
IRODALOM.200

IRODALOM.

(30). A  m a g y a r  kir. F ö ld tani Intézet É vi Jelentése 1889-ről. Budapest 1890.
162 oldal.

Mellőzve az e jelentés első részét képező «Igazgatósági jelentést», melynek 
tartalma nagyobbára m ára «Földtani Közlöny» hivatalos rovatában közöltetett; 
áttérünk a jelentés Il-ik részére, a «Felvételi jelentésekre».

1. Néhány adat a Kodru-hegység geológiájához.
Dr. P e t h ö  GíULÁ-tól.

A Kodru-hegység legmagasabb tömege, az Izói-gerincz környékén a következő 
geológiai képződmények fordulnak elő:

I. Réteges, eredetileg ü ledékes ( ka th o g én ) kőzetek.
1. Phyllit; a területnek csak kevés pontján, s azok sem typusos előfordulások.
2. Vörös és zöld agyagpala és vékony réteges quarzhomokkö (Rothliegend; 

alsó diasz).
3. Quarzithomokkő (Grödeni homokkő; alsó diasz)/
4. Dolomitos mész és dolomit (? Felső triász).
5. Liasz-mészkő, különféle módosulatokban.
6 . Pontusi agyag, márga és homok.
7. Magashegyi Kodru-kavics (Felső pontusi, részben ó-alluvialis lerakodások).
8 . Diluvialis kavics és agyag; terra rossa. A monyászai diluvialis bar

lang-üreg.
9. Alluvium.

II . Tömeges erup tiv  és réteges, de eredetileg anogén kőzetek.
10. Muskovit-gránit; a területnek kevés pontján, de typusos minőségű.
1 1. Felsit-porphyr (quarzporphyr) különféle módosulatai.
12. Porphyr- és porphyrit-tufák eredeti és elegyedett lerakódásai.
13. Diabas és diabas-zöldkö.
14. Diabas-tufák különféle változatai.
15. Pyroxen-andesit (Hvpersthen-augit-andesit) kitörés láva-anyaga.
16. Pyroxen-andesit-tufák (Hypersthen-augit-andesit-tufák), pehtes, brec- 

ciás, conglomerátos és tömbös rétegei.
A hegység alapját phyllit- és muskovit-gránit képezi, de ezek csak igen kevés 

ponton bukkannak a felületre. A főtömeget agyagpalák és palás homokkövek teszik, 
melyek mellett felsitporphyr tufáival és diabast-ufák is jelentékeny szerepet játsza
nak. Monyászától K-re és EK-re a triasz-meszek és dolomitok uralkodnak. A szar- 
máta-mész és márga, pontusi márga és homok, Kodru-kavics és ezeknek takaróját 
képező diluvialis kavics és sárga agyag csak az Izói-gerincz Ny-i és DNy-i tövében 
a Fehér-Kőrös felé leereszkedő lejtősíkon fordulnak elő. Az Izói-gerincz keleti 
lejtőjén az idősebb képződményeket terra rossa-szerű sárgás vöröses agyag borítja.

(148)

fcUGVffi

KQWYBÉft



IRODALOM. 201

2. Geológiai tanulmányok Nagy-Várad, a Püspök- és Felixfürdők környékén 
valamint a Sebes-Kőrös bal partján Krajnikfalvától Nagy-Váradig húzódó

hegység dombvidékén.

Dl\ SZONTAGH TAMÁS-tÓl.

A részint hegyes, részint dombos és részint az Alföld rónaságához tartozó 
felvett vidéken a következő geológiai képződmények fordulnak elő:

1. Liasz, alsó, közép és felső lerakódásai a Sebes-Kőrös bal oldalán húzódó 
hegységben. A közép liasz quarzitos mái*gapaláiban és glaukonitos márgákban a 
kövületek is elég gyakoriak ; az alsó liasz quarzitos homokkövei közt pedig több 
helyen hatalmas agyagbetelepülések észlelhetők.

2. Kréta, a) Requienia-mészkö, a Sebes-Kőrös bal oldalán, azt a kiemelkedő 
s meredek oldalú hegységet képezi, a mely Rákosdtól Kőaljáig vonul és a magas 
Somlyóhegyet, melynek tövében a püspöki fürdő meleg forrásai fakadnak, b) Felső 
kréta: Gosaurétegek, márgás, homokos agyag és homokkő alakjában néhány ponton 
Kis-Kér hegységtől nyugatra az előbbeni képződményt borítják; bennök különösen 
korállmaradványok fordulnak elő.

3. Ortho klas-quarztrachyt és perlitje ? Kalota felé a requienia mészhez 
támaszkodólag egy húsveres és barnás alapanyagú eruptiv kőzet észlelhető, mely
ben 1 mm-nyi quarzkristálvkák láthatók kiválva. E szép kőzet felett vékony 
padokban üveges, fluidal szövetű perlit látható.

4. Neogén. Izsópallaga és Kőalja hegységek közt és egyes foltokban Somlvó- 
hegv körül mutatkozik.

a) Felső mediterrán ? Kőaljától DK-re a Koszta-Petrisilor aljában fehér, 
márgás tufák fordulnak elő, melyeknek szerves zárványaiból ezen üledék felső 
mediterrán korára lehet következtetni.

b) Szarmátarétegek, többnyire oolithos, márgás mészkövek, agyagmárgák 
és részben diatomás pelitek alakjában Kegyek és Borostelek, Kőalja és Izsópallaga 
közt bukkanak itt-ott a felületre.

c) Pontusi emelet, laza homok, homokkő, agyag a mészkő aljában Izsó
pallaga és Kőalja környékén, Kardó, Betfia és Szt.-Elek községek környékén 
fordulnak elő.

5. Diluvium. Az Alföld szegélyéhez tartozó halmos és sík területeket, vala
mint N.-Várad és Izsópallaga közt a terrászos s dombos vidéket általában véve a 
diluvium borítja. Ez a képződmény tulnyomólag agyagokból áll, melyekhez helyen- 
kint kavics is csatlakozik. Esküllőtől D-re «La-Krucse»-nál a krétakori mészkő 
repedéseiben édesvizi mészkőlerakódások is előfordulnak.

6 . Alluvium. A sík területek többnyire új alluviummal vannak borítva, 
helyenkint azonban ó-alluviumra is bukkanhatni.

3. Jelentés a kolozs-bihari hegység Vlegyásza hegy vonulatában 
1889. évben végzett részletes geológiai felvételeimről.

D r . P r im ic s  G y ö r g y -tő i .

E teijedelmes hegységben, mely túlnyomóan harmadkori eruptiv kőzetek
ből áll, a következő geológiai képződmények is előfordulnak:
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1. Alluvium egyfelől mint a folyóvizek kavics és iszap lerakódásai, másfelől 
mint a völgyek oldalait alkotó kőzetek máladékainak hordalékai főleg a Drágán- és 
a Székelyóviz völgytágulatainak ártereit borítják.

