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A magyarhoni földtani társulat elhatározta legnagyobb jóltevöjének,
Hg. Eszterházy Pál 0 Föméltóságának két érdekes uradalmába egy bizott
ságot küldeni ki azon feladattal, hogy azt földtani s technikai szempontból
kutassák át, s az eredményt jelentsek be. E bizottság Kovács Gyula, Kubinyi Ferencz, Szabó József és Wágner Dániel urakból állott, kik közül az
eredmények összeállítására Szabó József kéretett fel.
Az eredmény előbb naplószerüleg adatik, a végén azonban kivonat
ban közültetik az, mi az uradalmi igazgatóság figyelmébe különösen ajánlandónak tetszik.
1852. augusztus 23. indultunk Pestről S z o k o l y á r a Hont megyé
ben ; a vasúton kezdvén utunkat, V e r ő e z é n szálltunk ki, s sebtében fi
gyelmünkre méltattuk, mit utazási sietségünk engede. A környék trachyt
conglomerátokból áll, melyek legtöbbje az elmállásban messzire haladott.
Szinök világos kékes szürke. Épület-kőnek használják, s súlya nem nagy;
ellenben tekintvén, hogy semmi állandósággal sem bír, ilyen czélra főleg
nagyszerűbb építéseknél alkalmazni nem kellene. Beszélték, hogy hidat is
építettek már belőle, mi azonban szétnyomódott az anyag gyengesége vé
gett. — E kőzetek a vizsegrád-börzsönyi trachytcsoporthoz tartoznak.
Földt. T. II.
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Megérkezvén S z o k o l y á r a , még az nap tettünk egy tájékoztató ki
rándulást a falutól kelet-délnek eső dombhátra, melyet N a c s a g r a m n a k
neveznek. Neve hajdan kétség kívül Nasser Graben volt, egy forrástól,
melyet a most már egészen megrnagyarösodott lakosok német eldödeiktöl
eltorzítva tartottak meg. E forrásról a mikolai archívumban az áll, hogy
Zsigmond király neje fürdeni járt bele, és hogy a szokolyaiak kötelessége
volt a vizet melegíteni.
A dombok növényzettel födvék, tehát nem sokat tárták föl mivolto
kat ; ellenben a völgyekben, mosásokban s árkokban mészkövet, agyag-,
márga- s legújabb képletü kövületeket, nevezetesen : halpikkelyeket, kagy
lókat s némi levélnyomatokat leltünk, úgy szintén a falakban egy halavány
trachytuff-féle nagyon elmállott követ ép gránátokkal.
Kubinyi ur ezalatt más ponton, Mikola felé, T ö l g y e s falu határában
Magyaros völgyben talált madreporamész darabokat, clypeaster s egyéb
kagyló töredékeket; Mikolán Hegyeshegy alatti kőbányában vörhes trachyt
porphyrt, keményféleségben. Nagy-Marosnál a vaspálya mentében kétféle
trachytet, egy vereses nagyon érdes- és egy zöldesféleséget.
A u g. 24-é n Szokolyáról tettünk kirándulást Ő Herczegsége gazdasági
tisztjeinek kíséretében. A terv szerént e nap a szőlőhegyen és granáthegyen
keresztül a hutához kelle jőn iin k; itt megosztván magunkat, két különböző
völgyön voltunk menendők az ólakhoz, a vizgátmühöz, s így a Kis-Hideg he
gyen át a nyeregre; innét végre visszafelé a Kőbányához, hol a gránát tar
talmú épületkövet fejtik.
S z ő l ő h e g y . A szőlőhegy kagyló tartalmú mészkő, melyet felülete
sen törtek is égetésre, de minthogy jónak nem találták, abba hagyták, s je 
lenleg Naszálról látják el magokat a fehér tömött (Lias) mésszel. Vegybontása e kőnek vagy 8 pc. agyagot adott és magnesia tartalmú mészkövet ke
vés vassal; tehát sem kövér mész, sem hydraulikai mész előállítására nem
alkalmas.
A hegy csak bizonyos magasságig mészkő, s eddig csakugyan szőlő
ültetvények vannak is rajta; azonfölül trachytból áll, melyen erdő tenyész. E
trachyt kemény, veresszürkés; szép fényes fekete csillámtáblák és amphibol krystályok vannak benne, s sok kiválott földpát.
S z é l e s m e z ö . Szokolya határában S z é l e s m e z ő n a vízmosásban
bolus jön elő, mit ott veresfoldnek neveznek. Az asszonyok kemencze veresítésre, a molnárok csaptaiénak használják. Monda szerént oly erősen meg
fogja a fát, hogy az eső nem mossa le. Mennyisége nem nagy ; nyerése
csak turkálás.
G r á n á t h e g y . Széles mezőtől észak nyugotra a Gránáthegyre vagy
Várhegyre jutottunk, melynek innenső (déli) oldalán csekély v a s k u t a t á
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s o k vannak; tetemes mennyiséget e ponton nem reménylhetni. Más (észa
ki) oldalán, mely tömött de könnyen málló trachytból áll, csinosan kikép
ződéit borsónyi, sőt mogyoró .nagyságú veres gránát-krystályok jönek elÖ ;
azonkiíl fényes csillám s földpát kristályokat is foglal magában. Színe zöl
des-szürke üde- s vereses elmállott állapotban. A gránát hathatósabban áll
ellen az idő s lég viszontagságainak mint anyaköve, melyből, ha ez kissé elmállásnak indult, magától kihull.
Ugyané gránát hegynek egy más pontján, t. i. a huta mellett, egy pincze fölött trachyt és tajtkő tuffban igen csekély s z é n erecske mutatkozik,
mely azonban szintén nem bír valószínűséggel beljebb nagyobb kiterje
désre vergődni.
Szállások allyán a nagy gátnál szintén van v a s-kutatás trachyt zúzköben, mely maga is nagyon vastartalmú. A tárna 3— 4 ölre van ásva; megtekintök, de szintén csak azt kell róla ítélnünk, hogy komolyabb mívelésre
nem érdemes.
Nem messze ettől van egy más v a s k u t a t ás vagy 20 olnyire be,
azonban ez sem érdemli, hogy tovább dolgozzanak benne.
A K i s h i d e g h e g y fönn fekete igen kemény trachytból áll.
Huta fölött B a j d á z ó hegyen van egy kőtörés. A kőzet t r a c h y t}
erősen elmállott állapotban, fejéres-vereses. Gránátok igen szépek vannak
benne. E követ vaspályái építésekhez nagyon használták, vállalkozó olaszok
főleg azért szerették, mert könnyen s nagy táblákban törik. Azonban tartós
nak legkevésbé sem mondhatni; főleg ott, hol nedvességnek van kitéve.
A u g . 25-én Diós-Jenő felé vettük utunkat, s a következő pontok
voltak vizsgálatunk tárgyai :
A z o l h e g y i v a s b á n y á k , trachytconglomeratban. A vasércz, mint
a tetemes mennyiségű halmon látszik, jó, méltó olvasztásra.
A tárna vagy 60 ölnyire megy be. Elején a bányának trachytconglomeráton megy keresztül, később egy telepet érnek el, mely barna vasérczet
és opált tartalmaz. A telep vastagsága változó, egy lábtól kezdve néha töb
bet is tesz, iránya sokfélekép csavarodik. Föcsapása (Streichen) észak
keletnek van.
További utunkban békasó darabokat leltünk nagy mennyiségben elszóródva, mi Marmarosra emlékeztetett, hol az így elöjövőt mint jó üveg
gyártási anyagot használták.
