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A közlem ények tartalm áért és alakjáért a szerzők felelősök.
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FÖ L D T A N I KÖZLÖNY
HAVI FOLYÓIKAT

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

Megjelenik havonként két vagy három nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal. A magyarhoni 
földtani társulat rendes tagjai 5 frt évi dij fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 frt.

XVIII. KÖTET. 18SH MÁJUS-JULIÜS. 5-7. FÜZET.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TISZTELT TAGJAINAK!
Közeledvén a tudományos összejövetelek ideje; bátorkodunk az utolsó idő

ben hozzánk beérkezett meghivókat társulatunk tisztelt tagjainak azon kívánsá
gunk kifejezése mellett becses tudomására hozni: vájjon sikerülne, az egyi
ken vagy másikon minél számosabban találkoznunk.

,Aü..M.’ADKMÍ.YA
'• V k ü  s ‘ .V

Meghívó a magyar orvosok és természetvizsgálók Tátrafüreden 1888. 
augusztus 23-ikától 28-dikáig tartandó XXIV. vándorgyűlésére.

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének félszázados múlt
tal biró intézménye oly időben keletkezett, midőn a természettudományok egyes 
ágai még zsenge korukat élték, és a természettudományoknak a rokon tudomá
nyokra, valamint a közélet viszonyaira való kihatását még a legbeavatottabbak is 
alig sejtették. S már abban az időben tűzte ki magának feladatúi a magyar orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyűlése az orvosi és természettudományok fejlesztését, 
terjesztését és népszerűsítését, már akkor ismerte fel annak czélszerűségét. sőt 
szükségességét, hogy a rokon szakok művelői és kedvelői találkozzanak, hogy az 
egyes szakok működésük eredményeit kölcsönösen ismertessék és így egymásra 
és együttesen a nagy közönségre is hassanak. Ha az ilynemű érintkezés és egyesü
lés szüksége már akkor állott fenn, mennyivel inkább kell annak a jelen időben 
érezhetővé válnia, midőn az orvos- és természettudományok óriási léptekkel halad
nak előre és gyakorlati alkalmazásuk az élet minden körülményeit áthatja, midőn 
az orvostudomány elvesztette rejtélyes jellegét és mint az alkalmazott természet- 
tudományok legnemesebb fa a az emberi nem közkincsévé kezd válni.

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése eddig derekasan 
megfelelt kitűzött feladatának, a miről egyrészt több mint 20 kötetből álló sajál 
költségén kiadott «Munkálatai» , másrészt pedig az általa közvetve létesített nagy
számú becses monográfiák tanúskodnak. Azonban legjobban bizonyítja ezen ván
dorgyűlések életrevalóságát és kedvelt voltát ama körülmény, hogy hazánk városai 
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178 M EGHÍVÓK.

és községei mindenütt tárt karokkal fogadják a magyar orvosok és természetvizs
gálók vándorgyűlésének vendégeit. Az 1886-ban Temesvárott tartott XXIII. ván
dorgyűlés a Magyarországi Kárpátegyesület meghívására Tátrafüredet jelölte ki az 
1888-ban tartandó vándorgyűlésének helyéül s a három Tátrafüred, a Magyar- 
országi Kárpátegyesűlet, valamint ama városok, fürdők és touristatelepek, melyeket 
a vándorgyűlés tagjai kirándulásaik alkalmával érinteni fognak, mind azon vannak, 
hogy a vándorgyűlés tagjai jól érezzék magukat e szép vidéken és hogy minél kel
lemesebb, minél maradandóbb emléket vigyenek magukkal a Szepességből.

Midőn ezennel a nemzet értelmiségéhez, a tudományos testületek és intéze
tekhez, valamint az orvosi és természettudományi szakok művelői és kedvelőihez 
fordulunk és őket ezen vándorgyűlésre tisztelettel meghívjuk, teszszük azt azon 
reményben, hogy a vándorgyűlés tárgysorozatának bősége és változatossága, nem
különben pedig hegyvidékünk természeti szépségei arra indítandják a meghívotta
kat, hogy ezen vándorgyűlésben résztvenni, illetőleg magokat ott képviseltetni fog
ják. Bővebb tájékozásul szolgáljanak még a következők :

1. A gyűlés tagja mindenki lehet, a ki az orvosi, természettudományi vagy 
más rokon szak mívelője vagy kedvelője (férfi vagy nő), hogyha a 6 írtban megálla
pított felvételi díjat lefizeti. A tagok minden gyűlésben részt vehetnek, szavazati 
joggal bírnak, ingyen kapják a «Munkálatok»-at, a «Napi Közlöny»-t, az elnöklő 
szepesi püspök költségén készült «Szepesi Emlékkönyv»-et, a Magyarországi Kár
pátegyesűlet által kiadott «Tájékoztatót» és a kiosztásra kerülő egyéb nyomtat
ványokat, végül kedvezményekben részesülnek az utazásnál, elszállásolásnál és 
kirándulásoknál.

2. A tagdíj f. évi augusztus hó 10-dikéig dr. Gerlóczy Gyula műegyetemi 
tanár úrhoz czímezve Budapestre (VIII. Múzeumkor út, m. kir. műegyetem) kül
dendő, a honnan a jelentkező tag postafordultával igazolványnyal láttatik el. Ilyen 
igazolvány az említett kedvezmények elnyerésére okvetetlenül szükséges. Az iga
zolvány pontos kiállítása végett felkéretnek a jelentkezők, hogy nevöket, foglalko
zásukat és lakóhelyüket világosan kiírni szíveskedjenek.

3. Augusztus hó 20-dikától a poprád-felkai vasúti állomáson iroda lesz 
berendezve, melynek feladata az érkező vendégek számára jutányos áron Tátra- 
füredre vivő kocsikat szerezni. A megyei hatóságtól megállapított díjtétel ezen útra 
nézve három személyre való kocsiért 4 frt. Nagyobb számmal érkező vendégek 
saját érdekükben felkéretnek, megérkezésüket a poprádi bizottsággal előre tudatni, 
hogy gyors és pontos tovaszállításukról idejekorán gondoskodni lehessen.

4. A Tátrafüredre érkező tagok az ottani helyi bizottságnál jelentkeznek, 
mely lehetőleg ingyenes elszállásolásukról és jutányos áron való élelmezésükről 
gondoskodik. Ugyancsak e bizottságnál történnek a kirándulásokra való bejegy
zések is és pedig legalább 24 órával a kirándulások megkezdése előtt.

5. Igazolvány nélkül jelentkezők mind a poprád-felkai Vasúti állomáson levő 
irodában, mind a tátrafüredi helyi bizottságnál válthatnak igazolványt 6 frt lefize
tése mellett. A kilátásba helyezett kedvezményekben azonban csak azon mértékben 
fognak részesülni, a mennyiben ilyen kedvezmények még a bizottság rendelkezé
sére fognak állani.

6. A vándorgyűlés programmja a következő:
Aug. 20-, 21- és 22-ikén beiratás Tátrafüreden.

( 120)
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Aug. 29-én este 7 órakor ismerkedési estély Tátrafüreden a kávéház nagy
termében.

Aug. 23-án délelőtt 10 órakor megnyitó közgyűlés: a) Elnöki megnyitó. 
b) Ünnepélyes üdvözletek, c) Hivatalos jelentések, d)  Dr. Chyzer Cornél «Meg
emlékezése a vándorgyűlés halottjairól.» e^dr. F odor József «A nők szerepe a köz
egészség ügyében» czímű előadása. Délután 3 órakor kirándulás a Tarpataki völgybe.

Aug. 24-én. Szakűlések és este népszerű előadás.
Aug. 25-én. Kirándulások a csorbái tóhoz, illetőleg a szepesbélai barlang

hoz — és pedig vagy az új tourista úton (lóháton vagy gyalog) vagy pedig kocsin 
Poprád-Lucsivnán, illetőleg Késmárkon át. Indulás reggel 6 órakor, a kirándulás 
tartama egész nap. Mind a két kirándulással mellékkirándulások köthetők össze, 
így a csorbái tótól a Poprádtólioz, és a bélai barlanghoz vezető úttól Tátraházára.

Aug. 26-án délelőtt szakűlések, délután 2 órakor a szepesi történelmi társu
lat közgyűlése dr. D emkó Kálmán «Vázlatok Szepes megye művelődéstörténelmé»- 
ből czímű előadásával.

Aug. 27-én bezáró gyűlés: a) Hivatalos jelentések, b) dr. Szontagh Miklós 
«A hegyeknek és a hegyi életnek befolyásáról a szervezetre» czímű előadása, c) Az 
elnöklő búcsúszava. Délután 1 órakor közös ebéd. Ezzel ki volna merítve a hivata
los programm. melynek részletei annak idején a «Napi Közlöny»-ben fognak közzé 
tétetni.

Aug. 28-án kirándulások:
a) A dobsinai jégbarlanghoz (egy napi tour.)
b) A Vörösklastromhoz és innen a Dunajeczen Szczawniczára és vissza (két 

nap). A Dunajecznek a Pienin-hegységen való áttörése nagyon hasonlít a szádellői 
völgy természeti szépségeihez.

tí) Késmárk, Kereszthegy (Gehol) vagy Csötörtökhely, Lőcse, Szepesváralja 
és vissza (két nap). Ezen kirándulás történelmi és tourisztikai szempontból egy
aránt érdekes. A Kereszthegyről gyönyörű kilátás nyílik a Magas és Alacsony 
Tátrára, valamint a Poprád völgyére.

d) Gánócz, Hadusócz (Jezsuita szoros), Igló, Knolla és vissza (IV2 nap). 
Különösen tourisztikai szempontból érdekes.

e) Geológiai kirándulás a Fehérvíz völgyébe ( Zöldtó, Fehértó, Wei
denau stb.) és vissza egy nap, esetleg folytatás a Halastóhoz és vissza még két nap. 
A Fehérvíz völgye geológiai szempontból felette érdekes. Itt érintkezik a gránit az 
üledékes kőzetekkel, itt találkozunk az erosio legváltozatosabb alakjaival; itt vannak 
a Magas Tátra egykori jégáráinak legtanulságosabb nyomai, itt láthatók a Magas 
Tátra zord és vadon sziklacsoport jai és velők szemben a havasi rétek és legelők leg
gyönyörűbb területei. A kirándulás szervezését és vezetését dr. Roth Samu vállalta 
magára.

f )  Csúcsokra, esetleg a Tátra más vidékeire való kirándulások.
A kirándulások tervezésében és szervezésében készségesen szolgál majd 

tanácscsal és útbaigazítással a helyi bizottság és ennek távoztával az illető fürdő
igazgatóság.

7. A fentebb említett előadásokon kivül eddig még a következők vannak 
bejelentve: dr. Nendtvich Károly «A legjobb világ», H anusz István «A magyar 
alföldi sósflóra talaja», Róth Márton «A touristika fejlődéséről», Roth Samu

( 121)  12 *



180 M EGHÍVÓK.

«A Tátra jégárai», Dénes F erencz «A Tátra térképei», dr, Jármay László «Az ide
gességről», dr. Pap Samu «A lápfürdőkről», P utsch Tóbiás «A Szepesség méhésze
téről» stb. stb.

Midőn erről a mélyen tisztelt Czímet tudósítani szerencsénk van, bátrak 
vagyunk felkérni, hogy az említett vándorgyűlésen személyesen megjelenni, ille
tőleg a vezetése alatt álló intézetnek a vándorgyűlésen való képviseltetése iránt 
intézkedni méltóztassék.

Kelt Tátrafüreden, 1888. május hó 6-ikán.
A magyar orvosok és természetvizsgálók XXIY. vándorgyűlésének ügyvivői:

Gróf Csáky Albin, Császka György,
társ. elnök. elnök.

Scherfel W. Aurél, dr. F odor József, dr. Szontagh Miklós,
alel nők. alelnök. alelnök.

dr. Jármay László, dr. Roth Samu, dr. P ap Samu,
titkár. titkár. titkár.

I I .

Congrós geologique international 4-me Londres 1888.

London, 28. Jermyn Street. 1888. februárius 25.

A ((Magyarhoni Földtani Társulat» Titkárságának.
U ram ! >

Az idecsatolt körlevelet, a mely a legközelebbi, szeptember 17—Fi-ig 
Londonban tartandó nemzetközi geológiai congressus gyűléseire vonatkozik, 
figyelmébe ajánljuk.

Igen lekötelezne, ha ezen körlevelet a Magyarhoni Földtani Társulat 
választmányi és rendes tagjaival a czélból megismertetné, hogy azok a con- 
gressuson, ha Tehetséges, mentői többen megjelenjenek, vagy pedig, ha nem 
jöhetnének el, legalább mint beírt tagok vegyenek részt; mely esetben arról 
is biztosítjuk őket, hogy az összes congressusi publicatiókat portomentesen 
meg fogják kapni.

A congressus utáni héten különböző geologiailag igen erdekes helyekre 
teszünk kirándulásokat. E kirándulások részletes előrajza a rendező bizott
ság által minden tagnak előre ki fog szolgáltatni. A Magyarhoni Földtani 
Társulat választmányi és rendes tagjait ismételten szívesen meghívjuk e 
gyűlésre.

A bizottság minden tőle telhetőt el fog követni, hogy azok kényelmét 
előmozdítsa, kik összejövetelünket személyes megjelenésűk által megtisztelik. 
Alázatos szolgái J. W. Hulke F. K. S. és W. Topley főtitkárok.
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A mint a fentebb magyar fordításban közlött levélből megtudható, a nem
zetközi geológiai congressus negyedik összejövetelét Londonban tartja. Választ
mányunk határozata folytán e megliivót egész terjedelmében közöljük és arra 
figyelmeztetjük a eongre,ssusban részt venni szándékozó tagtársakat, hogy a részvé
teli tagsági díj (10 shillings =  12 franc =  10 márk) társulatunk titkárságánál is 
lefizethető; továbbá, hogy az angol természetvizsgálók vándorgyűlése (British 
Association for the Advancement of Science) idei összejövetelét Bathban szeptem
ber 5—12-ikéig, tehát a nemzetközi congressus üléseit megelőzőleg tartja, mely 
alkalommal különösen a geológusok rendkívül érdekes és tanulságos kirándulások
ban vehetnek részt. A vándorgyűlésen való részvételt illetőleg az aláírt titkárság 
szintén ad felvilágosítást.

Közöljük továbbá a tisztelt tagtársakkal, hogy az

III.

Austrálázsiai geológiai társaság (Geological Society of Australasia)

az 1888. szeptember havában Melbourneban tartandó nemzetközi kiállítás alkalmá
val közgyűlést fog tartani, melyen szívesen veszi, ha idegen geológusok akár csak 
kéziratban is beküldött értekezések által a conferentia munkálkodásában részt 
vennének. Az illető küldemények «P io b e r t  P .  L i t t o n , «F. S. G. etc. Hon. Sec. 
Geological Societi/ of Australasia, M elbourne'» czím alatt küldendők.

Végül közöljük az

IV.

Elisabeth Thompson Science Fund
körlevelét. (Thompson Elisabeth pályadíj alapítványa.) C h a r l e s  S e d g e v i c k  

M in ő t  úrtól, az alapítvány ügyi választmány titkárától a következő körlevél érkezett 
társulatunkhoz, a melyre, a hozzánk érkezett felszólítás értelmében felhívjuk tag- 
társaink figyelmét. '

Ez az alapítvány, melyet Mrs. E l i s a b e t h  T h o m p s o n  tett le, Stamfordban, 
Connecticut államban «a szó legtágabb értelmében vett tudományos kutatások elő
mozdítására és végrehajtására», jelenleg 25,000 dollárra rúg. Minthogy az alapít
vány kamatai ez idő szerint már kiadhatók, az alapítványt kezelő választmánya 
ezentúl szívesen fogad oly folyamodványokat, a melyek az alapítványt kamatait 
tudományos munkák elősegítésére kérik. E pályadíj nincs valamely speciális 
tudományszakbeli munkákra szánva, hanem a választmány előnyben részesíti az 
oly kutatásokat, a melyeknek czélja az emberi tudás vagy az emberiség javának 
előmozdítása általában és másod sorba helyezi mind azon kutatásokat, a melyek 
valamely speciálisabb, csupán helybeli fontosságú feladat megoldását tűzik maguk 
elé. -— A folyamodványokban teljesen kifejtendő a kutatások czélja és minősége, 
megismertetendők a végrehajtásnál követendő feltételek s különösen a következő 
pontok veendők figyelembe :
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1. Tudomás vétel végett közzé tétetik, hogy egy dollár ($. T00 vagy $ 1} 
körülbelül egyenlő négy angol sillingel, négy német márkával, öt franczia frankkal 
és öt olasz lírával.

2. Pontosan kijelölendő a kutatás természete.
3. A véghez viendő kutatások összes feltételei.
4. Mi módon fog a segélyezés igénybe vétetni éo felhasználtatni.
A folyamodványok a kezelő választmány titkárához, Dr. C. S. M i n o t  úrhoz 

(Havard Medical School, Boston, Mass. U. S. A.) küldendők.
1888-ik év végéig új pályadíjak kitűzése van tervben. Jelenleg a kezelők 

nem hajlandók 500 dollárnál nagyobb jutalmat kiszolgálni. H .  P .  B o w d i t c h , elnök, 
W. M. M i n o t , ír. pénztárnok. F r a n c i s  A. W a l k e r , E d w . C. P i c k e r i n g , C h a r l e s  

S e d g e v i c k  M i n o t , titkár.
Budapesten 1888. május hó 1-én.

Dr. S t a u b  M ó r ic z ,  

e. titkár.

TR1ASK0RBELJ LERAKODÁSOK FELLÉPTE SZÁSZKABÁNYÁN.
BÖCKH jÁNO S-tÓ l.

Ha ama lerakodások hosszú sorát tekintjük, melyek a krassó-szörény- 
megyei hegységeket alkotják, azt vélem, alig létezik systema, melynek az 
úgynevezett bánsági hegységben való jelenlétét kevésbbé biztosan sikerült 
volna kimutatni mint a triasét. Ily viszonyok közt szükségesnek tartom, 
hogy, legyen bármily parányi az adat, melynek tudomására jutunk s mely 
e kérdésnél tovább Útmutatóul szolgálhat, ez mielőbb a szaktársakkal közöl
tessék.

Nincsen hiánya az eseteknek, hogy hegységünk egyik vagy másik lera
kodása triaskorbelinek véleményeztetett, de ez mindeddig, egy eset kivételé
vel, metyre alantabb még hivatkozom, a palaeontologiai alap nélkül kellett, 
hogy történjék.

így 1864-ben C o t t a , *  de — mint világosan említi — S c h r ö c k e n s t e i n  

munkája nyomán, úgy tarkahomokkő, mint kagylómész- és keuper-lerakodá- 
sokról szól, de világosan hozzá teszi azt i s : «Ich muss gestehen, dass mir die 
specielle Bestimmung dieser Muschelkalk- und Keuperzone etwas zweifel
haft erscheint, da keine charakteristischen Versteinerungen darin aufgefun
den worden sind», s részemről megjegyezhetem, hogy midőn ezen kérdéses 
kagylómészre vonatkozólag az idézett helyen olvasható, miként ennek tag
lalása legjobban a Coronmi-forrásnál volna látható, hogy a Coronini-forrás

* Bernh. von Cotta, Erzlagerstätten im Banat und in Serbien, pag. 8.
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táján lévő meszek nem a kagylómeszhez, hanem a tithon és maimhoz, rész
ben pedig a krétához számítandók, mint ezt már más helyen mutattam.1 2

Bővebben, mint az imént mondott helyen, látunk a triasra való utalást 
ama közleményben, melyet ugyancsak F r. v . S c h r ö c k e n s t e i n  «Die geologi
schen Verhältnisse des Banaler Montan-Distriktes» ezím alatt közölt a ma
gyarhoni földtani társulat munkálatainak Y. (1870) kötetében, hol úgy a 
60. mint a 107. és a következő lapokon foglalkozik lerakodásokkal, melyeket 
a trias egyik vagy másik csoportjához számít, de e korbeli meghatározások 
ez esetben is csak egyéni véleménynek tekinthetők, melyet palaeontologiai 
leletek semmi módon nem támogatnak, s a bozovics-stajerlaki országút 
melletti Coronini-forrás tájáról említett meszek ( S c h r ő c k e n s t e i n  1. c. p. 
110— Hl.),  mint azt elébb kiemelém, határozottan nem kagylómészbeliek, 
s ezektől, mint látni fogjuk, már petrographiailag is eltérők.

E közleményeket megelőzőleg K u d e r n a t s c h  2 a bánsági hegység ama 
hatalmas képződésére, melyet ő mint «Bother Sandstein» ismertetett meg, 
melynek kora előtte azonban még kétes volt (1. c. p. 26 és 47), 1857-ben 
azt jegyzé meg, hogy ha a külső habitusból, a petrographiai jellegből követ
keztetést akarnánk vonni, akkor a rendkívüli hasonlatosság következteben 
a vörös homokkövet még leginkább tarka homokkőnek jelölnők meg.

Evvel szemben Stur D.3 1870-ben kimutatá, miként a bánsági hegy
ség vörös homokköve a «Bothliegendhez» tartozik, tehát dyaskorbeli s a vörös 
homokkő alsó osztályát teljes határozottsággal állítá Geinitz alsó rothliegend- 
jébe, s ez a véleménye a középső osztályra vonatkozólag is ; de adatok hiá
nyában nyitva hagyá Stur még azt a kérdést, vájjon a vörös homokkő egész 
hatalmas felső osztálya szintén csak az alsó rothliegendet képviseli-e, vagy 
pedig a dyasnak már magasabb tagjait is (1. c. p. 194). Ebből látható, hogy 
Stur a szóban forgó vörös homokkövet illetőleg triasra egyáltalában nem 
gondol, de úgy látszik, teszi ezt a vörös homokkő felső osztályát illetőleg 
dr. Tietze,4 a mennyiben megjegyzé, hogy ő ezt nem számítaná oly biztosan 
szintén a rothliegendhez, mint Stur.

Ugyancsak az imént idézett helyen nyilatkozik dr. Tietze oly értelem
ben, miként ő hajlandó a bánsági heggség déli részében általa megfigyelt, 
élénken vörös homokkő csekély számú előjöveteleit (a Jeliszeva patak bal lej
tőjében és a Szirinnya felső mentében; 1. c. p. 48.) alsó tírásbelieknek tekin-

1 B ö ck h  J., Adatok a Bozovicstól észak-nyugatra emelkedő hegység geológiai 
ismeretéhez. (A magy. kir. földtani intézet Évi Jelentése 1886 -ról.)

2 J o h a n n  K u d e r n a t s c h , Geologie des Banater Gebirgszuges. (Sitzungsber. der 
math.-naturw. Classe der kais. Akadem. d. Wissensch. in Wien. Band 23, pag. 48.)

3 D. S t u r  Beiträge zur Kenntniss der Dyas- und Steinkohlenformation im 
Banate. (Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 20 Bd, pag. 185.)

1 Dr. E. T ie t z e . Geologische und paläontol. Mittheilungen aus dem südl. 
Theil des Banater Gebirgsstockes. (Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt 1872, p. 50.)
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teni, míg a tarka brecciák és conglomeraták az ezekkel egybekötött por- 
phyrtufákkal a perrnhez esnének, de a Jeliszeva patak menetének közép táján 
figyelt, finom csillámpikkelyes homokos márgapalákra, melyek ott a vörös 
homokkő fedőjében vannak, megjegyzi, hogy ezeket az északi kárpátterüle
tek bizonyos analógiája következtében keupernek lehetne tartani (1. c. p. 50.).

Még 1856-ban volt, midőn Hauer Ferencz 1 a bécsi földtani intézet 
deczember 9-én tartott üléseben bemutatott egy kövület-sorozatot, melyet 
Bath bányaigazgató, mint a bánságban gyűjtöttet, ajándékozott az intézet
nek. Ez alkalommal említ Hauer mészkőből, mely a Szászkai völgyben, köz- 
vetlemil az üj kohótelep felett fellép, crinoida-száltagokat, melyek szerinte 
meglehetős biztosan vonatkoztathatók Encrinus UHiformis-m, ezen a kagyló
in észre jellemző alakra.

Hauer F. eme rövid közleménye az egyedüli eset, melyben a trias 
egy tagjának a krassó-Szörény megyei hegységekben való jelenléte kövület 
alapján lett volna jelezve, de, és talán épen a tárgy fontossága követelte elő- 
vigyázatból, a Hauer meghatározásából természetszerűleg folyó következte
tés nem jutott nagyobb érvényre, mert p. o. dr. Tietze (1. c. p. 49. jegy
zet) ismervén Hauer közleményét, megjegyzé, miként az Encrinus liliifor- 
mis-nak a szászkai mészből való meghatározását még eléggé biztosnak nem 
tartja.

Sőt Hauer1 2 3 * * 1878-ban maga is oda nyilatkozik, miként a bánsági 
hegységben triaskőzeteknek az előjövetele némely helyeken ugyan többé- 
kevésbbé valószínűvé van téve, de hogy biztosan aligha mutattatott ki valahol.

Fel kell továbbá még sorolnom, hogy 1870-ben Foetterle F.8 egy 
rövid közleményében szintén találkozunk egy passussal, mely tekintettel 
nevezetesen az alantabb következő közleményemre, valamint a vidéknek, 
melyre vonatkozik, a szászkai területtel mutatkozó szomszédságára, csak
ugyan kiváló mérvben keltheti fel figyelmünket. Foetterle az idézett helyen 
a következőt mondja: «Die tiefsten, unmittelbar auf dem krystallinischen 
Schiefer aufgelagerten Schichten bilden bei Neu-Moldova am Kraku Mészá
ros und Eialu Vretjnik Quarzite, die, wie im Banate, der Dyas angehören 
dürften und, ebenfalls wie im Banate, metallführend sind. Dieselben werden 
von deutlich geschichteten gegen Süden und Südwest verflachenden schwarz
grauen bis schwarzen Kalken überlagert, die viele Aehnlichkeit mit Kalken 
der Kössener Schichten besitzen, in denen jedoch bisher keine massgeben
den Petrefacten gefunden wurden. Sie stehen zu beiden Seiten des Varader

' u

1 F. H a u e r , Jahrbuch d. k. k. geologischen Eeichsanstalt 1856. VII. Jahrgang 
pag. 844.

2 F r . v. H a u e r , Die Geologie und ihre Anwendung etc. 2. Auflage, pag. 398.
3 F r . F o e t t e r l e , Der westl. Theil des serbisch-banater Militärgrenz-Gebietes.

Verhandl. d. k. k. geolog. Eeichsanstalt 1870, pag. 234.
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Grabens, sowie am Ufer der Donau zwischen jBabakai und Livadiza an.» 
E lerakodások fölött F o e t t e r l e  szerint sárgásfehér, helyenként vékony 
rétegzésű meszek következnek, melyekre nézve, szerves zárványok hiányá
ban, nyitva hagyja a kérdést, vájjon ez utóbbiak a felső jurához, vagy pedig a 
krétához tartoznak. Egy valamivel későbbi közleményében (Verhandlungen 
d. k. k. geol. Reichsanstalt 1871. p. 118) F o e t t e r l e  az imént említett fekete 
meszeket illetőleg rétegzett fekete és dolomitos lueszekről szól. Ezek oly viszo
nyok, melyek, mint látni fogjuk, igen is kecsegtetők arra, hogy e meszeket 
bizonyos, Szászkánál fellépőkkel összehasonlítsuk.

Talán még felemlítendő, miként dr. K o c h  A.1 a Mehádia melletti 
HerkulesfiXrdő tájáról említ, nevezetesen a Cserna völgye bal oldalában 
hatalmasan kifejlődött, üde állapotban sötétkékes vagy barnásszürke, 
a mállott felületen világos hamuszürke, többnyire vékony^ fehér mész- 
páterek által keresztűl-kasul harántolt meszeket, melyeket triaskorbeliek- 
nek hajlandó tekinteni, de megjegyzi azt is, hogy a szerves zárványok 
nagyon ritkák bennök, s koruk ennélfogva a kövületek nyomán meg nem 
határoztathatott, s így a triasba az alpok triaskorú lueszeihez való 
hasonlatosságuk és települési viszonyaik miatt soroztattak, a mennyiben 
e mészelőjövetel kőszénkorbelieknek magyarázott rétegeken fekvőnek s 
liaskorú palák által fedettnek mondatik. Ha még utalok arra, miként 
H a u e r  F.2 felemlítvén az eseteket, melyekben a krassó-szörény me
gyei hegyek kőzeteit illetőleg trias jelenlétére lett következtetve, vagy 
melyekben kisebb-nagyobb valószínűséggel triasra lehetne következtetni; 
megemlíti azt is, hogy S t u r  a bánsági sedimentkőzetek mehádiai vonulatá
nak északi részében a dyas és lias közt figyelt sötétszinü, tömött mészköve
ket, melyeket S t u r  kagylómésznek hajlandó tekinteni, azt hiszem, felhoztam 
mind azt, a mi a triasnak a krassó-szörény megyei hegységben való kép vi
selésére vonatkozólag a szerzők által eddig felhozatott.

H a u e r  E. az imént idézett helyen hegységünk triaskőzeteinek meg
beszélésére szánt soraiban oda nyilatkozik, miként az e systemálioz tartozó 
kőzeteket úgy a délerdélyi határhegység nyugatiabb részében, valamint a 
bánsági hegységekben némi biztossággal kimutatni eddig nem sikerült, úgy 
hogy ide vonatkozó sorait avval végzi, miként eddig elegendő támpontok 
nem léteznek, hogy térképén tényleg valahol triasrétegeket kiselejtsen (1. c. 
p. 91.). Hasonló értelemben, mint H a u e r , nyilatkozik a triasnak a krassó- 
szörény megyei hegységekben való felléptére nézve T o u l a  F. is.3

1 Dr. Koch Antal, A Herkulesfürdő és Mehádia környékének földtani viszo
nyai. 1872, pag. 41 és 51—53.

2 Fr. v. H auer, IV. Geologische Uebersichtskarte der öster.-ung. Monarchie. 
Blatt VIII. Siebenbürgen. (Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt 1873. Bd XXIII, 
pag. 90—91.)

h Fr. Toula, Die geolog.-geograpli. Verhältnisse des Temesvárer Handels-
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Ezen tájékoztató sorokat előre bocsátván, melyek, azt vélem, tiszta 
képet nyújthatnak a bennünket itt közelebbről érdeklő kérdés mai állására 
nézve, s indokolni fogják az alantabb közlendőt jelenlegi, töredékes alak
jában is, egyenesen áttérek saját megfigyeléseim megismertetésére. Az 1887. 
év nyarán alkalmam volt egyebek közt földtani tekintetben megvizsgálni 
Szászkabánya közvetlen környékét is. A hajdan élénkebben lüktetett bányá
szati tevékenység szünetel most itt is, s csakis az elhagyott tárnák és bányák 
tanúskodnak még a mellett, hogy egykor más viszonyok voltak Szászka- 
bányán és környékén. Minden esetre szomorú reflexiókra készteti e körül
mény azt, ki Szászkabányát ma meglátogatja, de azért a geolog, a megvál
tozott körülmények mellett is, elég érdekeset szemlélhet. Nem bocsátkozván 
itt hosszabb elmélkedésekbe, mindjárt meg akarom jegyezni, miként, ha 
ama fővölgyet^ melyben Szászkabánya hosszúra nyúlva elterül, a Nem völ
gyével való egyesülésénél vizsgáljuk, ott mindenek előtt csillámpalára buk
kanunk, mely aztán (itt csakis a Nera bal partjáról szólva, melyet személye
sen bejártam) a Nera völgye bal partja hosszában s ennek vize által mosva, 
meredek partot képez, s Román-Szászkáig követhető, valamint a szászkai 
fővölgy két lejtőjét is képezi, közel a most már felhagyott második kohóig, 
hol a csillámpalára, mint alaphegységre, más lerakodások következnek, ezt 
tehát onnan kezdve kelet felé már elfedik.

A csillámpala vastagabb padokat képez, melyek a Nera bal partja 
hosszában kelet vagy délkelet felé irányuló, meredekebb dűlést árulnak el. 
A sötétbarna biotit mellett ennek talán mint átváltoztatott félesége jelent
kező zöldesszínü csillám is képviselve van, azonkívül dúsan mutatkoznak 
vékony quarzlemezek vagy lencsék. Itt-ott vastagabb quarzerek vagy szala
gok is láthatók e kőzetben.

E csillámpalára a szászkabányai fővölgyben, a második kohó épületé
nél, quarzconglomerat vagy épenségesen quarzit következik, sárga, vörös 
vagy fehér színezéssel.

Eétegzés lent a völgyben már nem igen látható, mert a kőzet jobbára 
csak tuskókban vagy kisebb-nagyobb darabokban lép fel. E kőzet, mely 
quarzhomokkővé is válik, fehéres, kaolinizált földpátpontocskákat szintén 
mutat, árkozás lesz, kötszere pedig kovás s így savval érintve nem 
pezseg.*

kammer-Bezirkes. 1880, p. 91. (Separatabdr. aus d. Mittheil. d. k. k. Geograph. 
Gesellschaft.)

* Meg kell jegyeznem, hogy dr. S z a b ó  J ó z s e f  «A trachyt-képlet Szászka kör
nyékén» (Földtani Közlöny 1875, p. 80) czímü közleményében, nyilván ugyancsak 
e pontról, mint mondja, a lias-kőszénképletnek tartott rétegekben egyes vékony 
ereket képezve, melyek függélyeseknek látszanak lenni, durva quarzszemekben dús 
árkose-féle kőzetet említ, melynek földpátját orthoklasnak determinálván, e kőzetet 
gránitnak mondja. Őszintén be kell vallanom, miként én a középső avagy 2-ik kohó
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E quarzit, conglomerat vagy conglomerátos homokkő alkotta, s köz
vetlenül a fent mondott csillámpalára települő képződés a fővölgy északi 
oldalában, közvetlenül a 2-ik kohó romjai mögött, azt hiszem ránczosodás 
következtében, három keskeny szalagra elosztva mutatkozik, a mennyiben a 
három szalag közé eső téren, egy más lerakodás szintén igen szétrombolt 
foszlányai hevernek, általában két foltra csoportosítva.

Az itt leírt lerakodás a fővölgy északi lejtőjében felhuzódik az alacso
nyabb nyeregre is, melyen a Szászkabányáról Komán-Szászkára vezető út 
átkel, s ott, közvetlenül a keresztnél, különösen szépen láthatjuk quarzcon- 
glomeratunkat képviselve. A conglomerat ott 1 V2  méter vastagságú padok 
fejeit mutatja, ezek 19h alatt dűlvén, még pedig mintegy 80° fokkal, tehát 
meredeken felállítva.

A conglomerat itt majdnem kizárólag fehér színű quarzgörélyeket 
tartalmaz, s csak itt-ott van benne fekete színű quarzitdarab is. Darabjai 
sőt tyuktojásnyi nagyságúak, de vannak még ennél nagyobbak is. Színe 
barnás sárgás, sőt vöröses, a kötszer kovás.

A mondott keresztnél ügyelt conglomerat a három szalag legkeletiebb- 
jehez tartozik, s a mint az elöbbeniből tudjuk, hogy a szóben forgó quarzit, 
conglomerat és homokkő alkotta lerakodásunkat nyugat felé a csillámpala 
határolja, úgy keleti irányban azt tapasztaljuk, hogy a kereszttől déldélkeleti 
irányban Szászkabányára levezető utat követvén, közvetlen az imént köze
lebbről megismertetett conglomerat után mállás folytán apróbb darabokra 
széthulló, kékes szürke, fehér mészpáterekkel biró, márgás, kissé bitumenes 
kristályos mészkövek következnek, melyeken valamivel még tovább ke
let felé (az első házaknál) egy sziklafal emelkedik fel. Ez utóbbi össze
vissza hasadozott, feketeszürke vagy kékes szürke, fehér mészpáterekkel 
átszőtt kristályos mészből áll, melyben egyes foltokra elosztva, fekete sza
rukő kidudorodásait figyeltem. Ez utóbbi lerakodásokkal tehát már benn 
állunk ama kristályos meszek alkotta zónában, mely Szászkabányánál a dacit- 
kitörések következtében tetemesebb elterjedésre jut, s melyben úgy a krétá
nak, mind a jurának része van, úgy mint előre is jelezhetem, miként isme
rek Szászkabányánál oly metamorphizált, kristályossá vált meszet is, melyet 
csakis triasinak tekinthetek.

Az előadottak folytán látható, hogy quarzitunk, quarzconglomera- 
tunk és homokkövünk a második kohó táján nyugat felé csillámpala, kelet 
felé pedig a kristályos meszek zónája által környezve szerepel, s hozzá tehe
tem, hogy innen északi irányban, szakadozott vonulatban, átnyomozható 
mindenek előtt Román-Szászka helységébe, hol a helységben kiemelkedő 
dombon jut napfényre sárgás vagy vöröses színnel, de kibukkan e kőzet

mögött a fentebb említett árkozás kőzetünkén, valamint az evvel társuló, trias- 
beli rétegeken kívül egyebet nem figyelhettem.
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innen egyenesen még tovább északra is, t. i. a Nera meredek bal partján, 
hol kelet felé kékes szürke, sárgás vagy fehér kristályos mészszel érintkezik 
ismét, melyen e helyen is a dacit tör fel; s ez utóbbira mellékesen meg
jegyezhetem, hogy a dacit itt is földpátdús, s a megtámadott földpát mel
lett a biotit, amphibol és quarz konstatálható. Láthatjuk végre kőzetünket 
a követett északi irányban az imént mondott lielylyel szemben túl a Nerán 
is, a Pótokra felvezető út mellett, de ez egyúttal a legészakiabb pont, hol a 
szóban forgó lerakodásunk napfényre jut, mert még tovább északra a Pót ok 
vidéki harmadkori öböl fejlődvén ki, ott kőzetünk napfényre már nem jut.

A mint követhettük az itt tárgyalt quarzit, quarzeonglomerat és ho
mokkő alkotta lerakodásunkat a szászkabányai fővölgy második kohójától 
északi irányban a Néráig, úgy tehetjük ezt még inkább déli irányban és itt, 
mint már eddig is látom, még hosszabb vonal mentén.

Mindjárt a 2 ik kohó átellenében, a szászkai fővölgy déli lejtőjében, 
akadunk quarzconglomeratunk és homokköveink dél felé való folytatására, 
melyek ott, igaz, a lejtőt sűrűn fedő bokrok által igen elíedvék, de azért úgy 
jellemző törmelékük folytán, de több ponton helytálló rétegekben is konsta
tálhatok, déli irányban áthúzódván a szászkai fővölgyet a Vcricz völgyétől 
elválasztó gerinczen magába amaz, a szászkai fővölgygyel párhuzamos 
völgybe, melynek torkolatánál terjeszkedik ki Szászkabányának Vericz nevű 
része, s mely völgyet könnyebb idézés végett Vericz völgyének akarok 
nevezni. Még magában a szászkai fővölgyben figyeltem, a déli lejtő alján, 
s már közel a csillámpala felé, hogy a quarzitos homokkővel fekete, úgy
nevezett szénpalák is jelentkeznek; a feltárás azonban oly csekély és rossz, 
hogy ennél többet kinyomozni nem lehetett, mert csakhamar jutunk igen 
quarzos kőzet közvetitésével a zöldes csillámu csillámpalába. Aránylag 
valamivel jobban látjuk azonban e lerakodást a Vericz völgyében feltárva, 
s így mondhatom, hogy ott a mállott csillámpala alkotta övét, mely keleti 
szélén mállott cliloritos palát is mutat, a kocsiút mentén délkelet felé túllép
vén, mindenekelőtt barnasárgás palaagyagra akadunk, mely kissé vasta
gabb homokkőpalákkal társul. E rétegekben finom, fehér csillámpikke
lyek is fordulnak elő és utánuk csakhamar következnek szürkés vagy barna
sárgás, vastagabb padokra utaló tömzsökben quarzitos homokkövek, melyek 
helyenként conglomerattá válnak. Rozsdás foltok e kőzetek külsején gyakran 
láthatók. Csakhamar vonják magukra figyelmünket mállott, fekete színű, 
szénnyomokkal biró palák, s e palák többször maguk is tartalmaznak quarz- 
gumókat vagy szalagokat. A mi az utunkon ezentúl következik, az egyebek 
közt dolomit- és mésztörmelékből áll, sőt a völgy déli lejtőjében kristályos 
mészfoltocska is látható, de minthogy ez utóbbi lerakodások már egy maga
sabb színtáj kőzetei, ezeket itt csak röviden említem.

Ebből világosan látható, hogy a quarzit, quarzeonglomerat és 
homokkő' alkotta zónánk, melyre a szászkai fő völgy második kohója roinjá-
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nál akadtunk, s onnan északi irányban átnyomozhattunk a Neva partjáig, 
a mondott kohótól déli irányban is folytatódik, még pedig a hegygerinczen 
át a Vcricz völgyébe, mi mellett itt szénnyomokkal biró palák sem hiányza
nak, de hozzá tehetem azt is, hogy nevezetesen a conglomeratok és homok
kövek déli irányban még innen is tovább folytatódnak, mi mellett dél felé 
aránylag jobban kiszélesednek. Ismerem e vonulatot immár déli irányban 
a Havas-Mária (Maria-Schnee) falu táján emelkedő Tilva Szamueliig, sőt 
mondhatom, miként vannak egyes megfigyeléseim, hogy e zóna kőzetei ik/o/- 
doiY/irányában még tovább délre is vannak képviselve. Helyenként igen árko- 
zás homokköveket is láttam e zónában.

A mi e zóna kőzeteit illeti, települési viszonyaik igen zavartak, réte
geik szétdaraboltak, sok helyen felettük egyáltalában semmi sem települ, de 
mint előre is megjegyezhetem, mégis vannak adataim, mikent több helyen 
triasbeli lerakodások fekszenek felettük; hogy pedig fekvőjüket, nyugati 
határuk mentén, a csillámpala képezi, arra már utaltam.

Azon körülmény következtében, hogy a szóban forgó lerakodásokon 
triasbeli lerakodást, meg pedig véleményem szerint kagylómeszet figyeltem, 
rétegeink korát illetőleg a liasra való gondolat a szénnyomok daczára ki 
van zárva, am i ellen különben a quarzitos kőzetek kinézése is szólana,s így, 
tekintve a bánsági hegység viszonyait, csakis a legmélyebb trias (tarka 
homokkő), dyas, vagy carbon jöhetne még szóba, s nevezetesen a két utób
bit illetőleg tudjuk, hogy ezek a bánsági hegységben tényleg szenet is tar
talmaznak.

Nem hagyhatom itt figyelmen kívül, miként F o e t t e r l e , mint már 
fentebb jeleztem, a területünkkel szomszédos vidékről, t. i. Molduváról 
említ kőzeteinkkel hasonlókat, még pedig, ha sejtelmem helyes, hogy F o e t 

t e r l e  moldovai fekete, dolomitos meszei azonosak a szászkai kagylómész- 
szel, hasonló települési viszonyok mellett, s ő az ottani quarziteket (Ver- 
handl. 1870, pag. 1*34) a ágashoz hajlandó állítani, hová tehát biztosabb 
alap hiányában egyelőre talán szászkai quarzitjaink, quarzconglomeratunk 
és homokköveink is számíthatók, tudván, hogy a szenes nyomok evvel 
ellentétben nem állanak, mert ilyesmit a dyas, nevezetesen ennek alsó osz
tályzatából a bánsági hegység egyéb pontjáról is ismerünk.

Az itt tárgyalt kérdéses dyasbeli kőzetek alkotta vonulat mentén még 
a szászkabányai fővölgy 2-ik kohója mögött kelti fel figyelmünket egy máso
dik kőzetsorozat, mely a dyasbeli lerakodásokon nyugvó két foltra oszlik el, 
mi által a dyasbeli kőzetek ott a már fentebb említett, mint vélem ránezo- 
sodás okozta három szalagra osztva tűnnek fel. Feketeszürke, a kékesbe 
játszó bitumenes mészmárgára vagy márgás mészre akadunk ott, mely fehér 
meszpáterekkel is bír, de tülnyomólag szétrepesztett, heverő darabokban van 
képviselve. Nemely féleségek quarzhomok felvétele által, sőt márgás 
homokkő kifejlődését bírják. E kőzetek mállott felületén többször mutatkoz
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nak számtalan kisebb kimállások, melyek kövületektől látszanak eredni, de 
helyes értelmezésük többnyire már lehetetlen. Némelyek cidaris-tüskékre 
emlékeztetnek, mások pedig inkább crinoidákra vezethetők vissza. Figyeltem 
itt apró posidonomya-féle alakokat, melyek, véleményem szerint, daonella- 
fiak, mert e nem itt tényleg jelentkezik, de bírom innen nehány ammonit- 
töredékét is, valamint egy rhynchonella nehány példányát, habár egyúttal 
ki kell jelentenem, hogy e fogyatékos leletek is a kövületek ritkasága mel
lett elég nehezen voltak általam és S emsey Andor úr által, kit ez alkalom
mal is szerencsém volt útitársul bírni, összegyűjtlietők.

E kőzetek keletiebbel őjövetelén láthat óazonkívül fehéres szürke, 
tiszta mész képezte egy-két foltocska, mely vastagabb jjadok szétdarabolt 
s így igen zavart helyezkedesű tuskóiból áll. E mész némileg már kristályos 
jellegű s így petrographiailag is elüt a fent említett környező sötétszínű, 
bitumenes mészmárgáktól és meszektől, melyeken heverve, ezeknél fiatalabb 
lerakodás foszlányának tekintendő.

Ilyféle sziklatuskó a 2-ik kohónál alantabb a lejtőben is mutatkozik, 
hol alatta látható, még pedig gumós kifejlődésben, a némely részekben szin
tén homokos és közelebbről nem magyarázható kimállásokat eláruló, bitu
menes, már fenntebb leírt kőzetünk. Ez utóbbi itt közvetlenül érintkezik 
sárgás, breccia kinézésű, gumós mészpaddal, s ez viszont kékes szürke, 
szétrepedezett és darabolt bitumenes márgás dolomiton nyugszik, melynek 
fekvőbb részében még rétegzés árulja el magát, ott 65°-al 20h felé dűlvén. 
Ezen dolomitot is, a vízi árok mentén, kelet felé túllépvén, a fentebb meg
ismertetett, kérdéses dyasbeli homokkő legkeletiebb szalagjába jutunk, s ez 
innen a Szászkabányáról Román-Szászkára átvezető út keresztjénél felbuk
kanó conglomeratlioz húzódik fel, s midőn a vízi árok mentén e homok
kövünket kelet felé szintén túllépjük, csakhamar itt is a szászkabányai kris
tályos meszek területén állunk, hol aztán a dacitkitörések szintén csak
hamar láthatók. Ezen előadásomból, azt vélem, tisztán látható, hogy a 
szászkai fővölgy északi lejtőjében, közvetlenül a 2-ik kohó romjai mögött, a 
kérdéses dyasbeli quarzitek, quarzconglomeratok és homokköveken, de ép 
oly zavart és összevetett állapotban mint ezek, tényleg telepszik egy máso
dik, feketeszürke, bitumenes, jobbára mészmárga vagy mészképezte lerako
dás, melynek fekvőjében bitumenes, márgás dolomit sem hiányzik. — 
E lerakodás márgás és meszes kőzeteiben kövületek is mutatkoznak, bár 
eléggé ritkán. Azt vélem, hogy innen való ama Encrinus liliiformis, melyet 
H auer F. említ, mert látni fogjuk azt is, hogy az imént említett kőzetek 
csakugyan triasbeliek, még pedig kagylómészre magyarázhatók.

Nincs okom a bitumenes dolomitot a fedő felé vele kapcsolatba lépő 
bitumenes meszektől és márgáktól elválasztani, á mint valami részletesb 
osztályozás már az uralkodó zavart települési viszonyok következtében a 
triasbeli kőzetekben itt nem foganatosítható.
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A mi ama egy-két fehérszürkés mészfoltot illeti, mely ugyan a trias- 
beli kőzetünkön fekszik, s ennél fiatalabb képződés, ezt illetőleg, minden 
biztosabb alap hiányában csak gyanítható, hogy talán a közeli jurabeli me
szelt oda szakadt darabjai, legalább petrographiailag még leginkább ezekkel 
bírnám kapcsolatba hozni, de elvégre lehetnének talán magasabb triasi 
lerakodások foszlányai is. Az imént leírt lerakodások innen északra, tehát 
Komán-Szászka felé, csakhamar véget érnek, mert a Komán-Szászkán még 
valamivel túl folytatódó kérdéses dyasbeli kőzeteknél már nem konstatál
hatok, de szemben a 2-ik kohóval, a szászkai fővölgy déli lejtőjében ismét 
kimutathatók. Az ott álló, úgynevezett Márkuskerésztnél a patak medrébe 
lépvén, ennek lejtőjében és a délkelet felé itt is napfényre bukkanó dyas
beli homokkövek és conglomeratok után, csakhamar figyelhetünk sötét
kékes szürke, bitumenes, márgás dolomitot, habár össze-vissza repedezett álla
potban, mely azonban itt-ott mintegy vastagabb padok rétegzését sejteti. Sav
val érintve csak igen gyenge pezsgést mutat. Nehány lépéssel észak nyugat fele, 
nehány pad rétegfeje látható, s ezek dűlésük szerint (191' 2$. 55°) már a 
dolomit fedőjében vannak. E padok 20—40 cm. vastagok, s közelebbről 
vizsgálva látható, hogy alant sötétkékes szürke, fehér mészpáterekkel biró 
mészszel van dolgunk, mely a fedő felé sárgás vagy szürke, homokos-csillá- 
mos mészmárgák jelentkeznek. E kőzetek szintén bitumenesek, de még eze
ket is követik szürke, márgás, dolomitos rétegek, mi mellett a rétegzés 
10 cm.-re is csökken.

Néhány lépéssel még tovább e rétegek megváltoztatják a dűlést is, mert 
egy ott következő kőbányában 9h 5° dűlést figyelünk mégpedig 35° szöggel.

E kőbányában már vastagabb padokban látható bitumenes, kékesbe 
látszó íeketés szürke meszünk, mely itt homokos-csillámos kéreggel is bír, 
úgy hogy némely darab sajátságos csíkos vagy pettyes kinézést nyer; tovább 
a fekvő felé azonban e rétegek alatt ismét napfényre bukkan a szürke vagy 
sárgás, piszkos kinézésű márgás dolomitunk, itt is össze-vissza repedezve, 
minek következtében a lejtőben erős kőhalmaz fejlődik ki.

Kövületeket e lerakodásokban itt nem figyelhettem, de a kőzetek 
petrographiai kinézése, csapása, és a tőszomszédság folytán kétely nem lehet, 
hogy itt a 2-ik kohó mögötti triasbeli rétegek dél felé való folytatásával van 
dolgunk, megjegyezvén, miként itt is e lerakodás felett, keskeny szalagban 
és meredek sziklafalban még egy világosszínű mészlerakodás nyugszik, 
mely a 2-ik kohó mögött a triasi kőzeteken elszórt foltokban nyugvó, fen
tebb említett kérdéses juramész folytatásának tekintendő.

Triasbeli rétegeink a Márkuskereszt tájáról déli irányban felhuzód- 
nak aztán arra a gerinczre is, mely a szászkabányai fővölgyet elválasztja a 
Vericz völgyétől, délkelet felé pedig a Nagy-Kalvária hegyben végződik. 
E gerincz északnyugatiabb vége felé akadtam ama kövületekre, melyekről 
mindjárt szólok s melyek azt mutatják, hogy itt tényleg triasbeli lerakodás

a i )



1 9 2 BÖCKH JÁ N O S:

sal, s mint vélem, kagylómészszel van dolgunk. Előbb még csak megjegyzem, 
hogy triasbeli kőzeteink e gerinczről, szintén déli irányban, lehuzódnak a 
Vértez völgyébe, hol nevezetesen ennek déli lejtőjében terűi el bitumenes 
sötétszínű meszünk aránylag szélesebben, azonban dolomit sem hiányzik, 
de egyúttal megjegyzem, hogy itt tisztán látható, miként triasbeli meszünk, 
nevezetesen a Vértez völgye felső részének déli oldalában s a Tilva Számueli 
felé vezető erdei kocsi úton, kristályos mészszé is van átváltoztatva.

Tovább dél felé lerakodásunkat a múlt nyáron nem nyomozván, vissza
térek az előbb említett, a szászkai fővölgyet a Veri ez völgyétől elválasztó 
gerinezhez, hol, a mint mondám, az oda felhuzódó, petrographiailag is azonnal 
felismerhető, feketeszürke, kissé a sötétkékesbe játszó, fehér mészpáterek- 
kel biró meszeinkben, habár itt sem fényes megtartású, de még is használ
ható kövületekre akadtam, és S emsey Andor tisztelt ütitársammal ezek 
begyűjtésén fáradozván, legalább egyelőre is jelezhetem, miként birtokunkba 
került innen a már a 2-ik kohó mögött figyelt, kis alakjukkal posidonomyára 
emlékeztető apró daonella-üakon kívül egy már aránylag nagyobb példány 
is, mely azt mutatja, hogy a I)aonella Moussoni alakköréhez tartozik. Ala
kunk széles es lapos bordaszalagjai, melyek két, sőt három ágra is oszlanak, 
Daonella styriaca Mojs. vagy Daonella cassiana Mojs. lapos és széles bordá- 
zására emlékeztetnek, de úgy látszik, csekélyebb számmal jelentkeznek, mint 
ezeknél.

Igen szembe ötlők a daonellánk hátulsó részének már bordamentes 
felső részében kidomborodó, igen erős növési redők, melyek onnan ugyan 
átnyomozhatók a kőmag bordaszalagos részére is, de ott már lényegesen 
lelaposodva és elmosódva szerepelnek. Tovább lefelé a hátulsó részen, hol a 
növési redők szintén már lelapulnak, köztük növési csíkok is figyelhetők. 
A kezeim közt lévő töredék jóval kisebb mint a fentmondott fajok, vélemé
nyem szerint új alak, sjobb példányok beszerzése után tehát külön megne
vezéssel lészen ellátandó.

Ugyancsak e helyen gyűjthettünk cep h a l o p o d a - m arad v á ny o ka t is, 
melyek közt a ceratites-nem határozottan képviselve van, habár fajbelileg meg
határozásra nem elegendő darabban. Igen érdekes azonban néhány eeratitid- 
töredék, melyek kőmagvaiknak ékesítése arra vall, hogy ezek a M ojsisovics 
által a ceratitidák családjában megkülönböztetett két genetikai soron belül 
inkább már a tirolitinák sorozatába lielyezendők, hol legjobban még tiroli- 
tes és balatonites közt foglalhatnak helyet, de úgy ekesítésük mint ceratit- 
féle lóbázásuk folytán már balatonites jelleget öltvén fel, habár a typikus 
balatonitesektől abban látszanak eltérni, hogy laposan domborodó exter- 
nalis részükön mediangyöngysor nem látható, de igenis láthatom, nevezete
sen pedig a fiatalabb példányok kőmagván azt, hogy a ránezféle oldalbor
dák az erős tüskeféle marginális gömböktől kezdve, meggyengítve, lelapítva 
és megoszolva, előre ívet képezvén, húzódnak át a külső részen, mint ezt
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p. o. Mojsisovics * a Tirolites Smiriagini-nél is ismerteti, egyúttal azonban 
utalván arra is, hogy ez némely balatonitesnél is beáll, a mint másrészt a 
Balatonites golsensis tárgyalásánál, mely hasonló viszonyt tűntet fel, lát
ható, hogy a mediángyöngysor hiányának valami nagy súlyt maga Mojsiso
vics sem tulajdonít (1. c. p. 83).

A ránczfele oldalbordák meneteit illetőleg szintén van hasonlatos
ság némely tirolites-alakkal, mint p. o. a Tirolites cassianus vagy Tirolites 
Smiriagini-val, de ezektől eltérés mutatkozik már az által, hogy példányaink
nál még valamivel a köldök felett látható egy gömbsor, nevezetesen az 
erősebben kifejlődő ránezbordákon, azonkívül létezik egy erős, tüskeféle 
marginális gömbsor, és csak valamivel ez alatt egy második gömbsor, mely 
tehát nem az oldalmagasság felében jelentkezik, hanem ettől szembeötlőleg 
feljebb, már közel a hasrészt szegélyező tüskeféle gömbsorhoz.

Ez ékesítés darabjainkat már jobban kapcsolatba hozza a balatonite- 
sekkel, de épen a középső lateralis gömbsor hiánya oly sajátságos jelleget 
kölcsönöz ezeknek, hogy a megismertetett fajok egyikével sem azonosíthatók.

Anyagom közt minden esetre két faj van képviselve, melyek közűi 
az egyik már vastagabb alakja által tűnik fel s ezt mint Balatonites sasca- 
nus helyeztem gyűjteményeinkbe, míglen a másik sokkal laposabb, korong
alakú, aránylag jobban megtartott alak, mely a lakosztály tekervényét szem
lélteti, gyűjteményünkben általam egyelőre is mint Balatonites Semseyi 
tétetett le. Az említetteken kívül képviselve látható anyagom közt nehány 
töredék és egy aránylag jobban megtartott tömeg által, mely a lakosztályt 
mutatja, a ptychites-nem is. Darabjaim alakviszonyai és ékesítése folytán 
nem kételkedhetem, hogy itt Ptychites Jiexuosi csoportjához tartozó fajjal 
van dolgom, ezen belül pedig csakis Ptychites flexuosus E. v. M ojs. és Pty
chites acutus E. v. M ojs. jöhet tekintetbe; az oldalránczok csekélyebb száma, 
és a köldökfal meredek állása azonban inkább Ptychites acutusra utalnak. 
Lóbázást, sajnálatomra, nem figyelhetek s így alakomat Ptychites cfr. acutus- 
nak nevezem el. Brachiopodák itt, úgy látszik, ritkák, legalább egy kis rhyn- 
chonella töredékén kívül ilyenekre nem akadtam.

Bármennyire is még hézagosak ez időszerint e palaeontologiai leletek, 
véleményem szerint minden esetre tisztán mutatják azt, hogy a fentebbi 
alakokat tartalmazta mész tényleg triaskorheli, még pedig marin képződés. 
A werfeni palák színtájára gondolni nincs okunk már a daonellák és ptychi- 
tek fellépése folytán, valamint alig tagadható, hogy úgy a ptychitek mint 
balatonitek jelentkezése az ezek felléptére vonatkozó eddigi tapasztalataink 
szerint leginkább a középtriasra t. i. kagylómészre enged következtetnünk, 
s ennek kőzeteivel már petrographiai tekintetben is meg van a hasonlatosság; 
de kényesebbnek tartom mai ismereteink alapján ama kérdés eldöntését,

* Dr. E. v. M o j s is o v ic s , Die Cephalop. d. medit. Triasprovinz, pag. 7 4 .
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vájjon alsó vagy felső alpes ikagylómészszel van-e dolgunk, de a Ptychites cfr. 
acutus fellépte inkább a ceratites trinodosus színtája mellett küzdene, mint 
a mélyebb alpesi kagylómész mellett, habár, ismételem, e tüzetesebb kér
dést egyelőre még nyíltnak tekintem. Ezentúl az eddiginél bátrabban szerepel
tethetjük a triast, s mint vélem, tüzetesen a kagylómeszet, a krassó-szö- 
rény megyei hegységeket alkotó lerakodások sorozatában, s egyebek közt a 
jelenleg folyamatban lévő felvételek feladatai közé tartozik, a tárgyat, melyre 
szaktársaim figyelmet előre is irányozom, tovább nyomozni, s a kérdést lehe
tőleg meg szabatosabb megoldásra vinni.

AZ 188T. ÉYÍ FEBRUÁR HÓ 28-IKI FELSŐ-OLASZORSZÁGI 
FÖLDRENGÉS.

K á LECSINSZKY SÁNDOR-tÓl.

(Irta Ospedaletti-Ligure-ban 1887 április hóban és előadta a magyarhoni Földtani 
Társulat 1887. évi október 12-én tartott szakülésében.)

(Ehhez a III-IV-ik tábla.)

A földrengés alatt Ospedalettiben, San-Kemo és Bordigkera városok 
között, az olasz franczia határ közelében tartózkodtam, ezután pedig egyes 
kirándulásokat tettem Nizzától Genuáig, hogy a rombolásokat magam is meg
szemlélhessem.

Az alább közlendő adatokat tehát részint magáról a hely színéről, részint 
az olasz napilapokból, valamint egyes szakfolyóiratokból vettem.

1. A tünemény lefolyása és az általa okozott változások.
Februárius 28-án, liamvazó szerdán, korán reggel szokásom ellenére 

ébren voltam. Hallottam a vasúti vonat tovahaladását s a kutyák nyugtalan 
ugatását s vonítását. Eövid idő múlva, midőn már világosodni kezdett, újból 
olyan hangot és rezgést éreztem, mely hasonlított a nem igen messze, 80—40 
méterrel mélyebben elhaladó vonat dübörgéséhez. A moraj és a rezgés azonban 
folytonosan növekedő sebességgel és erősséggel közeledett, a falak el kezdtek 
rezegni, recsegni s az egész epület inogott, a márvány mosdóasztalon lévő 
üveg- és porczellánedények csörögtek, csengtek, az ablakok csörömpöltek, az 
ajtó dübörgött, ágyam jobbra s balra, fel s alá ringott, a föld meg zúgott, 
zengett, morgott, s közben mintha éles szél sivított volna. Ezen különös és 
leírhatatlan érzéshez és zajhoz hozzájárult nemsokára az asszonyok jajkiál
tása is.

Mindjárt kezdetben tudtam, hogy e tünemény nem más, mint föld
indulás. Azonnal gyertyát gyújtottam, órám 6 óra 22 perczet mutatott (a
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római időjárás szerint) és a kis órakompaszom a folytonos rezgésektől igen 
nyugtalan volt. Miután a moraj, a zengés és a rezgések, szóval a fenntemlí- 
tett zaj nemcsak, hogy meg nem szűnt, hanem erősbödött, attól tartva, hogy 
az ingadozó ház összedől, menekülésre gondoltam és hirtelen elhatározással 
az ajtó küszöbét szemelvén ki legbiztosabb helynek, ide menekültem zseb
órámmal együtt.

A lökések és a rezgések időtartama igen hosszúnak tűnt fel, pedig a 
valóságban 14— 18 másodperezre becsültem. A hullámzóan tovahaladó föld
rengés korántsem volt egyenletes, hanem kezdetben gyorsulva növekedett, 
s azután lassúbb s rendesebb lett. Az első heves lökést még két hasonló 
erősségű követte. Összesen körülbelül 40—60 lökés, azaz 20—30 hullám
völgy és ugyanannyi hullámhegy volt megfigyelhető. A falhoz támaszkodva 
ez magától délfelé eltaszított. A plaíondon gyenge repedések keletkeztek és a 
vakolat por alakjában hullott alá. A fali órák megállották, különben épüle
tünkön Ospedaletti-ben (Hotel de la Reine) nagyobb kár nem történt. 
A szomszédos casino-épületről a díszítések lehullottak és a falu több háza 
jelentékenyebb módon repedezett meg. A vasúti állomás fali órája a földre 
zuhant.

A földrengés lecsendülése után felöltözködve, a harmadik emeletről a 
szabadba igyekeztem s alighogy leértem a földszintre, tíz perczczel az első 
rengés után (6° 31'), újabb moraj és újabb rengések kezdődtek, de ez nem 
tartott olyan soká, mert mire a kertbe értem, csakhamar meg is szűnt. 
A kertbe gyűltek össze rövid idő alatt a szállóban tartózkodó (körülbelül 
50—60) vendégek.

Az időjárás igen kedvező, enyhe és szélcsendes volt s ilyen maradt 
egész napon át. A barométer állása 769 mm. és a hőmérséklet 8° C. 
volt. A tenger vizét ritkán lehetett olyan nyugodtnak látni, mint ezen 
a napon, úgy hogy tükrében a hegyek körvonala élesen volt kivehető. 
A rémület úgy az idegenek, de még inkább a benszülöttek között igen nagy 
volt. Nem akarom ezen izgatottságot, félelmet és rémületet leírni, de 
teljesen elhallgatni sem lehet, mert ez is egy adat, s úgy szólván, mér
téke a földrengés nagyságának. A legmélyebben alvó is felébredt álmá
ból s felocsúdva önkénytelenül is a menekülésre gondolt — ki a szabadba! a 
kertbe ! Daczára annak, hogy épületünkön kisebb repedéseken kívül nagyobb 
kár nem történt, mégis soká kerülte mindenki, s csak 8 óra után mentek be 
a bátrabbak. Én is felmentem lakásomra, hogy a szükségesebb tárgyakat 
magammal lehozzam s alighogy megint leértem, 8° 53' perczkor, egy újabb 
heves, de rövid ideig tartó lökés és moraj volt érezhető. A közeli környéken, 
minden oldalról a földrengés sokkal nagyobb erővel mutatkozott, s a károk 
tetemesen nagyobbak voltak.

A száguldozó rémhírektől az izgatottság s a rémület még nagyobb 
fokú lett. A földalatti moraj és zengés az egész napon s éjjel még a követ-
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kező napokon is hallható volt. E zengés némely órában tíznél többször is 
hallatszott, többször alig nehány percznyi időközben, a mely legjobban 
hasonlított távolról nyugat felől jövő ágyulövések morajához.

Némely moraj rövidebb, másik hosszabb ideig tartott, az egyik erősebb, a 
másik gyengébb hangzású volt. Hogy e zengések s morajok és gyenge ren
gések nem voltak a képzelet megfigyelései, úgj7 győződtem meg, hogy isme
rőseim és az olasz lakosok e különös hangokat ugyanegy időben és ugyanoly 
módon konstatálták. A moncalieri Observatorium érzékeny sismographja 
pedig e napon 26 lökést jelzett, a melyek nagyobb része azonban igen gyenge 
volt. A következő éjjeleken teljesen felöltözködve pihentünk meg a földszinti 
helyiségekben, hogy veszély idején gyorsan a szabadba futhassunk, míg a 
félénkebbek vagy más helyütt, a hol a kár nagyobb volt, napokig, hetekig, 
sőt hónapokig is a szabad ég alatt vagy rögtönzött sátrakban, kocsikban, 
hajókon, későbben pedig barakkokban laktak. A földalatti moraj és a közép 
erősségű rengések többször voltak érezhetők, különösen hajnalkor és éjfél
tájban. Sokan e vidékről elutaztak, így pl. csupán Nizzából három nap alatt
15,000 embernél több hagyta el a várost.

Miként minden veszélynél az emberek igen könnyen hívők, így több 
observatoriumból eredt, de különösen dr. Falb jóslásainak igen sokan nyug
talan és aggodalmas napokat s éjjeleket köszönhetnek. Az állatok igen nyug
talanok voltak. A kutyák csaholtak, vonítottak. A harmadik földindulás után 
láttam, miként két különben szelíd természetű ló a kocsiban befogva 
sokáig körben forgott, előre haladni sehogysem akart.

Más helyeken, a földrengés jelentékenyen erősebb volt és így a tüne
mények és a károk is borzalmasabbak.

2. A földrengés kiterjedése.

A legnagyobb pusztítás a Földközi-tengerparton Genuától Nizzáig és 
Marseilleig constatálható. Ezen a területen, a mint látni fogjuk, a házak falai 
nemcsak hogy erősen megrepedeztek, hanem sok egészen romba is dőlt, szá
mos embert temetve maga alá.

A földrengés erősségére nézve két elliptikus határvonalat lehet kije
lölni (lásd a Ill-ik táblán). A belsőben, a hol a rengést jelentékenyen lehe
tett érezni, a falak megrepedeztek s nagyobb bútordarabok felborultak 
vagy helyükről kimozdultak; ez kiterjedt körülbelül Genuától az egész ten
gerparton végig egészen Marseille-, Turin-, Alexandriáig.

A második zónában a lökések rövidebb ideig és gyengébb mértékben 
voltak érezhetők, az órák megállották stb. Ez kiterjedt északnyugat felé 
egészen Privas-, Saint-Étienne-, Lyonig, az egész Provence-on át északon 
Genfig. A Svájczban erőssége sokat veszített, de az órák megállották és töb
ben érezték az ágyak ringását.
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Északkeleten: Milano-, Pavia-, a Comotóig; keleten Lucea-, Livorno- 
s gyengébben egészen Veneziáig; délkeleten Corsica szigetig és Eómáig.

Sőt ezen második határvonalon túl is érezték a földrengést kis mértékben 
és az érzékeny műszerek határozottan jelezték is, mint, Köln-, Wilhelmsha
ven-, Kew-, Greenwichiben, sőt Washingtonban is, a mint azt későbben látni 
fogjuk.