2. Diluvium, mint laza conglomerat, mely főleg a trachytos kőzetek kavicsai
ból áll, Sebes-Kőrös bal oldalán Csúcsa és N.-Sebes közt, a mostani folyóvizek 
szintje felett mintegy 1 0 0  m magasságban a hegyek párkányait egyes foltok 
alakjában borítja.

3. Kréta, gosaurétegek. Ezek az üledékek a)  Vlegyásza déli lábánál és 
Piatra alba közt szennyes kékes szürke és sárgás, finomabb durvább, iszapos, 
csillámos homokkő kőbelekkel és lenyomatokkal és alárendelten kékes barnás 
palás agyag alakjában, a dacit és a jurakori mészkő közé ékelve fordulnak elő. 
b) A Drágánvölgy közepe táján és baloldalán Sebespatak, illetőleg Pipilisel és 
Gyálu Kapri közt, az előbbenihez hasonló petrographiai kifejlődésben a lankás 
hegyhátakat borítja. Ezen üledékeknek mélyebb rétegei a Sebespatak medrében 
igen jól vannak feltárva ; a hol alulról fölfelé a következő rétegsorozat megfigyel
hető : 1. Sötét barna szinü, finom, tömött agyagmárgák, néha palás szerkezettel;
2. finomszemű, szürke homokkövek; 3. sötét barna, igen finom szenes palák;
4. szürkés, középszemű homokkő padok váltakozva vasérczveséket tartalmazó 
agyagpalákkal. Ezen üledéksorozatnak alsóbb rétegeiben a gosaura jellemző kövü
letek főleg acteonellák és hippuritek bőven fordulnak elő. c) A Drágánvölgy alsó 
részében, a keskés-lunkai szoros táján, a völgy mind a két oldalán találhatok még 
krétaüledékek ; a szoros bal oldalán a verrucano conglomerátot glaukonitos homok
kövek borítják, Lunka Vlegyásza felőli oldalán pedig pár ponton sötét színű márga, 
és piszkosbarna, finom, iszapszerű agyagos-homos üledékek vannak rátelepülve a, 
conglomeratokra.

4. Jura, titkon (? )  üledékek. Ide számíttatnak főleg Oncsásza környékén 
feltűnő, fehér szirtek alakjában előforduló mészkövek.

5. Liasz. Főleg Oncsásza környékén foglal el nagyobb területet. Egyes rögei 
előfordulnak még Vlegyásza déli oldalán a Valea-szaka és a Valea-arszaban. 
Oncsásza vidékének egyes pontjain, jellemző kövületekkel, a liasznak mind a három 
tagja, az alsó, közép és a felső liasz is található.

6 . Diasz. a) Quarzitok és quarzitos homokkövek. Mint finomszemtí, szürkés- 
fehér és ezeknek elquarzitosodott módosulatai a Drágán és Jádvíz közti víz
választóján Balatunk, Gyalu-Szkorosetuluj és Fericsel pontokon kisebb teijedelmű 
foltok alakjában közvetlenül a csillámpalákon nyugosznak és helyenkint fölfelé 
átmennek a durvább congiomerátba. Oncsásza vidékén több ponton bukkantak 
a felületre, b) Verrucano tarkaszinű durva conglomerat alakjában, a Drágánvölgy- 
ben Kecskés Lunka bulzuluj közt igen festői sziklacsoportozatokat képez. Kisebb- 
nagyobb foltokban Oncsásza környékén is több ponton található.

7. Tertiär eruptiv kőzetek. A felvett terület kimagasló hegytömegeit a har
madkori eruptiv kőzetek képezik, melyek egymással összefüggően felette nagy 
területet borítanak. Túlnyomó köztük a különböző szövetű dacit, mely a tulajdon- 
képeni Vlegyásza vonulatot alkotja (Vlegyásza, Vurvurásza, Botyásza, Pojén stb.); 
melléje kisebb hegyalkotó szereppel csatlakozik az andesit, mely a dacit déli szélén 
képez kisebb hegyvonulatot.

8 . Tertiär eruptiv brecciák és conglomerátok. Vlegyásza DK-i oldalán a
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mélyen bemosott patakokban, továbbá Drágán bal oldalán Huncsel és Magúra 
Eosiani közt a hegygerinczen oly törmelékes lerakodások fordulnak elő, melyek 
a szomszédos üledékek (homokkő', kristályos pala, mészkő stb.) törmelékei közt, 
a harmadkori eruptív kőzetek darabjait is tartalmazzák, és helyenkint e törmeléket 
tracliytos anyag tartja össze.

9. Régibb kristályos tömegkőzetek. A Közép-Drágánvölgy egyes pontjain: 
Lunkánál, Dárapatak torkolatánál, Zerna patakban és torkolatától kezdve Kencz. 
patakig, továbbá Jádpatakban Biharfüred mellett részben üledékekkel vagy har
madkori eruptív kőzetekkel elborítva, idős, teljesen holokristályos kőzettömzsök 
fordulnak elő', melyek egyes pontok szerint részint a gránithoz, részint a gránito- 
porphyrhoz és a mikrogránithoz és részint a diorithoz számíthatók.

10. Archái kristályos palák. Az eruptiv hegytömböt északi, déli és délkeleti 
oldalain a kristályos palák határolják, melyek főleg csillámpalákból, gnájszból és 
alárendelten amphibol-palákból állanak.

4. Fehér-Tisza területe. Jelentés az 1889. évi földtani részletes fölvételről»

D l’. POSEWITZ TlVÁDAB-tÓl.

A vidék földtanilag nagyon egyhangú. Túlnyomók rajta a kevésbbé változó
krétakori és az oligoczén lerakodások; ezek mellett csekély elterjedéssel kristályos 
palák, diasz-üledékek és a triászhoz számítható mészkövek is előfordulnak ott.

1. Kristályos kőzetek. A kristályos palák (csillámpalák) mint egyik nyúlványa 
a Bukovina és Máramaros határán emelkedő kristályos tömegnek, a területnek 
csak csekély részét foglalják el. E kőzetek alkotta hegyek kiváló magasak és 
meredek lejtőjűek.

2. Diasz és triaszbeli kőzetek (határképző kőzetek). A kristályos palákat 
észak felől többé-kevésbbé összefüggően quarzbrecciák, quarzconglomerátok, vörös 
homokos palák és szétszórtan csekély terjedelmű fehér vagy szürkés fehér mészkő- 
szirtek határolják. E kőzetek képezte hegylejtők meredekebbek mint a környék 
magaslatai. Támaszkodva PAUL-nak a Bukovina területén tett észleleteire, Paul az 
analógia alapján e kőzetek közül a quarzitbrecciákat, a quarzconglomerátot és a 
vörös homokos palát verrucanónak tekintvén, a diaszhoz számítja, az ezzel szom
szédos mészkőszirteket pedig triaszbelieknek tartja, kormeghatározásra biztos 
adatokhoz jutni nem lehetett.