N e o g r á d . A Várhegy földes trachytból áll, s ilyenből építettek is
rósz vakolattal. E trachyt sajátságos, s a többi trachytek közé nem is soroz
ható. Már Bedantnak feltűntek benne az átlátszó szemek, melyek forraszcső
előtt nem olvadnak; ő quarcznak tartotta. En e kísérletet ismételtem, sőt
még phosphorsóban is tárgyaltam, és szintén azon meggyőződésben vagyok.
1 *
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Keménysége is erre mutat, mert a földpátot karczolja, quarczot nem. E nem
krystályos quarcz szemeknek jelenléte a trachytféle kőzetben rendkívüli;
úgy látszik, hogy vannak a traehyt képletnek tagjai, melyeknek eredési
módjok a többitöl különbözik ; már más alkalommal is fordultak esetek elő,
melyek azt gyanitatják, hogy némely uté-tagok e képletben a víz közremunkálásával jöttek volt létre. Azonban ez még bővebb kutatást igényel. Ugyan
így trachyt-kúpon állnak e vidéken még a Pogány-, Czigány-, Cseh- és
Salygó vár.
Neográdon Kuchta urnái igen szép apró s egyforma szemű homokkö
vet láttunk N.-Romhánybói, mely finomabb dísz-tárgyak metszésére is alkal
mas ; miként több elömutatott, ö maga készítette példányokon meggyőződ
tünk. Ugyancsak Ndgrádon voltunk szerencsések a Múzeum számára Haulik
József és Gyurcsák tisztelendő urak szívességéből egy kitűnő példány Rhinoeeroskoponya s fél állkapocs birtokába jutni, mely Tereskén egy vízmo
sásban agyagos földben (Löss) jött elő. E példány állítólag 10 ölnyi mély
ségből való.
J e n ő i határba érvén, Ozikó pataknál találtunk kékes agyagot, mely
mennyisége, képlékenysége, tisztasága s egész külseje szerént bővebb nyo
mozást érdemelne. Egy ily anyag nagy város közelében kereskedési czikké
is válhatik.
Valamivel feljebb b a r n a k ő s z é n jelenségek mutatkoztak oly fok
ban, hogy ott nagyszerűbb bányászati kutatást ajánlani, el nem mulaszthat
juk. Itt már vereses homokkő is föllép. A reménylhető szén tulajdonságára
nézve az esztergomiakhoz hasonlíthat, mert itt is, miként ott harmadkori
képletek látszanak uralkodni. Régibb tömött kőszén jelenségeinek e vidéken
semmi nyoma.
K á m o r hegyen gyűltünk össze a nap közepe táján, s a kies kilátást,
párosulva az igen szíves fogadással az illető urak részéről, kis ideig élvezve,
inegtekintök a k á m o r p a t a k i f ü r d ő t , melynek gyógyerejéröl főleg
köszvényes bajokban oly sokat beszélnek. E hevenyészett fürdő egy kádból
áll galy-sátorban, melybe a patak vizét merítik. Az árok oldalaiból köveket
feszítenek ki, s e végre csinált rözse tűzbe vetik, hol miután darab ideig
izzásban voltak, így forrón a kádba teszik, s a víz megmelegszik.
Azonban tekintvén, hogy e kő homokkőből áll, mely igen elmállott
meszes kövületeket tart magában nagy számmal, tagadhatlan, hogy a víz
sok mészföldet olvaszt fel, s hatását a melegen kívül nagyrészt ennek is
köszönheti.
Hasonló fürdőt lehet rögtönözni a jenői határban, Jenőtől '/t órányira
Zsibakon.
A zsibaki patak árkában kicsiben oly viszonyok fordulnak elő, melyek
a Niagara esését hozzák emlékbe. A víz valami 3 öl mélységű árokban foly
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egy szilárd homokkő réteg hátán, mely a víz bontó erejének erélyesen ellent
áll. Fölötte laza homok volt, mit a víznek kivájni könnyű volt; alatta
köviilotdús agyagos homokkő, ezalatt végre vagy 1\2 öl mélységben ismét
laza homok kékes színnel.
Ez utóbbit a zuhanó patak alá mossa mindaddig, míg a fölötte levő
rétegek tálhajlók lesznek, s istáp hiánya miatt önsúlyok következtében le
zuhannak. Meg egynéhány év előtt emlékeznek kísérőink, hogy a felső ho
mokkő réteg alá állni s magát zuhanyozni lehetett, minek jelenleg csak da
rabjai látszanak a vájás fenekén.
E pont festői.
Nem messze innét homokkő töredékeket találtunk a vízmosásban, me
lyeket ha elegendő mennyiségben jönnének elő, mint tartós s nem változó
követ a házak alapjai építésére czélszerűen lehetne fordítani.
Aug. 26-kán D i ó s - J e n ő r ö l tettünk kirándulást. Megtekintek a ta
vat, mely a falutól dél-kelet felé esik. Területe vagy 24 □ hold. Fekvése
kies. Van rajta egy úszó sziget, melyre ladikon reá is mentünk. E szigetet a
szél ide s tova szokta hajtani, azonban csak rendkívül erős szelek bírnak
most már vele, mert a buján tenyésző teng élet, mint : nagy fűzfák (melyek
közt a molnárnak zöldséges kertje van) súlyát tetemesen növelték. Egy két
év óta ugyanazon helyen áll, ott t. i., merre a tónak lefolyása van. Földje e
szigetecskének csupa fekete turfa.
Jenő mellett s z é n nyomai szintén vannak.
Az utunk K o r á n y o s o n keresztül vitt a bányákhoz.
Korányos egyike a vidék uralkodó csúcsainak. Délbe érkeztünk oda;
s időt engedtünk magunknak a pont nagyszerű szépsége tekintésére.
Látni innét az Tpolyt, a Garant, a Dunát, éppen a mint az erős csava
rodást teszi folyamában. E kigyódzó ezüst szalagok a gyönyörű rónán , a
szőke Duna mögött, a kékollö hegy-csoportok, alattunk a haragoszöld erdős
bérezek oly panorámát képeznek, mely a nézőt elragadja.
A benyomás nagyszerű.
A lomniezi csúcsról ennyi változatosságot nem láthatni; a harkhegyi
kilátás (Marmaros-Ugocsában) csak miniatűr.
Korányos megérdemli, hogy a budapesti kójkirándulások körébe vé
tessék f ö l; azoknak kétségkívül a legnagyszerübbikét tenné.
Az utat Veröczén, Szolcolán át kellene venni, mert csak így van a lát
vány gyönyörűsége egyszerre a szem elébe állítva; Börsönyröl menve fel
részenként látná az ember a fejlődést, s a meglépés egészen gyengítve
lenne.
Az uradalom részéről az odajuthatás könnyűsége végett nemi teendők
szintén volnának.
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Kőzete Korányosnak Trachyt-Conglomerát.
S z l á v a b á n y a . — Innét lemenve S z l á v a b á n y á r a értünk, mely
a börsönyi bányászathoz tartozik. A bányászat itt igen régi, de Rákóczy
ideje óta fel hagytak vele; most újból kezdik magántársulatok, de gyengén
mivelni. Bányászata régiségére mutatnak az ős gorezok, az épület maradvá
nyok. E halmokban lelték azon ritka ásványt, melyet Werner Molybdánsilbernek (Wasserblei Silber) nevezett, Berzelius Tellur bismuthnak határozott,
m eg ; de miről maiglan sem tudjuk, hogy a zsubkoi (Zsamocza mellett)
Tetradymittel azonos-e, mert quantitiv elemzést újabb időben senki sem csi
nált, a régi pedig (Wehrlótöl) 5 pc. veszteséggel történt, tehát többel mint a
mennyi biztos eredményeknél megengedhető. Ez ásványt, ha a gorezokat fel
dolgozni fogják, tán újra megkapják s későbben a bányákban is.
