann 
K ároly részletes felvételeire, végre Meliádia-Orsova vidékén dr. K och A n t a l , 
dr. S zabó .József  és Zsigm ondy  V ilm os dolgozataira.

Ezekkel a magyarországi előzményekkel szemben a hegység romániai része * ** ***

* Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat 1885 évi áprilisi szakülósén.
** E t é r k é p e k  e r e d e t i  p é l d á n y a i  a  m a g y .  k i r .  f ö l d t a n i  i n t é z e t b e n  ő r i z t e t n e k ;  

k i a d á s r a  e d d i g  c s a k  a  f o g a r a s i  h a v a s o k  t e r ü l e t e  k e r ü l t  d r .  P r i m i c s  f e l v é t e l e  s z e r i n t .

*** Következő értekezésekben: dr. P r i m i c s  Gy. A fogarasi havasok és a szom
szédos romániai hegység geológiai viszonyai két táblával. M. k. földt. intézet évkönyvei
nek VI. kötete 9. füzet.

Dr. P r i m i c s  G y ö r g y  : M. tud. Akadémia. Értekezések a természettud. köréből. 
XIV. kötet. 1884.

I n k e y  B éla : Az erdélyi havasok nyugoti részének földszerkezeti vázlata. Föld. 
Közi. XIV.
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működésünk idejében földtanilag még úgyszólván egészen ismeretlen vala, legfö- 
lebb az alacsonyabb dombos vidékről voltak szórványos tudósításaink, a melyekre a 
sótelepek és petroleumforrások irányozták rá a figyelmet. De ugyanazon időben és 
ugyanazon nemzetközi mozgalom következtébén Románia kormánya is kezdette 
országának rendszeres földtani felvételét szervezni. Az ez irányban keltett mozga
lom főérdeme S t e f a n e s c u  G e r g e l y  urat illeti, a ki mint a nemzetközi congressus 
tagja és romániai képviselője a munkában hazájának közreműködését is részesíteni 
kívánta. Az ő tervei értelmében alapíttatott az 1882. évi junius 2-iki törvényczikk 
által a románországi földtani intézet (Biuroulu geologicu) a közmunkák minisz
tériuma kebelében. Igazgatója S t e f a n e s c u  G e r g e l y , tagjai S t e f a n e s c t j  S a b b a s  és 
B o t e  a  C o n s t a n t i n  és több gyakornok. Ez az új intézet azonnal meg is kezdette és 
a következő (1883. és 1884.) években folytatta működését, melynek főtárgya, 
épúgy mint más országokban, az ország területének rendszeres földtani felvétele. 
Az eddigi működés, mely mindjárt nagy területeket karolt fel, átnézetes fölvételek
ből áll. Eredményeiről eddig két évi jelentés ad sommás tudósítást, míg a térképek 
kiadása közel kilátásba van helyezve. Az évi jelentések első füzete az 1882. és 
1883. évi felvételeknek összevont eredményeiről szól igen röviden, t. i. az egyes 
formatiok elterjedését, kőzetminőségét és kövületeit, továbbá a nevezetesebb ásvá
nyok, érczek és ásványforrások előfordulásait sorolván fel. Behatóbb a második 
füzet tartalma, melyben S t e f a n e s c u  S a b b a s  az általa felvett Argesi kerület (Indetul 
Argesiu) földtani viszonyait vázolja, több átmetszeti szelvényrajzzal, de földtani 
térkép nélkül. Ez a megye vagy kerület éjszak felé a fogarasi havasok gerinczéléig 
terjed, nyugatra az Olt képezi határát, dél felé pedig a harmadkori dombvidék 
nagy részét foglalja magában. Az ország legnyugatibb megyéjét (Indetul Mehedinti) 
D r a g h i c e a n u  M. úr is vizsgálta, úgy látszik, a földtani intézettől függetlenül és főleg 
gyakorlati szempontból. Kis mértékarányú térképe (körülbelül 1:450,000) 1882-ben 
jelent meg, de magyarázó szöveg nélkül. Benne foglaltatik a határhegység nyugati 
vége, a Cserna és a Motru folyók forrásaitól kezdve a Vaskapu-szorosig.

Mindezen földtani kutatások tehát egymást érintik, helyenként egymás terü
letébe belevágnak s mindenképen egymást kiegészítve most már e határhegység 
földtani szerkezetéről sokkal világosabb képet adnak, mint a milyent az eddigi 
egyoldalú felvételek nyújtottak. Érdekesnek tartom tehát a főeredményeket össze
foglalva, ismereteink jelenlegi állását az adott alapon röviden ecsetelni.

A szóban forgó terület keleti részén dr. P r i m i c s  G y ö r g y  folytatta dr. H e r b i c h  

F e r e n c z  korábbi székelyföldi felvételeit a Tölgyes szorostól lefelé a hegység romá
niai lejtőjére is kiterjeszkedvén, le a Bisztricza folyóig, Okna városig és az Ojtoz 
szorosig. Itt azt látjuk, hogy a Kárpátok őspala-formatioja DDK felé mind sző
kébbre szorulván már a Felső-Csíkban egészen kiékelődik. A Jura-systema csekély 
kiterjedéssel simul az őspalavonulat keleti oldalához, és ezekre támaszkodnak a 
kezdő krétakor mészképződményei, keskeny szegély alakjában. A hegység további 
terjedelmét, különösen annak egész romániai lejtőjét a Galicziából átcsapó Kárpát
homokkő széles vonalata foglalja el, melyben P r i m i c s  úr a krétasystemálioz tartozó 
régibb tagokat (Aptychus-márga, Ropiaka-rétegek, űzi homokkövek) különválasztja 
a keletre mindinkább túlterjedő eoczén tagoktól, melyekre még oligoczén és végre 
neogén üledékek támaszkodnak a hegység dombos előterületén. Ezek az utóbbi 
lerakódások azért fontosak, mert bennük mutatkozik a galiczia-bukovinai petro-
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leumos terület délkeleti folytatása, melynek szegélye Soósmező vidékén hazánk 
területét is érinti.