3. Krétaképletek. E képződmények a felvett terület java részét foglalják e l; 
petrographiai tekintetben két csoportot képeznek : alsó palás és felső homokköves 
csoportot. Jellemző reájok az egyöntetűség és a rétegzavarodás; minthogy kövületeket 
nem tartalmaznak, koruk biztosan meg nem határozható ; az eddigi felfogás szerint 
a mélyebb palás üledékek alsó krétának, a fedő homokos lerakódások pedig felső 
krétának tekinthetők.

4. Oligoczén korbeli kőzetek. Az ország határát képező Cserna-hora hegy* 
lánczot java részben oligoczén lerakódások alkotják, melyek közt petrographiailag 
két csoport különböztethető meg: alul a palás, felül pedig a homokos lerakódások 
vannak túlsúlyban; a palák zöld vagy vöröses színűek, a homokkövek pedig több
nyire conglomerátosak.
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5. Diluvium és alluvium. E lerakódások görgeteg, durva homok és agyag 
alakjában a Tisza völgytágulataiban sokszor terrászokat képezve, fordulnak elő.

6 . Glacial tünemények. Az egykori gletscherek nyomait főleg a Cserna-hora 
hegység délkeleti részeiben észlelhetni. E havas északkeleti oldalán három oldal 
felől meredek falakkal környezett amphitheatrumszerű katlan látható, melynek 
fenekén a kőhalmaz közt egy kis tengerszem létezik. Glecsernyomok morénák stb. 
alakjában egyébiránt számos más ponton is kimutathatók.

5. Krassó-szörényi hegység Ny-i része Majdán, Lisava és Stájerlak 
környékén. (Két szelvénynyel.)

T. B o th  LAjos-tól.

E területen a paláozoos és a mezozoos üledékek és a trachyt fordul elő.

I. Paläozoos lerakódások  (diasz).
Ezek három párhuzamos vonulatban jutnak a felületre : A legnyugotibb 

vonulat üledékei a kristályos palák határán áthajolt településben vannak. 
E  vonulat a csiklova-oraviczai vonulat irányába esik és északi folytatásának 
tekinthető; szélessége és egyúttal vastagsága átlag 335 m. Petrographiai tekin
tetben ezek az üledékek részint téglaveres és zsugorodott, vagy csillámos, vörös, 
szürke, quarzhomokkő, részint arkozás barna, durvaszemű conglomeratos homokkő, 
melyek szürke, kékes- és violaszürke, vöröses-sárga és vörös palákkal, vagy csillá
mos palás homokkővel váltakoznak. Másutt az üledéksorozat ez: Chloritospala 
morzsákot, földpátot és kevés fehér csillámot tartalmazó quarzhomokkövek, rajta 
vörös, finom, csillámos-homokos palásagyag és ezen arkozás quarzhomokkő. 
A második vonulat az elsőtől K-re esik és tőle mintegy 1,25 km széles mószkőöv 
által van elválasztva. Ezek az üledékek itt szürke, barna és vöröses kemény és 
mállásnak indult, valamint egészen porhanyó csillámdús homokkövek és vörös, 
palás agyagok. A 482. számú vasúti őrház közelében a tarka homokkő fedőjét 
képező, vörös, sárga és kékes szürke palásagyag homokkővel váltakozik; e szürke, 
csillámos homokkő telve van szenesedett növénymaradványok foszlányaival. 
E  növénylenyomatok közül cordaites s p . (?) pterophyllum, Odontopteris obtusi- 
loba N etjm . és Walchia piniformis S c h l o t h . s p . ismerhető fel. E  növénymarad
ványok az illető üledékeknek alsó diasz korá mellett tanúskodnak. A harmadik 
diaszkorú lerakódások képezte vonulat Stájerlak vidékén fordul elő. E vonulat 
rétegei nyerget képeznek. Petrographiailag szürke kompakt agyagkőből állanak, 
mely sok algaszerű növény maradványt ( Spongillopsis dyatica) tartalmaz; ez alatt 
tarka homokkő vagy conglomerát következik, mely utóbbi quarz és gnájszdarabokat 
zár magába.

II. Mezozoos lerakódások.

1. Liaszkorú rétegek. E rétegcomplex mélyebb osztályát a homokkő 
képezi, melyre bitumenes palás agyag van rátelepülve. A homokkő, mely lefelé 
színben és szövetben igen változik, sokszor kaolinos anyaggal összekötött conglo- 
meratokba is átmegy, palás részeiben fogyatékos növénymaradványok is előfordul
nak. A homokkő alsó határán, a diaszkorú agyagkő felett 55 cm vastag szénlencse
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találtatott. A liaszüledékek e területen is, nehány ponton 80 cm egész 1 m vastag 
széntelepeket tartalmaznak.

2. Barna jura-rétegek, a) Stájerlaknál a liaszpalákra rátelepülve sárga és 
kékes szürke, lágy, sokszor csillámos-homokos, palás agyag vagy márgás agyag 
fordul elő, melyben jellemző kövületek : Neaera Kudei'natschi St u b , és Cuculaea 
inaequivalvis Goldf. találhatók, b)  E neaera-rétegekre, más kövületekrmellett Grg- 
phaea calceola Q u e n s t . jellemezte rétegek vannak rátelepülve. Ezek az Aninára 
vezető úttól DNy-i irányban, vékony szalag alakjában egészen a Ninis-völgy jobb 
lejtőjéig követhetők; de másutt is a diasz vonulat mentén találhatók. Tilva-Panur 
K-i lejtőjén a callovien-rétegek alatt kemény, világos sárgás szürke és kék márgás 
mészkő van betelepülve, melynek vastag padjai vékony táblás márgával váltakoz
nak. Ez grypbaeák mellett pecteneket és posidomyákat tartalmaz. Erre hasonló 
kövületekkel kék és sárga vékony réteges márga következik. Ilyen lerakódások az. 
Og.-Natra jobb lejtőjén is találhatók, ezek is jellemző kövületeket tartalmaznak. 
E lerakódások számos más helyen is előfordulnak, bennök helyenkint fogyatékos 
növénymaradványok is vannak, c) A gryphaea-rétegek fölé szaruköves bitu
menes mészkő és márgalerakódások következnek, melyek a callovient képviselik. 
E rétegek szétszórtan fordulnak elő. A szürke likacsos szarúkőben Pentacrinus 
pentagonalis G o l d f . és egy pinna-faj találtatott. A mészkőben és márgában 
ezeken kívül Pecten cingulatus Phill., rhynchonéllák, pentacrinusok, belem- 
nitek, ostreák stb. is előfordulnak.

3. Yalm-mészkö és márga. Ezek a képződmények alkotják Kirhoie, Tveus, 
Kerpenis-mare, valamint a Kostur, Tilva-Stefán, Lacu-Toni. Tilva-Dobrea feltűnő' 
meredek sziklavonulatait, a stájerlaki úttól délre pedig számos, dolina jelölte terü
leten lépnek a felszinre. Helyenkint fogyatékos ammonitek, pectenek és belem- 
nitek, ostreák és brachiopodák is szétszórtan előfordulnak benne.