A bányászati viszonyok egészen hasonlítnak a selmeczi, a mátrai s a
nagybányaiakhoz; az erek zöldkő porphyrban jönek elő. A zöldkő porphyrt
(grünstein porphyr) a trachyttól élesen elválasztani sehol sem bírtuk, sőt
mindeddig azt a meggyőződést szereztük Selmeczen is, Nagybányán is, itt
is, hogy az a trachyt-képlet tagja, nem pedig azon zöldkőé, mely más helye
ken csakugyan külön geológiai képletet tesz.
Az érczek átaljában quarcz erekben jönek elő, melyekben vaskovandot látni, de állítólag zúzás s iszapolás után belőle arany- s ezüstöt is
nyernek.
Szlávabányán több elhagyott vájás van, melyeket ott a nép érczlyuknak nevez. Ezek közöl egy magán-társulat nehányat újra kinyittatott. Az ér
töltő-anyaga földes zúz-trachyt, melyben quarcz szálak húzódnak vaskéneggel.
Aug. 27-én a bányatársulati igazgatóval Dubrava úrral megjártuk az
úgynevezett k é n b á n y á t , mely viszonyaira nézve csak annyiban külön
bözik a többitől, hogy ólomkéneget is szolgáltat. Az ér különféle vastagsá
gú, vagy helyesebben csak fészek szerént jönek elő az érczek. Ebből a pesti
raüv egy gyár *) már vagy 5000 mázsát használt fel.
A víz. mentében lefelé ettől a tárnától van az u. n. al-tárna (Erbstollen), mely mélyebben feküvén a többinél, ezek vizét fogja lecsapolni. Ebben
jő elő vaskéneg krystályokban agyaggal rétegezve.
A hegy viszonyaira nézve e tárna (Stollen) belseje szintén az átalános
képet tünteti elő. Kőzete szilárd zöldkő, melyben már érre (Gang) is talál
tak. Nevezetes e vidékről a mi nézetünkre nézve az, hogy Dubrava ur meg
győződése szerént is a trackyt a bányászok zöldkövébe tökéletesen átmegy,
úgy, hogy határvonalat köztök nem húzhatni.
*) Most már megszűnt.
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Délbe Börsönyre, este Mikolára mentünk, innét másnap a wéghlesi
uradalom félé indulandók.
Aug. 28-án utunkban Kemenczére jöttünk, ott Nedeczky Károly priraási uradalmi ügyvéd urnái megszállván, ki nekünk az itt nagymennyiség
ben előjövő clypeasterekböl több példányt adott, sőt bogy előjöttök viszo
nyairól meggyőződhessünk, a helyszínére elvezetett. Szedtünk itt Clypeaster
grandiflorus, Pecten seminodosus, Punopaea Faujasi, Ostraea eduliformis s
egyéb harmadkori kövületeket.
A hegység traehyteonglomerat, apró gömbölyű trachyt darabokból,
könnyen málló kötszer által összetartva. A hegytetőn olyforma mészkő áll
ki, mint Szokolán a szőlőhegyi, s a kövületek ebben jönek elő.
Az egész hegyláncz a börsönyi trachyt képlethez van csatlakozva.
Kemenczéröl I p o l y s á g r a mentünk, s ott a rozsnyói káptalani
tiszttartó Rozsemberszky István úrtól szerencsénk volt egy mammut állkap
csot megnyerni, melyet a ságiii téglavetésnél, Hont helység felé Szurdoknál
találtak, oly helyen, hol ilyen csontmaradványok gyakrabban fordulnak elő.
Innen Nedeczky Géza ur figyelmeztetésére Pallásthra mentünk attyához, Nedeczky László úrhoz, kinél kövületeket volt alkalmunk látni, melyek
elöjövési viszonyairól
Aug. 29-én reggel győződtünk meg. A ház háta mögött álló hegy (Á b
rává) tartalmazza azokat, ennek kőzete szintén azon nemű Trachyt-conglomerat, melylyel Kemenczén találkoztunk. E Trachyt-conglomerat nem cse
kély mennyiségű vizet tartalmaz, mi összevéve azon körülménynyel, hogy
kövületek vannak benne, arra mutat, hogy ez szinte egyez a képlet azon tag
jaival, melyek nedves utón jöttek létre. A kötszer feltűnő könnyen enged
az atmosphaeriliák hatásának, úgy, hogy minden eső tetemes mennyiségű
trachytdarát ragad magával, s alant a gazdák legnagyobb kárával eltemeti a
gyenge növényzetet, vagy legalább is befödi a televényföldet meddő réteg
gel. Ez ellen egyedüli gyökeres orvosság (miként Kubinyi Ferencz ur külön
czikkben bőven kifejtette) a hegyek ormain az erdőket, bokrokat ápolni,
hol nincsenek, minden áron létesíteni. A növényzet, a mosás ellen hatható
san védné. a gyenge összeállású kőzetet; ha pedig le is vinne belőle valamit,
abban már bármily csekély, de mégis volnának a tengélet fontartására szol
gáló részek.
E conglomerátban jönnek elő gyéren kovásodott csontmaradványok,
kagylók és állatcsontok. A kova opál-nemű, kitünőleg zsírfényü. Nedeczky
Géza ur buzgalmának köszönhetni, hogy egy a hegykőből kiálló, de még
erősen bennlevö csontdarabot kifeszítettek, mit ő a muzeum számára szemé
lyesen elhozni szíveskedett. Ugyanonnét kaptunk egy oldalbordát és Curdium hians példányt Borbély Pál ur k/Jvess égéből.
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Ezen trachyt-conglomeratot a nép s z ti rk 8-nek hívja; van kívüle
niég egy más fehér vagy sárgás színű márgaféle kö, a nép nyelvén a p ó k a,
mely a trachyt végelmállásának, s víz által ossz ehor(látván, kedvező körül
mények közt újra összeállásának eredménye. Ezen nagyon víz képzÖdésünek mutatkozó kőzet a szemcsés trachyt-conglomeráthoz szorosan csatlako
zik, sőt néha töredékek vannak benne. Terméketlen talajt ad.
Pallástról Selmecznek indultunk, utunkban csupa trachyt-eonglomeratot, kevés diluviál képletekkel váltakozva találván, egész a Szitnya alljáig,
mely fekete szilárd trachytból áll, fölül kezdve egész be az országidig.; ettől
be Selmeczig ismét conglomeratokat vettünk észre.
Aug. 30-kától kezdve 5 napot töltöttünk Selmeezen, melyeket részint
magán s nyilvános gyűjtemények megtekintésére, részint nehány kirándu
lásra, részint, mi geognostikai utazásoknál elkerülhetlek, az eddig gyűjtött
tárgyaink s tapasztalataink rendezésére fordítottuk.
Nevezetesen aug. 31-kén Szitnára tettünk kirándulást, S z é l a k n á n
keresztül a pocsuvadlói tó mellett menvén el. Utunk csaknem kizárólag sürü
erdőségeken vitt keresztül; kiérve egy területek gyepre jöttünk, melynek
végén Szitna kúpja méltósággal emelkedik. E hegy az egész trachyt vidék
nek legmagasb csúcsa, Beudant szerént 1045 métre (több mint 3000 láb.)