3. A földrengés haladásának iránya és minősége.

A földrengés területén a lökések legnagyobbrész délkeletről-észak
nyugatra irányultak. — A Közép tenger nyugati részében és a Svájczban 
keletről nyugat felé; a közép és a felső Ehone-völgyben délről észak felé.

A földrengés hullámzó volt s több helyen aláírói felfelé, sőt néha 
talán örvényszerü is.

Ezek után áttérhetünk a földrengés szorosan vett területén történt 
pusztítások leírására. Az egész liguriai tengerpart, Genuától Nizzáig, az úgy
nevezett «Eiviera di ponente», a tengeri alpesek és az appenineknek a 
földközi tengerre eső keskeny nyúlványa nagyobbrészt harmadkori vagy 
ennél idősebb kőzetekből áll és csak alant, közel a tengerhez és a he
gyekről lefutó rövid és keskeny völgyekben és ezeknek torkolatánál találunk 
újabbkori torlasz-képződményeket. A hegység sok helyen olyan meredeken 
szakad meg a tengerparton, hogy az egyedüli országút, mely Olaszországot 
Francziaországgal összeköti a hegyoldalba kénytelen kapaszkodni; az egy 
vágánynyal biró vasút pedig számtalan alagúton fúródik át. Az egyes váro
sok és helységek vagy a tengerpart hosszában, imitt-amott a kisebb-nagyobb 
völgyek torkolatait elfoglalva, vagy a hegyeken amphitheatrumszerü módon 
vannak építve, s minthogy a helynek szűkében vannak, még a falvakban is 
a kőházak több emeletesek; a hegyoldalra épített terraszokon pedig vannak 
a kertek, az olaj-, narancs-, czitrom- és egyéb fáikkal.

4. Genuától — Nizzáig.*

Genovában ( Genua)  több ház kéménye ledőlt és az épületek megrepe
deztek. Az első lökés sokakat még a karneválon ért, a hol a földrengés 
folytán az elektromos lámpák különös hang kisérete mellett felmondták 
szolgálatukat, a pompás csillárról pedig csörögve egyes darabok lehullottak. 
A színházzal szemben fekvő «Hotel de Genes»-ről egy nagy márványváza 
lezuhant, szerencsére senkit sem találva.

Az első lökést 6'1 30,n-kor, a másodikat 6h 40m-kor és a harmadikat 
8'1 55,n-kor, sőt egy negyediket 10h-kor érezték. Az első rengés volt a leg
hosszabb tartamú és a legerősebb. Az egész napon az observatoriumban a

* Lásd a III-ik táblát.
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megfigyelő eszközök nyugodtak voltak. Emberáldozat nem fordult elő. A kár 
csekély, de a rémület annál nagyobb volt.

Genuától tovább menve Pisa felé mindenütt érezték ugyan, de foko
zatosan kisebb mértékben és rövidebb ideig; ellenkezőleg nyugat felé a ten
ger partján haladva, azt találjuk, hogy a pusztítások mindig nagyobbak ; így 
Albissola Marina, a Sansobbia torkolatánál Genuától 39 km.-nyíre. Felső 
része az ú. n. Albissola superiore könnyebb sérüléseket szenvedett, mint 
az alant fekvő Albissola marina, a hol a házaknak körülbelül 4/s-öd része, 
'kiváltképen a kevésbbé szolid épületek annyira megsérültek, hogy ezeket 
újra kell felépíteni. A székesegyház súlyosan megsérült. Több ház bedőlt, az 
agyagedények gyára romban hever és több égető kemencze összedőlt. Volt 
négy halottja és húsz sebesültje.

Savoná-ban (43 km. Genuától 27,093 lakossal), 800 lakás nem lak
hatónak mondatott ki és 1200-at át kell igazítani. Sok háznál a főfalak 
megmaradtak, de a padolatok bedőltek. A via Untoriaban összedőlt házból 
kilencz halottat ástak ki. Savónkban összesen 11 halott volt.

Vezzi Portioban 15 ház dőlt romba, két embernek halálát, s néhány
nak megsebesülését okozva.

Noli-ban (58 km.) igen sok ház dőlt romba és a templom is nagy kárt 
szenvedett. A régi tornyok majdnem érintetlenek, de minden modern ház 
már nem lakható. Noli és Finalmarina között a földrengés következtében 
leomló sziklatömegek a vasúti közlekedést egyideig megakadályozták. Volt 
18 halottja és sok sebesültje.

Albenga-ban (84 km.) a kár úgy a magán- mint a középületekben igen 
nagy. Minden temploma megsérült San-Carlo-é kivételével. A via Komában 
levő szép Accelino-torony alapjában megrendült és ferdén áll, teteje bedőlt. 
A torony közelében levő ház szintén bedőlt, a San Domenico piaczon álló 
torony csúcsa pedig ledőlj. A szegényebb lakosok házai szenvedték a leg
többet. E községben a sebesültek száma összesen 30 volt.

Alassio (91 km.) 4800 lakossal biró kis kikötővárosban a kár óriási. 
50 ház bedőlt és a házaknak 4/s-öd része nem lakható. A közhivatalok, 
a városháza, a prefektura, a vámház stb. hasznavehetetlenek. A házaknak 
körülbelül felét nem lehet kijavítani, hanem újból kell azokat feléinteni. 
Majdnem minden ház a tartózkodásra nézve veszélyesnek mondatott ki. 
Volt 4 halottja és 15 sebesültje.

Diano Marina (105 km. 2500 lakossal.) A földrengés által történt 
pusztítások úgy látszik itt érték el tetőpontjukat. Házak és a paloták romban 
hevernek. A tetők ledőlve, az ablakok leesve, a suffiták megrongálva. Igen 
sok helyen a 3—4 emeletes házak földig dőltek össze. (Lásd a IV-ik táblát.)*

* A helyszínéről magammal hozott több nagyobb alakú photographia, valamint 
fametszésü képek a m. kir. földtani intézet könyvtárában vannak elhelyezve.
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A romokból az olasz napilapok szerint 227 halottat és sok sebe
sültet ástak ki. A földrengés után a szép és új vasúti állomás helyiségeit egy 
kis barakkba helyezték át és a lakosság legnagyobb része még ápril hó végé
vel barakkokban vagy sátrakban lakott. A romokat miként másutt is dyna- 
mittal robbantották szét. A templom közelében levő házban épen tánczmulat- 
ság volt, s valamennyien oda vesztek. A borzasztó látványt híven leírni 
alig lehet.

Diano Mariná-t elhagyva látjuk a hegyre felépítve Diana Castello-t, 
a mely ilyen távolságból teljesen épnek látszik, de ha közelebbről megnézzük, 
az egész helység nem más mint romhalmaz, hol 30 halottat gyászolnak és 
10-nél több sebesültet ápolnak.

Oneglia (110 km. 7800 lakossal). A károk itt miként Diano Marinában 
igen nagyok. A házak belseje bedőlt, csupán a szolidabb szerkezetű házak 
állottak ellen a borzasztó lökéseknek. A Viktor Emanuel piaczon levő Ágnese' 
ház romjai 15 áldozatot temettek el. A nyilvános hivatalok palotái annyira 
megrendültek, hogy már nem lakhatók, a tetők bedőltek. A kaszárnya részben 
bedőlt, 13 katonát megsebesítve, a kik közűi egy meghalt. A Doria-palota 
romhalmaz; a San Francesco templomának harangja pedig leesett. A Padri 
scolopi templom veszélyesen megsérült. A kár nagyságát majdnem lehetetlen 
leírni, s bátran lehet állítani, hogy a város 2/s-da össze van rombolva. 
A házaknak 98%-a nem lakható.

Volt 23 halott, 15 súlyosan és 100 könnyen sebesült.
Onegliából felmenve az Impero völgybe, ott is nagy károkat jegyez

hetünk fel.
Pontedassio-ban a kevésbbé szolid házak nagy repedéseket kaptak. 

Conio falu a Monte grande mellett fekszik s balján van Aurv,io Onegliától 
négy órányira. Ez utóbbi helyen és innét kezdve felfelé az egész völgyben az 
anyagi károk nem nagyon jelentékenyek, de temploma bedőlt, miként 
Bajardo-, Bussana-, Ceriana- és Castellaroban is.

A pap épen a sekrestyében magára vette a misemondó ruhát, a nép 
pedig a piaczon várt, mert még be nem harangoztak, ekkor érkezett a föld
rengés és a templom bedőlt. Ennek köszönhető, hogy csak 10 ember halt 
meg és kettő megsebesült, különben bizonyosan többen vesztek volna oda, 
úgy mint Bajardo-h&n.

Borgamaro-ban hasonlóan kevés kár történt.
A tengerparthoz visszaérkezve Porto-Maurizio-ba érünk (Genuától 

113 km. 7450 lakossal). A régi város lakatlan, összedőlt. Artallo kis elővá
rosának 3/ 4 -ed része romokban hever.

Az Argentino völgyben a földrengés szintén nagy pusztításokat tett.
Pompejana, Castellaro-tól körülbelül egy óra járásnyira a hegy tövében 

fekszik. Felső része jobban lett megkímélve, mig az alsó része és az élőhely - 
sége majdnem teljesen romba dőlt. A községnek majdnem 2/s-da rom.
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A nagy rombolásnak daczára az emberáldozat aránylag kevés, összesen volt 
5 halottja és 25-nél több sebesültje, mert a lakossága a templomban volt 
összegyűlve, ez pedig ellent állott a lökéseknek. A kár különben felette 
nagy, különösen Bnssanában és Castellaroban.

Castellaro (800 lakossal) Taggiatól kb. s/4-ed órányira fekszik. A föld
rengés akkor vette kezdetét, a midőn a lakosság egy része, kb. 300-an, 
nagyobbára asszonyok, a templomban voltak. A pap az utolsó imánál tartott, 
a midőn a moraj és a rengés bekövetkezett, a melyre önkénytelenül érezve a 
veszélyt a presbyterium ajtaján kimenekült. Példáját többen követték, 
részben az oldalkápolnákba, továbbá a nagy és a kis ajtó felé rohanva. 
A nagy ajtón többen kimenekültek, a mire nem tudni mi okból, talán a 
rengés következtében, az ajtó bezáródott. Ekkor dőlt be a boltozat. Egy 
fiatal leánynak, ki a templom közepén állott, ennek daczára semmi baja sem 
történt.

Azonnal hozzá láttak a mentéshez, mit azonban a harmadik rengés
kor, mely borzasztó volt, egy időre félbe kellett szakítani.

A romokból kiástak 38 halottat és 66 sebesültet.
Taggia (128 km.-re Genuától) San-Bemo városától 11 km.-nyi távol

ságra fekszik az Argentino hegyi folyó mellett.
Sok ház nem lakható, mert bedőlt vagy sok és veszélyes repedés

sel bír.
A kár nagyságának daczára aráuylag kevés az emberáldozat, ösz- 

szesen csak 9 halott és 12 sebesült. Mint másutt, úgy itt is, a jól épített 
házakon kevés kár történt, de a rosszúl, könnyebb modorban épült házakon 
a kár igen nagy. Némely épületen a bolthajtásokat tartó falak olyan véko
nyak és gyengék, hogy még a földrengés előtt jónak tartották, e falakat 
vasrudak segélyével megerősíteni. A földrengés után e rudak mutatóként 
állottak ki az épületből. Érdekesek a via Solari-ban romba dőlt házak, ezek 
közül a prior háza, a melynek a földszinti része, az árkádok, az első és a 
második emelet teljesen összedőltek, mig a harmadik emelet majdnem egé
szen épen áll.

A tégla-épületeken aránylag kevesebb kár történt, mint a kőházakon, 
a melyek nem ritkán kifaragott kövek helyett gömbölyded vagy alig formált 
hömpölyökből épültek és rósz vakolattal illesztették össze.

Az Argentino völgyben tovább felfelé haladva a földrengés erősen volt 
érezhető és nagy kárt okozott. Montalto-ban egy halott és több sebe
sült, Triorában pedig 4 halott és 9 sebesült esett áldozatúl.

Bussana 7—800 lakossal biró hegyi fészek San-Kemo városától két 
órányira magasan fekszik egy isolált hegycsúcs tetején.

Egyetlen fal sincsen, mely meg nem sérült volna, egy ház sem lak
ható ; csupán a főfalak maradtak meg nagy és hosszú repedésekkel, míg 
a belseje teljesen romba dőlt. A templom boltozata is bedőlt és körülbelül
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70 halottat temetett el, sokakat pedig súlyosan megsebesített. A sebek mint 
másutt főképen fejzuzódások és csonttörések.

A templomban levők legnagyobb része az oldalkápolnákba menekültek 
s ez az oka, hogy aránylag olyan kicsiny a halottaknak száma.

A torony állva maradt, egy kevéssé oldalra dőlve, de a haranglábtól 
kezdve, felülről lefelé egészen az aljáig, mind a négy oldalon erősen meg
repedt, úgy hogy talán egy erős vihar le fogja dönteni. A kár itt is 
olyan nagy, miként a két Diano-ban.

A közel fekvő Poggio-ban a házaknak legnagyobb része súlyosan 
megsérült. Volt 1 halottja és 2 sebesültje.

Az Anna völgyben felfelé menve a pusztítások ugyancsak mindenütt 
nagyok, így Ceriana-ban 460 ház közül 240 teljesen romba dőlt. Ledőlt 
a torony s utána a templom is, melynek romjai 5 halottat és 12 sebesültet 
temettek el.

Bajardo festői szépségű falu, hegyes vidéken, közel a San-Romolo 
völgyhöz.

A kár igen nagy és az emberáldozat itt a legtöbb, mert a lakos
ság a templomban volt és a zsúfolásig telt templomnak boltozata 
mondhatni egy pillanat alatt összedőlt, csak a nagy oltár és a chorus felett 
levő rész maradt meg. 1565 lakosa közül 220 halott és 64 sebesült esett 
áldozatúl.

San-Remo (Genuától 136 km.) 17,000 lakossal biró városban a föld
rengés igen erősen volt érezhető, de nem annyira, mint a kelet felé szom
szédos helységekben és igy a kár sem igen nagy. A kaszárnya mellett fekvő 
templomtorony teteje ledőlt és egy harang is leesett.

A kaszárnyában egy katona gyengén megsérült, több épületen nagyobb 
és veszélyesebb repedések keletkeztek. Egy kis kápolnáról leestek a díszítések 
és a palafedő összetörve hullott alá. Emberélet nem esett áldozatúl.

Ospedaletti-ben (Genuától 141 km.) a földrengés alatti tartózkodási 
helyemen, a tünemény érkeztéről s egyéb tapasztalataimról e sorok elején 
megemlékezvén, itt csak azt említem még meg, hogy úgy látszik coinciden- 
tia következtében a kár jelentékenyen kisebb volt, mint a környező helyeken.

Bár a földrengés erősen volt érezhető, a házakon csak kisebb vagy közép 
nagyságú repedések keletkeztek, míg a falakról a vakolat por alakjában hullott 
alá. A szobákban egyes kisebb tárgyak földre hullottak, a casino-épületről 
a díszítések leestek, a fali órák megállották, a vasúti állomáson pedig 
földre esett. A szobában levő nagy ruhaszekrény pedig meg nem mozdult, 
mert a falhoz volt erősítve. April hó közepéig a földrengések és a morajok 
igen gyakran ismétlődtek, körülbelül 80-szor, ezek közül a legerősebb volt a 
márczius 11-én d. u. 3 órakor jelentkező, a mely az érkező vasúti vonattal 
egyidejűleg következett be ; ezt a szobámban felállított jelző inga határozot
tan megmutatta, a gázkandelaberek pedig erősen inogtak.
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Nagyobb pusztítást vitt véghez Ospeclaletti felett a hegyen fekvő, a 
régi tengeri rablók fészke, la Collá (Col cli rodi) városában, a hol minden 
épület jelentékeny kárt szenvedett.

Bordighera-ban (Genuától 148 km. 1834 lakossal) számos ház bedőlt 
és nagy repedések keletkeztek. Itt valamint a többi földrengési területen 
a délnyugatra, illetőleg északkeletre néző falak jobban megrepedeztek. A dél
keleti és a nyugatészaki sarokszobák, kivált az emeleteken, szenvedtek a leg
többet. Az ablakok alatt körülbelül egy méternyire a repedések csillag- 
alakulag egy pontból irányulnak szét.

Több ház és szálló nem lakható (Hotel Victoria, H. Bordighera).
Ventimiglia (francz. Ventimille, Genuától 151 km.). Ez az olasz határ

város 8434 lakossal bir. A régi város a hegyen, míg az újabb város és a 
vasúti állomás a széles és köves folyó partján fekszik. A sziklára épült 
városrészben a kár kisebb, mint a homokra vagy kavicsra épült alsó város
részben. A folyó partjához közel fekvő házak nagy sérüléseket szenvedtek, 
különösen az ismétlődött földrengések által.

Majd minden házon láttam kisebb-nagyobb repedéseket, néhány pedig 
bedőlt.

Az egyik házon a harmadik emeleten egy ablak kiesett és a fal ott, a hol 
egy másik három emeletes házhoz van építve, de a megfelelő vastagságú fal 
nélkül, végig repedt. A táviró hivatalt és több épületet lehordták. Sok kémény 
ledőlt különféle irányokban. Az országút felett veszélyesen kiállott nagy 
sziklát dynamittal kellett szétrobbantani, mintegy 3000 köbméter tömeget. 
A földrengéskor néhányan megsebesültek.

A Nervia völgyben felfelé haladva az első Camporoso nevű faluban a 
kár nem igen jelentékeny.

Dolceacqua festői szépségű faluban, a mely egy hegy lábához támasz
kodik és a szép Doria kastélyt uralja, kárt szenvedett a templom és a torony, 
de a lökéseknek mégis ellentállott. Menekülésközben 3 asszony megsebesült. 
Egy kis kápolna (Oratorio di san Filippo) összedőlt.

Isolahuona-ban a kár föképen a tornyon és a templomban történt, 
míg a házak közűi csak egy sérült meg erősebben ; Apricale-ban kevés ház 
dőlt be, de azért igen sok lakhatlan. Volt néhány sebesültje.

Gast elhitt or io-ban (1500 lakossal) számos ház összeomlott, és csak kevés 
ház maradt lakható állapotban, a házaknak körülbelül 2/3-a nem lakható. 
Volt 2 halottja és 7 sebesültje.

Epen igy van a közel fekvő Pigna-ban, a hol sok ház romba dőlt, de 
emberáldozata nincsen !

Perinalda faluban nagyok a sérülések.
Az első franczia városban Menton-ban (olaszul Mentone, Genuától 

16i km.-re, 1 J,000 lakossal) a földrengés igen erősen volt érezhető és nagy 
rombolásokat vitt véghez, különösen a városnak nyugaton fekvő részében
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számos ház dőlt romba vagy lakhatlanná vált. A földszintes és az egyeme
letes házak többet szenvedtek, mint a nagy és magasabb épületek. 800 ház 
megsérült, melyek közül 450-et le kell rombolni.

A házak minden oldalról összevissza vannak repedezve. Egyes utczák 
veszélyességük miatt el vannak zárva. A lakosság legnagyobb része barak
kokban, sátrakban vagy kocsikban lakik, sokan a hegyekre menekültek, míg 
az idegenek végleg elutaztak. Az új postaépület romba dőlt, a legszebb házak 
és villák összedőltek. Ott kevesebb a kár, a hol a házak sziklára voltak építve 
és az öböl keleti részében feküdtek, mig a kavicsos, homokos vagy földes 
talajon, a város nyugati részén épült házak tetemesen nagyobb kárt szenved
tek. Sok házban a lépcsőház dőlt be először. A kémények különféle irányban 
dőltek le, de úgy láttam mégis, a legtöbb délnyugatra. Szabadon fekvő kő
lapok szintén ezen irányban tolattak el néhány centiméternyire. A könnyebb 
kőoszlopok is megmozdultak. A temető felső részében egy súlyos fehér 
márványszobor (Speranza) postamentjére diagonalisan megfordult és hátra
tolódott több centiméternyire. A földrengés alatt többen megsebesültek.

Monte-Carlo, (170 km.) és Monaco-ban a földrengés föltűnően kevés 
kárt tett, a mit úgy lehet kimagyarázni, hogy e helységek egy mély öbölben 
és sziklás, magas hegyekkel körülvett helyen fekszenek és, úgy lát
szik, a földrengések e helyen megint coincidáltak. Az összes földrengéseket 
itt is érezték, de gyengébb mértékben. Elég erős volt, de rövid ideig 
tartott márczius 11 -én d. u. 3 órakor. Azok, a kik a játékteremben voltak, 
láthatták, hogy az aranyok az asztalon tánczoltak.

Nizzában (186 km.) febr. 23-án reggel 31//2 órakor egyes órák megállot
ták, jeléül annak, hogy ekkor is kisebb mértekben földrengés volt. A második 
rázkódó és hullámzó mozgásokban (5h 59” párisi idő) remegett a föld rémítő 
hangok kíséretében. Az ágyak hánykolódtak, mint a hajó a hullámzó 
tengeren s egyik ismerősömet ágyából ki is dobta. A falak és a menyezetek 
megrepedeztek. 6 h lC ’-kor megint megrendült a föld a fentemlített moraj 
kíséretében, de ez rövídebb ideig tartott. 8h 30”-kor újból ismétlődött a 
tünemény. Sok ház erősen meg van sérülve, míg néhány bedőlt. Körül
belül 100 ház veszélyesnek mondatott ki.

23—24-iki éjjel ismétlődtek e rengések l l h 15”- és l h 50”-kor. Egy 
istálló romjai 27 bárányt temettek el. A «promenade des anglais» a tengerre 
néző kőfalkerítése több helyen összedőlt. Sok kemény leesett. Itt is a város 
nyugati részében nagyobb a kár.

A Stefano-templom tornya erősen megsérült. A szt. Ágoston temploma 
régi tornyának kupolája leesett, a Notre Dame-templomban is történt kár. 
A kertekben (di San Rocco) feldőltek a szobrok és a vázák. Több házat 
teljesen le kell rombolni.

A Paglione (Padion) folyó medrében a földrengéskor körülbelül 3 méter 
átmérőjű forgó (örvény) vízér nyílott meg, mely azután rögtön zavaros vízzel
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megtelt. Egy jelenlevő beszéli, hogy a Paglione kavicsa olyan hangot adott, 
mintha zsákban diót zörgettek volna. Volt több halottja és sebesültje.

Marseille-ben számos ház megsérült s tárgyak ledőltek. A folyók és 
tavak jégtakarója megrepedezett, távirdaoszlopok erősen inogtak és a 
huzalok elszakadtak.

5. Áttekintés.

Visszatekintve és összefoglalva a földrengés területén történt rombo
lásokra és egyéb tüneményekre, azt látjuk, hogy egyes völgyekben, kis kiter
jedéssel bíró törmeléken, kavicsos homokon épült városrészekben a pusztítás 
rendszerint nagyobb volt, mint a szilárd talajon, sziklás helyeken. Öblökben 
a helységeknek nyugati részében a földrengés sokkal erősebben volt érezhető, 
mint annak keleti részében. A földszintes és az egyemeletes házak aránylag 
többet szenvedtek, mint a jobban épült nagyobb és magasabb házak.

Az első földrengés volt a leghevesebb és legtartósabb; a kővetkezők 
fokozatosan gyengébbek és rövidebbek.

Már az első rengés tartama alatt igen sok épület dőlt romba, első 
sorban a boltozatok, a lépcsőházak és azután a falak; főképen ezen rengés 
okozta számos ember halálát és a sebesüléseket, az utána következő lökések 
pedig a megingatott épületeken tettek borzasztó pusztításokat. A kőfalkerítések, 
ha rossz vakolattal vagy épen hömpölyökből voltak építve, erős sérüléseket 
szenvedtek vagy teljesen összedőltek.

A házak kéményei különböző irányban dőltek le, míg a magas, téglából 
épült gyári kéményeket sehol sem láttam ledőlve, mondhatni teljesen 
sértetlenül maradtak meg.

A legtöbbet szenvedtek a sarokszobák és az ablakok alatt fekvő falak, 
a hol körülbelül Va méternyi távolságban csillagképen keletkeztek a re
pedések.

Az olyan épületeken történt a legkevesebb kár, a hol a vastag falak 
jól kidolgozott koczkakövekből vagy téglából voltak építve és a melyek 
boltozat helyett fa- vagy vastraversekkel voltak ellátva és a vakolat is jó volt * 
Az ilyen épületek, még ha magasabbak is voltak, legfeljebb erősen meg
repedeztek, de össze nem dőltek; a gótstilü épületek és a palafedelek pedig 
sokat szenvedtek a földrengés által.

Talán 24 helyen megszűnt a távirdai közlekedés, valamint a Corsica szi
get és Olaszország közötti tenger alatti kábel-összeköttetés is. Albissola közelé
ben sziklaomlás történt, a mely a vasúti közlekedést rövid időre megszüntette. 
Ospedaletti és Bordighera között az országúton keresztben a vasúti alagút 
felett megrepedt a föld majdnem 10 méternyire. A tenger vize több helyen 
hirtelen sülyedt és azután megint emelkedett, igy Cannes- és Antibes-nél 
látták, hogy a tenger vize a földrengéskor körülbelül egy métert sülyedt és
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azután még egyszer annyit emelkedett, Nizza és Bordighera mellett állító
lag Vaméterel. San-Remo városához közel a tenger vizében örvényt láttak 
volna képződni. Ospedalettiban a tenger felszínén semminő változást nem 
vettünk észre. Egy nizzai tudósító a földrengés idejekor az eget veresnek látta.

Az olasz és a franczia határon a Barbonnet nevű hegy megrepedt és a 
rajta fekvő vár is néhány centiméternyire (15 cmig.) észak-déli irányban. 
Igen sok helyen a bútorok feldőltek, a harangok magoktól elkezdtek haran
gozni, némely alvó embert az ágyból kidobott.

Sokan meghaltak a romok alatt, míg mások csak megsebesültek, az 
idegen betegek és gyengélkedők közül pedig az izgatottság és az idő viszon
tagságai vagy a hirtelen hidegebb vidékre való elutazás következtében sokan 
megrontották egészségüket. A sebek leginkább a fejen történtek, de azonkívül 
csonttörések is fordultak elő.

Egy hajóskapitány, a ki febr. 23-án Marseille-ből Genua felé haladt, 
672 órakor 43° 45' északi szélesség és 15° 39' keleti hosszúság alatt rövid 
időközben két erős lökést érzett, úgy hogy azt hitte, hogy hajója megfenek
lett; 8 óra köriil egy második lökés jelentkezett.

Marseille közelében és más helyütt a folyók és tavak jégtakarója meg
repedezett. A távirdaoszlopok erősen inogtak és a huzalok elszakadtak.

Varese közelében egy hegyen nagy repedés képződött, a melynek szé
lessége 20 cm. mélysége még ismeretlen. Belsejéből sűrű bitumenes gőzök 
emelkedtek fel.

Az 1887 febr. 23-iki földrengés következtében összesen 713 halálozás 
és 538 megsebesülés történt.

6. A földrengés ismétlődése.

Mint a legtöbb földrengésnél, úgy ennél is a rengések többször ismét
lődtek. Érzékeny sismographok a következő napon 26 lökést jeleztek, a 
melyeknek legnagyobb része azonban gyenge volt.
Febr. 2Jf-én az egész Riviérán 8 lökés volt érezhető és pedig az olasz,

napilapok szerint:
Nizza-ban éjjel l l h 15m és l h 50m-kor (Párisi idő).
Cannes-ban éjjel 2h 15ra több gyenge lökés.
Genua-ban reggel 2h 10m; 12h 25m d. u. és l h 20m.
Turin-ban reggel 2h — ; 6U 30m és 12 óra után
Savona-b&n 12 órakor délben több gyenge lökés.
Ugyanezen napon érezhető volt a földrengés egész Görögországban.. 

Febr. 25-én:
Genova 12h15IU(d); és l h20ra gyenge rengések.
Forli l l ,‘55m(d); és d. u. 5h48mhullámzó mozgások.
Brisighella két gyenge hullámzó mozgás.
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Marseille éjjel 12h 15m]; d. u. 2h 10més 5 órakor.
Hasonlóan Nizzában reggel 5h 15m-kor.

F ebr. 2 6 -á n  : Savona-, Genova-, Torino-, Forli-, Nizza- és Ala-ban két 
gyenge lökés volt érezhető.

F ebr. 2 7 - é n :  Genova-, Mentone-, Forli-ban reggel 4h 15m gyenge löké
sek. Dél-Caroline!-hsai erősebb földrengés. Az Etna kitör.

M á r e z in s  1 -é n :  Savoná-ban 4h 10m-kor.
M á r e z in s  2 - á n : Nizzá-ban reggel 3 órakor gyenge lökés dél-északi 

irányban.
M á r c z . l f - é n : Nizzá-been a sismograph 11-—4-ig több kisebb lökést jelzett. 
M á r e z in s  6 - á n : Nizzában d. n. 3h 16m és Savonában d. u. 4h 15m-kor. 
M á r e z in s  7 -é n  . Ospedaletti-ban reggel 4'1 20m-kor a föld zengett s ezt 

gyenge rezgés követte. Nizzá-ban több gyenge lökés.
.M á re z in s  8 - á n :  Savoná-ban gyenge lökés.
M á r e z in s  1 1 - é n :  d. u. óra körül az egész ligur tengerpart hosszában 

több másodperczig tartó földrengés következett be, mely több helyen 
nagy kárt idézett elő.
Ventimigliá-ban 3h 13m-kor d. n. a földrengés némely házat erősen 

megrongált.
Ospedaletti-ban d. u. 3 órakor kb. 4 másodperczig tartó erős föld

rengés volt, amely a gázkandelábereket és más tárgyakat erősen meg
ingatta és a szobámban felállított inga néhány centiméternyire eltoló
dott dél-északi irányban.

Monte-Carlo-ban ugyanezen időben szintén érezték. A játékterem aszta
lán fekvő aranyok föl és alá ugráltak.

Alassio-ban 3h 20m-kor.
Verzi-Portio (Sportone)-ben a földrengés 15 házat rombolt szét, a hol 

több ember megsérült és kettő meghalt.
Savona-ban d. u. 3'1 10m-kor a földrengés olyan erős volt mint febr. 

24-ike óta egy sem.
Albenga-ban 3h 10m-kor egy erős lökés.

Porto Mauritio-, Nizza-, Genova-, Turin-ban és több más helyen ugyan
ezen időben szintén érezték. Mentone-bena a bútorok és falak ledőltek. 

M á r e z in s  1 2 - é n : Nizza-ban a nap folyamában 12 gyenge rezgést 
lehetett érezni észak-déli irányban.

M á r e z in s  1 3 - á n : Nizza-ban eg}r erősebb és több gyenge rengés volt; 
Ventimigliában d. u. 3h 30m és 4 órakor több kisebb lökést éreztek; 
S a n - P i e m o - ban este kb. Va óráig tartó gyenge földmozgást éreztek. 

M á r e z in s  1 Jf-én : Nizza-ban éjjel gyenge rengés.
M á r e z in s  1 5 - é n : Ospedaletti-ben éjjel több kis lökést éreztem, a délelőtt 

folyamában pedig u. m. l l h 17m, 1111 52m és 12h 5m-kor, valamint 
délután is több ízben zengés és moraj volt hallható.
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M á r c z iu s  1 7 -é n :  Ospedaletti-ben éjjel 2—3 óra között gyenge rezgést 
lehetett érezni.

M á r c z iu s  2 0 -á n :  Nizzá-ban éjjel két lökés.
M á r c iu s  2 3 - á n  : Savoná-ban reggel gyenge földrengés volt. 
M á r c z iu s  2 J f-én  : Velenczé-ben éjjel több gyenge rengés.
M á r c z iu s  2 5 -é n :  Savoná-b&n.
M á r c z iu s  2 9 - é n :  Savoná-ban 101' 55m-kor elég jól érezhető földrengés 

volt. Ugyancsak Ospedaletti-ben is.
M á r c z iu s  3 0 - á n : kz egész Venetia-b&n, Yicenza-, Bassano-ban d. e.

10- és d. u. 5 órakor elég erős földrengés volt.
A p r i l  hó  1 -én  :

Gesena-ban egy gyengébb és egy erősebb rengés volt.
Brisighella-bsLn 3 órakor és délben rövid, de erős lökés. I). u. 5 órakor 

megint két rengés;
Siracusa-ban 10 órakor két lökés;
Forli-ban délben 12h 15m-kór két lökés.
Faenza-b&n több rengés.

Á p r i l i s  2 - á n :
Ospedaletti-ben éjjel l h 15m-kor földrengés.

Á p r i l i s  5 - é n :
Modena-ban 3h 2öra-kor egy gyenge liullárazó földrengés volt.

Á p r i l i s  6 -á n  : Ospedaletti-ben reggel 5u26m,és 5h 55m-kor moraj és több 
gyenge rezgés.
A földrengések april hó közepéig körülbelül 80-szór ismétlődtek, de 

ezeknek legnagyobb része gyenge volt.
A legerősebbek voltak februáris 23-án, 24-én és márczius 11-én.

7. A földrengést-jelző készülékek működése 1887 febr. 23-án.

A földrengés tova Ital adásának gyorsasága.
•Jelezték a földrengést a moncalieri observatoriumban Turin mellett:
1. A ÜENSA-féle elektrikus jelző ( avertisseur électrique Denza). Ez egy 

inga, a mely horizontálisán fekvő szegbe ütközik és ez által az elektrikus 
csengőt mozgásba hozza.

2. L 'avertisseur á sphere. Ez egy megfordított inga, mely szeghez érve, 
azt a legkisebb mozgásra lelöki.

3. Cavalleri- féle sismoscope, mely 10 különböző hosszaságű ingából 
áll, 1 méter és 20 cm-től kezdve 20 cm-ig. Minden inga alatt kormozott 
papiros van. A 80 cm-es inga a legnagyobb átmérőjű rajzot adta.

AzI-ső ábra a középnagyságű 0-60m. hosszaságű ingának valódi nagy
ságú rajzát adja. Az ingások főképen kelet-nyugat és észak-déli irányúak.
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4. Cecchi-féle sismograph (S ism ograph  analyseur Cecchi). E z áll egy tág
ból (parallé lép ipéde), a m elyn ek  m in d en  oldala korm ozott pap írossal van  
bevonva (0 '4 0  m . hosszú  és O IO  m . széles).

A délre és a n yu gatn ak  irányított o ldal előtt egy-egy  in ga  van, a m ely  a 
papíron je lzést hagy  hátra. A  keleti oldalon  egy elasztik us sp irális, a m ely  a 
rezgő m ozgások at je lz i és végü l az észak i oldalon  k ét sp irá lison  egy  nagyobb  
töm eg  je lz i a forgó m ozgásokat.

H a  a készülék  nyugvásban  van , akkor a n égy  aczélhegy  a papiros 
alsó szélét érinti, a legkisebb földrengéskor elektrikus contactra a téglány

l.ábra.*

elkezd sü lyed n i (kb. 4 0  m perczig) és-a  tűk  végzik  a je lzést. E g yú tta l a lökés 
kezd etét is je lz i az óra.* **

A  m ellék elt (2. ábra) d iagram m é visszaadja az in gának  az első  földrengés 
alatt le írt rajzát. A  m ozgás iránya változó volt, kezdetben  keletről n yugat felé, 
három szor egym ás után . E zen  első  részszel ö sszeesett a liguria i parton az 
első  a lú lról jövő lökés, m ely  borzasztó p usztításokat v itt véghez. E z a periódus 
tartott 6 m ásodperczig. Az első  m ozgást követte  egy erős hu llám zó lökés 
6 h 22 m 6 ’-kor, kezdetben  n yugatró l k eletnek , azu tán  keletről nyugatnak , 
végü l nyugatró l keletre. E zen  p illan a t volt a leg in tensivebb , aztán  egyen 
le tes lökések  következtek . A lökések  a m axim um ot e lé r té k : 6 h 2 2 ra 6 S-, 
6 h 2 2 ra 10s- és 6 h 2 2 ra 4 s-kor rom ai idő szerint, az egész 20  m ásodperczig  
tartott.

Monza-ban jelezte a mozgásokat a CxvALLERi-féle sismoscop és pedig

* Comptes Rendus, 1887. Nro 21. pag. 1416.
** Comptes Rendus, T. CIV. Nro 12. 1887. p. 887.
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Kelet (Őst)

szak — 10° —  kelet irányban, csupán az első inga m utatott gyenge m ozgást 
kelet —  10° —  dél irányban.

A legnagyobb rajzot adta az lm . 15 cm. inga 0 mm. 6 hoszszal.
Veronában 3 inga 10 m., 3 m. és 1*5 m. hosszúsággal, 15 m m ., 5  

m m . és 3 m m . rajzot hagytak hátra; ugyan
ezen observatoriumban van egy GoiRAN-féle 
sismograph, a m ely egy fő inga és négy m ellék
ingából áll elektrikus contacttal. Ezen készülék 
jelezte közelítőleg az irányt (észak-nyugat-dél- 
kelet) és az időt.

Velen ezé-ben egy CEccm-íele sismograph 
hasonló eredményt mutatott mint Moncalieri- 
ben.

Florencz-ben CECcm-nek observatoriumá- 
ban 5 inga van, a melyek 6 métertől 38 mm-ig 
változtak, ezeknek rajzai föképen észak-észak - 
keletirányt mutattak.

A legnagyobb kiütést (34‘5 mm.) a m. 
hosszú inga adta. Ezen készülék el van látva 
egy oscilláló spirálissal is, a mely hétszeres 
nagyítással 6*3 mm-nyi rajzott adott.

U g y a n e z e n  o b s e r v a to r iu m b a n  v a n  m é g  e g y  

C E c c H i-fé le  m ic r o s is m o g r a p h  f o ly t o n o s  j e lz ő  

s z e r k e z e t t e l ; e z  i s  ú g y  m ű k ö d ö t t  m in t  a  s i s m o 

g r a p h  é s  a z  id ő t  i s  k ö z e l í t ő le g  m e g a d ta .

Florencz mellett Bertelli úr observatoriu- 
mában egy 2*50 m. hosszú önjelző inga 56 
mm-nyi észak-nyugat-dél-keleti irányú és 48 
mm-nyi észak-kelet-dél-nyugat irányú görbét 
adott.

A Bertelll/ óA isosismométer bizonytalan 
eredményt adott.

A földrengés idejét megadta egy Bertelli- 
féle jelző és Brassart testvérek egy jelző 
táblája.

A san-lucca-i observatoriumban Bologna 
mellett az avertisseur a sphere de Cecchi-ről 
a szeg leesett; a Bertelli-féle jelző megállította 
az órát. Ugyanitten a Malvasia-/̂ /*» avertisseur, 
a Bertelli- / ^  isosismométer, a Compagnolli-^/^ chronograph és egy 
Bertelli- / ^  golyós jelző (avertisseur a boules numérotées de M. Bertelli) 
készülékek nem működtek vagy pedig zavaros jelzést adtak. Az egyszerű

Földtani Közlöny, X V JII. köt. 1888. (151) 14
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Cecchi-féle sismograph és egy R o ss i -féle mikrosismograph je lezte  a febr. 
23-ik i fö ldrengést.

Rómában, a h ol a lakosság  előtt a fö ldrengés észrevétlen  m aradt, 
R o ss i observatorium ában két k észü lék  je lezte , és ped ig egy R o ss i- /á ^  mikro- 
sismograph és egy protosismograph; a nápolyi, ischiai és eataniai observa- 
torium okban  a fö ld ind u lást n em  jelezték . A többi n agyszám ú kisebb o laszor
szági observatorium ban h ason lóan  érezték  és je lezték , ú gy  m in t a főbb á llo 
m ásokon .

Svájcz-b&n a berni observatoriumban működött a FoRSTER-féle sismo- 
chronograph és az órát megállította. 1-ször 5h 43m-; 2-odszor 5h 53m- és 3-szor 
8!l 30m-kor párisi idő szerint.

Perpignan-ban F rancziaországban  az egyszerű  Cecchi -féle sism ograph  
rajza k e le t-n y u g a t irányban 3 6  m m .-t és észak -d él irányban  36  m m .-t m utatott.

Wilhelmshavénben a magnetikus registráló készülék a földrengés ideje 
alatt a következő eredményt adta: aLLOYD-féle mérleg tűje a nevezett időben

lengésbe jö tt  s m iu tán  m ind en féle  h ely i ok ki van zá rv a , a m ely  ezen  
lengést e lő idézte volna, úgy jogosan  m ond hatn i, hogy  ezeket a lengések et a  
felső-o laszországi földrengés h atásán ak  kell tek in ten i. Ingások  m utatkoztak  
6 h 13m- és 6 h2 7 m-kor. A L loyd -m érleg  tűje a m eridiánhoz közel feküdt, tehát  
a délről északfelé haladó h u llám ok n ak  kedvező fekvésben . A hatás csupán  
m echan ika i volt, m ert declinatio  és h orizontá lis in ten sitásu  ingásokat nem  
leh e te tt k im u tatn i.

Köln-ben  a LASAULX-féle sism ograph  6 h 4 m 5 4 s-kor vagy is kereken  
6 h 5 m-kor jelezte  a földrengést. M inthogy W ilh elm sh aven  kb. 1° 1 0 ' vagyis 
időben 4 -7 perczczel keletre fekszik , m in t  K öln, úgy a K ölnben m egfigyelt 
földrengés W ilh elm sh aven b en  6 1“ 9 ,6 m-kor je len tk eze tt és a h u llám oknak  
kb. 3 ,4  perezre vo lt szüksége, hogy e távolságot K öln től W7ilh elm sh aven ig  
m egtegye. E zen  távolság m in tegy  3 0 0  km .-t tesz ki és e szerint a h u llám  itt 
elég  lassan  haladt, ha az időadatok  valók.

A kew-i observatorium ban a bifilar m agnetograph  febr. 23 -á n  5 h 
4 0 m-kor nagyobb k iütést adott, a m in t azt a m ellék elt rajz (3 . ábra) m utatja.*

A tűnek  m axim alis k iü tése volt 6 h 1 2 ,6 ra w ilh elm sh aven i időben, tehát 
csak 0 ,4  perczczel későbben  érezték. H ogy ha elfogadjuk azt, hogy a föld-

* Nature, vol. XXXV. Nro 905. pag. 421.

3. ábra.
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rengési h u llám ok  a cen trum tó l k iin du lva  con centriku s körökben m ind en  
irányban  tovaterjedtek  és ha a cen trum ot a gráji a lp esek  táján  felteszszük , 
ú gy látjuk, h ogy  a Kew-en keresztü l von t kör csak k evésse l délebbre fekszik, 
m in t W ilh elm sh aven  s ezért csak k evésse l későbben  érezték , m in t W il- 
h elm sh aven b en , m ig  K ölnben  ez je len ték en y en  előbb m utatkozott.

Washington-ban h ivata los je len tés szerin t a sism ograph  febr. 23 -án  reg
gel 7h 3 3 m-kor, a m i egyen lő  7 h 5 0 m norm al idővel, fö ldren gést je lzett. A fö ld 
rengés sebességének  átv ite le  teh á t egy óra alatt 5 0 0  angol m érföld  vagyis 8 0 0  
kilom eter volt, azaz k örü lbelü l an n y it h a lad t egy óra a latt, m in t a keleti 
futárvonat 24  óra alatt.

E zen  adat szerint a fö ldrengés egy  m ásodpercz a latt 2 2 4  m éter  
középsebességgel haladt. H ogy  azonban  va lam ely  erő m ásodperczenként

2 2 4  m éter közép sebességgel haladjon, a kezdet sebességének  jelen ték en yen  
nagyobbnak  kell lenn i, m ely  azu tán  az ú tba eső akadályokhoz k épest egyen 
le tesen  kisebbedik. E gyrészt ezen  szám ításb ó l, m ásrészt a R iviérán elkövetett  
pusztításokból bátran m ondhatjuk , hogy ezen  fö ldrengés kezdetben  legalább  
a k özép sebesség  kétszeresével, vagy is 4 5 0 — 5 0 0  m éternyi u tat tett m eg egy  
m ásodpercz alatt.

Greenwich-ben  a k irályi observatorium ban a m ágn eses ésreg istrá ló  ké
szü lék  5h 3 8 m-kor jelezte  a földrengést (ez a je lz és  m ellék elt m áso la tban  —  4. 
ábra —  is lá tható), azu tán  5 h 4 5 m- ; 7 h 4 0 m és 7h 5 0 m-kor.*

Az első fö ldrengés a különböző observatorium ok  je lzése i «szerint az 
alább m egn evezett időben m utatkozott.

M oncalieri— . . . . . .  6 h 22  m __  s P la isan ce . . .  ..... 6 h 23 ra —  s
B o logn a 6 « 22  « 5 0  « N ervi (Ligure) . . . . . .  6 « 24  « —  «
M ilano ........... . . . .  6 « 23 « —  « F irenze (Florencz) 6  « 25  « —  «
Crem ona 6 « 23 « —  « Y elletri (R óm a) . . .  6 « 26 « —  «
P arm a . . .  . . .  . . .  6 « 23  « —  «

* Nature, vol. XXXV. Nro 907. pag. 462.
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Az első földrengést követő napokban készítettem egy ingat, a mely egy 
meghegyezett és kis súlylyal megterhelt trónból állott, az inga vagyis a czérna 
hossza körülbelül egy méter volt. Az inga alá finom homok hiányában, 
lisztet hintettem. Miután a szobámban elhelyezett ingát, a lépések miatt 
igen érzékenyre beállítani nem lehetett, ezért ez a földrengések leg
nagyobb részét nem is jelezte; márcz. 11-én d. u. 3 órakor azonban, a midőn 
erős kiütést adott, mintegy 2 cm.-nyi nyomot hagyott hátra a lisztben 
DK—ENy irányban.

A felállított pénzoszlopok a kisebb rengéseknél helyezetüket nem igen 
változtatták meg, ugyanígy a felfüggesztett képek sem.

Az 1887 . évi febr. 23-iki földrengés terjedése .*

Helyi idő

Nizza :
Greenwichi idő Tartama

Távolság Idő 
mrfdben perez 

Nizzától

Gyorsaság
mrfdben
perczen

ként
h. m. S. h. m. S.

(1) 5 59 0 a. m. 5 30 o 1 í 55 sees.
(2) 6 10 0 5 41 0 j 1 25 intens.
(3) 8 30 0 8 1 0 5 ?
(4) 11 15 0 p. m. 22 46 0 10 ?

Marseille 
(1) 5 55 0 a. m. 5 33 40 90 secs. 100 32/s 30

6 5 0 5 43 40 15 « 100 22/s 37

Turin : 
(1) 6 22 0 5 32 0 100 2 50
(2) 6 31 0 5 41 0 100 ?
(3) 8 53 0 8 3 0 100 2 50

Basel: 
(1) 6 47 5 34 5 270 4 67

Páris: 
(1) 5 45 0 5 35 30 420 5Va 76

Greenwich:
5
5

38
45

0
0

20 secs. 650
650

8
4?

81
160?

6 0 0
7 40 0
7 50

* N a tu re  1887. vo l. X X X V I. N o. 920. p . 151.
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A vasút megtesz kb. 60 angol mértföldet egy óra alatt, mig a földrengés 
a táblázat értelmében Párisig egy perez alatt 76 mértföldet, Londonig 81 
mértföldet.

A fö ld r e n g é s  s e b e s s é g é n e k  ö s s z e h a s o n l í t ó  m é r t é k e  P r e s t w ic h  g e o ló g iá j a  

s z e r i n t :

1887-ben Nápolyban _ — ... 9 angol mrfd. m.perczenként
1834-ben az Egyesült-Államokban 32 « « «
1869-ben Cachar (Indiai 83 « « «
Hol volt a földrengés kiindulási pontja, vonala s területe, ezt a későbbi 

pontosabb adatok fogják kimutatni.

8. A földrengés valószínű oka.

Ezen földrengések tüneményeinek megmagyarázásához úgy a laikusok 
mint a tudomány emberei közül többen hozzászólottak. F a l b  a felső-olasz
országi földrengést azon feltevéssel akarja kimagyarázni, hogy a föld 
belsejében az izzó hullámok odacsapkodnak a föld szilárd kérgéhez;

F l a m m a r i o n ,  hogy a tenger vize hozzáférközött a föld belsejében levő 
roppant forró rétegekhez és az így keletkezett gőzrobbanás lenne okozója 
ezen földindulásnak; mások pedig azt ajánlották, hogy a Yesuvot mellinittel 
robbantsák szét és ez által a föld belsejében levő nagy feszélylyel biró gőzök
nek utat nyissanak.

Az egyik azt hiszi, hogy a földrengés kiindulási pontja Porto-Maurizio 
mellett a tenger alatt egy pontban keresendő, mások, hogy Savona mellett 
van az u. n. epicentrum.

Mindezen következtetések koraiak és biztos alapot nélkülöznek, nem 
egyebek hypothesiseknél.

Némely földrengések szoros összefüggésben vannak a vulkanikus erup- 
tióval, de a földrengések nagyobb része ezekkel összefüggésben nincsen, 
így ezen felsőolaszországi földrengésnek már a nagy kiterjedése mutatja, hogy 
nem vulkanikus eredetű, hanem egy nagyobb és hosszabb területről indúlt 
ki. H eim zürichi tanárnak és másoknak kutatásai szerint a legtöbb földren
gésnek legvalószínűbb oka, a föld kihűlés folytán a földkéreg lassú emelke
dése és sülyedése, összehúzódása.

Annyi bizonyosnak látszik, hogy a földrengésekre befolyással bir a 
föld és a nap helyzete vagyis ezeknek vonzása, de ez korántsem bizonyít 
E alb theoriája mellett. W. Thomson vizsgálatai és kutatásai szerint a szilárd 
földkéreg is, a holdnak periodikusan változó vonzása által, alakváltozást 
szenved és kimutatta, hogy még akkor is változtatná alakját, miként a 
tengernél az apály s dagály, hogy ha a föld aczélból vagy üvegből állana, 
csakhogy ez esetben kisebb mértékben.

Tehát az egész földfelület oscillál, miként a tengerfelület, de kisebb
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mértékben és ezen periodikusan, a hold és a nap állásától függő változások
ban egy oly tényezőt találunk, a mely elősegíti a íbldréteggyüremkezéseket, 
előidézi a feszültségeket és a szétrepedést.

Ezért némileg indokoltnak látszik, ha azon időben, a midőn a hold s a 
nap földközelben vannak, a földrengések gyakoribb föllépését várjuk, mint a 
mikor a hold és a nap földtávolban vannak.

' ÚJABB FÖLDTANI FELFEDEZÉSEK BORNEO SZIGETE 
ÉSZAKKELETI KÉSZÉBEN.

D r . PoSEWITZ TlVADAR-tÓl.

Borneo szigetének északkeleti része nyugaton a Sipitok és keleten a 
Sibuco folyók (5. illetőleg 4. ész. szélességi fok) közt, mely azelőtt Burnei és 
Pulu szultanátusokhoz tartozott, a nyolczvanas évek eleje óta 30000 négyzet 
mértföldnyi kiterjedésben a «british North Borneo company» birtoka, és. 
közönségesen «Sabah »-nak neveztetik.

Mielőtt a nevezett angol kereskedelmi társulat birtokába ejtette ezt a 
területet, belseje teljesen ismeretlen volt és a térképeken csupán csak a 
partvonalak, és ezek is részben hiányosan, továbbá a folyók torkolatai, valamint 
csupán csak azon hegységek voltak berajzolva, melyeket a hajóról látni és 
a melyek helyezetét meghatározni lehetett.

A nyolczvanas évek eleje óta azonban rövid idő alatt megváltoztak a 
viszonyok. Bátor kutatók egész sora, kiküldve a fent említett társulat által, 
beutazta minden irányban az újonnan szerzett birtokot, úgy hogy máig a 
legdélibb fekvésű Dent province kivételével az egész területet földrajzi tekin
tetben elég jól ismerjük.

Mi ezen kutatások földtani vívmányait illeti, azok csekélyek ugyan, 
mivel az utasok többnyire hivatalnokok, és nem szakemberek valának, de 
tekintve, hogy egy eddig teljesen ismeretlen vidékre vonatkoznak, az általuk 
szerzett adatok mégis nagybecsüek.

Újabb időben az utazók közül geológiai tekintetben első helyen emlí
tendő F r a n k  H u t t o n , ki mint «mineral explorer» a társulat szolgálatába 
lépett. Szaktanulmányainak bevégzése után 1881-ben leutazott Borneoba 
állását elfoglalandó, de már rövid két évi működése után meghalt élte 
huszonharmadik évében, 1883-ban lőfegyverének véletlenül történt elsülése 
következtében.

Hátrahagyott geológiai följegyzései nagybecsüek, mivel Borneo ezen 
vidékének földtani képét a főbb vonásokban megadják és azt mutatják, hogy 
eme nagy sziget geológiai alkotása nagyjából minden részében ugyanaz.
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Tudjuk, hogy Borneo legmagasabb hegysége a 13,688' magas Kina
balu 8000' magasságig érő mellékhegységek által környezve a sziget Ek-i 
csúcsán fekszik. Itt régi eruptiv kőzeteket-, gránitot, syenitet, zöldkövet talál
tak, részint szálban, részint pedig a folyók kavicsában. Ezeket a régi kőze
teket a kristályos palák egy zónája környezi. A Kina-balutól DDNy-ra, a 
Lábuk folyó medrében H utton a kavicsban csillámpalát és quarzitokat 
talált, s még tovább fölfelé egy quarzeres szürke palaközet (régi palafor- 
mátió ! ?* volt észlelhető. A Ivinabalutól E-ra fekvő Marudu folyó kavicsában 
hasonlóképen kristályos kőzetek fordulnak elő, úgy szintén pyrittartalmu 
quarzeres régi palakőzetek. A «serpentinformátió»** is ki van itt fejlődve, 
nevezetesen Benkoka kerületében (I)-re és Dk-re a Mazudu-öböltől), a hol 
egy egész dombvonulat ebből a kőzetből áll, a melynek főcsúcsa a Menta- 
posa. Előfordul továbbá a Lubuk folyó középfolyásában, a hol a Serpentin 
ugyanabban a minőségben, csak quarzerektől áthatolva szálban észlelhető. 
Ugyanitt vörösvaskőérczet is tartalmaz, a mi analog a Tanah-Lauti (déli 
Borneo) előjövettel.

Igen figyelemre méltó azon körülmény, miszerint Borneo eme részé
ben egy eddig még nem észlelt formátió is előfordul, mely a harmadkorinál 
idősebb, és a devoninál fiatalabb. A legutóbbi időkig ugyanis nem ismertünk 
Borneo szigetéről semminemű sediment-lerakodást a devontól egészen az 
eocénig, és csak nem rég fedeztetett fel Ny-i Borneoban a krétaképződmény. 
A malayi szigetek többjeiről sem ismerünk a devonin és a harmadkorin 
kivül más systémát, kivéve Szumatra és Timor szigetekről a culmhoz tar
tozó kőzeteket, s meglehet, hogy Ek-i Borneoban az újonnan fölfedezett 
formátió is ide lesz sorozható. H utton négy különböző vidéken találta e kép
ződményt, még pedig az ENy-i part mentén Cap Caliga és Cap Sampang- 
mangio közt; továbbá a Marudu folyó felső részében, a Kinabalutól E -ra ; 
a Kinabatangan alsó részében és végre a Lábuk folyó felső vízkörnyékén 
(a Kinabalutól DDk-re). Ez utóbbi vidékre vonatkozólag az ő saját szavai, 
hogy az ember itt újból egy homokkőformátióban áll, mely azonban sokkal 
régibb mint a parti (harmadkori) homokkőformátió, mely sokkal fiatalabb.

Eme «régi homokkőformátiót» sok helyen váltakozik mészkövekkel. 
Maga a homokkő sokkal kisebb mértékben vastartalmú, mint a fiatalabb; 
de különösen jól ismerhetők fel a «régibb mészkövek», a melyek könnyen 
különböztethetők meg a fiatalabb (harmadkon) korallzátonyoktól: a régi 
kemény, kékes színű mészkövek pyrittel és helyenkint quarzerekkel vannak 
áthúzódva, sőt még néha chalcopyrit is van beléjök hintve. Ezen mészkövek
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* Ez a legújabb kutatások nyomán alighanem devonkorabeli.
** A. serpentinek és a velők össeköttetésben előforduló Gabbro kora Borneo 

szigetén még nem állapíttatott meg. (Szumatra szigetén fiatalabbak a culmnál.) Ek-i 
Borneo alighanem ama terület, a hol sikerülni fog ezt a kérdést megoldani.
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tehát ércztartalmúak, mi által szintén különböznek a harmadkori korall
zátonyoktól. Helyenkint váltakoznak továbbá zöldes és vöröses jól hasítható 
palákkal.

A homokkő vagy fedőjükben fordul elő, vagy váltakozik velők és réte
gei gyakran többé-kevésbbé meredek dőlést mutatnak.

Eme mész- és homokkövek tehát egészen sajátos petrographiai összetétel
lel bírnak, minek következtében a harmadkoriaktól elválasztandók.

Kövületeket eddig nem találtak bennök, ügy hogy ezek hiányában 
koruk még bizonytalan.

A harmadkori förmátió (eocen, HuTTON-tól parti homokkőformátiónak 
is nevezve) az északnyugati part hosszában nyúlik el Labuan szigetétől egészen 
Kaliga fokáig, körülövedzi azután mint alacsony dombvidék a Marudu-öblöt — 
több helyen mutatkozik továbbá az északkeleti part mentén — és hatalmasan 
van kifejlődve a Kinabatangan folyam felső vidékén, hol széntelepeket is 
tartalmaz.

Miután főbb vonásaiban Borneo többi részeiben előforduló eocen-lera- 
kodásokkal megegyez, ezen a vidéken is könnyen felismerhető.

A vastartalmú, finomszemű, szenet is tartalmazó homokkövek váltakoz
nak palás agyaggal, a mely utóbbi helyenkint telepekben agyagvaskőgumókat 
foglal magában. Ezeknél fiatalabbak a korallzátonyok, a melyek sok esetben 
egészen a tengerpartig húzódnak.

Fiatalabb harmadkori rétegek sem hiányoznak azonban. Amaz alacsony 
dombvidéken, mely a Kinabatangan folyam mentén a Quamut folyó besza
kadásán alúl terül el, fiatal harmadkori homokkövek fordulnak elő szálban, 
imitt-amott szénnyomokat tartalmazván; és míg egyrészt a diluvium feküjét 
képezik, addig másrészt az eocen rétegeket borítják.

A diluvium, úgy látszik, meglehetős nagy elterjedéssel bir. A Kinoram 
folyótól K-re egy igen terjedelmes íensíkot találunk, mely folyami kavicsból, 
plutói és metamorph görgetegekből áll, melyeket egy kovasavas kötőszerrel 
ragaszt össze. Ugyanazon jelleggel bir a Kinabatangan folyam síksága a 
középfolyásában, valamint a Danou síksága is délre és délkeletre a Kinabalu- 
tól, a hol mindenütt ugyanazt a conglomeratot találjuk, melyet H utton 
Kinoram-conglomeratnak is nevezett.

Alluviális képződmények, nevezetesen a mocsaras alföld minden folyó 
alsó régiójában fordul elő. Különösen ki vannak fejlődve e mocsarak a 
Sugut, Lábuk és Kinabatangan folyóknál. Utóbbinak a három karja 
hatalmas deltát képez, mely 40—50 angol mértföld széles, és 20 angol 
mértföld hosszú, nagyon mocsaras és számos mellékér által átszelve. Az 
árapály visszahatása utóbbi folyóban, valamint a Lábukban is 20 angol 
mértföldre terjed.

De még a sziget belsejében is találkozunk kiterjedt mocsarakkal; így 
vannak pl. a Kinabatangan-tól délre két helyen nagy mocsarak, melyek
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HuTTON-t akadályozták innét a szomszédos Segamali folyóhoz való átha
tolásában.

A mi a Sabaliban előforduló használható ásványokat illeti, ugyanazt 
mondhatjuk mind Borneo legnagyobb részéről. Nagyban reménykedtek, hogy 
majd gazdag ás vány telep eket fedeznek fel, de a vizsgálatok többnyire csak 
negativ eredményiek voltak.

Antimonérczekre kutatott H u t t o n  a Marudu és Lábuk folyók vidékein, 
a nélkül azonban, hogy csak legkisebb nyomát is felfedezhette volna, daczára 
annak, hogy a benszülöttek vallomásai szerint ezen érczeknek itt kellett 
volna előíordulniok.

Sok hónapon át kutatott H u t t o n  továbbá rézérczekre.
A Kinoramfolyó környékén (EEk-re a Kinabalutól) talált ugyan réz- 

és vaskovandtartalmú mészköveket, de mennyiségök sokkal csekélyebb, sem
hogy fejthetők lennének.

Arany telepeket sem talált H u t t o n  és csak későbben halála után 
mutattak ki aranyat a Segamah folyó területén, miről azonban még nem 
tudjuk, vájjon bányászása kifizetné-e magát.

Petróleumra is kutattak, egy fúrlyukat a Sekuati folyó mellékén lehajt
ván, a mely alkalommal petróleumot ugyan nem, hanem helyette egy szén
telepet találtak a mélyben, mely a Labuanihoz hasonlít.

Különben is úgy látszik, hogy legalább mostanig a szén az egyedüli 
használható anyag, mely a B. N. B. C. birtokán nagyobb mennyiségben 
találtatott, megjegyzendő azonban, hogy a szénkutatások még alig vették 
komoly kezdetöket. Gazdag szénterületet talált H u t t o n  a Kinabatangan 
folyam felső részében, Pinungah fölött, hol a kibúvások több ízben észlel
hetők a mélyen bevágodott folyam partjain.

Összegezve az előbb mondottakat, látjuk, hogy Ek-i Borneoban is a 
geológiai viszonyok ugyanazok, mint e nagy Szundasziget egyéb részeiben; 
csakhogy itt még egy eddig nem ismert uj palaeozoi képlet lép közbe, mely 
valószínűleg carbonkori és különösen alsó osztályában mint culmmészkő 
van erősen kifejlődve.

Vulkán Borneo szigetén.

Legújabb időben nyugati Borneoban v a n  S c h e l l e  indiai bányamérnök 
fedezett fel ónérczre való kutatásai közben egy kis vulkánt. A vulkáni kőzet 
apró mállott törmeléke vezette őt reá.

Eme felfedezés annál érdekesebb, minthogy eddig Borneo szigetén 
általában még nem ismertünk vulkánt. Sem az utazók és hivatalnokok, sem 
pedig a benszülöttek nem emlékeztek meg arról, hogy Borneoban a történeti 
időkben valaha vulkáni eruptió történt volna.

Csak a 13,698 láb magas Kina-balu ( =  chinai asszony) hegyről még 
nem tudták bizonyosan, vájjon vulkánnak tartható-e vagy sem.
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.Junghuhn «Java» czímű munkájának második kötetében a 851. lapon 
felemlíti ugyan ezt a hegyet is az indiai archipelagus vulkánjainak felsorolása 
alkalmával, de megjegyzi egyszersmint azt is, hogy a Kinabalu a rendelkezé
sére állott rajzok után Ítélve nem kúpalakú. Spenser St . John, ki legmaga
sabb csúcsát 1858-ban megmászta, fölemlítette (Journal of the r. geogr. 
soc. of London 1862. évf. 221. lap), hogy csúcsa syenites gránitból áll, és 
hasonlót mondott (Cosmos di guido cora, vol III. 292. lap) B ove is. Azon
felül St. John, Bove, és H utton rajzai is mutatják, hogy a Kinabalu tábla
hegy s hogy ennélfogva bajosan tartható vulkáni eredetűnek.

S ennélfogva ama kis vulkán, a Melabu, melyet van S chelle fedezett 
fel, jogosan tartható ez idő szerint egész Borneo szigetén elsőnek.*

E kis vulkán Ny-ra fekszik a Bawang hegységtől a montradói kerület
ben, kb. 65 kméternyire a tengerparttól. Magassága a kúp tövétől számítva 
75 méter. Alakja a letompított kupé és lelapított kúpja semmivel sem 
mutatja az egykoron létezett krátert. A kúp lejtésének foka a tövénél 
15—26°, feljebb a kúp közelében azonban 27°. A kúp bázisa a délkeleti 
oldalon mutatkozó kis eltéréssel köralakú és félátmérője 1050 métert tesz 
ki. Nyugati és déli oldalán néhány tölcséralakú alig néhány méternyi kerü
lettel biró süppedés van, s csak a déli oldalon van egy tetemesebb 64 méter
nyi mélyedés, a hol egyszersmind egy a hegy csúcsától egészen a tövéig érő 
mély szakadás is látható.

A vulkán a «régi palaformátió» területén fekszik, mely devonkorú és 
agyag-, meg felsitpalákból, valamint quarzhomokkövekből áll. Utóbbiakat 
a vulkán közvetlen szomszédságában telérszerüen finomszemű gránit töri át.

A devonkorú rétegek úgymint másutt, itt is erős zavargásokat mutat
nak, de csapásuk általában KNy-i, dőlésök pedig majd E-i, majd pedig D-i, 
változó szög alatt és a település eme megzavarodása megelőzte a vulkán 
keletkezését.

A vulkán kitörése egyféle kőzetet, még pedig egy szürkés amphibol- 
andesitet szolgáltatott. Lávaárjai részint a kúpjáról húzódnak le, részint 
oldalvást törnek ki, helyenként padozottságot és fiuidális szerkezetet mutat
ván. Eme szilárd kőzetű lávaárak azonban igen alárendeltek a laza vulkáni 
törmelékkel szemben, mely vulkáni hamu, lapillik és bombákból áll; utób
biak dió-, egész gyermekfejnagyságúak, míg előbbiek rendesen barnás vasas 
agyaggá decomponálódtak.

A vulkán eredetileg magasabb lehetett, és valószínű, hogy a mostani 
lapos teteje a kráter beomlása által keletkezett.

Korára nézve nem mondhatunk semmit, minthogy fiatalabb üledékes 
kőzetek hiányoznak.

Hasonló viszonyokat találunk nyugoti Szumatrának némely vulkán-

* Leírását nagyjában van Schelle közlése után adom.
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jánál. Az itt előforduló Bunongtiga és Batu Beraguiig amphibol-andesit, vala
mint az Atan, Kulitmanis, Bikit duva és Tanah Garam bazaltvulkánok szin
tén csak miniatűr nagyságúak és régibb kőzeteken törtek át. Az Ataz és 
Kulitmanis vulkánok syenitgránit-ből bukkantak föl. Koruk meg van álla
pítva és V erbeek  a fiatalabb miocén, vagy pedig a plioczehez számítja 
őket. (L. topogr. geol. beschryving van een gedeelte von Sumatras West- 
Kust door R. D. M. V er beek . 069. lap.

Megemlítendő végre még, hogy van S chelle a még ismeretlen Bajaiig 
hegységben bazaltlávákat is talált, úgy hogy nyugoti Borneoban még más 
egyéb vulkánok felfedezését várhatjuk.

21 9

LIVE ING H. EDWARD BÁNYAMÉRNÖK «AZ ERDÉLYI ARANY
BÁNYÁSZATRÓL».*

Miután szerző újabban néhány hónapig tartózkodott Erdélyben, hiszi, hogy 
ezen ország aranybányászatára vonatkozó rövid jegyzetei, a Társaság némely tag
ját érdekelni fogják.

Erdélynek azon része, mely Kolozsvár, Gyula-Fehérvár s Déva közt fekszik, 
közönségesen az «Erdélyi Erczhegység»-nek neveztetik. Már régen ismeretes volt 
ásványgazdagságáról, de különösen az aranybányáiról, melyek már most is legter
mékenyebbek Európában. Az egész ország hegyes, a hegyek között több iOOO láb
nál is magasabb. Számos völgye főkép a Maros és Körösbe nyílik, mely folyók 
a Tisza által a Dunába ömlenek. A hegyek legnagyobb része erdővel van fedve ; 
földművelést csak szűk határok közt tíznek.

A geológiai szerkezet.

A vidék geológiai szerkezete igen . változatos. Éjszakon — tetemesen 
kifejlődve — gránit fordul elő, körülvéve metamorpalával, kristályos mészszel és 
egyéb el változási kőzettel; de az Erczhegység középtáján a hegyek nagyobb része 
eocen és neocom képződményből áll. Ezek közt eruptivkőzet jelentékeny tömeg
ben fordul elő, nagyobbrészt trachyt, kisebbrészt bazalt, a mit tufák s vulkáni 
conglomerated réteges kiképződésben követnek.