I I I .  T raehyt.
A csiklóva-oraviczai trachytvonulat észak felé e tei'ületen részint a kristályos 

palákban, részint e palák K-i határán folytatódik egyes rendkívül szétszórt kitörések 
alakjában. Az üde kőzetek quarz mellett biotitot és amphibolt tartalmaznak a zöld
köves állapotban levők pedig ezeken kivül pyritet, chalkopyritet, olykor galenitet is.

IV. Mésztufa.
E lerakódás a bejárt területen alárendelt apró foltokban több ponton fordul 

elő. Majdántól K-re a Valea-Kuptore kezdetén kis plateau-t képez, melyen három 
emeletet lehet megkülönböztetni, melyek az anyag szövetében különböznek egy
mástól. E mésztufákban falevelek lenyomatai: Vagus, carpinus, Corylus Avellana, 
valamint füvek, továbbá édesvízi csigák : Helix pomatia, Cyclostoma elegáns stb. 
vannak bezárva.

6. Jelentés az 1889. évben Bogsán környékén eszközölt részletes földtani
felvételről.

H.ALAVÁTS GíULÁ-tÓl.s
A felvett területen, mely alacsony hegyvidéket képez, a következő geológiai 

képződmények fordulnak elő:
( 1 5 3 )
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1. Kristályos palák. A krassó-szörénymegvei délről északfelé húzódó kristá
lyos palavonulat e területen véget ér. I tt a chloritos, zöld palák, chloritos phyllit, 
uhloritpala, chlorit-gnájsz játszanak uralkodó szerepet; alárendelten a granulit és 
a biotit-gnájsz is előfordul.

2. Kristályos pala conglomerát (Carbon). A kristályos pala területén túl 
azok fedőjében carbonkori üledékek jelentkeznek. Ezek részint palák és homok
kövek, részint durva ökölnyi, hordónyi kristályos pala darabjaiból álló conglo- 
merátok. Ez utóbbiak többek közt a Resiczára vivő út mellett, a vasúti állomással 
szemben feltűnő, meredek és magas szirtcsoportozatokat képeznek.

3. Kristályos mész ( Felső-jura). A 27 km-nyi hosszú kristályos mészkő- 
vonulat e területen az Ogatu-magúidban éri el legészakibb végét. E mészkő kristá
lyos palán nyugszik és úgy látszik egy törési vonal irányát követi. Korára nézve a 
legvalószinűebben tithonnak vehető ; erre utalnak a szórványosan előforduló fogya
tékos kövületek is. Az elváltozását, átkristályosodását a szomszédos trachyt okozta.

4. Erczes contact-képződmények. A kristályos mészkővel kapcsolatosan 
érczes contact-képződmények jelentkeznek, oly módon, hogy a mészkő egyes rögeit 
fogják körül; ezek legbővebben azokon a pontokon fordulnak elő, a hol a mész
követ a trachyt töri keresztül.

5. Trachyt. A krassó-szörényi hegység Ny-i szélén jelentkező trachyt, mely 
Dognácska D-i végén kezdődik és E-felé vonul, Moravicza patakon túl is tovább 
terjed; Német-Bogsán egy része is rajta fekszik. Román- és Német-Bogsántól E ra 
■emelkedő hegyek majdnem teljesen trachytból állanak. Berzávától délre a trachyt 
a térszin mélyebb részeit foglalja el, északra pedig legömbölyített hegyhátakat 
formál. A kőzet mindenütt többé-kevésbbé málott. Petrographiailag még nincsenek 
behatóan átvizsgálva.

6 . Lajtamész ( Neogén). Raffnától DK-re a Valea-vermikuluj jobb oldalán 
közvetlenül a trachythoz települve fordul elő ez az üledék egy foltja. A mészkő 
részben porlékony, fehér szinü, sok lithothamniumon kivül korállokat, tüskebő'rűeket, 
■csiga- és kagylóhéjakat stb. tartalmaz, de többnyire meg nem határozható állapot
ban. Erre az üledékekre pontusi homok van rátelepülve.

7. Szarmáta (? ) kavics ( Neogén). Német-Bogsántól D-re, Pojána-Vertopon 
380 m magasságban, tetemes vastagságú kavicslerakódás fordul elő a kristályos 
mészkövön és a kristályos palákon. Ez javarészben kavicsból áll, mely között 
homok és hordányi hömpölyök láthatók. A homok trachytdara és apró quarz, 
u kavicsok közt a kristályos palák összes változatai, quarzpala, quarzit, kristályos 
mészkő, gránátszikla, magnetit, haematit és trachyt legömbölyített darabjai talál
hatók. A vasérczek jelenleg a bányászat tárgyát képezik.

8 . Pontusi homok (Neogén). E képződmény a Moravicza patak jobb partján, 
a Berzanavölgyben és Raffnánál több ponton fordul elő. A homok itt fehér vagy 
sárga szinű, helyenkint kissé összeálló, vagy agyagos vagy trachytmurvás, sőt a part 
közelében kavicsos is.

9. Babérczes sárga agyag (Diluvium). A neogén üledékeket sok helyen 
babérczes és márgaconcretiós sárga agyag borítja, mely leginkább a dombok tetejét 
foglalja el, olykor 250 m magasságban is.

10. Aradmány ( Alluvium). A jelenkori üledékek a Berzava folyó és beléje 
szakadó patakok árterén fordulnak elő, durva kavics és homokos agyag alakjában.
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7. Adatok a Csernavölgy geológiájához. Jelentés az 1889. évi részletes 
földtani felvételről. (Három szelvénynyel.)

Dr. SCHAFARZIK FERENCZ-tŐl.

A Csernafolyó és a magyar-román határ közti hegyvidéken a következő 
geológiai képződmények találhatók:

A ) Réteges kőzetek
1. Kristályos palák :

a)  Első vagyis alsó csoport;
b)  Második vagy középső csoport;
c)  Harmadik vagy felső csoport.

2. Diaszverrucano.
3. Rhát-liaszquarzithomokkő.
4. Fekete liaszpalák.
5. Jura mészkövek.
6 . Diluvialis kavics és mésztufa.