Az Ojtoz szorosnál kezdődik a Kárpáti hegyláncznak az a hirtelen kanyaru- 
lása, mely a hegység csapásirányát a délkeletiből gyors haj lás által kelet-nyugatiba 
vezeti át. Ezen az érdekes területen dv. H e r b i c h  felvételei a külső hegyívet karol
ják fel egészen a moldovai és romániai síkságig. Az ív belső oldalán és gerinczének 
magaslatán a kréta- és eoczénkorú Kárpáthomokkő folytatása mutatkozik, míg 
a külső, már egészen román területre eső rónát az oligoczén és neogén üledékek 
lepik el, szintén gazdag sótelepekkel és petroleum-forrásokkal. Azonban ügyeimet 
érdemel az a körülmény, hogy a földtani képződmények elrendezése nem felel meg 
tulajdonképen az orograplnai látszatnak, vagyis, hogy a rétegtagok előbukkanása 
nem követi e liegyláncz térdalakú kanyarodását. Mert az eoczénkorú Kárpát
homokkő csak a kanyarulás szögletéig terjed, de nem hajlik át a nyugati csapás
irányba. Itt, nyugat felé, a Bárczaságtól délre eső hegyvidéken, a krétaperiodus 
különböző képződményei, majd meg a Jura-systéma egyes tagjai, végre még a 
Triász mészkövei is sorakoznak egymás mellé és közé, de úgy, hogy csapásuk ezen 
előbukkanásoknak nem a liegyláncz keletnyugati irányát követi, hanem mintegy 
a Bárczaság medenczéjéből szétsugározva arra majdnem merőlegesen áll. Bővebb 
felvilágosítást e felette fontos szerkezeti viszonyokról dr. H e r b i c h  részéről, vala
mint a romániai kutatások közzétételétől kell várnunk. Az utóbbiak e hegységnek 
déli oldalára is vonatkoznak, de az eddigi nagyon rövid jelentések nem adnak 
világos képet. Csak egy pár ellentmondást köztük és H e r b i c h  térképének adatai 
között kell kiemelni. Az 1883. évi jelentés szerint a Laota hegycsoportot kristályos 
palák képezik, holott H e r b i c h  térképén ezen a helyen strambergi mész és messzebb 
Dogger, köröskörül pedig neokom képződmények vannak jelölve, a kristályos 
palák csak a határon innen, Törcsvártól délre bukkannak elő. Továbbá ugyanazon 
évi jelentésben a román geológusok a Praliova, Doftana és Teleagna völgyekben 
jura- és krétaképződményeket, még pedig márgás fekete liydraulicus palákat jelez
nek, míg H e r b i c h  csak a neokom üledékeket mutatja ki.

A törcsvár-kimpulungi vonaltól, jobban mondva a Királykőtől kezdve nyu
gat felé a határhegység hirtelen egészen más jellemet ölt. A másodkori képződmé
nyek kivétel nélkül eltűnnek és az archai formatio kristályos palái foglalják el a 
tért. Ezzel ismét dr. P r i m i c s  1882. évi felvételi területére lépünk át, mely a foga- 
rasi havasokat foglalja magába és dél felé a romániai harmadkori dombvidékig, 
nyugatra pedig az Olt harántvölgyéig terjed. Ugyanezen terület nyugati felét, de 
csak a határgerincztől délfelé, S t e f a n e s c u  S a b b a s  úrnak 1883. évi jelentésében 
találjuk leírva. Itt tehát az összehasonlítás mindkét oldalra már részletesebb köz
leményekre vonatkozik.

Orographiai tekintetben ezen hegység jellemvonása : a magas gerinczélnek 
szakadatlan keletnyugati csapása, éjszaki lejtőjének meredeksége és déli nyúlvá
nyainak hosszú vonulása. Földtanilag tekintve a főgerincz iránya az alkotó rétegek 
csapásirányából következik, úgy hogy az egész egy hatalmas réteghullámhoz 
hasonló, melynek északi szárnya meredekebb mint a déli. P r i m i c s  úr kimutatta 
itt, hogy a HAUER-féle térképen déli csapással feltüntetett amphibolpalavonulatok 
nem térnek el a többi rétegek kelet-nyugati csapásától. Érdekes azonban, hogy 
a kristályos palarétegek ezen vonulata keleti végén, Uj-Sinka közelében hirtelen
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É felé kanyarodnak és fontos útmutatást szolgáltatnak arra, liogy ezen gyű
rődés folytatása nem a brassai havasokban, hanem a Persányi hegységben 
keresendő.

A mi ezen hegység déli, azaz romániai részét illeti, P r i m i c s  térképezésének 
legfeltűnőbb vonása egy széles gneiszvonulat, mely a Papusa hegytől kezdve mind
inkább DNy felé kanyarodván, a főgerincz csapásirányától eltér és a Kozia hegynél 
a palahegység déli szélét képezi. A gneisznek sűrű előfordulását nem lehet ugyan 
kétségbe vonni, de ezen szakadatlan vonulat létezését, az ő eltérő csapásirányával, 
S t e f a n e s c u  úr tagadja. Szerinte aŰM. Kozia egy új gneiszvonulat kezdetét képezi, 
mely az Olt völgyön át Ny-felé folytatódik, de K vagy EK felé tovább nem terjed. 
A nézetek vagy adatok eltérése azonban nem oly éles, ha S t e f a n e s c u  leirását 
közelebb megvizsgáljuk. Szerinte ugyanis a palahegység romániai részében három 
palavonulat tűnik fel; az éjszaki határon vagyis a főgerinczen ampliibolos palák 
közbevetett mészpalával, quarczittal, sericit- és agyagcsillámpalával mutatkoznak 
meredek déli dőléssel; hozzájuk csatlakozik délre a gránátos csillámpaláknak egy 
széles zónája, végre mint harmadik vonulat közönséges csillámpala és «Porphi- 
roid» -palák, melyekben a leirás szerint csak az igazi gumós (vagy szemes) gneiszt, 
a szászsebesi hegységben is nagyon elterjedt kőzetfajt ismerhettem fel. Ez az utolsó 
vonulat átlag éjszak felé dőlő rétegekből áll, úgy, hogy a hegyszerkezet éjszak-déli 
szelvényben egyetlen egy nagy réteglegyezőt tüntetne fel, a mi sem P r i m i c s  szel
vényrajzának, sem szerintem az Olt jobbpartján látható feltárásnak nem felel meg 
egészen. A rétegcsapásra nézve S t e f a n e s c u  előadásából is kitűnik, hogy az általá
nos K—Ny csapáson kívül helyenként az EK—DNy csapás is mutatkozik, neveze
tesen az Argis patak völgyében is körülbelül ott, hol PRiMics-nél a gneiszvonulat 
ezen csapásiránya a leghatározottabban ki van fejezve. Úgy látszik tehát, hogy a 
réteghullámok szétágazódása, mely az Oltón túl nagy mértékben mutatkozik, már 
a fogarasi hegységen belül kezdődik, csakhogy nem abban a mértékben, melyet 
P r i m i c s  előadása gvaníttat. A mi nevezetesen a Kozia hegyet illeti, S t e f a n e s c u  

nem csak külön emelkedési tengelyt (axa de radicare) tulajdonít neki, hanem kül
sőleg is a többi palahegységtől különválasztja. Mert az az eoczén medencze, melyet 
P r i m i c s  a M. Kozia éjszaki oldalán, az Olt partján talált, S t . előadása szerint nem 
csak sokkal nagyobb területet foglal el mint P r . térképén, hanem egy keskeny 
szoros által Priporán át a palahegység déli oldalán levő eoczénnel is egyenesen 
összefügg, és S t . ezen déli eoczénnek is sokkal nagyobb elteijedést tulajdonít 
mint Pr., sőt azt mind E felé P r i m i c s  palahegységére, mind D és Ny felé az 
Öltig kiterjeszti. E szerint a M. Kozia mint előfok magaslik ki a környező eoczén 
üledékekből, melyekben S t . jellemző kövületeket talált.