Az arany (kivéve a mi homok- vagy kavicsban fordúl elő) mindig ezen 
eruptivkőzetek társaságában találtatik. Telérben van, de ez leggyakrabban igen 
kicsiny, ritkán haladván meg vastagságban 1 lábat, sőt több esetben a vastagság 
csak néhány hüvelyk, sőt ennél is kevesebb. Verespatak határában ilyen telér 
nagy számmal fordúl elő, vagy 100 ismeretes, a melyeket egy (a Szent-Kereszt)

* Ezen értekezést 1886 febr. 13-án (Newcastle-upon-Tyne) az észak-angol- 
országi bánya- és gépészmérnökök társaságának ülésében olvasták fel, s megjelent 
a «Transactiun of the North of England Institute of Mining and Mechanical Engi
neers» 1886 áprilí füzetében «Transylvanian Gold Mining» czimmel.
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altárna szel keresztül. A telérek itt quarz-trachytban vannak kiválva, mely 
helyenként tufába vagy conglomeratba megy át, a mely sajátságosán likacsos és 
mállott, tele vaskéneggel, mi ennek tömegében finoman van eloszolva. A telérek 
felette szabálytalanok úgy vastagságban mint kiterjedésben, de még inkább az arany
tartalomban. Az arany a telérekben vagy magában van, vagy pedig quarz, pyrit, 
calcopyrit, calcit, sphalerit, galenit s tetraedrit társaságában, ritkábban rodonit 
s pyrargirittal, míg Nagyágon és Offenbányán tellurral vegyülve képezi a nagyágit 
vagy sylvanit ásványokat. Az arany gyakran kőzetben is el van hintve, úgy hogy 
azt érdemes a telértől jobbra balra, nehány lábnyira fejteni és belőle az aranyat 
kihúzni. Ez különösen ott tehető, a hol a mellékkőzet likacsos, vagy pedig a hol a 
telérek egymást keresztül szelik, ilyen helyeken a kőzetben terjedelmes tömzsfejtés 
nem ritkán található.

Az aranyat elég gyakran találják a telérek űrjeiben, gyönyörűen kristályodva 
néha hexaéderben, máskor hexaéder- és oktaéderben, de gyakrabban képez leve
les huzalos halmazokat, Verespatakon nem ritkán gyönyörű aranyásványok talál
hatók.1" Az egész környék aranya jelentékeny mennyiségű ezüstöt tartalmaz, sok
kal többet mint az ausztráliai vagy kaliforniai arany; de az arány erősen változik. 
Előadó maga tett több meghatározást azon eredménynyel, hogy az arany finom
sága 23 karattól lement 13V2 karatig, ezen utóbbit egy olyan fémaranyban találta, 
mely quarzban fordult elő Vulkojon Zalatlma mellett. Az ezüst ily nagy tartal
mánál fogva az arany majdnem fehér. Az átlagos aranytartalom ezen a vidéken 
16—17 karatnak mondható.

Aranyat találnak több helyen másodlagos fekhelyen is, homok és kavicsban, 
ilyenre nézve legjelentékenyebb lelőhely Szászpián és Oláhpián Segesvár közelében. 
A kavicsréteg vastagsága tetemes. A Marosvölgy déli részében a partot képezi s lát
szólag jégkorszaki eredetű. A quarzon kivül gránátot is találni benne. Mosás 
által kevés aranyat szolgáltat, mely benne durvább szemekben fordul elő szép 
sárga színnel, mi valószínűleg 22—23 karatnak felel meg. Szintén ismeretes ilyen 
arany az Abrud, Aranyos, Kőrös és egyéb patakok völgyében ; nehány oláh nyáron 
át foglalkozik is aranymosással, használván ezen czélra kis lejtős asztalt és egy 
kézi telmőt. Egy napon, ha jól megy a dolog 1 frtot szerezhet. De az így nyert 
arany a bányaművelés által nyerthez képest elenyészőleg csekély.

Története.

Erdélyben a bányászatot már igen régi időkben űzték. Ezen ország része volt 
a régi Dáczia királyságnak, melyet Traján Kr. u. 107-ben foglalt el és római pro- 
vinczia maradt 270-ig, midőn Aurelián alatt a rómaiak kivonultak. Ezen idő alatt 
— úgy látszik — nagyban dolgozták fel az aranyat; nem csak a patakok medré
ben lévőt mosták, hanem később a telér-bányászatot is nagyban űzték, még pedig 
némely adat szerint oly gondatlan módon és fecsérlően, hogy a főbb bányák keze
lését a császárok később maguk vették kezükbe, de azért mégis megengedték, hogy 
magán vállalkozók új bányákat kutassanak és nyissanak.

Verespatak és Abrudbánya vidékén sok érdekes lelet bizonyít a római ura- *

* Miként erről a  M. N. múzeum példányai meglepőleg tanúskodnak. (S z a b ó .)
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lom mellett, ezek közül talán leginkább figyelemreméltó, egy nagy kraterszerű 
kivájás a «Csetatye Mare» hegytetőn, mit a római bányászok ástak; úgyszintén 
Vulkojon egy nagy quarztelérben egy kőfejtés, mely egy tátongó nyilasban 
maradt fenn azon hegyekben és már mérföldekről szembe ötlik. Ezeken kivül több 
bánya van, melynél vésővel és kalapácsosai az oldalokat simára faragták, mi a római 
eredet egyik biztos hirdetője. Ilyen van Budán is. E bányák nagyobb részének ter
mékei között, nagyszámmal találtak időről időre római ezüst- és aranypénzt. Szer
zőnek is van birtokában egy ezüstpénz Claudius idejéből, melyet a Csetatyeban 
találtak Yerespatakon, és egy másik Plautilla Augusta idejebeli Budáról.

Verespatakon több, római feliratokkal ellátott tábla látható, a házak falaiba 
építve. E hely a rómaiak idejében, Alburnus Major néven volt ismeretes.

Sok régi salak is van több helyen, miből az látszik, hogy a rómaiak 
valami olvasztási módot használtak arra, hogy az aranyat a pyrites érczekből kivá- 
lászszák, melyekből egyszerű zúzás és mosás által a kiválasztás nem sikerült. 
270 után, midőn a római hatalom Erdélyben megszűnt, a bányászati ipar fokon
ként alászállott. A 270 utáni zavaros időkben (270 — a 11-ik század második feléig) 
Erdély színhelye volt az osztrogótok, hunnok, longobárdok, magyarok és kúnok 
s egyéb Nyugateurópa felé nyomuló népek csatározásainak, úgy hogy valószí
nűtlen, hogy a bányászat virágzó állapotba jöhetett volna, míg csak Erdély nem 
egyesíttetett Magyarországgal 1078—95 között, midőn ismét valami kis béke- s rend
nek örvendhetett, és ezen idő óta a mai napig, az aranybányászat szépen, folytonosan 
űzetett, jóllehet, kisebb mértékben mint a római időkben. Valószínű, hogy a rómaiak 
a leggazdagabb és leghozzáférhetőbb helyeket kiaknázták, mert az aranyércz java 
a hegyek felső és középső részeiben volt és a telérek, úgy látszik, nem igen tartalma
sak nagyobb mélységben, legalább ott ez az uralkodó nézet. Mégis megjegyzendő, 
hogy seholsem kísérlették meg a telep művelését az altárnák szintje alatt, mint
hogy a vízemelésnél még széliében folyton igen kezdetleges készüléket használnak.

Bányászata.

Erdélyben mai napság is a bányászat és az aranyércz kezelési módja még 
nagyon kezdetleges és ha ugyan valamit, úgy csak keveset különbözik a középkor
ban használt eljárástól. Mostani népességéről mondhatni nagyban, hogy egy har
madrésze magyar, két harmadrésze oláh vagyis román ; ezen utóbbiak azt képzelik, 
hogy a római gyarmatosoktól származnak, egy nyelvét beszélik a latinságnak és 
majdnem kizárólag ők azok, kik a bányászatot űzik. A bányászati törvények igen 
kedvezők és azok, mellett kis szerencsével könnyű boldogulni. Ha valaki 
azt hiszi, hogy bizonyos telken nemes érczet találhatna, négy forint lefizetés 
mellett a helyi hatóságoknál kér egy szabadkutatási engedélyt, mi őt feljogosítja 
ásványkeresésre egy oly körben, melynek sugara 4-65 yard (rőf), azon ponttól kiin
dulva, melyet maga választ, feltéve, hogy a kérdéses telket ugyanilyen czélból már 
más valaki le nem foglalta. Szabadságában áll egy vagy több kutatási engedélyt 
venni 4- frt évi dij lefizetése mellett. E működésében mindig óva van és ha neta
lán eredményre jut, akkor egy vagy több állandó jogot nyerhet, vagy bányatelket, 
a mint nevezik és a melyeknek köbtartalma egyenként 36 «acres», — de ez eset
ben a kért bányaterület helyzetét és nagyságát vázlatosan feltüntető tervet kell
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a hatóságnak bemutatnia. E bányatelkek lefelé végtelen mélységig mennek. 
Verespatak környékén sajátságos helyi törvényszabályok vannak. Itten gömbszertí 
tömegeket engedélyeznek és mivel nagyon sok vállalkozó van és nagyon tökélet
len terveket nyújtanak be, rendkívüli bonyodalmak és folytonos viszályok kelet
keznek. Itt 2 O  mfd.-nyi területen mintegy 300 bányásztársaság van, ámbár csak 
egy kis részük dolgoztat ténylegesen. Sokszor csak 3—4 tagból áll a társaság 
és közösen koczkáztatnak 3—4 száz vagy ezer forintot egy vállalatba, épen annyit, 
a mennyit az osztrákok és magyarok az állami sorsjegy vásárlásokra szoktak for
dítani. Rendesen megtesznek maguk közül egyet igazgatónak, hogy ez megindítsa 
a munkát, a ki aztán azon kezdi, hogy vesz egy szabadkutatási engedélyt, vagy 
még gyakrabban egy régi elhagyott bányát. A tőke fő részét arra költik, hogy 
különböző irányokban kutatnak, vagy pedig a már meglévő bányákban az ácsola- 
tot kijavítják. Ha szerencsések és esetleg áldás üt be, a bánya jövedelmez és tiszta 
jövedelmük sokkal nagyobb mint a mennyit beruháztak ; de a mint a haszon egy 
részét nem teszik félre újabb feltárásokra, a vállalat megbukik, mihelyt a telér 
meddővé válik vagy a mellékkőzetbe jutnak. A verespataki hegyek annyira keresz- 
tül-kasul vannak fúrva, hogy messziről a szó szoros értelmében tengerinyúl- 
fészekre emlékeztetnek.

E sok apró bánya mellett nagyobbak is vannak, ilyen a Nándor-bánya 
a Yerespatak völgyében és a Yalea Yerde-bánya a hasonnevű völgyben ; mind
kettőt odavaló társaságok művelik. A bánya termését gondosan összekeverik, hogy 
lehetőleg egyöntetűvé tegyék, s aztán annyi részre osztják, a hány részvényes 
van ; ezek a reájuk eső részt magánzuzóikba szállítják keskeny kocsin, melyet 
ökrök húznak. E kocsi mintegy 8  mázsa érczet bír el és jóllehet majdnem egészen 
fából van, mégis feltűnően tartós, daczára hogy az utak igen rosszak és merede
kek. A magasabb és kevésbbó hozzáférhető bányákból az érczet kosarakban vagy 
lóháton szokták a völgybe lehozni, mi egy igen kezdetleges és mellette költséges 
módja a szállításnak. A bányamunkáltatás költségeit, azaz a kiadást a napszám, 
lőpor és egyéb anyagra a részvényes fizeti, arányosan részvényeik száma és a 
kapott érez mennyisége szerint. Az igazgató és a bánya többi tisztje szolgálataik 
fejében rendesen részvényeket kapnak. Azon részvényesek, kik távolabb laknak, 
avagy a kiknek nincsenek zuzóik, érezőket eladhatják hetenként nyilvános árveré
sen a bányánál, és rendesen a többi részvényesek veszik meg.

Az aranyat rendesen 3 osztályba osztják, az \ -ső a színarany ásványpéldá
nyokban ; 2 -ik a foncsor arany, mely oly finoman van a kőzetben elhintve, hogy sza
bad szemmel nem látható, de egyszerű zúzás és mosás által kiválasztható a zuzók- 
ban ; a 3-ik a maraarany, mely össze van keveredve pyrittel és attól csak olvasztás 
álltai választható el. Ha színaranyat találnak látható alakban, a kőzetet gondosan 
félreteszik és kézzel zuzzáik vasmozsárban egy kevés higanyt téve hozzá; a képző
dött foncsort mossák és egy tégelyben hevitik, hogy a higany eltávolodjék..— Az 
aranyat eladják a társaság javára, az így bevett pénzt rendesen a munkaköltségek 
fedezésére használják, de ha ezen felül marad belőle, azt a részvényesek közt oszt
ják szét.

E bányák termése hetenként felmegy 200—300 tonna érezre és tonnája 
a bányában a részvényeseknek 2 forint 50 krajezárjába kerül, mely összeghez szál
lítási költség fejében a zuzólioz még 1 frt járul tonnánként; és minthogy ezen
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zuzók némelyike meglehetős messze van és ezen bányák érczében csak x/5—Ve 
unczia 16 karátos arany van tonnánként, a zuzómunka költségeinek fedezése után 
nem lehet valami nagy hasznuk. E bányák részvényei rendesen helybeli oláhok 
kezeiben vannak, alkalomszerűen adják vagy veszik őket, miután rendes vásár 
nincs.

Verespatakon legnagyobb az állami Szent-Keresztbánya, eredetileg magán- 
vállalat, melyet még 200 év előtt kezdettek, de most az állam míveli. Belé juthatni 
a már előbb említett altárnán, minek hossza L55 mfd. Kezdetben eocen homok- 
kövön megy keresztül, de későbben belemegy azon tracliytconglomeratba, mi e 
vidéken az aranyat tartalmazza. Jóllehet ezen altáraa által több mint 100 telér 
különböző vastagsággal van átszelve, a melyek némelyikén aztán roppant vájáso- 
kat vittek véghez s ámbár meglehetős mennyiségű aranyat találtak a bányában, 
különböző időkben, még sem mondható, hogy kifizette magát, de az altárna a leg
mélyebb lévén a vidéken, arra szolgál, hogy a magasabb bányákból a vizet bele 
vezessék. Legnagyobbrészt az volt az oka, hogy ily hosszúra csinálták. Az érczet 
ezen altárnából lóvasúton, Verespatak völgyén leviszik addig, a hol ez az Abrud- 
patakkal találkozik, hol nagy zuzóművek vannak építve.

A múlt évben az államnak e bányából valami 25,000 frt kára volt, de 
nagyon sok évben majdnem ugyanennyire ment fel nyeresége. Ezen zuzóanyag 
átlag kevés aranyat ad, közelebb nem volt több mint 5 gr. (be ozs.) tonnánként 
s azt is mondják, hogy némelykor leszállt 2gr. (Vis ozs.)-ra is. Verespatakon a leg
több zuzóércz tartalma igen csekély %—Vs uncziával még jónak mondják, de sok 
érczet dolgoznak fel a zuzókban, melyben nincs több, mint Ve—x/7 unczia arany 
tonnánkint. Hogy ezeknek daczára annyi a bányavállalkozó, onnét magyarázható, 
hogy a sokszor talált színarany tartja fenn bennük a lelket. A múlt század végén 
és a jelennek elején találtak nagyszerű színaranyat ezen bányákban, de közelebb 
kevésbbé közönségesek lettek, jóllehet esetleg még most is akad. Ha azon nagy
mennyiségű aranyat veszszük tekintetbe, melyet a rómaiak kaptak, és azóta 
mondhatni az utolsó 800 éven át termeltek, nem lephet meg bennünket, hogy 
Verespatak egész vidéke olyan nagy terjedelemben minden irányban kivan vájva.

Nehány mértföldnyire délkelet felé a Búcsúm völgyben fekszik a «Concor
dia »-bánya, a mely bizonyára a legsikeresebben dolgozik a vidék újabb vállalatai 
között. A társaság 25 részvényesből áll, 1876-ban alakult, s az eredeti tőkéjük 
körülbelül 1000 frt (L 80.) volt az egyes részvényesek után. Az első 2—3 évben 
igen csekély vagy egyáltalában semmi hasznuk sem volt, de azon idő óta a bánya 
csodálatosan jól fizet és az egyes részvények jelenlegi értéke 16,600 frt (L 1600). 
A bánya termése 34 részre osztatott, melyből 9-t kaptak a tisztviselők, a többi 
25 pedig a részvényesek közt osztatott szét. Az utóbbi évben egy részvényre jutott 
4000 gr. arany (130 ozs.), 1883-ban 3500 gr. (120 ozs.) némely évben meg még 
több. Az aranytartalom tonnánként ingadozik körülbelül V3 uncziától a legszegé
nyebben, I V 3 — I V 2 uncziáig a legjobb érczben. Nevezetes mennyiséget kaptak az 
utolsó évben színaranyban is, ez felment 1500 L-re és kevés évvel ezelőtt 
8000 i-nyi értékben találtak 15 l ] lábnyi térfogatban. A múlt évben az ezen 
bányában termelt arany összes értéke beleszámítva azt is, a mit a pyritek olvasz
tása által nyertek, 14,500 <£ volt. Határozottan azonban a leggazdagabb és legérde
kesebb része egy roppant tömzs, melyet az altárna alatt 240 lábbal mélyebben váj-
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tak ki, nagy kamarák sora, csigavonalban hajtatván lefelé, úgy hogy azon le lehet 
sétálni. A kőzet likacsos vulkáni conglomerat, melyet sok calcittelér és vékony 
erecske hasít keresztül, a mi aranyat tartalmaz. Ezen kőzet, noha likacsos és 
aránylag lágy, még sincs megrepedezve és így nagy területen szükségtelen az 
ácsolat. Minthogy ezen bányát tetemes mélységben művelik az altárna alatt, újab
ban lóerővel hajtott szivattyút állítottak fel, mi mellett azonban a legkezdetlege
sebb f'a-kézi-szivattyúk használatával a művelet legmélyebb részében, még most 
sem hagytak fel.

Néhány mértföldnyire távolabb délfelé vannak a botesi és vulkoji bányák, 
ezeket legújabban egy franczia társaság vette meg, kik amerikai rendszerű s gőz
erővel hajtott nehéz zuzóművet állítanak fel, ellátva modern amalgamaló készü
lékkel. E bányák kétségkívül nagyon jók és okszerű meg takarékos kezeléssel bizo
nyára fognak is jövedelmezni. Ep így a rudai bányákat (Hunyadmegye) Brad 
közelében a Kőrös völgyében közelebb egy német társaság vette meg, mely szin
tén újabb gépezetet akar berendezni. Budán a főtelér nagyon vastag, 13—23 láb ; 
nagy szög alatt dűl, csapása közel kelet-nyugoti, azon kis völgynek vonalában 
a melyben van. A kőzet zöldkőtracliyt a telér egyik oldalán és trachyttufa a mási
kon. A telértöltelék nagy részt calcit, de a középrészen 11—30 hüvelyk vastag
ságban rendesen egy lágy agyag fordúl elő, melyben pyrit és arany van hintve. 
A telérhez négy tárnával jutottak, melyeknek nyílása a völgyben felfelé haladva, 
különböző magasságban van ; a legmagasabb 1 70 yarddal van föllebb, mint a leg
alacsonyabb. Ezen bánya érczében átlag 10 gr. (7s ozs.) arany van tonnánként ; 
a kőzet lágy és könnyen zúzható. A főteléren kiviil még több kereszttelér van, 
melyek ámbár csekélyebb fontosságúak, itt-ott mégis jelentékeny aranymennyi
séget szolgáltattak. E bányákban mindenesetre nagy mennyiségű jó zuzóércz van, 
melyhez a mostani telérek által jól hozzáférhetni; s minthogy közel oda nevezetes 
barnaszéntelepek vannak, a melyekben a szenet tonnánként 3s. meg nem haladó 
összeggel termelhetni, a zúzás költsége nem fog sokra menni. A szenet azonban 
eddig nem fejtik.

Még sok más érdekes bánya van a vidék különböző részén, de lehetetlen 
mindazokról megemlékezni, mert értekezésemet nagyon hosszúra nyújtanám.

A bányászok viszonyai.

A bányamunkások napi bére * átlag 50—60 kr. De sokszor méterszámra 
van a munka kiadva és olyan kőzetben a mit túlnyomólag találni a Concordia

* Tekintettel ezen bérre, megemlíthetjük, hogy a sertéshús fontja 2 d.—2 1h d., 
a birkahús körülbelül 3 d. Marhahús — hosszú éveken át nehéz munkában elcsigá
zott ökör némileg élvezhető húsa — fontja 372 d., csibe 5—9 d. darabonként. 
A buzakenyér fontja \ XU d., közel a kenyér jelenlegi ára Angliában. Az oláh bányász 
azonban csaknem kizárólag kukoriczakenyeret vagy pogácsát eszik, az utóbbihoz 
hagymát vagy más zöldséget és néha napján kis szalonnát vesz, de nagy ritkán 
valami más húsneműt. A kukoriczakenyér olcsóbb a buzakenyérnél és jóllehet nagyon 
Íztelen, de mégis tápláló. A kunyhók lakói domboldalokon, kis területeken, legtöbb- 
nyire termesztenek kukoriczát, de a többi mennyiséget a környező síkságról szerzik 
be. Kukoriczájukat leginkább maguk őrlik meg és maguk is készítik belőle kenye-
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és Valea Verde bányákban, 7s. Gd.-ért yardszámra jó árnak volna tekinthető a 
tárnafejtésért 21 Q  lábat véve keresztszelvényben, de az emberek ezen esetben 
maguk látják el magukat lőporral és gyertyával. Némely kemény zöldkőben olykor 
azonban 45s.* is volt már fizetve.

Az oláh bányász nagyon iszákos. Igen nagy mennyiségben fogyasztanak 
szilvából főzött tiszta pálinkát, minek literje 10—15 kr. (körülbelül 17*—2 d. egy 
pint.) Ritkán dolgozik egy héten többet négy napnál. Hétfőn egyáltalában nem 
dolgozik azért, mert vasárnap éjjel egészen leiszsza magát; és minthogy átlagosan 
minden héten van egy görög szent nap, a mit szintén ünnepnek tart, ez alkal
mat nyújt neki arra, hogy egy más napot is ivásban töltsön el. Az oláh népnek 
legkisebb előrelátása sincs és télen nagyon gyakran a legnagyobb szükségben van, 
midőn a fagy beálltával a zuzókban a munka szünetel. Egy európai nép sem oly 
babonás mint ők, és mégis ezeket tartják némelyek a régi római gyarmatosok 
utódainak!

Az arany feldolgozásának módja.

Kivéve a szabad aranyat és az offenbányai és nagyági tellurérczeket 
és némely vaskos pyrites érczet más helyekről, az összes érczmennyiséget e vidé
ken fából épített, apró zuzóművekben törik össze, a melyeket víz hajt, a mihez 
minden hozzáférhető esést felhasználnak. Verespatak és Abrudbánya környékén 
több mint 500 ilyen zuzómű dolgozik. A zuzóműben 6—12 zuzónyíl van, melye
ket egy 5—9 láb átmérőjű vízkerék mozgat, a zuzónyíl meglehetős könnyű, ren
desen nem több IV2 mázsánál, bükkfából van csinálva és kemény kőfejjel felsze
relve. A zuzóköpü fából van s hasadékait mohhal tömik be ; fenekét, melyre a 
zuzónyilak esnek szintén bükktuskó képezi a rostokkal felfelé állítva. Ezen tuskók 
bizonyos idő múlva igen megkeményednek, azon sok quarzrészecskétől, melyet a 
zuzónyíl bele ver. Az egész köpii meglehetős vastag keresztgerendán nyugszik, de 
azon kivül alig mondhatni, hogy van valami, mi egy jó alapozást megközelítene. 
A zuzóköpü homlokán durva vasrácsozat van alkalmazva, a melyre az összezúzott
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rüket. Meg kell jegyeznünk, hogy azon kívül, amit élelmükre és a sok pálinkára 
költenek, az oláh bányász kiadása mégis kevés. Házadót általában nem fizet, mert 
csak fakunyhóban lakik ; tűzifát pedig az erdőből kap. Ruházata lehető legegyszerűbb 
és legolcsóbb, van durva dolmány nadrágja otthonn szőtt szövetből, széles bőrtüszőt 
visel derekán, sok zsebbel, gyakran inget sem visel. Télen egyszerű birkabőr-köd- 
ment hord s úton ezt gyapjával befelé fordítja. Alsó lábszárát s lábát gyapjúkapczába 
csavarja, bőrbocskort visel, szijjal erősítve lábához csizma helyett, mi csak a 
tehetősebbeknek van. Házuk durván négyszögletesre faragott fából van építve s 
hézagai agyaggal kitapasztva; a háztető zsindely, kémény legtöbbnyire nincs, hanem 
a földnek kissé kiemelkedettebb részén rak tüzet, s a füst megtalálja a maga útját 
a háztető zsindelyein vagy hasadékain keresztül. Ezen nép élete kétség kívül nagyon 
nehéz és ámbár a család nem nagy, de az amit télen szükölködés s betegség 
következtében szenved, gyakran borzasztó.

* Azon bányákban, hol sok szabad arany fordul elő, a munkások a lopást 
széltéban gyakorolják, daczára minden alkalmazott elővigyázatnak. Abrudbányán és 
egyéb helyeken, igen sokan vesznek aranyat és arany ásványt, olyan árakon, melyek 
mellett nekik igen nagy a hasznuk, de a szerzés módjáról nem tudakozódnak.

F öldtani Közlöny, X V III. k*t. 1888. (167) 15



2 2 6 AZ ER D ÉLY I ARANYBÁNYÁSZAT.

érez egyszerűen bejut egy föld ásott s deszkával béllelt gödörbe. Az érczet előbb 
kalapácscsal törik szét, míg annak nagysága köbhüvelyknél nem nagyobb, és 
akkor a köpübe dobják. A zuzónyilak 20—30 ütést tesznek egy perez alatt. Tizen
két zuzónyil egy tonna követ 24 óra alatt dolgozik fel. A zuzóban a vízi kereket 
napjában egyszer megállítják és akkor a köpüt kitisztítják; az eltávolított anyagot 
egy durva rostába teszik és a mi azon keresztül nem megy, visszadobatik a zuzó- 
köpübe. A maradékot gondosan összeszedik, hogy a benne lévő aranyat kiválasz
szák, mert a zúzóvas lassúsága, csekély esése s egyéb tökéletlensége következtében 
az arany legnagyobb mennyisége a köpüben marad vissza. A zúzott anyagot 
a gödörből időnként kiássák és egy lejtős deszkán mossák, melynek végén egy 
kisebb deszka van bevonva posztóval, hogy azon a pyrit és arany visszamaradjon. 
A pyrit, miután attól iszapolás által annyi szabad arany lett elválasztva, a mennyi 
csak lehetséges, a kincstári kohókba küldetik, miután abban még lekötött arany 
van. Az iszapolás által nyert por-aranyat kevés higanynyal egy kis vas- vagy kőmo
zsárban dörzsölik és miután a még visszamaradó pyritet vízzel eltávolították, a 
foncsort hevítik. Az így nyert arany finomsága körülbelül 16—17 karat. Azután 
eladják a zalathnai kincstári hatóságnak vagy más abrudbányai helyi kereskedő
nek vagy máshová. Az arany e feldolgozásának módja kétségkívül nagyon töké
letlen s jelentékeny mennyisége a szinaranynak mindenesetre az iszappal megy el, 
azt azonban meg lehet kapni némely patak homokjának mosása által és a régibb 
alluviál aranytól megkülönböztethető az által, hogy feltiinőleg világosabb színű.

A munkáltatás költsége azonban nagyon csekély, 1 frt (1 s. 8 d.) naponta 
valószínűleg fedezi a munka és javítások költségét egy 12 nyilas zuzónál. A beren
dezés költsége egy ilyen zuzóműnek nem halad meg 200 frtot (16 £), ámbár 
néha a vízjog 1000 frt (80. <£)-ra van becsülve.

A concentrált pyrit elválasztva, mint mondva volt, a zúzott éreznek körül
belül 2%-át teszi és aranytartalma Abrudbánya környékén tonnánként 60—120 gr. 
(2—4 ozs.), hozzávéve a körülbelül kétszer akkora mennyiségű ezüstöt. Ha ele
gendő gazdag, hogy megérdemelje a további feldolgozás és viteldíj költségeit, 
akkor ökrös szekereken a zalathnai kincstári olvasztóba küldik, még pedig 
némelykor 30 mfd.-nyi távolságra eső bányákból is.

Zalathnán az érczkikészítés jelenleg alkalmazott módja a következő : a pyri
tet kiterítik és keverik, azután vesznek belőle próbát a kémlet számára, melynek 
alapján a tulajdonos az abban talált arany és ezüst után kap fizetést, levonva a 
kikészítési költséget, a mi átlag 45 frt, mihez még a kémlelés csekély költsége 
is járul.

Az anyagot, mely nedves és még mindig sok quarzot tartalmaza tökéletlen 
iszapolás következtében, pörkölő kemenezék tetején szárítják. Most a BoDE-féle 
szabadalmazott pörkölő kemenezéket használják. Ezek bizonyos számú és egymás 
felett álló keskeny kamarákból állanak, közöttük vékony tűzálló téglákból készült 
lapokkal, egymásba nyílnak váltakozó végeiken, úgy, hogy levegő benne előre is 
hátra is haladhat, míg végre a legfelsőben egy kürtőn át kijut. Minden emeleten 
kis ajtó van, a melyen keresztül a munkás a pyritet kavarhatja és miután egy 
emeleten négy óráig veszteglett, az erre szolgáló nyíláson a legközelebbibe kotorja 
le. Az idő úgy van beosztva, hogy a legalsó emeletbe érve, a pörkölés meglehetősen 
be van fejezve, a kénből csak egy nagyon kevés mennyiség 5—6% hagyatván
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vissza. Tüzelő anyagot nem alkalmaznak, a legutolsó kamara tartalékának hősége 
elegendő, hogy a legközelebbi adagot hevítse. Négy olyan kemenczéből álló cso
port 372 tonna pyritet pörköl meg 24 óra alatt s a költség tonnánként 1 frt.

A pörkölt pyritet mintegy 6% ólomoxyddal és a kovasav pótlása szempont
jából egy kis mennyiségű nyers érczczel keverik, azután kis olvasztó kemenczékbe 
teszik, bükkfaszenet használván tüzelő anyagul. A kemencze átmérője 39 hüvelyk, 
magassága 13 láb, három szélcsővel dolgoznak és a nyomás vagy 5 hüvelyk víz
oszlopnak felel meg. Az ólomoxyd fémállapotba menvén át, a kemencze fenekére 
szivárog le, magához vivén az aranyat és ezüstöt; lionnét 2 7 2  órai időközökben 
kibocsátják. A salak, főleg vassilicat, folyvást folyik le a felső salaknyiláson. 
Az ólommal egy csekély mennyisége a vas- és rézkénegnek is eltávozik, mit utólag 
a réz kidolgozására fordítanak; de általában csekély jelentőségű a rézkéneg jelen
léte az érczekben. Az ólmot azután az tízőszéren mint oxydot eltávolítják s a 
visszamaradott arany-ezüstöt pedig Körmöczre küldik szétválasztás végett. Zalath- 
nán van egy kis chemiai gyár, melyben a hulladékot értékesítik. Egy részét a 
sulphur-dioxydnak a pörkölő kemenczékből, fölhasználják a szokott módon kénsav 
készítésére. A vas- és rézkéneget porrá törvén, kénsavval öntik le ólommal bélelt 
gödrökben és a kifejlődött kénliydrogént a pörkölő kemenczékből elillanó sulphur - 
dioxyddal együtt egy toronyba vezetik, melybe téglatöredék van helyezve, melyre 
calciumchlorid-oldatot folyatnak. A bekövetkező vegyi hatás részleteiben bonyoló
dott, de a végeredmény a kén, calciumsulphat és sósav képződése."' A kén- és 
a calciumsulphát a fenékre esnek, eltávolíttatnak és szárítás után a ként olvasztás 
által elválasztják, a hydrochlorsavat közömbítik mészszel, hogy friss calciumclilori- 
dot kapjanak. A kénsavas vas oldatába vastörmeléket tesznek, hogy a netalán 
benne lévő réz kiváljék; azután pedig kristályítják.

A zalathnai olvasztókon kivül voltak a kincstárnak olvasztói Offenbányán 
és az Aranyos völgyben ; s Hondóiban Déva közelében, azon czélból, hogy a szál
lítás költségeit megkiméljék és így a szegényebb tartalmú kénesérczek feldolgo
zását is elősegítsék, de rossz gazdálkodás és más okok folytán megbuktak és most 
egészen elhanyagolt állapotban vannak; de kétségtelen, hogy gazdaságosabb 
kezelés és újabb metallurgikai eljárással ismét haszonnal dolgozhatnának.

Vitatkozás. Az elnök azt mondta, nagyon érdekes értekezés volt a mit hal
lottak és jóllehet a formai vitatkozás más alkalommal történik meg, mégis ha 
valakinek szándéka volna, valami kérdést intézni, az a szerzővel közöltetni fog.

L e b o u r  tanár azt mondta : távol lévén Mr. L i v e i n g  s  nem lévén itt azon 
példányok, melyekre értekezésében hivatkozik, bátor volt nehány aranypéldányt 
hozni ugyanazon bányákból. E példányokban nagyítóval tisztán látszik, hogy az *

* Ismeretes hogy SO2-PSH2-I-H2O ként és pentathionsavat ad, így 10 H2 
S4- lOSCh+nEhO^lOS-t-jn-hSJIEO-f-EhíSsOs; és hogy HaSsOß könnyen esik szét SO2 
és thSCU-re. A calcmmchlorid nagyon valószínűleg hat a pentathion-savra és ilyfor- 
mán: 2Ca,Cl2-(-2H2Ö506= 6S-4-2CaS04-l-4HCl-f 2SO2, de SO2 kiszabadulván a 2-ik 
reaetió által ismét hat az új SEh-re és így tovább. Bármi is legyen a hatás, annyi 
világos, hogy a calciumsó a vegyi folyamatban jó szolgálatot tesz.
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arany kristályokban van kiképződve; az aranyat tekintve ez az egyik legérdeke
sebb oldala a leirt vidéknek. A kristályodás tisztán látszik tökéletes köbökben, 
a mi igen szokatlan jelenség úgy Ausztráliában mint Kaliforniában vagy bármely 
más egyéb jól ismei’t aranyvidéken. Érdekes továbbá, hogy ez az arany, miként 
Mr. L i v e i n g  is mondotta, Verespatakon a calcit társaságában is fordul elő. Bri
stolon is találtak kis mennyiségben aranyat, mészkőben (Mountain Limestone). 
Nagyon kívánatos volna ilyen értekezések tartásánál, ha a szerző egyidejűleg pél
dányokat mutatna be, mert olykor a példányok magukban is mutatnának annyit, 
mint a mennyi rólok írva van. Nagy örömmel hallgatta az értekezést s hiszi, hogy 
azt majd örömest olvassák, kinyomtatva a «Transactions»-ban.

Mr. S t e p h e n s o n  köszönetét indítványoz Mr. LivEixo-nak értekezéséért, 
melynek megírására ő ösztönzé vala az előadót. Ismeretes volt előtte, hogy 
Mr. L i v e i n g  nehány hónapra volt a leírt vidékre kiküldve és hogy képes volt róla 
hiteles tudósítást adni. Ezen nyomott időkben nagyon jó tudni, hogy hol lehet 
még egy kis aranyat találni és azzal zárta be Mr. L i v e i n g  értekezését «okszerű 
és takarékos kezeléssel és modern metallurgiai eljárással kétségkívül haszonnal 
lehetne azon bányákat művelni». Szeretné a fiatalabb tagokat arra figyelmeztetni, 
hányszor történnek ilyen bányáknál czéltalan kiadások. Ha megelégednének csak 
kis haszonnal és nem költenék el egyszerre egész tőkéjüket, ily bányákat nagyon 
sokszor eredménynyel lehetne művelni; de ha az egész tőkén egyszerre túladnak, 
akkor megeshetik, hogy a kezelési összeg hiányában hasznot húzni nem lesznek 
képesek.

Elnök: nagy örömmel hallgatták mindannyian ezen figyelemre méltó érte- 
zést. Nagyon érdekes, nemcsak benső értékénél fogva, hanem azért is, mert egyik 
benső tagtársuktól származik. Bátran mondhatja, hogy Mr. L i v e i n g  még fiatal 
tagja társaságunknak, s egy időben hivatalos összeköttetésben állt társaságukkal, 
midőn a «Mechanical Ventillation Comitte» bizottság tagja volt. Volt értekezésé
ben nehány kiváló' érdekű pont. Az egyik az aranybányamunkások alacsony bére, 
a másik az olcsó vízi erő ott helyben. Ennek eredménye az, hogy ott mívelhető 
olyan aranybánya is, mely magát Angliában épen nem fizetné ki, hol a napszám 
4—5-ször oly magas, és a hol vízi erő helyben nem áll rendelkezésre. Egy másik 
pont, mi szerinte kiváló fontossággal bir, volt az értekezésben, s a miről előtte 
még tán senki sem szólott: azt hiszi nagyon érdekes volna különösen mai nap- 
ság, ha mindenki a bányaengedélyezési rendszer vázlatát is bele foglalná érte
kezésébe. Európának majdnem minden részében, ha ugyan nem az egész vilá
gon, Angolországot véve csak ki, a bányák a Koronához tartoznak; és — a 
mennyire tudja, úgy beszél, ha valaki jobban tudja, javítsa ki — első esetben 
nagyon kis összegért szokták adni az engedélyt. Azt hiszi, hogy Mr. L i v e i n g  által 
említett esetekben a díj nem volt több mint 6 s. 8 d. és hogy nem volt egyéb, 
mint egy egyszerű lekötés, hogy az engedményes a bányát művelni fogja; ha 
valaki felhagyott' az engedélyezett bánya művelésével az engedélyt elvesztette. 
Az engedélyek igen kicsiny telkekre szólották, és ennek az volt az eredménye, 
hogy átlag kis területen igen sok engedményes volt. Ha esetleg jött egv társaság 
a szükséges tőkével, hogy fejleszsze a bányáit, zavarba jött az engedményesek 
nagy száma miatt, kiktől egyenként kellett engedélyeiket összevásárolni. Másik érde
kesség az volt, hogy hallott olyanokról, kik nem tudták felfogni, hogy olyan
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bányák művelésekor, melyek a Koronához tartoznak, hogy van, hogy nem kellett 
királyi dijat fizetni. Ez így lehetett, míg az első engedélyt adták, mert alig, hogy 
kipróbálták a bányát, az engedélyt eladták valakinek egy marok pénzért vagy 
királyi taksáért («royalty rent») s így sok kézen ment át az engedély, míg annak 
jutott a kezébe, ki tényleg műveltette a bányát. 0  Spanyolországban ismer egy 
rézbányát, a hol a mostani társaság királyi taksa fejében 4 s. 2 d. fizetett tonnán
ként. Ismételve köszönetét szavaz Mr. LivEiNG-nek, s reményű, hogy a fiatalabb 
tagok sem feledkeznek meg s majd szintén küldenek be ilyen érdekes értekezése
ket, — valahányszor hasonló kiküldetésben részesülnek.

D k. Szabó József.

BEITRAG ZUR KENNTNIS» DER ERZLAGERSTÄTTEN
BOSNIENS.

( Im Aufträge des k. u. k. gemeinsamen Ministeriums in Wien verfasst von 
B r u n o  W a lte r ,  k. k. Oberbergrath. Mit einer Karte und 38 Abbildungen. 
Herausgegeben von der Landesregierung für Bosnien und Herzegovina 1887.)

Ezen 222 lapra terjedő kitűnő szakértelemmel írt bányageologiai tanul
mány az occupált tartományok bányászati viszonyainak hű képét nyújtja, megis
mertet velünk egy eddig még teljesen ismeretlen volt régi bányavidéket és számos 
értékes támpontot szolgáltat a nagyrészt parlagon heverő bányaiparnak újból való 
felélesztésére. A tudományos alapon fekvő és gyakorlati adatokkal kiegészített 
munka kiváló gyakorlati értékkel is bír végre azért, mivel hivatva van az ott elhe
lyezést kereső tőkének az irányt megjelölni, mely szerint az újból felkarolandó bá
nyászat sikeresen eszközölhető volna. Mindez indított arra, hogy e könyvet tisztelt 
olvasóinknak részletesebben bemutassuk.

Az ősrégi bányászatra vonatkozó hagyomány volt az indító ok, hogy a közös 
minisztérium mindjárt az occupatió után figyelmét ezen iparág felelevenítésére 
fordítsa.

Bosznia és Herczegovina földtani felvétele már 1879-ben vette kezdetét, és 
e munka a bécsi cs. kir. birodalmi földtani intézet tagjai által rövid idő alatt be is 
fejeztetett.

1880-ban véghez vitt terjedelmes és részben kedvező bányageologiai kuta
tások alapján, alakúit 1881-ben a «Bosnia» czímű bányatársulat, melyben a kincs
tár is részes. E bányatársulat a kincstár által megkezdett munkálatokat foly
tatta és azokat az úgynevezett boszniai érczhegységre kiterjesztette és pedig oly 
eredménynyel, hogy lefejtésre méltó feltárások is sikerűitek u. m .: Dubosticán 
chromérczekre, Cevljanovic-én mangáné rezekre és Cemernicán Fojnica közelében 
antimonérezekre. A társulat kutatásai még egyéb pontokra is kiterjedtek, így kü. 
Ionosén Srebrenica és Máj dán körül kimerítő kutatások által a boszniai érczelőfor- 
dulás megítélését illetőleg értékes tapasztalatok birtokába került. Ezen tapasztalatok 
átnézetes és egységes összeállítása a «Bosznia» bányatársulat előbbi igazgatójára
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Walter Bruno főbányatanácsosra bízatott azon meghagyással, hogy a boszniai 
érczelőfordulás körül gyűjtött bányageologiai adatokat Bosznia új táborkari 
1 : 150,000 méretű a cs. és k. katonai földrajzi intézet által 1 : 300,000 méretre 
kisebbíttetett térképre átvezesse. E térkép a hozzá való részletes magyarázó szö
veggel együtt képezi jelen megbeszélésünk tárgyát.

Szerző a boszniai érczfekvőhelyeket következő csoportokra osztja:

Üledékes érczfekvőhelyek: vízoldatokból származó csapadékok.
1. Pátvas, vascsillám és barnavaskő.
2. Kénkovandok.
Eredetileg vízoldatokból képződött rétegek, melyek később metamorphosa által 

megváltoztattak:
3. Veres- és barnavaskövek.
A varesi vaskődússág és annak ipari jelentősége.
4. Bézkovandok a Lmjakovo hegységben Máj dán mellett.
5. Mángánérczek a triasformatióból.
6. Mángánérczek Ivanjskánál a flyschben.

Törmelék-fekvőhelyek.
Mángánérczek Vranjkovoe mellett.
7. Aranymosások.

Üregkitöltések.
Valóságos telérek tömeges kőzetben.

8. Ezüstérczbányászat Srebrenicán.
9. A régi aranybányák a Vratnica planina Rosiny, és Radovina hegyeken és 

a Zlatan patak vidékén.
Valóságos telérek palás kőzetben.

10. Antimonbányászat Cemernica Fojnica mellett.

Kisméretű repedések és hasadékok kitöltése, másodlagos szakadmányok.
11. Ezüsttartalmú fakóérczek Kresevon és távolabbi környékén.
12. Higanyérczek a Zei hegységben, a Pogorelican és az Inacon.
13. Különféle ólomezüst előjövetelek.

Átváltoztatott erezek.
14. Chromérczek a serpentinekben.
A megvizsgált terület 252 Km. hosszú és 52—75 Km. széles. ENy-ról Ban- 

jalukától DK-re Srebrenicán át 21—9 hóra szerint Bosznia közepette a szerbiai 
határig húzódik. EK-i széle Banjaluka, Tesanj, Maglaj, Kladauj, Vlasenica, Lju- 
bovija, D-i széle pedig Dragornj, Podrasnica, Gorica, D.-Vakuf, Bugojono, Tarcin, 
Rogatica és Visegrad helységek által jelöltetik meg, mintegy 16,000 négyszög 
Km.-nyi területet fedvén.

Ez teljesen magába foglalja Bosznia érezterületét és pedig nevezetesen az 
úgynevezett érezhegység paláozoi és eruptiv kőzeteit, úgymint a feltört paláozoi 
palákat ezüstteléreket tartalmazó eruptivkőzetekkel Srebrenica mellett, továbbá
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a triashoz tartozó mángánérczlerakódásokat a terület közepén és a chromércz- 
kiválásokat a serpentinben ennek ENy-i határán.

E területen kívül az éreznek alig mutatkoznak nyomai és lefejtésre méltó 
mennyiségek nem fordáinak elő'.

Az érczfekvőheiyek a geológiai térképen oly módon tüntettettek ki, 
hogy azoknak elterjedése a csapás irányában lehetőleg kifejezésre jöjjön. Azon 
érczfekvőhelyeknél, melyek messzire terjednek, úgy mint a srebrenicai ezüst- 
telérek, a civljanovici mángánfekvőhelyek, a varesi vasérczelőjövetel stb. nem
csak a csapás hossza, hanem lehetőleg a vastagság is mérték szerint vezette
tett a térképre. A csekélyebb kiterjedésű érczelőfordulásokat nagyobb mértékben 
kellett feljegyezni, hogy azok a térképen egyáltalán kifejezésre juthassanak.

Magától értetődik, hogy minden érezfekvőhely azon formatióba van beve
zetve, melybe tartozik, mi által oly képet nyerünk, melyen az egyes formatiók 
fontossága és értéke az érezvezetést illetőleg, azonnal szembe tűnik.

1. Pátvaskövek, vascsillám, vörös és barnavaskövek.
Boszniában sok a vaskő, mely az ország legészaknyugatibb részében és pedig 

a banjalukai, prijedari, sanskimosti, kostajnicai; továbbá délen a fojnicai és viso- 
koi kerületekben van felhalmozva és pedig összesen 54 vaskőbányában.

A boszniai vaskövek minősége átlagban jó, és árúd- és szerszám vas az occu
patio előtt nem csak az országban kelt el, de kiviteli tárgy volt Szerbiába is. A bosz
niai kaszák még ma is igen keresett kiviteli czikket képeznek.

Mióta a brod-serajevói vasút az országot idegen vassal bőven ellátja, sőt 
elárasztja, a régi primitiv boszniai vasipar hanyatlásnak indiíl. A kevés, mívelésben 
levő vagy egyáltalán felemlítésre méltó vaskőbányák közül kiemelendők a 
következők :

A busovacai vaskőcsoport, mely Busovaca helységtől délre esik ; e vaskő 
phyllitekben fordúl elő és a mellékkőzet rétegezésével párhuzamos lerakódásokban 
mutatkozik a palákban, melyek alkalmasint már a kristályosakhoz tartoznak. 
A kupresi bamavaskőbányában palás, középminőségű barnavaskövet törnek, mely
nek folytatását a gologlavicai phyllitekben előforduló barnavaskőtelep képezi. Ily
nemű barnavaskő még Ivanovicán és a régi ostroi és smerceviai barnavaskőbá- 
nyákban fejtetik. Mindezen vaskövek Busevaca-tól délre a phyllitekben, egynemű 
színtájban rakódtak le. Dusina helység mellett a phyllitekben vascsillám fordúl 
elő ; ezen vasércz előjövetel csapása a Dusina patakkal párhuzamos irányt követ és 
1300—1400 méternyi vonalon a Dobra voda és Osoje nevű bányák által consta- 
tálva van. Helyenként a vascsillám vörösvaskőre vagy barnavaskőre változott át.

A fennt elősorolt érczelőjövetelt azon képződésekhez számítjuk, melyek víz
oldatokból lerakodtak, ide tartozik még az arany- és ezüsttartalmú kénkovand 
Bakivici és Scitovo mellett.

2. Kénkovandok.
A rakivici kénkovandbánya 5 Km.-re délre esik Fojnica városától a Gvoz- 

djanka jobb lejtőin ; az 1—2 méter vastag kénkovandpad agyagpalákban betele
pedve 21 h csapás mellett dél-nyugati 60°-nyi dtílést mutat; a selmeczi vegy- 
elemző hivatal 1883-ban 0,0015°/o arany-ezüstöt talált e kovandokban, egy másik 
elemzés pedig 100 Kg.-ban 0-8 gr. aranyat.

Ezüstbányák Scitovoban. Ezek Fojnicától a völgy jobb partján 10 Km.-re
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lefelé a Kiseljakra vezető út mellett vannak. Az ezüstércznek anyakőzete agyag- 
csillámpala, mely Fojnicától délre ezüstfehér csillámtalkpalába és fekete agyagpa
lába átmegy, ez utóbbiban fekete kovapalák is fordulnak elő, különösen Masin mel
lett, hol a scitovoi bányák egy kis terraszon a Zeljeznica patak színe fölött vagy 
30 méter magasságban vannak, a patak jobb partján a régiek műveletei vagy 
100 méter hosszú vonalon 4 hóra szerint követhetők. Valamennyi bánya valószínű
leg az ostruznicai ezüstbányához tartozott, mely Jirecek. szerint a XIV-ik század
ban miveltetett. Vöröses mágneskovand is találtatott e bányában, és ez teljesen 
hasonlít egy mágneskovandtelephez, mely Borsabánya mellett a Kolbuvölgyben 
Mármarosban látható.

3. Vörös- és barna vaskövek.
Ide tartozik a fojnicai vaskőcsoport, mely 0*8 Km. dél-nyugatra Fojnicától 

egy hatalmas agyagpalába beágyazott paläozoi mészkőpadban fordul elő. A Kriz, 
Tocilo, Kamenica és Fojnica mellett levő vasköveket nagyszerű külfejtésekben és 
bányákban mívelték, 700 m. délre a Ferencziek szerzetétől. Amészpadban ezen vas
kövek hatalmas átváltozási folyamatoknak eredményét képezik, a vaskő az agyag
pala és mészpad fekvő határában 10—20 m. vastag és 260 m. hosszú barnavaskő 
kiválásképen mutatkozik. A külszínen e vaskő likacsos, könnyű, csillámos, beljebb 
átváltozik odoros, tömeges nehéz barnavaskővé és végre kérgesen elvált vesealakú 
haematittá ; nem ritkán ankerit is mutatkozik. Oly aknák hányóin, melyek a vas
kőnek mélységben való feltárását czélozták, előfordúlnak mindazon ásványok és 
elmállási termények, melyek a Kresevoci fakóérczelőfordúlást jellemzik, ú. m. fakó- 
ércz, rézkovand, kénkovand, ankerit és kevés súlypát, végre mint elmállási termé
nyek malachit és lazurit. Itt tehát egy hatalmas metamorphosa eredménye előtt 
állunk. A fakóércztartalmú ankerit lerakodásból a paläozoi lueszekben, elmálás és 
kilúgzás folytán a rezes részek eltávolítása által igen jó minőségű ú. n. vaskalap 
képződött, mely a fojnica-vidéki vasiparnak sok éven át kitűnő nyersanyagot szol
gáltatott. Ezen elmállási öv csakis 25—30 m. mélységig terjed, hol azután a vaskö
vet az eredeti ásványok, úgymint fakóércz, ankerit stb. felváltják, melyek azon
ban az eddigi tapasztalatok szerint ép oly kevés bányászati éi’tékkel bírnak, mint 
a hasonló érczek Kresevo-nál. A paläozoi palákba berakodva még a dusinai vaskő
csoport van említve, hol Sarman és Kosuta körűi paläozoi mészpadban vörös vas
kövek fordúlnak elő ; e vaskövek szintén az ankeritnek vörösvaskővé való átváltoz
tatásából keletkeztek. Említésre méltó itt még a varesi vasérczelőjövetel és ennek 
ipari jelentősége. Vares, Bosznia régen híres'vasvárosa, a Stavnja völgyben fekszik 
27 Km. északra a boszniai vasiít Podlugovi állomásától. Az occupatióig a varesi vas 
nagy szerepet játszott és kitűnő minősége miatt nem csak az országban, de Szer
biában is igen keresett volt. E vaskő bányageologiai viszonyai röviden a következők :

A Stavnja folyó felső folyásának alapját túlnyomólag tömegesen elvált trias- 
meszek képezik, melyeknek összefüggése némely ponton öregebb kőzetek, ú. m. 
werfeni palák és paläozoi rétegek által félbeszakíttatik. A paläozoi palák főfeltörése 
Vares-nél van és ez tartalmazza a régen híres vaskőtelepet.

A paläozoi kőzetek szürke, újjnyi vastagságú, réteges agyagpalák, chlontos, 
talkos mészpalák és sárgás-szürke, rétegzett meszeli.

A trias és paläozoi kőzetek valamennyi rétegei a műliez mellé csatolt és az 
érczfekvőhelveket ábrázoló földtani térkép szerint KDK-tŐl NyÉNv-felé vonóinak

(174)

2 3 2



BOSZNIA ÉR CZFEK VŐ HELYEI. 2 3 3

és északkeleti 40—85 foknyi dtílést tüntetnek elő ; ugyanezen dűlésirányt a Va- 
resi vaskő is mutatja, mely a mellékkőzettel concordansan van berakódva és így 
tehát megfelel egy valóságos ércztelepnek.

A varesi vasércztelep Vares városon alul a Stavnja völgy által két szárnyra 
osztatik ; a nyugati 1100 m.-re megszakítás nélkül követhető és rajta a következő 
bányák vannak: Saskidol, Smreka és Slatina. Keleti szárnya pedig 500 m. meg
szakítással 2800 m. ismeretes és rajta csak egy pár jelentéktelen bánya van a 
drozkovai begy tetején; a vásároznék bányászatilag értékesíthető vastagsága 30—60
m. között váltakozik. A teleptömeg túlnyomólag vörösvaskőből áll és a bamavaskő 
némely helyt, a kibúvópontokon, vörösvaskővel körülvéve mutatkozik ; a vörösvaskő 
réteges, palás vaskövek, pados vörösvaskövekkel váltakoznak. A palás vörösvaskö
vek gyakran a leggazdagabbak, a pados vörösvaskövek sötétkék színt mutatnak 
és nagyobb mésztartalmúknál fogva igen keresettek.

Következő elemzés mutatja az érczek minőségét.

D r o z k o v a c i v ő r ö s v a s k ő . D r o z k o v a c i b a m a v a s k ő ,  V ö r ö s v a s k ö  S m r e k á r ó l .
a b c d e

(a é s  b  fő é r c z e k , c , d  é s  e h o z a g é r e z e k .)
Yasoxyd ... . 77-44 75*84 71-14 71-57 85-15
Mángánoxydul 2‘26 1-20 3-33 6-00 3*66
Kovasav 12-28 16-80 8-97 10-63 2-47
Agyagföld ... 1 -36 1 -76 3-00 3-26 1-18
Mészföld ... ... ... 1-01 2-61 0-44 1-63 3-42
Magnesia nyoma nyoma nyoma
Kén _ ... ... ... Ü-20 0-14 uyoma 0-25 0-06
Foszfor ... ... ... 0-16 0-12 nyoma 0-11 0-1-5
Izzitási veszteség 5-27 1-51 12-98 6-51 3-88

99-98 99-98 99-86 99-96 99-97

Bronzeni Máj dántól nyugatra a földtani térképen paláozoi palákat látunk 
megjelölve, melyek észak-nyugotra húzódnak és sok vaskövet tartalmaznak. Ide 
tartozik a barnavaskőelőfordulás Krivaja mellett, a prjedori kerületben és a 
Hut-Vujaca nevű vaskőbánya. A kresevoi vaskőcsoportba való vasérczek azon lue
szekben fordulnak elő, melyek a fakóérczeket tartalmazzák és melyek márMojsiso- 
vics és H ehbich geológusok részéről paláozoi lueszeknek mondattak ; a vasköveknek 
egy része a fakóérczíekvőlielyek ú. n. vaskalapját képezi. Ide tartozik : az Inac-liegyi 
bánya az Aguntei barnavaskőbánya és a vörösérczfekvőliely Borovica mellet'.

4. Rézkoraiul a Sinjakovo hegyen Majdan mellett.
A majdani rézkovand paláozoi palákban betelepedve Jezero helységtől 6 Km. 

nyugatra van, de nem azon széles paláozoi palavonulatban, mely Tarcintől Kljucig, 
DK-ről ENy-ra húzódik, hanem e paláknak egy aránylag kisebb feltörésében 
a Sinjakovo hegyen. E feltörés háromszögű, werfeni palák által van szegélyezve 
és több helyen quarztrachyt és diabas által átszelve. A kovandbányához közeled
vén mindinkább fekete kovapalákat találni, és az agyagpalák gráfítosokká lesznek. 
A rézkovandbányától a Pliva völgybe vezető út Tankovaé faluig werfeni homok - 
kövön és meszeli halad, melyben Posydonomya Clarai, egy turbo (recte costatus 
Haueri) és egy ceratit találtatott.
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A paläozoi kőzetek czukorszemcséjű meszekből egy színtájt képeznek, melyek 
a kresevoi meszekkel egykorúak lehetnek, miután ugyanazon érczeket tartalmaz
zák ; egy mélyebb színtáj agyagpalákból áll. Az utóbbiak feketék és szürkefeketék, 
vékonypalásak és lágyak, kovaföld felvétele által azonban padosokká és szilárdakká 
lesznek, gráfitos agyagpala berakodásokat tüntetvén föl. Ezen agyagpalaszíntáj 
az érczvívő kőzet: pátvastelepekkel, szórványosan réz- és vaskovanddal.

A Sinjakovo hegyen levő érczfekvőhely a Smrdelac hegység északi oldalán 
KNy-ra 400 m.-re húzódik és ezen hegyrészben igen nevezetes rézkovandbánya van.

Az érczfekvőhely vonulata az agyagpala-rétegekbe concordansan van be
ágyazva és eddig három hatalmas érczfekvőhely ismeretes. Eézérczekben a legdú- 
sabb ezek közül, a főérczfekvőhely, az érczvonulat fekvőhatárán; 8 meterrel feljebb 
a második igen pátvasdús fekvőhely következik; e fölött pedig ismét 18 méterrel 
magasabban egy harmadik, a feltáró pontokon vascsillámmá átváltozott ércz
fekvőhely.

A Bosnia-bányatársulat eddig csak a főfekvőhelyeken eszközölt nagyobb 
szabású feltáró munkálatokat, melyek által a sinjakovoi rézkovandbányában KNy-ra 
280 méter hosszú vonalon dűlés szerint 30—60 méter szélességgel és 2 méternyi 
vastagságban a rézércz megvilágítható.

5. Mángánérczek a triasformatióban.
A mángánérczek előfordúlása e formatióban kétféle : a) a werfeni palákban 

(alsó trias) a cevljanovicei kerületben és Zdrince mellett.
b) A vranjkovicei töredék-fekvőhelyek.
A werfeni palákban Cevljanovicén mutatkozó mángánérczek nagy kiterjedé

sűknél fogva Boszniára nézve bizonyos ipari tekintélylyel bírnak.
Mint a térképen látni, a werfeni palák Bosznia délkeleti részében nagy ki

terjedésben lépnek fel és úgy mint a többi formatiók a boszniai hegységek emel
kedési irányában DK-DNy-felé vonúlnak, több ponton mángánérczek nyomait 
tüntetvén elő. Igen nevezetes azon körülmény, hogy a bányászatilag értékesíthető 
mángánérczmennyiség csak ott találtatik, hol a werfeni pala a boszniai hegységek 
feltörési irányát elhagyja és DNy-EK-re átcsap, a mi pedig épen Cevljanovicénél 
észlelhető.

Ezen mángánérczformaitó alapja vékonypalás, pados, márgás mész, mely a 
Ljubinában fel van tárva. Agyagpalaféle kőzetek nem mutatkoznak ; csapásuk 
24—1 bora felé tart igen meredek keleti dűlés mellett.

E legmélyebb réteg fölé tömeges meszek encrinitekkel rakódnak a triasmész 
typusával; közvetlen ezen meszekre következik a mángánérczformatió, mely tarka, 
vörös, zöld, sárga homokkövekből áll, gyakran jaspisrétegek kíséretében. A tarka 
palák előjövetele jellemzi a bányászatilag értékesíthető mángánérczfekvőhelyeket. 
A tarka palák hihetőleg a werfeni színtájhoz, ugyanazon rétegcsoporthoz mint a 
triasmeszek tartoznak.

A mángánformatió tektonikájának bemutatásánál ki nem szabad felejtenünk 
a melaphyrt tufáival, mely Vares-nél és több egyéb ponton a werfeni palák szín- 
tájában a felszínre kibúvik.

6. Az Ivanjskánál aflyschben előforduló mángánérczelŐfordulással:
hely szűke miatt részletesebben nem foglalkozhatunk.
7. Az aranymosások;
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Gornj, Yakuf és Lusva mellett pedig jelentéktelenek.
8. A Srebrenicai ezüstbánya.
A srebrenicai bánya (Srebro ezüst) Bosznia legnyugatibb részében van, majd

nem a Drina mellett és így a szerb határ közelében Serajevotól lóháton két nap 
alatt ide érkezhetni; ezen utazás fele a rideg Romanja planina triasmeszekből 
álló karstféle hegy fensíkján vezet keresztül.

Ylasenica város mellett vége szakad a mészformatiónak, innen alászállunk a 
termékeny Jadarvölgybe, mely werfeni palákba van bevésve. Egy 30 Km. hosszú és 
2*5—3 m. széles kavicsolt úton, mely nagyrészt könnyű szekerekkel is járható a 
Jadar és Krizevica közötti vízválasztóig jövünk, mely a trachytot körülvevő paláozoi 
palákból áll.

A srebrenicai és zvomiki eruptivkőzetek tarka változatossága, a Gornja és 
Dolnja Tuzlai sóra való furómunkálatok meg a krekai kőszénbánya megszemlélése 
úgy a geológust mint a bányászt ezen út fáradalmaiért kellően kárpótolják.

Fontos archáologiai leletek kétségtelenné teszik, hogy Srebrenica már a ró
maiak idejében kiváló szerepet játszott, miután egy Gradina mellett talált emlék
kövén olvassuk, hogy Srebrenica már időszámításunk első századaiban egy római 
magas bányahivatalnoknak székhelye volt, melynek hatásköre egész felső Stiriáig 
terjedt.

Habár a nyugati római birodalom megsemmisítésével ezen bányászat is 
tönkre ment, nagy jelentősége mellett mégis szól az, hogy a középkorban ragusai 
kereskedők e sokáig parlagon heverő bányászatot szászországi bányászokkal való 
felélesztésre érdemesnek tartották. Iirecek szerint Srebrenica a történelemben 
először ismét 1376-ban említtetik, akkor már erős ragusai telepítvény lévén. 
A XV-ik században e gazdag bányaváros a boszniai és szerbiai fejedelmek között 
véres harczoknak tárgyát képezte és tulajdonosát folyton változtatta. A bányák a 
bjelo srebrot (fehér ezüstöt) szolgáltatták, mely 1417 óta a gradinai pénzverőben 
értékesítetek.

A késő középkorban Srebrenica a legnagyobb bánya és kereskedelmi város 
volt a Száva és Adria között és a boszniai egyházkerület innen nyerte a «Bosna 
argentina» melléknevet.

J irecek szerint a srebrenicai bányászat körülbelül 200 évi üzem után a XVI-ik 
század elején ismét tönkre ment.

Az érczeknek elszegényedése alig volt ennek oka, mert úgy a rómaiak, mint 
a szászok nem csak egy pár telért míveltek, hanem egy hatalmas telércsoport le
fejtésével foglalkoztak, mely quarzpropylitekben 6000 m. csapásirányban, 800 m. 
szélesség mellett fel van tárva. A tapasztalat mutatja, hogy ily ércztelérek gazdag
sága oly mélységbe tart, melyet a régiek akkori hiányos segédeszközeikkel koránt
sem érhettek el.

A törökök invasiója sem volt az egyedüli ok, mert ha egy parlagon heverő 
bányászat hányóin nem találni érczstufákat és az újonan megnyitott régi bányában 
vagy 2000 méter hosszaságban a bányaszerszámoknak alig lelni nyomát, akkor e 
bányák menekülésszerű elhagyásáról szó sem lehet. A régi szászországi bányászok 
akkori tökéletlen segédeszközeikkel épen a bányamívelés lehetőségének határait ér
ték el. Nem birták többé a mélység vizeit legyőzni és bányamíveleteikben a kellő 
légcserét fentartani, de még a robbanóport sem ismerték, mert seholsem látni egy
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fúrólyuknak nyomait sem ; ehhez járult még a török uralom nyomása és nem lehet 
tehát csodálkozni azon, ha ily nehéz viszonyok között a vállalkozók e bányákkal 
ismét felhagytak.

A «Bosnia» bányatársulat ezen ősrégi bányadalom újból való megnyitása 
körül fáradozott.

Srebrenica részletes bányageologiai felvétele alapján kiderül, hogy az erup- 
tivkőzet Srebrenica körül quarzpropylit tömegét képezi, melynek hossza DK-ÉNy-ra 
14 és szélessége 9 Km. DK-felé ezen quarzpropylittömeg és a szegélyező agyag- 
pala a csapásirányra derékszög alatt elvágódik, mig ENy-felé több ágra oszlik. Azt 
a benyomást nyerjük, mintha DK-felé egy dislocatio a trachyttömeget elvágta volna, 
elősegítvén az eruptivkőzet íelhatolását és feltűnő azon körülmény, hogy a főércz- 
telérek csapása, ezen dislocatio vonalával párhuzamos 3 hóra szerint.

A tracliyttömeg EK-felé kristályos palák, D és Ny-felé pedig werfeni palák és 
egy helyen meszek (trias) által határoltatik ; az eruptivkőzet tehát legalább trias- 
korúnak látszik. Dr. Tietze és Dr. H erbich urak szerint a srebreniciai propylitek 
harmadkoníak és nagyon hasonlítanak a magyar és erdélyországi zöldkőtrachy- 
tokhoz. A trachyt meredek hegyoldalai éles és keskeny hegygerinczei és mélyen 
bevésett völgyei Srebrenica környékén igen festői tájképet nyújtanak. A kőzet 
kristályos földpát-alapanyagból áll, melyben quarzszemek, szarúfényle és vörös
barna vagy zöld csillám, továbbá apatitoszlopocskák és vascsillámkristályok mu
tatkoznak.

A kőzet vegyi összetétele a következő :

236

Kovasav .... ... _ 65-42'
Agyagföld ... _ 17-70
Vaséleg ... ... ... 5-50
Mész 3-38
Magnesia ___ ... ... 1-76
Izzitásivesztezég ... t-07
Alkatiak ... ... ... 5-17

100%
E kőzetek nagy részében kénkovandok vannak behintve.
Az ércztartalmú trachyt (quarzpropylit, zöldkő) szürke és kékes zöld, részben 

piszkos vagy vörösbarnás földpátanyagot képez.
A válfajok legtöbbje savakkal pezseg, és az eleinte tömeges trachytban 

elmállás következtében a golyós és pados elválás is jut érvényre.
A hatalmas Ivállaytelér vidékén Srebreniczán alul a Kreseviczában mint 

pados, a felszínnel párhuzamosan rétegzett kőzet tűnik elő, és a palákkal való érü
lésen oszlopszerű elválást is látni. A fekete érczmentes trachytokat szálban állóan 
ritkán találni, alapanyaguk felsites, és e kőzet a Gutinhegven Kapnikbánya fölött, 
Szatmár megyében előforduló trachytra emlékeztet.

A trachytfeltörés nyugati és északnyugati szélét a Srebrenicza mellett hatal
mas tracliyttufák szegélyezik.

A «palák», quarzit- és valóságos csillámpalák, öregebb sötét és még meg 
nem határozott korú paláozoi agyagpalák. A quarzitpalák tökéletesen azonosak a 
magyar, erdélyországi és a bukovinai Kárpátokban előforduló quarzitpalákkal és
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mint ezek rézkovandtelepeket tartalmaznak. A trachvtból az ércztelérek a csillám 
és agyagpalába behatolnak.

Míg a palákban az elmállás csekély, a- trachytterület nagy részében ezen 
elmállási folyamat igen élénk és elősegíttetik a trachytban behintett vaskovand, 
és az eruptivkőzetet átszelő ércztelérek által. Ennek következménye a vasoxydnak 
(oker) nagy mennyiségben való lerakodása, mi által a hegyi patakok vörösre fes
tetnek és barnavaskó'dús tufahalmok képződnek. Ily módon keletkezett vas- és 
aczélvizeket az ottani török nővilág a . legprimitívebb módon fürdő gyanánt fel
használja.