Arról az oldalról tekintve, melyről jöttünk, meredek sziklafalakat képez,
mint egy hatalmas koronája a hegynek, úgy, hogy a feljárás mesterséges
lépcsőn lehetséges. E sziklafalon elválások látszanak többé-kevésbbé osz
lop alakban, annélkiil azonban, hogy a hasalt oszlopok szabályosságát csak
megközelitnék is.
Tetején Koháry herezeg által építtetett pavillon van, melyen a villámsujtásnak gyakori jele látszik; belőle a kilátás nagyszerű, de csak úgy, ha tá
volba néz az ember, s így látja a zólyomi, liptói, árva-szepesi havasokat stb.;
ellenben a közellevő tárgyak, mint Selmecz s környéke, sokat vesztenek; a
házak mint apró kunyhók a távolban, a hegyek mint kicsiny dombok a
síkságon vévén ki magokat.
Szitna kőzete, mint említve volt, tömött sötétszürke trachyt, tele fehér
üvegded földpát kristályokkal. Elmállásra nem hajlandó.
Azon vidéken a kéj kirándulások legnagyszerűbb- s legkedveltebbjé
nek egyike a szitnai.
Következő nap sept. 1-jén tettük a második kirándulást Pettko taná
csos s akadémiai tanár ur kíséretében : Hodricson le a classikai geletneki
völgybe, s a szklenóin vissza.
Selmeczről a Vereskútra mentő'kben tömött aphanitot találtunk; le
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felé a hodriesi völgyben előbb földes, lejebb tömötteb tracbytet. Amint, a
házak kezdődnek syenit fordul elő, melyben tisztán krystályodott földpát és
amphibol kivihető. A földpát sziirkésvereses, fénylő.
Tovább lefelé egy ponton gránit búvik ki, mely 'átmenetet képez a
syenítbe. Mindketten erősen áthatvák pyrit krystálykákkal.
Azon steatit mészkövet, melyet előbb Jónás, utóbb Beudant látott a
hodriesi völgyben, Pettko tanár ur még nem vette észre.
Lejebb érve Nepomuk János bányában mint érkitöltő anyagot, sejtes
quarczot találtunk, melynek szövege a likacsos tajtkövck, s még inkább az
egészen így kinéző fehér vas salakra emlékeztet, mely, miként ismeretes, a
mint a nagy olvasztóból kifoly, ha hideg vízzel leöntik, elveszti különbeni
zöldes szinét s üveg tömöttségét, hófehér lesz, nagyon likacsos s könnyű.
A hodriesi völgy végén a mint Alsó-IIámor (falu) kezdődik, van egy
természetes töltés, Muránnak nevezik, a kőzet tajtkőféle trachyfc, néhol obsi
dián crecskékkel; ezt barátunk Pettko tanár ur egy lefolyt lávatömegnek
tartja. Ennek nyomán fölfelé vezetett bennü két, és Kojatin hegynek-kö
rülbelül fele magosságában bemutatta érdekes feltalálását: Zapolenka nevű
kialudt vulkán kraterjét.
A krátér belseje tojásdad árok, melynek hosszabb átmérője vagy 160,
a keskenyebb 40— 50 öl lehet. Szélesebb felében délkeletnek két tódulási
kúp van, egyik nagyobb, másik valamivel kisebb. Mindkettőn, úgy szinten
a kráter szélén is erdőség van.
A krátert közvetlen körülövedzö hegyek kőzete legnagyobb-részt
porphyr; kissé távolabb kevés trachyt, tömött, conglomerát és tuff állapot
ban. Innét úgy látszik, hogy maga a Zapolenka anyaga sem egyéb, mint tökólytelcn tajtkövé változott porphyr, nlelyben nem ritkán találhatni kevésbbé
elváltozott sötétebb porphyrféle szalagokat és foltokat, néha még kökinézéssel, olykor azonban üvegként megolvadva mint valóságos Obsidián.
A kráter téré a Kojatinról leomlott porphyr tömegekkel van elborít
va, épen így a tódulási kúpok, sőt még a vulkán lejtje is; ellenben a kráter
széle maga, úgy szintén a Murán nevű gát, az említett tökólyteien tajtköböl
állnak.
Megemlítendő még, hogy a híres József al-tárnában még a múlt század
végén egy szurok-kő telepre akadtak, s hogy ez valószínűleg Zapolenkával
összeköttetésben áll, minthogy az al-tárna épen a Murán alatt van. Hozzáférni
azonban nem lőhet, mert be van falazva s vízzel eláradva..
A l s ó - H á m o r o n végig folytatya kutatásunkat,- csupa tracbytet
leltünk.
Innét áttértünk a geletneki völgybe, hol mindjárt a völgy nyílásánál
az édesvízi quarczot tekintők m eg, mely itten kisebb-nagyobb darabokban
fordul e lő ; eredeti fekholyc itt még nem ismeretes. Látni e kőzetben szá
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mos, leginkább nő vény-szárakat, opálba átmenő kövült fát stb. igen épen
megtartva.
Édes vízi quarcz Selmecz környékében másutt is fordul elő, így pél
dául Uia falunál Antal mellett, hol benne a tubicanlis egy uj nemét találta
fel Pettko tanár ur nehány év előtt.
Ez édesvízi képződmény eredését illetőleg úgy látszik, hogy quarczdús hegységek beljéböl jött ki a quarcz anyag igen híg állapotban vízben
feloldva, mert különben oly finoman nem lehetnének a növény-szerkezet
legkényesebb részei megtartva. Hogy a kovasav olykor nagy mennyiségben
van a vízben feloldva, például szolgálhat a veresvágási opálbánya is, hol
nemcsak azon körülmény mutat arra, hogy sokszor, ha az opál-anyag menynyisége nem volt elegendő egy nagyobb üreget kitölteni, fölülete szintes ma
radt ; de főleg meglepő azon tény, hogy Beudantnak ugyanott sikerült két
különböző ponton egy lágy ragadós kovaanyagot találni, melyet késsel vág
ni lehetett. Haza vitte magával Párisba, s az ott idővel megkeményedett. —
Elemezvén, azt találta, hogy összetételre nézve egészen az opálhoz hasonlít.
Ilyen eredésü a hyalit, a calcedon, főleg pedig a cacholong.
Megtekintök még a perlit (gyöngykÖ) hegyeket, az itt-ott elszórt szű
rökké tömegeket, a malomkő porphyrt, mely honunkban egyikét a legjobb
malomköveknek szolgáltatja. E porphyr üregei nem ritkán csinos füsttopá
zokkal kirakvák.
A malomkövet egész darabból metszik ki, mi itt persze még megtör
ténhetik, bővében lévén az anyagnak; azonban szaporább lenne a munkálás,
ha ezenkül úgy mint a világhírű franczia malomköveknél *), a nagyobb da
rabokat is felhasználnák, azokat összeragasztván s vaspánttal egybetartván.
Az esthomály ránk nehezedvén, sötétben tértünk a szklenoi völgyön
haza Selmeczre.
Itt még két napot töltöttünk különféle gyűjtemények s nevezetességek
megtekintésére, s azokból az illető urak szívességénél fogva a múzeumra nem
jelentéktelen előnyök háramoltak. A többször említett barátunk Pettko,
Balás s Berghoffer urak néhány érdekes darabbal gazdagították a földtani
társulat, s így a muzeum ásványgyüjteményét.