Az Olt pompás harántvölgye, mely az egész liegylánczot éjszakról délre 
keresztül hasítja, csak orograpliiai tagozást idéz elő, de földtanilag mint tiszta 
erosio-völgy nem képez határi. Ezt nemcsak a palarétegek változatlan átcsapása 
a jobb parira, hanem főleg az előbb említett eoczén medencze folytatása is bizo
nyítja. Az Olt jobb partján kezdődik az én átnézeti felvételeim területe, mely 
Ny felé a liatárgerincz kanyarulatáig terjed. E felvétel körülzárja a dr. H o f m a n n  

K á r o l y  által részletesen felvett zsilvölgyi medenezét és környékét, éjszaki részében 
Stur régibb felvételei egészítik ki, dél felé pedig, hol a harmadkori szegélyig ter
jeszkedtem, a romániai kutatások rövid adatai találkoznak össze vele. A hegyszer
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kezet felvonásait már a múlt évben volt szerencsém előadni. (Földtani Közi. 1884. 
XIV. 11 — 16.)

Itt is a hosszú redőkké összegyűrt kristályos palarétegek képezik a hegység 
zömét, de a redők csapásirányának szétágazása, melynek csiráit már a fogarasi 
havasokban találták, itt annyira megy, hogy a palahegység szélessége két, sőt három 
akkora lesz mint amott. A szétágazás szögletébe végre két harmadkori medencze, 
a zsilvölgvi és a hátszegvölgyi, helyezkedik és köztük a Retyezát magas gránit- 
gneisztömzse mintegy közbevetett ék tűnik fel. A másodkor képződményei, melye
ket Törcsvár vidékénél elhagytunk, most a hegység déli részén ismét felbukkannak, 
kezdetben ugyan csak két elszigetelt mészkővonulat alakjában az Olt és a Zsil 
áttörései között, de később, a Zsiltől nyugatra mindinkább összefüggő, a palaredők 
közé helyezkedő vonulatokban. Az első két másodkori képződmény közül 
S tefa n esc u  G er g ely  úr a keletit (Stogu-Arnota) szintén juramésznek tekinti, 
ellenben a nyugatit, mely Polovracsnál kezdődik, a kristályos mészpalákhoz 
sorozza; már pedig az én megfigyelésem szerint épen ez az utóbbi mésztömb, 
melynek fekivjében fekete meszes márgapalát és quarczitos homokkövet találtam, 
semmihez sem hasonlít inkább mint a lierkulesfürdői előforduláshoz, a hol a Jura- 
mészkő szintén hasonló liaszkorbeli palákra támaszkodik. Hogy a polavracsi vonu
latnak elterjedését egészen helyesen jeleztem-e, nem erősíthetem, mert nem jár
hattam végig, hanem csak a liegygerinczrŐl mutatkozó képet használtam fel.

Még egy pontot kell jeleznem, melyben S t e f a n e sc u  úr felfogása az enyémtől 
eltér, t. i. a kristályos palakőzetek között előforduló eruptiv kőzetek kérdését. Oly 
vidéken, hol a kőzetmetamorphismus oly erősen működött, hogy az eredeti kép
ződményeket, bármi lett legyen eredeti kőzetminőségük, egyaránt átalakította, 
mindig tág tere nyílik az egyéni felfogásnak, mert tudjuk, hogy a palásság s állító
lagos rétegesség nem mindig megbízható megkülönböztető jel és a szerkezet fel
tűnő vonásait p. o. áttörést, elágazást stb. maga a mechanikai gyűrődés folyamata 
gyakran a felismerhetetlenségig eltorzította. Ha tehát mégis a szinjelzésben és 
nomenclaturában bevett szokás mindig határozott véleményadást követel a geolog- 
tól oly genetikai kérdések felett, melyeket vagy nem is vagy csak igen beható 
tanulmányozás által lehetne eldönteni, természetes, hogy a jelzés az egyéni fel
fogás és hajlam szerint változik, hogy tehát az egyik geolog gránitot említ ott, a hol 
a másik gneiszt látott, vagy dioritot, syenitet, hol ampliibolpalát és amphibolgneiszt 
is lehetne idézni. Én, saját elméleti felfogásomat követve mindazon gránit- és 
pegmatit-áttöréseket, melyeket a hegység ezen részében a HAUER-féle térkép jelez 
vagy a romániai felvételi jelentés említ, mint a gneiszképződés alárendelt jelenségeit 
külön ki nem választottam, csak egy gránittömzsöt jegyeztem be Nováci ésBaja de fier 
vidékén, a melyről azután S t efa n esc u  is megemlékezik. A többi helyen, melyeken 
ő protogint vagy gránitot említ, én vagy csupán lencse- és teléralakú kőzetkiválá
sokat találtam vagy pedig a gneiszszerű metamorphizmusnak azt a legintenzivebb 
fokát, melyet gránitgneisznek szokás nevezni. A serpentint sok helyen találtam én 
is és ki is jelöltem, de azt is szívesebben a chloritpalákhoz csatolom, mint hogy 
eruptiv eredetet tulajdonítsak neki. Dioritot is említ a romániai jelentés több 
helyről, nevezetesen a Zsilszorosból is, a hol csakugyan ennek nevezhető kőzetet 
láttam én is, de tovább nem követhetvén ki sem jelöltem.

Visszatérek a hegység szerkezeti vonásaihoz. Az éjszaki réteghullámoktól,
Földtani Közlöny. XV. köt. 1885. 16
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melyek egészen magyar területre esnek és így már nem oly ismeretlenek, itt elte- 
tekinthetek. A két déli fó'redő nyugati folytatását, az Olt szorostól kezdve a bánsági 
határig és Baja de aramaig követtem. A legdélibb redő, mely az Oltón t úl a Kozia 
hegygyel kezdődik, a M. Balotáig magas liegylánczot képez, de ezentúl a felső által 
kiszorítva a hegység déli lejtőjén lassan elenyészik. A tulajdonképi határgerincz 
most a második redőre esik, mely a Páringtömzsben culminál és a Zsilszurdokon 
át a Strázsahegységre vezet mindinkább DNy felé forduló csapásiránynyal. Folyta
tását a Csernának hosszvölgye jelöli, mely végre egészen D-nek kanyarodván a 
Vaskapu szorosig vezet és ott a Duna szerbiai partjára csap át. Ezen az utolsó dara
bon az én kutatásaim nagy hézagot hagynak, melyet azonban egyfelől az osztrák 
és magyar geológusok kutatásai, Romániában pedig D r a g h i c e a n u  úrnak 1882-ben 
megjelent térképe kitöltenek. Sajnálni való, hogy az utóbbi különben igen becses 
mű magyarázó szöveg nélkül jelent meg.