A felszínen észlelhető bányahorpadások és kutató míveletek, úgymint a régi 
tárnák bányamérnöki pontossággal egy 1 : 2500 méretű bányatérképbe berajzoltat
tak és erről 1 : 150,000 méretű és az érczteléreket ábrázoló térképre redu
kálva átvitették.

E térképen láthatni, hogy az ércztelérek csakis a tracbyttömeg közepén 
mutatkoznak és így könnyen megmagyarázható az, hogy a régi bányászat főszék
helye itt volt.

Az eddigi tapasztalatok szerint a következő ércztelérek különböztethe
tők meg :

Kizárólag quarz propy lit ban 21 telér a kvarai hegységben; quarzpropylit- és 
palában hét telér Dizlicze; három telér Yitlovicze mellett és hat telér Crvena 
rjekában; kristályos paláozoi palákban hat telér Sasé mellett; tehát összesen 
4-3 telér.

Az ércztelérek két csapásirányban szelik a trachyttömeget; a telérek legtöbbje 
2 és 4 hóra között, DNy—EK-felé, széles telércsoportot képeznek, melyben a leg
több párhuzamosan vonul; mácok harántszakadások szerepét játszva, tekervé- 
nyes csapásiránynyal a széles telércsoporton keresztül húzódnak, és menetükben a 
párhuzamos telérekkel helyenként egyesülnek. Csak két haránttelér tér el e főirány
tól 24—12 hóra csapással E—D-felé;ezek a hatalmas Szlávy és a legkeletibb, a 
dizliczei telér.

Egy harmadik csapásirány csakis a telérvonulat északi végén és kizárólag 
a palák szélén észleltetett a Sasé völgyben. Ezen telérek 21—22 hóra szerint, a 
boszniai hegyformatióval párhuzamos irányt követnek és a fotelérvonulatnak 
EK-felé határt szabnak.

A telérek dőlése túlnyomóan meredek 80—90 fok alatt; úgy csapás, mint 
dőlés szerint gyakran érintkeznek és ily pontokon a régiek, amint ez bebizonyítható, 
igen gazdag érczeket fejtettek.

A hatalmas Kállavtelér a főtelérvonulatnak úgyszólván tengelyét képezi, azt 
egy északnyugati és délnyugati részre osztván.

Ez utóbbi ama quarztelérvonulat, amely újabb időben legkimerítőbben vizs
gáltatott meg, és pedig 5000 méter csapásirányban 5—800 méter szélességben.

A Crvena rjeka eredetétől 000 méterre, délnyugaton a hatalmas «Rücker- 
telérrel» kezdődik és kétséget nem szenved, hogy e vonulat még tovább délnyu
gatra az Olovinska planina (ólomhegység) hegységig folytatódik.

A Crvena rjekától a kvarai telérvonulat három hóra szerint a vízválasztót 
quarzitpalában szeli át, mely pala északi határától kezdve az agyagpala nyugati 
határáig a Saska rjekában a telérek' mint zárt csoport 2000 méterre a mali kvarai
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és krivi brieg trachytnyergen, úgy mint a lisai propylithegységen 3000 méterre 
követhetők.

Ezen a részen a telérvonulat két foteléi', a Kállay- és Andriantelérek által 
szegélyeztetik; az utóbbin túl délkeletfelé nevezetes telér nem ismeretes.

E két főtelér több haránttelérszakadás által van gyakran egybekötve; ezek 
közt a legnevezetesebb a «Würtemberg-herczeg-telér». A két főtelér egész hosszá
ban, tekervényes csapásiránynyal vonul és délnyugaton az Andriantelérrel, észak
keletfelé pedig a Kállaytelérrel egyesül. A telérvonulat szélessége ez által két részre 
osztatik; az északnyugati részen négy ily haránttelérszakadás ismeretes.

A «Würtemberg-herczeg-» és az «Andrian-telér» között csak két, kevés neve
zetességgel biró haránttelér van.

EK-felé e hatalmas telérvonulat ugyanazon csapásiránynyal a trachyttól 
átmegy az agyagpalába, de csak kis távolságra, miután 21—22 hóra szerinti csa
pással a palákban előforduló telérek által elvágódik ; ezek közül a legfontosabb az 
«Albert Rothschild-telér». Ezen főharántteléren is mutatkoznak telérszakadások, 
melyek a főtelérrel gyakran egyesülnek.

Valamennyi telér a Saska rjekában északkeleten végződik.
A kvarai főtelérvonulatot félbeszakító telérek csapása 21 és 22 hóra szerint 

észleltetett és pedig párhuzamos vonalban azon tengelyiránynyal, melyben a bosz
niai réteges kőzetek redőzése megfigyelhető.

Ezen telérhasadékok tehát valószinüleg törési vonalakat képeznek, melyek az 
agyag és quarzitpalák redőzése folytán jöttek létre és kitöltésök a közel levőtrachyt 
hasadásaiban feltóduló ásványsolutiókra vezethető vissza.

A főtelérek megtartják a párhuzamos csapásirányt 4000 méternyi vonalon.
A Kállavtelér tölteléke a bányákon talált darabok szerint szilárd, szürke 

quarz, mely legyezőalakú markasit által át van szőve ujjnyi vastagságú ólom- és 
horganyfénvletöredékkel; mint fiatalabb ásványok barna- és mángánpát mutat
koznak.

A maradványok elemzése azt eredményezte, hogy a Kállaytelér ólomfénylés 
ezüsttartalomra nézve a sebreniczai bányadalom érczei között a dúsabb. 100% 
ólomérczben van 25% ezüst.

A Kállaytelér harántszakadásaiban a töltelék egy meglehetős szilárd hala- 
vány propylit, mely keresztül-kasúl érczes erekkel át van szőve, ezek liorganyfényle, 
vaskovand, ólomfénvle és barnapátból állanak.

Becslés szerint a meddő telérkőzet eltávolítása után 40% nyers érez maradna, 
ez pedig 10% darabérczet és 90% zuzóanyagot szolgáltatna.

Legdúsabbak ezüstben az «Andrian»-telér érczei; a régi evésekben talált 
ólomfényle-maradványok 1*2% ezüstöt 69% ólom mellett adtak.

A «Würtemberg herczeg»-telér a trachytban 2600 méterre követhető, a 
telértöltelék túlnvomólag elmállott propylit, mely ólomfényle által hálózatszerűén 
át van szőve ; a telér középső szakadásában a töltelék inkább horganvos, tömör, 
barna liorganyfényle, párhuzamos, vékonyréteges és durvaleveles ólomfényiével 
váltakozik; egy kis hasadásban a horganyfényién narancssárga kéncadmium (gree- 
nockit) is találtatott. A «Szlávy»-telér déli szárnyán mutatkozó hányókon ólmos 
zuzóanyagot nagy mennyiségben találni; gyakran borsónagyságú ólomfényleszemek 
egy igen kemény, szürkefehér quarzba vannak behintve. Az ólomfényiét tartalmazó
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quarztelérdarabokat azonnal meg lehet ismerni, miután azokat arzén- és antimon- 
sók zöldes sárgára festik.

A tiszta quarzban előforduló ólomfényién kiviil még a bournonit vagy fakó- 
ércz nyomai, és mint másodlagos képződés feliér ólomércz t aláitatott.

Az érczvezetés, úgy mint quarz és ólomfényle, igen hasonlít a «Kállay»-telér 
érczvezetéséhez, de feltűnő az, hogy a többi ásvány, u. m. horganyfényle, markasit, 
vaspát és barnapát a «Szlávy»-telérben nem fordul elő.

A régi horpadások szerint az «Albert Rothschild »-telér 600 méterre húzódik, 
a hányókon talált érczek dúsak ólomfényiében és antimontartalmúak, míg a hor
ganyfényle visszalép.

A «Rücker»-telér eddig 300 méterre ismeretes ; a meddő telértöltelék 0’3 m. 
vastag kékes-fekete egész hófehér agyag, mely valószinüleg nem egyéb mint a 
hasadásba került elmállott (kaolinizált) mellékkőzet. A leggyakoribb telérkőzet egy 
fehér és sárga quarz ; barnapát és barnavaskő csak a tárnaszájak előtt találtatott, 
igen dús ólomfényledarabok pedig a hányókon. Markasit nem ritka, de a horgany- 
fényié háttérbe szorul, míg bournonit vagy fakóércz ott észleltetik, hol a telér a 
palát átszeli.

Igen érdekesek a régiek bánvamívelésére vonatkozó adatok. Ezekből kitűnik, 
hogy a régiek mívelése kizárólag vésett munka által eszközöltetett, a tárnák alak
jából azonban nehezen konstatálható az, hogy a bányákat római vagy a középkor
ban mívelték-e.

A rómaiak, ha csak lehetett előszeretettel az érczelőfordulás kibukkanásain 
kezdettek fejteni és innen hatoltak a mélységbe, azért is a legtöbb felső mívelet, 
mint az a Krivihegyen levő u. n. vörös tárnában bebizonyíttatott,:;: római korú. Az 
eddigi tapasztalatok szerint a szebreniczai ezüstbánya mívelését illetőleg követ
kező időszakok különböztethetők meg:

Az első időszakban aknamívelés által a telérek kibúvó pontjaitól dűlés sze
rint vagy 20 méterre lehatoltak és a teléreket az aknától csekély távolságban körben 
lefejtették. Ez a római időszak.

A második időszakban kis szelvényű tárnákkal a teléreket közvetlen, vagy 
a mellékkőzeten keresztül vésett míveléssel megütötték. A régiekre nézve ezen mí- 
velés czélszerűnek bizonyult, miután kizárólag válérczet szállítottak, a zuzanyt 
mint tölteményt a bányába vissza hagyván; a víz kevesbbé bánthatta őket, mivel a 
tárnák a völgy talpja fölött lettek hajtva, léghiánv már előbb okozhatott bajt. Ezen 
mívelési mód a római idő vége felé esik.

A harmadik időszakban az aknaszerű mívelés a felszínről igen ritka, úgy a 
mélység megnyitása, mint a vizek levezetése és a kellő légcsere előállítása a mel
lékkőzetben tárnák által történik. Ezen mód a jelenkori tárnamívelésliez közel áll.

A tárnák szelvényei igen változók, gyakran oly sztíkek és alacsonyak, hogy a 
közlekedés igen bajos (1 méter magas, 0'6 méter széles), a főtárnák azonban igen 
magasak és szélesek ; a «Kállay»-teléren, ( l-2 méter széles, 2 méter magas) néha 
kerekded szelvényt is találni. Valamennyi akna szelvénye 2/i méter, mindig követik 
a dőlésirányt és függélyes aknák ismeretlenek; a legnagyobb aknamélység alig 
haladja túl a 43 métert. *

* Egy rézdenárt találtak benne II. Constantinus császár idejéből 337—361.
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A tracliytban kivájt evések egészben állanak, itt csak a fejtési pontokon 
találni fenyőfagárdolást, még oly vidékeken is, hol jelenleg kizárólag bükk és 
cserfa nő ; a bányászat felhagyása óta állabváltozás állott tehát be.

A bányahányók kicsinyek a bányászat kiterjedéséhez képest; részben elemi 
események következtében elmosódtak, de kicsinységük inkább onnét ered, hogy a 
régiek kevés hulladékot szállítottak ki.

Az evések és fötepászták nagy része zuzanvnyal van betöltve, mi arra utal, 
hogy a régiek csakis a tömött darabos érczet fejtették; az érez előkészítését még 
nem ismerték, mert sehol sem akadni zúzó vagy mosó művek nyomaira.

Az érez csakis kézi választásnak lett alávetve és lehetséges, hogy a régiek 
az érczet felaprítás és rostálás segítségével az olvasztásra előkészítették.

Az érczek kohósítása, a mint azt a számos salakhányó mutatja, igen élénken 
folyt; a legtöbb salakhányót a fővölgyek mentén látni, különösen a Saska rjeka és 
Zalaski patak egyesülésénél, hol jelenleg Gradina nevű falu áll, és hol a rómaiak ide
jében és a középkorban a főezüstkolió állott, végre még a Kresevicza völgyben, hol 
ma Srebrenicza község van. Gradina mellett a régi kohógyarmat széles utczájá- 
nak nyomait látni; a közeli 30 méter «Burgberg»-en levő vár dominált a bányász- 
gj-armat fölött, ide menekült háború idejében vagy rablók megtámadása alkalmá
val Gradina lakossága és rendesen sikerrel védte tűzhelyét, mert ép oly jó katonák 
mint bányászok voltak. Valamennyi termelt ezüst, úgy látszik, aranytartalmú volt.

A salakok és marák Patera által megejtett elemzése azon következtetésre 
jogosít, hogy a régiek kétféle érczelőjövetelt értékesítettek, t. i. egy ezüsttartalmú 
ólomfényiét és egy fakóérezhez hasonló ásványt, a mint ez utólag bányászatilag is 
bebizonyít! at ott.

Hogy a srebreniczai kohókban aranyat is nyertek, nem bizonyítható be, 
miután azonban az ezüst aranytartalmú, ez kizárva nincsen. Állítólag a gradinai 
pénzverőben aranyat is vertek és még most is megjelennek ott minden évben szer- 
bek, hogy a hagyomány szerint a pénzverő pinezéjében elrejtett aranyokkal telt 
ládákat keressék.

Lapozgassunk végre kissé a bányatan történelmében, megtudandó, hogy a 
«Bosnia» bányatársulat által a srebreniczai bányászat körül tett kutatások ered
ménye miként egyeztethető össze a srebreniczai bányászat másodízben való felha
gyásával a XVI. század kezdetén Jirecek szerint.

A robbanó por 1330-ban már fel volt ugyan találva, de csak 1613-ban alkal
mazzák a freibergi bányákban.

A vízemelést Schwazon még 1535—1545 évben 600 vízhordó szolga végzi.
A czillék behozataláig (1556) a bányákból való szállítás zsákok vagy liurczoló- 

teknők segítségével történik.
A varázsvessző a XVI. század elején még mindig nagyobb tekintélynek 

örvend, mint az 1200-ban feltalált, és 1300-ban javított delejtű, mely még 
1673-ban amazzal egyenrangú volt.

Az érczelőkészítés még 1500-ban egész Németországban mozsarak és szi
ták által történik; az első zúzóművet Altenbergen állítják fel 1507 és ily állapotban 
marad 1690-ig.

A fémkohászat akkor a beváltás kedvezőtlen tarifája miatt és a nagy fém- 
vesztesség mellett igen hiányos volt.
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Az érczvegyítés haszna 1550-ben még nem volt ism eretes; ugyan ezen évben 
egy olvadási Campagne 5— 7 óráig tart, és 1551-ben Kuttenbergen 33% ezüstvesz- 
tességgel olvasztanak.

1552-ben háromlatos ezüstérczek Bleistadtban nem váltatnak be; ebből azt 
Útjuk, hogy a srebreniczai bányászat másodízben oly időszakban hagyatott fel, 
melyben a bányatan igen alacsony fokon állott, tehát a XVI. század elején.

A bányászat és kohászat ezen álláspontja m ellett szászországi bányászok a 
srebreniczai bányákat a XVI. század kezdetén a völgyek talpjain alul vették míve- 
lésbe ; a kezdetleges segédeszközök m ellett a vizek legyőzése nem sokára lehetet
lenné vált, szintúgy a kellő légcserének fenntartása.

A főtelérek, a meddig könnyen hozzáférhetők, le vannak fejtve és a völgyek 
talpja alatt, vagy a hegység belsejében levő érczközök csakis hosszabb altárnák 
által nyithatók meg.

Ehhez a szászoknak úgy a segédeszközök m in ta  pénz h iányzott,m ivel elmu
lasztották a bányászat fénykorában ezen altárnamíveleteket m egkezdeni; és ehhez 
járulván m ég a törökök invasiója, nem csodálkozhatunk azon, hogy a bányák újból 
felhagyattak.

A srebreniczai ezüstbányászat értékét illetőleg szerző az elősoroltak alapján 
következőleg fejti ki n é ze te it:

Srebreniczán ezüsttartalmú, a csapás szerint nagy kiterjedésű ólom fényletelé- 
rekkel van dolgunk, melyek nagy kiterjedésüknél fogva bátran állíthatók Európa 
nagy érczbánvászatai mellé ; de láttuk azt, hogy a régiek hiányos segédeszközeikkel 
e teléreket csekély m élységig lefejtették.

Nincs bányászat a föld kerekségén, a melynél be volna bizonyítható, hogy 
valóságos telérek ily nagy kiterjedés m ellett csekély mélységben már kiékelődnének, 
sőt ellenkezőleg, ezek inkább 590 méter és ennél nagyobb m élységben, a mi 
Srebreniczán még korán sincs elérve, érczben dúsabbak.

A régiek Srebreniczán a csapás irányában számos telért lefejtettek, ezeknek 
mélységébe azonban nem igen birtak jutni, miután a telérek nagy része a Kvarai 
hegység nyergén, a hegység belseje felé ellenlejtősen meredeken dűlve kibúvik.

A bányászati tudomány szerint tehát feltehető, hogy Srebreniczán egy nagy 
érczmelység még érintetlen, m ely nézetet több kiváló szakember vall.

Bányamérnöki felmérés szerint egy mélyebb altárna szája Gradj na hegység 
mellé esnék, 2300 méter hosszú lenne, és m egüti a «Kállay-», «Andrien-», «Kva- 
rac» és főharánttelért, 326 méter m élységet behozván.

P atera elemzései szerint a srebreniczai érczek ólom- és ezüsttartalma a 
következő:

Fémtartalom 100 kg. érczben vagy marában

9. A régi aranybányák a Vratnica planinán, a Rosinj és lladovina hegyen 
és a Zlatan patak mellett.

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888.

ólom ezüst
Kállay-telér . . .  . . .  53 0-133
Andrian-telér . . .  . . .  65 0-138
Kvarai-telérek... . . .  . . .  58*50 0-106
Vegyes-telérek . . .  . . .  62-4 0-137
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E terület földtani alapját eruptiv kőzetek u. m. quarztrackytok, paláozoi 
agyagpalák és meszek képezik.

A térképen látni, hogy az eruptiv kőzet mint hatalmas tömeg a Bjela Gromi- 
lannál a paláozoi meszeket és agyagpalákat áttöri. Az eruptív terület Máj dántól Stra- 
áiczáig 65 km. hosszúságban követhető és Gornji-Vakuftól EK-re 10 km. széles.

Quarztrachyton kívül Majdan vidékén diabas, Jajcze fölött propylit, Kalino- 
nál syenit, és Sagodiéi mellett gránit fordul elő.

A Yratnica planinán előforduló eruptiv kőzet világossárga, vagy szürke, rit
kán sötétzöld felsites alapanyaggal, melyben sanidinkristályok, gyakrabban quarzsze- 
mek vannak és melyben behintve vaskovandkristályok mutatkoznak. Némely helyen 
az alapanyag zöld és e kőzet a srebreniczai quarzpropylitekre emlékeztet (u. m. a 
Rosinjhegy régi horpáin.)

Ott, hol a régi bányák a quarztrachytban vannak, úgymint az Uloznican és a 
Crvena zenylan, a kőzet nagyon elmállott és az alapanyag némelykor teljesen kaoli- 
nizált. A földpátok egészen világos sárga földdé máinak. A kőzet nagy szilárdsága 
eltűnt és színezete igen változatos, majd zöldes, barna, kékessárga és fehér.

A paláozoi palák részben régi fekete, gráfitos agyagpalákból állanak, részint 
fiatalabb világosabb, zöldessárga válfajokból és ritkábban homokkőpalák mutatkoz
nak. A boszniai hegység főirányát két széles nyelv alakjában DK—ENy-ra követ
vén, eruptív kőzetek rajtok gyakran áttörnek.

Az agyagpalákban levő régi bányák a Rosinj mellett és a Radovina hegyen, 
és pedig oly helyen vannak, hol az agyagpalát számos kis trachytfeltörés szövi át 
és az eruptiv kőzetet vékony lepel alakjában beburkolja.

A térképen kijelölt mész typusos paláozoi jelleggel bir; világos szürke, több
nyire tömegesen elválva, gyakran padozva van. Nem ritkán fehér czukorszövetű és 
márványszerű.

Ezen régi aranybányák nyomait 1000—2000 méter tengerszín feletti magas
ságban találni és szóhagyomány szerint a bányák ezelőtt vagy 400 évvel míveltet- 
tek; ragusai lakosok azonban, kik évente ide jönnek aranyat mosni, azt állítják, 
hogy e bányák a rómaiak idejéből valók. Ezen állítás mellett szólna azon körül
mény, hogy a rómaiak rabjaikkal nagy munkákat teljesíthettek.

Igen valószínű, hogy a boszniai aranybányászat is két mívelési korszakra 
osztható.

Az első korszak a nyugatrómai birodalom tönkre tételéig tart, a második 
korszak a XIV. és XVI. századok közé esik; tény az, hogy az ulozniczai hányókon 
200 éves gyökeréből kiforgatott és részben már elkorhadt fákat találni, jeléül annak, 
hogy az utolsó évszázadokban ezen régi bányák megnyitásához nem nyúltak.

A térképen megjelölt régi bányákat megfigyelve, azonnal szembe tűnik, hogy 
ezen maradványok a tiszta quarztrachytban az Ulozniczán és Crvena zenvlanál, 
úgy mint az agyagpalában a Rosinjon és Radovina hegyen egyféle irány szerint 
Ny—K-re párhuzamosan vonulnak. Ez nagy fontossággal bir, mivel ebből követ
keztethetjük azt, hogy az aranybányák oly teléreken voltak, melyek egyenlő irány
ban a quarztrachytot átszelik és egész telércsoportokat alkotnak.

10. A cemerniczai antimonbányászat Fojnicza mellett.
E bányászat szintén a középkori történelmi nagy bányavállalatok sorába tar

tozik, a mint ezt a «Bosnia» bányatársulat kiderítette. Három nagy kiterjedésű
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telércsoportot képez, mely a Poroj-völgyből egy magas hegységbe bevágva 350 
hosszú csapási vonalon 12° lapos dűlés szerint a régiek által lefejtetett.

Azon körülmény, hogy az okmányok Fojnicza vidékein mindig ezüst
bányákról szólanak és antimonbányákat sehol sem említenek, arra enged következ
tetni, hogy a régiek a cemerniczai bányákban ezüstérczeket termeltek. Szól e mel
lett a «Bosnia» bányatársulat kutatásainak eredménye is, mert a három telér 
tölteléke egyedül az antimonit kivételével teljesen le van fejtve; ez utóbbit a bánya 
valamennyi szintáján gyakran 1 méter vastagságban visszamaradt és ez természe
tes is, ha meggondoljuk, hogy az antimon a középkorban majdnem értéktelen volt»

A cemerniczai bányák a kristályos palákhoz tartozó palacsoportban van
nak, mely a Porojvölgyben főleg sötét agyagpalákból áll; azonban valóságos csil
lámpalák is találtatnak, melyekben fehér csillámlemezek teljesen kiképződvék, 
quarzrétegekkel váltakozva,

Cemernicza közvetlen környékén eruptiv kőzetek szálban nincsenek ugyan, 
de a Fojnicza folyó medrében tömegesen találni quarztrachytliömpölyöket, melyek 
a mellékvölgyekből származnak ; de 8 km. DK-re Fojniczától Gvozdjane mellett 
a quarztrachyt szálban álló sziklában megfigyelhető.

Cemerniczától északnak a palák fölé meszek rakodnak, melyekben fakóércze- 
ket találni.

A telérásvány főtömege füstszürke lágy, ritkán fehéres quarz, némelykor con- 
glomeratszerű, 0‘2—1 méter vastag és az érczvezetéssel rétegeket képez a telérben. 
A telérek typusa tehát főleg quarzos, finoman behintve mint telérásvány kénko- 
vand és horganyfénvle is mutatkozik.

E bányák gyakorlati értékét tekintve szerző oda nyilatkozik, hogy az érin
tetlen telérrészek felnyitása által egy jövedelmező antimonezüstbányászat sikeres 
fejlődéséhez a kellő feltételek meg vannak, a mennyiben a helybeli tényezők, úgy 
mint vizi erő, bükkfaerdők és olcsó kézi munka teljes mértékben rendelkezésre 
állanak.

11. Ezüsttartalmu fakdérczek Kresevo mellett és annak környékén.
A kresevoi érczterület a paláozoi kőzetvonulat D—K-i végén agyagpalák és 

dolomitokban van.
H ebbich bányatanácsos a fakóérczelőfordulást következően jellemzi:
Dolomit és dolomitos mész a fakóérczek anyakőzete, melyben mint szabály

talan kitöltési anyag tömzs alakjában súlypát, quarz és ankerit fordulnak elő.
A fakóércz mint könnyen elmálló ásvány a szénatartalmú vizeknek bő alkal

mat nyújt a körülötte levő dolomit meg súlypát zöldre vagy kékre való festésére, 
a dolomit is részes ezen elmállásban másodlagos ásványok u. m. mészpát és kese- 
rüpát képződését előidézvén. H ebbich Mali vagan, sötét antimonfakóérczeket és 
világos arzénfakóérczeket talált.

P atera ezen érczek fölött így nyilatkozik :
Ezen érczek a quarz, súlypát, mészpát és egy ankeritszerű ásvány, részint 

tömör, részben kristályos vegyülékét képezik, melyben a fakóércz tömör részekben 
be van nőve, vagy a tömör kőzetanyagban finoman elosztva.

12. Higany ez ü st érczek a Zee hegységen a Pogorelica és az Inac mellett.
A czinnober finoman behintve pados szilárd meszekben fordul elő igen vál

tozó mennyiségben.
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Az eddigi kutatások szerint ki van derítve, miszerint a Zec hegységen paláo- 
zoi lueszekben valamely messzire terjedő szinten czinnoberérczek bányászati lefej
tésre érdemes mennyiségben előfordulnak.

A Pogorelica és az Inac melletti kutatások kedvező eredményt nem szolgál
tattak, mivel az érczelőfordulás igen szabálytalan és szakadozott.

13. A «Különféle ólomezüstérczelőjövetel» czimtí szakaszban a középkorban 
virágzó olovoi ólombányák érdekesek; dr. Tietze szerint az itt nyert ólomfénvlék 
a flyschhez tartozó meszekben fordultak elő, és Jikecek történelmi adatai nyomán 
az olovoi bányákban nyert «plumbum dulie» igen jó hírnévnek örvendett.

14. Chromérczek a serpentinekben.
A boszniai chromérczek kizárólag serpentinekben fordulnak elő, ezek pedig a 

következő rétegsorozat tagját képezik :
A paláozoi kőzetekre a trias meredek rétegállással települ és meszekből 

meg werfeni palákból áll. Ez utóbbiak vörös, zöldes fehér, és barna homokkövek, 
melyek melaphyr által keresztül vannak törve és gyakran ennek tufái által kisérve.

A werfeni palákat concordans településben a bójái hatalmas triasmész fedi, 
ezen pedig függélyes állásban a flyschliomokkŐ nyugszik sphaerosiderittel; e fölé 
gabbro jön és ezután Serpentin. A legtöbb chromércz a Serpentin vonulat nyergele- 
sén Varestól északra ismeretes; körülbelül 1 14 Q  km.-nyi területen a dubostici és 
tribija völgyekben.

A «Bosnia» bányatársulat itt számos ponton feltárta a chromérczeket és 
pedig majd mindenütt lefejtésre érdemes mennyiségben.

Ezek értékét a következő elemzések mutatják :

a d u b o s t ic a  v ö lg y b e n a g y a g 
fö ld

v a s-
o x y d u l

c h r o m -
o x y d

ta lk íö ld m é sz k o v a sa v e le m z ő

Medikolbánya 5-30 27-55 59-20 4-40 nyoma 3 P a t e r a

Rakovai bánya 
a P r ib ija  v ö lg y b e n

11.8 26-3 57-20 2-2 « 1 «

Brezica kutatás 16-2 22-7 48-5 4-8 2-4 4 «
Pribija kutatás 8-3 30-2 51-2 1-12 1-5 7-2 «

A boszniai országos kormánynak csak őszinte köszönetét mondhatunk e sok 
tanulságost és érdekest tartalmazó könyvért és őszintén kívánjuk, hogy e kincsek
ben gazdag földnek kiaknázására a vállalkozók és munkaadók figyelme minél szé
lesebb körben irányoztassék. Gezell Sándor.
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(4) K ir á n d u ló k  z s e b k ö n y  ve. Útmutatás ásvány- és földtani gyűj
tésekre, magasságmérésekre, állat- és növénytani gyűjtésekre s megfigye
lésekre. Kis 8-adrét; VIII és 200 lap; 70 ábrával. Kiadja a k. m. ter
mészettudományi társulat. Budapest, 1888. Bolti ára viz nem ivó 
vászonkötésben 1 frt 80 k r ; a kiadó-társulat tagjainak 1 frt 50 kr.

A nyári kirándulások küszöbén a művelt magyar közönség szellemi szükség
leteit oly fölötte éber gonddal kisérő természettudományi társulat igen érdekes és 
igen hasznos kis művet bocsátott a könyvpiaczra. A «Kirándulók Zsebkönyve» 
voltaképen a kiadótársulat könyvkiadó vállalatánál egyik kötete, de a most folyó 
cyklusnak ez a darabja kivételesen könyvárusi úton is megszerezhető. Tartalma 
négy főrészre oszlik:

I. Ú tm utatás ásvány- és földtani kirándulásokra és gyűjtésekre, dr. S cha- 
farzik FERENcz-től. 1— 84. lap ; 52 ábrával.

II. Útmutatás magasságmérésekre, ifj. Bodola LAJOS-tól. 85—112. lap ; 5
ábrával.

III. Útmutatás állattani gyűjtésekre, Kriesch jÁNos-tól. 113—-159. lap; 9 
ábrával.

IV. Útmutatás növénytani gyűjtésekre, dr. Czakó KálmAn-íóI. l ü l—190. lap; 
4 ábrával.

Bennünket e négy részből voltaképen csak az első kettő érdekel közelebbről, 
de van-e geológus, a ki az állat- és növényvilág jelenségeit is érdeklődéssel ne 
kisérné, de sőt a ki többé-kevésbbé maga is meg ne figyelné s kutatásainak körébe 
ne vonná azt a kölcsönös viszonyt, mely a talaj s a rajta élő szervezetek között 
létezik és nyilatkozik ?

A könyvecskének valamennyi része hézagpótló, de míg az állat- és a növény
ország tárgyainak gyűjtésére és megfigyelésére szolgáló útm utatásoknak eddig sem 
volt teljes híjával a magyar irodalom (lásd Kriesch jegyzékét a 156. lapon és Czakó 
bőséges irodalmi adatait), az ásvány- és földtani útm utatásoknak s a barométerrel 
való bánás ismertetésének sokan igen nagy hiányát érezték.

Ifj. Bodola Lajos két részre osztott, másfélíves dolgozatában igen értelmes 
és ügyes útmutatást ad a magasságmérésekre. Egyik részben a hely magassága és a 
légnyomás közötti összefüggést tárgyalja s ezzel kapcsolatban a higanyos baromé
terek szerkezetét és kezelése módját ismerteti, a másik részben pedig kizáróan az 
aneroid-barométerek elvét, szerkezetét és alkalmazás-módját magyarázza meg vilá
gosan. Dicsérendő érdeme, hogy a leolvasott adatok kiszámítására szolgáló formu
lák mellé egyszersmind a gyors használatra szolgáló gyakorlati tabellákat is mellé
keli, úgy hogy a javítást s az interpolatiót — minden logarithmuskeresés nélkül — 
azonnal a helyszínén el lehet végezni. E könyvecske segedelmével az eredmény 
nehány perez alatt kiszámítható. Esetről-esetre a geológus is jó hasznát veheti.
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Dr. Schafarzik F erencz tagtársunk, a kir. földtani intézet geológusa, igen 
érdemes és teljes elismerésre méltó munkát végezett, midőn e könyvecske első 
részét, az ásvány- és földtani kirándulásokra és gyűjtésekre való útmutatást meg
írta s magyarázatai folyamán nem csak azzal ismerteti meg az olvasót, hogy mit 
miképen kell gyűjteni, hanem egyszersmind a gyűjtés tárgyait s azoknak termé
szeti viszonyait is jellemzi és a megfigyelések módját szinte egészen rendszeresen 
megismerteti.

Minthogy a könyvecske legelső sorban kiránduló turistáknak van szánva, az 
első rész — mely egyszersmind a többi utána következőknek természetes beveze
tése — az útmutatások sorát a kirándulók felszerelésének alphájával: a térképek 
ismertetésével kezdi, melyek nélkül gondosabb s csak kissé távolabbra terjedő kirán
dulást tenni nem is lehet; lassanként azonban annyira belevezeti az olvasót a tárgy 
részleteibe, hogy ha e dióhéjba foglalt s szépen és érdekesen előadott jó tanácsokat 

-Jköveti, az egyszerű turistából, a ki eredetileg azzal a szándékkal indult el otthonról, 
hogy a természet szemléletében szórakozást és üdülést, jelenségeinek ezer meg 
ezernyi változatosságában a kedélyre és az elmére egyaránt jótékonyan ható élve
zetet keressen — útja végén az ásvány-földtani szakmának, ha nem is szakavatott 
munkása, de mindenesetre élesebb szemű s élénkebben buzgó barátja, mondjuk 
műkedvelője lehet, a ki lassanként szerzett tapasztalásai révén a szaktudománynak 
igen, de igen becses szolgálatokat tehet. Hiszen még ma is, a magyarhoni földtani 
társulat fenállásának 36-ik s az országos (állami) földtani intézet fenállásának 20-ik 
esztendejében lépten-nyomon tapasztaljuk miként vándorolnak ki hazánk becses- 
nél-becsesebb természeti kincsei: ritka szépségű kristályos ásványai, meteórkövei, 
állati és növényi kövületei s ezek között különösen az ősemlősöknek nagy ritkasá
gok számába menő nagybecsű csont-maradványai — idegen országokba, és pedig 
nem pusztán haszonkeresésből, hanem, a mi legfájdalmasabb, igen gyakran merő 
tájékozatlanság következtében!

Milyen becses szolgálatot tehet a tájékozott turista, ha egy-egy ilyen leletet 
megment s eljuttatja oda, a hol igaz értéke szerint megbecsülik s a haza földének 
tudományös megismerése érdekében hálás köszönettel fogadják: a nemzet vala
melyik közintézetébe, akár a nemzeti múzeumba, akár az országos földtani inté
zetbe, akár mind a kettőnek szolgálatra kész közvetítőjéhez a magyarhoni földtani 
társulathoz.

De lássuk most Schafarzik F erencz útmutatójának részleteit. Mindössze tíz 
részből áll, melyek a könyvecskének csaknem felét elfoglalják s a következő kérdé
seket ismertetik:

I. Tájékozódás a térszínen. Ebben legelső sorban a térképeket ismerteti, mint 
a legfontosabb és legelső kellékek egyikét, kissé részletesebben; igen gondosan ősz- 
szeállítva a régiebbektől kezdve a legújabb keletüekig, mind a turista, mind a geo
lógus czéljainak megfelelőeket a különféle mértékek és csoportosítások szerint. 
Második helyen az iránytű s a vele való bánás ismertetését adja, a rétegek dőlésé
nek, csapásának, a hegylejtők mérésének s az iránytű elhajlásának (a deklinatió- 
nak) rajzokkal is támogatott igen ügyes magyarázatával együtt. Ezekhez fűződik a 
barométer használatának s különösen a direct magasság-mérésekre berendezett 
«Short és Masonféle aneroid-barométer» kezelésének ismertetése.

H. Geológiai megfigyelésekre és gyűjtésekre való eszközök. A zsebóra, hőmérő,
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kalapácsok, gyüjtőtáskák, kézi nagyitó, távcső, sósav, zsebkés, jegyzőkönyvek; váz
latkönyvek, rajzthékák, milliméteres papiros ; rajzoló tábla; fotogr&fozás. Mindezek 
a tárgyak s a velők való bánásnak csínja-binja sok találékonysággal s bő tapaszta- 
talásra valló módon, mindössze 12 lapon vannak ismertetve s tiszta apró rajzokkal 
is megvilágosítva.

III. Átalános tanácsok czíme alatt főkép azok a liasznos tudnivalók vannak 
összefoglalva, a melyekre kezdő turisták s hirtelenebb természetű emberek kevés 
ügyet szoktak fordítani. Igen megszivelésre méltók pedig mindazok, a miket Scha- 
farzik ebben a részben a lelkűkre köt: a ruházatra, a sátorozás és az élelem ügyére, 
az elővigyázatból beszerzendő gyógyszerekre, a menés tempójára, s a kirándulás 
tervének előre való elkészítésére nézve.

IV. Ásványtani terminológia. Ez a rész az ásványok alaki, physikai és chemiai 
tulajdonságait ismerteti s végül a legfontosabb ásványok jegyzékét közli, mindössze 
csak 7 lapon, tehát dióhéjban, de igen szabatos, könnyen megérthető és gyorsan 
áttekinthető alakban.

V. Kőzettani terminológia. Sorra veszi a legfontosabb s egyszersmind legelter
jedtebb és legnagyobb tömegekben előforduló kőzeteket: az egyszerű s az összetett 
kristályos kőzetek, a kristályos palakőzetek és a törmelék-kőzetek csoportjába fog
lalva s összes lényeges tulajdonságaikat igen röviden és világosan megmagyarázva. 
Kiegészítésűi a tömeges eruptiv-kozetek egy átnézetes táblázatban vannak össze
állítva. Ez a rész is alig foglal el többet egy nyomatott ívnél, s fölötte dicsérendő 
jó oldala, hogy a szerző ily kicsiny téren oly sok jellemzőt és érdekeset tudott el
mondani.

E két utóbbi rész (IV. és V.) minden rövidsége daczára is igen becses, szinte 
legbecsesebb része Schafarzik dolgozatának s értéket különösen emeli az, hogy 
számos kőzetnek a magyarországi előfordulása is fel van benne sorolva, köztük 
nem egy olyan adat, mely eddig az irodalomból sem ismeretes, vagy legalább csak 
igen elszórva található. A ki nem sajnálja azt a csekély fáradságot, hogy e picziny 
compendiumot áttanúlmányozza s különösen ha az iskolában szerzett ismereteit 
e kalauz segedelmével valamely közintézetben (iskolai vagy múzeumi gyűjtemény
ben) felfrissíti, az bátran elindulhat a szabad természetbe és — miként Paszlavszky 
József a könyvecskéhez Írott szellemes előszavában mondja — a követ, mely a 
hegyeket alkotja, habozás nélkül fogja a nevén, még pedig a maga igazi nevén szó
líthatni. Néhány érdekes adatot a szakember is fog benne találni, így példáúl 
némely kőzet előfordulására s a bánsági kristályos paláknak Böckh felosztása sze
rinti csoportosítására nézve.

VI. A kőzetek geológiai formáiról Schafarzik annyi érdekeset mond el tíz 
kicsiny lapon, a mennyit sokkal nagyobb igényű könyvekben is ritkán találhatni 
ily ügyesen csoportosítva. Az üledékes és a kitörésbeli kőzetek elhelyezkedését 
s rétegeik és tömegeik alakját 29 apró, igen sikerült rajzban mutatja be, a mi az 
előadás menetét szerfelett megélénkíti.

VII. A kőzeteknek stratigraphiai sorrendbe foglalása csak 4 lapra terjedő vázlat, 
mely ellen egyedül azt a kifogást lehetne tenni, hogy táblázatos részén a laikus 
turista igen nehezen fog eligazodni. Pedig a csoportosítás igen érdekes; mert alap
jául az a felosztás szolgált, mely az országos földtani intézet dunántúli (már befe
jezett) fölvételeinek eredményeit foglalja magában. A becses kis dolgozatnak egye-
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diil ez a része az, melyben a rövidség a megérthetés rovására esett. Azt tartom 
pedig, hogy kissé bővebben megírva ez a rész is méltóan sorakoznék a többiekhez 
s a laikusoknak is — különösen a megelőzők világos magyarázatai után — élveze
tes és tanúlságos olvasmánya lehetne. — De ezt sem vádképen mondom, mert 
tudva azt, hogy S c h a f a r z ik  tagtársunk e temérdek apró részletből álló s ép azért 
igen sok gondot, fáradságot és utánajárást emésztő munkát aránylag mily rövid idő 
alatt végezte s mégis mily érdekessé tudta alakítani, vádam igen visszatetszenék. 
S különben is azt hiszem, hogy ha a könyvecske új kiadást ér (pedig éljen men
tői előbb !) maga a szerző fog leginkább igyekezni, hogy e csekély hiányt ki
pótolja.

Vili. A geológiai felvételekről és a geológiai profilokról ad felvilágosítást 
s némely hasznos útbaigazítást.

IX. Tájékozódás nehány specialis kérdésben. Ez a rész is a legbecsesebbek és 
legérdekesebbek egyike. Benne a meteor hullásokról, a földrengésekről s a hydrolo- 
giai viszonyokról és különösen a talajvizek hullámzásának megfigyeléséről közöl 
érdekes adatokat és mutat helyes irányt a megfigyelőknek. A meteórhullások ismer
tetésében különösen felhívja a figyelmet am , hogy «Magyarországon aránylag sok 
meteórkő szokott esni, minthogy országunk keleti része bele esik abba az övbe, 
melynek két végpontja a rigai tengeröbölben levő Oesel szigete és az albániai La- 
rissza város. Az eddig ismeretes összes meteórköveknek mintegy 4%-a ugyanis 
ebben az övben hullott alá. E meteórhullások számát még szaporítják azok a me- 
teórkövek, melyek ezen a zónán kivül estek, úgy hogy mindössze tizennégy, több
nyire igen nevezetes magyarországi aerolithról van biztos tudomásunk, a melyek 
közűi tizenkettőnek az esését is megfigyelték.» Ezeknek nagy része azonban, fájdalom, 
úgymond a szerző, nincs a mi kezünkben ! Legyünk tehát legalább a jövőben azon, 
hogy az ilyen tudományos kincseknek egy-egy kicsiny része se vesszen el. Az ilyen 
esetekben kövessünk el mindent, hogy az összes anyag valamely hivatott hazai szak
tudós kezébe kerüljön. Ezzel a magyar vizsgálatnak mentjük meg az előséget! Az 
ily alkalommal hamarosan teendő intézkedésekre S c h a f a r z ik  a szükséges felvilágo
sításokat is megadja. — A földrengések megfigyelésére nézve lényegileg azokat 
mondja el. a miket tagtársaink társulatunk földrengési bizottságának útmutatásai
ból,* ** felhívásából, kérdőíveiből és évi jelentéseiből* * már bővebben ismernek.

A hydrologiai viszonyokról s kivált a talajvizekről szóló kicsiny részlet szer
fölött lendületes és érdekes. Főképen az Alföld talajvizeinek megfigyelésére irá
nyozza a figyelmet: e vizeknek hullámzására, állásuk magasabb vagy alacsonyabb 
voltának a kutak vízállásával kapcsolatban való megfigyelésére, a folyók vizeinek 
szétszivárgására, a szomszédos vízterületek egymáshoz való viszonyára s a talajvizek 
sótartalmára — mint mindannyi oly kérdésre, melyet egy ember bajosan oldhatna 
meg, míg számos érdeklődőnek egyidejű közreműködése útján igen érdekes adatokat
lehetne kideríteni. Ehhez a részhez fűződik még a víz keménységének ismertetése

-

* Földtani Értesítő. 1882-ik évi (III.) kötet, az 53—72-ik lapokon; de külön 
kiadásban is megjelent. «A földrengésekről és megfigyelésök módjáról» (Heim A. 
munkája után.) E füzetkét a megfigyelésre vállalkozóknak a földtani társulat min
denkor szívesen megküldi a kérdőívekkel együtt.

** A Földtani Közlöny. XIII—XV. (1883—1885. évi) köteteiben.
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s a keménység fokának meghatározására szolgáló útmutatás K a l e c s i n s z k y  S á n d o r - 

tól, a kir. földtani intézet chemikusától, mint a megelőzőknek hasznos kiegészítése 
s az útmutatások legutolsó pontja.

X. (Függelék.) Befejezésül azok a közintézetek vannak felsorolva, a melyek
nek az ásvány- és a földtan is működése körébe tartozik és a melyek egyszersmind 
gyűjteményekkel is fel vannak szerelve.

S c h a f a r z ik  dolgozatának tartalmát az iméntiekben átpillantva s érdekes és 
becses voltát, valamint a mi viszonyainkhoz mért előadását kiemelve, habozás nél
kül hozzátelietem azt is, hogy a turistika irodalmában alig találunk hozzá fogható 
könyvecskét, mely ilv kicsiny téren ennyi szükséges felvilágosítással szolgálna a 
turistának s különösen mindazoknak, a kik a geológiai részletek iránt is érdeklőd
nek. A természetrajzi szakra készülő ifjúságnak, kirándulásra induló tanárjelöltek
nek, de sőt maguknak a tanár uraknak is, ennél hasznavelietőbb útmutatót keresve 
sem ajánlhatnánk. A tapasztaltabb turisták és műkedvelők, a kiket ez a könyvecske 
idővel már nem elégítene ki, bizonyára meg fogják találni az alkalmat, hogy a jóval 
nagyobb, de egyszersmind jóval több előismereteket feltételező munkákhoz fordúl- 
janak, mint példáúl N e u m a y e r  könyvéhez* ** és különösen báró R ic h t h o f e n  két évvel 
ezelőtt megjelent Kalauzához,** mely kizáróan a phvsikai geographia és a geoló
gia tárgyaira szorítkozik s tartalmának kitűnőségét kimerítő előadással párosítja.

De nem fejezem be ismertetésemet, mielőtt egy panaszomat is elő nem adom. 
Ezt sem vádképen, hanem csak óhajtásúi a jövendőre — a bárha mentői előbb 
létrejövendő második kiadásra ! Az ásványtani és a kőzettani terminológia mellett 
teljesen hiányzik S c h a f a r z ik  dolgozatából az őslénytan terminológiája. A megkö- 
vesűlt állatokról és növényekről az útmutató csak egy pár sorban emlékezik meg a 
gyűjtések alkalmából. Pedig ez a rész mindenesetre megkívánt volna legalább oly bő 
tárgyalást mint az ásványoké és a kőzeteké együtt véve; mert hiszen a történeti 
geológia legfőbb és legfontosabb alapját épen a megkövesűlt szerves maradványok 
szolgáltatják. Nélkülök a mai napság oly élesen s kor szerint oly szabatosan külön
böztető stratigraphia soha sem juthatott volna mai fejlettségére. Ennek a hiánynak 
kell tulajdonítanunk azt, hogy S c h a f a r z ik  a V I I .  szakaszt (a stratigrapliiai részt) 
nem domborította, mert — épületének kellő alapja hiányozván — nem is dom
boríthatta ki úgy, a mint már a 1 űrista szempontjából is kívánatos lenne.
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* «Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen.» (28 szakember 
közreműködésével.) Herausgegeben von Dr. G. N e u m a y e r . Nagy 8-adrét, VIII és 096 
lap. Első kiadása Berlin, 1875. (Ara fűzve 18, kötve 20 német márka.) E munka 
második kiadása most van folyamatban. Bővített alakban két közép 8-adrétű kötetre 
oszlik. Második kötete 1888. tavaszán jelent meg (Berlin, ára 16 márka); első köte
tét 1888. júniusára Ígérte a kiadó. Ebben lesznek a bennünket közelebbről érdeklő 
részek : a geographiai helymeghatározásokról, a topographiai fölvételekről, a geológiáról, 
a föld mágnességéről, a meteorológiáról, az astronomiáról, a hydrographiáról s egye
bekről szóló fejezetek.

** Ferdinand Freiherr v o n  R ic h t h o f e n , Führer für Forschungsreisende. (Anlei
tung zu Beobachtungen über Gegenstände der physischen Geographie und Geologie.) 
Közép 8-adrét, XII és 745 lap. Berlin, 1886. (Ára fűzve 16, kötve 17'5 német 
márka.)
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Van pedig rá kitűnő példa : G ü m b e l  geológiai útmutatója, mely tíz évvel ezelőtt 
a Német-Osztrák Alpesi-Egyesület felhívására készült. E kicsiny könyvecskében 
G ü m b e l , az Alpeseknek egyik legalaposabb és leghivatottabb geológusa, mesteri 
csoportosításban ismerteti meg az Alpesek sajátos geológiai viszonyait s pompás 
útmutatással szolgál az Alpesekben teendő geológiai megfigyelésekre.* A mit 
G ü m b e l  a maga útmutatójában az Alpesekre nézve előadott, affélét kellene a ma
gyar «Kirándulók zsebkönyvét második kiadásához készíteni — hogy vele a geoló
giai és palaeontologiai rész egészen kidomborodjék s a stratigraphiai rész is könnyen 
megérthető alakban legyen tárgyalható — de persze teljesen Magyarország viszo
nyaira alkalmazva.

És most kisérjék legjobb kivánataink e nagy körnek szánt hasznos és igazán 
becses — műnyelv és magyarság tekintetében is talpra esett — kis könyvecskét, 
mely az-előszó óhajtásához képest: bizonyára igen sok embert fog közelebb jut
tatni a természet megismeréséhez és sokakban fog vágyat költeni, hogy a természet 
szépségeiben, jelenségeiben azzal az igazi örömmel gyönyörködhessenek, mellyel 
gyönyörködik bennök a természetbúvár, a ki a természet rejtett bájait, életének 
törvényszerűségét s jelensége harmóniájának tényezőit ismeri és tudatosan kutatja 
Mert igazak P a s z l a v s z k y  szavai, hogy «mentői mélyebbre hatol ez az ismeret és 
kutatás, annál nagyobb a lelki öröm s annál nagyobb a haszon, mely belőle 
közművelődésünkre háramlik».

Tegye meg e könyvecske első nagy körútját a nyáron, de ne csak próbaké
pen , hanem azonnal eredményesen; legyen kitűzött czélja elérésében oly sikere 
mint magának a természettudományi társulatnak, mely ide-tova húsz év óta hozzá
szoktatta a művelt magyar közönséget, hogy a mibe ismeretes tapintatával és 
erélyével belefog, mindaz mindenkor sikerűi is.

Tagtársaink közűi is sokan élvezettel fognak lapozni e zsebkönyvben, de 
bárba lapoznának mások is mentői többen! Különösen nagy haszonnal járna ez 
nálunk Magyarországon, a hol ősi szokás szerint országos fórumok, műszaki taná
csok, megyei bizottságok és városi szenátusok dikczióznak és deliberálnak fontos, 
geológiai megbírálást kívánó kérdések fölött; elveket, módokat, eszközöket, min
dent szép rendben megállapítanak, csak épen a várható reális eredménnyel és 
sikerrel nem vetnek, mert nem is vethetnek számot; mert vagy eszökbe sem jut, 
vagy szükségesnek sem tartják, hogy a geológiához forduljanak egy kis jó tanácsért. 
Sokszor nagy hasznukra szolgálna pedig, ha megtennék a deliberátió és a végre
hajtás — előtt. A turistaság terjedése talán jótékonyan fog hatni ebben az irány
ban is.

D r .  P e t h ő  G y u l a .

* Dr. C. W. G ü m b e l , Kurze Anleitung zu geologischen Beobachtungen in den 
Alpen. (Az «Anleitung zu vissenschaftlichen Beobachtungen auf Alpenreisen» első 
részének második szakasza. München, Leipzig, 1878.)
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(5.) Dr. B ischof : Az Esztergom melletti Strázsa-hegy üvegkészítésre hasz
nált quarzhomokkő vegyelemzése. Wiesbaden, 1885. szeptember 25. 
Egy szabad lapon kinyomatva.

«A Nagy P ál, esztergom i vállalkozó által beküldött lágy, fehér részben 
pedig szürkés színű homokkő, homokká lett szétnyomva, mosva és elemezve.

A 120° C. mellett szárított és tiszta folysavval kezelt homoknak 10 grammja 
tartalmazott:

Kovasav SiO„ ... — — 99-237 7<
timföld Al.,0, ... ... 0-411 «
vasoxyd Fe.Ol... -  - 0-074 «
mészoxyd CaO... ... ... 0-032 «
magnézia-oxyd MgO ... ... ... 0-008 «
kali-oxyd k 2o .__ ... ... 0-040 «
izzítási veszteség ___ _ _ _ 0-218 «

összesen ... ... 100-020°/,

Ezek szerint a megvizsgált mosott homok a kovasavban dús és tiszta homo
kokhoz számítható.

A vasoxydnak csekély mennyisége, mely még az egy tized százalékot sem 
éri el, ajánlja e homokot, mint egy kétségkívül becses anyagot az üveggyártásra».

Megjegyzem ezen a helyen még, hogy a kis Strázsahegy laza homokköve, 
a melyre a fenti analysis vonatkozik, már jóformán teljesen elfogyott, a mennyi
ben az ott nyitott bányában csakhamar igen szilárd és szívós quarzit-homokkőre 
bukkantak, melyet homokká őrölni oly könnyű szerrel nem lehetett. Nagy Pál úr 
ennélfogva az lígynevezett Csipkevölgyben nyitott egy újabb bányát, mely által 
ugyanazon striata-emelet laza és szintén tiszta homokkövét nagyobb tömegekben 
tárta fel. Erről a pontról azonban eddigelé analysist még nem bírunk.

Dr. Schafarzik F erencz.

(6.) Petrovits Döme : A  zomborvidéki mocsarakról. Természettud. Közlöny 
1883. XV. köt. 171. füzet 457—474. old. és A  bácskai mocsarakról. 
(Ugyanott 1887. XIX. kötet 218. füzet 398—407. old.)

E czímek alatt jelentek meg P etrovits úr tanulmányai az Alföld szódavidé
kének tavairól s habár szerző az idevágó szakmunkák egy nagy részét elhanya
golta is, mi részben talán azon körülmény által menthető, hogy vidéken dolgoz
gatva, valószínűleg nem állott az irodalom rendelkezésére, sem a kellő módon, 
sem pedig a kellő időben, még sem vonhatjuk meg tőle azon elismerést, melylyel 
a sok tekintetben jeles és közvetetlen megfigyeléseken alapuló fejtegetéseiért tar
tozunk. Tartalmát röviden a következőkben ismertetjük.

A zomborvidéki mocsarak, melyek a Duna, a Ferencz-csatorna és a Telecska 
közt terülnek el, nagyobbrészt a Mosztonga, a tovább északra fekvők pedig a Kigyós 
patak által küldik vízfölöslegöket a Ferencz-csatornába, illetőleg a Dunába. Érde
kes azonban az a körülmény, hogy e tavak azért a talajvíz útján nincsenek össze- 
kötbentetés a közeli Dunával, a melytől őket egy igen mélyen lehatoló agyagréteg

(193)



2 5 2 IRODALOM.

olyannyira elzárja, hogy rajtok, vagy a közeli kutak vízállásában semmi változás 
nem észlelhető, ha a Duna víztükre emelkedik vagy sülyed. Szabad ellenben az 
összefüggés keletfelé a Tiszával, mit még a Telecska alatt is elhúzódó homoktalaj 
tesz lehetővé ; a sztanisicsi kutak pl. azonnal elárulják, ha a Tisza Szegednél árad 
vagy apad. Vízrajzi tekintetben tehát a zomborvidéki tavak inkább a Tiszához 
sorozhatok, bár a Telecska látható vízválasztóján innen feküsznek is. Referens 
szerint (Petrovits úr adatai alapján) meg kellene tehát e vidéken különböztetnünk 
1. a Telecska vízválasztó vonalát, mely akkor érvényes, ha a tavakban sok a víz, 
és az egész vidék talaja a víztől csak úgy duzzad, a mikor a fölösleg, melyet a talaj 
magába fölvenni és a föld alatt tovább vezetni már nem képes a Kigyóson és a 
Mosztongán át a Dunába ömlik, 2. azt a láthatatlan vízválasztó vonalat, melyet az 
altalajnak egy a Duna.felé emelkedő agyagrétege alkot, a mely a Telecskától jó 
messzire nyugatra, a zombori mocsarakon túl fekszik, mi által ez utóbbiak a talaj
víz mozgását tekintve a Tisza vízkörnyékéhez tartoznak.

Oly években, a melyekben kevés a csapadék, nemcsak a tavak, hanem még 
az őket lecsapoló Mosztonga is ki szokott száradni, mi azonban ritkán történik 
meg. Eddig csak egyetlen egy tóról ismeretes, hogy még sohasem száradt ki és ez 
a Zombor városától keletre fekvő 1572 holdnyi és helyenkint 4 méter mély Iva- 
nacska bara.

A mocsarak medrei és partjai agyagosak és gyakran a sás- és kákából kelet
kező posványos turfatelepek miatt nehezen közelíthetők meg. Sok tónak a vize, a 
benne feloldott hmninsavtól, sárga és valamennyinek iszapos, turfás fenekéről 
mocsárgáz-buborékok emelkednek. A tavak környékén előforduló növények az
u. n. sós flórához tartoznak; sok hal és nadály a vízben, és madár a nádasban.

Ha a tavaknak nyáron és őszszel kicsiny a vízállásuk, akkor partjaik a sókivi- 
rágzásoktól fehérek. Ez utóbbi mennyisége változó és egyenes arányban áll a hővel 
és a kiszáradással, olykor ujjnyi vastagságú kérget is képez. A Szeged melletti sót 
Molnár elemezte és talált benne:

84'4 % szódát,
6’9 « konyhasót,

11'5 « szerves anyagot és vizet és 
OT « kovasavat.

102 • 9 %

P etrovits lír talált a zombori tavak vizében ezen alkatrészeken kívül még 
kénsavas nátriumot is. Az Ivanacska bara vize tartalmaz 3-33 pr. mille szilárd 
alkatrészt, mely úgy, mint az összes zombori tavaké, szódából, konyhasóból és 
glaubersóból áll. Ez alkatrészek oly bőven fordulnak elő, hogy sokszor a víz elő- 
leges bepárologtatása nélkül is kimutathatók.

A zomborvidéki tavak tehát mind a magyar szódavidékhez tartoznak.
A magyar szódavidékhez tartoznak azonban a Zombortól távolabbra eső 

tavak és mocsarak is, a mint azt Szeged, Majsa és Halas tavairól már dr. Szabó 
•József bebizonyította. Ide tartozik Szabadka vidéke a Palicsi-tóval, valamint a 
volt Csajkások kerülete is a Bácska DK-i sarkában a Tisza és a Duna közt, a mely 
utóbbi területen az Orolia és a Dévény mocsár vize tele van szódával. Felső Bács
kának a Tisza mellékén lévő mocsarai nagyobbrészt közvetlenül a Tiszával állanak
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összeköttetésben, alsó Bácskának nyugati részén lévő nagyszámú apró m ocsarai
nak pedig folytonos lefolyásuk van, tehát e két csoport egyike sincsen elszigetelve, 
hanem a talajvíz mozgására nézve egészen nyílt területet képviselnek, m inek kö
vetkeztében a szóda nem  is  concentrálódhatik nagyon.

A Telecska és a titeli platoaut tudvalevőleg lösz alkotja, de ott, a hol a m é
lyebben bem etszett völgyekben e lösztakaró eltávolíttatott, ott ugyanazt a hom o
kos és sokszor agyagos talajt látjuk feltárva ép oly minőségben, m int a Bácskában 
m ásutt bárhol, és ott ezen eredeti, régibb lösz által többé nem  födött terek agya
gos helyein mocsarak csak úgy keletkeznek, m int a Bácska más pontjain.

A bácskai mocsarakban található szóda, konyhasó és glaubersó valam ennyi 
tóban állandóan megvannak, de azért az egyes tavak vizének m ennyiségi össze
tételében m égis igen erős ingadozások mutatkoznak, m i nagyon is természetes, 
mert változtat rajtok az eső és a szárazság, a mocsarak nagysága és m élysége, 
valam int végre az, hogy vájjon el van-e zárva, vagy ki van-e téve más mocsarak 
kiöntéseinek.

P e t r o v i t s  úr több mocsár vizének m eghatározta a fajsúlyát, szóda és 
konyhasó tartalmát, valam int a párlási maradékot is. Ezekhez hozzá veszi M o l n á r  
elemzését, referens pedig megtoldja H a u e r  K á r o l y  elem zésével, m ely szintén a 
Palicsi-tóra vonatkozik. (Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 185b. VII. 
Jahrgang). H a u e r  egy katonatiszttől beküldött próbát elem zett, s m inthogy a 
M o l n á r  által elem zett víznél sokkal higabbnak találtatott, m eg lehet, hogy más 
időszakban, talán tavaszszal vagy esős időben m eríttetett.

1 l i t e r  vií z b e n :
F a i  s ú ly  
15 5°C . N a2C O s N a C l t ix  m a r a d é k

Palicsi-tó Szabadka m ellett (Molnár, 185b.) 1-0064 3-1209 J-240S 5-237
Ugyanaz ( H a u e r  K á r o l y , 185b.) . . .  ^(PC . 1 0 0 2 1-2303 0-5724 2-2153
Zómbori Ivanacska Bara ( P e t r o v i t s ) 1885.

őszszel 1-0065 34 4 7 b 0-9536 6-52
—  Fehér mocsár | P e t r o v i t s , 1 -0020 2-1746 0-3978 2-84
N.-m ileticsi új fürdő ( i88b  nyáron 10021 — 0-3978 2-62
Bajsai Keréktó, P. 188b őszszel . . . 1-0050 1-6960 0-7546 3-76
Gyurgyévói Dévény, P. 1885 őszszel . . 10060 3-6598 1-3572 6-38
Zsablyai Kopovo, P. « « 10009 0-5039 0-3276 1-36
— Belilo, P. 1885. őszszel . .. — ■— 0-1989 1-02
Melenczei Ruszanda, Bánság ( S c h n e i d e r ,

1866) . . .  ... . . .  ..................... . . . — 1-976 1-893 6-276
Halasi Halastó, P. 1886 tavaszszal — 0-9282 0-1895 1*14

P e t r o v i t s  kimutatta továbbá a NaaSO4-et, a glaubersót is, és m eghatározta
több mocsárban m ennyiségileg a kénsavat.

Míg M o l n á r  a Palicsi-tó vizében csak 0-051 gr. SCR-mat és
H a u e r 0-0539'f: gr. « talált, addig
P e t r o v i t s  az Ivanacska barában 0-789 gr.

a Dévényben . . .  . . . 0-127 gr.
S c h n e i d e r  pedig a Ruszandában 1-133 gr. « m utatott ki.

* 0 956 s. r. Na2S04-ből számítva.
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A szóda keletkezésére nézve kifejti, liogy az Alföld homokjában sok a labra- 
dorit (kovasavas natrium-, calcium-, aluminiumvegyület), a melynek szétbomlásá
ból a szénsav hozzájárulásával szénsavas natrium, azaz szóda egyrészt, másrészt 
pedig szénsavas mész keletkezik, mely utóbbi az Alföld talajában néha vastagabb 
telepekben is gyűlik meg. A szóda azonban nem marad soká eredeti képződésének 
helyén, hanem belekerül a vízzel a tavakba, a hol a sós oldat elpárolgás folytán 
concentrálódik. A konyhasót, mint az egykori tenger maradványát, «mindenütt» 
feltételezi.

Erre nézve megjegyzem, hogy ezt a hypothesist már sokkal régebben 
kimondotta dr. Szabó J ózsef (Vorkommen und Gewinnung des Salpeters in 
Ungarn, Jahrbuch der k. k. geol. Eeichsanstalt, Wien, 1850. 1. évf. 331. lap), hogy 
a szóda keletkezik a szénsavas meszet feloldott víz hatásából a talajban jelenlévő 
nátronsilikátokra. A szóda keletkezése tehát valóságos contact-képződménynek 
nevezhető a mészkő és a nátronsilikátok között. Hasonlóképen nyilatkozik egy 
későbbi munkájában (Heves- és Külső-Szolnokmegye leirása. Eger, 1868. p. 142.): 
«s alig szenved kétséget, hogy e rossz talajnem (a fehér iszaptalaj) a Rhyolith-tufa 
legfinomabb iszapja, mely aztán a Tisza mentében a legnagyobb mélyedményben 
szétterjedt és a székes képződésnél főszerepet visel.»

Dr. Szabó JózsEF-en kívül többen is foglalkoztak a magyar szódavidékekkel, 
de ezen a helyen pusztán csak Kvassay Jenő munkájára utalok: Über die Nátron
und Székboden im ungarischen Tieflande, Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt 
1876. XXVI. p. 427—446., melynek utolsó lapján e tárgyra vonatkozólag nagy 
gonddal harmincz eredeti értekezés van felsorolva 1770—1875-ig. Kvassay elveti 
az előbbi hypothesist, hanem inkább hajlandó a nátront kősótömzsök kilugzásából 
származtatni. Kvassay magyarázatát a szereplő alkatrészek cserebomlását illetőleg 
helyreigazította dr. W artha V incze (Földtani Közlöny. 1877. VH. köt. 101. lap) 
és W artha idézett előadása kapcsán S zabó újból előadja (Ibidem 103. lap), hogy 
a széksó, nevezetesen Dorozsma vidékén az ott «valóságos réteg alakjában töme
gesen előforduló földpátokból származik.» Ugyanezt a hypothesist mint «nagyon 
valószínűt» (504. 1.) találjuk Szabó ásványtanának 3-ik kiadásában a 234. lapon is 
azon módosítással, hogy míg régebben az Alföldön található mészkőpadokat a 
szódaképződés egyik előzményének tételezte fel, addig később (1875) azokat 
a szódaképződés folyamatának egyik eredményének tartja, ásványtanának 
234. lapján mondván: «A szénsavas víz kihúzza a meszet és a nátront (a mész- 
nátron-földpátokból) amavval mészkövet képezvén, mi közel a képződési helyhez 
lerakodik s Czeglédtől kezdve Szabadkáig követhető ; míg a könnyen oldódó szén
savas nátron a vízzel tovább foly s a szikkasztó szelek hatása következtében a felü
leten kivirágzik.»

Van azonban a dolognak újabb harmadik magyarázata is, m ely a SzABÓ-féle 
hypotliesistől csak abban különbözik, hogy szélesebb körű.

Alföldeken a talaj sótartalma, miként ezt br. Richthofen (Führer f. For
schungsreisende, Berlin, 1886. p. 119.) más continentalis vidékekről megjegyzi, az 
által is keletkezhetik, hogy a stagnáló, vagy csak csekély mozgásban lévő talajvíz 
elpárolgása nagyobb, mint lefolyása, minek következtében a folyók által csekély 
mennyiségekben lehozott sók idővel többé-kevésbbé felszaporodnak. Nálunk a 
Duna és a Tisza hozza magával e sókat, a Duna vize pl. B alló Mátyás vizsgálatai
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szerint egy liter vízben összesen 0-14—0-26 gr. fix maradékot tartalmaz, a melyben 
szénsav és kénsavsók az uralkodók. A mint e két folyó az Alföldet eléri, behatol 
vize ennek laza talajába, a melyben a capillaritás folytán fölfelé hatol, és a felüle
ten folyton és gyorsan párolog. A nehezen oldódó sók nagyrészt lerakodnak, míg 
a könnyebben oldódó alkaliasók felszaporodnak, minek következménye az, hogy a 
külvíz a legtöbb helyen feltűnően alkalisós ízű. Ha már most a talajvíz egyes 
kis zárt medenczékbe jut, a melyekből vagy nincsen, vagy csak nagy vízállás mel
lett van lefolyás, akkor itt most ismét a túlnyomó elpárolgás által még concen- 
tráltabb oldatok jönnek létre s ezek Alföldünk sós mocsarai. Érdekes volna ezen 
irányban beható kutatásokat tenni.1

A másik pont, mely P etrovits úr értekezéseiben kifogás alá eshet, a Telecska 
és a titeli löszplateau keletkezésének magyarázata. P etrovits úr ugyanis azon 
nézetben van, hogy a bácskai löszplateau ab initio, azaz a lösz képződésének ideje 
óta, mai alakjával bírt volna. Ez a feltevés az atmospliáriliáknak, az eső és szél
nek csak igen szűk határok közé szorított partiális működését tételezné fel, a 
melynek eredménye a pest- és bácsmegyei homoktengerből kiemelkedő löszsziget, 
a Telecska lett volna.

A lösznek nem ez a természete; ez a képlet a síkságban, üol semmi akadály 
nem áll útjában, szigetképzésre nem mutat hajlamot és ott, a hol e képlet tényleg 
meg van szakítva, a geológiai kutatás rendesen ki is mutatja az utóbb működött 
erosió hatását.

Alföldünkkel ugyan még nem foglalkozott a rendszeres geológiai felvétel, de 
azért még sem vagyunk egészen hiányában olyan kutatásoknak és geológiai nyi
latkozatoknak, melyek e tárgyat, t. i. Alföldünk egykori összefüggő lösztakaróját 
ne érintenék.