Sept. 4-dikén indultunk Radványra Besztercze mellett. Utunkban a
hosszú kozelniki völgyön többnyire C3ak trachyt-conglomeratot leltünk. Bú
csún beszélték, hogy oda ‘/ 2 órára Turova falu mellett bitumenes szén jő
elő, melyet a vidék kovácsai folytonosan használnak.
Sept. 5-én. Vasárnap a veterán természetbúvár Zipser ur gyűjtemé
nyét vizsgáltuk s becsültük meg. Suitek (sorpéldányok) igen érdekesek
*) Most már a szintén híres Sárospatakiaknál is. (1863.)
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vannak az oryktognosticaiban ; a geognostikai remekül készített példányok
ból áll. Amabban vagy 3000 ebben vagy 1000 darab van.
Sept. 6-án kirándultunk Tajovára, bol először is az ezüst nyerésnek uj
módját, az extractiót néztük meg. Ezt néhány évvel ezelőtt Augustin találta
fel, s a tömör konyhasó oldatnak azon a tulajdonságán alapszik, hogy, főleg
melegen, chJorezüstből néhány percentet felolvaszt.
Tajován az u. n. feketerezet (Schwarzkupfer), melyben 3— 5 pc. ezüst
van, és az ezüsttartalmú kénfémeket (Lech) fordítják erre. E végből Kramerféle kemenczében pörkölik előbb csekély, utóbb erős tűznél, mi alatt, a
többit nem említvén, az ezüst kénsavas ezüstté változik. Beállván ez időpont,
a veres izzásban levő porra konyhasót szórnak, s a kénsavas ezüst átváltözik chlorezüstre.
Kihűlvén, hordókba teszik, s meleg konyhasó oldatot folyatnak reá,
míg ez minden eziistehloridot kihúzott. Az ezüstchlorid s natriumchlorid fo
lyadékot ellenben szemerkélt rézzel hozzák érintkezésbe más hordókban,
hol az ezüstpor alakban kiválik s róla réz- és natriumchlorid foly le, melyet
végre az apró darab vasakra bocsátanak, hol viszont a réz csapódik le. A
végképződmény vas- s natriumchlorid oldat egy bassinben gyűl meg, hol
egy része a vasnak kiválik, a tiszta oldat pedig újból kezdi a cyclu st: azt
felszivattyúzzák a kazánba, hol melegítik s friss ezüstlenítendő porra bo
csátják.
Egészben véve, ha jól van rendezve, az extractió a z e z ü s t e l ő 
á l l í t á s á n á l h a l a d á s n a k m o n d h a t ó ; azáltal egy egész sorát
kímélik meg a száraz utoni módszernek; kevesebb veszteség, kevesebb a
költség; s ezért azt Némethonban éppen úgy mint Angliában és Francziaországban folytonos használatban látjuk. Ólom és bismuth jelenléte zavart
okoznak.
Első pillantásra is az egész nem az ős időkből hagyományilag ránk
maradt mogorva kohói kezelések egyikére, hanem egy barátságosabb képű
ujabbkori gyári eljárásra emlékeztet.
Tajova fölött Králik felé az utón auripigment bánya van, kimentünk a
helyszinére, s láttuk a nehéz hozzáférésű turkálásokban, hogy az kékes
mészkövei jő elő, azt részint áthatván, részint benne agyagos erekben kivál
ván. Tudományos szempontból érdekes. Haszonvehetősége csekély.
Králikon ugyanennek az útnak mentében realgar jő elő egészen más
viszonyok közt, t. i. homokkőben ’/j ujnyi szintes réteget képezve. Példá
nyokat mind V k é t helyről hoztunk.
Sept. 27-én Radványból dr. Zipser s Radvánszky Antal ur társaságá
ban Prsan hegyecskére mentünk, mi az u. n. Flórba domb mögött van. E
hegy tömött mészkő, melyen keresztül-kasul vékony quarez hártyák vonul
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nak át. Igen érdekes e kőzetet a kegy ormán tekinteni, hol az a lég bonterejenek már tovább van kitéve. A szénsavas mész a szénsavas vízben felol
vadt s elmosódott; ugyanez az oldszer nem hatván a kovasavra, ezt vissza
maradva látjuk, mint valóságos sejtes quarezot. Ha ketté tör az ember egy
darabot, meglátja, egészen üresek-e már a sejtek, vagy még maradt vissza
mész. Első esetben igen könnyű a kő, másodikban súlyosabb. A sejtek szám
nélküli üregeikben a légmennyiség oly nagy, hogy az ilyen tökélyesen
mész-ment darabok vízen úsznak, míg a mésztartalmúak könnyebben vagy
nehezebben leülnek.
E sejtes quarczból vannak Radvánszky ur kastélyában a boltozatok
többnyire építve, mire természetesen felettébb czélszerü. Kár, hogy nagyobb
mennyiségben nem fordul elő.
Beszterezén Fluck F. kohó igazgató úrtól szerencsések voltunk a mú
zeum számára kapni egy csinos haeritet Kálinkéról, és egy más érdekes
ásványt, t. i. gypszet vaspát érrel, melyben vaskos fakóércz van, Ohegyröl.
Sept. 8-án búcsút vettünk Radványtól s a vendégszerető házi úrtól, s
mentünk Szliácsra. A fürdő-domb egészen mésztuffból (darázskőből) áll.
Ezen dombnak */s magasságában vannak most a források. Nem valószínű,
hogy azok mindig ezen a helyen voltak, sőt hihető, hogy többször változtak.
Eredetileg a víz kibugyogásának niveauja volt egyszersmind a domb teteje
is; a mint ez lassanként emelkedett, a vízoszlop is maga«abb lett, s nagyobb
nyomást gyakorlott a nyílás falaira, míg végre az oldalon csinált utat magá
nak, hol most is erősen pezsegve tódul ki.
Hogy e tuff jelenleg is szaporán rakodik le, arról meggyőződhetni a
mesterséges kis grottában, melynek anyagait aránylag rövid idő alatt erős
mészkéreggel vonja be.
Estére wéghlessi uradalmába értünk herczeg Eszterházi Pál ö főméltó
ságának, s az idő szűke s mostohasága több mint három napot esi igen érde
kes tájra fordítani, sajnos, nem engedett.
Sept. 9 én Petényi János tiszttartó ur megelőző szivességü házi urunk
kíséretében Ilrinyovára rándultunk ki. Utunk Detván vitt keresztül; e falu
ból kiérve Koritar hegy felé a vízárkokban szabad faopálokat leltünk. To
vább haladva gránitot, mely közben-közben trachyt-conglomerátokkal vál
takozva messze Hrinyovafelé húzódik.
Hrinyova kies völgyterületen fekszik. Van ott egy üveghuta, melynek
nyers anyagait vettük bővebb vizsgálat alá.
A quarcz igen tiszta kinézésű; onnét másfél órányira Miklósfalván túl
Zsabiczáról jő, hol szirtet képez. Egy-két darabon csillám részeket láttunk,
innét feltehetni, hogy vagy csillámpalából vagy gránitból van kiválva. Ka
lapács alatt annyira törékeny, hogy csaknem szétpattogzik. Zsíros üveg
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fényű, színe fehér. Pora az égetés után is hófehér, tehát vas vagy rnangan
részekkel fertöztetve nincs.
Alyakból mészen kívül most már angol sodát használnak, s azonkívül
néha glaubersót.