A hegység ezen nyugati részében a kristályos palákon kívül fontos szerep 
jutott a másodkori képződményeknek is, melyek több párhuzamos vonulatot 
képeznek a palarétegek hullámredői között. E vonulatok elseje már a Zsilmedencze 
nyugati részében, Kimpuluinyág táján kezdődik és Kimpu Zsiruluinál a Zsil és a 
Cserna forrásait elválasztó alacsony hágón átcsapván, ezentúl állandóan követi a 
Cserna DNy felé húzódó völgyét le egész Herkules fürdőig. Nem képez ez szaka
datlan vonulatot, hanem inkább a mészszirtek többé-kevésbbé összefüggő sorozatát. 
A Meliádiánál szerzett tapasztalatok nyomán ezt az egész vonulatot a Jurakornak 
tulajdonítanám, beleértve még a kimpuluinyági mészszirteket is, melyeket Stur a 
krétakorba helyezett.

A második vonulatot a hegység déli lejtőjének közepén egyes feltűnő mész- 
liegyek jelölik ú. m. a Dealu Piva, Piniu Borostini, D.-Klosanilor stb. Itt is a 
mészkő alján sok helyen előbukkannak azok a fekete palák és quarczit-homok- 
kövek, melyek Mehádia vidékén a liaszkorhoz számíttatnak, úgy hogy ennek a 
vonulatnak is egészben jurakort lehet tulajdonítani. Ezen vonulat nem görbülvén 
oly határozottan DNy felé mint az első, evvel Herkulesfürdő közelében egyesül. 
Az a kérdés, hogy vájjon a híres fürdőhely keleti oldalán magasló Damocled hegy 
mészköve csakugyan a Triászhoz tartozik-e ? tudtommal még nincsen végleg 
eldöntve.

Egy gneiszvonulat választja el a második mesozoi vonulatot a harmadiktól, 
mely D r a g h i c e a n u  térképen mint a krétaképződményhez tartozó van feltüntetve. 
A térkép maga csak Baja de arama-ig terjed, de a vonulat (főleg mészkő) ezen túl 
még sokkal messzebb, t. i. Tismánán át Dobriczáig s azon túl húzódik a hegység 
tövén. E vidéken én is kétszer mentem át rajta, de mivel mind Dobricza, mind 
Baltisora közelében a fehéres mészkő alatt az említett palákat és quarczitokat lát
tam, ezen képződményt is a jurához véltem csatolhatni. Ámde S t e f a n e s c u  jelenté
sében is krétakorúnak nevezi a Tismana-Dobriczai mészvonulatot az említett palák
kal és homokkövekkel együtt, melyekben Chama, Belemnites és Ammonites nyomai 
találtattak. Más helyen azonban a Dobritzánál talált Belemnitek jurakorúaknak 
neveztetnek. Minthogy a fajok valamint a lelőhelyek pontos megjelölése hiányzik, 
a kérdést tovább nyomoznom nem sikerült; azt kell gyanítanom, hogy itt a két 
systéma képződményei együtt és egymás fölött fordulnak elő, a miről csak részletes 
felvételek és térképek adnak majd felvilágosítást.
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A krétakorú mészvonulat mindvégig Baja de aramatól DNy-felé kanyarodva 
Gura Yaii falunál éri el a Duna partját, hol az Orsova-Turnseverini országút men
tén márga és mészpaláinak gyűrődött rétegei szépen fel vonnak tárva. Hogy a 
Dunán is átcsap és Szerbiában folytatódik, nem szenved kétséget.

E vonulat délkeleti oldalához még egy alacsony gneiszvonulat csatlakozik, 
mely úgy látszik ugyanazt a határozott gneiszjellemet viseli, melyet a Zsil körül 
eltűnt Kozia vonulat mutatott; az tehát mintha amannak újbóli felélődése volna. 
E gneisznek délnyugati oldalán D r a g h i c e a n u  még egy pár krétamészkövet tüntet 
tel, de különben a fiatal neogén üledékek, nevezetesen a Paludina rétegek simulnak 
a hegység tövéhez. Az eoczén ugyanis, mely még az Olt körül széles elterjedést 
mutat, Ny felé csak egy-két sziget alakjában bukkan elő, de a Zsiltől Ny-ra már 
épen nem látható.

Ezek tehát a határhegység földtani szerkezetének alapvonásai, melyekhez a 
magyarországi földtani térképből még azokat csatolhatnám, hogy a palahegy
ség éjszaki részének a Strigyvölgy öblön túl a Pojana Ruszkában van a 
folytatása és hogy maga a Retyezát és Boldovén tömzsöket Ny-ról a karanse- 
bes-orsovai szakadásvonal választja el a bánsági palahegységtől. E vidéken folynak 
jelenleg a magy. kir. földtani intézet kutatásai, úgy hogy a bonyolódott viszonyok 
felderítését közel időben várhatjuk.

Mindezen forrásokat, melyekből az imént előadott vázlatot merítettem, 
S u e ss  E. tanár legújabb «Antlitz der Erde» czímű nagyszabású munkájában arra 
használta fel, hogy a Kárpátok és a Balkánhegység összefüggésének kérdésére vilá
gosságot vessen, ezáltal új lánczszemet keresvén azon kapcsolathoz, mely Európa 
legnagyobb hegyrendszerét, az Alpokat, a Kárpátokon, Balkánon és a Krímen át a 
Kaukázussal s tovább Közép-Azsia éjszaki hegyrendszereivel fűzi össze.