A Duna két partjának gondos tanulmányozása arra a meggyőződésre jut- 
tattatta Szabó,2 P eters,3 budapesti és Suess 4 bécsi tanárokat és geológusokat, 
hogy kivált budapest-újvidéki szakaszában a Duna mindig a jobb partját mossa, 
jobbparti magas löszfalát folyton lerombolja, a bal partjától ellenben lassacskán 
távozik, alacsony alluviumot hagyván maga után. A Duna ugyanis par excellence 
hódol a BAER-féle törvénynek, s az, a mit P eters említett munkájában a 359-ik 
lapon elmond, majdnem a bizonyosság jellegével bír és legjobban fejezi ki a neve
zett három tanár nézetét:

«Donau und Theiss stehen zu einander überhaupt in einem eigenthümlichen 
entwicklungsgeschichtlichen Verliältniss. Dass erstere bereits in früheren postdiluvialen 
Zeiten mit allmähliger Hinwegräumung der grossen mittelungarischen Lösztafel von 
einem Durchlässe aus, etwa zwischen Pest und Szolnok, angefangen habe, ihren 
Lauf aus der südöstlichen in die rechtwinkelig geknickte Linie umzuwenden, die sie 
jetzt einnimmt, dass sie einst im unteren Theissbett floss, und in ihrem Vorrücken 
nach rechts stets wieder ihre dortigen Nebenflüsse absorbirte, möchte wohl niemand 
bezweifeln, der das Land und seine Gewässer zuerst in der Natur, dann auf guten 
Karten betrachtet. Ebenso lässt sich mit Gewissheit Vorhersagen, dass sie dereinst

1 Hogy a már másodlagos fekvőhelyen lévő és erősen decomponált" tufák szin
tén szolgáltatják e sókat, az kétséget alig szenved.

2 S z a b ó  J ó z s e f , Egy continentális emelkedés- és sülyedésről Európa délkeleti 
részén. A magy. tud. Akadémia évkönyve X. kötetének VI. darabja, Pest, 1862.

3 E d u r d  S u e s s , Der Boden der Stadt Wien. Eine geologische Studie, Wien, 1862.
K a r l  F e r d in a n d  P e t e r s , Die Donau und ihr Gebiet. Eine geologische Skizze.

Leipzig, 1866.
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bi-; an die Vorposten der Fünfkirchner Gebirgsgruppe vorrücken, endlich das Bett 
der Drau erreichen wird, deren Stoss sie noch jetzt eine Strecke weit vorschiebt, 
endlich, vereint mit der südwärts andringenden Drau, die untere Save, mit der sie 
den Fels von Belgrad als halbinselartigen Vorsprung von der serbischen Stufe los- 
meisseln und dem Avalaberge näher treten wird. Dies wird geschehen und jenes ist 
geschehen, und wer das Vollendete schaut, der wird sich bewusst des riesigen Maass- 
stabes der Veränderungen in der postdiluvialen, in unserer Aera.»

Ebből kifolyólag pedig a Telecskát és a titeli plateaut nem tarthatjuk egyéb
nek, mint az egykoron összefüggött nagy alföldi lösztakaró kicsiny maradványai
nak, vagyis a régi Duna karjai által körülzárt, de áramlatai által le nem rombolt 
szigeteinek.

Eltekintve ezen csekély megjegyzéseinktől őszintén üdvözöljük P etrovits 
imát hasznos és beható detail-munkálkodásában és örömmel várjuk további észle
leteinek közzétételét. Dr. Schafarzik F erencz.

(7.) Szjlasi .Jakab : A Balaton-víz chemiai elemzése. (Math, és term. tud. 
értesítő. Kiadja a rnagy. tud. Akadémia, 1887. április. Y. köt. 7. füzet 
200. lapon.)
Szilasi úr a vizet Fülöpnél merítette a zalai oldalon.
A víz alkalicitása 5*2 franczia fok, azaz 100 ke. víz neutralizására 1*04 köb- 

czentiméter tized normál sav volt szükséges.
A mész- és magnéziasók leválasztására 5*4 ke. tizednormál lúg használtatott, 

mi 5-tel szorozva (mert J ke. tized normál lúgnak 5 mgr. CaCCh felel meg) a víz 
összes keménységét adja, azaz =  27.

A Balaton vizének fajsúlya 15° C. mellett 1*0007.
100,000 s. r. vízben a következő alkatrészeket találta:

Kovasav SiO., ... ... 0*50 súlyrész
mészoxyd CaO... ... 5*80 «
tnagnéziaoxyd MgO ... ... 6*88 «
n itronoxvd Na./) 2*95 «
kaliumoxyd K.,0 ... ... 1*21 «
kénsav SOa ... ... 3*64 «
kötött szénsav C02 ... ... 11*88 «
chlor Cl ... .... 0*86 «

összeg ___ 33*57 súlyrész.
A ritkábban előforduló alkatrészekre, kevés víz állván rendelkezésére (! ?), 

nem volt tekintettel.
Ellenőrzésképen az összes fix maradékot újból meghatározván, 100,000 súly

részben 33*60 súlyrészt nyert.
A fent kimutatott alkotó részeket a szokásos módon sókká átszámítva van

100,000 súlyrész vízben :
Szénsavas magnézia MgCO3 ... ... 14*45 súlyrész
szénsavas mész CaCO.... ... 9*81 «
kénsavas mész CaS()\ 0*75 «
kénsavas kálium K..SOt ... .... 2*24 «
kénsavas nátrium Na2SOt ... ... 3*88 «
kovasavas nátrium Na.SiO. ... 1*02 «
chlornátrium NaCl ' ... ... 1*42 ((

összesen ___ ... 33*57 súlyrész.
- (198)
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A genfi, zürichi és gmundeni tavak vizeinél a Balaton vize jóval concentrál- 
tabb, a mennyiben ezekben az összes fix maradék csak 12-80, 14-06, illetőleg 
15-002 súlyrész 100,000 síyrész vízben.

A mi Szilasi úrnak azt az állítását illeti, hogy eddigelé tudtával a Balaton 
vize még nem analysaltatott, az részéről erős tévedés, a mennyiben két érdemes 
chemikustól is bírunk analysiseket. Az egyik Sigmund volt 1837-ben, a másik 
Preysz 1863-ban, a kik a Balaton vizét mennyilegesen elemezték. Kívülök, de úgy 
látszik, csak minőlegesen, még Schuster tanár foglalkozott a Balaton vizével.

Hogy Sigmund régibb elemzését elhanyagolta, azt még elnézhetnők, de hogy 
nem ismeri és nem idézi Preysz analysisét, mely a magyar tudományos Akadémia. 
kiadványaiban jelent meg (A  Balaton vizének elemzése, Preysz Móricz-tói. Magy. 
akadémiai Értesítő IY. kötet, Pest 1863. a 355—372. lapokon) s a mely sokkal 
behatóbban és részletesebben foglalkozik a Balaton vizével, mint ő maga, azt 
Szilasi úrnak nem lehet megbocsátani.

Ezek szerint Szilasi úr analysise a Balaton vizéről a harmadik.
Szabadjon e három elemzést, a SiGMUND-féle elemzés adatait is grammokra 

és 1000-re átszámítva, egymás mellé állítani, mi nem egészen érdektelen össze
hasonlításokra szolgáltat alkalmat. Talán fölösleges is külön figyelmeztetnem, 
hogy az összehasonlításnál inkább az elemekre, mint a kimutatott sókra fektessük 
a fősúlyt, minthogy a talált elemek csoportosítására nézve az egyes chemikusok 
között mindig vannak eltérések. *

A Balaton tartalmaz 1000 súlyrész vízben:
l. 2.* 3.

Szénsavas natron N a2COs

S ig m u n d  szerint 
1837-ben

P reysz szerint 
1863-ban
0-05617

Szilasi szerint 
1887-ben

szénsavas mész CaC03 0-0306 0-06820 0-0981
szénsavas magnézia MgCO, nvomok 0-10794 0T445
szénsavas vas FeCOa Ő-0007 — —

kénsavas nátrium Na.,SO, 0-0319 — 0-0388
kénsavas kálium K ß O , — 0-00977 0-0224
kénsavas mész CaSOA — 0-00238 0-0075
kénsavas magnézium MgSO. —  . 0-06384 —

natrium chlorid NaCl 0-0013 — 0-0142
magnézium chlorid MgCl2 — 0-01367 —

kovasavas nátrium Na SiO, — — 0-0102
timföld a i 2o 3 0-0058 — ____

timföld és vaséleg A l O ß F e ß  3 — 0-00070 —

kovasav SiO„ — 0-01784 —

szerves anyag 0-0351 0-01820 —
a szilárd alkatrészek összege 0-1054 0-35871 0-3357
szabad szénsav CO2 0-0288 0-10808 —

Főösszeg ... ... 0-1342 " 0*46679 0-3357

* A felsorolt alkató részeken kívül Preysz még a mángán, lithium, ammoniah, 
és a salétromsav nyomait is kimutatta. A következő elemekre azonban negativ ered
ménynyel reagált: Rubidium, caesium, baryum, strontium, brom, jód, fluor, bor 
és foszforsav, összesen tehát ez a kilencz elem és vegyület Preysz szerint a Balaton 
vizében nem foglaltatnak.

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. (199) 1 ^(199)
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Láthatjuk e táblázatból, hogy e három elemzés közül Pbeysz a legrészlete
sebb. A mi a szilárd alkatrészeket illeti, legtöbbet mutat ki Pbeysz (035871), 
közel ugyanannyit Szilasi (03357—03360) és legkevesebbet Sigmund (0-1054).

Felette érdekesek és becsesek azonban Schusteb és Sigmund megfigyelései 
a Balaton vizére vonatkozólag, a melyeket utóbbi mond el «Füred's Mineral
quellen und der Plattensee» (Pest, 1837) czímű nagy gonddal írt munkájában.

Megemlíti ugyanis, hogy már Schusteb sem tartotta a Balaton vizét egyéb
nek, mint erősen liigított savanyú víznek, mit ő, kísérletek alapján, a maga részé
ről szintén megerősíthet. Az a víz, melyet közel a parthoz merített, a szilárd alkat
részek nagyobb mennyisége mellett, a szénsavat csak alig mutatta nyomokban, 
míg ellenben a tó közepéről, Boglár és Abrahám puszta közt merített víz szilárd 
alkató részekben szegényebb volt, de aránylag több szabad szénsavat tartalmazott.

Sigmund tapasztalatait a rendelkezésünkre álló három elemzés fényesen lát
szik igazolni, mi azonnal szembetűnővé válik, ha minden egyes esetben felemlítjük 
az analysisekliez használt víz merítési helyét.

Sigmund a tó közepéről vette a vizet Boglár és Abrahám puszta közt s fenti 
magyarázatának megfelelően kevés fix maradékot és aránylag sok szénsavat 
talált benne.

Szilasi a zalai parton merítette Fiilöpnél, és elemzése több mint háromszor 
annyi fix maradékot mutat ki, szabad szénsavat pedig semmit.

Pbeysz analysisében ellenben me gvan mind a kettő, a nagyobb fix maradék 
mellett még bőven szabad szénsav is, minek a magyarázata azon körülményben 
rejlik, hogy e vizsgálathoz szükséges vizet Füred mellett, az ottani uszoda leg
szélső partján merítette. Tudjuk ugyanis, hogy a Balaton ezen része a füredi savanyú 
vízforrások legközelebbi szomszédságában van, sőt hogy ezt a vizet magába fel 
is veszi.

Hogy honnan származik ellenben a tó közelién a vízben lévő szabad szénsav, 
holott az Fülöpnél, Szilasi úr szerint, egészen hiányzik és Sigmund szerint is, 
csak alig észlelhető nyomokban van jelen, az még ez idő szerint kiderítve nincsen ; 
de különösen ha Sigmund adatai újabb megerősítést nyernének, nem tartanám 
lehetetlennek, hogy a kimutatott szénsavtartalom esetleg egy a tó fenekén fakadó 
savanyú vízforrásnak volna betudandó.

A ki netán a jövőben a Balaton vizének vizsgálatát tűzné ki maga elé fel
adatúi, annak okvetlenül kell, hogy figyelmét a tó ezen regionális szénsavtartal
mára is kiterjeszsze, valamint kutatnia kell azon okokat is, a melyek ezt a tüne
ményt előidézik.

Minthogy ezen alkalommal az idevágó irodalom egy részét átnéztem, befeje
zésül még a következő helyreigazító megjegyzéseket kívánom tenni.

A fent közölt három analysis közül az első SiGMUND-tól való, miként ez 
saját eredeti munkájából kitűnik (Füred’s Mineralquellen und der Plattensee. 
Pest, 1837.) s csak valami tévedésnek kell tulajdonítanunk, hogy ugyanez az ana
lysis dr. David Wachtel ( Ungarn's Kurorte und Mineralquellen, Oedenburg, 
1859.) és valószínűleg ez utóbbi nyomán dr. Josef F biedbich E ckebt (Hévvíz 
und Balaton, eine balneologische Skizze. Pest, 1864.) munkájában is mint dr. H ellee 
F lóbián elemzése szerepel.

Ép úgy téved dr. Obzovenszky Káboly, balatonfüredi főorvos is, midőn
( 200)
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munkájában (Balaton-Füred és gyógyhatású. Pest, 1863.) ugyancsak a Sigmund- 
féle analysis számai elé Schuster tanár nevét írja.

Helyesen, tehát Sigmund neve alatt sorolják fel a szóban forgó elemzést:
1. Török József: A két magyar haza elsőrangú gyógyvizei stb. könyvének 

2-ik, 1854-iki kiadásában, még pedig minden számbeli hiba nélkül; továbbá
2. Przemysl’i Lengyel Dániel : Fürdő zsebkönyv. Pest, 1863. czímű munká

jában azon, sajtóhibának betudható tévedéssel, hogy a szénsavas vas ( FeC03)  
mennyiségét OOl helyett 021 szemernek írja.

3. Helyesen tulajdonítja végre a párizsi világkiállítás alkalmából a magyar 
ásvány-földtani kiállításhoz készült és a magyarhoni földtani társulat tagjainak is 
megküldött: «Les eaux minerales de la Hongrie». Budapest, 1878. czímű mun- 
kácskaa szerzői jogot SiGMUND-nak, de az itt felhozott számadatok nem felelnek 
meg az eredeti analysisnek, hanem tévesek, a mennyiben az átszámításnál kettős 
hiba történt. Először is nem vétetett tekintetbe, hogy Sigmund elemzése két 
polgári fontra vonatkozik, hanem csak egy font után történt az átszámítás, a mely 
hibát fokozta továbbá még az a körülmény is, hogy az említett munkácska szer
zője nem használta Sigmund eredeti dolgozatát, hanem hogy L engyel Dániel 
után indúlt, a hol, miként említettem, a szénsavas vas (LeC03) mennyisége hibá
san van többre téve.

A PREYsz-féle analysist dr. Orzovenszky Károly közli fent említett munká
jában (a 116— 11!). lapokon) Preysz eredeti munkája után. Idézve találjuk továbbá 
emez elemzést még dr. Chyzek Kornél, Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei,
S.-A.-Ujhely, 1885. czímű munkájában, a 39-ik lapon. Míg Chyzer csak az újabb 
Balaton-víz analysis közlésére szorítkozik, addig a, «Les eaux minérales de la Hon
grie» füzetke csak a régit tartalmazza, az újabb, t. i. a PREYsz-féle analysist 
pedig nem. Dr. Schafarzik F erencz.

(8.) Dr. Thirring Gusztáv A Fertő és vidéke (Földrajzi Közlemények 
XIV. köt. IX. füzet, 469—508. lapokon.)

Ilyen czím alatt tartott dr. Thirring Gusztáv úr monograpliicus modorban 
előadást a földrajzi társaság ülésén. Előadása a m. földrajzi társulat közlönyében, 
az idézett helyen meg is jelent.

Bármilyen érdekes is különben e czikk, mégis találunk benne, kivált a geoló
giai ismereteinkkel ellenkező olyan állításokat, melyeket megjegyzés nélkül nem 
hagyhatunk.

Mindenekelőtt állítja, hogy a Fertő lehetőleg teljes irodalmát felhasználta, 
de figyelmen kívül hagyott sok, részben fontos munkát, a minőjpl. dr. David 
W achtel, Ungarns Kurorte und Mineralquellen, Oedenburg, 1859.

Dr. Moser Ignácz: Chemische Notizen: Zickerde von Neusiedler See (St.- 
Andrae) Yerhandl. des Vereines für Naturwissenschaften zu Pressburg III. Jahr
gang 1858. I. Heft, p. 68. *

* V. ö. a Fokit. Közlöny 1878. VIII. köt. 269-ik lapján a titkárság kérésével, 
továbbá az 1879. évi IX. kötetben alul a 46-ik lapon Zsigmondy Vilmos alelnök úr 
nyilatkozatával.
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I ukoyits : Über die Niveauverhältnisse des Neusiedler See’s Ibidem régi soro
zat V., VH., YIII. kötetében.

Aschekson P .: Die Austrocknung des Neusiedler Sees. Berlin, Zeitschrift für 
Erdkunde. Bd. 19. p. 278.

Stürzenbaum József : Mosonymegyében eszközölt geológiai fölvétel 1878. 
Földt. Közlöny. 1879. p. 111. és

H ugo H. H itschmann, magyar-óvári tanár értekezése (1856): Eine Excur
sion um den Neusiedlersee. (Oesterreichische botanische Zeitschrift, Wien. VTTT, 
Jahrgang, 1858. p. 221.), mely utóbbi kettő, kivált a Hanságra szolgáltat érdekes 
adatokat stb.

Csak mellesleg említem továbbá, hogy a Fertő faunájával és flórájával alaposab
ban kellett volna foglalkoznia és a népies elnevezések mellett a latin nomenclatu- 
rát is használnia. Kifejezései nem szabatosak, mi által olykor ellenkezésbe jön a 
tényekkel: «S minthogy (a Fertő) vize oly sekély (átlag 4—5 m.), a szél könnyen 
felkavarja vizét és ilyenkor a habok oly magasra csapnak fel stb.» Fordítva áll a 
dolog ; minél sekélyebb a víz, annál jelentéktelenebbek a hullámok. — A nép közt 
elterjedt téves nézeteket nem igazítja helyre : «ha a hideg fokozódik, a jég gyak
ran mennydörgésszerű robajjal megreped s ekkor 3—4 km.-nyi hosszii repedések 
(Eiszarren) jönnek létre, melyekről a nép azt tartja, hogy a víz alatt fakadó meleg 
forrásoktól erednek, melyek a víz teljes befagyását meghiúsítják». Kérdem: csak
ugyan léteznek-e a tó fenekén meleg források, és egyáltalában igaza van-e a 
népnek ?*

Áttérek azonban most azon pontokra, melyek inkább a geológia körébe
esnek.

A 475-ik és a következő lapokon Thirring azt a kérdést kutatja, váj
jon létezett-e már a Fertő a történeti ó-korban ? Az irodalomban némelyek 
állították, mások meg «tagadták a Fertő létezését a rómaiak idejében». S ezután 
így folytatja: «Ez a kérdés ma már végleg el van döntve ama híres kőkorbeli lele
tek által, melyeket gróf S zéchenyi B éla 1874-ben a tó kiszáradt medrének déli 
széléhez közel Boz és Hidegség közelében felfedezett. A leletek kétségtelenné tet
ték, hogy a tó környéke már az újabb (neolitos) kőkorban lakva volt, s habár czö- 
löpépítmények nyomaira akadni nem lehetett, mégis valószínű, hogy ilyenek e 
helyen hajdan léteztek: (Idézi gróf W urmbrandt-ot, de ugyanezt állította 
gróf Széchenyi B éla is. Ref.) A tó tehát már a rómaiaknál sokkal régibb időben 
létezett.»

Nagyon sajnálom, de ennek a conclusiónak a helyességét ezen előadás alap
ján nem fogadhatom el. Hogy egy kőkorszaki lelet épen egy nagy tónak a 
létezését tételezze fel, nem következik szükségképen. Mért nem lehetett azon a 
helyen egy kis forrás vagy folyócska, a melynek partjai mellé meghúzódott a 
kőkorszaki ember ?

Gróf Széchenyi B éla csak azt mondja, hogy «e leletek elégséges bizonyíté
kul szolgálnak arra, hogy ezen a földrészen is emberek laktak azon időben, mely
ről a történelem hallgat» ; más helyen pedig így nyilatkozik: «ha — mondom — *

* Időközben megjelent egy érdekes czikk «a balatoni rianás» czíme alatt, 
Szily Kálmán-tói. Term. Közlöny 1888. XX. kötet, 29. lap.
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ezen körülmények (kedvező helyszíni viszonyok egybevetve a lelet részleteivel) 
mind összetalálkoznak : úgy magától érthetőleg azon következtetésre kell jutnom, 
hogy hajdan a Fertő tavában is czölöpépítmények voltak». A czölöpépítmények 
létezését gróf W ürmbrandt is valószínűnek tartja, de a két szerző egyikének esze- 
ágában sem volt, hogy a kőkorszaki tárgyakból a tó létezésére visszakövetkeztes
sen. Ha csupán csak a kőkorszaki leletre támaszkodhatnánk, valóban felette 
bizonytalan volna ismeretünk a tó egykori létezését illetőleg. De ha e két főúri 
szerző mégis czölöpépítményeket tételez fel azon a helyen, a hol a kőtárgyak talál
tattak, azt a tó létezésének biztos tudatában tették, mit nem meríthettek másból, 
mint az egész vidék configurátiójából és a geológiai viszonyokból.

A Fertő nem egyéb, mint a neogén tenger mélyedményének egyik 
relictuma.

A pannoniai emelet rétegei azok, melyek a Fertőt az északi oldalán meg
kerülik és DK-i irányban egészen Barátfaluig (Mönchhof) és Féltoronyig (Halb- 
thurm) lenyúlnak és továbbá hasonlóképen a déli oldalán is beszegélyzik, Sopron 
környékétől Széplakig és Fertő-Szt-Miklósig elhúzódva. Nyugati oldalán a panno
niai rétegek a Vulka völgyébe nyúlnak föl, mely hajdan az medenczének egyik 
magasabban fekvő öblét, helyesebben mondva csatornáját képezte, mely a Lajta 
és a Rozália hegységek közt átvezetett a bécsi medenczébe. Kelet felé a pannoniai 
rétegek eltűnnek a diluviális kavics és részben lösz, továbbá az alluviális lerako
dások egész sorozata alatt, hogy csak a kismagvarországi medencze DK-i szélén, 
a Rábán túl bukkjanak ismét a felszínre.

Magyarország eme kis medenczéjének emelkedése alkalmával legelőször is 
a magasabban fekvő, illetőleg a sekélyebb részek, a minő pl. a mai Vulka völgyé 
is, váltak szárazfölddé ; továbbá azok a részek, a melyeken a diluviális és alluviális 
képletek lerakodásai oly vastagságot értek el, hogy felső színük az uralkodó víz- 
niveaunál magasabb volt. Ilyen az egész középrésze a kis magyar medenczének a 
Rába és a Fertő közt (Csorna környéke). Magában a Fertőben is vannak ugyan 
hasonló területek, a melyeken kavicslerakodások borítják a pannoniai rétegek 
képezte tófeneket, de itt nagyobb lévén a mélység, azok ugyanazon idő alatt egy- 
magok nem voltak képesek arra, hogy e depressiót a víz niveaujáig teljesen meg
töltsék. E feltöltés munkáját folytatják a jelenkorban a tóba szakadó vizek kavics 
és iszapbehordása által, de ezenkívül talán még sokszorta nagyobb és kiadóbb 
mérvben a vegetatió, mely hatalmas turfatelepeket létesít. Röviden ez a Fertőnek 
hiteles története,'a mint azt a geológia diktálja, és ezen az alapon mindnyájan szí
vesen elhiszszük, hogy a tó már a. rómaiak korszakát megelőzőleg is létezett.

Áttérek ezek után a Fertő vizének analysisére.
Szerző két analysist czitál. Átveszi ugyanis Török József : A két magyar 

haza elsőrangii gyógyvizei stb. munkájának 1840-ben Debreczenben megjelent első 
kiadásából és híven reprodukálja ugyanazokkal a sajtóhibákkal, melyek ott is meg
vannak. —- «Egy font vízben van», -—• de minő fontban? polgári vagy pedig a 
gyógyszerésziben? Kis fáradsággal ugyan e munka második kiadásában (1859) 
megtalálhatta volna, hogy az elemzések egy polgári fontra, tehát 32 lat vízre 
vonatkoznak. Még kevésbbé tűnt fel szerzőnek az, hogy az alkatrészek valóságos 
összege merőben eltér az alul kimutatott összegektől. De a legkülönösebb mégis 
csak az, hogy nem tartotta érdemesnek az idézett két analysist átszámítani.
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Török J özsef akkoriban írhato tt még fontokban és szemerekben, mi azonban 
1886-ban, a mikor a m éterrendszert m ár teljesen adoptáltuk, sokkal inkább meg
érte ttük  volna, ha gramm okban beszél.*

Török J ózsef em lített m unkája két kiadásának, továbbá W achtel Dávid 
m unkájának egymással való összehasonlításból kitűnik, hogy Török m unkájában 
a következő adatok szedettek h ibásan :

1. A z e le m z é se k  e r e d m é n y e i, m ik é n t  ez T örök 2 - ik  k ia d á sá b ó l és W achtel. 
m u n k á já b ó l k itű n ik , a 3 2  la to s  p o lg á r i fo n tr a  v o n a tk o z n a k .

2. Török második kiadásának és W achtel m unkájának tanúsága szerint, 
Török első kiadásában hamis az első analysisben (Sigmund ?) a szénsavas mész- 
oxyd és a timföld mennyisége :

CaCÜ3 ... ... 1 • 165 szemei* helyett olvasandó 0T65 szemer
AhOa_ ___ 1-120 « « « 0-120 «

Ezen rektifikálás után az alkató részek összege csakugyan 9-530 szemer.
3. W achtel D ávid munkájának tanúsága szerint téves Török I. és II. kiadá

saiban a második analysis (W ürtzler ?) első tétele, a kénsavas nátron meny- 
nyisége.

Na»SO* —, ___ 2-4-208 szemer helyett olvasandó 1 "4 208 szemer.
Ha ezt ily módon kiigazítjuk, itt is helyesnek mutatkozik a kimutatott 

főösszeg 8-64-00 szemer.
4-. Török József II. kiadása és W achtel m unkája szerint W urtzler V ilmos, 

gyógyszerész 1830-ban elemezte a F ertő  vízét, dr. Sigmund K. L ajos tanár pedig 
1835-ben s nagyon valószínű, hogy "W.ACHTEL-nek van igaza, midőn az első analy- 
sist (9*530 szemernyi összeggel) WüRTZLER-nek tulajdonítja, a másodikat 
(8-64-00szem. összeggel) pedig SiGMUND-nak. Török alighanem felcserélte e két nevet.

Érdemesnek tartottam a szóban forgó két Fertővíz analysist a hibák kiiga
zítása után grammokra és 1000 részre átszámítani.

1000 gramm vízben van:
W ürtzler (?) s z e r in t : Sigmund (?)szerint:

Na»Cl . . .  ... ... ... ... 0-130 gramm 0-146 gramm
CaCh... ... ... ... ... 0-011 « 0-003 «
MgCh ... ... ... ... ... 0-029 « 0-018
Na*CO* ... . . .  . . . 0-530 (( 00T"

C'aCO3 . . .  . . .  . . .  _I_ 0-021 (( 0"027 «
MgCOs . . .  . . .  . . .  . . . 0-236 « 0-182 «
N a z S O * —. 0-235 « 0*185 «
AI2O 3 0-016 « —  «
S i O z 0-003 (( 0-031
Szerves anyag . . .  ___ ___ 0-029 « ----- ((
Veszteség ___ . . .  .... . . . — « 0-049
A szilárd alkató részek összege 1-240 1gramm 1125 gramm.

* Ugyanez áll a Balfi-forrás elemzéséről, melynek átszámított eredményeit a 
«Les eaux minérales de la Hongrie» czímű munkácska (Budapest, 1878.) IV-ik sza

kaszában megtalálhatta volna.
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Látni ezen eredményekből, hogy a Fertő vize szilárd sói közt uralkodó a 
sziksó, utána következik a szénsavas magnézia meg a glaubersó, s csak azután a 
konyhasó, míg a többi alkató részek jóformán csak nyomokban vannak jelen. Ezek 
szerint a Fertő vizét a gyengébb sziksós-glaubersós vizekhez számíthatjuk ; sajnos 
azonban, hogy a kiszáradása után újból megtelt tó vizének líjabb elemzését nem 
bírjuk.

Végre van még egy pont, melyben szerző a geológia ellen vét.
A 487. lapon ugyanis a következőket olvassuk:
«Fehéregyházától délre azonban a hegykoszorú, mely a Fertőt nyugat felől 

bekeríti, megszakad; mintegy 2 km. széles völgy nyílik itt a Fertőre, melyen egy 
kis folyócska, a Vulka hömpölyög a tó felé. Kétségtelen, hogy a folyó erővel tört 
magának utat a hajdan összefüggő hegylánczon át, ez által elkülönítve a Lajta- 
hegységet a fertő melléki vagy ruszti hegyláncztól, mely geológiai viszonyaira nézve 
teljesen megegyezik az előbbivel. Eme fertőmelléki hegyláncz, vagy jobban mondva 
dombsor, tehát a Vulka áttörésétől kezdve, azaz Sércz községtől egészen a tó leg
délibb széléig kíséri a Fertőt» stb. és valamivel lejebb :

«A hegyláncz Sércznél emelkedik fel azon lapályból, melyet a Vulka 
folyócska alkotott, utat törve a hegységen át a Fertő felé», stb.

Ezeket olvasva, semmi kétség nem támadhat bennünk az iránt, hogy szerző 
a Vulka síkságát optima forma erosiói völgynek ne tartsa, mi azonban, miként 
azonnal látni fogjuk, téves felfogás.

Erről a vidékről bírjuk T. Roth L ajos szépen részletezett földtani felvéte
lét * és azonfelül még a «magyarázatot is hozzá, melyet szerző is lapozgatott 
ugyan, de minden közelebbi megokolás nélkül épen ellenkező értelemben fölhasz
nált. T. Roth L ajos két munkájából kitűnik ugyanis, hogy ez a vidék a mediterrán 
kortól kezdve a pannoniai idők végéig egy oly csatorna volt, melyen át a bécsi és 
a kis magyar medencze tengeroi egymással közlekedtek. A Lajta-hegység, meg a 
ruszti vonulat egyes kiípjai pedig szigetcsoportot képeztek. A Lajta- és a Rozália- 
hegység közti széles csatorna (14—15 km.), egy régi depressió, a melyben egy
másután a mediterrán, a szármát és végre a pannoniai emelet rétegei üleped
tek le.

Ezeket a viszonyokat T. Roth L ajos tanulságos profilban is bemutatta 
(1. a magyarázathoz csatolt I. táblát), a mely világosan előtünteti, hogy a panno
niai emelet fölött a völgy legmélyebb vonala mentén diluviális lerakodások foglal
nak helyet, a melyekben a többi patakon kívül a Vulka nevű szerény folyócskának 
a medrét is látjuk. Még annyira sem mélyítette azt magának ki, hogy Vulka- 
Pordánytól egészen a tóig medrében egyetlen egy ponton még csak a pannoniai 
emelet rétegei sem bukkannak a felszínre. Tehát még csak gondolatban sem tehet
jük fel, hogy a Vulka völgye erosiói völgy, hisz ez esetben mélyen bevágódottnak 
kellene lennie ; meredek magas partjain az említett rétegeket egymás fölé helyezve 
kellene látnunk, magának a folyónak pedig a sorozat egyik régibb tagját kellene 
mosnia. De hát a Vulka nem mélyíti, hanem inkább feltölti a medrét, hisz maga

* Kis-Márton vidéke, 1:14000, special lapon, kapható Kilián Frigyes könyv- 
kereskedésében.
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Thirring úr is leírja a 495-ik lapon, hogy deltát épít a tóba «bármilyen csekély 
legyen is a folyó, deltáját folyton növeli s mindinkább beljebb tolja a Fertőbe».

A Vulka völgye tehát nem erosiói völgy, hanem régi tengerfenék, egy tek- 
nőszerű depressió.

És szerzőnek ezt a depressiót annál nagyobb figyelemre kellett volna mél
tatnia, minthogy az újabb alpin irodalomban azt a véleményt is hallottuk, hogy 
épen ez a völgy képezné az Alpok határát a Kárpátok felé.

Mivel a Rozália- és a Lajta-hegységek, a hamburgi csoport meg a pozsonyi 
Kis-Kárpátok geológiai szempontból hasonló szerkezetűek és így nem igen nyújta
nak éles geológiai határt az Alpok és a Kárpátok közt, Neumann K ároly jeles érte
kezésében a Kárpátoknak az Alpokétól eltérő csapásirányára fekteti a fősúlyt, s 
ennélfogva, minthogy a Rozália-hegységet, a stájer Alpokkal való oly szoros össze
függésénél fogva ez utóbbiaktól elkülöníteni nem lehet, épen a Vulka depressió- 
ját tekinti a megváltozott csapású Kárpátok kiindulási pontjáúl.

A mi a munka többi részét illeti, szívesen elismerjük, hogy eltekintve a fel
soroltaktól, élvezetes olvasmányt nyújt. A tó 1866—68. közt történt kiszáradásával 
beható részletességgel foglalkozik, a mit csak helyeselhetünk.

Dr. Schafa r z ik  F eeencz.

(9.) Nendtvich Károly : A Beregm,egyében lévő bilasoviczi Irma-forrás 
ásványvizének vegyelemzése. (Értek, a term. tud. kör. Kiadja am . tud. 
Akadémia 1885. XV. kötet. 11. sz.)

Ez ásványvíz gr. Schönborn Ervin munkácsi és szt-miklósi uradalmához 
tartozik, melynek igazgatója jól eldugaszolt üvegekben mintegy 20 liternyi víz 
mennyiséget küldött szerzőhöz vegyelemzés végett. Szerző maga nem lévén a víz 
beszerzésénél, a forrásból és környékén kitóduló gázokat meg nem vizsgálhatta, 
sem a víz hőmérsékét, sem a szabad szénsavat meg nem határozhatta ; továbbá a 
fentebbi csekély vízmennyiségnél fogva az ásványvizekben igen kis mennyiségben 
előfordulni szokott alkató részekre szintén nem terjeszkedhetett ki.

A víz eleinte savanyús, azután kissé égvényes és sósízű. Fajsúlya 1'00527.
Minőségileg kali, natron, mész, magnesia, vasoxydul, kénsav, szénsav, chlor, 

foszforsav és borsav lett kimutatva.
A víz alkata a mennyiségi elemzés szerint következő :

1000,0000 súly
részben.

Kénsavas kálium K2 SOt ... ... ... ... ... 0'00374
Chlorkalium KCl ... ... ... ... ... ... 0'08204
Chlornatrium Na Cl ... ... ... ... ... ... 0'09624
Kétszeres szénsavas natrium Na2 C2 0 B ... 5'00940

« « calcium Ca C2 O. ... ... 0'45700
« « magnesium Mg C„ 0 5 ... 0'06850
« « vasoxydul Fe C2 Or.__ ... 0‘01390

A tűzálló alkató részek összege ... ... 5'73082

:: Zeitschrift des deutschen und österreichischen Alpenvereines. Bd XIII. Jahr
gang 1882. p. 223—225.
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A foszforsav és borsav megmérhetlen kis mennyiségénél fogva nem volt 
meghatározható.

Szerző e vizet kiváló mennyiségű szénsavas nátron-tartalmánál fogva az 
égvényes savanyií vizek közé, még pedig, miután a szabad és félig kötött szén
sav a víz égvényes hatását nagy mértékben csökkenti, a szelid égvényes savanyú 
vizek közé sorolja. A mi alkalmazását illeti, azt szerző részint hasonló vegyalkotá- 
sából, részint hasonló alkotású vizek összehasonlításából Ítéli meg s miután vegy- 
alkata szerint leginkább a gleichenbergi és seltersi ásványvizekhez hasonlít, azért 
ugyanazon bántalmakban is, t. i. katarrhalis bántalmakban lesz alkalmazható.

L oczka József.

(10.) Scherfel V. Aurél : A  tátrafűredi Hygiea-forrás v egy elemzése. (Értek, 
a term. tud. köréből. Kiadja a m. tnd. Akad. XV. köt. 4. sz. 1885.)
E forrásra 1883. évben egy hegylejtőn történt ásatás alkalmával akadtak. 

Naponkint hetvenkét hektoliter vizet szolgáltat; hőmérséke 1884. évi nov. 7-én 
+  8*8 °C léghőmérséknél +  6*8 °C volt.

A víz színtelen tiszta és szagtalan. íze nagyon kellemes, savanyús, erősen 
csípős és üdítő ; hosszú állás után a kiváló vasoxyd kis opalizalást idéz elő. 

Fajsúlya +  14 °C.-nál =  1 -000409.
Minőlegesen a következő alkató részek lettek kimutatva : Kali, natron, mész, 

magnesia, aluminiumoxyd, vasoxydul, kénsav, szénsav, foszforsav, kovasav, chlor.

A mennyileges elemzés eredményének összeállítása :

a) A szénsavsókat egyszerű carbonatok- 
nak számítva:

100,000 s. r. vízben.
Kénsavas kali ... ... 0*455955
Kénsavas natron ... ... 0*052063
Chlornatrium ... ... ... 0*065272
Foszforsavas natron ... 0*027294
Szénsavas natron ... ... 1*094331
Szénsavas mész ... ... 1*133333

« magnesia ... 0*302696 
Foszforsavas aluminiumoxyd 0*045833 
Szénsavas vasoxydul ... 1*347291
Kovasav ... ... ... ... 3*391666
A szilárd alkatrészek összege =  7*915734 
Félig kötött szénsav ... 1*622171
Egészen szabad szénsav 266*577829 
Valamennyi alkatrész

összege ... ... =  276*115734

b)  A szénsavsókat vízmentes biearbona- 
toknak számítva:

100,000 s. r. vízben.
Kénsavas kali ... ... ... 0*455955
Kénsavas natron ... ... 0*052063
Chlornatrium ... ... ... 0*065272
Foszforsavas natron ... 0*027294
Ketted szénsavas natron ... 1*548239

« « mész ... 1*632000
« « magnesia.. 0*461251

Foszforsavas aluminiumoxyd 0*045833 
Ketted szénsavas vasoxydul 1 *858332 
Kovasav ... ... ... ... 3*391666
A szilárd alkatrészek összege =  9*537905 
Egészen szabad szénsav 266*577829

Valamennyi alkatrész
összege ... ... =  276*115734

A szénsav mennyiségét a forrásvíz +  6*8 °C. hőmérséklete =  760 mm. baro
méter állás mellett térfogatban kifejezve

a) At. egészen szabad szénsav: 10 >0 k. c. vízben 1380*80 k. c.
b) A szabad és félig kötött szénsav : 1000 k. c. vízben 1389*25 k. c.
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Szerző által elemzett tátrafüredi források összehasonlító táblázata.

Hygiea-forrás
elemeztetett
1884-ben.

Castor-forrás
elemeztetett
1873-ban.

Pollux-forrás
elemeztetett

1873-ban.
Csáky-forrás
elemeztetett

1855-ben.

Hőmérsék 
Faj súly

+6'8° C.
1 000409,

+ 14"3° C-nál
+7-2° C, 
1-00048.

+ 15° C-nál
+(5'8° C. 
1-000525, 

-(-15° C-nál
+6-8° C. 
1-00036, 

+10° C-nál

Alkatrészek 100,000 s. r. 
vízben

100,000 s. r. 
vízben

100,000 s. r.
vízben

100,000 s. r.
vízben

Kénsavas kali .... . . .  . . .  . . .  . . . 0-455955 0-329652 0-350704 0-2298
Kénsavas natron . . .  . . .  . . .  _ 0-052063 0-364806 0-413039 0-3760
Chlornatrium . . .  . . .  _ . . . . 0-065273 0-103356 0-099893 0-1224
Foszforsavas natron __ . . .  . . . 0-027294 — — —

Ketted szénsavas natron . . . 1-548239 1-328045 1•246998 1-5515
Ketted szénsavas mész . . .  . . .  . . . 1-632000 1-229629 I•225610 1-6888
Ketted szénsavas magnézia . . .  . . . 0-461251 0-517737 0-670560 0-2101
Foszforsavas alumininmoxyd 0-045833 0-052685 0-085684 —
Aluminiumoxyd . . .  . . .  . . .  . . . — 0-047008 0-023469 —
Ketted szénsavas vasoxydul . . .  .. . 1‘858332 1-067954 1-340109 0"1662
Kovasav. . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 3-391666 3*865064 3-739579 3-5089
A szilárd alkatrészek összege ... 9-537905 8-905936 9-195647 7-8538
Szabad szénsav 266-577829 208-316382 204-607851 177-5231
Összes alkatrészek . . .  __ . . . 276-115734 217-222318 213-803498 185-3769

Ezen összeállításból látható, hogy e források közt a Hygiea forrás a legtöbb 
szénsavat és vasoxydult tartalmazza. Elég nagy vastartalmánál fogva gyógyászati 
czélokra is volna felhasználható. A Hygiea-forrás vizét szerző a szénsavban igen 
gazdag aczélforrások közé sorolja. L oczka József.

(11.) Nendtvich Károly: Magyarország ásványvizei. (Értek, a term. tud. 
köréből. Kiadja a m. tud. Akadémia. Budapest 1885. XY. kötet 11. sz.
p. 16.)

Szerző ezen értekezésében elősorolja először azon okokat, melyeknél fogva 
kitűnő fürdőink és ásványvizeink az őket megillető hírre nem vergődhetnek; és 
másodszor elmondja a magyar orvosok és természetvizsgálók fürdőink hírének és 
ásványvizeink terjesztésének megállapítására irányuló törekvéseit és határozatait.

Az okok, melyek fürdőink hírének útjában állanak, szerző szerint ezek:
1. Nálunk sok a fürdő. 2. Nálunk drága a fürdőzés és 3. Nálunk sem bel-, 

sem külföldön nem ismertetik eléggé a fürdőket.
Az ásványvíz elterjedésének pedig 1. a sok ásványvíz, tehát nagy versenygés, 

és 2. a rossz kezelés (vékony üveg és rossz dugaszolás) állnak útjában.
Talán a karlsbadi fürdő kivételével minden külföldi fürdő van nálunk több

szörösen is képviselve, sőt Szliács oly ásványvízzel rendelkezik, melynek párja 
eddigi ismereteink szerint nincs. A külföld csekély számú, de jól ismertetett fürdő
vel bírván, a betegek mind azon néhány helyen keresnek enyhülést s így termé
szetes a nagy jövedelem következtében a tulajdonosok kifejthették azt a pompát
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és kényelmet, melyet külföldi fürdőkön találhatni. De nálunk igen sok a fürdő, 
minden beteg a hozzá legközelebb fekvő fürdőt látogatja s így a fürdővendégek 
nagyon megoszolnak, s míg nálunk némely fürdőben a vendégek száma százakra 
rúg, addig az ugyanazon természetű külföldi fürdőkben ezerekre megy. S így egy
részt nem is csodálható, ha a fürdőtulajdonosok a fürdő szépítésére nálunk a cse
kély jövedelem következtében nem nagy tőkét fordítanak.

Fürdőink és ásványvizeink mi módon való megismertetésének és terjeszté
sének kérdésével leginkább a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlé
sei foglalkoztak. Az 1842-ik évben Beszterczebányán tartott gyűlésen dr. Mojsiso- 
vics hazánkfia ásványvizeink érdekében felszólalt s javasolta : képeztessék orvosok 
és gyógyszerészek által oly társulat, mely központtal bírván, Pesten hazánk gyógy
vizeinek gyógytani ismertetésére szolgálna. E fölszólalás következtében a gyűlés a 
bizottságot megválasztotta. Két évvel későbben Erdélyre nézve is választatott 
egy ásványvizi bizottság. De a két bizottság pénz és kellő támogatás hiányában 
föladatának meg nem felelhetett s tisztjéről 1846-ban lemondott. A ugyanez évi 
vándorgyűlés új bizottságot választott s egyszersmind kérvényt nyújtott be a m. kir. 
helytartótanácshoz, hogy az ásványvizek vizsgáltatására és terjesztésére éven- 
kint 1000 frtot engedélyezni kegyeskednék. A helytartótanács hajlandó lett volna 
a kért összeget kiutalványozni, csak azon módokra nézve kért felvilágosítást, 
melyeket az ásványvíz terjesztésére és hírének emelésére használni akarnának. 
A véleményadásra felkért szakosztály a kérdés helytelen fölfogása következtében 
a módokat kellőkép meg nem nevezte, hanem pusztán az ásványvíz elemzésénél 
követett módszereket írta le s így a kért segély nem utalványoztatok ki.

A soproni vándorgyűlésen ugyancsak Mojsisovics egy 100 darab aranynyal 
jutalmazandó pályakérdés kitűzését indítványozta, hogy a magyarországi fürdők 
és ásványvizek vegytani lényegéről és orvosi hatásáról a legtökéletesebb munka 
irassék. A pályakérdést ki is tűzték. De 48 előtt az volt az utolsó gyűlés s az ezután 
következő korszakban csak 1863-ban tartották az első gyűlést Pesten, melyen 
Molnár János azon ásványvizeket sorolta elő, melyekkel a közönség a lefolyt 
16 év alatt megismerkedett.

1867-ben Rimaszombaton tartott nagygyűlésen Kovács S ebestyén E ndre 
ezen pályakérdést tűzte ki: Kivántátik a magyarhoni ásványvizeknek kimerítő 
leírása, különös tekintettel azoknak a legújabb nézetek szerinti beosztására és 
vegyelemzésére ; határidő egy év ; jutalom 100 arany.

E pályakérdésre csak egy, a tudomány színvonalán nem álló munka érke
zett, melynek a díjat nem adták ki. A pályakérdést még kétszer, de eredmény 
nélkül tűzték ki.

Az utolsó ásványvízi bizottság 1883-ban neveztetett ki. Szerző mint e 
bizottság elnöke a fürdők és ásványvizek tulajdonosai-, orvosaihoz és bérlőihez 
400 nyomtatott felszólítást azon kérelemmel küldött szét, hogy a nyomtatványok
ban foglalt s az ásványvizek s fürdőhelyek megismertetésére czélzó kérdésekre 
felelni és azt az ásványvizi bizottság elnökéhez beküldeni szíveskednének. E fel
szólításokra 36 felelet, illetőleg a fürdőhely nyomtatott leírása érkezett szerzőhöz. 
E közöny annál inkább megfoghatatlan, mert ezt a fürdőtulajdonosok saját érde
keik ellen cselekszik. A fürdőorvosok, kik a fürdő hatását éveken át tanulmányoz
hatják, leginkább arra volnának hívatva, hogy fürdőhelyeik hírét terjeszszék;
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hogy'mily befolyással van valamely fürdő híre az emberekre, mutatja Karlsbad, 
hova a világ minden részéből sereglenek az enyhülést keresők.

Szerző látván, hogy ily közönyösséggel szemben minden törekvés meghiú
sul, a czél elérésére kívánatosnak tartja egy szakértőt fürdőről-fürdőre utaztatni, 
ki azok tulajdonságai- és egyéb viszonyairól bő jelentést tenne ; másodszor czél- 
szertínek mondja a fürdőévad alatt egy hetenkint egyszer megjelenendő szaklapot 
megindítani. Az ezekből származó költségek fedezésére a bizottság a belügyi és 
kereskedelmi minisztereket kérvényileg megkereste, hogy a fentebbi czél elérésére 
évenkint 1000 frtot utalványozni kegyeskednének. De a két miniszter ily czímre 
pénzzel nem rendelkezvén, a kérést megtagadta.

Ezekből látható, hogy az ásványvízi bizottságok minden törekvés mellett 
mitsem értek el s így nem maradna más hátra, mint hogy a kormány kezébe 
venné az ügyet s vagy, mint föntebb említtetett, egy szakavatott egyénnel tanul- 
mányoztatná a fürdőket, vagy pedig az illető ásványvizek használatát mindaddig 
megtiltaná, míg a birtokos azt meg nem elemeztetné, a fürdőhelyet a vendégeknek 
nyújtott kedvezményekkel együtt le nem írná s azt kellő módon meg nem ismer
tetné s közzé tenné.

A m. kir. kereskedelmi minisztérium az 1881-ben Frankfurtban rendezett 
nemzetközi ásványvíz-kiállítás alkalmával a magyar korona területén előforduló 
ásványvizeket feljegyeztette, és e feljegyzések összeállítását B ernáth JőzsEF-re 
bízta. Ez összeállítás szerint Magyarországon 1560 ásványvíz ismeretes, ezek közöl 
van : 765 savanyúvíz , 47 vasas savanyú víz , 34 kénes savanyúvíz , 7 sós savanyú
víz , 2 földes savanyúvíz, 10 égvényes savanyúvíz. 350 sósvíz, 48 keserüvíz, 
69 kénes víz , 89 égvényes víz , 44 vasas víz, 46 közömbös hévvíz , 1 sóshévvíz 
(Hercules-fürdő), 9 földes hévvíz , 1 timsós hévvíz , 3 égvényes hévvíz , 11 földes 
víz, 5 ismeretlen alkotású. « L oczka J ózsef.

(12.) Dr. H erbich F erencz. Az erdélyi keleti Kárpátok kréta-képződményei
ről. (Orvos-természettudományi Értesítő. 1887; Term. tud. sz. Kolozs
vár; p. 227.)

Dr. H erbich  F ranz. Ueber Kreidebildungen der siebenbürgischen Ost-Kar- 
pathen. (Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1886; 
p. 368.)
Az erdélyi muzeum-egylet szerzőnek rendelkezésére bocsátá mindazon 

eszközöket, melyek lehetségessé tevék nagy mérvben Úrmös vidékén gyújthatni, 
mind oly helyen, a hol már a székelyföldről írt geológiai munkájában, akkor azon
ban csak szórványos adatok alapján kijelölt felső krétakorú rétegek pontosabb 
osztályozásához támpontokat remélt találni.

Ürmös legközelebbi vidékének geológiai viszonyai röviden a következők:
Ürmös és Apácza közt a krétakorú homokos márgák majd finom, majd 

durva szemű homokkövén terülnek el, mely aprószemű conglomeratba is átmegy. 
Ez alatt az Olt szorosának és a Barczaságnak polygén conglomeratja fekszik.

Az ürmös patak völgyében azon sötét neocom kárpáti homokkőből vannak 
kisebb kibúvások, melyekből odébb éjszaknak a Rhynchonella pereger Buch héjai 
kerültek ki.
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Végre a völgylej tőkön m indezen képletek felett a congeria rétegek marad
ványai fekszenek.

Az ürmösi krétakorú üledékek az erdélyi keleti Kárpátoknak nyugati teknő  
szárnyát alkotva, többé-kevésbbé homokos, szürke vagy sárgás, részint tömör, 
részint földes márgából állóknak, de gyakran homokkőbe is átmenőknek találtat
tak. A márgák kőzettanilag a csehországi Pläner, majd a lembergi krétamárgához 
hasonlítanak. Tetem es erőtani zavarokat szenvedett vastag rétegei az ürmösi völgy  
torkolatához közel m ind a két völgylejtőn terülnek el.

A márgáknak vastagsága helyenkint 100 lábat, sőt m ég többet is tesz ki.
A kiaknázott vagy 5 méter vastag réteg anyagából több száz meghatározható 

példányt sikerült kipráparálni, m elyek közt a szerző előleges m eghatározása szerint
a  L-íWofL-cvn fa-inlr fn v r ln ln fl.k  aIÖ :

Több m ég m eg nem  határozott Hdicoceras és líeteroceras.
Scaphites constrictus, d Orb.

—  n. sp. aptichussal, hasonló a Scaphites Römeri d ’ORB.-hoz. 
Scaphites auritus, Schlüt.
Hamites ai matus, Sow.
Ancyloceras ( Hamites)  pseudoarmatum, Schlüt.

Még beható vizsgálatra váró több példány.
Nautilus leiotropis, Schlüt. Pterocera incerta, d’ORB.
Dentahum nutans, Kner. Pyrula planulata, Rom.
Serpula macropus, Sow.

Echinusokból a Catopygus, Cardiaster és Holaster genus több alakja.
[2] Inoceramus Lamarekii, Goldf. Inoceramus lóbatus, Münst.

—  labiatus, Schlote. —  tenuis, Mant.
— involutus, Sow. —  Decheni, Röm.
—  Brongniarti, Sow. —  cuneiformis, d’ORB.
—  undulatus, Röm. —  latus, Mant.
—  lingua, Goldf. — striatus, Mant.
—  Cripsii, Mant.

Azonkívül egy néhány leiratlan alak.
[3 j Mytilus cfr. Dufrenoyx, ( ?) d’ORB. Lima elongata, Sow.

Gervillia Renauxiana, Math. Astarte fajok.
(211)

[1] Ammonites Mantelli, S c h l ü t . i
—  robustns, S c h l ü t .

—  Glaneggensis, R e d t b . 

ob scurus, S c h l ü t .

— s tr ia to c o s ta tu s , Schlüt

—  costidatus, S c h l ü t .

—  Galicianus, F a v r e . 

Bochumensis, S c h l ü t .

—  clypealis, S c h l ü t .

—  subplanulatus, S c h l ü t .

— Pailletteanus, d’ORB.
—  Woolgari, M a n t e l l .

—  Seranonis, d’ORB.

A m m o n ite s  L a r g i l l i e r t ia n u s ,  d Orb.
—  I s c u le n s is ,  Redtb.
—  R e q u ie n ia n u s ,  d Orb.
— Stobaei, N i l s s .

—  p e r a m p lu s ,  Mant.
—  Velledaeformis, S c h l ü t .

—  Austeni, S h a r p e .

—  pseudo-Gardeni, S c h l ü t .

—  Brandti, Redtb. 
Turrilites costatus, L ame.

— polyplocus, Röm. 
lAfrons, d Orb.

—  acuticostatus, d’ORB.
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— : solenoides, D efr. Pecten Nilssoni, Goldf.
Ostrea Hippopodium, Nilss. Avicula glabra, Ess.

— vesicularis, L amk. —  anomala, Sow.
Ostrea (Exogyra) lateralis, Nilss. Corbula caudata, Nilss.

— columba, D esh. Anomya papyracea, cI’Orb.
Egy nagy csigolya összenőtt bordarészekkel.
Növényi maradványok közt gyakoriak bizonyos algák, melyek cancellopíiycus 

és chondrites néven ismeretesek.
Az itt felsororolt kövületek mind a felső krétakorú képződmények cenoman, 

túron és senon emeleteire jellemzők.
Az Ürmös vidékén gyűjtött kövületek alapján és az ezen alkalommal tapasz

talt geológiai észleletek stratigraphiai tekintetben a következőkre vezetnek:
«1 -szőr, hogy a sötét szürke homokkövek, melyek legalul fekszenek, a neo- 

comba tartoznak ; az ezeken nyugvó durva polygén conglomeratok egy magasabb 
krétaemeletbe, az ezek felett és a homokos márgák alatt fekvő homokkövek és 
íinomszemű conglomeratok természetesen szintén a krétába, de kövületek híján 
annak közelébb meg nem határozható emeletébe sorolandók.

2-szor, a két utóbbi nagy elterjedéssel bir az egész Persányi hegységen végig, 
Ürmöstől kezdve Apáczán, Nussbachon és Krizbán keresztül Yledény, Tohán, 
Eozsnyó és Brassó felé a barczasági havasok északi lejtőin».

Az ürmösi képződmények nyújtotta bizonyítékok kárpáti homokkövünk 
nagy részének kérdéses helyzetét is meghatározá, miután a keleti Kárpátvonulatot 
alkotó vastagpados homokkő, mely a galicziai jamnohomokkővel azonos, szerző 
szerint határozottan az ürmösi homokos márgák szintájának felelne meg.

Kapcsolatban evvel felemlíti szerző még azt is, hogy a vledényi fehér már- 
gákkal váltakozó homokköveket, melyeket H auek és Stäche az állítólag bennük 
előforduló Nummulites variolaria miatt az eocenbe helyeztek, szintén krétakorú- 
aknak tartja, mivel a Tolian magaslat fehér márgáiból, melyek a vledényiekkel 
direct összeköttetésben állanak, sikerült a krétaképlet legifjabb emeletében honos 
Belemnitella mucronata, Schloth. és Baculites vert ebralis, L amk. példányait 
találni.

F ranzenau Ágoston.
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TÁRSULATI ÜGYEK.
JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL.

I. S Z A K Ű L É S 1 8 8 8 .  M ÁRCZIUS HÓ 7 -IK É N .

Elnök : dr. Szabó József.

Társulati titkár jelenti, miszerint a rendes tagok sorából legközelebb elhuny
tak Ghyczy Kálmán, volt magyar pénzügyminiszter Budapesten ; Tietze József 
bányatiszt, Szélaknán és Mikolay L ászló ügyvéd, Iglón. Szomorú tudomásul.

Rendes tagokúi ajánlatnak:
Lux József, bányatiszt, Kotterbachon. ajánlja H erman Gusztáv ;
Murzsnay F e r e n c z , kir. bányagyakornok, Selmeczen, és
Fox Károly, kir. gépfelügyelő, Szélaknán, ajánlja a selmeczbányai fiók

egyesület. Megválasztás végett a választmány elé fognak terjesztetni.
Az előadások sorát dr. Schmidt Sándor kezdi meg a claudetit kristálytani 

viszonyairól czímű értekezésével. Előadó a szomolnoki bányaégés után talált s 
dr. Szabó József által arzénes savnak felismert ásványra* vonatkozólag még felemlíti, 
hogy L oczka József, nemzeti múzeumi vegyész, ki tüzetesen foglalkozik ez ásvány 
vizsgálatával szintén annak találta. Dr. Schmidt kristallographiai tekintetben fog
lalkozván a claudetittel, a kristályokat monosymetriásnak találta, igen nagy kettős 
fénytöréssel s rajtok a következő formákat észlelte: ©0 B0 0 , ooP, ooü 2 , ©©R3, —P, 
—-Bő©, R3 0 , oű? oc, P. A kristályok nagy részben ikrek. Végre behatóan foglal
kozik azon isomorph, sorozattal, melybe a claudetit is tartozik.

P etrie Lajos «A rhyolitos kőzetek agyagipari czélokra való alkalmazható
ságáról^ szól. Miután a földpát és quarz a finomabb agyagárúknak (porczellán és 
kőedény) átlag 50%-át teszi ki és így a gyártásra nézve ép oly fontos mint maga 
az agyag : ott a hol azok hiányzanak, gyakran földpáttartalmú kőzetekkel, főképen 
pegmatittal (cornish stone) is pótoltatnak. Magyarországban porczellán- és kőedény
gyártására alkalmas quarz, földpát vagy pegmatit gyéren fordúlván elő, vagy ha 
igen, a kőedénygyáraktól távolra eső helyeken, értekező tanúlmányai és kisérletei 
alapján kerámiái czélokra a rhyolitokat hozza javaslatba, Legújabban 24 rliyolitot 
vizsgált meg e czélból s azt találálta, miszerint e között tiszta, a porczellán- és kő
edénygyártásra alkalmas anyag is íőrdúl elő, még pedig néha a már meglevő kő
edénygyárak közvetlen szomszédságában; mint jelesen Hollóházán, Telkihányán 
és Körmöczön. Szakszerűleg foglalkozik a magyar kőedénygyártás nagy hiányaival; 
a keleti kivitellel s a hanyatló fontos iparág emelésére és fejlesztésére nézve igen 
fontos tanácsokat ad a gyárosoknak. — Elnök örömét fejezi ki a felett, hogy P etrie 
ismét egy ilyen becses, érdekes és agyagiparunkra oly fontos tanúlmánynyal gazda-

* V. ö. Földtani Közlöny XVIII. 1—2 füzet. Szerk.
(213)



272 TÁRSULATI ÜGYEK.

gította üléseink tárgysorozatát. Köszönetét mond érte előadónak s kéri, hogy ide
vágó tanulmányainak bemutatását, ezentúlra se vonja meg szaktíléseinktől. Elnök 
továbbá mint ide tartozót említi, hogy a rhyolitot most már az üveggyártásnál is 
kezdik felhasználni. Nevezetesen Zólyom megyében, a Her encs-völgyi (Hrinyovai) 
üveggyárban már hónapok óta jó eredménynyel dolgoznak fel egy környékbeli 
rhyolitot.

Kalecsinszky Sándor «a szentesi artézi kútvíz vegyi vizsgálatának» ered
ményeit mutatja be. Az artézi kútvíz 312 méter mélységből jön a felszínre. Víz- 
bősége naponként 354,240 liter. Hőfoka 22° C. A víz kristálytiszta s kellemes izű. 
Egy literben 0,3 gr. szilárd anyag van feloldva, főképen szénsavas sók alakjában. 
Az egészségre káros hatású anyagokat a víz nem tartalmaz s már mostanáig is 
észrevehető az egészségre való jótékony hatása. Előadó szerint ilyen artézi kutak 
fúrása teheti csupán lehetővé azt, hogy a nagy magyar alföld egészségügye javúljon 
és a rossz ivó vizet jóval cseréljük fel.

Végűi elnök közli a szaküléssel a londoni nemzetközi geológiai congressusra 
való meghívást, a mely egész terjedelmében a jelen füzetben közölve van s még hozzá 
teszi, hogy ugyancsak az idén az angol természetvizsgálók egyesülete Bath tenger
parti városban tartja vándorgyűlését, mely különösen a geológusokra nézve igen 
érdekes kirándulásokkal lesz összekötve. Erre az összejövetelre is kapott a társulat 
meghívót.

II . S Z A K Ü L É S 1 8 8 8 .  Á P R IL IS  1 1 -K É N .

Elnök : Dr. Szabó József.

W eisz B ernát F . elhúnyta, ki társulatunknak az 1866-ik évtől volt rendes 
tagja, szomorú tudomásúl véttetett.

Bendes tagnak hárman ajánltatnak; u. m.
1. H aala József bányaművezető Doroghon, ajánlja Gy. Gyürky Gyula;
2. Gerenday Béla márványárú-gyártulajdonos Budapesten és
3. Messa András a kürtösi kőszénbánya tulajdonosa, ajánlja az első titkár 

dr. Staub Móricz. Megválasztás végett a választmány elé terjesztetnek.
H alaváts Gyula «Adatok Torontádmegye földtani viszonyainak ismeretéhez» 

czimű előadást tart. A megye általános földtani viszonyain kivűl nehány újabban 
fúrt artézi kút geológiai szelvényét mutatta be.

dr. S zádeczky Gyula előadást tart «rhyolitnyomokról Svédországban.» 
Olaf H olst svéd állami geológus az egyetemi ásványtani intézetnek Budapesten 
cserébe a többek között 8 példány kőzetet küldött, azon megjegyzéssel, hogy ezek 
Svédországban újabb időben találtattak s így kellőleg tanúlmányozva sincsenek 
még. Küldő a kérdéses kőzeteket rhyolitoknak és az egyik példányt andesitnek 
tartotta. Előadó beható petrographiai vizsgálatok alapján megállapítá, hogy e 
kérdéses kőzetek mind rhyolitok. Az előfordúlást reánk nézve ama körülmény is 
teszi érdekessé, hogy a társkőzetek teljesen megegyeznek a nálunk ismertekkel. 
Bemutatja az egyes kőzeteket; és az általános jellemzés után részletes petro
graphiai leírás következett.
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Az elnök a hallottaknál megjegyzi, hogy már palaeozoos rhyolitokról is van 
tudomásunk, nevezetesen Angol- és Francziaországból. A svédországiaknak korát 
nem tudjuk még; de ő azt hiszi, hogy ezek is régiebbek és nem kenozoosak. Hogy 
csakugyan rliyolitosodással van dolgunk, azt a petrographiai ismertető jeleken 
kivfíl a kísérő anyag tajtköves zárványai is bizonyítják.

Dr. Szabó József elnök bemutatta P e l a c h y  F erencz dolgozatát a «Nándor 
Koronaherczeg-tárna geológiai leírásáról», melyet szerző a szelvénynyel együtt Sel- 
meczen a fiókegyesület ülésén terjesztett elő. A történeti bevezetést előrebocsátva az 
egész györgytárnai bányaüzem jelenlegi állapotát megismerteti, s kimutatja, hogy 
ennek fősajátsága az, miszerint ott jelenleg főként agahnatolit, nem pedig a fémnye
rés a feladat. Az agalmatolitból egy részben a selmeczi központi kohó tűzálló téglát 
gyárt, másrészt belőle Pécsre, a Zsolnav-féle majolika gyárba is küldenek. Ezen kivűl 
szürke dolomit-por is jön elő a Nándor-tárnában; mi rendkívüli eset e környék 
bányáiban s mit a szodavíz-gvárosok vásárolnak.

Elnök továbbá a két szomszédország, Szerbia és Románia geológiai térké
peit mutatja be. Szerbiáét Zujovic tanár állította össze átnézetesen s a magyarázó 
szöveggel együtt a bécsi cs. kir. földtani intézet 1886-iki évkönyvében közölte; 
Románia egy részének térképét az ottani állami geológiai intézet adja ki Stefanescu 
tanár vezetése mellett. Az intézet a megjelenő kis évkönyveken kívül, 1887-ik évben 
a bemutatott hat lappal a geológiai térképek közétételét is megkezdte. E hat lap 
az Olt völgyére vonatkozik. A színezésben a nemzetközi geológiai congressus meg
állapodását követik.

Végül dr. Staub Móricz bemutatja ama növénymaradványokat, melyeket 
Ruffiny Jenő, bányamérnök a straczenai völgyben, a hires dobsinai jégbarlang 
közelében, szénkutatás alkalmával talált. A növénymaradványok a Glyptostrobus 
europaeus B rngt sp. és Phragmites Oeningensis A l . BR.-hez tartoznak és egy 
régibb, eddig kétségbe vont irodalmi adatot is megerősítenek. Az előadó ez alka
lommal bemutatja a m. kir. földtani intézet gyűjteményében lévő Glyptostrobus 
virág- és gyümölcsmaradványokat és térképen szem léllietővé teszi az eddigi leletek 
nyomán e növénynek magyarországi elterjedését, melyből szépen látni, hogy e 
tűlevelű fa a harmadkorban csak a tengerparton és az öblözetek szélén tenyé
szett, a mint mai nap is elterjedésének szűk területén, a mocsaras, vizes talajt 
kedveli.

II I . SZ A K Ű L É S 1 8 8 8 .  M Á JU S HÓ 9-K E N .

Elnök : dr. Szabó József.

A jegyzőkönyv hitelesítése után a titkár bejelenti, hogy a társulat rendes 
tagjai sorából elhúnytak :

Szakács I stván reform, gymn. tanár Kecskeméten,
Küntzel Gábor bányatiszt Szélaknán és
Dr. Szelényi L ajos főorvos Tápió-Szelén ; mi szomorú tudomásúl vétetett.
Az előadások sorát dr. Schmidt Sándor nyitotta meg értekezvén «egy svéd

országi beaiimontitróU. A svédországi rhyolitok egyikében (melyekről a múlt ülé
sen dr. Szádeczky Gyula értekezett) talált kristálykák optikai és kristallographiai

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. (215) 18
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megvizsgálásával foglalkozott előadó. Az igen csekély fokú kettős fénytörés, vala
mint a megmért és felsorolt hajtások számértékei után előadó a kristályokat egy- 
symetriásoknak tartja. Az észlelt alakok: 010; 001 ; 101; 101 ; a parányi kristály- 
kák rendesen többszörösen vannak összenőve. A mint az előadó kimutatja, a nyert 
méretek a heulandit szögértékeivel nagyjában megegyeznek és hogy erről magának 
a beaumontit és heulandit közötti különbségről meggyőződést szerezzen az eredeti 
baltimorei példányokról, melyek a nemzeti múzeumból valók, levett igen szép 
kristályokon is tett ide vágó tanulmányokat.

Dr. Schafakzik F ekencz néhány ritkább kőzetzárványt ismertetett, melyek 
trachytláváink eruptiója alkalmával a mélységből hozattak föl. Köztük legelterjed
tebbek a cordieritgneiszdarabok, melyek úgy a dunai trachytcsoportban, mint innét 
távolabb eső pontokon, nevezetesen a dévai várhegy andesitjében és a Tokajhegy- 
alja kőzeteiben is előfordulnak.

Egy másik nem kevésbbé érdekes gneiszváltozat, mely szintén a dévai vár
hegy andesitjében találtatott a korundos gneisz. A kissebesi dacitban pedig anda- 
lusit gneisznak egy darabja fordult elő.

Ezen gneiszok legtöbbjében mint szintén ritkábbnak mondható elegyrész a 
pleonast is konstatáltatok; a Pusztafalu (Tokaj Hegyalja) melletti kis Milicz 
hyper sthen-andesitjében pedig olyan biotitgneisz fordult elő, a melynek alkotásában 
a rendes elegyrészeken kívül sok pleonast is résztvesz.