Volt jtt alkalmunk a híres révi (Biharmegye) agyagot alkalmazásban
látni, és mellette a zsaluzsánit (Gömörmegye). Mindkettőt porrá zúzzák;
*/3-át nyers, s 18*át égetett állapotban keverik, s képezik a tégelyeket, melylyekben az üveg-tészta olvasztva áll. A révi felülmúlja a zsaluzsánit. Amaz
az égetés után feketés, különben nem változik; ez fekete s megüvegesedik*
E tégelyek révi agyagból vagy 4 hónapig használhatók, sőt valószinü,
hogy ha oly gond s fáradságot fordítanának elkészítésére mint a Stourbridge-ire Angolhonban, még tovább is kitartanának.
Sept. 10-kén Katinkára tettünk kirándulást, hol ásvány- s földtani te
kintetben nagyon érdekes helyet voltunk látandók.
Egy pár évtized előtt Kalinkát fölkérték vasbánya nyitásra, minthogy
csakugyan jöttek is fölületesen vasérczek elő, éppen úgy mint az oda nem
messzire eső Stozsokon. A rúdvas törékeny volt.
Mélyebben hatva az erezek kifogyni, s vaskénegnek, sőt szabad kén
nek látszottak helyt engedni; ez így rögtön haladott, s nemsokára a vasbá
nyából kénbánya lett, s az jelenleg is, a kincstár kezelése alatt.
Hogy e nevezetes elöjövésnek viszonyait kellőleg méltányolhassuk,
tekintettel kell lenni a kénbánya környékére.
Egyik oldalról csupa trachyt hegyek vannak, ezek közöl kitűnik az
éppen fölötte levő Liszecz, mely a többi kúpokat magasságban felülmúlja, s
csinos kilátást enged Szitna és Vepor hegyekre, amaz Selmecz ez Klenocz
mellett Gömörben.
Más pontján a bánya környékének gránit fordul elő, s azonkívül sok
apróbb domb, igen elváltozott trachyt-conglomerátból, mely a bánya felé
vasoxyd által veresre van festve. Itt-ott e conglomerátban kivált quarcz-darabokat látni, melyek néha szintén erősen vastartalmúak. Olykor fehér kő
nemet venni észre tele mikroscopos krystályokkal.
Mutatkoznak c conglomerátban oly részek is, melyek elváltozott grá
nitnak látszanak. A quarcz épen maradt, a földpát kariinba ment át, a csil
lám szintén átalakulást szenvedett. A quarcz szemek mind nagyságra, mind
színre feltünöleg megegyeznek azon gránittal, melyet ide utunkban Ljeszkovecz és N.-Szlatina közt áltában találtunk, s mely hegyláncz egész Kálin
kéig húzódik.
Ez erősen elváltozott trachyt-conglomerát hasonlít ahhoz, mely Börsöuyön mint ér-kitöltő anyag fordul e l ő ; különbség csak az, hogy ebben fé
szekként egyéb kőzetek zúzdarabjai is fordulnak elő, t. i. elváltozott gránit,
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kisebb s nagyobb quarcz darabok (mándruczok). Ezek átmérője néha egy
öl is van; néhol vaskéneggel áthatvák, néhol nem ; eruptív természetűnek,
mint a hadricsit tartani nem lehet, mert sohasem sejtes, mindig tömött.
E viszonyok főleg bent a bányában tűntek fel.
Kívül tehát élegült vasat láthatni, mint em lítők; lent a mélyben csak
vaskéneget és szabad ként. A kén vagy szabadon van meggyűlve fészkek
ben, vagy az átalakult felsitbe behatva, evvel képez kisebb-nagyobb töme
geket. Ezek átmérője nem ritkán öleket is tesz.
Előre bocsátván a viszonyok átalános képét, eredése felől azon meg
győződéssel vagyunk, hogy e képlet nem valóságos vulkán, mert semmi ki
tódult vulkáni kő, semmi kráter sincs; hanem illő anyagoknak ér-alakú
kitörése a gránit és trachyt hegységek határán. Hasonlítható némileg azon
fumarolákhoz, melyek jelenleg is működnek, s melyek egyét Islandban
Bunsen vizsgálta, s igen jó l leírta. Az illó-anyagok főleg vízkén s kénegek
voltak, melyek magoknak erőszakos nyílást készítettek a gránit és trachyt
kőzeteken keresztül, azért vannak mindkettőnek zúzdarabjai a képletben.
A felső részekben, hol a kénnek alkalma volt oxydálódni, mint SO ?
forró vízgőzzel együtt átjárta az összevissza hányt zúzdarabokat, s elegyré
szeikben oly változásokat idézett elő, melyekre azon körülmények között
képesek voltak. A földpátok elvesztették az alkali s kovasav nagy mennyi
ségét, s laza kovás-agyag maradt vissza. Csak a quarcz tartotta meg vegyalkatát, legfölebb is physicai változást szenvedett annyiból, hogy a vaské
neget képező anyagok néha átjárták, s ezért vannak olyan quarcz darabok,
melyekben elhintve jön elő a pyrit.
Némely részeken, főleg a fölületen a kőzet igen likacsos, itt meglehet
hogy oly vegyületek voltak, melyek az atmosphaeriliák hatása s a vízmosása
következtében eltávolodtak. Lent a bányában kénsavas sókból gypszet lát
tunk, mi persze utólagos képződmény.
E képlet tehát fiatalabb, mint a trachyt-képlet átaljában, de különösen
azt is állithatni, hogy fiatalabb a Liszecz hegy trachytjénél, mert a mint az
ér határához értünk a hegy felé, egészen ép darabokat láttunk e fekete tö
mött trachytból, minden változás nélkül az ér kitöltő anyagában. A szom
széd hegyek trachytje egyéb változást alig szenvedett, minthogy könkéneg
gőz (HS) tódult néhol beléjök, vassal pyritet alkotván.
Egy pontján e bányának közelében a meddő kőzetnek, vagy 8 évvel
ezelőtt találta Adler ur a haueritet, mindenesetre egyét a legszebb ásvá
nyoknak, melyekkel az utolsó években azok száma szaporodott. Szépsége
krystályzatának tökélyetességében áll. Zöldes fekete octaederek egyenként
vagy összenőve. A legnagyobb krystály Adler ur szívességéből nemzeti mú
zeumunk gyűjteményében díszük. Egyéb pontján a világnak mindeddig
nem találták.
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Vegye egy mangan, két (aránysúly) k én ; s ezért igen érdekes tudo
mányos szempontból is : mert eddig a laboratóriumokban s a természetben
is csak oly magánkéneget (Alabandin = Manganblende) ismertünk, mely
ben 1 manganra 1 kéneg van ; 2 kéneget összehozni a vegyészek eddig
nem birtak.
Jelenleg ezen a pontján a bányának nem folytatják a munkát.
Károly-akna halmán egy steatit nemű ásványt találtunk.
A bányászás két szállító aknán s két tárnán át történik; legnagyobb
mélysége (Károlyakna) 30 öl. Tervben van az egészet egy al-tárnával alá
járni.
A k é n k o h á s z a t i n y e r é s e , fekvő vashengerekben megy vég
hez, melyekből a gőz előbb vasszekrényekbe, s ezekből facsatornákba jő,
hol mindjárt a szép tiszta kénszínben mutatkozik.
Nagy hiánya e kezelésnek, hogy az érczeket nedvesen teszik a henge
rekbe, ezáltal igen sok kén vész el mint hydrothion gőz; mi azonkívül,hogy
a levegőt az emberek nagy kellemetlenségére megmérgezi, a vas romlását
tetemesen elősegíti, valóságos elvesztése is a kén nem csekély részének. Se
gíteni könnyen lehetne, ha az érczeket például csak a hengerkemencze túlhevével elölegesen szárítnák.