B) Eruptiv tömegkőzetek:
1 . Gránit.
2 . Porphyrok.
3. Diabas és diabastufák.
A terület tektonikájában a kristályos palák játszanak uralkodó szerepet, 

képezvén az egész hegységnek alapvázát.
A kristályos palák alsó csopoi’tját képezik: Öregszemű gránitos gnájsz, 

durvább aplitos gnájsz, pegmatit lencséket tartalmazó gnájsz, durvább amphi- 
bolitok és amphibol-gnájszok. csillám-gnájszok és csillámpalák. A harmadik, vagy 
legfiatalabb kristályos palák csoportját képezik: Aprószemű zöldes vagy aplitos 
gnájszok, sericites, chloritos palák, phyllitek igen ritkán pegmatitos kiválással, 
kisebb quarz- és kristályos mészkőtelepek. A harmadik csoport palái az első csoport
beli palák képezte hegyvonulatok közé vannak szorítva, mintegy árokba be vannak 
süppedve. A második kristályos palák csoportját képezik, majdnem kizárólag fehér 
muskovitos cűllámpalák és alárendeltebben muskovitos gnájszok, melyekben 
helyenkint piros gránátot tartalmaznak. Itt-ott elvétve pegmatitos kifejlődés és 
amphibolit közfekvetek is észlelhetők köztük. A hegység szerkezete és a három 
kristályos palacsoport egymáshoz való viszonya a mellékelt szelvényen jól meg
érthető.

A kristályos palák alkotta vidékeken a következő eruptiv kőzetek fordulnak 
elő: Többé-kevésbbé vörös szinű biotit-gránit, melyben a vörös földpát gyakran 
hüvelknyi nagy, violás szinü porphyrok ; szürke szinű és biotit-porphyr.

A Cserna tektonikai hosszvölgye mentét egy sedimentvonulat kiséri, mely 
verrucano lerakódásokból,rhát-liaszkorú-quarzithomokkövekből fekete, liasz agyag
palákból és malm-mészkövekből áll. E sorozat fiatalabb üledékei, kivált a malm- 
mészkövek, a völgy mind a két oldalán szaggatott s magasra feltornyosuló, kopár 
szirteket alkotva, a Csernavölgyet ritka szép vadregényes vidékké teszik. A verru-
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cano-lerakódá6 ok : vörös agyagpalák és durva conglomerátok elterjedése nagyon 
korlátolt, csak itt-ott egyes foszlányokban fordulnak elő s többnyire a kristályos 
palákon vagy a grániton fekszenek.

A rhát-liasz-quarczitok szintén csak alárendelten fordulnak elő, és többnyire 
a mészköveknek feküjét képezik, valamint a többnyire vele társult liaszpalák is.

A diluvium alsó Cserna völgyének mind a két oldalán olykor tekintélyes 
magas terrászokat képez ; durva folyami kavicslerakódásokból áll, melyben egészen 
fejnagyságú darabok is előfordulnak.

A mésztufa mint forrásüledék elég gyakori; szétszórt, többnyire erosio által 
már megrongált foltokban fordul elő, oly helyeken, a hol többnyire jelenleg is 
források fakadnak.

8. A nagybányai érczbányaterület bányageologiai felvétele.
Gesell  SlNDOR-tól.

Történeti adatok. A szerző e fejezetben azon vidék bányászatának érdekes tör
ténetét tárgyalja, melyben a régi bányászati viszonyokra és magára a bányászatra is 
sok és értékes adat foglaltatik.

A bejárt terület földtani és a kereszthegyi bánya települési viszonyai.
A felvett területen, mely nyugotról keletre a foghagymási és fernezsolyi 

völgyek közt terül el, a következő kőzetek fordulnak elő: Amphibol-augit-trachyt, 
amphibol-augit-andesit, amphibol-quarz-andesit és telérquarzit pyrittel a telér- 
vonulat kibuvási felületén és végre még a zöldkőtrachyt vagyis amphibol-quarz- 
andesit zöldköves módosulata, az ú. n. zöldkő, mely nagy részt a telérek anya
kőzetét képezi. A terület D-i határának közepét a Kereszthegy képezi, mely zöldkőből 
áll. A foghagymási völgyben fölfelé haladva, szürke és vörös porphyros amphibol- 
trachyt fordul elő. A foghagymási és szt.-jánospataki völgyek közti vízválasztó 
egész hosszában amphibol-andesit különböző változataiból áll, melyek több ponton 
már el vannak kaolinosodva. A Szt.-Jánospataki völgy alsó részében normál augit- 
amphibol-trachyt látható. A Szomos-hegy főágazatát zöldköves orthoklas-quarz- 
trachyt képezi. A Ravaszpataki völgy jobb partján pyritdús trachyt-conglomerát 
található. A Magura-hegy és a kis-ravaszpataki völgy területén normál amphibol- 
andesit-trachyt fordul elő.

A kereszthegyi m. kir. bányamű települési viszonyai.
A Nagybánya mellett emelkedő Kereszthegy méhében e bányakerületnek 

jelenleg legdúsabb ércztelére a főtelér DNy-EK-i irányban vonul. E telér zöldköves 
orthoklas-quarz-trachytba van beékelve. Eme érczes kőzetet három oldal felül 
különböző andesitfajok, szarmáta és ponlusi üledékek környezik. A kereszthegyi 
teléreknél megkülönböztetik az önálló fotelért és az attól független társteléreket 
és a szintén önálló fekvő és fedő csóratelért. Említés tétetik még az ú. n. Zanda- 
telérről is. E telérek arany- és ezüstdúsak s ezüstérczeik fémtartalmú kénegek 
kisérete mellett mint koromércz és vörös ezüstércz fordulnak elő. Ólom kevés van 
bennök. A telérek tölteléke túlnyomóan quarz és csak helyenkint mészpát. A főtelér 
a magasabb szintekben több mellékágra oszlik s telérceoportot képez, melyből a 
«Kukuk» és a «Babtiszta» erek ismeretesek. A fedő a fekvő kőzettől agyagos Sahl- 
band által van elválasztva. A főtelér 2—5 m, a csóratelér pedig 1—2,5 m vastag.
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Szabad arany ritka. A telérek töltelékét képezik : Chalcedon, quarz, amethyst, melyek 
párhuzamos rétegeket képeznek. Ezekben az érez vagy finoman behintve fordul elő, 
vagy pedig finom hártyás ezüstkormot képez. A kereszthegyi telérek a mélyebb 
szintekben aranyban gazdagabbak, mint a felsőkben, a hol túlnyomó az ezüst. 
A foghagymásvölgyi József főtelér 11 —12 hóra szerint csap; vastagsága 1—2 m, 
tölteléke hasonló a kereszthegyi telérekéhez: chalcedon, amethyst, sejtes quarz, 
finom poros föld és agyag.

III. Egyéb jelentések.

1. Közlemények a m. kir. íöldtani intézet chemiai laboratóriumából.
K alecsinszky Sándor-íóI. (Negyedik sorozat.)

A laboratóriumban megelemeztetett: 1 . Gyergyó-Szárhegyi márvány, 2. rib- 
niki mészkő, 3. német-bogsáni mészkő, 4. feleki szén, 5. szt.-iványi rögös láva,
6 . szt.-iványi lepényszerű láva, 7. helvin Kapnikbányáról, 8 . Budapesten őrmező
réten előforduló keserű ásványos víz. Dr. P rimics György.