Végül fölolvassa a titkár a Magyar Földrajzi Társulatnak selmeczbányai 
kirándulására vonatkozó meghívó levelét. Tudomásul vétetik s a tervezett kirándu
lás programmja a jelen levő tagtársak között szétosztatott.

I. V Á L A SZ T M Á N Y I Ü L É S  1 8 8 8 .  M ÁRCZIUS 7-K É N .

Elnök: Dr. Szabó József.

Titkár felolvassa báró Splény J. Béla és dr. F elix János levelét, melyben leve
lező taggá történt megválasztásukért mondanak köszönetét. Tudomásul van.

A társulatból való kilépését bejelentettej 5 tag, kitörültettek ; ellenben a 
selmeczi fiók-egyesület által ajánlott 2 r. tag egyhangúlag meg lett válastzva.

Titkár terjedelmes jelentést tesz a Friedländer berlini könyvkereskedővel 
történt elszámolás ügyében, melynek tudomásúl vétele után a választmány el
határozza, hogy a Friedlándernél készletben lévő Posejmy-féle munka árát, a 
mostani bolti ár felére szállítja le. Előadja továbbá Friedländer azon kérését, hogy 
ő a Földtani Közlönyt a «Natura Novitates»-ért cserébe kapja. A választmány a 
csereviszonyt elfogadja.

Az «Elisabeth Thompson Science Fund» megküldte tudományos búvárkodá
sok részvételére irányúló felhívását, melyben az eddigi megbízások czímét és a 
segélyezésre adott pénzöszsegeket is közzé teszi. Fordításban a Közlönyben fog 
közöltetni.

Az ausztrálázsiai ((Geological Society» titkára tudatja a társulattal, hogy a 
Melbourneban 1888-ik év szeptember havában tartandó «Centannuel International
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Exhibition» alkalmával geológiai gyűlés is fog tartatni; a melyen való személyes 
vagy irodalmi részvételre szívesen látja az érdeklődőket.

Titkár bemutatja a «Levelezőknek» kiállítandó levélmintáját, a melylyel 
kapcsolatban, a dr. P ethő Gyula, választmányi tag által ajánlott Kovács Károly, 
zalaegerszegi polgármester, a lőtefai dinotherium-lelet megmentése, valamint ösz- 
szegyűjtése körül kifejtett buzgó fáradozásért levelező czímet kapott.

A negyedévi pénztári kimutatás tudomásul vétetik.
Magyarország geológiai térképének kiadását a társulat magáévá tevén, 

szükségesnek bizonyult egy bizottság összeállítása, a mely ezen ügyet előkészítse 
és vezesse. A bizottság tagjai lettek :dr. Szabó József elnöklete alatt: Böckh János, 
dr. H ofmann Károly, T. Roth Lajos, L óczy L ajos, Semsey Andor, dr. S taub Móricz 
és dr. Szontagh Tamás.

A térkép-bizottság működéséről külön fogunk beszámolni.

II . V Á L A SZ T M Á N Y I Ü L É S  1 8 8 8 .  Á P R IL IS  HÓ 1 1 -K É N .

Elnök : Dr. Szabó József.

I. A szakűlés által ajánlott 3 rendes tag egyhangúlag meg lett választva.
II. A társulat könyvtárát újabban, becses küldeményeikkel K. Conwentz, 

S igmeth Károly és dr. Rudolf H örnes urak gyarapították, a miért a választ
mány nekik köszönetét mond.

IH. A m. kir. Statisztikai hivatal felszólítja Társulatunkat, hogy az általa 
újant kiadott «Helységnévtárra» előfizessen. A titkári hivatal részére megszerzendő.

IV. Végül titkár bemutatja a «levelezők» részére kiállítandó átirat nyomtatott 
mintáját. A választmány teljes megelégedéssel elfogadja.

II I . V Á L A SZ T M Á N Y I Ü L É S  1 8 8 8 .  M Á JU S HÓ 9 -KÉN.

Elnök : dr. Szabó József.

A jegyzőkönyv hitelesítése után a titkár felolvassa L unácsek V. József felső- 
esztergályi néptanító levelét, melyben megköszöni a társulattól nyert «levelező» 
czímet.

A m. kir. Földtani Intézet Igazgatósága 166 sz. alatt a társulat titkársá
gához intézett átiratában, egyrészt megköszöni a könyvtára részére átszolgált és 
megtartott könyveket, másrészt jegyzék kíséretében vissza küldi azon munkákat, 
melyekre szüksége nincsen, hogy azok esetleg más tudományos intézeteknek 
engedtessenek át. A választmány e könyveket a m. kir. Tudomány egyetem 
mineralogiai intézetének és a m. kir. József műegyetem geológiai tanszékének 
ajándékozza.

Kisebb folyó ügyek elintézése után a választmány elfogadja a Magyaroiszág 
geológiai térképének kiadása ügyében kiküldött bizottság előterjesztését és a végre
hajtó bizottságba dr. Szabó József elnöklete alatt Böckh János, dr. H ofmann
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Károly, L óczy L ajos választmányi tagokat, dr. Staub Móricz és dr. Szontagh 
Tamás titkárokat választja m e g ; megjegyezvén, hogy esetről esetre, szükség sze
rint e bizottság új tagokkal kiegészítheti magát.

<iMagyarország átnézetes geológiai térképét» Posner Károly Lajos és fia mű
intézete készíti el. Mérete : 1 : 1.000,000-hoz lesz, s rajta a lehető tökéletes hydro- 
graphiai, közlekedési hálózatokon kivül, a geológiai képletek 43 színnel lesznek kije
lölve. A felírások és színkúlcsmagyarázat magyar, német és franczia nyelven; a 
magyarázó szöveg, mely a Földtani Közlönyben és kellő számú külön lenyoma
tokban fog megjelenni, magyar és német nyelven lesz szerkesztve.

Eeményeljük, hogy a modern cartographia igényeinek megfelelő geológiai 
térkép, mely a legújabb felvételek adatai nyomán, gondos ellenőrzés mellett fog 
elkészülni, a magyar tudományos és gyakorlati irodalom terén egyaránt hézag
pótló munka lesz.

A költséges térkép a Magyarhoni Földtani Társulat tulajdona és kiadásához 
Semsey A ndor úr pénzadományán kivül, a m. kir. Földtani Intézet a szellemi 
munkán kivül anyagi segélylyel is hozzájárul.

A magyarhoni Földtani Társulat tagjai a geológiai térképet a lehető legjutá- 
nyosabb áron fogják megkaphatni.

A M A G Y A R H O N I F Ö L D T A N I T Á R SU L A T  SEL M E C Z I F IÓ K 
E G Y E S Ü L E T É N E K  1 8 8 8 .  É V  F E B R U Á R IU S  HÓ 1 -É N  TARTO TT

SZ A K Ü L É SE .

A P éch Antal elnöklete alatt tartott szakűlésen Kamenár -József k. bánya
mérnök-segéd előadja, a szegény érczek értékesítése terén szerzett tapasztalatait. 
Előadásában elmondta, hogy Szornolnokon 1882-ik évben mily előnyösen dolgoz
ták fel a szegény érczeket és ezen eredmények alapján szóba hozta a selmeczi 
üzemet is.

Kamenár előadására P éch elnök megjegyzi, hogy a stefultói zúzómű árkaiból 
kihánvt iszap fémtartalmára fektetett combinatió nem helyes, miután ezen árkok
ban annyiban már concentratio történt, a mennyiben az árkok mentén a nagyobb 
fajsúlyú anyagok leülepedtek, a kisebb fajsúlyú anyagok pedig a vízáram által 
tovább sodortattak, tehát a kihányt iszap nem az eredeti zúzott anyagnak, hanem 
a már iszapolt s így concentráltnak fémtartalmát mutatja. Péch elnök továbbá 
megjegyzi, hogy ha képesek volnánk, a szérekről lefolyó iszapot hosszú tavakban 
felfogni, akkor a fémveszteség sokkal csekélyeb volna, azaz a minimumra redu
kálódnék, de sajnos, ez a térszűke miatt nem lehetséges. A jó zuzómtí-kezelésnél a 
fémveszteség 40%. Hogy pedig az 1844-ik évben; a zsarnóczai, körmöczi és 
beszterczebányai fémbeváltási jegyzék szerint 8’6 grammos anyagok váltattak be, 
annak oka az Újbányáról, Hodrusbányáról és Vihnyérol származó anyagok minő
ségében keresendő. A beváltott anyagok vastartalomban dúsak voltak s ez megadta 
nekik az előnyös olvasztásra szükséges kellékeket és ezért fizettettek jobban mint a 
többiek.
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L udvig József előadja a károlvaknai 7-ik nyilam felvételénél alkalmazott 
módszereket és ezen nyilamnál tapasztalt települési viszonyokat.

Végül Cseh L ajos titkár fiókegyesületi r. tagokúi ajánlja Murzsnay F erencz

k. bányagyakornokot Selmeczen és Fox Károly k. gépfelügyelő segédet Szélaknán.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A M. KIK. FÖLDTANI INTÉZETBŐL.
Részletes földtani felvételek tervezete 1888-ra. Az a nagy és fontos munka, 

mely a M. kir. Földtani Intézet egyik és legkiválóbb feladata : Hazánk területének 
részletes földtani felvétele, a földtani viszonyok áttanulmányozása, az idén is foly- 
tattatik. A m. k. Földtani Intézet Igazgatóságának a Nagyméltóságú földm.-, ipar
és kereskedelemügyi m. k. Minisztériumnak f. évi május 17-én 24.647 sz. rendele
tével jóváhagyott felvételi tervezete szerint u. i. az Intézet személyzete ismét 
2 osztályba osztatott be, hogy — közvetlenül csatlakozva az előző években bejárt 
területekhez. — folytassa a részletes földtani felvételeket.

Az északi osztály, melynek vezetője D r . H ofmann K ároly m. kir. főgeolog, 
az osztályvezetőn kívül D b . P ethö Gyula m. k. osztálvgeologból, D r . P osewitz 
Tivadar m. kir. s. geologból, L óczy L ajos műegyet. rk. tanárból és D r . Szontagh 
T amás magángeologból állván, Máramaros-, Szilágy-, Szatmár-, Bihar-, Aradme- 
gyék területén fog munkálkodni, még pedig :

Dr. H ofmann Károly, a Sebes-Körös mentén folytatja vizsgálatait a ^Avip' r 
j. (1 : 75.000 m.) lap még érintetlen részein s a délről szomszédos lapokon;

D r . P ethö Gyula tő le  d élre  m ű k ö d ik  a F e lié r -K ö r ö s  m e n té n , a xxy iz' j. lap  

te r ü le té n  ;
L óczy Lajos még tovább délre, a Maros mentén a tavaly megkezdett xxvi~r 

j. lap keleti felét fogja felvenni;
Dr. P osewitz T ivadar pedig folytatja Kőrösmező (Máramaros m.) környéké

nek áttanulmányozását; végül
D r . Szontagh T amás hivatva van Szatmár-, Szilágy- és Bihar megyék terü

letén keskenyebb szalagokat térképezni, melyek a régi 1 : 144.000 és az új 
1 : 75.000 lapok különböző vágása folytán tekintettel az utóbbiakra, kiegészítésre 
várnak úgy, hogy az új lapok már a közel jövőben kiadhatókká válnak.

A déli felvételi osztály Krassó-Szörénv megyében folytatja a munkát. Veze
tője T. R o t h  L ajos m. kir. főgeolog, ki főleg a x̂ y zj, j-, s a vele délről szom
szédos lapon Stájerlak—Oravicza környékén folytatja fölvételeit. Ez osztály többi 
tagjai, és pedig:

H alaváts Gyula segédgeolog a j. lapon Vaskő-Dognácska környékét;
D r . Schafarzik F erencz segédgeolog a ~xxvii r..> vaD.mint a Ny-ról szom

szédos lap EK-i és DK-i sarkát s így Herkules fürdő környékét fogja bejárni, K-i 
irányban Románia határáig. A részletes felvételek feletti felügyelet mellett ugyan 
ezen osztály keretén belől fog működni

Böckh János igazgató is a 2<1xxy27' z-j. lapokon Szászka-Moldova környékén. 
Hozzá csatlakozik — mint erről örömmel értesülünk — Semsey Andor úr is, hogy
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1

e terület néhány fontosabb lelőhelyén ásatást is rendezzen, másrészt pedig foly
tassa ottani tanulmányait; végül

Gesell Sándor m. k. bányatanácsos, az intézet bányafőgeologja, a körmöczi 
érczbánya-terület felvételét végzi be, a Körmöcztől D-re és pedig Svábfalu és a 
Nándor császár-altárna torkolata közt fekvő terület bejárása által.

Az intézet felvevő tagjainak mindegyike a földm.-, ipar- és keresk. Miniszte- 
terium részéről nyilt útlevéllel ellátva indul a felvételi területre ; azonkívül pedig, 
úgy az illető törvényhatóságok, valamint a m. kir. csendőrség is értesítettek e kül
detésekről.

Ajándékok. Az intézetünk iránti fokozódó érdeklődés egyik szép jele az, 
hogy a hazánkban talált, s minket közelebbről érdeklő tárgyakat az illetők orszá
gos intézetünknek adják ide, hol azok a múzeumunkban elhelyezve megőriztetnek, 
s közvagyonná lesznek. Az idén eddig is szépen gyarapodtak ez úton gyűjtemé
nyeink. Ezen ajándékok közt nem csak a beérkezés sorrendjénél fogva — mert úgy
szólván újévi ajándék — hanem fontosságánál fogva is első helyen említendő 
Zsigmondy Béla mérnök úrnak az ajándéka, mely a Szegeden tavaly fúrt artézi kút 
próbáit, a napfényre került szerves maradványokat tartalmazza. Ez utóbbiak közt 
kiemelendő egy hódnak (castor) jobb állkapocs-töredéke a bennülő két zápfoggal 
s a metszőfog gyökerével, mely a 252 méternyi mélységből való ;

L óczy L ajos műegyet. tanár úr a Körös-szabályozása alkalmával talált ó-allu- 
vialis korú, nevezetesen tulok- (bős) koponyák és állkapcsok szép sorozatával ked
veskedett intézetünknek;

az országos erdészeti egyesület pedig egy Yinkovcze mellett a Drávában talált 
Cervus alces foss. koponyarészletén levő agancsát szíveskedett múzeumunknak 
átengedni.

Budapest, 1888. junius hó 4-én.
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S U P P L E M E N T
E N T H A L T E N D  D IE

AU SZ ÜGE  U N D  Ü B E R S E T Z U N G E N
D E R  IM

FÖLDTANI KÖZLÖNY
M IT G E T H E IL T E N

ORIGINAL-AUFSÄTZE UND VERHANDLUNGEN.
XVIII, BAND. 1888 M A I-JU L I. 5 - 7 .  HEFT,

AN DIE LESER DES «FÖLDTANI KÖZLÖNY”.

In Folge Weisung des Ausschusses der ungarischen geologischen Gesell
schaft erlaube ich mir die Aufmerksamkeit der Leser des «Földtani Közlöny» auf 
folgende Mittheilungen zu lenken.

Vom 23—28. August 1888 halten die ungarischen Aerzte and Naturforscher 
zu Tdtra-Fured ilrre XXIV. Wunder rer Sammlung ab, bei welcher wir unsere 
ausländischen Fachgenossen in je grösserer Zahl begrüssen möchten. Es fehlt uns 
der Raum, das detaillirte Programm der Wanderversammlung hier wiederzugeben ; 
wir machen aber aufmerksam, dass der Besuch der Naturschönheiten unserer Hohen 
Tátra in jenem nicht fehlen. Der Csorbaer See, die Eishöhle von Dobschau, die 
Tropfsteinhöhle von Szepes-Bela u. s. w. bieten dem Geologen und Naturfreunde 
viel Lehrreiches und Schönes; von besonderem Interesse wird aber jener Ausflug 
sein, den die sich dazu Meldenden unter Führung des Herrn Dr. S am. Roth in 
das Weisswasserthal, eventuell bis zum Fischteich unternehmen werden. Jenes 
Thal ist in geologischer Beziehung äusserst wichtig, denn wir finden hier die Sp u
ren der einstigen Gletscher der Hohen Tatra.

Wir bemerken ferner, dass sich an den wissenschaftlichen Verhandlungen 
und Vorträgen der Wanderversammlung die ausländischen Mitglieder in der ihnen 
am geläufigsten Sprache betheiligen können.

Diejenigen, die an den durch die Wanderversammlung gebotenen Benefi- 
cien (unentgeltliche Vertheilung von wissenschaftlichen Publicationen, billige 
Fahrgelegenheit, Unterkunft und Beköstigung) theilzunehmen wünschen, mögen 
sich unter Einsendung von 6 Gulden ö. W. bis zum 10. August 1888 bei Herrn 
Prof. Dr. Julius Geelöczy (Budapest, VHI. Muzeumkörút, m. kir. műegyetem) 
anmelden, worauf ihnen das Mitglieder-Certificat ausgefolgt wird.

Vom 20. August an befindet sich an der Eisenbahnstation Poprád-Felka ein 
Bureau, welches den sich dort Meldenden billige Fahrgelegenheit nach Tátrafüred 
verschaffen wird. Mitglieder, die sich das Mitglieder-Certificat nicht schon auf dem 
früher angegebenen Wege verschafft haben; erhalten dasselbe nach Erlag der 
benannten Summe in dem erwähnten Bureau oder beim Localcomité in Tátra
füred ausgefolgt; doch haben die sich so später Meldenden nur insofern Anspruch
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auf die erwähnten Beneficien, als die Zusprechung derselben noch möglich ist, 
Die Mitglieder können sich beim Localcomité schon, vom 20. August an melden.

Wir erhielten ferner eine Zuschrift von den Secretären des IY. internatio
nalen geologischen Congresses, der im laufenden Jahre vom 17—22. September in 
London abgehalten wird. Nicht nur die wissenschaftlichen Verhandlungen des Con
gresses allein, sondern auch die geologischen Excursionen. die nach Schluss des
selben in Aussicht genommen sind, versprechen iür den Geologen viel Interessan
tes. Die Mitgliedertaxe beträgt 10 Shillings (12 Frank — 10 Mark), und ist das 
unterfertigte Secretariat zu ferneren Mittheilungen gerne bereit.

Mit der Theilnahme an dem internationalen geologischen Congresse lässt 
sich auch der Besuch der Wandenersammlung der englischen Naturforscher 
(British Association for the Advancement of Science) verbinden, indem dieselbe 
vom 5—12. September zu Bath abgehalten wird. Auch bei dieser Gelegenheit wird 
eine für Geologen höchst lehrreiche Excursion unternommen.

Wir theilen ferner mit. dass die Australasiatische Geologische Gesellschaß 
(Geological Society of Australasia) im September 1888 zu Melbourne bei Gelegen
heit der dort stattfindenden internationalen Ausstellung eine Generalversammlung 
abhalten wird, an welcher jene die Mitglieder der ungarischen geologischen Gesell
schaft entweder durch persönliches Erscheinen oder durch Einsendung einer 
wissenschaftlichen Abhandlung theilzunehmen bittet.

Schliesslich theilen wir mit. dass uns das Circular der Elisabeth Thompson 
Science Fund zugekommen ist, in welcher sie um Mitbewerbung einem der durch 
sie ausgeschriebenen Concurrenzpreise auffordert.

Nähere Aufschlüsse iiher alle hier kurz erwähnten Mittheilungen ertheilt 
bereitwilligst der unterfertigte Secretär.

Budapest am 1. Juli 1888.
Dr. M. S t a u b ,

erster Secretär d. ung. geolog. Gesellschaft.

DAS AUFTRETEN VON TRIAS-A BLAGERUNGEN BEI 
SZÁSZRA BANYA.

Y o n

J o h a n n  B ö c k h .

Wenn wir die lange Beihe jener Ablagerungen überblicken, welche 
die Gebirge des Comitates Krassó-Szörény aufbauen, gibt es meiner Meinung 
nach kaum ein System, dessen Vorhandensein im sogenannten Banater 
Gebirge mit geringerer Sicherheit nachzuweisen gelungen wäre, als das
jenige der Trias. Unter so bewandten Verhältnissen erachte ich es für noth- 
wendig, jeden noch so geringfügigen, zu unserer Kenntniss gelangten 
Beitrag, der in dieser Frage als weiterer Wegweiser dienen kann, je früher 
den Fachgenossen mitzutheilen.

(60]



TRIAS ABLAGERUNGEN BEI SZASZKABANYA. “2 8 1

Die Fälle sind nicht vereinzelt, dass die eine oder andere Ablagerung 
unseres Gebirges für triadisch erklärt wurde, doch musste das bisher mit 
Ausnahme eines Falles, auf den ich mich weiter unten noch berufe, ohne 
paläontologische Basis geschehen.

So spricht i. J. 1864 C o t t a , 1 doch — wie er ausdrücklich hervor
hebt — auf Grund von S c h r ö c k e n s t e i n ’ s  Arbeit, sowohl von Buntsandstein-, 
als Muschelkalk- und Keuper-Ablagerungen, setzt aber auch hinzu: «Ich 
muss gestehen, dass mir die specielle Bestimmung dieser Muschelkalk- und 
Keuperzone etwas zweifelhaft erscheint, da keine charakteristischen Verstei
nerungen darin aufgefunden worden sind.» Indem nun bezüglich dieses 
fraglichen Muschelkalkes am citirteu Orte zu lesen ist, dass die Gliederung 
desselben am besten bei der Coronini-Quelle zu sehen sei, kann ich meiner
seits bemerken, dass die in der Gegend der Coronini-Quelle auftretenden 
Kalke nicht dem Muschelkalk angehören, sondern dem Titlion und Malm, 
zum Theil aber der Kreide zuzurechnen sind, wie ich das bereits an anderem 
Orte 2 nachwies.

Ausführlicher, als an dem eben erwähnten Orte, finden wir einen 
Hinweis auf die Trias in jener Mittheilung, welche F r. v . S c h r ö c k e n s t e i n  
unter dem T itel: «Die geologischen Verhältnisse des Banater Montan - 
Distriktes» im V. Bande (1870) der «Arbeiten der ungarischen geologischen 
Gesellschaft» publicirte, wo er sowohl auf Seite 60, als auch 107 und den 
folgenden Blättern sich mit Ablagerungen befasst, die er der einen oder der 
anderen Gruppe der Trias zuzählt; doch sind diese Altersbestimmungen 
auch in diesem Falle lediglich als individuelle Meinung zu betrachten, die 
durch paläontologische Funde auf keine Weise unterstützt wird. Die aus der 
Gegend der neben der Bozovics-Steierdorfer Landstrasse gelegenen Coronini- 
Quelle erwähnten Kalke aber ( S c h r ö c k e n s t e i n  1. c. p. 110—111) gehören, 
wie ich vorhin hervorhob, sicher nicht dem Muschelkalk an, und sind von 
diesen Kalken — wie wir sehen werden — auch schon petrographisch ver
schieden.

Noch vor dem Erscheinen dieser Mittheilungen bemerkte K u d e r n a t s c h  3
i. J. 1857 in Bezug auf jene mächtige Bildung des Banater Gebirges, 
welche er unter dem Namen a Bother Sandstein» bekannt machte, dessen 
geologisches Alter ihm aber noch zweifelhaft war (1. c. p. 26 und 47), dass, 
wenn man aus dem äusseren Habitus, aus dem petrographisclien Charakter 
einen Schluss ziehen wollte, man der ungemeinen Aehnlichkeit zufolge

1 B e r n h . v . C o t t a , Erzlagerstätten im Banat und in Serbien, pag. 8 .

2 J. B ö c k h , Daten z . geolog. Kenntniss des nordwestlich von Bozovics sich 
erhebenden Gebirges (Jahresbericht d. kgi. ung. geol. Anstalt für 1886.)

3 J o h . K u d e r n a t s c h , Geologie d. Banater Gebirgszuges (Sitzungsber. d. math.- 
naturwiss. Classe d. kais. Akad. d. Wiss. i. Wien. Bd. 23, p. 48.)
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noch am ehesten geneigt wäre, den rothen Sandstein als Buntsandstein zu 
bezeichnen.

Diesem gegenüber wies D. S t u r 1 i. J. 1870 nach, dass der rothe 
Sandstein des Banater Gebirges dem «Rothliegend», also der Dyas ange
hört, und stellte er die untere Abtheilung des rothen Sandsteines mit voller 
Sicherheit in das untere Rothliegend Geinitz’. Dies ist auch seine Ansicht 
betreffs der mittleren Abtheilung; in Ermanglung von Daten liess er aber 
noch die Frage offen, ob die ganze mächtige obere Abtheilung des rothen 
Sandsteines ebenfalls nur das untere Bothliegend, oder aber auch schon die 
höheren Glieder der Dyas vertrete (1. c. p. 194). Hieraus ist ersichtlich, 
dass S tur betreffs des in Rede stehenden rothen Sandsteines an Trias 
überhaupt nicht denkt, doch thut dies, wie es scheint, bezüglich der oberen 
Abtheilung des rothen Sandsteines Dr. T ietze ,2 insoferne er bemerkt, 
dass er diese nicht mit derselben Sicherheit wie S tur gleichfalls dem Roth- 
liegend zuzählen würde. An dem eben citirten Orte äussert sich Dr. T ietze 
weiter in dem Sinne, dass er geneigt sei, die von ihm im südlichen Theile 
des Banater Gebirges beobachteten, an Zahl geringen Vorkommnisse 
des grell roth gefärbten Sandsteines (im linken Gehänge des Jeliszeva- 
Baches und längs dem oberen Laufe der Szirinnya 1. c. p. 48) für untertria- 
disch zu halten, während die bunten Breccien und Conglomerate sammt den 
mit diesen verbundenen Porphyrtuffen dem Perm Zufällen würden; in 
Bezug auf die von ihm beim mittleren Laufe des Jeliszeva-Baches beobach
teten fein glimmerschuppigen, sandigen Mergelschiefer hingegen, welche 
dort das Hangende des rothen Sandsteines bilden, bemerkt er, dass man 
diese, einer gewissen Analogie mit den nördlichen Karpatengebieten zufolge, 
für Keuper ansprechen könnte (1. c. p. 50).

Es war noch im Jahre 1856, als F r . v . H ä u e r 3 in der am 9. Dezember 
abgehaltenen Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt eine Petrefacten- 
Suite vorzeigte, die Bergdirector R ath , als eine im Banat gesammelte, der 
Anstalt zum Geschenk gemacht hatte. Bei dieser Gelegenheit envähnt 
H auer aus einem Kalk, der im Szäszkaer Thale, unmittelbar über der 
neuen Hüttenanlage auftritt, Crinoiden-Stielglieder, welche nach ihm ziem
lich sicher auf Encrinites liliijormis, die für den Muschelkalk bezeichnende 
Form, sich beziehen lassen.

Diese kurze Notiz F r . v. H auer’s ist der einzige Fall, in welchem das 
Vorhandensein eines Gliedes der Trias in den Gebirgen des Krassó-Szőré-

1 D. Stur, Beiträge z. Kenntn. d. Dyas- u. Steinkohlenformation im Banate. 
Jalirb. d. k. k. geol. B.-Anst. 20. Bd. p. 185.

2 Dr. E. Tietze, Geolog, u. paläontol. Mittheilungen aus dem südl. Theile d. 
Banater Gebirgsstockes. (Jahrb. d. k. k. geolog. R.-Anst. 1872 p. 50).

3 Jahrb. d. k. k. geolog. R.-Anst. 1856, VII, Jahrg. p. 844
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nyer Comitates auf Grund einer Versteinerung nachgewiesen worden wäre, 
doch gelangte, und vielleicht eben aus der von der Wichtigkeit des Gegen
standes geforderten Vorsicht, die aus H ater’s Bestimmung naturgemäss 
sich ergebende Folgerung nicht zu grösserer Geltung, indem beispielsweise 
Dr. Tietze (1. c. p. 49, Anmerkung), dem v. Hauer’s Mittheilung bekannt 
war, bemerkte, dass er die Bestimmung des Encrinus liliiformis aus dem 
Szäszkaer Kalk noch nicht für genügend sicher halte.

•Ja, v. H a u e r  1 selbst äussert sich i. J. 1878 dahin, dass das Auftreten 
von Triasgesteinen im Banater Gebirge an manchen Stellen zwar mehr 
weniger wahrscheinlich gemacht sei, dass aber dasselbe kaum irgendwo 
sicher nachgewiesen wurde.

Ich habe ferner noch zu erwähnen, dass sich i. J. 1870 in einer kur
zen Notiz F. F o e t t e r l e ’s  2 ebenfalls ein Passus findet, der mit Kücksicht 
namentlich auf meine weiter unten folgende Mittheilung, sowie auf die 
Nachbarschaft der Gegend, auf die er sich bezieht, mit dem Szäszkaer 
Gebiete, unsere Aufmerksamkeit in der That in besonderem Maasse zu erre
gen geeignet ist.

F o e t t e r l e  sagt an der citirten Stelle Folgendes : «Die tiefsten, unmit
telbar auf dem krystallinischen Schiefer aufgelagerten Schichten bilden bei 
Neu-Moldova am Cracu Mészáros und l)iahi Vretjnik Quarzite, die, wie im 
Banate, der Dyas angehören dürften und ebenfalls wie im Banate, metall
führend sind. Dieselben werden von deutlich geschichteten, gegen Süden 
und Südwest verflächenden, schwarzgrauen bis schwarzen Kalken überla
gert, die viele Aehnlichkeit mit Kalken der Kössener Schichten besitzen, in 
denen jedoch bisher keine maasgebenden Petrefacten gefunden wurden. Sie 
stehen zu beiden Seiten des Varader Grabens, sowie am Ufer der Donau 
zwischen Babakai und Livadiza an.» Ueber diesen Ablagerungen folgen 
nach F o e t t e r l e  gelblichweisse, stellenweise dünngeschichtete Kalke, bezüg
lich deren er in Ermanglung organischer Reste die Frage offen lässt, ob 
dieselben dem oberen Jura oder der Kreide angehören.

In einer etwas späteren Mittheilung (Verhandl. d. k. k. geolog. R.- 
Anst. 1871, p. 118) spricht F o e t t e r l e  mit Bezug auf die eben erwähnten 
schwarzen Kalke von geschichteten schwarzen und dolomitischen Kalken. 
Es sind dies Verhältnisse, die, wie wir sehen werden, sehr verlockend sind, 
um diese Kalke mit gewissen, bei Szászka auftretenden zu vergleichen.

Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass Dr. A. Koch 3 aus der Gegend des 1 2 3

1 F r . v. H a u e r , Die Geologie und ihre Anwendung etc. 2. Auflage p. 398.
2 F r . F o e t t e r l e , Der westl. Theil des serbisch-banater Militärgrenz-Gebietes. 

Verhandl. d. k. k. geolog. R.-Anst. 1870, p. 234.
3 Dr. K o c h  A n t a l , A Herkulesfürdő és Mehádia környékének földtani viszo

nyai. (Die geolog. Verhältnisse der Umgebung des Herkulesbades und Mehadias.) 
1872. p. 41 u. 51—53.
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Herkulesbades bei Mehadia, namentlich im linken Gehänge des Cserna- 
Thales mächtig entwickelte, in frischem Zustande dunkelbläuliche bis 
bräunlichgraue, an der verwitterten Oberfläche licht aschgraue, meist von 
dünnen, weissen Kalkspathadern kreuz und quer durchzogene Kalke 
erwähnt, die er für tria dsch zu halten geneigt ist, doch bemerkt er auch, 
dass organische Einschlüsse sich sehr selten darin zeigen. Das Alter dieser 
Kalke konnte demnach auf Grund der Petrefacte nicht bestimmt werden, 
und wurden sie lediglich ihrer Aelmlichkeit mit den Triaskalken der Alpen 
und ihren Lagerungsverhältnissen zufolge in die Trias gestellt, indem 
dieses Kalkvorkommen als auf für Carbon erklärten Schichten lagernd und 
von Liasschiefern überlagert dargestellt wird.

Wenn ich noch darauf verweise, dass F r . v . H a u e r , 1 indem er die 
Fälle anführt, in denen betreffs der Gesteine der Gebirge des Krassó-Szőré- 
nyer Comitates auf das Vorhandensein der Trias geschlossen wurde, oder in 
denen man mit mehr weniger Wahrscheinlichkeit auf Trias schliessen 
könnte, auch erwähnt, dass S t u r  im nördlichen Theile des Mehadiaer Zuges 
der Banater Sedimentgesteine zwischen der Dyas und dem Lias dunkle, 
dichte Kalke beobachtete, die er ( S t u r ) als Muschelkalk anzusprechen 
geneigt ist, so glaube ich all’ das vorgebracht zu haben, was auf die Vertre
tung der Trias im Krassó-Szőrényer Gebirge bezüglich, von den Autoren 
bisher angeführt wurde.

Fr. v. H a u e r  äussert sich am eben citirten Orte in seinen der Bespre
chung der Triasgesteine unseres Gebirges gewidmeten Zeilen dahin, dass es 
bis jetzt nicht gelungen sei, diesem System angehörige Gesteine weder im 
westlicheren Theile des südsiebenbürgischen Grenzgebirges, noch in den 
Banater Gebirgen mit einiger Sicherheit nachzuweisen ; so dass er seine 
hierauf bezüglichen Zeilen damit schliesst, dass bisher genügende Stütz
punkte dafür nicht vorhanden seien, um auf seiner Karte Triasschichten 
irgendwo thatsächlich ausscheiden zu können (1. c. p. 91). In ähnlichem 
Sinne, wie v. H a u e r , äussert sich bezüglich des Auftretens der Trias in den 
Krassó-Szőrényer Gebirgen auch F r. T o u l a . 2

Diese orientirenden Zeilen vorausgelassen, welche — wie ich glaube — 
über den heutigen Stand der uns hier näher interessirenden Frage ein 
klares Bild geben können, und die das in der Folge Mitzutlieilende, auch in 
seiner vorliegenden bruchstückweisen Form, rechtfertigen werden, gehe ich 
direct zur Schilderung meiner eigenen Beobachtungen über.

Im Sommer d. J. 1887 hatte ich Gelegenheit u. a. auch die unmittel
bare Umgebung von Szászkabánya in geologischer Hinsicht zu untersuchen.

1 F .  v . H a u e r , IV. Geologische Uebersichtskarte der österr.-ungar. Monarchie, 
Blatt VIII. Siebenbürgen. (Jahrb. d. k. k. geol. R.-Anst. 1873. Bd. XXIII. p. 90—91.)

2 F r . T o u l a , Die geolog.-geograph. Verhältnisse des Temesvárer Handelskammer- 
Bezirkes. 1880 p. 91. (Separatabdr. aus d. Mittheil. d. k. k. geograph. Gesellsch.)
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Die einst lebhafter pulsirende bergmännische Thätigkeit feiert jetzt auch 
hier, und blos die verlassenen Stollen und Halden legen noch Zeugniss davon 
ab, dass einstens in Szászka und dessen Umgebung andere Verhältnisse walte
ten. Dieser Umstand zwingt den Szászkabánya heute Besuchenden jeden
falls zu traurigen Reflexionen, doch kann darum der Fachgeologe, auch bei 
den veränderten Verhältnissen, genug des Interessanten beobachten, ln 
weitläufigere Betrachtungen mich hier nicht einlassend, will ich sogleich 
bemerken, dass, wenn wir jenes Hauptthal, in welchem sich Szászkabánya 
langgestreckt ausdehnt, bei seiner Vereinigung mit dem Ncrathalc untersu
chen, wir dort vor Allem Glimmerschiefer vorfinden, der dann (ich habe 
hier blos das linke Ufer der Nera im Auge, welches ich persönlich beging) 
längs dem linken Ufer des Nerathales, und vom Wasser der Nera bespült, 
das steile Gehänge bildet, und sich bis Román-Szászka verfolgen lässt, 
sowie er auch die beiden Gehänge des Szäszkaer Hauptthaies, bis nahe zu 
der jetzt aufgelassenen zweiten Hütte bildet, wo auf den Glimmerschiefer, als 
das Grundgebirge, andere Ablagerungen folgen, die also dieses von da an 
nach Osten bereits verdecken.

Der Glimmerschiefer bildet dickere Bänke, die längs dem linken Nera- 
ufer ein nach Ost oder Südost gerichtetes, steileres Einfallen verrathen. 
Nebst dem dunkelbraunen Biotit ist auch, als vielleicht umgewandelte 
Varietät dieses, grünlicher Glimmer vertreten, ausserdem zeigen sich dünne 
Quarz-Lagen oder Linsen reichlich. Hie und da erscheinen auch mächtigere 
Quarz-Adern oder Bänder im Gesteine. Auf diesen Glimmerschiefer folgt 
im Szászkabányaer Hauptthale, bei dem zweiten Hüttengebäude, Quarzcon- 
glomerat oder geradezu Quarzit von gelber, 1 other oder weisser Färbung.

Schichtung lässt sich unten im Thale nicht gut ausnehmen, da das 
Gestein meist nur in Trümmern oder in kleineren und grösseren Stücken 
auftritt. Dieses Gestein, das auch zu Quarzsandstein wird, zeigt weissliche 
kaolinisirte Feldspathpiinktchen gleichfalls, wird also arkosenartig, sein 
Bindemittel aber ist kieseiig, und braust so, mit Säure berührt, nicht.*

Diese, aus Quarzit, Conglomerat oder aus conglomeratischem Sand
stein bestehende, unmittelbar dem vorerwähnten Glimmerschiefer aufgela-

* Ich muss bemerken, dass Dr. J osef v. Szabó in seiner «A trachyt-képlet 
Szászka környékén» (Das Trachyt-Gebilde in der Gegend von Szászka) betitelten Mit
theilung (Földtani Közlöny 1875, p. 80), offenbar von diesem nämlichen Punkte, wie 
er sagt, in den für basische Steinkohlenbildung gehaltenen Schichten einzelne dünne 
Adern bildend, welche vertical zu sein scheinen, ein an groben Quarzkörnern reiches, 
arkoseartiges Gestein erwähnt, dessen Feldspath er als Orthoklas bestimmte und 
das er als Granit bezeichnet. Ich muss aufrichtig gestehen, dass ich hinter der mitt
leren oder zweiten Hütte ausser unserem oben erwähnten, arkosenartigen Gesteine, 
sowie den mit diesem vergesellschafteten Triasschichten Anderes nicht beobachten 
konnte.
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gerte Bildung erscheint im nördlichen Gehänge des Haupttliales, unmittel
bar hinter den Buinen der zweiten Hütte, — wie ich glaube — infolge 
einer Faltung, in drei schmale Bänder abgetheilt, indem in dem Baume 
zwischen den drei Bändern die Fetzen einer anderen, gleichfalls sehr zer
störten Ablagerung, im Allgemeinen in zwei Partieen gruppirt, herumlie
gen. Die hier beschriebene Ablagerung zieht sich im Nordgehänge des 
Hauptthaies auch auf den niederen Sattel hinauf, den der von Szászka- 
bánya nach Bomán-Szászka führende Weg übersetzt, und dort, unmittelbar 
beim Kreuz, sieht man das Quarzconglomerat besonders schön entblösst. 
Das Conglomerat zeigt da die Köpfe von selbst IVa M. mächtigen Bänken. 
Diese fallen nach 19h mit beiläufig 80°, sind also steil aufgerichtet.

Das Conglomerat führt hier fast ausschliesslich weisse Quarzgerölle, 
und nur hie und da findet sich in ihm auch ein schwarzgefärbtes Quarzit
stück. Die Stücke erreichen auch Hühnerei-Grösse, doch finden sich auch 
noch grössere. Die Farbe des Gesteines ist braungelblich, auch röthlicli, das 
Bindemittel kieseiig.

Das bei dem erwähnten Kreuz beobachtete Conglomerat gehört zu 
dem östlichsten der drei Bänder, und, wie wir aus dem Vorausgelassenen 
wissen, dass unsere aus Quarzit, Conglomerat und Sandstein bestehende 
Ablagerung nach Westen vom Glimmerschiefer begrenzt wn-d, so erfahren 
wir in östlicher Bichtung, dass, wenn wir den vom Kreuze in SSO-licher 
Bichtung nach Szászkabánya herabführenden Weg verfolgen, unmittelbar 
nach dem eben näher besprochenen Conglomerat, der Verwitterung zu
folge in kleinere Stücke zerfallende, bläulichgraue, mit weissen Kalkspath
adern durchzogene, mergelige, etwas bituminöse, krystallinische Kalke 
folgen, auf denen sich noch etwas weiter nach Osten (bei den ersten Häu
sern) eine Felswand erhebt. Die letztere besteht aus stark zerklüftetem, 
schwarzgrauem oder bläulichgrauem, mit weissen Kalkspathadern durchzoge
nem, krystallinischem Kalk, in dem ich, auf einzelne Flecke vertheilt, 
Erhebungen von schwarzem Hornstein beobachtete. Mit diesen letzteren 
Ablagerungen stehen wir daher schon in jener von krystallinischen Kalken 
gebildeten Zone darinnen, die bei Szászkabánya, den Dacit-Durchbrüchen 
zufolge, zu namhafterer Verbreitung gelangt, und bei der sowohl Kreide als 
Jura eine Bolle spielen ; sowie ich auch im vorhinein ankündigen kann, dass 
ich bei Szászkabánya auch solchen metamorphisirten, krystallinisch geworde
nen Kalk kenne, den ich nur als triadisch betrachten kann.

Aus dem Gesagten ist ersichtlich, dass unser Quarzit, Quarzconglome
rat und Sandstein in der Gegend der zweiten Hütte westlich von Glimmer
schiefer, östlich von der Zone der krystallinischen Kalke begrenzt wird, und 
ich kann hinzusetzen, dass Quarzit, Quarzconglomerat und Sandstein von 
hier in nördlicher Bichtung, in unterbrochenem Zuge, vor Allem in die 
Ortschaft Bomán-Szászka hinüber zu verfolgen sind, wo auf dem in der
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Ortschaft sich erhebenden Hügel diese Gesteine mit gelblicher oder röthli- 
cher Färbung zu Tage treten, doch tauchen sie auch von hier direkte nach 
Norden, nämlich am steilen linken Ufer der Nera auf, woselbst sie gegen 
Osten hin abermals mit bläulichgrauem, gelblichem bis weissem kristallini
schem Kalke in Berührung treten, in welch letzterem auch hier der Dacit 
auf bricht. Diesen betreffend kann ich nebenbei bemerken, dass er auch hier 
reich an Feldspath ist, und es lassen sich ausser dem bereits angegriffenen 
Feldspathe noch Biotit, Amphibol und Quarz constatiren.

Wir können schliesslich unser Gestein in der eingeschlagenen Dich
tung, gegenüber der soeben genannten Stelle, jenseits der Nera, neben dem 
nach Potok hinaufführenden Wege sehen, doch ist dies zugleich der nörd
lichste Punkt, wo unsere in Bede stehende Ablagerung ans Tageslicht 
gelangt, denn noch weiter gegen Norden hin entwickelt sich die Tertiär
bucht von Potok, und es gelangt daher unser Gestein dort nicht mehr 
zu Tage.

Gleichwie wir die hier behandelte Ablagerung von Quarzit, Quarzcon- 
glomerat und Sandstein von der zweiten Hüttenanlage des Hauptthaies von 
Saska in nördlicher Dichtung bis an die Nera verfolgen konnten, so können 
wir dies noch mehr nach Süden hin thun, und zwar hier, wie ich es bereits 
jetzt sage, in noch grösserer Erstreckung.

Gleich gegenüber der zweiten Hütte stossen wir in der südlichen 
Lehne des Hauptthaies von Saska auf die südliche Fortsetzung unserer 
Quarzconglomerate und Sandsteine, welche daselbst in Folge der das 
Gehänge dicht bedeckenden Gebüsche zwar sehr verhüllt sind, jedoch sowohl 
vermöge ihres sehr bezeichnenden Verwitterungsgruses, als auch an mehre
ren Stellen in anstehenden Schichten, zu constatiren sind. Sie übersetzen 
nach Süden hin den Bücken, der das Hauptthal von Saska von jenem mit 
diesem parallelen Thale scheidet, an dessen Mündung der Veric genannte 
Theil von Saska sich ausbreitet und welches Thal ich wegen leichteren 
Anführens das Veric-Thal nenne, doch gelangen unsere Gesteine auch in 
dieses letztere hinüber.

Noch im Hauptthale von Saska beobachtete ich am Fusse der südli
chen Lehne, und schon nahe dem Glimmerschiefer, dass mit dem quarziti- 
schen Sandsteine auch schwarze, sogenannte Kohlenschiefer auftreten, 
doch ist der Aufschluss ein so geringer und schlechter, dass ich dort mehr 
als dies nicht eruiren konnte, denn gar bald gelangen wir daselbst durch 
Vermittlung eines sehr quarzigen Gesteines in den grünlichen Glimmer 
führenden Glimmerschiefer.

'Verhältnissmässig besser sehen wir diese Ablagerung im Veric-Thale 
aufgeschlossen, und ich kann demnach sagen, dass wir dort, indem wir die 
Zone des verwitterten Glimmerschiefers, der an seinem östlichen Bande 
auch zersetzten chloritischen Schiefer aufweist, längs des Fahrweges gegen
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Südosten hin überschreiten, vor Allem auf bräunlichgelblichen Schieferthon 
stossen, welcher daselbst mit etwas dickeren Sandsteinschiefern vergesell
schaftet ist.

Es zeigen sich in diesen Schichten auch feine, weisse Glimmerschup
pen und folgen auf sie gar bald graue bis bräunlichgelbliche, quarzitische 
Sandsteine in Blöcken, die auf mächtigere Bänke hinweisen, und die örtlich 
zu Conglomerat werden. Rostige Flecke erscheinen häufig an der Oberfläche 
dieser Gesteine. Gar bald gewahren wir verwitterte, schwarz gefärbte, kohlige 
Spuren aufweisende Schiefer, und es führen diese öfters selbst auch Quarz 
in Knauern oder Bändern. Was auf unserem Wege hierauf folgt, besteht 
unter Anderem aus Dolomit- und Kalkschutt, und ist im südlichen Gehänge 
des Thaies selbst ein Fleck krystallinischen Kalkes zu sehen; da aber diese 
letzteren Gebilde bereits Gesteine eines höheren Horizontes sind, so gedenke 
ich derselben hier nur kurz.

Man ersieht aus dem Gesagten klar, dass unsere aus Quarzit, Quarz- 
conglomerat und Sandstein bestehende Zone, auf welche wir bei den Ruinen 
der zweiten Hütte des Hauptthaies von Saska stiessen, und von dort bis an 
die Ufer der Nera hinüber verfolgen konnten, von der genannten Hütte 
auch gegen Süden hin fortsetzt, und zwar den Gebirgsrücken übersetzend 
in das Veric-Thal, wobei hier auch Kohlenspuren aufweisende Schiefer 
nicht fehlen, und ich kann weiters noch bemerken, dass namentlich die 
Conglomerate und Sandsteine in südlicher Richtung auch von hier noch 
weiter ziehen, wobei sie sich gegen Süden hin verhältnissmässig breiter 
entwickeln.

Ich kenne nun bereits diesen Zug in südlicher Richtung bis zu dem bei 
dem Dorfe Maria-Schnee sich erhebenden Tilva Samueli, ja ich kann sagen, 
dass ich einzelne Beobachtungen besitze, dass die Gesteine dieser Zone 
auch noch weiter gegen Süden vertreten sind.

Ich sah innerhalb dieser Zone stellenweise selbst sehr arkosenartige 
Sandsteine. Was die Gesteine dieses Zuges anbelangt, so muss ich bemer
ken, dass deren Lagerungsverhältnisse sehr gestörte sind ; ihre Schichten 
sind zertrümmert, und an vielen Stellen lagert über ihnen überhaupt nichts 
mehr, jedoch besitze ich, wie ich es im voraus bemerke, dennoch Daten, dass 
an mehreren Stellen auf ihnen triadische Gebilde lagern; dass aber längs 
ihrer westlichen Grenze ihr Liegendes der Glimmerschiefer bildet, worauf 
ich bereits hingewiesen habe. In Folge des Umstandes, dass ich auf 
den in Rede stehenden Ablagerungen ein triadisches Gebilde, und zwar 
meiner Ansicht nach Muschelkalk beobachtete, ist betreffs des Alters unserer 
Schichten der Gedanke an Lias trotz der Kohlenspuren ausgeschlossen, 
wogegen übrigens auch das Aussehen der quarzitischen Gesteine sprechen 
würde, und und es könnte demnach, mit Rücksicht auf die Verhältnisse des 
Banater Gebirges nur die tiefste Trias (Buntsandstein), Dyas oder Carbon
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in Rede kommen, und namentlich betreffs der beiden letzteren wissen wir, 
dass diese im Banater Gebirge thatsächlicli auch Kohlen führen.

Ich kann hier nicht unerwähnt lassen, dass F o e t t e r l e , wie ich 
bereits weiter oben angab, aus einem mit dem unsern benachbarten Gebiete, 
nämlich von Moldova, Gesteine anführt, welche unseren ähnlich sind, und 
zwar, falls meine Vermuthung richtig ist, dass F o e t t e r l e ’s  schwarze, dolo
mitische Kalke von Moldova mit dem Muschelkalk von Saska identisch 
sind, unter ähnlichen Lagerungsverhältnissen, und er ist geneigt (Verhandl. 
1870 pag. 234) die dortigen Quarzite zur Dyas zu stellen, wohin in Er
manglung einer sichereren Basis vorläufig vielleicht auch unsere Quarzite, 
Quarzconglomerate und Sandsteine von Saska gerechnet werden können, 
wohl wissend, dass die kohligen Spuren hiemit nicht im Widerspruche ste
hen, nachdem wir Derartiges namentlich aus der unteren Abtheilung der 
Dyas, auch von anderen Punkten des Banater Gebirges kennen.

Längs des Zuges der hier behandelten fraglichen dyadischen Gesteine 
erregt noch im Hauptthale von Saska, unmittelbar hinter der zweiten 
Hütte, eine zweite Gesteinsreihe unsere Aufmerksamkeit, welche in zwei, 
auf den dyadischen Ablagerungen ruhende Flecke getlieilt erscheint, wo
durch die dyadischen Gesteine daselbst in die bereits oberwähnten, wie ich 
glaube, durch Faltung bewirkte drei Streifen abgetheilt sind.

Schwarzgrauer ins Bläuliche spielender, bituminöser Kalkmergel oder 
mergeliger Kalk mit weissen Kalkspathadern sind es, auf die wir hier stos- 
sen, welche aber überwiegend in zertrümmert herumliegenden Stücken 
auf treten.

Manche Varietät wird durch Aufnahme von Quarzsand selbst zu mer
geligem Sandstein.

Auf der verwitterten Oberfläche dieser Gesteine erscheinen öfters zahl
reiche kleinere Auswitterungen, welche von Versteinerungen herzurühren 
scheinen, doch ist deren richtige Deutung zumeist bereits unmöglich.

Manche derselben erinnern an Cidaris-Stacheln, andere hingegen las
sen sich eher auf Crinoiden zurückführen. Ich sah hier auch kleine posi- 
donomyaartige Formen, welche meiner Ansicht nach Brut von Daonella 
sind, denn dieses Genus tritt hier thatsächlich au f; doch besitze ich von 
hier auch einige Bruchstücke von Cephalopoden, gleichwie einige Exemplare 
einer Rhynchonella, obgleich ich gleichzeitig bemerken muss, dass bei der 
Armuth an Petrefacten auch diese dürftigen Funde durch mich und Herrn 
A n d . v. S e m s e y , den ich auch bei dieser Gelegenheit zum Reisebegleiter zu 
haben das Vergnügen hatte, nur schwierig zustande gebracht werden konn
ten. Auf dem östlicheren Vorkommen dieser Gesteine ist ausserdem in ein
zwei Fetzen ein weisslichgrauer, reiner Kalk zu sehen, der aus den zer
trümmerten Schollen dickerer Bänke besteht, und in sehr gestörter Lage
rung sich befindet.

F öldtani Közlöny, X V III. köt. 1888. [69] 19
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Es ist dieser Kalk schon einigermassen krystallinisch und unterschei
det sich demnach auch petrographisch von den obgenannten ihn umge
benden dunkelfarbigen, bituminösen Kalkmergeln und Kalken, auf denen 
er lagernd, als ein Kudiment einer jüngeren Ablagerung als diese zu betrach
ten ist. Eine derartige Scholle zeigt sich bei der zweiten Hütte auch tiefer 
im Gehänge, woselbst unter ihr, und zwar in knolliger Ausbildung, das in 
manchen seiner Theile gleichfalls sandige und die näher nicht bezeichen - 
baren Auswitterungen aufweisende, bituminöse, bereits oben genannte 
Gestein zu sehen ist. Es tritt dieses hier in unmittelbare Berührung mit 
einer gelblichen, breccienartigen, knolligen Kalkbank, welche ihrerseits 
auf bläulichgrauem, zerklüftetem und zerstückeltem, bituminösem, merge
ligem Dolomit ruht, in dessen liegenderem Theile sich noch Schichtung ver- 
räth, und zwar mit einem Einfallen noch 20u unter 65 Grad. Indem wir 
auch diesen Dolomit, längs des Wassergrabens, gegen Osten hin überschrei
ten, gelangen wir in den östlichsten Streifen des weiter oben bekannt 
gemachten, fraglich dyadischen Sandsteines, welcher von hier zu dem 
Conglomerate hinaufzieht, das wir bei dem Kreuze des von Saska nach 
Roman-Szäszka hinüberführenden Weges antrafen, und verqueren wir ent
lang des Wassergrabens in östlicher Richtung auch noch diesen Sandstein, 
so stehen wir auch hier sogleich auf dem Gebiete der krystallinischen Kalke 
von Saska, wo dann die Dacit-Durchbrüche gleichfalls gar bald zu sehen sind.

Aus dieser Darstellung ist, wie ich glaube, klar zu sehen, dass im 
nördlichen Gehänge des Haupttliales von Saska, unmittelbar hinter den 
Ruinen der zweiten Hüttenanlage, auf den fraglichen dyadischen Quarziten, 
Quarzconglomeraten und Sandsteinen, jedoch in eben solch gestörter, zusam
mengeworfener Weise wie diese, thatsächlicli noch ein anderes, schwarz
graues, bituminöses, zumeist aus Kalkmergel oder Kalk bestehendes Gebilde 
lagert, in dessen Liegendem selbst bituminöser, mergeliger Dolomit nicht 
fehlt.

In den mergeligen und kalkigen Gesteinen dieser Ablagerung finden 
sich auch, obwohl ziemlich selten, Versteinerungen. Ich bin der Ansicht, 
dass der Encrinus liliiformis, welchen Fr. v . H a u e r  erwähnt, von hier lier- 
rührt, denn wir werden sehen, dass die soeben genannten Gesteine in der 
That triadisch und zwar auf Muschelkalk deutbar sind.

Ich habe keine Ursache, den bituminösen Dolomit von dem mit ihm 
gegen das Hangende zu in Verbindung tretenden bituminösen Kalk und 
Mergel abzutrennen, gleichwie hier eine etwaige speciellere Gliederung 
innerhalb der triadisclien Gesteine schon wegen der herrschenden gestörten 
Lagerungsverhältnisse nicht zu bewerkstelligen ist.

Was die wenigen Fetzen weissgrauen Kalkes anbelangt, welche wohl 
auf unserem triadisclien Gesteine lagern und eine jüngere Bildung als die
ses darstellen, so lässt sich betreffs derselben in Ermangelung einer jeden
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sichereren Basis nur so viel vermutlien, dass sie etwa dahin verworfene 
Stücke der in der Nähe befindlichen jurassischen Kalke darstellen, wenig
stens vermag ich sie in petrographischer Hinsicht noch am ehesten mit die
sen in Verbindung zu bringen, doch könnten es schliesslich vielleicht auch 
Rudimente höherer triadischer Ablagerungen sein.

Die hier behandelten Ablagerungen erreichen von hier gegen Norden, 
daher gegen Román-Saska hin, gar bald ihr Ende, denn es sind dieselben 
bei den etwas über Román-Saska hinaus sich fortsetzenden fraglichen 
dyadischen Gesteinen nicht mehr zu constatiren, jedoch sind sie gegenüber 
der zweiten Hüttenanlage, im südlichen Gehänge des Hauptthaies von 
Saska abermals nachweisbar. Indem wir bei dem dort befindlichen, soge
nannten Markus-Kreuz in das Bachbett treten, bemerken wir in dessen 
Lehne, und nach den gegen Südosten auch hier zu Tage tretenden dyadi
schen Sandsteinen und Conglomeraten gar bald dunkel bläulichgrauen, 
bituminösen, mergeligen Dolomit, obgleich in sehr zerklüftetem Zustande, 
der aber hie und da auch auf dickere Bänke schliessen lässt. Mit Säure 
berührt zeigt sich nur sehr schwaches Brausen.

Einige Schritte gegen Nordwest hin gewahrt man die Schichtköpfe 
einiger Bänke, und es stellen sich diese nach ihrem Einfallen (19h A- 5ö°) 
bereits ins Hangende des Dolomites.

Es sind diese Bänke 20—40 Cm. mächtig, und näher betrachtet sieht 
man, dass wir es zu unterst mit dunkelbläulich grauem, weisse Kalkspath
adern aufweisendem Kalk zu thun haben, auf den gegen das Hangende 
gelbliche bis graue, sandig-glimmerige Kalkmergel folgen.

Diese Gesteine sind ebenfalls bituminös, allein auch diese werden 
noch von grauen, mergeligen, dolomitischen Schichten gefolgt, wobei die 
Schichtung auf 10 Cm. Mächtigkeit sinkt.

Einige Schritte weiter wechseln diese Schichten ihre Einfallsrichtung, 
denn in einem dort folgenden Steinbruche beobachtete ich ein Einfallen 
nach 9h 5°, und zwar unter einem Winkel von 35°. In diesem Steinbruche 
sehen wir unseren, ins Bläuliche spielenden schwärzlichgrauen Kalk bereits 
in dickeren Bänken, und besitzt derselbe hier auch sandig-glimmerige Be
schläge, so dass manches der Stücke ein eigenthümlich gestreiftes oder 
geflecktes Aussehen erhält; es tritt aber dann weiter gegen das Liegend hin 
der graue bis gelbliche, schmutzig aussehende, mergelige Dolomit unter die
sen Schichten abermals ans Tageslicht, jedoch auch hier ungemein zerklüf
tet, weshalb im Gehänge sich starker Schutt entwickelt.

Ich konnte hier in diesen Ablagerungen keine Petrefacten finden, doch 
kann bei dem petrographischen Aussehen der Gesteine, bei deren Streichen 
und in Folge der unmittelbaren Nachbarschaft kein Zweifel obwalten, dass 
wir es hier mit der südlichen Fortsetzung der hinter der zweiten Hütten
anlage beobachteten triadischen Bildungen zu thun haben, wobei ich bemerke,
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dass auch hier oberhalb dieser Ablagerung, in einem schmalen Bande und 
in steiler Felswand, noch ein lichtgefärbter Kalk ruht, der als Fortsetzung 
jenes oberwähnten fraglichen Jura-Kalkes zu betrachten ist, welcher hinter 
der zweiten Hütte in zerstreuten Fetzen auf triadischen Gesteinen sitzt. Es 
ziehen unsere triadischen Schichten aus der Gegend des Markus-Kreuzes in 
südlicher Richtung auch auf jenen Rücken hinauf, der das Hauptthal von 
Saska vom Vericz-Thale scheidet, und gegen Südost in dem grossen Cal- 
varienberge endet. Gegen das nordwestlichere Ende dieses Kückens stiess 
ich auf jene Petrefacte, von denen ich gleich sprechen werde und welche zeigen, 
dass wir es hier in der That mit einer triadischen Ablagerung zu thun haben, 
und zwar, wie ich glaube, mit Muschelkalk.

Ich erwähne früher nur noch, dass unsere triadischen Gesteine von 
diesem Kücken, und zwar gleichfalls in südlicher Kichtung, ins Vericz-Thal 
hinabziehen, wo unser bituminöser, dunkler Kalk namentlich in dem süd
lichen Thalgehänge verhältnissmässig breiter sich entwickelt, indessen fehlt 
auch Dolomit nicht; doch muss ich gleich bemerken, dass hier auch deut
lich zu sehen ist, wie unser triadischer Kalk, namentlich in der südlichen 
Lehne des oberen Theiles des Vericz-Thales und auf dem gegen Tilva Sa- 
mueli hinführenden Wald-Fahrwege, in krystallinischen Kalk umgewandelt 
ist. Ich konnte unser Gebilde im verflossenen Sommer noch weiter nach 
Süden nicht verfolgen und kehre daher zu dem vorerwähnten Kücken 
zurück, der das Hauptthal von Saska vom Vericz-Thale scheidet, und wo 
ich, wie bereits erwähnt, in den dahin ziehenden, auch in petrograplii- 
scher Hinsicht sogleich kenntlichen, schwarzgrauen, etwas ins Bläuliche 
spielenden, von weissen Kalkspathadern durchsetzten Kalken auf Petre- 
facten stiess, welche zwar auch hier nicht glänzend erhalten, aber immerhin 
in brauchbarem Zustande sind.

Indem ich mich mit meinem geehrten Reisegefährten A n d o r  v . S e m s e y  

bestrebte, dieselben möglichst zu sammeln, kann ich auch vorläufig mit
theilen, dass von hier ausser der bereits hinter der zweiten Hüttenanlage 
beobachteten, mit ihrer kleinen Gestalt an Posidonomya erinnernden Dao- 
nellabrut auch ein verhältnissmässig schon grösseres Exemplar in meinen 
Besitz gelangte, welches zeigt, dass es dem Formenkreis der Daonella 
Moussoni angehört. Die breiten und flachen Rippenstreifen unserer Form, 
welche sich in zwei, selbst drei Aeste spalten, erinnern an die flache und 
breite Berippung von Daonella styriaca M o j s . oder Daonella cassiana M o j s . ; 

doch sind sie, wie es scheint, weniger zahlreich als bei diesen vorhanden.
Sehr in die Augen springend sind die in der oberen Partie des bereits 

rippenfreien hinteren Theiles unserer Daonella hervortretenden, sehr starken 
Zuwachsrunzeln, welche von dort wohl auch auf den mit Kippenstreifen 
versehenen Theil des Steinkernes hinüber zu verfolgen sind, allein daselbst 
bereits wesentlich verflacht und verschwommen fungiren. Am hinteren
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Theile weiter abwärts, wo die Znwaclisrunzeln gleichfalls bereits sich ver
flachen, sind zwischen diesen auch Zuwachsstreifen zu sehen.

Das in meinen Händen befindliche Bruchstück ist beträchtlich kleiner, 
als die obgenannten Arten, es gehört meiner Ansicht nach einer neuen Art 
an, und wird demnach nach der Beschaffung besserer Exemplare mit neuem 
Namen zu belegen sein. Eben an dieser Stelle konnten wir weiters auch 
Beste von Ccphalopoden sammeln, unter denen das Genus Ceratites 
bestimmt vertreten ist, wenn auch in zu specieller Bestimmung nicht genü
gendem Stücke. Sehr interessant sind aber einige Bruchstücke von Cer Oti
tiden, bei denen die Verzierung ihrer Steinkerne darauf deutet, dass sie 
innerhalb der von M ojsisovics in der Familie der Ceratitiden unterschiede
nen beiden genetischen Reihen bereits mehr in die Reihe der Tirohtinae 
zu stellen sind, wo sie am besten noch zwischen Tirolites und Bala
tonit es Platz nehmen können, jedoch sowohl vermöge ihrer Verzierung, 
als auch ihrer ceratitartigen Lobirung bereits Charakter
besitzen, obgleich sie von den typischen Balatoniten darin abzuweichen 
scheinen, dass auf ihrem flachgewölbten Extern theile eine Median- 
knotenreihe nicht zu sehen ist; wohl kann ich aber das sehen, und 
namentlich am Steinkerne der jüngeren Exemplare, dass die faltenartigen 
Seitenrippen von den starken, dornenartigen Marginalknoten an ver- 
schwächt, abgeflacht und getheilt, nach vornehin einen Bogen bildend, über 
den Externtheil ziehen, wie dies z. B. Mojsisovics * von Tirolites Smiriagini 
bekannt gibt, unter einem auch darauf hinweisend, dass dies sich auch bei 
manchen Balatonites-Formen wiederholt, gleichwie bei der Behandlung von 
Balatonites golsensis, der ein ähnliches Verhältniss aufweist, zu sehen ist, 
dass Mojsisovics selbst dem Mangel einer Medianknotenreihe irgend ein 
grösseres Gewicht nicht zuschreibt (1. c. p. 83). Was den Lauf der falten- 
artigen Seitenrippen betrifft, zeigt sich gleichfalls mit mancher Tirolitenform, 
wie z. B. mit Tirolites cassianus oder Tirolites Smiriagini Aehnliclikeit, 
doch zeigt sich diesen gegenüber schon darin eine Abweichung, dass bei 
unseren Exemplaren, noch etwas oberhalb des Nabels, eine Knotenreihe zu 
sehen ist, namentlich auf den stärker entwickelten Faltenrippen, ausserdem 
ist eine starke, domenartige, marginale Knotenreihe vorhanden, und nur 
etwas unterhalb dieser erscheint noch ein Knotenreihe, welche demnach 
nicht in der Mitte der Seitenhöhe, sondern augenscheinlich hoher figurirt, 
bereits nahe der den Ventraltheil einsäumenden dornenartigen Knotenreihe.

Es bringt diese Sculptur unsere Stücke mit den Balatoniten schon 
besser in Verbindung, doch verleiht das Fehlen der mittleren Lateralknoten
reihe denselben einen solch eigenthümlichen Charakter, dass sie mit keiner 
der beschriebenen Arten identifizirt werden können. Es befinden sich zwischen

* Dr. E. v. Mojsisovics. Die Cephalop. d. medit. Triasprovinz p. 74.
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meinem Materiale jedenfalls zwei Arten, von denen die eine schon durch 
ihre dickere Form auffällt, und diese legte ich als Balatonites sascanus 
in unsere Sammlung, während die andere viel flachere, scheibenförmige, 
verhältnissmässig besser erhaltene Form, welche den Umgang der Wohn- 
kammer zeigt, in unserer Sammlung von mir auch vorderhand als Balato
nites Semseyi geführt wird.

Ausser den genannten ist unter meinem Materiale durch einige 
Bruchstücke und einen verhältnissmässig besser erhaltenen Steinkern, der 
die Wohnkammer zeigt, auch das Genus Ptychites vertreten.

In Folge der Formverhältnisse und Sculptur der Stücke kann ich 
nicht zweifeln, dass wir es hier mit einer zur Gruppe der Ptychites ßexuosi 
gehörenden Art zu thun haben, und innerhalb dieser kann nur Ptychites 
flexuosus E. v. M o j s . und Ptychites acutus E. v . M o j s . in Betracht kommen ; 
die geringere Zahl der Seitenfalten, und die steile Stellung der Nabelwand 
weisen aber eher auf Ptychites acutus hin.

Die Lobirung kann ich zu meinem Leidwesen nicht sehen und so 
führe ich meine Form als Ptychites cfr. acutus ein. Brachiopoden scheinen hier 
selten zu sein, wenigstens fand ich ausser dem Bruchstücke einer kleinen 
Rhynchonella nichts weiter hierher gehöriges.

Wie mangelhaft derzeit diese paläontologischen Funde auch noch 
sind, so zeigen sie meiner Ansicht nach für jeden Fall klar, dass der Kalk, 
der die obgenannten Formen führt, thatsächlich triadischen Alters und 
zwar eine marine Bildung ist. Auf das Niveau der Weríener Schiefer zu 
denken, haben wir schon vermöge des Auftretens von Daonellen und 
Ptychiten keine Ursache, sowie auch kaum zu leugnen ist, dass das Erschei
nen der Ptychiten und Balatoniten, nach unseren bisherigen Erfahrungen 
betreffs des Auftretens derselben, zumeist auf die mittlere Trias d. i. auf 
Muschelkalk schliessen lässt, mit dessen Gesteinen auch schon in petrogra- 
phischer Hinsicht die Aehnlichkeit vorhanden ist, doch halte ich auf Grund
lage unserer heutigen Kenntnisse die Beantwortung jener Frage für kriti
scher, ob wir es mit unterem oder oberem alpinen Muschelkalke zu thun 
haben, allein das Auftreten des Ptychites cfr. acutus würde eher für das 
Niveau des Ceratites trinodosus als für tieferen alpinen Muschelkalk spre
chen, doch, ich wiederhole es, ich betrachte diese speciellere Frage vorläufig 
noch als eine offene.