A tisztítást ennél a kénnél valóban el is lehetne hagyni, annyira tiszta
mindjárt az első párítás terménye. A borsai kénnek (Marmarosban) első p i 
rítás után még kén színe sincs, ezt csak a tisztítás után kapja, s ekkor is a
párító kazán alján valami vissza marad, a sisakon pedig auripigment és
realgár van follengülve. A kalinkai ellenben minden maradék nélkül át
megy, s fölül arsen vegyietek nyoma sem mutatkozik.
Evenként vagy 1500 mázsát nyernek, melyet Beszterczére visznek a
löporgyárakba. Mázsája kissé sokba, 8 ftba kerül.
Másnap sept. 11-én eső zuhanás akadályoztatott kirándulást tenni; pa
koltunk s rendeztünk.
Sept. 12-én a wéghlesi uradalmat odahagyva Videfalvára mentünk, út
közben gránitot s basaltot találván, ez utóbbiak között salakosak sem hiány
zottak. Losonczon a nikel és leendő vegy-gyárt tekintök meg, hol a többi közt
értesültünk, hogy onnét nem messze az aranyi pusztán b a r n a s z é n fordul
elő, melyet Adler ur a gyár igazgatója használ is.
Sept. 13-án Videfalváról menendők voltunk Somosujfalura.
Utunkban Füleken a regényes várromok tűntek fel, melyek basalttuffon állanak. Itt Beudant azt találta, hogy a basalt nagy szintes területen
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van elömölve homokkő tetején, hogy tehát a hasalt fiatalabb a homokkőnél.
Nekünk időnk nem lévén, e viszonylatról nem győződheténk meg a hely
színén. *)
Tovább menve az úton Vaskapu vagy Sátoros mellett egy zöld trachytet (zöldkő porphyr) találtunk amphiból s veres gránátokkal. E trachytról
meggyőződtünk, hogy az öt körülövedzö homokkőnél fiatalabb, hogy azt
fölemelte. Ezt mutatja a homokkő rétegzete; de másodszor kétségtelenné te
szi az, hogy e trachytban abból a homokkőből darabok jőnek elő, melyeket
kitódulása alkalmával zárt magába. A homokkőben kövületeknek nyomára
nem akadtunk. Azt daczára rósz tulajdonságainak törik s Losonczra viszik
templom építésre!
Némely trachytnek e vidéken is (úgy mint a viski fürdőnél Marma
rosban) meg van azon sajátsága, hogy clmállás alkalmával öszpontos kér
gek válnak el belőle, s a visszamaradó darab elvégre gömbalakú lesz.
Somosujfalun Koch ur, nyugalm. kincstári igazgató Beszterezéről szí
ves volt elvezetni a híres somoskeöi várromhoz, mely az ő jószágán, közel
Újfaluhoz, fekszik.
E vár messziről ízlést mutat az építésben, közelebb menve bámulással
vegyes tetszést vív ki magának fokonként.
Basalt hegyen áll. A hasalt kékes-fekete igen tömött s nehéz; olykor
olivin s földpát nemű ásványok töltenek ki apró üregeket. Elválva igen sza
bályosan oszlopokban van, melyek a völgyből fiigglegesen nyúlnak fel; alul
vastagabbak, fölfelé fokonként vékonyainak, végre a hegytetőn rögtön ha
jolva egy közös centrum felé látszanak irányozva lenni.
Az oszlopok 4— 7 lapnak. A vár falai csupa ily oszloptöredékekböl
vannak építve; a darabok 2 1/2 láb hosszak, s szintesen vannak egymásra
fektetve. Igen jó gondolat volt így építeni, s a fal külső csinosságát vakolat
tal el nem takarni.
Sept. 14-én Soinosujfaluról Salygó várt tekintők meg, mely inkább
csak őrtorony. Szintén basalton áll, mely durva oszlopokban van elválva, s
koránsem oly festői.
Salygóvárnál elszakadtunk, én Zagyvára mentem, ott a szén-bánya
viszonyait megtekintendő, Kubinyi s Kovács urak pedig Salygót s környé
két bővebben mcgvizsgálandék.
Zagyva, b. Prónay Albert ur tulajdona. Szén-bányászat 1848-ban kez
dődött Moosbrucker Jeromos bécsi haszonbérlő vállalkozása által.
Somoskeöi cs salygói basalt homokkövei van körülvéve, ez kiterjed

*) Más alkalommal azonban hasonlót észleltünk.
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egész a Zagyvafaluig, s benne jő elő a szén-telep, s az azt követni szo
kott tagok.
A szén-réteg vastagsága változik 6— 8*; dőlése 11°; csapása 4— 5
óra. Légen kissé elmállik ; különben helyenként jól néz ki.
Nyernek évenként vagy 50,000 mázsát, melyet Tiszafüredre, Szolnoks Váczra szállítanak gőzgépek használatára. Ha többet bírnának eladni, még
egyszer annyit is képesek lennének előállítani. Helyben 18 krajezárba ke
rül egy kosár, mely valamivel több egy mázsánál; Tiszafüreden 36 krb;i.
Minthogy sokkal többet ez utón nem adhatnak el a legnagyobb erő
megfeszítés mellett sem, e bánya úgy fizetné ki jól magát, ha fölöslegét ma
ga bírná felhasználni; például vasolvasztásra. Az eddig ismert rétegek nem
vastartalmúnk, az alsók lennének tehát megvizsgálandók.
Kövületek nem hiányoznak. Agak, levélnyomatok vannak a palás
agyagban. A palás agyag s az alatta levő szén-palán hajtott alagban, állító
lag halfog jött el ő; a palás agyag fölötti homokkőben pedig csontok. Egy
lábszárat a haszonbérlő nemrég magával vitt.
Kubinyi s Kovács urak a Somoskeö feletti hegyet a Medvést járták
meg, s salakos basaltot gyűjtöttek, mel\ a hegy oldalán elszórva jö elő.
Ugyanez alkalommal visszatérvén Somoskeőrc, annak oszlopaiból sikerült
tetemes fáradság után több mint öles hosszúságú darabokat fejteni.
Ez nap délután odahagytuk Somosujfalut, s a Mátrának vettük utun
kat. Tariánhoz közel (Nógrádmegye) az út mellett egy roppant kövült fát
(gyurtyánfa a palóezok szerént) láttunk egy kavicshegyben. Hossza csak
nem 2 öl.
Sept. 15-én Verebélyröl, hol megháltunk volt, a szurdoki fürdő tájába
mentünk, nem messze Gyöngyöstől. Geognostikai tekintetben nevezetes a
menilitpaláról, mely itt torlaszhegységben közönséges opál és édes vízi
quarcz kíséretében fordul elő, s a harmadkori képletekhez számítandó.
Bővebb vizsgálás kimutatta, hogy e menilitpalában édesvízi növény
lenyomatok vannak, nevezetesen egy chara magva és levelei stb. a vízmo
sásokban ősvilági állatcsontok sem hiányzottak.
Ebből biztosan következtethetni , hogy a menüit édesvízi képződ
mény. Olykor jelentékeny nagyságban fordulnak elő a táblák, azokat fede
zésre is használják püspök-szurdoki közelében. Szinre nézve szürkék, kü
lönféle árnyalatban.