S u e s s  felfogása szerint tudvalevőleg a Kárpátok ívalakú csapása egy-egy 
belülről kifelé irányult oldalnyomás kifejezése. Az ily módon felgyúrt redőrendszer 
már most hazánk keleti szögletében hirtelen kanyarodással teljesen megfordított 
csapásiránynyal Ny felé tér vissza egész a bánsági hegységig, a hol egy második, de 
ellenkező kanyarodás a Dunaszorosokon át a szerb hegységre s ez által a Balkánra 
viszi a redőzés tengelyét. Csakhogy a földtani szerkezet nem felel meg teljesen az 
orograpliiai alakúlásnak. Nem egységes hullám az, mely itt koraiakban kanyarodik, 
hanem az egymáshoz szorított redők egész csoportja és e csoport külső tagjai nem 
birják a hirtelen kanyarodást követni, hanem mintha a túlságos feszülés által meg
szakadnának, egyik a másik után elenyészik. így járnak, a mint láttuk, az eoczén 
majd a krétakori ílyschzónák, végre a jura- és triaszképződmények, míg a kristá
lyos pala-alap épen a liajlás belsejében mintegy összedarabolva a mélységbe sülyedt 
és így a háromszéki és bárczasági medenczéknek képződését, valamint a székely- 
földi eruptiók keletkezését idézte elő ; ott azonban, hol a kanyarodás már teljes, a 
fogarasi havasokban ismét mint magas liegyláncz lép elő és Ny felé tart. A második 
kanyarodásban a csavarás jelei lépnek előtérbe. Az ív belső oldalán újabb meg 
újabb vonulatok jelennek meg, melyek DNy felé egymással összeolvadnak vagy las
san ismét elenyésznek, a külső oldal a szerb és a bánsági hegységben legyező 
módra D-felé convergáló vonulatokat mutat és ezen erőszakos csavarásban D—É 
irányban haladó eruptiv vonulatok jelölik a mélyen beható repedéseket. S u e s s  

ezután a Duna jobbpartján a Balkánig követi e vonulatok folytatását és a Balkán
10*



148 IRODALOM.

hegységben is oly gyűrődést talál, melynek mozgása a Dunamedencze felé van 
irányozva.

Ügy hiszem, hogy a nagyhírű geológusnak e szellemes felfogása részünkről, 
a kik most e vidékek részletes átkutatásával el vagyunk foglalva, kiváló figyelmet 
érdemel. Legyen szabad még azon pontokra felhívnom a figyelmet, melyek néze
tem szerint ebben a kérdésben még határozottabb kimutatást követelnek. A hegy
ség nyugati részében, tehát főleg a bánsági hegyekben és a Pojana Ruszkában ki 
lesz mutatandó, hol és miképen találkoznak össze azok a redők, melyek a Duná
tól, illetve Szerbiából E felé legyezőmódra szétterülnek, azokkal, melyek a kelet
nyugati fővonulattól fokozatosan ENy irányban elszakadnak. Mert láttuk, hogy az 
utóbbi elágazás már az Oltnál kezdődik, azután pedig a Retvezáttömzs körül több
szörösen ismétlődik. Ez által és a hozzájáruló eruptivvonalak által a nevezett hegy
részeknek szerkezete felette bonyolódottá válik és csak a leggondosabb részletes 
felvételek által sikerülhet e kérdésre világosságot deríteni.

Az erdélyi havasok középső részében, egész Törcsvár vidékéig a szerkezeti 
viszonyok elég egyszerűek, de itt, a palahegység keleti végén ismét részletesebben 
ki kellene mutatni, hogy az alapkőzet gyűrődése csakugyan EEK felé kanyarodván, 
a pozsonyi hegyekben leli-e folytatását? A hegység orographiai folytatásában pedig 
felette fontos a rétegszerkezet alapos kimutatása, mert csak ezáltal leszünk képesek 
e nevezetes kanyarodás valódi lényegét felfogni és földtani értelemben eldönteni 
azt a kérdést, hogy az Erdélyi Havasok csakugyan tagjai-e a nagy Kárpátrendszer
nek vagy pedig egy külön gyűrődési folyamat által keletkeztek, melynek hullám
rendszere a Kárpátokéval csak találkozik, de nem azonos.

I n k e y  B é la .

Észrevételek* Dr. B o t h  Samu «Az Eperjes-tokaji hegyláncz északi részének 
trachytjai» czimíí dolgozatára. Megjelent a »Földtani Közlöny» 1884-ik 
évi 9—11. füzetében. 488—518. lap.
Valóban fel nem foghatom mi czél lebeghetett dr. B o t h  ú r  szemei előtt akkor, 

midőn e dolgozatát ismert alakjában közrebocsátotta ? Igaz, hogy petrograpliiai ta-

* A tudományos értekezések tartalmáért és alakjáért minden tudományos 
folyóiratban legelső sorban maga szerző felelős. Ebben a tekintetben mi sem lehe
tünk kivételek; legkivált akkor, ha ismert szakférfiak neve biztosítja az értekezés 
tudományos értékét. Más eljárást csak kezdőkkel és kevésbbé avatokakkal szemben 
szoktunk követni, de akkor is előleges megbeszélések utján. A szerkesztőnek soha 
sem szabad azt a vádat magára vonni, hogy valakinek a tudományos eredményeit 
és sikereit megcsorbítja, valamely új és jó gondolatát csírájában elfojtja, — hanemha 
oly esettel áll szemben, midőn valaki a kellő szaképzettség hiányában merő képte
lenségekkel áll elő. — De az ily eljárásnak természetes következménye azután, hogy 
a folyóiratnak, az ügy érdekében, a kritika elől sem szabad a terét elzárnia; sőt 
épen kívánnia kell az eszmék súrlódását, tisztulását. — D r. P r i m i c s  G y ö r g y  tagtár
sunk a jelen esetben D r . B o t h  S amu tagtársunk értekezésére tesz megjegyzéseket, 
de úgy véljük nagyon is szigorúan itól. Mind a két tagtársunk oly érdemes munkása 
a kőzet-földtani irodalomnak, hogy az ügy elintézését egészen reájuk kell hagynunk, 
s meg vagyunk róla győződve, hogy a higgadt tudományos eszmecsere szinvonalát 
egyikök sem fogja szem elől téveszteni. Ebben az esetben pedig a kölcsönös felvilá-
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nuimányokat, valami könnyű olvasató alakban nem lehet tárgyalni, de épp azért a 
kidolgozásra és csoportosításra, általában az anyag könnyű áttekinthetéséreés hasz
nálhatóságára kell gondot fordítani. De mindezeket dr. R o t h  S a m u  ú r  dolgozatában 
liiában keressük. Találunk azonban helyettük alapgondolat, rendszeresség és követ
kezetesség hiányát, az ismétlések szakadatlan lánczolatát, sok helyen érthetetlensé- 
get és szószaporítást.

Nehogy azonban a szerző azzal vádolhasson, hogy alap nélkül beszélek, pil
lantsunk be dolgozatába s lássuk, mi kifogásolni való van benne.

A szerző a bevezetés végén azt mondja, hogy a kőzetek leírásánál.... földrajzi 
tekintetben több alcsoportot fog megkülönböztetni. De csoportosítása voltaképen 
csak a lelőhelyek vidékeit foglalja össze.