Wir werden von nun an in der Reihe der Ablagerungen, welche die 
Gebirge des Comitates Krassó-Szörény zusammensetzen, die Trias und, wie 
ich glaube, insbesondere den Muschelkalk, getrost figuriren lassen können, 
und es gehört unter Anderem unter die Aufgaben der gegenwärtig im Zuge 
befindlichen Aufnahmen, den Gegenstand, auf den ich die Aufmerksamkeit 
meiner Fachgenossen in vorhinein richte, weiter zu verfolgen, und die Frage, 
wenn möglich, einer noch präciseren Lösung entgegen zu führen.
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DAS ERDBEBEN IN OBER-ITALIEN VOM 28. FEBRUAR 1887.
Von

A lexander K alecsinszky.

(Verfasst zu Ospedaletti Ligure im Monate April 1887 und vorgetragen in der Fach
sitzung der ung. geol. Gesellschaft am 12. October 1887.*)

(Mit Tafel III—IV.)

1. Das Erdbeben und die durch dasselbe verursachten Veränderungen.

Am 23. Februar — Aschermittwoch — war ich gegen meine Gewohnheit 
schon frühzeitig wach. Ich hörte den Eisenbahnzug vorbeifahren und das 
unruhige Bellen und Heulen der Hunde. Kurze Zeit darauf, als es schon zu 
grauen begann, hörte ich neuerdings Getöse und fühlte dieselbe Erschütte
rung, die an einen 30—40 Meter weit vorbeifahrenden Eisenbahnzug erin
nerte. Das Getöse und Sausen näherte sich aber mit stets wachsender 
Geschwindigkeit und Stärke; die Mauern des Hauses begannen zu erzittern 
und krachen, das ganze Gebäude wankte, die Glas- und Porzellangegenstände 
am marmorenen Waschkasten rasselten, die Fenster klirrten, die Thüren 
knarrten, mein Bett schaukelte nach rechts und links, auf- und abwärts und 
die Erde brauste und dröhnte, als wenn inzwischen ein scharfer Wind ge
saust hätte. Zu diesem eigentümlichen und unbeschreiblichen Gefühl und 
Getöse gesellte sich bald das Jammern der Frauen.

In dem Bewusstsein, dass diese Erscheinung nichts anderes als ein 
Erdbeben sei, zündete ich sogleich die Kerze a n ; meine Uhr zeigte 6h 22m 
(nach der römischen Zeitrechnung) und der kleine Uhrencompass war infolge 
der fortwährenden Erschütterungen sehr unruhig. Nachdem das Geräusch, 
das Sausen und Zittern, mit einem Worte, das oberwähnte Getöse nicht auf- 
hörte, sondern sich vielmehr steigerte, befürchtete ich, dass das wankende 
Haus Zusammenstürzen könnte, und somit dachte ich an die Flucht. Mit einem 
rasch gefassten Entschluss wählte ich die Thürschwelle als den sichersten 
Ort, wohin ich mich sammt meiner Taschenuhr flüchtete. Die Dauer der

* Zur Zeit des Erdbebens hielt ich mich in Ospedaletti zwischen den Städten 
San-Remo und Bordighera, in der Nähe der italienisch-französischen Grenze auf, 
später unternahm ich von hier einige Excursionen, um an mehreren Orten die Zer
störungen beobachten zu können und schliesslich bereiste ich die Strecke von Nizza 
bis Genua.

Die xAngaben entnahm ich daher theils dem Schauplatze selbst, theils den 
italienischen Tagblättern (II Secola und andern) oder einzelnen Fachzeitschriften.
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Stösse und Erschütterungen schien mir sehr lange anzuhalten, in Wirklich
keit aber fand ich dieselbe 14— 18 Secunden lang andauernd. Das wellen
förmige Erdbeben war bei weitem nicht gleichmässig, anfangs nahm es 
wachsend zu, nachher wurde es allmälig langsamer und schwächer. Dem 
ersten heftigen Stosse folgten noch zwei ebenso starke; im Ganzen zählte 
ich beiläufig 40—60 Stösse, welchen 20—30 Wellenthäler und eben so viel 
Wellenberge entsprächen. Von der Wand, an die ich mich lehnte, wurde ich 
gegen S gestossen; am Plafond entstanden schwache Sprünge und der 
Mörtel fiel als Staub herab. Die Wanduhren blieben stehen; sonst erlitt unser 
Gebäude in Ospedaletti (Hotel de la Beine) keinen grösseren Schaden. Von 
dem benachbarten Casino-Gebäude fielen die Verzierungen herab und 
mehrere Häuser in der Ortschaft bekamen bedeutendere Sprünge. Die 
Hängeuhr im Stationsgebäude fiel zu Boden.

Nach dem Erdbeben kleidete ich mich an und trachtete vom dritten 
Stockwerk ins Freie zu kommen; kaum gelangte ich aber in’s Parterre, als 
die Erschütterung sich wiederholte und das Getöse circa 10 Minuten nach 
dem ersten Erdbeben (6'1 31m) eintrat; es dauerte aber nicht lange, denn bis 
ich in den Garten gelangte, wo sich in kurzer Zeit sämmtliche Hotelgäste 
versammelten (50 — 60), war wieder Buhe eingetreten.

Das Wetter war sehr schön, die Luft lau und ruhig und blieb auch so 
den ganzen Tag hindurch. Das Barometer stand auf 769 Mm. und die 
Lufttemperatur betrug 8° C. Das Meer konnte man selten so ruhig sehen, 
als an diesem Tage, so dass die Umrisse der Berge sich ganz deutlich im dem
selben abspiegelten. Der Schrecken unter den Fremden und noch mehr unter 
den Einwohnern war sehr gross. Ich will die Aufregung und Furcht nicht 
beschreiben, sie sind aber auch ein Masstab für die Grösse des Erdbebens. 
Die Schlafenden erwachten aus dem tiefsten Schlafe und kaum erwacht, 
dachten sie schon unwillkürlich an die Flucht, hinaus in’s Freie, in den 
Garten ! Trotzdem unser Gebäude ausser Sprüngen keinen grösseren Scha
den erlitten hat, wurde es doch von jedermann lange gemieden; nur nach 
8 Uhr wagten die Muthigeren wieder in dasselbe hineinzugehen. Ich ging 
ebenfalls in meine Wohnung hinauf, um die nothwendigsten Gegenstände 
mitzunehmen; kaum kam ich aber herab, — um 8h 53m — als ein neuer
licher heftiger, aber nur kurz andauernder Stoss zu verspüren und ein Getöse 
zu vernehmen waren.

In der nächsten Umgebung zeigte sich das Erdbeben in jeder Dich
tung viel heftiger und verursachte demzufolge auch bedeutend grössere 
Beschädigungen. Zufolge der Schreckensnachrichten wurde die Aufregung 
und die Angst nur grösser. Das unterirdische Getöse und Brausen waren 
den ganzen Tag und die ganze Nacht, ja sogar die folgenden Tage noch zu 
hören. Dieses Sausen wiederholte sich in mancher Stunde auch mehr als 
zehnmal, öfters in Intervallen von kaum einigen Minuten und hatte die
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grösste Aelmlichkeit mit einem entfernten, von W kommenden Kanonen
donner. Manches Getöse dauerte nur kurz, ein anderes längere Zeit; das 
eine war schwach, das andere schallte stärker. Dass dies Sausen, Getöse 
und die schwächeren Beben keine Phantasiebilder waren, davon überzeugte 
ich mich dadurch, dass meine Bekannten und die italienischen Einwohner 
diese eigentümlichen Schallerscheinungen zu gleicher Zeit und auf eine 
und dieselbe Art constatirt haben. Der empfindliche Sismograph am Obser
vatorium zu Moncalier verzeichnete an diesem Tage 26 Stösse, die aber 
grösstentheils sehr schwach waren.

Die folgenden Nächte ruhten wir ganz angekleidet in den Parterre- 
localitäten, damit wir bei kommender Gefahr schnell in’s Freie gelangen 
können; während die Furchtsameren und die Bewohner jener Orte, wo die 
Beschädigungen grösser waren, Tage, Wochen, ja sogar auch Monate lang 
unter freiem Himmel, in improvisirten Zelten, Wagen, Schiffen oder später 
in Barakkén wohnten. Das unterirdische Getöse und die mittelstarken 
Erschütterungen waren mehrmals, besonders zeitlich Morgens und um 
Mitternacht zu verspüren.

Viele Personen sind abgereist, so z. B. verhessen blos aus Nizza 
während drei Tagen mehr als 15,000 Personen die Stadt.

Wie bei jeder Gefahr die Menschen sehr leichtgläubig zu sein pflegen, 
war es auch hier der Fall und die Meisten verdankten auch bei dieser 
Gelegenheit ihre vielen unruhigen und angstvollen Tage und Nächte den 
aus mehreren Observatorien stammenden, besonders aber den Dr. Falb’schen 
Prophezeiungen.

Die Thiere waren sehr ungeduldig; die Hunde bellten und heulten. 
Nach der dritten Erschütterung sah ich, wie zwei eingespannte, sonst zahme 
Pferde sich im Kreise drehten, vorwärts aber auf keinen Fall gehen wollten.

An anderen Orten, wie wir sehen werden, war das Erdbeben bedeu
tend heftiger und somit auch die dadurch hervorgebrachten Erscheinungen 
und Schäden schrecklicher.

2. Die Ausdehnung des Erdbebens

war eine sehr grosse. Die grösste Zerstörung wurde an der Küste des mittel
ländischen Meeres von Genua bis Nizza und Marseille angerichtet. Auf 
diesem Gebiet, wie wir später erfahren werden, wurden die Mauern der 
Häuser nicht nur von bedeutenden Sprüngen durchsetzt, sondern es stürzten 
auch viele ein und vernichteten zahlreiche Menschenleben.

In Betreff der Stärke des Erdbebens können wir zwei elliptische Grenz
linien bezeichnen (siehe die beiliegende Karte Taf. III.) Die innere, wo das 
Erdbeben bedeutend zu verspüren war, die Mauern Sprünge erlitten und 
grössere Möbelstücke umgeworfen oder aus ihrer Lage verrückt wurden;
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erstreckte sich etwa von Genua längs der Meeresküste bis Marseille, Turin, 
Alessandrien; die zweite Grenzlinie, wo die Stösse schwächer waren und 
kürzere Zeit gedauert haben , die Uhren stehen geblieben sind u. s. w. 
erstreckte sich gegen NW bis Privas, Saint-Étienne, Lyon über die ganze 
Provence, im Norden bis Genf; im Nordosten bis Lucca, Livorno und schwä
cher bis Venedig; südöstlich bis Corsika und Korn. In der Schweiz verlor 
das Erdbeben viel an seiner Stärke, die Uhren blieben aber doch stehen und 
mehrseitig wurde es verspürt, als wenn sich die Betten leicht bewegt hät
ten. Auch ausserhalb dieser zweiten Umgrenzungslinie verspürte man das 
Erdbeben in kleinem Maasse und die empfindlichen Instrumente haben 
dasselbe auch deutlich verzeichnet, und zwar in Köln, Wilhelmshaven, Kew, 
Greenwich, ja sogar in Washington, wie wir dies später sehen werden.

3. Die Richtung und Art der Fortpflanzung des Erdbebens.

Am Erschütterungsgebiet waren die Stösse grösstentheils von SO 
nach NW im westlichen Theile des mittelländischen Meeres und in der 
Schweiz von 0  nach W und im mittleren und oberen Rhöne-Thale von 
S nach N gerichtet.

Die Bewegungen waren undulatorisch und an mehrere Orten successo- 
risch, ja sogar hie und da auch rotatorisch.

Hierauf können wir auf die Beschreibung der am eigentlichen Er
schütterungsgebiete angerichteten Verwüstungen übergehen.

Die ganze ligurische Meeresküste von Genua bis Nizza, die sog. Riviera 
di ponente, führt uns über die See-Alpen und den zum mittelländischen 
Meere abfallenden schmalen Ausläufern der Apenninen, deren Gesteins- 
masse vorherrschend aus tertiärem Kalkstein und nur stellenweise aus Sand
stein oder Schiefer und Eruptivgesteinen besteht, während wir unten nahe 
zum Meere und in  den von den Bergen ablaufenden kurzen und engen 
Thälern und ihren Mündungen, Gerolle und andere neuere Bildungen 
finden. Das Gebirge fällt an vielen Stellen so steil ins Meer ab, dass die 
einzige Landstrasse, die hier die Verbindung zwischen Italien mit Frank
reich vermittelt, über diese steilen Berge geführt und die einspurige Eisen
bahn durch unzählige Tunelle geleitet werden musste. Die einzelnen 
Städte und Ortschaften sind längs der Meeresküste, am Thalende der klei
neren oder grösseren Thäler oder aber an den Bergen amphitheatralisch 
erbaut und nachdem hier Mangel an Raum herrscht, bestehen auch in den 
Dörfern die aus Stein gebauten Häuser aus mehreren Stockwerken und die 
Gürten, Oliven-, Orangen-, Citronen- und andere Baumanlagen breiten sich 
an den am Bergabhange errichteten Terrassen aus.
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4. Von Genua bis Nizza.

In Genua stürzten mehrere Bauchfänge von den Häusern herab und 
viele Gebäude erhielten Sprünge. Der erste Stoss fand viele noch am 
Carneval, wo die electrischen Lampen in Folge des Erdbebens in Begleitung 
eigentümlicher Schallerscheinungen den Dienst versagten, der prächtige 
Luster klirrte und einige Stücke fielen auch von ihm herab. Von dem 
gegenüber dem Theater stehenden «Hotel de Genes») stürzte eine Marmor
vase zu Boden, traf aber glücklicherweise niemanden.

Den ersten Stoss verspürte man um 6h 30m, den zweiten um 6h 40"’, 
den dritten um 8“ *55“, und den vierten um 101’. Die erste Erschütterung 
war die heftigste und dauerte am längsten. Menschenleben fielen ihr nicht 
zum Opfer; der Schaden war gering, der Schrecken aber desto grösser.

Von Genua gegen Pisa zu wurde das Erdbeben überall, jedoch in all- 
mälig minderem Grade und kürzer anhaltend verspürt; das Gegentlieil 
finden wir, wenn wir an der Meeresküste gegen W zu fortschreiten; hier 
wurden stets grössere Zerstörungen angerichtet, wie z. B. iri Albissola 
Marina, an der 39 Km. von Genua entfernt gelegenen Mündung der San- 
sobbia. Der obere Stadttheil, das sog. Albissola superiore erlitt leichtere 
Beschädigungen, als das unten gelegene Albissola marina, wo der grösste 
Theil der Häuser, beiläufig vier Fünftel, besonders die weniger soliden Gebäude 
so arg zugerichtet wurden, dass dieselben demolirt und neuerdings erbaut 
werden müssen. Die Kathedrale erlitt starke Beschädigungen. Viele Häuser 
stürzten ein, die Thongeschirr-Fabrik liegt in Trümmern und viele Brenn
öfen wurden vernichtet. Die Zahl der Todten betrug 4, verwundet wurden 
20 Personen. In Savona (43 Km. von Genua mit 27,093 Bewohnern) wurden 
800 Wohnungen als unbewohnbar erklärt und 1200 Localitäten mussten 
renovirt werden. An vielen Häusern blieben blos die Hauptmauern stehen, 
während die Stockwerke eingestürzt sind. Aus dem in der Via Untoria ein
gestürzten Haus wurden 9 Todte herausgezogen. Im Ganzen zählte man 
11 Todte.

In Vezzi Portio stürzten 15 Häuser ein, tödteten zwei Menschen und 
verwundeten einige.

In Noli (58 Km. von Genua) stürzten sehr viel Häuser ein, die Kirche 
hat ebenfalls grossen Schaden erlitten. Getödtet wurden 18 Personen, ver
wundet viele. Die alten Thürme sind fast unberührt geblieben, während 
mehrere von den modernen Häusern unbewohnbar sind.

Zwischen Noli und Finalmarina musste wegen den infolge des Erd
bebens herabgestürzten Felsenmassen der Eisenbahnverkehr auf einige Zeit 
unterbrochen werden.

In Albenga (84 Km. von Genua) ist der sowohl an Privat- als auch an 
den öffentlichen Gebäuden verursachte Schaden sehr gross. Mit Ausnahme
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der San-Carlo-Kirche wurden die übrigen alle beschädigt. Der schöne 
Accelino-Thurm in der Via Borna steht gefährlich schief, derselbe wurde im 
Grunde erschüttert und seine Spitze stürzte herab, so wie auch das in seiner 
Nähe befindliche Haus in Trümmer fiel. Ausserdem stürzte auch noch die 
Spitze des am San-Domenico-Platze stehenden Thurmes ein. Den grössten 
Schaden haben die Häuser der ärmeren Einwohner erlitten. Die Zahl der 
Verwundeten betrug 30.

In Alassio (91 Km. von Genua), einer kleinen Hafenstadt mit 4800 
Einwohnern verursachte das Erdbeben enormen Schaden. 50 Häuser stürzten 
zusammen und vier Fünftel der Gebäude sind unbewohnbar. Die öffentli
chen Aemter, das Stadthaus, die Präfectur, das Zollamt u. a. wurden zu 
Grunde gerichtet. Beiläufig die Hälfte der Häuser ist irreparabel und müssen 
vom Grunde aus aufgebaut werden, die übrigen wurden fast alle zum Bewoh
nen als gefährlich declarirt. Getödtet wurden 4 und verwundet 15 Personen.

Diano Marino (105 Km. mit 2500 Einwohnern). Die durch das Erd
beben angerichteten Zerstörungen scheinen hier ihren Höhepunkt erreicht 
zu haben. Die Häuser, darunter an sehr vielen Stellen auch 3—4 Stock hohe 
Gebäude, Palais liegen in Trümmern (Tafel IV*), unter denen man nach den 
italienischen Tagblättern 227 Todte und viel Verwundete herausgegraben 
hat. Nach dem Erdbeben wurden die Localitäten der schönen und neu
errichteten Eisenbahnstation ausgeräumt und eine kleine Barakké an ihrer 
Stelle aufgestellt. Die Einwohner wohnen zum grössten Theil auch heute 
noch (Ende April) in Barakkén oder Zelten. Die Buinen werden, wie auch 
anderorts mittelst Dynamit gesprengt. In dem Hause neben der Kirche fand 
eben eine Tanzunterhaltung statt, sämmtliche dort anwesende Personen 
kamen um. Der schreckliche Anblick lässt sich nicht beschreiben, auf den 
Menschen macht dies den Eindruck wie Casamicciola. Die nach der Catastrophe 
aufgenommenen Zeichnungen und Photographien erzählen mehr hierüber.

Wenn wir Diano Marina verlassen, sehen wir das am Berge erbaute 
Diano Gastello, welches aus der Entfernung ganz unversehrt scheint, in 
der Nähe betrachtet aber einen totalen Schutthaufen bildet. Man zählte 
mehr als 10 Verwundete und 30 Todte werden betrauert.

Oneglia (110 Km. von Genua mit 7800 Einwohnern). Der verursachte 
Schaden ist hier ebenso wie in Diano Marina, sehr gross. Das Innere der 
Häuser stürzte ein, bloss die solider construirten Gebäude konnten den 
heftigen Stössen widerstehen. Die Buinen des am Viktor Emanuel-Platze 
gelegenen Agnese-Hauses haben 15 Opfer begraben. Die Gebäude der öffent
lichen Aemter wurden so sehr erschüttert, dass ihre Dächer einstürzten und

* Viele Photographien and andere Abbildungen, die der Verf. vom Schauplätze 
des Erdbebens heimgebracht, wurden von ihm der Bibliothek der kgl. ung. geol. 
Anstalt übergeben. Bed.
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somit jene unbewohnbar wurden. Die Kaserne stürzte zum Theil zusammen, 
wodurch 13 Soldaten verwundet und einer getödtet wurde. Das Palais Doria 
liegt in Trümmern. Die Glocke in der San Francesco-Kirche fiel herab. Die 
Padri Scolopi-Kirche erlitt gefährliche Beschädigungen. Die Grösse des ange
richteten Schadens lässt sich kaum wiedergeben; man kann sicher behaup
ten, dass zwei Drittel der Stadt zu Grunde gerichtet wurden. 98% der Häuser 
sind unbewohnbar. Getödtet wurden 23, schwer 15 und leichtverwundet 
100 Personen.

Auch in dem Impero-Thale, oberhalb Oneglia wurden beträchtliche 
Schäden angerichtet.

In Pontedassio bekamen die weniger solid gebauten Häuser grosse 
Sprünge. Das Dorf Conio liegt neben dem Monte Grande und links befindet 
sich vier Stunden weit von Oneglia entfernt Aurigio. In Aurigio und von hier 
angefangen hinauf bis in’s ganze Thal sind die materiellen Schäden nicht 
sehr bedeutend, nur die Kirche stürzte ein, wie auch in Bajardo, Bussana, 
Ceriana und Castellaro. Der Priester legte in der Sakristei eben das Mess
kleid an, das Volk sammelte sich draussen am Platz, da man zur Messe noch 
nicht geläutet hatte, als plötzlich das Erdbeben herangerückt kam und die 
Kirche einstürzte. Diesem Umstande ist es zu verdanken, dass nur 10 Per
sonen um’s Leben kamen und zwei verwundet wurden, denn sonst wären 
gewiss mehrere umgekommen, wie es in Bajardo der Fall war.

In Borgamaro wurde ebenfalls wenig Schaden angerichtet.
Wenn wir zur Meeresküste zurückkehren, gelangen wir nach Porlo- 

Maurizio (113 Km. mit 7450 Einwohnern). Die alte Stadt, wie auch ihre 
kleine Vorstadt Artallo sind zum dreiviertel Theile zusammengestürzt, und 
somit unbewohnbar.

Im Argentino-Thale hat das Erdbeben sehr grosse Verheerungen an
gestellt.

Pompejana liegt am Fusse der Berges beiläufig eine Stunde weit von 
Castellaro. Der obere Theil der Ortschaft wurde mehr verschont, der untere 
hingegen wie auch seine Vorstadt gingen zum zweidrittel Theile zu Grunde. 
Trotz der grossen Verwüstung fielen wenig Menschenleben zum Opfer, 
nachdem die Einwohnerschaft in der Kirche versammelt war, und diese 
den Stössen Widerstand leistete; im Ganzen wurden 5 Todte und mehr 
als 25 Verwundete gezählt. Der Schaden ist übrigens so gross, wie in Bussana 
und Castellaro.

Castellaro (mit 800 Einwohnern) liegt beiläufig %  Stunden weit von 
Taggia. Das Erdbeben wurde zu der Zeit verspürt, als ein Theil der Einwoh
nerschaft, beiläufig 300 an der Zahl, meistens Frauen in der Kirche waren. 
Der Priester sprach eben sein letztes Gebet, als plötzlich das Getöse und die 
Erschütterung erfolgten. Der Gefahr unbewusst, flüchtete sich der Geistli
che durch die Thür des Presbyteriums, seinem Beispiele folgten noch
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mehrere und stürzten gegen die Seitencapellen und die Thüren. Durch die 
grosse Thür retteten sich mehrere, da schloss sich plötzlich dieselbe, 
vielleicht infolge des Erdbebens, und hierauf stürzte die Wölbung ein. 
Ein junges Mädchen, das in der Mitte der Kirche stand, erlitt trotz alledem 
keine Beschädigung.

Die Rettungsarbeiten wurden sogleich begonnen, mussten aber beim 
dritten und schrecklichen Erdbeben eine Zeit lang unterbrochen werden.

Aus den Trümmern wurden 38 Todte und 66 Verwundete ausge
graben.

Taggia (128 Km. von Genua) liegt am Bergflusse Argentino, 11 Km. 
weit von der Stadt San Remo. Hier stürzten viele Häuser ein oder erlitten 
grosse, gefährliche Sprünge, weshalb dieselben unbewohnbar sind. Trotz 
der Grösse der angerichteten Verwüstungen zählte man nur 9 Todte und 12 
Verwundete.

Wie anderorts, wurden auch hier die gut gebauten Häuser wenig 
beschädigt; an den schwächeren, in einem leichten Styl erbauten hingegen 
war der Schaden bedeutend grösser. An manchen Gebäuden waren die 
Hauptmauern so schwach, dass man es schon vor dem Erdbeben für noth- 
wendig erachtete, dieselben mittelst Eisenstangen zu festigen. Nach dem 
Erdbeben standen diese Traversen wie Zeiger aus dem Gebäude heraus. 
Unter den zerstörten Häusern ist das Haus des Priors eines der inte
ressantesten. An diesem sind das Parterre, die Arkaden, das erste und 
zweite Stockwerk gänzlich eingestürzt; während das dritte, zufolge seines 
leichteren Gewichtes, fast vollkommen unbeschädigt steht.

Die aus Ziegeln erbauten Gebäude haben verhältnissmässig weniger 
gelitten, als die nicht selten statt aus schön bearbeiteten Steinen bloss aus 
rundlichen oder nur halbbehauenen Gerollen zusammengefügten.

Weiter hinauf im Argentino-Thale war das Erdbeben heftiger und 
richtete auch grössere Schäden an. In Montalto waren ein Todter und 
mehrere Verwundete, und in Trióra 4 Todte und 9 Verwundete seine 
Opfer.

In Bussana, einer von San Remo zwei Stunden weit gelegenen, an 
einer isolirten Bergkuppe erbauten Gebirgsortschaft mit 7—800 Einwohnern 
befindet sich nicht eine Mauer ohne Beschädigung, nicht ein Haus kann 
bewohnt werden; bloss die Hauptmauern, die ebenfalls grosse und lange 
Sprünge erhalten hatten, sind geblieben, während das Innere gänzlich ver
nichtet wurde. Die Wölbung der Kirche stürzte ebenfalls zusammen und 
beiläufig 70 Personen wurden getödtet und viele schwer verletzt. Die Ver
wundungen sind meistens Knochenbrüche und zwar hauptsächlich am 
Kopfe. Die in der Kirche Versammelten flohen zum grössten Theil in die 
Seitencapellen, und dies ist der Grund, dass die Zahl der Todten verhält
nissmässig so gering ist.
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Der Thurm blieb stehen, aber er wurde etwas seitwärts geneigt und 
bekam vom Glockenstuhl an bis zur Erde an allen vier Seiten so grosse 
Sprünge, dass ihn ein heftiger Sturm wahrscheinlich niederreissen wird.

Der verursachte Schaden ist auch hier so gross, wie in den beiden Ort
schaften Diano.

In dem nahe gelegenen Poggio wurde der grösste Theil der Häuser 
arg zugerichtet. Todt blieb eine Person und verwundet wurden zwei.

Im Arma-Thale aufwärts sehen wir überall grosse Verwüstungen; so 
wurden in Ceriana von 460 Häusern 240 gänzlich zerstört. Gleich zu Anfang 
des Erdbebens stürzte der Thurm und nachher die Kirche ein. Getödtet 
wurden 5, verwundet 12 Personen.

In Bajardo, einem malerisch schön gelegenen Dorfe in einer gebirgi
gen Gegend nahe dem San-Romolo-Thale, sind die Verwüstungen ungemein 
gross; hier gingen auch die meisten Menschen zu Grunde, indem die Ein
wohnerschaft eben in der Kirche versammelt war und die Wölbung der 
vollgefüllten Kirche angeblich in einem Augenblicke zusammenstürzte ; 
bloss der ober dem Altar und Chor befindliche Theil blieb stehen. Von den 
1565 Einwohnern der Ortschaft wurden 220 getödtet und 64 verwundet.

In der 17,000 Einwohner zählenden Stadt San-Bemo (136 Km. von 
Genua) wurde das Erdbeben sehr stark verspürt, aber doch nicht in dem 
Grade, wie in den ostwärts gelegenen benachbarten Ortschaften, somit auch 
der Schaden hier ein nicht so grosser ist.

Die Spitze des neben der Kaserne stehenden Kirchentliurmes stürzte 
sammt einer Glocke herab. An mehreren Gebäuden entstanden in den Haupt
mauern grössere und gefährlichere Sprünge; von der im gothischen Style 
erbauten Capelle fielen die Verzierungen, wie auch der Dachschiefer herab.

Menschen kamen nicht um, bloss in der Kaserne wurde ein Soldat 
leicht verwundet.

Die in Ospedaletti (141 Km. von Genua), meinem Aufenthaltsorte 
während des Erdbebens wahrgenommenen Erscheinungen berührte ich schon 
am Anfänge dieser Zeilen; hier erwähne ich nur, dass wahrscheinlich infolge 
der Coincidenz der angerichtete Schaden bedeutend kleiner war, als in der 
Umgebung. Trotzdem das Erdbeben stark empfunden wurde, entstanden an 
den Häusern bloss kleinere oder mittelgrosse Sprünge, und fiel der Mörtel 
als Staub von den Mauern herab. In den Zimmern fielen einzelne kleine 
Gegenstände zu Boden, die Verzierungen am Casino-Gebäude wurden herab
geworfen, die Wanduhren zum Stehen gebracht und die im Stationsgebäude 
befindliche fiel sogar herab. Der hohe Kleiderkasten im Zimmer wurde nicht 
weggerückt, da er an die Wand befestigt war.

Bis Mitte April wiederholte sich das Beben und Getöse sehr oft, beiläufig 
80-mal; die heftigste war die am 11. März um 3 Uhr Nachmittags wahr
genommene Erschütterung, die gleichzeitig mit dem Eisenbahnzuge her-
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angerückt kam. Die Gascandelaber wankten sehr und das in meinem Zim
mer aufgestellte Signalpendel zeigte diese Erscheinung ganz deutlich.

Grössere Zerstörungen verursachte dies Erdbeben oberhalb Ospedaletti 
in der am Berge gelegenen Stadt la Collá (Col di rodi), dem Neste der 
alten Seeräuber, wo ein jedes Gebäude bedeutende Beschädigungen erlitt.

In Bordighera (147 Km. mit 1834 Einwohnern) entstanden an den 
Gebäuden grosse Sprünge, zahlreiche stürzten auch ein. Hier wie auch an 
dem übrigen Erschütterungsgebiete bekamen die gegen SW, beziehungsweise 
NO gerichteten Mauern mehr Sprünge, die gegen SO und NW liegenden 
Eckzimmer hingegen, besonders die in den Stockwerken, litten am meisten. 
Unterhalb der Fenster, beiläufig einen Meter tief entstanden strahlenför
mige, von einem Punkte ausgehende Sprünge.

Mehrere Häuser und Hotels können nicht mehr bewohnt werden. 
(Hotel Victoria, H. Bordighera.)

Die italienische Grenzstadt Ventimiglia (franz. Ventimille, 151 Km. 
von Genua) zählt 8434 Einwohner. Die alte Stadt liegt am Berge, der neuere 
Stadttheil hingegen sammt der Eisenbahnstation an dem Ufer des breiten 
und steinigen Flusses.

Die in dem bergigen Stadttheil verursachten Schäden sind kleiner als 
jene, die an den am Schotter stehenden Gebäuden zugefügt wurden. Die 
nahe zum Ufer gelegenen Häuser wurden, besonders zufolge der wieder
kehrenden Erschütterungen stark beschädigt. Ich sah fast an jedem Hause 
mehr weniger starke Sprünge; mehrere stürzten auch ein. In einem Hause 
fiel vom dritten Stock ein Fenster herab und die Mauer erhielt dort, wo ein 
zweites drei Stock hohes Haus ohne der genügend starken Seitenmauer angebaut 
wurde, bis zum Grunde Sprünge. Das Telegraphenamt und mehrere Gebäude 
mussten demolirt werden. Viele Bauchfänge sind nach verschiedenen Rich
tungen eingestürzt. Der bei 3000 Kubikmeter mächtige Felsen, der oberhalb 
der Landstrasse gefährlich hervorstand, musste mit Dynamit zersprengt wer
den. Während des Erdbebens wurden etliche Personen verwundet.

In Camporoso, dem ersten Dorfe im Nervia-Thale aufwärts zu, waren 
die Zerstörungen unbedeutend.

In dem malerisch schön gelegenen Dorfe Dolceaqua, das am Fusse 
eines Berges liegt und eine schöne Aussicht auf das Schloss Doria bietet, 
wurde die Kirche sammt dem Thur me beschädigt; im übrigen widerstand 
sie den Stössen.

Während der Flucht wurden drei Frauen verwundet. Eine kleine 
Capelle (Oratorio di San Filippo) stürzte ein.

In Lsola buona litt besonders der Thurm und die Kirche; ausserdem 
wurde noch ein Haus stärker beschädigt.

In Apricale stürzten nur wenig Häuser ein, unbewohnbar sind aber 
sehr viele. Einige Personen wurden verwundet.
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In Gast elvitt orio (mit 1500 Einwohnern) blieben nur wenig Häuser in 
gutem Zustande; die meisten stürzten zusammen, zwei Drittel sind unbe
wohnbar. Todte gab es 2 und Verwundete 7.

In dem naheliegenden Pigna und Perinalda wurden viele Häuser zu 
Grunde gerichtet. Getödtet wurde niemand.

In der ersten französischen Stadt Mentőn (ital. Mentone, 162 Km. von 
Genua mit 11,000 Einwohnern) wurde das Erdbeben sehr heftig verspürt und 
richtete grosse Zerstörungen an, insbesondere in dem westlichen Theile der 
Stadt, wo zahlreiche Häuser theils unbewohnbar sind, theils aber gänzlich 
einstürzten. Im Ganzen wurden 800 Häuser beschädigt, unter denen man 
450 demoliren muss. Die ebenerdigen und ein Stockwerk hohen Häuser 
haben mehr gelitten als die grossen und höheren Gebäude, weil letztere 
stärker gebaut wurden.

Die Häuser bekamen von allen Seiten vielerlei Sprünge. Einzelne 
Gassen sind unpassirbar geworden und mussten daher abgesperrt werden. Der 
grösste Theil der Einwohner wohnt in Barakkén, Zelten und Wägen, viele 
flüchteten sich auf die Berge, während die Fremden gänzlich abgereist sind. 
Das neue Postgebäude, wie auch andere der schönsten Häuser und Villen 
stürzten ein. Jene Häuser, die am Felsen erbaut wurden und im östlichen 
Theile der Bucht gelegen sind, erlitten weniger Schaden, während die, wel
che im westlichen Stadttheile auf einem schotterigen, sandigen oder erdigen 
Boden stehen, bedeutend mehr beschädigt wurden. In vielen Häusern stürzte 
zuerst das Stiegenhaus ein, die itauchfänge wurden nach verschiedenen 
Biclitungen, aber doch die meisten nach SW herabgeworfen. Frei gelegene 
Steinplatten wurden ebenfalls in dieser Richtung um einige Centimeter wei
ter gerückt; auch die leichteren Steinsäulen wurden verschoben. Im oberen 
Theile des Friedhofes wurde eine schwere, weisse Marmorstatue (Speranza) in 
der diagonalen Richtung auf ihr Postament umgedreht und auf mehrere Centi
meter zurückgeschoben. Während des Erdbebens wurden mehrere Personen 
verwundet.

In Monte Carlo (170 Km. von Genua) und Monaco richtete das Erd
beben auffallend wenig Schaden an, welcher Umstand sich nur daraus erklä
ren lässt, dass diese Ortschaften in einem tiefen Kessel und auf einem felsigen 
Boden liegen und mit hohen Bergen umgeben sind; übrigens scheint es, 
dass die Erdbeben an dieser Stelle abermals coincidirten. Sämmtliche E r
schütterungen wurden auch hier verspürt, aber in kleinerem Maasse. 
Ziemlich stark, aber nur kurz andauernd war das am 11. März, 3 Uhr 
Nachmittags erfolgte Erdbeben. Die zu dieser Zeit in der Spiellokalität Anwe
senden konnten es sehen, wie die Dukaten am Tische tanzten.

In Nizza (186 Km. von Genua) wurden am 23. Februar, Morgens um 
3V-2 Uhr einzelne Wanduhren zum Stehen gebracht, zum Zeichen dessen, 
dass schon damals einige, wenn auch schwache Erdstösse erfolgten. Bei den
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darauf folgenden rüttelnden und wellenförmigen Bewegungen (5h 59"' Pari
ser Zeit) erbebte die Erde mit einem furchtbaren Schall. Die Betten schaukelten 
wie ein Schiff am wogenden Meer, einer meiner Bekannten wurde sogar aus 
dem Bette geworfen. Die Wände und Plafonds erhielten Sprünge. Um 6h 10ra 
wurde die Erde abermals mit ähnlichem Getöse, aber nur kurz dauernd 
erschüttert. Um 8’1 30m wiederholte sich dieselbe Erscheinung. Viele Häuser 
erlitten starke Beschädigungen, einige darunter stürzten auch zusammen. 
Etwa 100 Häuser wurden als gefährlich zum Bewohnen befunden. In der 
Nacht vom 23. auf den 24. wiederholten sich die Stösse um 1 l h 15m und 
l h 50m.

Die Buinen eines Stalles begruben 27 Stück Lämmer. Die dem Meere 
gegenüber stehende steinerne Umzäunung der Promenade des Anglais 
stürzte an mehreren Stellen ein. Viele Kamine fielen herab. Auch hier finden 
wir, dass der westliche Theil der Stadt mehr gelitten hat. Der Thurm der 
St. Stefano-Kirche wurde arg beschädigt, die Kuppel vom alten Thurme der 
St. Augustin-Kirche stürzte herab, in der Notre-Dame-Kü’che wurde eben
falls Schaden angerichtet. In den Gärten (di San Bocco) wurden die Statuen 
und Vasen umgeworfen. Mehrere Häuser müssen gänzlich demolirt werden. 
Im Flusse Paglione (Paillon) entstand während des Erdbebens ein Strudel 
im Durchmesser von circa 3 Meter, welcher sich nachher sogleich mit trübem 
Wasser anfüllte. Ein Augenzeuge erzählte, dass der Schotter im Paglione ein 
solches Geräusch machte, als wenn man Nüsse in einem Sack schütteln 
würde. Mehrere Personen wurden getödtet und verwundet.

In Marseille wurden zahlreiche Häuser beschädigt und Gegenstände 
umgeworfen. Die Eisdecke der Flüsse und Seen erhielt Bisse, die Telegra
phenstangen geriethen in Schwankungen und die Drähte wurden zerrissen.

5. Ueberblick.

Wenn wir die am Erschütterungsgebiete erfolgten Zerstörungen und 
die anderen Erscheinungen überblicken und zusammenfassen, sehen wir, 
dass die Verwüstung in den einzelnen Thälern, und in geringer Ausdehnung 
auf Schotter, Schutt und Sand erbauten Stadttheilen gewöhnlich eine grössere 
war, als in den am festen Boden und felsigen Stellen gelegenen Orten. In 
den westlichen Tlieilen der an den Meeresbuchten liegenden Ortschaften 
wurde das Erdbeben viel heftiger verspürt, als in deren östlichen Theilen. 
Die ebenerdigen und ein Stockwerk hohen Häuser litten verhältnissmässig 
um vieles mehr, als die grösseren und höheren Gebäude.

Das erste Erdbeben war das heftigste und andauerndste, die folgenden 
verloren allmälig an Stärke und Dauer.

Während der ersten Erschütterung stürzten schon sehr viele Gebäude 
zusammen; in erster Beibe die Wölbungen, Stiegenhäuser und nachher erst
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die Mauern; dieselbe tödtete auch die meisten Menschen und verwundete 
viele. Die nachfolgenden Stösse richteten an den schon mehr erschütterten 
Gebäuden schreckliche Verwüstungen an. Die mit schlechtem Mörtel oder 
aus Gerollen erbauten steinernen Umzäumungen erlitten grosse Beschädi
gungen oder stürzten gänzlich ein.

Die Rauchfänge wurden von den Häusern in verschiedene Richtungen 
herabgeschleudert, während ich die hohen, aus Ziegeln aufgebauten Fabriks
schlotte nirgends eingestürzt sah ; diese blieben fast ganz unbeschädigt.

Das Meiste litten die Eckzimmer und die Mauern unter den Fenstern, 
wo in einer Entfernung von beiläufig einem halben Meter radial aus
strahlende Risse entstanden sind.

Solche Gebäude, deren dicke Mauern mit gutem Mörtel und aus gut 
behauenen Quadersteinen oder Ziegeln erbaut und statt Wölbungen mit 
Holz- oder Eisentraversen versehen waren, wurden am wenigsten beschä
digt ; auch dann, wenn sie von besonderer Höhe waren, erhielten sie höch
stens nur starke Sprünge, stürzten aber nicht zusammen. Die gothischen 
Gebäude und Schieferdächer haben ebenfalls viel gelitten.

An beiläufig 24 Stationen wurde der Telegraphenverkehr unterbro
chen, wie auch die unterseeische Kabelverbindung zwischen der Insel 
Corsika und Italien. In der Nähe von Albissola fand eine Felsabrutschung 
statt, zufolge welcher der Eisenbahnverkehr auf kurze Zeit unterbrochen 
wurde. Zwischen Ospedaletti und Bordighera entstand oberhalb des Tun
nels eine Erdspalte in der Länge von beiläufig 10 Metern. An mehreren 
Stellen senkte sich der Meeresspiegel und hob sich nachher plötzlich, wie 
dies bei Cannes und Antibes beobachtet wurde, wo die Meeresfläche einen 
Meter tief sich senkte, um dann zwei, bei Nizza und Bordighera angeblich 
einen halben, Meter hoch gehoben zu werden. In der Nähe von San-Remo 
schien man im Meere einen Strudel wahrgenommen zu haben. In Ospeda
letti nahmen wir an der Meeresfläche gar keine Veränderung wahr. Einem 
Nizzaer Correspondenten schien das Firmament während des Erdbebens roth 
gefärbt zu sein. An der italienisch-französischen Grenze entstand im Berge 
Barbonnet eme Spalte und auch das auf jenem gelegene Schloss erhielt 
einige Centimeter weite Risse in der Richtung von Nord nach Süd. An sehr 
vielen Orten stürzten die Möbeln um und die Glocken fingen von selbst zu 
läuten an.

Einige Personen wurden aus dem Bette geworfen, viele fanden 
unter den Trümmern ihren Tod, oder erhielten schwere Verletzungen, viele 
der hier weilenden ausländischen Kranken oder Reconvalescenten büssten 
zufolge der Aufregung, dem Unwetter oder der plötzlichen Abreise in 
kältere Gegenden ihre Gesundheit gänzlich ein. Die Verwundungen waren 
meistens Knochenbrüche am Kopfe.

Ein Kapitän, der am 23. Februar von Marseille nach Genu$ reiste,
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verspürte um 6h 30m unter 43° 45' n. B. und 15° 19' ö. L. in kurzen Zeit
intervallen zwei heftige Stösse und um 8h einen dritten.

In der Nähe von Marseille und auch an anderen Orten entstanden an 
der Eisdecke der Flüsse und Seen Sprünge, die Telegraphenstangen wurden 
stark geschaukelt und die Drähte zerrissen.

Bei Varese entstand an einem Berge eine 20 Centimeter breite Spalte 
von bis nun unbestimmter Tiefe, aus der dichte bitumenreiche Gase em
porstiegen.

Das am 23. Februar 1887 eingetretene Erdbeben tödtete den amtli- 
lichen Mittheilungen nach im Ganzen 713 und verwundete 538 Menschen.

6. Zusammenstellung der Erdbebenerscheinungen.

Wie bei den meisten Erdbeben, wiederholten sich auch diesmal die 
Erschütterungen öfters. Empfindliche Sismographen haben den folgenden 
Tag 26, grösstentheils aber nur schwache Stösse verzeichnet.
Am 24. Februar wurden in ganz Riviera drei Erdstösse verspürt und zwar 

nach den italienischen Tagesblättern :
in Nizza Nachts 11 11 15 m und 1 h 50 ra (Pariser Zeit.)
« Cannes « 2 « 15 « mehrere schwache Erdstösse.
« Genua Morgens 2 « 10 « Mitt. 12 h 25 m u. 1 h 20 ra
« Turin « 2 « — « 6 h 30 ra und nach 12 h
« Savona Mittags 12 « mehrere schwache Stösse.

Denselben Tag wurde auch in ganz Griechenland ein Erdbeben em
pfunden.

25. Februar:
Genua, Mittags I2h 15m und lh 20ra schwache Erschütterungen.
Forli, Vormitt. l l h 55m und Nachmitt. 5h 48m wellenförmige Bewegungen. 
Brisighella, zwei schwache wellenförmige Bewegungen.
Marseille, Nachts 12h 15m; Nachmitt. 2h 10m und 5h.
Nizza, Vormitt. 5h 15m.

26. Februar: in Savona, Genua, Turin, Forli, Nizza und Ala zwei schwache 
Erdstösse.

27. Februar: in Genua, Mentone, Forli, Vormitt. 4h 15m schwache Stösse. 
In Süd-Carolina ein heftigeres Erdbeben. Eruption des Aetna.

1. M ärz: Savona, 4h 10m.
2. « Nizza, Vormitt. 3h schwacher Stoss in SW-licher Richtung. .
4. « in Nizza verzeichnete der Seismograph 11h 4m mehrere kleinere Stösse.
6. « Nizza, Nachmitt. 3h 16m.

Savona, « 4h 15m.
7. dfürz : Ospedaletti, Vormitt. 4h 20m Erdstossmit darauffolgendem schwa

chen Getöse.
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8. März Savona, schwacher Erdstoss.
11. « an der ganzen Ligurischen Meeresküste Nachmitt, circa 3h mehrere

Sekunden anhaltendes Erdbeben, welches an mehreren Orten 
grossen Schaden angerichtet hat.

Ventimiglia, Nachmitt. 31' 13m.
Ospedaletti, « 3h.
Monte-Carlo, zu derselben Zeit im Spielsaal.
Allassio, 31“ 20m.
In Verzi-Portio (Sportone) wurden 15 Häuser zerstört, zwei Perso

nen getödtet und mehrere verwundet.
Savona, Nachmitt. 3h J2m der grösste Erdstoss seit 24. Februar. 
Albenga, 3h 10m starker Stoss.
Porto-Maurizio, Nizza, Genua, Turin und an mehreren anderen 

Orten zu derselben Zeit eine Erschütterung verspürt.
12. « Nizza, im Laufe des Tages 12 schwache Erdstösse in NS-licher

Richtung.
13. « Nizza, ein stärkerer und mehrere schwache Stösse.

Ventimiglia, Nachmitt. 3h 30m und 4h mehrere schwache Stösse. 
San-Remo, Abends ein circa 30 Minuten anhaltendes schwaches 
Erdbeben.

11. « Nizza, Nachts schwache Erschütterung.
15. « Ospedaletti, Nachts verspürte ich mehrere schwache Stösse ; Vorm.

l l h 17m, 1 lh 52m u. 12h 05m; und noch mehrmals Erschütterun
gen mit Getöse.

17. « Ospedaletti Nachts zwischen 2—3h schwaches Beben.
20. « Nizza, Nachts zwei Stösse.
23. « Savona, Morgens schwaches Erdbeben.
21. « Venedig, Nachts mehrere schwache Erschütterungen.
25. « Savona.
29. « Savona 10h 55m ziemlich starkes Erdbeben, so auch in Ospedaletti.
30. « in ganz Venezien, Vicenza, Bassano Vormitt. 10‘* und Nachmitt. 5h

ziemlich starkes Erdbeben.
1. April: Cesena, ein schwacher und ein stärkerer Stoss.

Brisighella 3h und Mittags kurzer, heftiger Stoss; Nachmitt. 5h 
abermals zwei Erschütterungen.

Siracusa, 10h zwei Stösse.
Forli, Mitt. 1 2h 15m zwei Stösse.
Faenza, mehrere Erschütterungen.

2. « Ospedaletti, Nachts l h 15m.
5. « Modena, 3h 25m schwaches wellenförmiges Erdbeben.
6. April : Ospedaletti, Vormitt. 5h 26m und 5h 55m mehrere schwache

Erschütterungen mit Getöse.
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Die Erderschütterungen wiederholten sich bis Mitte April etwa 80-mal, 
waren aber zum grössten Theil schwach; die heftigsten wurden am 23. und 
24. Februar und am 11. März verspürt.

7. Die das Erdbeben registrirenden Apparate.
Das Erdbeben wurde am Observatorium zu Moncalieri bei Turin durch 

folgende Instrumente verzeichnet:
1. Avertisseur électrique Denza (Elektrischer Signalapparat von Denza), 

ein Pendel, das an einen horizontal angebrachten Nagel stösst und dadurch 
die elektrische Glocke in Bewegung bringt.

2. L'Avertisseur a sphere; ein umgekehrtes Pendel, das an einen 
Nagel stösst, welcher bei der geringsten Berührung herabfällt.

3 . Cavalieri'sches Sismoscope, besteht aus 10 Pendeln von verschiedener 
(1*2 bis 0*2 Meter) Länge. Unter jedem Pendel liegt ein geschwärztes Blatt Pa
pier. Das 80 Cm. lange Pendel gab Zeichnungen vom grössten Durchschnitt.

Die auf Seite 208 des ungarischen Textes mitgetheilte Abbildung* 
stellt in natürlicher Grösse die Verzeichnung des 60 Cm. langen Pendels dar. 
Die Pendelbewegungen haben meistens eine O-W. und N-S-liche Richtung.

4. Cecchi’scher Sismograph (Sismograph analyseur Cecchi). Dieser 
besteht aus einem Parallelopiped, dessen jede Seite mit einem geschwärzten 
(0*4 M. langen und 0*1.0 M. breiten) Papier überzogen ist.

Vor der nach S und W gerichteten Seite ist ein Pendel angebracht, 
das am Papier Zeichen hinterlässt; an der östlichen Seite befindet sich eine 
elastische Spiralfeder, die die vibrirenden Bewegungen verzeichnet und an 
der nördlichen Seite zwei Spiralen, die zur Notirung der rotirenden Bewe
gungen dienen. Wenn der Apparat in Buhe sich befindet, berühren die vier 
Stahlspitzen den unteren Band des Papieres; bei der geringsten Erschütte
rung fängt zufolge electrischen Contactes das Parallelopiped zu fallen (circa 
40 Sekunden lang) an und die Stifte verrichten das Verzeichnen. Der Beginn 
des Stosses wird zugleich auf der Uhr notirt.

Das auf Seite 209 des ung. Textes mitgetheilte Diagramm** stellt die 
während des ersten Erdbebens beschriebene Zeichnung des Pendels dar ; 
die Richtung der Bewegung war eine wechselnde, anfangs von 0  nach W, 
später allmählig von W nach 0  zu gehend und zwar dreimal nacheinander. 
Mit dem ersten Theile der Zeichnung fiel der an der ligurischen Küste von 
unten erfolgte erste Stoss zusammen, welcher schreckliche Zerstörungen 
angerichtet hat. Diese Periode dauerte 6 Secunden. Dem ersten Stoss folgte 
eine heftige, wellenförmige Bewegung um 6h 22m 6S und ging anfangs von

* Comptes Rendus, 1887. Nr 21. pag. 1416.
** Comptes Rendus, 1887. T. CIV. Nro 12. p. 887.
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W nach 0, dann von 0  nach W und schliesslich von W nach 0. Diese 
Bewegung war die intensivste; nachher folgten gleichmässige Stösse.

Die Stösse erreichten ihr Maximum um 6h 22m 6S, 6'“ 22m 10s und 
6h 22m 4S nach römischer Zeit; die ganze Erscheinung dauerte 20 Secunden.

In Monza wurden die Erdbewegungen durch ein Cavalleri’sches Sis- 
moscop verzeichnet. In der N— 10°—O-Kichtung zeigte nur das erste Pendel 
schwache Bewegungen in der Richtung 0 — 10°—S.

Das grösste Profil gab das 1,156 Millimeter lange Pendel.
In Verona wurden drei JO M., 3 M. und 1’5 M. lange Pendel verwen

det, die Profile von 15 Mm., 5 Mm. und 3 Mm. verzeichneten. In demsel
ben Observatorium befindet sich auch ein Sismograph von Goiran, welcher 
aus einem Haupt- und vier Nehenpendeln mit elektrischem Contact be
steht. Dieser Apparat verzeichntte annäherungsweise auch die Richtung 
(N—W—S—0) und die Zeit.

In Venedig zeigte ein Sismograph von Cecchi ähnliches Resultat wie 
in Moncalieri.

In Cecchi’s Observatorium zu Elorenz waren 5 Pendel von ver
schiedener Grösse (6 M. bis 38 Mm.) aufgestellt, die hauptsächlich eine 
NNO-Richtung verzeichneten. Den grössten (34*5 Mm.) Ausschlag gab das 
2*2 M. lange Pendel. Dieser Apparat ist auch mit einer oscillirenden Spirale 
versehen, wodurch bei einer siebenfachen Vergrösserung ein 6*3 Mm. grosses 
Profil entstand. In diesem Observatorium befindet sich auch noch ein Mi- 
krosismograph von Cecchi mit einer permanenten Registrirconstruction; 
dieser Apparat verzeichnete dieselben Resultate wie der Sismograph sammt 
approximativer Zeitangabe.

In dem Observatorium des Herrn Bertelli bei Elorenz verzeichnete 
ein 2*5 Meter langes selbstregistrirendes Pendel eine 56 Mm. grosse nach 
N—W—S—0 gerichtete und eine 48 Mm. nach N—0 —S—W gerichtete 
krumme Linie. Daselbst gab der Isosismometre von Bertelli nur ein unsi
cheres Resultat.

Die Zeitangabe des Erdbebens wurde durch einen Bertelli’schen Regi- 
strirapparat und eine Registrirtafel von den Gebrüdern Brassart notirt.

In dem Observatorium zu San-Lucca bei Bologna fiel der Nagel vom 
Avertisseur á sphere de Cecchi herab und brachte der Registrirapparat von 
Bertelli die Uhr zum Stehen. Ausser diesen waren hier noch ein Isosismo- 
meter von Bertelli, Chronograph von Compagnoli und ein Avertisseur a 
boules numérotées de M. Bertelli aufgestellt; diese waren aber theils unthä- 
tig, theils aber gaben dieselben bloss eine undeutliche Zeichnung, nur der 
einfache Sismograph von Cecchi und ein Mikrosismograpli von Rossi regi- 
strirten das Erdbeben am 23. Februar.

In Rom, wo die Einwohnerschaft vom Erdbeben nichts verspürte, 
wurde im Observatorium Rossi’s das Erdbeben durch zwei Apparate,
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nämlich einen Mikrosismographen von Rossi und einen Protosismographen 
registrirt.

In den Observatorien zu Neapel, Ischia und Catania wurde das Erdbe
ben nicht verzeichnet; in den anderen zahlreichen kleineren Observatorien 
in Ober-Italien hat man dasselbe ebenso empfunden und registrirt wie an 
den wichtigeren Stationen.

Am Berner Observatorium in der Schireiz war der Sismochronograph 
von F orster in Thätigkeit, welcher die Uhr um 5h 43m; 5h 53m und 8h 30™ 
(Pariser Zeit) zum Stehen brachte.

In Perpignan (Frankreich) wurde durch den einfachen Sismograpli von 
Cecchi ein in OW-licher Richtung 36 Mm. und NS. 36 Mm. grosses Profil 
verzeichnet.

In  Wilhelmshaven gab der magnetische Registrir-Apparat während des 
Erdbebens folgendes Resultat: Die Nadel der Lloyd-Waage gerieth zu dieser 
Zeit in Schwingungen und nachdem örtliche Ursachen gänzlich ausgeschlos
sen waren, denen zufolge diese Schwingungen entstanden wären, konnte 
man mit Gewissheit constatiren, dass dieselben durch die Wirkung des Erd
bebens in Ober-Italien verursacht wurden. Schwingungen wurden beobach
tet um 61' 13m und 6h 27ra. Die Nadel der Lloyd-Waage war nahe zum Meri
dian gelegen, daher in einer günstigen Lage für die von S nach N sich 
fortpflanzenden Erdbebenwellen. Die Wü’kung war bloss eine mechanische, 
nachdem Schwingungen, die auf die Declination oder horizontale magnetische 
Intensität zurückzuführen wären, nicht nachgewiesen werden konnten.

In Köln verzeichnete der Sismograpli von Lasaulx das Erdbeben um 
6h 4m 54s oder rund 6h 5m. Nachdem Wilhelmshaven von Köln um circa 1 ° 10' 
oder nach Zeitangabe 4*7m östlich hegt, so wurde das in Köln beobachtete 
Erdbeben in Wilhelmshaven um 6h 9,6m verspürt und die Erdbebenwellen 
brauchten circa 3,4m, um diese Entfernung von Köln bis Wilhelmshaven 
zurückzulegen. Diese Entfernung beträgt circa 300 Km., somit war die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen hier eine ziemlich geringe, wenn 
die Zeitangaben richtig waren.

Im Observatorium zu Kew gab der Bifilar-Magnetograph am 23. Fe
bruar um 5u40ra einen grösseren Pendelausschlag, wie dies die auf Seite 210 
des ungarischen Textes mitgetheilte Abbildung zeigt.* Der Maximalausschlag 
der Nadel war um 6U 12,6m (Wilhelmshavener Zeit), somit wurde diese Er
schütterung hier um 0,4m später verspürt.

Wenn wir annehmen, dass die Erdbeben-Wellen vom Centrum aus
gegangen in concentrischen Kreisen sich in jeder Richtung fortpflanzten, 
und wenn wir das Centrum irgendwohin nahe zu den grapschen Alpen ver
legen, so sehen wir, dass der über Kew gezogene Kreis nur um ein Weniges

* N a tu re , Y ol. X X X . N ro . 905, pag . 421.
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mehr südlich liegt, als der in Wilhelmshaven, weshalb das Erdbeben dort nur 
etwas später empfunden wurde, als in Wilhelmshaven, während man in 
Köln dasselbe viel früher verspürt hatte.

In Washington verzeichnete der Sismograph laut des amtlichen Be
richtes vom 23. Februar Vorm. 7h 33m (äquivalent mit 7h 50“ Normalzeit) 
das Erdbeben ; die Fortpflanzungsgeschwindigkeit desselben betrug demnach 
in einer Stunde 500 engl. Meilen =  800 Km., legte also in einer Stunde einen 
etwa eben so grossen Weg zurück, wie der Orient-Expresszug in 24 Stunden.

Dieser Angabe nach hatte das Erdbeben eine Fortpflanzungsgeschwin
digkeit von 224 Meter pro Sekunde, demnach musste die Anfangsgeschwin
digkeit, die sich dann zufolge der im Wege stehenden Hindernisse gleich- 
mässig verringerte, eine bedeutend grössere gewesen sein. Theils aus dieser 
Berechnung, theils aber aus den in der Riviera angerichteten Zerstörungen 
können wir mit Sicherheit behaupten, dass sich dies Erdbeben bei seinem 
Beginne wenigstens mit dem Zweifachen seiner Mittelgeschwindigkeit fort
pflanzte, somit in einer Sekunde 450—500 Meter zurück legte.

Im königl. Observatorium zu Greenwich registrirte der Magnet das 
Erdbeben um 5'1 38m, 5h 45m, 7h 40ra und 7h 50m (Man vergl. die Abbildung 
auf S. 211 des ungarischen Textes.)* Die erste Erderschütterung wurde nach 
den Verzeichnungen der Observatorien verspürt:

In Moncalieri ... ... ... ... 6h 22m _ . s

« Bologna _ — 6 « 22« 50«
« Mailand... ... ... ... 6« 23«
« Cremona ... ........... ... 6 « 23«
« Parma ... ... ... ... .... 6« 23«
« Plaisance ... ... ... 6« 23«
« Nervi (Ligure) ...................' 6« 24«
« Florenz ........... 6« 25«
« Velletri (Rom) 6 « 26«

An den nach dem Erdbeben folgenden Tagen stellte ich ein Pendel 
auf, das aus einem gespitzten und mit einem kleinen Gewichte versehenen 
Bleistift bestand; die Länge des Pendels (Fadens) war circa ein Meter; unter 
das Pendel streute ich in Ermangelung feinen Sandes Mehl. Nachdem das 
in meinem Zimmer aufgestellte Pendel wegen der durch das Gehen verur
sachten Erschütterungen nicht sehr empfindlich construirt werden konnte, 
so verzeichnete es auch den grössten Theil der Erdbeben nicht, ausgenom
men den am 11. März nach Mittag 3'1 erfolgten heftigen Stoss, der eine 
Linie von 2 Cm. in SO—WN-licher Richtung im Mehle zurückliess.

Die von mir aus Scheidemünze errichteten Säulchen, so wie die an 
den Zimmerwänden hängenden Bilder wurden von den kleineren Erdstös- 
sen aus ihrer Lage nicht sehr verschoben.

* N a tu re , Vol. X X X V . N ro . 907. p ag . 462.
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Das am 23. Februar 1887 stattgehabte Erdbeben.*

L o c a lz e i t

Nizza
G re e n w ic h -

Zeit
Dauer E ntfernung 

in  Meilen 
von

Zeit
M inuten

Nizza

Geschwindikeit 
in Meilen pro 

Minute

(1)
h  m  s
5 59 0

h
5

m
30

S

01 55 Sec.
(2) 6 10 0 5 41 Of 25 intens.
( 3 ) 8 30 0 8 1 0 5?
( 4 )  1 1  1 5  p .  m. 22 46 0 10?

Marseille
(1) 5 55 0 a. m. 5 33 40 90 Sec. 100 32/s 30

6 50 0 5 43 40 15 « 100 22/s 37
Turin

(1) 6 22 0 5 32 0 100 50
(2) 6 31 0 5 4 1 0 100
( 3 ) 8 53 0 8 3 0 100 50

Basel
(1) 6 47 5 34 5 270 4 67
Paris
(1) 5 45 0 5 35 30 420 5Va 76

Greenwich
5 38 0 20 Sec. 650 8 81
5 45 0 650 4? 160 ?
6 0 0
7 40 0
7 50 0

Das normale Maass der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Erdbebens 
betrug nach Prestwich’s Geologie
im Jahre 1857 bei dem Erdbeben zu Neapel ... _ 9 engl. M. p. Sec.
« « 1843 « « « in den Vereinigt. St. 32 « « « «
« « 1869 « « « Cachar (Indien) 83 « « « «

Wo sich das Centrum des Erdbebens befand und wie weit sich seine 
Grenze oder sein Verbreitungsgebiet erstreckte, wird Aufgabe der späteren 
eingehenderen Nachforschungen sein.

8. Versuch einer Erklärung des Erdbebens.

Sowohl Laien, wie auch Fachmänner versuchten die Erdbebenerschei
nung von Oberitalien zu erklären. Falb meint, dass die glühenden Wellen im

* N a tu re  1887 V ol. X X X V I. N r . 920.
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Erdinneren an die feste Erdkruste geschlagen wurden; F l a m m a r i o n  behaup
tet, dass das Meerwasser zu den ungemein heissen Schichten im Erdinnern 
vordrang und wäre die hiedurch entstandene Dampfexplosion die Ursa
che des Erdbebens gewesen; andere empfahlen sogar, man möge, um ferne
ren Erschütterungen vorzubeugen, den Vesuv mit Mellinit auseinderspren- 
gen und dadurch die eine grosse Expansivkraft habenden Gase im Erdinnern 
frei machen.

Man glaubt, dass der Ausgangspunkt des Erdbebens bei Porto Mau- 
rizio in einem Punkte unter dem Meere zu suchen sei, andere hingegen 
behaupten, dass sich das Epicentrum bei Savona befinde.

Alle diese Folgerungen sind vorzeitig, entbehren jeder sicheren Basis 
und sind daher nur Hypothesen.

Manche Erdbeben stehen mit der vulkanischen Eruption in engem 
Zusammenhänge, bei den meisten ist dies aber nicht der Fall. Dass dies in 
Oberitalien stattgehabte Erdbeben keines vulkanischen Ursprunges ist, 
beweist schon seine grosse Verbreitung, weshalb sein Ausgangspunkt 
sicherlich nicht in einem Punkte, sondern in einer grösseren und längeren 
Fläche zu suchen ist.

Nach den Beobachtungen des Professors Heim in Zürich und Anderer 
besteht die wahrscheinlichste Ursache der meisten Erdbeben in der zufolge 
der Abkühlung der Erde erfolgten langsamen Erhebung, Senkung und 
Zusammenziehung der Erdkruste.

Jener Umstand, dass die gegenseitige Stellung des Mondes und der 
Sonne, nämlich die Anziehungskraft dieser auf die Erdbeben einen Einfluss 
ausübt, scheint gewiss zu sein, nur wird hiedurch die FALß’sche Theorie bei 
Weitem nicht bekräftigt.

Nach den Untersuchungen und Forschungen von W. T h o m s o n  erlei
det die feste Erdkruste zufolge der periodisch sich ändernden Anziehungs
kraft des Mondes eine Gestaltveränderung und zwar würde diese Gestaltverän
derung — wie beim Meere die Ebbe und Fluth — auch dann stattfinden, 
wenn die Erde aus Stahl oder Glas bestände, aber in geringeren Dimensionen.

Somit oscillirt die ganze Erdoberfläche ebenso wie das Meer, wenn 
auch nur in kleinerem Grade und in diesen periodisch auftretenden, von 
der Stellung des Mondes und der Sonne abhängigen Veränderungen finden 
wir einen Factor, welcher die Faltenbildungen der Erdkruste begünstigt, die 
Expansivkraft und die Zerklüftungen hervorbringt und bei den übrigens 
unregelmässig auftretenden Erdbeben eine gewisse Regelmässigkeit zu 
Stande bringt.

Deshalb erscheint die Behauptung theilweise begründet, dass zu jener 
Zeit, wenn der Mond und die Sonne im Perigäum (Erdnähe) stehen, häufiger 
Erdbeben zu erwarten sind, als wenn sich diese Himmelskörper im Apo
gäum (Erdferne) befinden.
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NEUERE GEOLOGISCHE ENTDECKUNGEN IM NORDÖSTLICHEN
BORNEO.

Von

Dr. Th. P osew itz.

Die nordöstliche Spitze Borneo’s vom Sipitok-Flusse an der Westküste 
bis zum Sibuco-Strome im Osten (5° n. B. resp. 4° n. B.), früher zu den 
Sultanaten Brunei und Sulu gehörend, umfasst seit Beginn der achtziger 
Jahre das ungefähr 30,000 □  e. Meilen grosse Territorium der «British 
North Borneo company», gewöhnlich unter dem Namen «Sabah» bekannt.

Bis zur Besitzergreifung dieses Landes seitens der englischen Handels
gesellschaft war das Innere desselben gänzlich unbekannt, und auf den 
geographischen Karten waren meist nur die Küstenlinien — diese z. Th. 
auch unvollständig —, die Mündungen grösserer Flüsse, und die von der 
See aus gesehenen und bestimmten Gebirge eingezeichnet.

Seit Beginn der achtziger Jahre änderte sich aber binnen Kurzem die 
Sachlage. Eine Beihe kühner Männer im Dienste der Gesellschaft stehend, 
durchkreuzten in verschiedenen Richtungen die neuerworbene Besitzung, 
und so ist schon heute das ganze Territorium — mit Ausnahme der südlichen, 
noch unerforschten Dent Province — in geographischer Beziehung im Allge
meinen gut bekannt.

Was die geologischen Errungenschaften dieser meisten Reisen betrifft, 
so sind sie zwar gering, da die Mehrzahl der Reisenden Civilbeamte und 
keine Fachmänner waren ; aber immerhin sind ihre geologischen Angaben 
sehr dankenswerth, da sie ein noch völlig unbekanntes Land betreffen.

Unter den Forschungsreisenden nimmt in der jüngsten Zeit in geologi
scher Beziehung die erste Stelle Frank Hattonein, der als «mineral explorer» 
für die Gesellschaft engagirt wurde.

Nach Beendigung seiner fachmännischen Studien reiste er 1881 nach 
Borneo, um seine Stellung einzunehmen; doch schon zwei Jahre später ver
wundete er sich tödtlich durch zufälliges Losgehen seines Gewehres und 
starb 1883 im dreiundzwanzigsten Lebensjahre.

Seine liinterlassenen geologischen Notizen sind von grossem Werthe, 
da sie uns ein geologisches Bild in allgemeinsten Zügen dieses Theiles von 
Borneo geben und beweisen, dass der geologische Bau dieser grossen Insel im 
Ganzen und Grossen derselbe sei.

Bekanntlich befindet sich das höchste Gebirge Borneo’s, der 13,688'
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hohe Kina-balu in der nordöstlichen Inselspitze, umgehen von Nebenketten 
bis 8000' Höhe. Hier finden sich alt-eruptive Gesteine wie Granit, Syenit, 
Grünstein, theils anstehend, theils als Gerolle in den Flussbetten. Diese sind 
umgeben von einer krystallinischen Schieferzone. SSO-lich vom Kina-balu 
im Labuk-Flussbette fand Hatton Glimmerschiefer und Quarzite in Gerollen 
und weiter stromaufwärts zeigte sich anstehend ein mit Quarzgängen durch
setzter grauer Schiefer (alte Schieferformation!?)* Nördlich vom Kina-balu 
wiesen die Marudu-Flussgerölle ebenfalls auf das Vorkommen von krystal
linischen Schiefergesteinen hin, so wie auf die mit Pyrit-führenden Quarz
gängen durchsetzte alte Schieferformation.