Sept. 16-án A s z ó d r ó l P e s t r e . Utón Kerepes felé a foldcsuszásnak
csinos példáját látni. Az országút melletti fasorból a szélső fa nagy tömeg
földdel együtt lecsúszott egy terjedelmes vízmosásba, annélkül, hogy függleges irányából kijött volna. Állása ugyanaz, mely a többié, csakhogy távo
labb van a-szomszédjától mint eredetileg ültetve volt.
2
Földt. T. II.
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AZ IPOLYPÁSZTÓI URADALOMBAN ELŐJÖVŐ HASZNOS ÁSVÁNY
ANYAGOK KIVONATOSAN ÖSSZEÁLLÍTVA.
t

r

I. Építéshez való kő-anyagok. Epítéskőnek használják l ) V e r ö c z e
táján előforduló t r a c. h y t - c o n g 1o m e r á t o t. Annyi igaz, hogy mun
kálni könnyen engedi magát, de összeállásban gyenge, s a légen szétmállásnak indul, azért tartósabb épületekhez venni nem ajánlandó.
2) Valamivel jobb azon t r a c h y t , melyet Huta fölött B a j d á z ó
hegyen fejtenek; ezt nagy táblákban törik, dolgozni szintén könnyen hagyja
magát, de elmállásra ez is hajlandó. Mind a két fajt használták vasúti kőépítésekre.
3) Nagyon ajánlatos, ha elegendő mennyiségben fogna előjőni, házak
alapjai építésére azon h o m o k k ő , mely a z s i b a k i vízmosások egyé
ben búvik ki. Ez táblákban kapható, tartós és összeállóira nézve is
igen erős.
4) Ide sorozhatni mint építés-anyagot a s z ő l ő h e g y i m e s z e t isEzen kagylós meszet törték azelőtt felületesen, de égetésre nem találták al
kalmasnak, s abba hagyták. Az ember azt gondolhatná, hogy tán csak a
felső rétegek alkalmatlanok e czélra, s az alsók tisztábbak lennének, de itt
a dolog máskép áll, mert a vegybontás azt mutatta ki, hogy e mész, sem
mint kövér mész a közönséges, sem mint hydraulikai a vízi építésekre nem
alkalmatos. Egy czélra azonban fordítható, t. i. a vasolvasztó kemenczékben
mint adalék (Zuschlag).
II. Bányászati tárgyak. 1 ) A b o r s o n y i e z ü s t - ó l o m s v a s k é n e g b á n y á s z a t . Itt a viszonyok egészen hasonlítnak a selmecziekhez;
az ilyen bizonytalan sikerű vállalatról csak azt mondhatni, hogy lehet hogy
a föld gyomrában dús lerakodások jönek elő, lehet hogy nem ; de annyi bi
zonyos, hogy czélt biztosabban érhetni el úgy, ha sokkal nagyobb erővel,
nagyobb befektetéssel fognak hozzá, mint jelenleg : hogy ha zúz-malmokat,
mosóházakat, s ha lehet saját kohászatot létesítenek; különben a zúzérczek,
melyekben ott a nemes fémek rejlenek, most midőn oly dús másodkori tele
peket dolgoznak fel Austráliában s Californiában, épen semmi hasznot nem
hajthatnak.
2)
V a s é r c z e k. Ilyek sok ponton mutatkoznak, de említést csak
egy érdemel, t. i. az ólhegyi. Az érez jó, méltó olvasztásra, és meglehetős
mennyiségben látszik előjőni.
A gránáthegyen vagy 3 helyen vettünk észre kutatásokat, de a telep
nem látszik mívelést érdemelni csekély kiterjedése miatt, noha az erezek
minőségre nézve megközelítik az ólhegyieket.
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3) S z é n. Ennek jelenségei mutatkoztak több helyen : a gránát-hegyen
a huta mellett egy pincze fölött láttunk egy csekély erecskét, mely azonban
nem bír valószínűséggel beljebb nagyobb kiterjedésre vergődni; ellenben
Jenő mellett Czikó patak környékén barnaszén jelenségek oly fokban mu
tatkoztak, hogy el nem mulaszthatjuk ott nagyobbszerű kutatásokat ajánlani.
A reménylhetö szén tulajdonságra nézve az esztergamihoz hasonlíthat; régiebb tömött kőszén jelenlétére semmi jel sincs.
4) Nem azért, minha a helybeli körülményeket (a sok fát s reményl
hetö kőszenet) felednénk, hanem mivel igen fontos, emlékezetbe hozzuk a
t ú r f á t is, mely a többi pontot nem is említvén, a diósjenői tóban úszó szi
geten a legjobb tulajdonságú. Ha ezen uálunk úgyszólván végkép mellőzött
tűzi anyagot valaki ügyesen bírná kezelni, nem kevesebb hasznot hajt
hatna, mint egy középszerű barnaszén bánya. Tulajdonságára nézve mitsein
látszik engedni annak, melylyel Münchentől Augsburg felé a locomotiveket hajtják.
III.
Egyéb használható kö-anyagok. Ezek közt kiemelendő a Czikó pa
taknál egy k é k e s a g y a g , mely tisztasága, képlékenysége s mennyisége
végett figyelmet érdemel. Utólagos vizsgálások azt mutatták ugyan, hogy
nagy hőségnek ellentállni nem képes, megolvad; de göröncséri mesterség
egyéb ágaiban, vagy az építészet némely czéljaira valószínűleg jó szolgála
tot tehet. Iiyeforma azon agyag is, melyet Angliában a híres cementek ké
szítésére fordítanak, s e szempontból a főváros közelében még kereskedési
czikké is válhatik.
Szokola határában Szélesmezön a vízmosásban b o 1 jő elő, mit ott
veresföldnek neveznek. Az asszonyok kemencze veresítésre, a molnárok
csaptatónak használják. Állítólag oly erősen színezi a fát, hogy az eső nem
mossa le. Mennyisége nem nagy, innét komolyabb méltatásra nem érdemes.
Az ólhegyi vasbányától Nógrád felé menve, ide s tova szórt b é k a s ó
darabokat láttunk, melyek mennyiségük s látszólag tisztaságok miatt ma
gokra vonták figyelmünket. Ezeket üveg huták használhatnák föl, miként
M^rmarosban (Ferenczvölgyben), ha különben a viszonyok ilyek létrejövésének kedvezők.
Végül megemlítjük, hogy az ipolypásztói uradalomban kiválólag traehytból származott a t e l e v é n y , s e részből az a növényéletre nézve jónak
mondható; de szabadjon előlegesen a wéghlesi uradalomra is kiterjeszked
ni, hol a trachyt hegységek egy bizonyos része a teng életre határozottan
rósz következéssel van. E rósz hatás azonban nagyrészt mechanikai, s né
mileg enyhíthető ügyes fogások által, melyeket egyszerűségűknél fogva
minden mezőgazda elönynyel használhat.
A trachyt e faját a nép arra s z ü r k é n e k mondja : az csupa apró
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szemekből áll, melyek egymáshoz gyengén tapadvák, úgy, hogy a hegy fe
lületén csupa ködarára bomlik szét, melyet minden eső könnyen lehord, lent
a völgyben betemetvén a gyenge növényzetet. Ez ellen egyedüli gyökeres
orvoslás (miként alelnök Kubinyi F. ur külön czikkben kifejtette) a hegyek
ormain az erdőket, bokrokat ápolni, s hol nincsenek, minden áron létesíteni.
A gyenge összeállású kőzet így hathatósan védve lenne az elmosódás el
len, s ha valamit belőle le is hurczolna az eső, az nem lenne többé meddő
kő, hanem a tengélet fentartására szolgáló részeket már magában foglalná,
s így jutna a völgy televény földjére.