(31.) Tietze E .: D ie weissen Mergel des A g ra m er Gebirges. (Verhandlun
gen der k. k. geol. Beicksanstalt. Wien. 1891. XXV. p. 60.)

Kizárólag polemizáló czikk Kramberger-G orjanovic ellen a zágrábi hegy
ség präpontusi képződményei ügyében.* F ranzenau Á goston.

(32.) Asbóth Sándor : A  mesterséges k ryo lű h  és a flu o ra lu m in iu m  d is-  
sociátiója. (Math, és természettud. Értesítő. Kiadja a magy. tud. Akadé
mia. Budapest 1890. VIII. kötet 1889 — 1890. 214— 217. 1.)

Szerző kísérleteinek tulajdonképeni czélja az aliminium olcsó előállítása volt. 
E végből porczellántégelyben konyhasót, fluoraluminiumot és zinket összeolvasz
tott, azon föltevésből indulván ki, ha a zink a konyhasót redukálná, akkor az alu
minium olcsóbb előállításának módja meg van adva.

A fenti olvasztók vízzel kivonatott, a hátramaradt fémrészek mellett rózsa
színű pornemű tömeg maradt oldliatlanul vissza, mely alumíniumot, nátriumot, fluort 
és kevés vasat tartalmazott. A vizes oldatban konyhasón kívül timföldet és tetemes 
mennyiségű zinket talált, jeléül annak, hogy reductió állt be. A fémrészek 
alumíniumot nem tartalmaztak.

Mivel az első kísérletnél az olvasztás nem volt tökéletes, az elegyrészek nem 
érintkezhettek egymással, szerző a kísérletet akként módosította, hogy híg folyóssá 
ömlesztett konyhasóhoz kis adagokban fluoraluminiumot adott; minden adagolás
nál erős gázfejlődés állt be és e mellett chlórszag volt érezhető. Szerző ekkor az 
alumíniumgyártás eszméjével egyelőre felhagyott, hogy az itt beálló chemiai folya
matot tanulmányozhassa.

Szerző a második kísérletnél is kapta a rózsaszínű oldhatlan maradékot. 
A nátrium csak azon esetben lehet az oldhatlan részben, ha kryolithot képez, ami

* Lásd: Földtani Közlöny, 
referátumot a 127. lapon.

Földtani Közlöny XXIII. köt. 1893.

1892. XXII. k. 266 1. és e kötetben a 20. számit
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valószínűleg a következő képlet által kifejezett ckemiai folyamat szerint megy 
végbe :

ai2 f 6 +  o 3 =  A12 0 3 +  f 6 

6 Na Cl +  F 6 =  6 NaF +  Cl6 

6 NaF +  A12 F6 =  Na, Al, F 6

A legtöbb kryolith akkor keletkezett, midőn az olvadékban zink is foglal
tatott. A zink ugyanis redukálhatta a nátriumcliloridot, a minek következménye 
fluornátrium és aluminium volt. Az előbbi egyesült a fluoraluminiummal, az utób
bit pedig a betóduló levegő oxydálta.

Szerző az aluminiumoxyd nagymérvű jelenlétét a keletkezett anyagban nem is 
magyarázhatja másképen, minthogy a zinkkel való olvasztásnál a redukált aluminium 
elégett és hogy a fluoraluminium dissociált, illetőleg fluort veszített el. hogj7 oxyddá 
alakulhasson át. Szerző alkalmas eszközök híján kísérleteit félbeszakította, de a 
fentebbi kérdések további tanulmányozását fentartja magának.

A rózsaszínű termény alaktalan, de erősen hevítve megolvadni látszik, szem
csés szerkezetet vesz fel és színét veszítve, fehérré változik. Loczka J ózsef.

(33.) Hankó Vilmos: A gyertyánligeti (kabola-polyánai) vasas savanyú  
vízforrás ( Irén-forrás)  chemiai elemzése. (Math, és természettud. 
Értesítő. Kiadja a magy. tud. Akadémia Budapesten. 1890. VIII. kötet. 
1889— 90. 82. 1.)

Gyertyánliget (Kabola-Polyána) fürdő Máramaros megye északkeleti részé
ben, Máramaros-Szigettől két, Kabola-Polyána községtől egy negyed óra járásnyira 
fekszik, 500 méter magasságban a tenger színe fölött.

A frissen merített víz kristálytiszta; napok múltával azonban az edény alján 
barna üledék képződik. Ize kellemes savanyú.

Minőségileg kimutatható : calcium, magnesium, vas, nátrium, mangan, 
kálium, szénsav, kénsav, chlór, kovasav, lithium.

A mennyiségi elemzés eredményét (az alkotó részek sókká alakítva) az 
alábbi összeállítás mutatja :

1 0 0 0  s . r .  v íz b e n .

Calciumbicarbonat CaH2 (C03 ) 2 ... ... . .. 1,474-6 súlyrész
Magnesiumbicarbonat MgH2 (C03 ) 2 ... . ..  0,2031 »
Vasbicarbonat FeH 2 (C03 ) 2 ... ... ... ... ... 0,0877 »
Nátriumbicarbonat NaHC03 ... ... ... . ..  0,0215 »
Manganbicarbonat MnH2 (C03 ) 2 ... ... ... — 0,0115 »
Káliumbicarbonat KHC03 ... ... ... ... 0,0087 »
Lithiumbicarbonat LiHC03 ... ... ... ... ... 0,0019 »
Chlorkalium KC1 ... ... ... ... ... ... 0,0113 »
Calciumsulfat CaS04 ... ... ... ... ... ... 0,0063 »
Kovasav ... ... ... ... .... .... ... ... 0,0240 »

Összesen ... ... ... ... ... ... ... ... 1,8506 »
Szabad szénsav ... ... ... __  ... ... 0,7068 »
Térfogata .... ... ... __  ... ... ... ... 358,5 km.
Fajsúly ... ... ... ... _ ... ... ... 1,002532
Hőmérséklet ... ... ... ... _ ... ... 10°C.
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Ezen elemzés adatai alapján a gyertyánligeti «Irén-forrás» vize a vasas 
savanyúvizek osztályába tartozik, mint ilyen a pyrmonti Hauptquelle, a schwal- 
bachi Adelkaidsbrunnen, a driburgi Hauptquelle és a spaai Souveniére mellett igen 
előkelő helyet foglal el. L oczka J ózsef.

(34.) L u d w i g E .:  Die Mineralquellen des Büdös (B álványos) in Sieben
bürgen. (A Büdös [Bálványos] ásványforrásai. Tschermak’s Mineralog. u. 
petrograph. Mittheilungen XI. Band, 4. Heft. 304— 308.)