Az első vidéken, «A) Az Eperjestől északra eső hegyek trachytjai» — szerző 
szerint a következő kőzetek fordulnak elő : 1. amphibol-trachyt, deaugit is van benne,
2. amphibol-augit-trachyt, 3. amphibol-trachyt, de augit is van benne, 4. amphibol- 
trachyt, szintén augiital, 5. gránáttartalmú amphibol-trachyt, hihetőleg ebben is 
van augit, 6. amphibol-trachyt augittal, 7. szintén ilyen és 8. amphibol-trachyt- 
Tehát e vidéken szerző szerint uralkodó az amphibol-trachyt (7-szer van leirva) és 
csak nagyon alárendelt az amphibol-augit-trachyt (egyszer Íratott le.) De miután a 
szerző 7 kőzetnél kimutatta az amphibol mellett az augitot is, tehát éppen megfor
dítva uralkodó az amphibol-augit-trachyt (andesit) és nagyon alárendelt az amphi
bol-trachyt (andesit.)

A második vidékről. — B) Eperjes és Dubnik közti trachytok — 27 trachytos 
kőzet Íratott le külön-külön, melyek közül dr. R oth S amu úr szerint 10 db amphi
bol-trachyt, 15 db. augit-trachyt, 1 db. biotit-trachyt és egy opálos-trachyt. A leirá-

gosítások nemcsak a két félre, de reánk objectiv megfigyelőkre is hasznosak lehet
nek végeredményükben. — De a midőn ezzel a szabad vita sorompóit számukra 
megnyitjuk, tartozunk egy kijelentéssel. Igaz, hogy a legújabb petrographiai irodalom 
már nem követi a kőzetek leírásában azt a nyomról-nyomra haladó és kutató modort 
s inkább összefoglalva, a részletek ismétlése nélkül közli az eredményeket; de igaz 
az is, hogy még igen kevéssel ezelőtt, a petrographiai mikroskopia első szakában, az 
a modor közkeletű és közhasználatú volt az egész irodalomban, s egészen még ma 
sem enyészett el. Távoleső vidékek kevéssé vagy épen nem ismert kőzeteit a szerzők 
ma is sokkal részletesebben írják le, mint azokat, a melyeknek jelleme már eléggé 
tisztázva van az irodalomban. Az ismétlések elhagyására s az eredmények rövid 
átnézetes összefoglalására az ügy érdeke vezette a szerzőket; mert bármily fiatal is 
még a górcsövi kőzettan, mai napság már annyira megizmosodott s oly tetemes ered
ményeket gyűjtött össze é s  mutatott ki, hogy mindenki a saját érdekében is cselek
szik, ha vizsgálatainak eredményeit mentői rövidebben s mentői világosabban foglalja 
össze, nehogy ellenkező esetben elvonja dolgozatát valódi rendeltetésétől. Ennek a 
tudatában eszmecserét folytattunk ama szükebb körben, mely dolgozataival társula
tunk kebelében és folyóiratában szokott fellépni s teljes megegyezés jött létre arra 
nézve, hogy a régi modorral szakítani kell, és az ismétlések csak kivételes esetekben 
fordulhatnak elő, ha a  dolog érdeme megkívánja. Ehhez a felfogáshoz maga D r . R o t h  

S a m u  tagtársunk i s  csatlakozott, legutóbbi Budapesten időzése alkalmával, s ő maga 
jelentette ki, mennyire sajnálja, hogy már az eperjes-tokaji kőzeteket tárgyszó érte
kezésében i s  a  modernebb utat nem követte. Szolgáljon ennek a kijelentése tisztelt 
tagtársunk védelmére. S z e r k .
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sukból azonban kétségtelenül megállapítható, hogy e kőzetek közül tulajdonképen 
16 db amphibol-augit-, 6 db augit-, 5 db. amphibol- és 1 db. biotit-trachyt (andesit.)

A harmadik területről — C) Ránk környékének trachytjai — 11 kőzet íratott 
le, melyek szerző szerint mind az augit-trachytokhoz tartoznak, de részletes leírá
sukból kitűnik, hogy e vidéken kétféle trachyttal találkozunk, mert a leirt kőzetek 
közül 4-ben amphibol és augit és 7-ben csak augit van kimutatva.

A negyedik területen — D) Nagy-Szaláncz környékének trachytjai — szerző 
szerint szintén csak augit-tr achy tok jönnek elő, de itt is a leírt 5 kőzet közül 2-ben 
amphibol és augit és 3-ban csak augit lett kimutatva.

Összegezve ezen — a hosszú leírásokból megállapított — eredményeket, nyil
vánvalóvá lesz, hogy az eperjes-tokai heyyláncz északi részében a plagioklas-trachy- 
tok (andesitek) egy csoportjának 3 tvpusa fordul elő és pedig: 1. amphibol-augit- 
andesitek, 2. augit-andesitek és 3. amphibol-andesitek.

Dr. Roth Samu úr szerint azonban — a leirt kőzetek neveiből következtetve 
— ott csak két kőzet szerepel mint hegyalkotó és pedig uralkodóan az augit-trachyt 
(31-szer) és alárendelten az amphibol-trachyt (17-szer lett leírva). Ezeken kivtíl 
előjönnek ott még amphibol-augit-trachyt (1-szer), biotit-trachyt (1-szer) és opálon 
trachyt (1-szer lett leírva.)

De a kőzetleirásokból, mint már kimutattam, kétségtelenné válik, hogy az 
említett hegységben nem az augit-trachyt, hanem az amphibol-augit-trachyt az ural
kodó, — melynek szerző szerint nincs semmi szerepe — mivel az 52 db. leirt 
kőzetből 29-ben amphibol és augit, 16-ban csak augit és 6-ban csak amphibol 
van kimutatva.

A biotit-trachyt előfordúlása esetlegesnek látszik. Az opálos-trachyt nem ké
pezhet külön typust. A gránáttartalmu augit-trachyt, nem gránáttartalmu. Az augit- 
trachyt láva csak augit-tr achy tnak vehető, mert a kőzet likacsossága magában véve 
nem elég kellék arra, hogy azt lávának vegyük. A szerző augit-láváinál éppen nincs 
bebizonyítva azoknak láva volta.

Daczára annak, hogy az említett trachyt-typusok egyes példányai, mint az 
egyenkénti leírásukból kilátszik, közel azonosak és legfeljebb csak szinökben és 
szövetükben mutatkoznak eltérések és abban, hogy különböző állapotban maradtak 
meg ; mégis 52-szer írattak le a legcsekélyebb egymásra való vonatkoztatás nélkül, 
holott három vagy legfeljebb négy csoport alatt kellően és érthetően le lehetett 
volna azokat írni, mert az egyes typusok példányainak nincs semmi olyas jellegük 
a mi a külön-külön leírást indokolná. Ha azt teszi vala a szerző dolgozata érthetővé 
és liasznavehetővé vált volna és az olvasó megkiméltetett volna azon fáradtságtól, 
hogy a három vagy legfeljebb négyféle dolgot, 52 egymáshoz közel hasonló varia- 
tióban olvassa el. Jelen alakjában dolgozata oly chaos, hogy a szorosan vettpetro- 
grapliia-kedvelő is elveszti a bátorságot, hogy abból a tényeket kihalászsza.