Auch die «Serpentinformation»** findet man hier entwickelt; so im 
Benkoka-Distrikt (südlich und südöstlich von der Marudu-Bai), woselbst ein 
Hügelzug mit dem Hauptgipfel Mentaposa aus diesem Gesteine besteht; 
ferner am mittleren Laufe des Labuk-Flusses, wo derselbe Serpentin, oft 
von Quarzgängen durchsetzt, ansteht. Hier enthält er auch Botheisenlager, 
(gleich dem Vorkommen im Tanah-Laut, südliches Borneo.)

Sehr bemerkenswert!! ist es, dass in diesem Theile Borneo’s eine bisher 
noch unbekannte Formation vorzukommen scheint, älter als Tertiär und 
jünger als Devon. Bis in die letzte Zeit kannte man nämlich in Borneo 
keine Sedimentärformation vom Devon angefangen bis zum Eocän. Erst vor 
Kurzem wurde in West-Borneo die Kreideformation nachgewiesen. Auch auf 
den übrigen Inseln der malayischen Inselwelt kennt man bis jetzt ausser der 
Devon- und Tertiärformation, blos von Sumatra und Timor Gesteine zum 
Kohlenkalk gehörend. Möglich, dass die neue Formation in Nordost-Borneo 
auch ein ähnliches Alter besitzt.

Hatton fand diese Formation in vier verschiedenen Gegenden: an der 
nordwestlichen Küste vom Cap Kaliga bis Cap Sampangmangio; im oberen 
Maruduflussgebiete nördlich vom Kina-balu; im unteren Laufe des Kina- 
batanganStromes: und im oberen Labukfiussgebiete (SSO von Kina-balu). 
Von der letzteren Gegend sagt er selbst: man befinde sich auf’s neue in 
einer Sandsteinformation aber viel älteren Alters als die Sandsteinformation 
(Tertiär) nahe der Küste, die viel jünger ist.

Diese «alte Sandsteinformation» wechsellagert vielorts mit Kalksteinen.
Die Sandsteine selbst sind viel weniger eisenhältig als die jüngeren; 

aber besonders zeichnen sich die «älteren Kalke» aus und lassen sich nicht 
unschwer von den jüngeren (tertiären) Korallenriffen unterscheiden.

Die harten, bläulichen Kalke sind von Pyrit- und stellenweise auch

* Scheint nach den neuesten Untersuchungen devonischen Alters zu sein.
** Das Alter der Serpentine und damit vorkommenden Gabbro’s ist auf Bor

neo noch nicht festgestellt. (Auf Sumatra sind sie jünger als die Kohlenkalkforma
tion) NO-Borneo dürfte der Ort sein, um dies klar zu legen.
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Kupferkies-führenden Quarzgängen durchsetzt. Kupferkies erscheint zuweilen 
auch eingesprengt im Kalk selbst. Die Kalke sind also erzführend, im 
Gegensätze zu den tertiären Korallenriffen. Ferner wechsellagem sie stellen
weise mit grünlichen und röthlichen, gut spaltbaren Schiefern.

Der Sandstein lagert ihnen auf oder wechsellagert mit ihnen. Gewöhn
lich zeigen diese Schichten ein mehr weniger starkes Fallen.

Diese Kalke und Sandsteine zeigen also eine abweichende petrogra- 
phische Zusammensetzung, und müssen deswegen von den Tertiärgesteinen 
getrennt werden.

Versteinerungen wurden noch nicht in ihnen nachgewiesen, so dass ihr 
Alter noch unbestimmt ist.

Die Tertiärformation (Eocän), von Hatton als Küstensandsteinforma
tion bezeichnet, erstreckt sich längs der nordwestlichen Küste von der Insel 
Labuan bis Cap Kah'ga, umsäumt als Hügelland die Marudu-Bai, zeigt sich 
auch mehrorts an der nordöstlichen Küste und.tritt mächtig entwickelt im 
oberen Kinabatangau-Stromgebiete auf, hier auch Kohlen führend.

In den Hauptcharakteren stimmt sie überein mit dem Eocän im 
übrigen Borneo und ist deswegen leicht erkenntlich.

Die eisenschüssigen, feinkörnige Kohle führenden Sandsteine wechsel
lagern mit Schieferthonen; letztere enthalten stellenweise Lager von Thon
eisensteinknollen. Jünger als diese sind die Korallenriffe, z. Th. bis zum 
Meeresstrande hintretend.

Auch jungtertiäre Schichten fehlen nicht. Am Kinabatangan-Strome, 
unterhalb der Quamutflussmündung sind in der flachhügeligen Gegend 
jungalterige.Kohlensclimitze enthaltende Sandsteine, anstehend, das Liegende 
des Diluviums bildend und die Eocän-Schichten überlagernd.

Ziemlich verbreitet scheint das Diluvium  zu sein. Oestlich vom Kino- 
ram-Flusse erstreckt sich ein weites «Tafelland», bestehend aus alten Fluss- 
geröllen: Conglomeratbänke aus,plutonischen und metamorphischen Geschie
ben durch ein kieseliges Bindemittel verbunden. Denselben Charakter zeigt 
die Kinabatangan-Stromebene im mittleren Laufe und die Danao-Ebene 
südlich und südöstlich von Kinabalu. Ueberall erscheint dasselbe Conglomerat, 
von Hatton auch Kinoram-Conglomerat genannt.

Alluvialbildungen. Sumpfige Niederungen finden sich im untern 
Laufe eines jeden Flusses, besonders entwickelt bei den Flüssen Sugut 
Lábuk und Kinabatangan. Letzterer Strom bildet mit seinen drei Haupt
mündungsarmen ein 40—50 e. Meilen breites und 20 e. Meilen langes 
sumpfiges Delta von vielen Nebenarmen durchschnitten. Die Wirkungen der 
Ebbe und Fluth machen sich im letzteren Strome und im Labuk-Flusse 
20 e. Meilen landeinwärts bemerkbar.

Aber auch im Innern des Landes finden sich grosse Moräste ; so breiten 
sich südlich vom Kinabatanganstrome an zwei Orten ausgedehnte Sümpfe
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aus, welche z. B. Hatton verhinderten, von diesem Stromgebiete zum benach
barten Segamah-Flusse vorzudringen.

Was die nutzbaren Mineralien in Sabah betrifft, so kann nur dasselbe 
gesagt werden, wie vom grössten Tbeile des übrigen Borneo. Man hegte grosse 
Hoffnungen, reiche Minerallager anzutreffen; aber die Untersuchungen führ
ten meist zu einem negativen Resultate.

Nach Antimonerzen schürfte Hatton in den Marudu- und Labuk-Fluss- 
gebieten, ohne indessen die geringste Spur davon zu finden; obwohl nach Aus
sage der Eingeborenen diese Gegenden das Erz enthalten sollten.

Die Untersuchungen nach Kupfererzen nahmen viele Monate in An
spruch.

Im Kinoram-Flussgebiete (NNO vom Kina-balu) wurden die Kupfer- 
und Schwefelkies führenden Kalke angetroffen, doch nicht in abbauwürdi
ger Menge.

Gold lager fand Hatton nicht. Nur später wurden welche im Sega- 
mah-Flussgebiete nachgewiesen ; ob in abbauwürdiger Menge, ist noch nicht 
bekannt.

Eine Bohrung nach Petroleum geschah am Sekuati-Flusse, bei welcher 
Gelegenheit auch Kohlen — ähnlich den Labuankohlen — in der Tiefe ge
funden wurden.

Ueberhaupt scheint es, dass — wenigstens bis jetzt — die Kohlen das 
einzige nutzbare Mineral in abbauwürdiger Menge im Territorium der B. N. 
B. C. seien, dass aber die Schürfungen darnach blos erst den Anfang genom
men haben. Ein reiches Kohlenfeld fand Hatton im obern Laufe des Kina- 
batangan-Stromes oberhalb Pinungah, woselbst mehrorts in den Flussein
schnitten Kohlenflötze zu Tage treten.

Wir finden also auch im nordöstlichen Borneo die nämlichen geolo
gischen Verhältnisse, wie im übrigen Theile der grossen Sundainsel; nur 
tritt hier eine neue bisher unbekannte paläozoische Formation wie es 
den Anschein hat, carbonischen Alters auf, die besonders in der untern 
Abtheilung als Kohlenkalk entwickelt ist.

Ein Vulkan in Borneo.

In der jüngsten Zeit entdeckte der indische Montaningenieur van 
Schelle zufällig beim Schürfen nach Zinnerz einen kleinen Vulkan in West- 
Borneo. Aufgefundene kleine verwitterte Gerolle eines vulkanischen Gestei
nes führten ihn dazu.

Diese Entdeckung ist um so interessanter, als man bisher überhaupt 
noch keine positiven Beweise der Existenz von Vulkanen in Borneo ge
habt hatte.
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Weder Berichte von Reisenden und Beamten, noch Eingeborene 
wussten von etwaigen Eruptionen seit historischer Zeit zu erzählen.

Nur vom 13-698' hohen Kina-balu (=  chinesisches Weib) in Nordost- 
Borneo war es nicht ganz sicher, ob man ihn nicht für einen Vulkan hal
ten sollte.

Junghuhn (Java II. p. 851) erwähnt wohl auch diesen Berg bei Auf
zählung der Vulkane im indischen Archipel, bemerkt aber auch zugleich, 
dass der Kina-balu nach den vorhandenen Zeichnungen kein Kegelberg zu 
sein scheine. Spenser St. John, der den höchsten Gipfel 1858 bestieg, er
wähnt, sein Gipfel bestehe aus svenitischem Granit. (Journal of the r. geogr. 
soc. of London 1862 p. 221) und änliches bemerkt Bove (Cosmos di Guido 
Cora Vol. III. p. 292).

Auch die Abbildungen des Kina-balu bei St. John, Bove und Hatton 
zeigen die Gestalt eines Tafelberges; so dass dieser Berg nicht als Vulkan 
anzusehen ist.

So ist denn der durch van Schelle entdeckte kleine Vulkan Melabu der 
erste bis jetzt bekannte in ganz Borneo.*

Seine Lage ist westlich vom Bawang-Gebirge (Distrikt Montrado) 
ungefähr 65 Km. von der See entfernt. Die Höhe des Vulkans vom Fusse 
des Mantels gerechnet ist 75 Meter. Die Form ist die eines abgestumpften 
Kegels und der flache Gipfel zeigt kein Anzeichen mehr eines früher bestan
denen Kraters.

Die Neigung des Mantels ist 15— 16° am Busse und steigt bis 27° in 
der Nähe des Gipfels. Der Umfang des Mantels ist mit geringer Ausnahme 
in SO ganz kreisförmig mit einem Radius von 1050 Meter. In demselben 
treten in W und S einige trichterförmige Vertiefungen auf, zumeist von 
wenigen Meter Umfang und Tiefe ; und nur eine im Süden reicht bis 64 Meter 
Tiefe. Hier befindet sich auch eine vom Gipfel bis zum Fusse sich hinzie
hende tiefe Kluft.

Der Vulkan liegt im Gebiete der «alten Schieferformation») devonischen 
Alters aus Thon- und Felsitschiefern, sowie Quarzsandsteinen bestehend. Letz
tere durchsetzt in unmittelbarer Nähe des Vulkans gangförmig ein fein
körniger Granit.

Die Devonschichten sind hier, wie im übrigen Gebiete stark verworfen. 
Das allgemeine Streichen ist OW, Fallen nach N oder S mit wechselndem 
Fallwinkel. Die Störung der Lagerung ging der Vulkanbildung voraus.

Der Vulkan lieferte als Eruptionsprodukt blos ein und dieselbe Varietät 
eines grauen Hornblendeandesites.

Man beobachtet aus dem Krater und seitlings hervorgebrochene La
vaströme, z. Th.schichtenweise Ablagerung und Fluidalstruktur zeigend. Diese

* Ich folge im allgemeinen der Beschreibnng van Schelle "s.
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treten jedoch sehr zurück gegen die losen so wie Auswürflinge, vulkanischer 
Sand Lapilli und Bomben; letztere von Nuss- bis Kinderkopfgrösse, ersterer 
meist in einen eisenschüssigen Thon umgewandelt.

Wahrscheinlich hatte der Vulkan ursprünglich eine beträchtlichere 
Höhe und entstand der jetzige flache Gipfel durch Einstürzen des Kraters.

Ueber das Alter des Vulkans kann man nichts aussagen, da jüngere 
Sedimentärlagen fehlen.

Ein ähnliches Verhalten findet man auch bei einigen Vulkanen in 
West-Sumatra. Die Hornblendeandesitvulkane Gunong tiga und Batu, 
Beragung, so wie die Basalt-Vulkane Atar, Kulitmanis, Bükit duwa und 
Tanah Garam sind Miniatur-Vulkane und haben ältere Schichten durch
brochen ; so treten die Vulkane Atar und Kulitmanis zwischen Syenit-Gra
nit auf. Ueber deren Alter ist man nicht ganz im Klaren, und Verbeek zählt 
sie zum -Tungmiocän oder Pliocän (s. topogr. geol. beschryving van een 
gedeelte van Sumatras West Kust door K. D. M. Verbeek p. 369).

Zu erwähnen ist noch, dass van Schelle in der Nähe des noch unbe
kannten Bajang-Gebirges auch Basaltströme auffand, so dass die Entdeckung 
auch anderer Vulkane im westlichen Borneo noch zu gewärtigen ist.

BEITRAG ZUR KENNTNIS« DER ERZLAGERSTÄTTEN BOSNIENS.
(Im Aufträge des k. und k. gemeinsamen Ministeriums in Wien verfasst von Bruno 
Walter, k. und k. Oberbergrat. Herausgegeben von der Landesregierung für Bos

nien und die Herzegovina 1887, Druck der Landesdruckerei in Serajevo.)

Sowohl der wissenschaftliche Forscher, sowie der practische Bergmann müs
sen der Landesregierung für Bosnien und die Herzegovina volle Annerkennung 
zollen für die Initiative, dieses Werk im Interesse der Hebung des Erzbergbaues in 
den occupirten Ländern geschaffen zu haben. Dem bewährten Kenner bosnischer 
Bergbauverhältnisse, Oberbergrat B r u n o  W a l t e r , dem früheren Director der 
«Bosnia»-Gewerkschaft, fiel die ehrende Aufgabe zu, das Buch mit obigem Titel zu 
schreiben, und lobt das Werk seinen Meister; denn beide, Theorie und Praxis finden 
darin die nötige Orientirung über ein uraltes, zum Teil schon in Vergessenheit 
geratenes Feld montanistischer Thätigkeit. Die dem Werke beigeschlossene geo
logische Lagerstättenkarte im Maasse von 1 : 300,000, auf welcher die geologischen 
Verhältnisse nach den Aufnahmen der k. k. geologischen Reichsanstalt eingezeich
net erscheinen, gab die Basis, auf welcher die bergmännischen Resultate durch 
Oberbergrat B r u n o  W a l t e r  eingetragen wurden. Mit Hilfe des 222 Seiten 
betragenden Textes gewinnen wir ein übersichtliches Bild über die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft dieses interessanten Bergbaugebietes. Die objective Schil
derung der Entwickelungsfähigkeit dieses und jenes Bergbaues gibt schliesslich 
dem sich etwa engagiren wollenden Capital verlässliche Daten an die Hand, auf

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. [1011 21
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Grund welcher so mancher dieser brach hegenden Mineralschätze einerlucrativen 
Gewinnung zugeführt werden könnte.

Die Mannigfaltigkeit dieses Erzvorkommens und die Art und Weise der 
Aufarbeitung des vorhandenen und neuerdings an Ort und Stelle gesammelten 
Datenmateriales illustrirt am besten das Inhaltsverzeichniss.

Verfasser theilt’nach demselben die Erzlagerstätten Bosniens in folgende 
Gruppen:

1. Sedimentäre Erzlagerstätten (Spatheisensteine, Eisenglanz, Braun- und 
Rotheisensteine, Schwefel und Kupferkiese, Manganerze in der Triasformation und 
im Flysch).

2. Trümmerlagerstätten (Goldwäschereien und Manganerze.)
3. Hohlraumausfüllungen:
a) Echte Gänge im massigen Gestein. (Silberbergbau zu Szebrenica und die 

alten Goldbergbaue an der Vratnica planina etc.)
b) Echte Gänge im schiefrigen Gestein. (Antimonbergbau zu Cemernica bei 

Fojnica.)
4. Ausfüllung von Rissen und Spalten geringer Ausdehnung. Secundär- 

trümmer. (Silberhaltige Fahlerze, Quecksilbererze und Bleisilber.)
5. Metamorphische Erze. (Chromerze in den Serpentinen.)
Die Darstellung der einzelnen Erzlagerstätten auf der Karte geschah in der 

Weise, dass die Verbreitung derselben dem Streichen nach möglichst zum Aus
druck gelangte ; bei den weithin sich erstreckenden Erzlagerstätten wurden nach 
Möglichkeit auch die Mächtigkeiten derselben im Maasstabe eingetragen.

Nachdem die geologisch-bergmännischen Daten in jener Formation einge
tragen erscheinen, der sie angehören, wurde ein Bild geschaffen, dass den Werth 
der geologischen Formation bezüglich ihrer Erzführung in die Augen sprin
gen lässt.

Der ergänzende Text enthält bei jedem Bergbau ausser den typographischen, 
geschichtlichen und montangeologischen Daten auch beachtenswerte Winke für den 
practischen Bergmann, was den Wert des Buches auch in nationalöconomischer 
Richtung bedeutend hebt und wodurch das Interesse eines grösseren Leserkreises 
geweckt erscheint.

A. G e z e l l .

o
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LITERATUR.
(5.) Taschenbuch für Ausßüge ( Kirándulók zsebkönyve). Anweisung zum 

Sammeln mineralogischer und geologischer Objecte, zur Höhenmes
sung, zur Anlage zoologischer und botanischer Sammlungen und Aus
führung von Beobachtungen. 8°, VIII und 200 S. mit 70 Abb. herausg. 
v. d. kgl. ung. naturwiss. Gesellschaft. Budapest 1888. [Ungarisch.';

Die kgl. ung. naturw. Gesellschaft hat mit der Herausgabe dieses netten 
Touristenbuches wieder ein glänzendes Zeugniss ihrer rastlosen Tliätigkeit gege
ben. Das Buch wird in Vielen die Lust zum Sammeln naturwissenschaftlicher 
Objecte rege machen und dabei durch seine trefflichen Anweisungen die lang 
entbehrte Unterstützung bieten. Uns interessiren hier in erster Reihe die Instruc
tionen L u d w i g  B o d o d a ’s  zur Messung von Höhen. Er beschreibt den Zusammen
hang zwischen Luftdruck und Meereshöhe, die bekannten Messinstrumente und 
fügt dem praktische Tabellen bei, die es dem Beobachter ermöglichen, am Be
obachtungsorte selbst das Resultat der Messung in wenigen Minuten auszurechnen.

Viel umfangreicher ist die von Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik  verfasste Instruction, 
die bei fleissigem Gebrauche und pünktlicher Befolgung aus dem einfachen Tou
risten wenn auch keinen wissenschaftlichen Fachgeologen, aber dennoch einen 
scharfsehenden Beobachter zu erziehen vermag.

S c h a f a r z ik  theilt seine Instruction in zehn Capitel. Im ersten gibt er die 
Anweisung zur Orientirung am Beobachtungsorte mit Hilfe der Landkarte, Mag
netnadel, Barometer oder Short und Mason’s Aneroidbarometer. Im zweiten Capi
tel beschreibt der Verf. die zum Sammeln dienenden Instrumente und Werkzeuge; 
so die Taschenuhr, Thermometer, Hämmer u. s. w., worauf er im dritten Capitel 
allgemeine Rathschläge ertheilt, die der Tourist bezüglich der Kleidung, Kost, 
Unterkunft, Excursionsprogramm u. s. w. wohl zu beherzigen hat.

Das vierte und fünfte Capitel bringen die mineralogische und petrogra- 
phische Terminologie, welche trotz ihrer Knappheit an Präcision des Ausdruckes 
nichts zu wünschen übrig lässt. Dasselbe Lob gebührt den folgenden Capiteln 
von den geologischen Formen und der stratigraphischen Reihenfolge der Gesteine> 
sowie von den geologischen Aufnahmen und Profién. Eines der interessantesten 
und lehrreichsten Capitel ist das neunte, in welchem der Autor über die Meteor
fälle, Erdbeben und hydrologischen Verhältnisse spricht; besonders bezüglich der 
letzteren eifert er zur Beobachtung der Grundwässer unseres Tieflandes an. Das 
Steigen dieser Wässer, ihr Zusammenhang mit der Höhe des Wasserspiegels in 
den Brunnen, das Versickern des Flusswassers, das gegenseitige Verliältniss der 
benachbarten Wassergebiete, der Salzgehalt der Grundwässer : all dies sind Fra
gen, die allgemeines wissenschaftliches und praktisches Interesse zugleich haben. 
Dieses Capitel ergänzt eine Instruction A lex . Kalecsinszky’s , nach welcher der 
Härtegrad des Wassers bestimmbar ist. Im Sclilusscapitel zählt der Verf. alle jene
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öffentlichen Anstalten auf, in deren Wirkungskreis auch die Mineralogie und 
Geologie fällt und die gleichzeitig im Besitze hieher bezüglicher Sammlungen 
sind. Wenn wir all dem nur noch das hinzufügen wollen, dass die Arbeit unseres 
geehrten Mitgliedes in jeder Hinsicht als mustergiltig betrachtet werden kann, so 
wollen wir noch den Wunsch aussprechen, dass die, wie zu erwarten, in kurzer 
Zeit erscheinende zweite Auflage auch die j)alä ontologische Terminologie in jenem 
Maasse berücksichtige, als die Wichtigkeit derselben für die Stratigraphie dies als 
unumgänglich nothwendig macht. Dr. J. P e t h ö .

(6.) Demeter Petrovits : 1. (Jeher d ie  M orastte iche  bei Z o m b o r . (Termé
szettud. Közi. 1883. XY. Band 171. Heft Seite 457—474.) 2. lieber  
d ie  M o ra stte ich e  d e r  B á c s k a . (Ibidem 1887. XIX. Band 218. Heft. p. 
398—407. [Beide Abhandlungen blos ungarisch.])

Vor allem andern bespricht Verf. die hydrographischen Verhältnisse jenes 
Theiles des ungarischen Alföld, welcher zwischen der Theiss und der Donau gele
gen ist und weist hierauf auf Grund chemischer Untersuchungen nach, dass die 
meisten abflusslosen Wasseransammlungen des unteren Pester, sowie des Bácskaer 
Comitates mehr-weniger sodahältig sind. Im Folgenden geben wir die Liste der 
von Petrovits untersuchten Teichwässer, ergänzt durch die in der Literatur 
bereits vorhandenen Analysen :

S p ec . G ew . I n  1 L ite r  W a s se r  s in d  
e n t h a l t e n :

fixe
15‘5 °  C. N a 2 COa N aC l B esta n d -  

t l ie ile
Palicser Teich bei Szabadka (Molnár 1856) P0064 3*1209 1*2408 5*237

« « « « (K. Hauer 1856) 20°C. 1*002 1*2303 0-5724 2 2153
Ivanacska Bara bei Zombor (Petrovits 1885 im

Herbste ... ... ... ... .... ... ___ 1*0065 3*4476 0*9536 6*52
Weisser Teich bei Zombor (P etrovits .... P0020 2*1746 0*3978 2*84
Neues Bad bei Nemes Miletics j 1885 ... _ 1*0021 — 0*3978 2*62
Kerékteich bei Bajsa Petr. 1886 im Herbst .. 1*0050 1*6960 0*7546 3*76
Dévény b. Gyurgyevo Petr. 1885 « « ... ... 1*0060 3*6598 1*3572 6*38
Kopovo bei Zsabya Petr. « « « ... 1*0009 0*5039 0*3276 1*36
Belilo « « Petr. « « « ... __ — — 0*1989 1*02
Ruszanda bei Melencze im Banate (Schneider 1866) — 1*976 1*893 6*276
Haiasteich bei Halas 1886 im Frühjahre ... ... — 0*9282 0*1895 1*14

Ausserdem wies Petrovits in einigen Teichen auch das Glaubersalz nach und 
bestimmte quantitativ die Schwefelsäure. Während Molnár im Teiche bei Palics in 
einem Liter Wasser blos... ... ... ..... ... — 0*051 Gr. SO;i und
Hauer ... ... ... ... ... ... . _ ... ... 0*0539 « «gefunden haben,
bestimmte Petrovits in der Ivanacska Bara ... 0*789 « «
im Dévény-Teiche ... ... ... _.. ... ... 0*127 « «
Schneider dagegen in der Ruszanda _ ... ... 1*133 « «

Bezüglich der Entstehung der Soda und der geol. Verhältnisse des in Rede 
stehenden Theiles des Alföld knüpft Ref. einige kritische Bemerkungen an.

Dr. Franz Schafarzie.
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(7.) Jakob Szilasi : Analyse des Plattensee-Wassers. (Math, és Termtnd. 
Értesítő, herausgegeben von der ungarischen Akademie der Wissen
schaften 1887 April V. Band 7. Heft. p. 200. [Ungarisch.] Math, und 
Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn Bd. V. pag. 32. [Deutsch.])

S z i l a s i  ist der Meinung, zuerst das Plattensee-Wasser untersucht zu haben, 
doch weist Ref. nach, dass seine Analyse eigentlich die dritte ist, da wir sowohl 
vom Chemiker S i g m u n d  (1837), als auch vom Prof. P r e y s z  (1863) quantitative 
Analysen besitzen. Ref. stellte dieselben vergleichsweise zusammen :

In 1000 Gew.-Th. Wasser befinden sich :
1.

Sigmund 1837
±  3.

Pkeysz 1863 Szilasi 1887
Na„ CO, ... ... ... ... ... — 0 05617 —
Ca "CO3 ... ... ... ... ... 0-0306 0-06820 0-0988
Mg CO3 ... ... ... ... ... Spuren 0-10794 0-1445
Fe C03 — ... ... ... ... 0-0007 — —
Na, S04 ... ... ... ... ... 0-0319 — 0-0388
K, SO, ... . .. ... ... — 0-00977 00224
Ca SOt ... ... ... ... ... — 0-0038 0-0075
Mg S04 ... ... ... ... — 0-06384 —

Na CI ... ... ... ... ... 0 0013 — 0-0142
Mg Cl2 ... ... .... ... •— 0-01367 —

Na Si04 ... ... ... ... — — 0-0102
Ai 0,. -  ... ... - 0-0058 — —
AP 0, +  Fe„ 0  , ... . . ... — 0-00070 —
SiÖ., ... — ... ... — — 0-01784 —
Org. Substanz ... ... ... ... 0-0351 0-01820 —
Summe der fixen Bestandtheile 0-1054 0-35871 0-3357
Freie Kohlensäure C02 ... 0-0288 0-10808 —
Hauptsumme ... ... ... 0-1342 0-46679 0-3357

Auf Grund dieser Analysen, sowie einiger Angaben Prof. S c h u s t e r ’s  ergibt 
sich, dass einige Regionen des Plattensees kohlensäurehältig sind, während an 
anderen Stellen blos wenig oder gar keine Kohlensäure beobachtet wurde.

Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k .

(8.) Dr. Gustav Thirring : lieber den Neusiedlersee und dessen Umgebung. 
(Földrajzi Közlemények, herausgegeben von der ung. geographischen 
Gesellschaft. Band XIV. 9. Heft. p. 469—508. [Ungarisch]; Abregé du 
Bulletin de la Soc. Hongr. de Geogr. p. 135— 140 [Französisch]).

Verfasser stellte es sich zur Aufgabe, alle die über den Neusiedlersee bekann
ten Daten monographisch zu bearbeiten, hie und da flocht derselbe auch seine eige
nen Beobachtungen ein. Im Grossen und Ganzen löste Verfasser diese Aufgabe in 
genügend befriedigender Weise und blos in einigen die Geologie der Gegend 
berührenden Punkten weicht die Meinung des Referenten von der des Verfassers ab.

Eä wäre wünschenswertli, wenn auch andere Gegenden unseres Vaterlandes 
in ähnlicher Weise — doch mehr auf physikal-geograpliischer Basis — monogra
phisch bearbeitet würden. Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k .

[1 0 5 ]
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(9.) Dr. K a r l  N e n d t v i c h  : Ungarns Mineralwässer. Naturwissenschaftliche 
Abhandlungen. Herausgegeben von der ung. Akad. der Wissenschaften. 
Budapest 1885. Band XY. Nr. 11. p. 16. (Ungarisch.)

Verfasser giebt in dieser Abhandlung die Ursachen an, welche der Verbrei
tung ungarischer Mineralwässer und dein Rufe der ausgezeichneten ungarischen 
Kurorte im Wege stehen. Es sind dies die folgenden :

1. Bei uns sind viele Kurorte. 2. Bei uns ist die Badekur theuer. 3. Es 
werden die Kurorte nicht genügend bekannt gemacht. Die Verbreitung der Mine
ralwässer hindert erstens ihre grosse Zahl (also grosse Concurrenz) und zweitens 
die ungeeignete Manipulation (dünne Flaschen und schlechte Verkorkung).

Das Ausland besitzt nur wenige Kurorte und daher suchen die Kranken 
nur an den wenigen Orten Linderung ihrer Schmerzen und es ist natürlich, dass 
die Eigenthümer in Folge des Andranges grosse Einkünfte erzielten und so im 
Stande waren, ihre Kurorte mit der Pracht und Bequemlichkeit einzurichten, wie 
man dies in den meisten ausländischen Bädern findet. Bei uns sind aber viele in 
therapeutischer Hinsicht gleich wirkende Bäder, darum besuchen die Kranken 
den ihnen am nächsten gelegenen Kurort; daher kommt es, dass die Gäste sehr 
vertheilt sind, die Eigenthümer haben nur ein kleines Einkommen, es ist also 
einestheils nicht zu verwundern, wenn bei uns für die Verschönerung der Kurorte 
und für die Bequemlichkeit der Gäste nicht so gesorgt werden kann, wie dies im 
Auslande geschieht.

Bei uns ist jedes ausländische Bad, vielleicht das Karlsbader ausgenommen, 
auch mehrfach vertreten, und Szliäcs besitzt solches Mineralwasser, dass es unse
res Wissens kein zweites gibt.

Mit dem Wie der Hebung des Rufes ungarischer Kurorte und der Verbreitung 
ung. Mineralwässer befasste sich am eingehendsten die Wanderversammlung der 
ungarischen Aerzte und Naturforscher, denn diese Frage war fast in jeder Versamm
lung auf der Tagesordnung. So erhob 1842 in der in Beszterczebänya (Neusolil) abge
haltenen \ ersammlung Dr. Georg Mojsisovits im Interesse der ung. Mineral
wässer und Kurorte das Wort und beantragte : es möge von Aerzten und Apothekern 
eine Mineralwasser-Commission mit dem Sitze in Budapest gebildet werden, deren 
Aufgabe es wäre, die heimischen Bäder und Mineralwässer in therapeutischer Hin
sicht zu untersuchen und die Resultate der Untersuchungen bekannt zu machen. Die 
Versammlung wählte in Folge dessen die Commission und zwei Jahre später wurde 
auch für Siebenbürgen eine derartige Commission gewählt. Die Commissionen konn
ten aber ohne gehörige materielle Unterstützung ihrer Aufgabe nicht entsprechen 
und traten 1846 von ihrem Amte zurück. Die in demselben Jahre abgehaltene 
Wanderversammlung wühlte eine neue Commission, und reichte zugleich ein 
Gesuch bei der ung. k. Statthalterei ein, sie möge der Commission zur Deckung 
der Kosten für die Untersuchung der Mineralwässer und zu deren Verbreitung 
jährlich 1000 Gulden zur Verfügung stellen. Die Behörde wäre geneigt gewesen, 
die Bitte zu gewühren, um- verlangte sie Aufschluss über die Art und Weise, wie 
die Commission den Ruf der Kurorte und die Verbreitung der Mineralwässer zu 
bewerkstelligen gedenke.

Das Verlangen der Statthalterei wurde von der zum Erstatten des Gutachtens
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aufgeforderten Section missverstanden, dieselbe gab über die Frage ungenügen
den Aufschluss, indem sie die analytischen Methoden der Mineralwasseruntersu
chung beschrieb und so unterblieb die Unterstützung.

Die inOedenburg abgehaltene Versammlung schrieb auf Dr. M o j s i s o v i t s ’s  
Vorschlag eine mit 100 Dukaten zu belohnende Preisfrage aus für das vollständigste 
Werk, welches sich mit dem Wesen der ung. Kurorte und Mineralwässer befasse. 
Diese war vor 1848 die letzte Versammlung; worauf die nächste erst im Jahre 
1863 in Pest abgehalten wurde, wo J o h a n n  M o l n á r  diejenigen Mineralwässer auf
zählte, welche das Publikum während der verflossenen 16 Jahre kennen leimte.

In der im Jahre 1867 in Rima-Szombat abgehaltenen Wanderversammlung 
schrieb S ebastian A ndreas K ovács folgende Preisfrage aus : Es wird die ausführ
liche Beschreibung der ung. Mineralwässer mit besonderer Rücksicht auf die nach 
den neuesten Ansichten und Analysen durchgeführte Eintheilung derselben ver
langt. Termin ein Jahr; Preis 100 Dukaten.

Die Preisfrage wurde mit einem auf dem Niveau der Wissenschaft nicht 
stehenden Werke beantwortet, welchem der Preis nicht ausgefolgt wurde.

Die Preisfrage wurde noch zweimal, aber ohne Erfolg ausgeschrieben.
Die letzte Mineralwasser-Commission ist 1883 gewählt worden. Verfasser als 

Präsident der Commission versendete an die Eigenthümer von Bädern und 
Mineralquellen, an Badeärzte und Pächter 400 gedruckte Aufforderungen mit der 
Bitte, die Adressaten mögen die auf die Bekanntmachung der Mineralwässer und 
Kurorte bezüglichen Fragen beantworten und selbe dem Präsidenten der Commis
sion einsenden. Verfasser erhielt auf diese Aufforderungen 36 Antworten, bezie
hungsweise gedruckte Kurorts-Beschreibungen. Diese Gleichgiltigkeit ist unbe
greiflich. Die Badeärzte wären in erster Reihe berufen, den Ruf der betreffenden 
Kurorte zu fördern, da sie doch durch jahrelange Beobachtung die therapeutische 
Wirkung der Bäder bestimmen können, aber auch von dieser Seite geschieht 
nichts. Was für einen Einfluss der Ruf eines Kurortes auf die Menschheit ausübt, 
zeigt ja Karlsbad, wo von jedem Erdtheile Badegäste zu finden sind.

Da solcher Gleichgiltigkeit gegenüber jedes Streben Schiffbruch leidet, so 
wäre es nach Verfassers Ansicht am geeignetsten, einen Sachverständigen mit den 
nöthigen Mitteln zu versehen, der dann von Kurort zu Kurort reisend, über deren 
therapeutische und sonstige Eigenschaften referiren würde; zweitens wäre es 
zweckmässig, während der Bade-Saison eine wöchentlich einmal erscheinende 
balneologische Zeitschrift zu gründen. Zur Bestreitung der hieraus entstehenden 
Auslagen und zur Förderung des Zweckes reichte die Commission bei den k. ung. 
Ministerien des Innern und des Handels ein Gesuch mit der Bitte ein, die beiden 
Minister mögen der Commission zu oberwähnten Zwecken jährlich 1000 Gulden 
zur Verfügung stellen. Die beiden Minister verfügten unter diesem Titel über kein 
Geld und schlugen die Bitte der Commission ab.

Hieraus ist ersichtlich, dass die Mineralwasser-Commissionen trotz ihres 
Strebens nichts erreichen konnten und es wäre daher am besten, wenn sich die 
Regierung der Angelegenheit annehmen würde, und, wie gesagt, entweder durch 
einen Fachkundigen die Kurorte untersuchen Hesse, oder aber, dass sie den 
Gebrauch jedes Bades und Mineralwassers so lange verbiete, bis der betreffende 
Eigenthümer das Wasser nicht chemisch untersuchen, den Kurort nebst den
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dem Publikum zu reichenden Begünstigungen beschreiben und bekannt machen 
Hesse.

In Ungarn sind nach einer amtlichen von J osef B ernáth durchgeführten 
Zusammenstellung 1560 Mineralwässer bekannt; hievon sind: 765 Säuerlinge, 
47 Eisensäuerlinge, 34 scliwefelige Säuerlinge, 7 muriatische Säuerlinge, 2 erdige 
Säuerlinge, 10 alkalische Säuerlinge, 350 Salzwässer, 48 Bitterwässer, 69 Schwefel
wässer, 89 alkalische Wässer, 44 Eisenwässer, 46 neutrale Thermen, 1 muriatische 
Therme (Herkules-Bad), 9 erdige Thermen, 1 Alaun-Therme, 3 alkalische Thermen, 
11 erdige Wässer und 5 von unbekannter Zusammensetzung. J. L oczka.

( 1 0 . )  K a r l  v. N e n d t v i c h  : Chemische Analyse der Vämfaluser und Turvé- 
konyer Mineralwässer. (Naturwiss. Abhandlgn. lieransg. v. d. ung. wiss. 
Akademie. Bd. XY. Nr. 9. Budapest 1885. 27 S [Ungarisch. ;)

Diese Quellen befinden sich im Szatmärer Comitat auf dem Gebiete der 
Gemeinde Yämfalu und gehören zum Besitzthum des Grafen Adam Vay. Die 
Quellen wurden nach denjenigen Mineralwässern benannt, welche die gleiche 
Heilkraft und den gleichen Geschmack besitzen. So führen z. B. hier vier Quellen 
folgende Namen : 1. Paräder, 2. Bikszäder, 3. Gleichenberger und 4. Bitterwasser.

Verfasser entnahm diesen vier Quellen das zur Analyse nötliige Wasser. Das
selbe ist rein, schmeckt anfangs etwas säuerlich salzig, dann etwas alkalisch. Das 
sogenannte Paräder Wasser zeigte auch den bekannten Schwefelwasserstoffgeruch. 
Verfasser konnte die den Quellen spärlich entsteigenden Gase wegen Mangel an 
geeigneten Gefässen nicht auffangen und untersuchen.

Die Temperatur der Quellen war am 14. April 1884 bei 15° C. Lufttem
peratur :

P a r á d e r  B ik s z á d e r  G le ic h e n b s r g e r  B i t t e r w a s s e r
9° C. 7-5° C. 6-5° C. 7-5° C.

Sp. G. 1-0044 1-0049 1-00607 D0089

Aus den analytischen Resultaten ist ersichtlich, dass die vier Quellen in 
ihrer Zusammensetzung eine auffallende Aehnlichkeit zeigen ; daher glaubt Ver
fasser, dass die Quellen einem gemeinsamen Bassin entspringen. Jede dieser Quellen 
enthält Jod in kleiner Quantität. Verfasser konnte diesen Bestandteil nur in dem 
sogenannten Gleichenberger Wasser bestimmen, in den andern Quellen konnte die 
Bestimmung nicht ausgeführt werden, da Verfasser nicht genug Wasser zur Ver
fügung hatte. Das sogenannte Bitterwasser enthält die Bestandteile in grösster 
Quantität. In grösseren Dosen eingenommen, verursacht es Diarrhöe (dieser 
Eigenschaft verdankt es auch wahrscheinlich seinen Namen), was den Natrium
salzen, überhaupt dem schwefelsauren Natrium zuguschreiben ist, da es kein Bit
tersalz enthält.

Verfasser reiht diese Wässer nach den Hauptbestandteilen (kohlensaures 
Natrium und Natriumchlorid) unter die alkalisch muriatischen Säuerlinge, und 
besitzen selbe eine ähnliche Constitution, wie das Selterser und Gleichenberger 
Wasser und werden daher auch in denselben Krankheitsfällen ihre Heilkraft 
äussern. Graf A d a m  Vay liess bei den Quellen ein bequemes Bad errichten.

J. L o c z k a .
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(11.) H a l a v á t s  G y u l a  : Cardium (Adacna) pseudo-Siíessi, egy új alak a dél
magyarországi pontusi rétegekből. (Természetrajzi Füzetek. 1886; X. 
kötet; p. 127; 1 táblával.) — Cardium (Adacna) pseudo-Suessi, eine neue 
Form aus den südungarischen pontischen Schichten. (Természetrajzi 
Füzetek. 1886; Band. X; Revue, p. 262; mit 1 Tafel.)

In dem südöstlichen Theile des grossen ungarischen Neogen-Beckens traf 
Verfasser die neue Art an zwei Stellen, nämlich bei Langenfeld und bei Niko- 
lincz in den Schichten der pontischen Stufe, an.

Beim ersteren Fundort, welcher dem tieferen Horizonte, den Tegel- und 
Thonmergel-Bildungen angehört, liegt sie mit folgenden organischen Resten 
zusammen :

Cardium Böckhi H a l .
Hofmanni H a l .

— secam F u c h s .
— triangulato-costatum H a l .
— Winkleri H a l .

Congeria Zsigmondyi H a l .
cfr. Czjzeki M. H ö r n .

Pisidium priscum E i c h w .
Melanopsis sp.
Lymnaeus velutinus D esh .

Bei Nikolincz, wo die höhere Stufe, die Sandablagerung vorkommt, m it:
Cardium tegulatum H a l .

— purocostatum H a l .
— Mayeri M. H ö r n .

Congeria Partschi C z j z .
— Czjzeki M. H ö r n .

Planorbis transsilranicus N eum.
Lymnaeus velutinus D e s h .

Die neue Form steht dem B a r b o t  d e  M a r n y ’-sehen Cardium Suessi sehr 
nahe, so zwar, dass bei Beschreibung der Langenfelder Fauna Verfasser die 
zwischen diesen zwei Formen gefundenen Unterschiede nicht für genügend 
erachtete, um sie zu trennen. Nur nachdem er bei den von Nikolincz gesammelten 
Exemplaren einzelne Charaktere weiter ausgebildet antraf, kam er zu der Ueber- 
zeugung, indem die verticale Verbreitung auch noch in Betracht gezogen 
ward, dass eine Mutation der C. S u e s s i  (in der Bedeutung W a a g e n ’s ) vorliege 
und gab ihr daher einen neuen Namen.

Von dem gleiclialten C. Carnuntinum P a r t s c h  steht sie viel entfernter, 
als von dem älteren C . S u e s s i .

Was die Bemerkungen anbelangt, welche sich auf die Unterschiede der 
erwähnten Arten beziehen, sowie was die Charakteristik der neuen Art angeht, 
muss auf die örginalabhandlung verwiesen werden.

3 2 9
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(12.) Dr. H erbich F erencz : Az erdélyi keleti Kárpátok krétakepződményeiről. 
(Orvos-természettudományi Értesítő. 1886; Term. tud. sz. Kolozsvár ; 
p. 227.)

Dr. F ranz H erbich : Ueber Kreidebildungen der siebenbürgischen Ostkar
pathen. (Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1886; 
p. 368.)
Der siebenbiirgische Museum-Verein stellte dem Verfasser alle diejenigen 

Mittel zur Disposition, welche es ermöglichten, in grösserem Masstabe Aufsamm
lungen in der Umgebung von Urmös zu veranstalten, als an jenem Orte, wo er 
schon in seiner geologischen Arbeit über das Széklerland, damals wohl nur auf 
sporadische Daten gestützt, zur genaueren Horizontirung der oberen Kreidebil
dungen Anhaltspunkte zu finden hoffte.

Die geologischen Verhältnisse der nächsten Umgebung von Ürmös sind 
kurz gefasst folgende:

Zwischen Urmös und Apäcza lagern die sandigen Mergel der Kreidefor
mation theils auf fein-, theils auf grobkörnigem Sandstein, welcher aber auch in 
ein feinkörniges Conglomerat übergeht. Unter diesem hegt das polygene Conglo- 
merat des Altdurchbruches und Rurzenlandes.

Im Thale des Urmös-Baches wurden kleinere Aufbrüche jenes dunklen 
neocomen Sandsteines beobachtet, aus welchem weiter nördlich die Schalen von 
Rhynchonella pereqer B u c h , gesammelt wurden.

Ueber diesen Bildungen lagern zuletzt an den Thalgehängen die Ueberreste 
der Congerienschichten.

Die Urmöser Kreideablagerungen bilden den westlichen Muldenflügel der 
siebenbürgischen Ostkarpathen und bestehen aus mehr weniger sandigen grauen 
oder gelblichen, theils erdigen Mergeln, welche aber auch in Sandstein über
gehen. Die Mergeln haben in ihrer Ausbildungsweise einestheils mit dem böhmi
schen Pläner, anderntheils mit dem Lemberger Kreidemergel Aehnlichkeit. line 
am Austritte des Urmöser Thaies an beiden Gehängen lagernden mächtigen 
Schichten zeigen bedeutende dynamische Störungen.

Die Mächtigkeit der Mergeln erreicht an einigen Stellen bei 100 Fuss 
und darüber.

Aus dem Material der ausgebeuteten beiläufig 5 Meter dicken Schichte 
gelang es einige hundert determinirbare Exemplare heraus zu präpariren, unter 
welchen sich nach den vorläufigen Bestimmungen des Verfassers, folgende Arten 
befinden.

Man vgl. S. 269 des ung. Textes unter [ 1].
Mehrere zu den Gattungen Helicoceras und Heteroceras gehörende Arten:

Scaphites constrictus, d’ORB.
— n. sp. mit AptycJms, ähnlich Scaph. Römer i, d’ORB.

Scaphites auritus, S c h l ü t .
Hamites armatus, Sow.
Ancyloceras ( Hamites)  pseudoarmatum, S c h l ü t .

Ausserdem eine Anzahl von Exemplaren, die noch einer eingehenden 
Untersuchung bedürfen.

[110]



LITERATUE. 331

Nautilus leiotropis, S c h l ü t .
Dentalium nutans, Kner.
Pgrula planulata, R öm. 
iterocera incerta, d ’Orb .
Serpula macropus, Sow.

Yon Echiniden mehrere undeterminirte Arten der Gattungen Catopygus, 
Cardiaster imd Holaster.

Man vgl. weiter S. 269 des ung. Textes unter [2].
Ausser diesen noch einige unbeschriebene Formen.
Man vgl. ausserdem S. 269 des ung. Textes unter [31
Ein grosser Wirbel mit daran verwachsenen Rippenstücken.
Von Pflanzenresten häufig gewisse Algen, die als Cancellophycus und Chon

drites bekannt sind.
Die angeführten Fossilien sind für die oberen Krei debil dun gen : das Ceno

man, Túron und Senon bezeichnend.
Die gesammelten Fossilien aus der Umgebung von Urmös und die bei 

dieser Gelegenheit gemachten geologischen Beobachtungen ergaben in stratigra
phischer Beziehung Folgendes :

'«1. Dass die dunklen grauen Sandsteine, welche die Unterlage aller darüber 
folgenden bilden, dem Neocom angehören, die darüber lagernden groben, 
polygenen Conglomerate einer höheren Kreidestufe, die über diesen Conglo- 
meraten und unter den sandigen Mergeln liegenden Sandsteine und kleinkör
nigen Conglomerate selbstverständlich auch der Kreide, jedoch einer durch 
organische Reste nicht näher bestimmten Stufe.

2. Die beiden letzteren erreichen eine grosse Verbreitung durch das ganze 
Persänyer Gebirge von Urmös über Apäcza, Nussbach, Krizba gegen Vledény, 
Tohan, Rosenau, Kronstadt am nördlichen Abhänge des Burzenländer Hoch
gebirges. »

Durch die gewonnenen Belege der Urmöser Bildungen wurde die fragliche 
Stellung des grössten Theiles der Karpathen-Sandsteine bestimmt, da der dick- 
bankige Sandstein des östlichen Karpathenzuges, welcher mit dem galizischen 
Jamnosandstein identisch ist, nach der Ansicht des Verfassers dem Horizont der 
Urmöser sandigen Mergeln entspricht.

Anschliessend erwähnt Verfasser noch, dass die Vledényer mit Sand
steinen wechsellagernden weissen Mergeln, welche von H a u e r  und S t ä c h e  der 
angeblich darin gefundenen Nummulites variolaria zufolge zur Eocänformation 
gestellt wurden, von ihm zu den Kreidebildungen gehörend betrachtet werden, 
da aus den weissen Mergeln der Höhen von Tohan, die in directer Verbindung 
mit jenen von Vledény stehen, Exemplare von Belemnitella mucronata, S c h l o t h  
und Bacidites vertebralis, L am., also die jüngste Stufe der Kreide charakterisi- 
rende Versteinerungen gefunden wurden.

A u g u s t  F e a n z e n a u .
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BERICHTE
ÜBER DIE SITZUNGEN DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

I. F A C H SIT Z U N G  AM  7 . M ÄRZ 1 8 8 8 .

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. Szabó.

Der e. Secretär zeigt an, dass folgende ord. Mitglieder mit Tod abgegan
gen sind :

Kálmán Ghyczy, gew. kgl. nng. Finanzminister zu Budapest;
Josef Tietze, kgl. ung. Bergofficial zu Szélakna und
Ladislaus Mikolay, Advocat zu Igló, 

welche Anzeige zur traurigen Kenntniss genommen wird.
Zu ordentlichen Mitgliedern werden folgende Herren vorgeschlagen:
Josef L ux, Bergofficial zu Kotterbach, empf. durch Herrn Gustav H erman;
F ranz Mubzsnay, kgl. ung. Bergpraktikant zu Scliemnitz und
Karl Fox. kgl. Maschineninspector zu Szélakna; beide empfohlen durch das 

Secretariat des Schemnitzer Filialvereines.
Die Reihe der Vorträge eröffnet Dr. Alex. Schmidt, der die krystallogra- 

phischen Verhältnisse des nach dem Bergbrande bei Szomolnok gefundenen und 
vom Vorsitzenden beschriebenen Claudetit besprach. Er fand seine Krystalle als 
monosymmetrische mit starker doppelter Strahlenbrechung; sie sind ferner meist 
Zwillinge und beobachtete der Vortr. an ihnen folgende Formen : ooRoo, ooP, 
o c ü 2 , ooR 3. —P, — S oo , (x5oo, P. — Ludw. Petrik spricht über die Ver
wendbarkeit der rhyolitischen Gesteine in der Thonindustrie. Nachdem in Ungarn 
die für die Porcellan- und Fayenceerzeugung nothwendigen Mineralien, wie Quarz, 
Feldspath und Pegmatit nur in geringer Menge oder an von den betreffenden 
Fabriken entfernt hegenden Orten Vorkommen, so machte sich der Vortr. an die 
praktische Untersuchung der ungarländischen Rhyolithe bezüglich ihrer indu
striellen Verwendbarkeit. Diesmal erprobte er 24 solcher Rhyolithe und er fand, 
dass sich unter denselben auch reine, für die benannten Zwecke vollkommen genü
gende vorfinden ; einige derselben sind sogar in der nächsten Umgegend schon 
bestehender Fabriken zu haben, so bei Hollóháza, Telkibánya und Körmöcz. 
— Alex. Kalecsinszky hat «das Wasser des artesischen Brunnens zu Szentes>» 
untersucht. Der Brunnen gibt aus einer Tiefe von 312 Meter täglich 354,240 Liter *

* Földtani Közlöny. XVIII. Supplement pag. 49[1].
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Wasser mit einer Temperatur von 22 °C. In einem Liter sind 03 Gr. fixe Be
standteile, vorzüglich als kolilensaure Salze enthalten. Der Einfluss dieses Was
sers auf die hygienischen Verhältnisse der Stadt ist schon jetzt zu constatiren.

II . F A C H SIT Z U N G  AM  1 1 . A P R IL  1 8 8 8 .

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. Szabó.

Der e. Secretär bringt das Ableben des langjährigen ord. Mitgliedes 
B. F. W eisz zur Kenntniss der Versammlung.

Zur Wahl als ordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen :
Josef H aala, Bergverwalter zu Dorogh, empf. durch Julius v . Gyübky ;
Béla Gerendát, Chef der Marmorwaarenfirma A. Gerenday und Sohn in 

Budapest, empf. durch den e. Secretär.
Julius H alaváts gibt Beiträge zu den geologischen Verhältnissen des Comi

tates Torontói, bei welcher Gelegenheit er die Profile einiger dort in jüngster Zeit 
gebohrten artesischen Brunnen vorlegt.

Dr. Julius Szádeczky bespricht die Gesteine, die Olaf H olst in Schweden 
gesammelt und zum Vergleichsstudium an das mineralogische Institut der kgl. 
ung. Universität eingeschickt hat. H olst hielt nämlich die Gesteine für Rkyolithe 
und das eine für Andesit. Der Vortr. äussert sich dahin, dass er nach eindring
lichem Studium zur Ansicht gelangte, dass sämmtliche eingesandte Gesteinsexem
plare Rhyolithe sind. Das Vorkommen derselben in Schweden gewinnt auch 
dadurch grösseres Interesse, dass auch die in ihrer Gesellschaft vorkommenden Ge
steine vollständig mit den bei uns bekannten übereinstimmen. Der Vorsitzende 
bemerkt hiezu, dass wir aus England und Frankreich bereits paläozoische Rhyo
lithe kennen; das Alter der hier besprochenen schwedischen kennen wir nicht; 
aber er glaubt, dass auch dasselbe ein älteres und kein känozoisches sei. Dass man 
es in der That mit Rhyolithen zu 'tliun habe, beweisen ausser den petrographi- 
8chen Merkmalen auch die bimssteinigen Einschlüsse.

Der Vorsitzende legt darauf das Profil vor, welches F ranz Pelachy von 
dem Kronprinz Ferdinand-Stollen bei Schemnitz ausgeführt hat; ferner bespricht 
der Vorsitzende die in neuerer Zeit ausgeführten geologischen Karten von Serbien 
und Rumänien.

Dr. M. Staub legt jene Pflanzenreste vor, die der Bergingenieur Eugen 
Ruffiny im Thale von Straczena in der Nähe der Dobschauer Eishöhle bei Gele
genheit einer Schürfung nach Kohlen fand. Dieselben gehören Glyptostrobus 
Europaeus Brngt. sp. und Phragmites Oeningensis Al. Br. an. Der Vortr. 
bespricht bei dieser Gelegenheit das Vorkommen von Glyptostrobus Europaeus 
Brngt. sp. in Ungarn und demonstrirt dasselbe auf einer Landkarte, wobei sich 
herausstellt, dass sich alle bisher bekannt gewordenen Fundorte dieser Pflanze an 
den Ufern der Buchten und Küsten des tertiären Meeres constatiren lassen und 
so zeigen, dass diese Pflanze ihre biologischen Eigenthümlichkeiten bis auf den 
heutigen Tag bewahrte.
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IIL  F A C H SIT Z U N G  AM  9 . M A I 1 8 8 8 .

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. Szabó.

Der e. Secretär zeigt an, dass die ordentlichen Mitglieder der Gesellschaft:
Stefan Szakács, Professor am ref. Gymnasium zu Kecskemét;
Gabriel Kuntzel, Bergofficial zu Szélakna, und
Dr. Ludwig Szelényi, Oberarzt zu Tápió-Szele 

mit Tod abgegangen sind, was zur traurigen Kenntniss genommen wird.
Dr. Alex. Schmidt theilt mit, dass er in einem der schwedischen Rhyolithe, 

die Dr. Jul. Szádeczky in der vormonatlichen Fachsitzung besprach, Krystallehen 
vom Beaumontit fand, deren optisches und krystallographisches Verhalten er 
untersuchte. Die doppelte Strahlenbrechung derselben ist sehr gering, die beobach
teten Formen: 010; 001 ; 101 ; 101. Die winzigen Krystalle sind gewöhnlich 
mehrfach mit einander verwachsen.

Dr. Franz Schafarzik bespricht einige seltenere Gesteinseinschlüsse, welche 
bei Gelegenheit der Eruption unserer Trachytlaven aus der Tiefe gebracht wurden. 
Die verbreitetsten sind Stücke von Cordieritgneiss, welche sowohl in der Tra- 
chytgruppe jenseits der Donau, wie auch im Andesit von Déva und in den Gestei
nen der Tokajliegyalja Vorkommen. Bei Déva wurde auch korundiger Gneiss 
gefunden und im Dacit von Kis-Sebes ein Stück von Andalusit-Gneiss. In den 
meisten dieser Gneisse wurde als ein ebenfalls seltener vorkommender Gemengs- 
tlieil Pleonast. constatirt, in dem Hypersthen-Andesit vom kleinen Milicz bei 
Pusztafalu (Tokajliegyalja) kam auch Biötitgneiss vor, an dessen Gestaltung ausser 
den gewöhnlichen Gemengtheilen auch viel Pleonast 1 heilnimmt.

Als wichtigsten Gegenstand der am 7. März, 11. April und 9. Mai 1888 unter 
dem Vorsitze Prof. Dr. J. v. Szabo’s abgehaltenen Ausschusssitzungen, heben wir den 
hervor, dass der Ausschuss bereits an die Ausführung des Beschlusses der General
versammlung vom 1. Februar 1888 ging und die «geologische Uebersichtskarte Un
garns» zur Herausgabe vorbereitete. Die Karte wird im Maasstabe 1 : 1.000,000 
im kartographischen Institute der Firma Karl Posner und Sohn angefertigt und in 
Begleitung eines zweisprachigen Textes in wenigen Monaten erscheinen. Die Mit
glieder der Gesellschaft werden dieselbe um den Herstellungspreis erhalten.

In der am 1. Februar 1888 unter dem Vorsitze des kgl. Ministerialrathes 
A nt. v. Péch abgehaltenen Sitzung des Filialvereines zu Scheinnitz hielt Josef 
Kamenar einen Vortrag über die Verwerthung der armen Erze; Josef Ludwig über 
die Lagerungsverhältnisse beim 7-ten Lauf des Karlschachtes.
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AMTLICHE MITTHEILUNGEN AUS HER K. U. GEOLOGISCHEN
ANSTALT.

Programm der geologischen Detailaufnahmen für 1888. Die kgl. ung. geolo
gische Anstalt setzt auch im laufenden Jahre ihre speciellste Aufgabe, die detail- 
lirte geologische Aufnahme und das Studium der geologischen Verhältnisse unseres 
Landes fort. Laut dem von der Direction der kgl. Anstalt entworfenen und vom hohen 
Ministerium für Landwirtschaft, Industrie und Handel mit Erlass vom 17. Mai 
1888, unter Zahl 24,647 gutgeheissenen Programme gruppirt sich des Personal 
der kgl. Anstalt wieder in zwei Sectionen, um im Anschlüsse an das in den vor
hergehenden Jahren begangene Gebiet, die geologischen Detailaufnahmen fort
zusetzen.

Der nördlichen Section, deren Leiter der kgl. Chefeeologe Herr Dr. Ivael 
Hofmann ist, gehören folgende Herren an : Der kgl. Sectionsgeologe Dr. Julius 
Pethö, der kgl. Hilfsgeologe Dr. Theodor Posewitz, Professor Ludwig v. L öczy 
und der Privatgeologe Dr. Thomas Szontagh, und werden dieselben in den Comi- 
taten Máramaros, Szilágy, Szatmár, Bihar und Arad thätig sein, u. zw. wird

Herr Dr. Karl H ofmann seine Untersuchungen entlang der Sebes-Körös auf 
den noch unbesucht gebliebenen Blättern Co1Z<̂ xvii (1 : 75,000 m.) und den 
südlich benachbarten fortsetzen:

Herr Dr. J ulius Pethö wird südlich von diesem Gebiete entlang der Fehér- 
Körös auf dem Gebiete des Blattes z.°vALCol- XXVI.

Herr Ludwig Loczy davon noch südlicher, entlang der Maros die östliche Hälfte 
des im Vorjahre begonnenen Blattes Cof°xxvi. fortsetzungsweise aufnehmen ;

Herr Dr. Theodor Posewitz wird das Studium der Umgebung von Kőrös
mező (Com. Máramaros) fortsetzen;

Herr Dr. Thomas Szontagh ist berufen, die schmäleren Streifen des Ge
bietes der Comitate Szatmár, Szilágy und Bihar zu cartiren, die infolge des ver
schiedenen Schnittes der älteren Blätter von 1 : 144,000 und der neueren von 
1 : 75,000 mit Berücksichtigung der letzteren, der Ergänzung bedürfen; um in 
nächster Zukunft zur Publication gebracht werden zu können.

Die südliche Section ward ihre Thätigkeit im Comitate Krassó-Szörény fort
setzen, Leiter derselben ist der kgl. Chefgeologe Herr Ludwig v. Both, der haupt
sächlich auf dem Blatte und auf dem südlich benachbarten, in der Um
gebung von Steierdorf-Oravicza seine Aufnahmen fortsetzen wird. Die übrigen 
Mitglieder dieser Section u. zw.

der kgl. Hilfsgeologe, Herr Julius H alaváts wird die Umgebung von Vaskö- 
Dognácska, Blatt - ^ -nex̂ y und

der kgl. Hilsgeologe, Herr Dr. F ranz Schafarzik die Umgebung von Her
kulesbad in östlicher Richtung bis zur rumänischen Grenze nämlich die Blätter
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cof'xxvii un<̂  Ĉe nordöstliche und südöstliche Ecke des westlich benachbarten 
aufnehmen.

Innerhalb dieser Section wird neben der Inspicirung der Detailaufnahmen auch 
der kgl. Director Herr Johann Böckh in der Umgehung von Szászka-Moldova auf 
den Blättern Zcoi rav thätig sein. Ihm wird sich, wie wir mit Vergnügen verneh
men, Herr Andor v. Semsev anschliessen, tlieils um an einigen wichtigeren Fund
orten des Gebietes Grabungen zu veranstalten, theils um seine dortigen Studien 
fortzusetzen ; schliesslich wird

der kgl. Bergrath Herr Alexander Gezell, der Montanchefgeologe der Anstalt, 
mit der Begehung des Gebietes südlich von Kremnitz und zwar zwischen Sváb
falu und der Mündung des Kaiser Ferdinand-Erbstollen die Aufnahme des Erzge
bietes von Kremnitz beendigen.

Die Mitglieder der Anstalt begeben sich mit einem offenen Begleitschreiben 
des hohen Ministeriums für Landwirthschaft, Industrie und Handel auf ihr Auf
nahmsgebiet ; ausserdem wurden die betreffenden Behörden, sowie auch die kgl. 
ung. Gensdarmeriecommanden von der Exmission verständigt.

Geschenke. Als ein schönes Zeichen des sich immer mehr steigernden Inter
resses für unsere Anstalt betrachten wir es, dass die in unserem Lande gefun
denen und uns näher interessirenden Gegenstände von den Betreffenden unserem 
Landesinstitute übergeben werden, wo sie in den Museen niedergelegt, conservirt 
und so zum öffentlichen Eigenthum werden. Auch im laufenden Jahre ver
mehrten sich auf diese Weise unsere Sammlungen. Unter den eingelangten 
Geschenken ist nicht nur des Datums des Einganges wegen, denn es ist sozusagen 
ein Neujahrsgeschenk, sondern auch seiner Wichtigkeit halber an erster Stelle das 
Geschenk des Ingenieurs Herrn Béla Zsigmondi zu nennen, nämlich die Proben 
und die ans Tageslicht beförderten organischen Beste des im Vorjahre bei Szegedin 
gebohrten artesischen Brunnens. Von den letzteren ist das Bruchstück des recht
seitigen Kiefers eines Bibers (Castor) zu erwähnen. Dasselbe stammt aus der Tiefe 
von 252 Meter und enthält zwei Backenzähne und die Wurzel eines Schneide
zahnes.

Herr Prof. Ludwig v. Loczv erfreute unsere Anstalt mit einer schönen Serie 
von Schädeln und Kiefern des altalluvialen Kindes (bos), welche bei Gelegenheit 
der Körös-Regulirung gefunden wurden.

Der Landes-Forstverein überliess unserem Museum gefälligst ein bei Vin- 
kovcze in der Drau gefundenes Schädelbruchstück von Cervus alces foss., an wel
chem das Geweih sich befindet.

Budapest, am 4. Juni 1888.

u
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NYILVÁNOS NYUGTATÓ.

A z 1888. április 1 -tö l jun iu s  30-ig bezárólag.

Alapítványi kamatot fizettek: Dr. Mágócsy-Dietz Sándor (10 forint 
1887—8. évre) és dr. Pethő Gyula Budapesten.

Tagsági díjukat fizették 1887-re : Dr. Szterényi Hugó Aradon és Wald- 
herr József Yerseczen.

Tagsági díjukat fizették 1888-ra: Budapestiek: Adda Kálmán, Bakos 
János, Déry Mihály, Franzenau Ágoston, Gianone Adolf, Halaváts Gyula, dr. Hof
mann Károly, dr. Jurányi Lajos, Kozocsa Tivadar, Nagy László, dr. Nendtvich 
Károly, Paszlavszky József, Rennert Gyula, T. Roth Lajos, Scherffel Gusztáv, 
Szécskay István, Wallenfeld Károly, dr. Wágner Jenő, Wettstein Antal, Wittinger 
János.

Vidékiek : Baczoni Albert Kassán, Burány János Esztergomban, Búza János 
Sárospatakon, Dérer Mihály Libetbányán, Eichel Lipót Aninán, Gotthárd Jenő He- 
rényben, Gy. Gyürky Gyula Doroghon, Haala József Doroghon, Hellvig Nándor 
Körmöczbányán, Hesky János Zalatnán, Kantner János Borszéken, Kremnitzky F. 
J. Yerespatakon, Maderspach Antal Resiczán, Mészáros Gyula Nagybányán, Miháldy 
István B.-Szt.-Lászlón, Nyirő Béla Sugatagon, L. Oelberg Gusztáv Zalatnán, Okoli- 
csányi Béla Akna-Szlatinán, Plainer Ferencz Jászón, Pocreanu György Vaskövön, 
Poor János Nagy-Kanizsán, Starna Sándor Úrvölgyön, Süssner Ferencz Rézbányán.

Magyarországon kívül lakók : Bornschegg Keresztély Tergisten, Schröcken- 
stein Ferencz Brandeislban. • -

Oklevéldijat fizetett: Haala József Doroghon.
Előfizető díjat fizetett: Kir. kath. főgymnasium Szatmáron.
Kelt Budapesten, 1888 junius 30-án.

Dr. S t a u b  M ó r ic z ,
első titkár.

C z a n y u g a  J ó z s e f ,
pénztáros.
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27. A Magvarlioni Földtani Társulat 1852—1882. évi összes kiadványainak 

betüsoros tartalommutatója. — (General-Index sämmtlicher Publi-
cationen der Ung. Geol. Gesellschaft von den Jahren 1852—1882) 1 « — «

28. Geologisch-montanistische Studien der Erzlagerstätten von Rézbánya
in S. 0. Ungarn von F. Posepny. 1874 ...  ... .. .  .. .  .. .  . . .  3 « — «

29. A selmeczi bányavidék ércztelér-vonillatai. (Die Erzgänge von
Schemnitz und dessen Umgebung). (Szinezett nagy geológiai tér
kép). Geolog, mont. Karte in Grossformat .. .  . . .  . . .  . . .  . . .  5 « — «

30. Selmecz környékének geológiai viszonyai. Dr. Szabó József. 1886. — « 50 «
31. A budapesti országos kiállítás VI-dik csoportjának részletes katalógusa.

Bányászat. Kohászat. Földtan. 1885. — (Budapestéi’ Landes
ausstellung. Specialkatalog der VI-ten Gruppe. Geologie, Bergbau
und Hüttenwesen) .. .  . . .  . . .  . . .  . „  . . .  — — — — « 20 «

32. Kurorte von Ungarn. Dr. Kornél Chyzer. 1885 ...  . . .  ... — — « 20 «
33. Les Eaux Minérales de la Hongrie. 1878 — — — — — — — « 10 «
34. Egy új Echinolampas faj. Dr. Pávay Elek ...  — — — — — « 10 «
35. Kolozsvár és Báníi-Hnnyad közti vasútvonal. Dr. Pávay Elek— — — « 10 «
36. Évi jelentés. Magyar kir. Földtani Intézet. 1883. — (Jahresbericht

der K. Ung. Geologischen Anstalt. 1883)-.- — — — — — 1 « — «
37. Jahresbericht der K. Ung. Geologischen Anstalt für 1884—, —____ 1 « — «

CDAWI/I IM-TADCIII AT MVOMnÁ IAF R A N K U N - T Á R S U L A T  N Y O M D Á J A .