L udwig E. tanár Bécsből A por G. báró megbízása következtében 1889 
április havában személyesen lement a Büdöshöz anyagot gyűjteni, és a Büdös ter
mékei közül a «szemvizet», a «Timsós-barlang» falán levő kivirágzást, s a Büdös 
körül levő ásványos vizek közül a «Fidelis», «Károly» és «Timsós» forrást teljesen 
megelemezte, a «Felső timsós», «Várpad» és «Várpad alatti» forrás pedig csak 
fontosabb alkatrészeit határozta meg, hogy e források hovatartozását megállapít
hassa. Adatait a következőkben foglalhatjuk össze.

I. A Büdös-barlang faláról lecsepegő «szemviz» összetétele:

Az alkotórészeket sókká csoportosítva :
10 liter vízben van :

Kalium hydrosulphat_ ... ... ... 0,887 gr
Natrium hydrosulphat _ ... ...........  2,399 «
Natriumchlorid_... ... . ..  ... ... 0,309 «
Ferrosulphat ... . ..  . ..  ... . ..  __ 1,119 «
Aluminiumsulphat .................. .......... . 13,468 « [1]
Calciumsulphat ... .... ... __ ... 2,199 «
Magnesium8ulphat ... ... ... __ _ 0,459 «
Kovasavanhydrid _ ... ... . .. ... 1,250 «
Szabad kénsav _ ... . .. ... ... __ 13,941 «

A szilárd alkotórészek súlya ... 23,090 gr

IT. A «Timsós barlang» faláról leválasztott kivirágzds összetétele:

Kénsavanhydryd ... ... ... . ..  . .. 32,93 gr
Kaliumoxyd ... . ..  ... . .. . .. ... 0,50 «
Natriumoxyd ... _ ... ... ...........  2,76 «
Ferrioxyd ....................   ... ... ... 2,72 « [2]
Aluminiumoxyd_ ... ... ... __ ... 9,99 «
Calciumoxyd ... ... ... ... ... ... 0,36 «
Magnesiumoxyd_ ... ... ... _ ... 1,47 «
Vízben oldhatatlan rész ...................  10,43 «
Víz ... ... ... ... ... . .. ... ... 37,48 «

98,64 gr

A vízben oldhatatlan részben van: kovasav, vas, aluminium és nyomokban 
magnesium.
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III. «Fidelis forrás.»
A forrás vize kŐmedenczében gyűl össze. A medencze belső átmérője 39 cm. 

A vízoszlop magassága 90 cm. A víz bősége perczenként 3 liter. A forrás környéke- 
rozsdaszínű üledékkel van borítva. A víz hőmérséklete 1889 április 18-án 1 1 ° C ; 
a levegőé ugyanakkor 0 ° C volt.

A vízből sok gáz száll fel, mely tiszta szénbioxyd. A víz frissen merítve tiszta, 
színtelen, szagtalan, nem kellemetlenül sós, vasas utóízzel. Állás közben szénbioxv- 
dot veszít és rozsdaszínű váladékot ejt ki.

A minőségi elemzés szerint van benne: Kalium, natrium, lithium, ammonia, 
calcium, strontium, magnesium, vas, aluminium, mangan, chlor, brom, kénsav, 
foszforsav, borsav, kovasav, szénsav, szerves anyagok, hangyasav és vajsav nyo
mokban.

Fajsúlya 12,4° C-nál 1,0066.

A «Fidelis-forrás» vizének összetétele a carbonatokat notmál carbonatoknak
számítva:

10000 gr vízben van:
Kaliumsulphat ___ ... ... ... ... ... 3,902 gr
Natriumsulphat ... ... ... ... ... 1,225 «
Natriumborat _ ... ... ... ... ... 0,267 «
Natriumchlorid ... ... . ..  ... . .. 52,395 «
Natriumbromid ... _ ... ... ... ... 0,205 «
Natriumcarbonat ... ... ... ... ... 2,956 «
Lithiumcarbonat ... _ ... ... ... 0,044 «
Ammoniumcarbonat ... ... ... . ..  3,012 «
Calciumphosphat ... ... ... ... ... 0,013 «

3] Calciumcarbonat ... _ ... ... ... 8,457 «
Strontiumcarbonat ...    ... ... 0,087 «
Magnesiumcarbonat _ ... ... ... 3,604 «
Ferrocarbonat ... ... ... ... ... ... 0,639 «
Mangancarbonat ... . ..  ... ... ... 0,018 «
Kovasavanhydrid ... ... . ..  ... ... 0,821 «
Aluminiumoxyd ... ... ... ... ... 0,007 «
Szerves anyag és salétromsav ... _ Nyomok.
Félig kötött szénsav ... .... ... ... 8,517 «
Szabad szénsav ... ... ... ... ... ... 19,718 «

Szilárd alkotó részek összege ... 74,640 gr

Ezek szerint a «Fidelis-forrás» alkalis-sós vasas viz, még pedig jellemzően, 
ok vasiartalommal. Figyelemreméltó ammoniumcarbonat tartalma is, mely ásvá
nyos vizekben ritkán található.

IV. «Kár oly-forr ás.»
A víz kŐmedenczében gyűl össze. A medencze belső átmérője 37 cm; a víz- 

szlop magassága 83 cm. A belőle lassan kiáramló gáz főtömegében szénbioxyd ~
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a kálium hydro xydtól el nem nyelt gáz olyan kevés volt, hogy közelebbről lehetet
len volt megvizsgálni. A víz bősége perczenként 2 liter.

A forrás környékén meglehetős sok rozsdaszínű üledék van. A víz hőmér
séklete 1889 ápril 18-án 6,2° C volt, midőn a levegőn a hőmérő 0°-ot mutatott.

A frissen merített víz teljesen tiszta, színtelen, erősen vasas iztí. Levegőn 
állva rozsdaszinű csapadék válik ki belőle, mely vasoxydbol és alkali földfémek 
carbonátjából áll.

Minőségi elemzés szerint tartalmaz káliumot, nátriumot, calciumot, mag- 
nesiumot, vasat, alumíniumot, mangánt, chlort, kénsavat, foszforsavat, kovasavan- 
hydridet, szénsavat és szerves anyagokat.

Fajsulya 10°-a 1,00047.

A  * K ároly-forrás* vizének összetétele a  carbonatokat n orm á l carbonatoknak
szá m ítv a :

10000 gr vízben van:
Kaliumsulphat ... _ ... ... _ ... 0,068 gr
Natriumsulphat... _ ... .......... . ... 0,114 «
Natriumchlorid ... . ..  ..................  . .. 0,136 «
Calciumchlorid ... ... ... ... ... ... 0,117 «
Calciumphosphat ... _ ... ................. .. 0,009 i
Calciumcarbonat ... ... __ .„  __ 2,778 «
Magnesiumcarbonat ... ... .................... 0,584 « [4]
Ferrocarbonat  ...................... . ...  ...  0,926 «
Mangancarbonat ...  ......................... . ... 0,006 «
Aluminiumoxyd_ ... .................. . ... 0,0025«
Kovasavanhydrid...  .................. .......... . 0,421 «
Szerves anyagok ... . . .  .................. . 0,130 «
Félig kötött szénsav .................. ...  ...  1,876 «
Szabad szénsav  ..................................  ... 21,263 «
Szilárd alkotó részek sú lya .................. ... 5,2915«

A «Károly-forrás» a vasas ásványos vizek közé tartozik és sok vas, vala
mint szabad szénsav tartalmánál fogva a legjelesebb vasas vizek közt foglal helyet,

V. «Tim sós-forrás.»

Deszkával bélelt medenczében gyűl össze. A medencze falának hossza 3, 
szélessége 2 m. Fenekéről folytonosan gáz buborékol fel, mely tiszta szénbioxyd. 
Gyengén hydrogensulpbid szagu, erősen savanyú hatású. Vize tiszta, színtelen.