Teljesen értlietlen, hogy mily alapból indúlt ki a szerző az egyes kőzet-typu- 
sok elnevezésénél ? Beszél amphibol-augit-trachytröl, továbbá amphibol-tr achy tok
ról a melyekben bőven augit is van és augit-tr achy tokról, a melyekben bőven am
phibol is van. Ezen zűrzavarban aztán igazodjék el az olvasó, hogy a három trachyt 
typus közt mi a különbség! ügy látszik, hogy a szerző maga sincs teljes tudatában 
annak, hogy mi különbség van közöttük; pedig tudhatná, hogy ha egy trachytban 
amphibol és augit is constatálliató, azt már nem lehet sem az amphibol, sem az
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augit-trachytokhoz sorozni, mert hiszen arra való az általa is fölvett ampliibol-augit- 
trachytok tvpnsa.

Ez a körülmény egyébiránt annyival is fontosabb, mert a geológiai tudomány 
jelen állásánál majdnem teljesen bebizonyított tény, bogy a plagioklas-tracliytoknál 
is a különböző ásvány associatióinak különböző eruptiók felelnek meg. A szerző, úgy 
látszik, ezekkel nem sokat törődött, ő trachytjait egyszerűen azon ásványról nevezi 
el, a mely hamarább szemébe tűnt.

Dr. Roth Samu úr dolgozatában sok kifogásolni valót találunk és ha mindenre 
megtenném észrevételemet, nagyon hosszéira nyúlna bírálatom s így meg kell elé
gednem a következő szemelvényekkel :

Dr. Roth S. úr a bevezetésben a szokásos dolgokon kívül azt is megmondja, 
hogy a geotektonikai viszonyokat a helyszínén, a mokroskopiaiakat a gyűjtött kő
zetpéldányokon tanulmányozta és a mikroskopiai vizsgálatokat a vékony csiszola
tokon eszközölte, — mintha bizony mindezeket másképpen is lehetne.

Mindjárt a leírás kezdetén [489. 1. (I1)] a szerző beszél egy réteges szerkezetű 
amphibol-trachytról, a melyben augit és állítólag kétféle amphibol is előfordúl, a 
leírás vége felé pedig szóról-szóra ezt mondja: «Angit a rendelkezésemre álló és 
a kőzet mállott voltánál fogva csak kis csiszolatban nincsen.» Miután a szerző nagy 
csiszolatról nem tesz említést,teljesen érthetetlen,hogy mi miatt nemvolt azangita kis 
csiszolatban ? Egyébiránt ez a ha csakugyan olyan,mint a milyennek a szerző leírja, na
gyon érdekes és nagyon fontos. Eddigelé a geológiai tudományban trachyt rétegekről 
nem volt szó. Most már a dr. Roth Samu úr felfedezése nyomán nem lehet beszélni az 
eddigi — az egész világon használatban lévő — két fő kőzetcsoportról t. i. a réteges 
és a tömeges kőzetekről, mert hiszen már a trachyt is, mint a tömeges kőzetek fő- 
typusa — a rétegesek közé tartozik. Csakhogy én bátor vagyok kételkedni a) a 
trachyt rétegességben, b) a kétféle amphibolban. A mit Roth úr trachyt rétegeknek 
néz, az valószínű, hogy nem egyéb, mint a trachyt táblás elválása, a mi az ily kőze
teknél elég gyakori jelenség.— Az amphibolra vonatkozólag pedig megjegyezhetem, 
hogy azért, hogy az egyik amphibol egyén átlátszó, a másik pedig át nem látszó, még 
nem következik, hogy kétféle, mert e körülmény az amphibol megtartási állapotától 
és az egyének vastagságától is függhet. Kétféle amphibolról csak a kellően orientált 
amphibol-metszetek extinctiói szögeinek pontos meghatározása stb. után,— de nem 
a látszat után lehet beszélni.

A második kőzet, amphibol-augit-trachvt [489. 1. (1la)], szintén rétegeket 
alkot (?). A 490. lapon (l.a) egy mállott amphibol-trachytról beszél, melyet az 
Ostra-skala és Starz közötti domb kiálló szirtjéről ütött le; ebben állítólag 
szintén kétféle amphibol fordúl elő. En-e az a megjegyzésem, hogy valamely kőzet
ről még nem lehet mondani, hogy mállott, csak azért, mivel a talajból kiálló sziklá
ról leütött darab mállott, mert az a szikla belsejében még a legüdébb lehet. Ily ér
telemben a kőzet mállott vagy üde voltáról beszélni fölösleges; más az, midőn egy 
mállott s egy üde trachyt egymáshoz való viszonyáról van szó.

Ugyanazon lapon (l8) oly amphibol-trachyt íratott le, a melybon szerző szerint 
az augit számra nézve felülmúlja az amphibolt. Tovább szó vunporplúros és mikro
kristályos amphibolról, — alább meg azt mondja, hogy a szabad szemmel látható 
quartz valószínűleg kihullott a csiszolásnál. A földpátnak Boricky módszere sze
rinti meghatározásnál a többek közt hatszöges átmetszetekről is tesz említést. Végűi
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a kőzetnek chemiai elemzését is közli. E kőzetben tehát, szerző szerint, amphibol, 
augit és quartz szerepelnek, mint elegyrészek. Merőben új kőzet. Eddigelé augit és 
quartz társulása az andesitekben sehol a világon még nem constatáltatott. Különben 
a szerző szavaiból nem vehető ki, hogy itt eredeti-e, vagy pedig secundár-quartzról 
van szó, de miután beszél az üregekben kiválott quartz-kristályokról és tridymit 
fészkekről, valószinü, hogy csak secundár quarcz említtetett és ezen esetben a kér
déses kőzet, fájdalom, csak amphibol-augit-andesitté reducálódik. A porphyron és 
mikrokristályos amphibol, földpátról, vagy augitról beszélni nagy fogalomzavarra 
mutat. Más helyen meg ilyen kifejezések olvashatók: «mikrokristályos földpát a 
mikrojegeczes alapanyagban»... A kőzetről mondhatjuk, hogy porphyros vagy 
mikrokristályos, de a kőzetben kiválott ásványról ilyent állítani nem lehet. Ugyanez 
mondható a földpátnak siliciumfluorhydrogénnel való kezelés után előállott hat
szöges átmetszetekről. Az átmetszet szóban a metszés vagy csiszolás fogalma már 
benne van, már pedig a szerző praeparatumán se nem metszett, se nem csiszolt, 
A chemiai elemzés édes keveset bizonyít a kőzetnek amphibol-trachyt volta mellett, 
az bátran decoratiónak is vehető. De hogy az elemzési eredmény a kisérleti eltéré
seknek miféle magyarázatát adja, azt csak a szerző tudja.