A  «Tim sós-forrás» vizének összetétele:
10 liter vízben van:

Kaliumliydrosulphat ... . ..  . ..  . .. . .. 0,214 gr
Natriumbydrosulpbat ............................ 0,176 «
Ferrosulphat _ ... ... __ ... ... 0,920 « x [5]
Aluminiumsulpbat... _ ... ... ... 0,961 «
Calciumsulphat ... ... .................   ... 3,091 «
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Magnesiumsulphat... ... _ _ ... 0,900|gr
Natriumchlorid ... ... ...   ... ... 1,206 «
Kovasavanhydrid _ ... . .. ... ... 0,656 «
Szabad kénsav ... . ..  ... ... _ _ 0,960 «
Hydrogensulphid ... ... ... ... ... Nyomok.
A szilárd alkotórészek súlya _ ... ... 7,342 «

Ez a víz a sulphatos ásványos vizekhez sorozható. Jellemzó'alkotórészei: 
ferrosulphat, aluminiumsulphat és szabad kénsav.

VI. «S zem viz-forrás .»
E forrás nincs befoglalva. Kevés vize van, mely sok gázzal jut a felszinre.

10 liter vízben van:
Ferrocarbonat . . .  . . .  .. .  ... ... . . .  0,039 gr
Összes szilárd maradék .... . . .  .. .  . . .  4,100 «

Kevés vastartalmú alkalis-sós viz.

VII. «Felső tirnsós-forrás. »
A víznek nincs medenczéje. Alkotórészeiből Ítélve a «Tirnsós forrás »-hoz 

nagyon hasonló összetételű.
10 liter vizben van 7,25 g szilárd maradék.

VIII. « Várpad-forrás.»

Vize nincs befoglalva. Frissen merítve tiszta, színtelen, erősen vasas izű, 
hosszabb ideig levegőn hagyva rozsdaszínű csapadék válik le belőle.

10 liter vizben van:
Ferrocarbonat ...  . . .  __ . . .  . . .  .. .  0,774 gr
Szilárd alkotórészek súlya ...    . . .  17,75 «

A vastartalmú alkalis-sós vizekhez tartozik.

IX . A  « V árpad a la tti forrás .»
Ennek vize sincs befoglalva. Az előbbihez hasonló minőségű.

10 liter vizben van :
Ferrocarbonat . . .  __ ... . . .  . . .  . . .  0,774 gr
Szilárd alkotó részek súlya ...  . . .  . . .  11,82 «

Dr. Ilosvay Lajos.

(35.) Lengyel Béla : A  m o h a i « A g n es» - fo r r á s .  (Természettudományi 
Közlöny. Budapest. 1891. XXIII. köt. 337— 339 1.)

Szerző a mohai «Agnes»-forrást először 1880-ban + és másodszor 1890-ben 
elemezte. Az akkori és mostani elemzés közt alig von eltérés. Egyes eredetileg kis *

* Dr. Lengyel Béla: A mohai (Fehérmegye) «Agnes»-forrás vegyelemzése. 
Értek, a termtud. köréből. Kiadja a magy tud. Akadémia XIV. köt. Budapest 1882.
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nyomokban jelen volt alkotó részek most hiányoznak ; de a fő alkotó részek ugyan
azon viszonyban megmaradtak. A kovasav mint a mely a víz jelentéktelen alkotó 
része a táblázatba nincs fölvéve.

Az összehasonlításra az alkotó részek egyenértéksúlv százalékai vannak 
összeállítva.

A mohai «Agnes»-forrás alkatrészeinek egyenértéksúlva százalékban:
1000 súly rész vízben

1880-ban 1890-ben.
Na ... . ..  ... ... 3,08 4,21
K ... ... ... ... ... 0,53 0,42
Li ... ... ... ... ... 0,59 nyoma.
Mg ... ...........  ... ... 23,60 23.13
Ca ...........  ... ... ... 71,73 71,14
Fe ... ... ... ... ... 0,30 1,05
Nn . . ... ... ... 0,03 0,05
H4N ... ... ... ... ... 0,14 —

1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

C03 ... ... ... ... ... ... 98,59 98,31
S0 4 ... ... ... ... ... 0,93 1,24
P 0 4 ... ... ... ... — 0,06
b o 3 ... ... ... ... ... 0,19 —
Cl ... . .. ... . ..  ... ... ... 0.29 0,39

1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

Szabad és félig kötött szénsav 1559 cm3 1547 cm1

Szilárd alkotó részek összege 1,7373 gr 1,5095 gr
Amint a két elemzésből látható sem a vízben feloldott sók viszonya, sem 

pedig a szabad szénsav mennyisége nem változott, mely tényből következik, «hogy 
a vízben oldott sók és a szabad szénsav nem voltak és ma sincsenek a mélységben 
készletben, mert, ha úgy a sók mint a szénsav mennyisége készletben lettek volna, 
akkor e készletnek 10 év alatt a folytonos fogyasztás következtében csökkenni 
kellett volna. Azok a vegyületek tehát, a melyek a vízzel a felszínre kerülnek, foly
tonosan képződnek s az a körülmény, hogy mennyiségük viszonya ma is az, mint 
volt 10 év előtt, arra vall, hogy a föltételek, a melyek között e vegyületek a mély
ben képződnek, változatlanul fennállanak». L oczka J ózsef.

(36). H a n k ó  V ilmos : A z  erdélyrészi fü rd ő k  és á sványvizek leírása. 
Kolozsvár 1891.

Szerző e bőven illusztrált művecskében egyrészt megismerteti Erdély fürdőit 
és ásványvizeit. A fürdői életre és viszonyokra vonatkozó adatok, lakás, élelmezés, 
a betegségek, melyek ellen e vizek gyógyerővel birnak, közlekedés stb. meg 
van említve, úgy hogy ezeket illetőleg a könyvecskéből minden tekintetben 
könnyen tájékozódhatunk. Az élvezeti- és fürdőforrások összetételét a közölt 
elemzések mutatják.

Másrészt szerző e művecskében a természeti szépségek és látnivalók elő- 
sorolásával és azok mikénti hozzáférhetőségének megemlítésével a turistáknak is 
kedves útmutatót szolgáltatott. L oczka J ózsef.
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