A következő kőzet [491. 1. (1 .*)] állitólag gránát tartalmú amphibol-trachyt, 
mert, saját szavaival, «ezen kőzetben egy helyen szabálytalan alakú gránátszemek
nek egész halmaza van. Az egyes szemek üvegfényűek, liússzinűek, áttetszők, sőt 
egészen átlátszók is és kikaparva szétporlanak ; a szemek közt egyes földpát (?) 
részletek vannak.» Nagyon világos, hogy itt gránát manduláról van szó. A gránát tehát 
itten utólagosan képződött és mint ilyennek a kőzet ásványos összetételében nincs 
szerepe, ebből aztán az következik, hogy az illető kőzet nem gránáttartalmú amphi
bol-trachyt. Az üde gránátszemek szétporlódása egészen érthetetlen.

A szerző szerint (493. 1.) «a Várhegy és a tőle keletre eső Megalecz déli lej
tője kopár és az ott kiálló trachyt-rétegek feltűnő párhuzamosságot mutatnak.. . .  
A rétegek vastagsága 17 —O’öm-ig változik dtílés- és csapás iárnyuk szintén különbö
ző.» Deliogyittvalóságosrétegekrőlnincsszó, azt sejtem, valamint azt is, hogy a szerző 
itt is rétegeknek nézhette a trachyt táblás elválását, vagy annak sávolyozását. Egy 
más helyen (515. 1.), hogy a confusió annál teljesebb legyen a trachytrétegek tele
pülési viszonyait is szóba hozza.

Az 510. lapon (1010) azt mondja, hogy nagyitó alatt a kőzet kristályosnak mu
tatkozik, a végén pedig azt, hogy az alapanyag csak itt-ott van megszakítva kettősen 
törő foltocskák által.

513. lapon ez olvasható: «Ezen mikroporphiros földpáton kívül. . . apró 
földpát oszlopkák is láthatók . . . s közelebbről vizsgálva e kristálykák irányát azt 
látni, hogy azok a vízszintesen futó repedésekre merőlegesen állanak.» Teljesen föl- 
foghatatlan előttem, hogy miképen láthatta a szerző mikroskop alatt a vízszintesen 
lefutó repedéseket és azokra merőlegesen álló oszlopokat ?

A felhozott tévedésekhez hasonlókkal, a szerző dolgozatának még nem érin
tett vagy 20 lapján, lépten-nyomon találkozunk, de nehogy én is többször ismétlésbe 
essem, vegyük az eddigieket pars pro toto.

Ezek után még csak néhány általános érvényű észrevételt teszek :
A szerző a magnetit elváltozási terményét hcematitnak tartja, a mi egyfelől 

nagyon hihetetlen, másfelől semmivel sincs bebizonyítva.



IRODALOM. 1 5 3

Valamely ásvány bomlási terménye nem tekinthető az illető ásvány zárványa 
gyanánt.

Egynemű trachyt nem képzelhető
Dr. Both Samu úr, daczára annak, hogy a kőzetekben kiválott földpátokat 

kétféle módon is liatározgatta, mégis több trachytnál a földpát sehogy sincs meg
határozva ; nem tudjuk orthoklassal vagy plagioklassal van-e dolgunk, — hanem 
e helyett látjuk nagyon is relatív és lényegtelen tulajdonságainak a szőrszálhasoga- 
tásig menő leírását és] igy többször csak analógia utján következtethetünk, hogy 
nem orthoklas, hanem plagioklas tracliytokról van szó. Nagyon indokolatlan a szerző 
kapkodása, hol a Boricky. hol a SzABÓ-féle földpátmeghatározási módszer felé s mind
ezek daczára egyik módszert sem látjuk következetesen keresztülvive ; némely 
helyen mind a kettőt alkalmazta, más helyen egyet sem. Már ha éppen megakarta 
határozni a plagioklasok fajainak tagjait, maradt volna meg a SzABÓ-féle meghatá
rozás módszere mellett, meid csak az vezethet ily esetekben — a midőn a földpátok 
sokszor mikroskopos kicsinységűek — biztos eredményre. A földpátok ily hézagos 
közelebbi meghatározásának nincs semmi értelme.

Egy pár kőzetnél ott látjuk a leírás végén a tömöttség meghatározását is. 
Igazán nem tudom miért ? Ha keresztűlviszi vala a tömöttség meghatározását a 
leírt kőzetek mindegyikénél, úgy talán figyelemre méltó következtetéseket vonhatott 
volna le belőlük, de így azok bátran el is maradhattak volna.

Ugyanez mondható a chemiai elemzésekről is. A szerző minden chemiai 
elemzés után oda írja, hogy az elemzési eredmény ezt meg amazt bizonyítja. Dehogy 
bizonyít! Szerző a legtöbb helyen maga magát czáfolja meg elemzésével együtt. 
Sokszor oly kőzetről elemzés útján beakarja bizonyítani, hogy amphibol-trachyt, a 
melyre nézve előzetesen makro- és mikroskopiai úton kimutatta, hogy augitot is 
bőven tartalmaz. Az ilyen elemzési bizonyítások mit érnek ? A petrografiában a 
mikroskopiai vizsgálások jelen állásánál a kőzetek chemiai elemzésének nagyon má
sodrendű szerepe van, a szorosan vett szakemberek már nem is veszik igénybe, 
mert tudják, hogy az eredmények igen sok esetben nagyon viszonylagosak. A szerző 
maga is opálos trachytról beszél. Általában egy darab kőzetnek elemzéséből az 
egészre következtetni nagyon merész dolog.

Végül megjegyzem, hogy a bevezetésben jelzett geotektonikai viszonyokról 
sehol semmi említés sincs téve, — azok ott leledzenek valahol a szerző trachyt-hegy- 
ségének rejtekében.

Ezek után dr. Roth Samu úr nem veheti rossz néven, ha kimondom, hogy 
dolgozata legfeljebb rendezetlen és kellően át nem bírált laboratóriumi jegyzetek 
értékével bír, de az értekezés magasabb mértékét nem üti mfeg. Hogy dolgozatát a 
szerző maga is ilyennek tartja, arra mutat a leírt kőzetdarabok után, sokszor hat
ványnak hatványára emelt számok és ilyen (III. Sch.) rejtvények, melyeknek jelen
léte dolgozatában a legcsekélyebbel sincs indokolva, mert azok csak a szerző magán 
tájékoztatására szolgálnak.

Bécs, 1885. február hóban.
Dr. P rimics György.


