
5. A Ponyászka-völgy és környéke Krassó-Szörény megyében.

T. R o t h  LAjos-tól.

E völgynek egy részét, nevezetesen az alsó menetét baloldalról 
szegélyező hegyrészt, már múlt évi jelentésemben 1 tárgyaltam. Az 1885. 
évi nyáron fölvételemet kapcsolatosan folytatva, a hegységet, a Kraku-ku 
drumu-tól kezdve É felé Berzava völgyéig, innen Ny-ra pedig az Ogasu 
Gradac, Gyaln Molitu és Toplica miká-n át a Toplica maré-ig (közel ennek 
a Karas völgyébe való torkolatáig) térképeztem. A Toplica maré-tól D.-re 
aztán egy a Mosniaku-—Loku drakului—Gura Izvorului-pontok átlal jelölt 
vonal képezi a felvett terület határát, míg az utolsó ponttól K-re, t. i. a 
Ponyászka-pataknak a Minisba való ömléseig, a mészsziklafalak közé mélyen 
bevésődött Minis maga szabja a határt.

A területet számos, a hegységben messze felhuzódó és legnagyobbrészt 
nehezen járható árok szeli. Kalauzom, a törzskari térkép (1 : 25,000), nem 
mindig volt teljesen megbízható, mit — sajnos — épen a legnehezebben 
elérhető részekben — a hajdani megyehatáron túl, már az osztrák-magyar 
államvasút-társaság területén — kellett tapasztalnom.

Á mi legelőször a körülírt területen fellépő kristá lyos pala- 
kőzeteket illeti, itt már csakis ezeknek középső \agy II. csoportjával van 
dolgunk. Az ez utóbbit alkotó kőzetek túlnyomóan gnájszok, a csillámpala 
csak alárendelten lép fel. A gnájsz többnyire azon sajátságos kiképződés
ben mutatkozik, melyet először a Muntyé-n észleltem, miért is e kőzetet 
Muntyegnájsz-névvel jelöltem.1 2 Ennek jellemzéséhez e helyen még hozzá 
akarom fűzni azt, mikép a fehér csillám, mely egyik elegyrészét képezi, fel
tűnő (a muszkoviténál mindig feltűnőbb) élénk fényt mutat, mi által is 
e kőzetet, ha palásságot nem észleltet teljesen szemcsésnek tűnik elő, a 
gránittól mindig meg lehet különböztetni. A kékesszürke, csillámféle 
ásvány néha egészen háttérbe szorítja a rendesen túlnyomó fekete csillá

1 Földt. Közi. XV. köt. 296. 1.
2 Földt. Közi. XIV. köt. 235. 1.
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mot, s ekkor annál jobban lép elő nagyobb pikkelyekben csillogó fehér csil
lám. Ha a földpát e kőzetben visszalép, a Muntyegnájszból Muntyecsillám- 
pala eredhet, mint ez pl. alárendelt mérvben a hajdani megyehatár 994 mf  
mag. pontjától ÉNy-ra, az Ogasu Gradac-ot K felől határoló gerinczen 
az eset.

A Kraku-ku drumu-tól É-ra a szürke csillámgnájszt észleljük a gránit 
határán. A Ponyászkába torkoló Ogasu máre É.-i főágának bal lejtőjében 
aztán, mielőtt ezen árokág t. i. ÉK-i irányát a DK-ibe megváltoztatná, a 
viszony úgy mutatkozik, hogy a bázison még a gránitot — és pedig grani- 
titot — találjuk, a kúpra felmászva azonban csakhamar szürke, szemcsés, 
gránitszerű gnájszra akadunk, melyre aztán világosan palás Muntyegnájsz, 
35—40° a. dőlve, hatalmas sziklákban rátelepűl. Ez utóbbi a Ponyászka és 
Karas közti, a hajdani megyehatár jelölte vízválasztón, valamint az ettől 
Ny-ra a Karas, illetőleg Toplica máre felé húzódó gerinczeken uralkodó. 
Rendesen gránáttartalmú, és gyakran gránitos részeket, melyek itt ott na
gyobb kinyúlt, hatszögletes biotit-táblácskákat is észlelteinek, zár magába. 
Többször csomós gnájszszerűvé válik e Muntyegnájsz. A Toplica mika déli 
főágában granititgnájsz is mutatkozik. A gnájsz vagy csillámpala némely 
helyen igen kvarczos is lesz, és akkor igen kemény kőzet. A gránit hatá
rán fellépő gnájsz néha nagyon át van változtatva.

Az említett vízválasztótól D felé, nevezetesen a Kraku Bradul-Maxin 
és Puskás máre nevű gerinczeken, nyelvalakúan húzódik a Muntyegnájsz 
még, jobbról-balról gránit által határolva, egy darabig, úgyszintén követ
hetjük azt összefüggésben a vízválasztón a Hunka porkului-on is. A neve
zett pontoktól D-re aztán csak .egyes nagyobb - kisebb, a gránit által 
körülzárt foltokban látjuk a gnájszt. Ezekre majd a gránit tárgyalásánál 
visszatérek.

Végre még egy kis gnájszfoltról kell említést tennem, mely az Obursia 
feregi táján, a Krnyala-erdővédháztól ÉK-re, a gránit és mezozoi lerako
dások közt fölszinre lép, s úgyszintén ki kell emelnem azt a keskeny csil- 
lámpala-sávot, mely a stájerlaki úton, a csárda közelében mutatkozik 
és melyen a Gyalu Zabéi mészkőtömege rajta ül. E közönséges típusú 
csillámpala helyenként esillámos gnájszba megy át, ÉÉNy—ÉNy-ra dől, 
.és apró, lencseszerű betelepedésekben ama pegmatitszerű szekrecziókat is 
mutatja, melyeket e hegységben oly számos ponton a kristályos palákban 
láthatni. A sáv Ny-i végén, a koliba (gunyhó) közelében, muszkovitgnájsz 
is van jelen.

A gránittömeg K.-i határán, a «Kraku Freky» táján felszínre lépő gnájsz, 
megegyezően a déliebb vidéken uralkodó dőlési iránynyal, DDK-re dől 
60°-kal. A Kraku maré-n, szintén a gránit határán, ÉÉNy-i dőlést mutat a 
Muntyegnájsz, és ezen dőlési irányt, vagy egyenesen az ÉNy-it, megtartja
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aztán ismételt ránczosodás után a hegység gerinczén is egészen a Muntye 
Szemenik-ig fel. Egy helyen, a Berzava-patak medrében, DDK-i dőléssel 
50° a. észleltem még a gránit határán föllépő gránitgnájszt. De Nyugaton, 
az Ogasu Gradac, Toplica mika, Ogasu máre táján, a Toplica máre-ig, szin
tén az ÉÉNy-i vagy ÉNy-i dőlés uralkodik a gnájsz-zonában. A rétegek e 
mellett meredeken egyenesednek föl 60—80° a„ és a hol az Ogasu máre a 
Toplica máré-val egyesül, ott merőlegesen állanak az itt jellentkező csillám
pala rétegei, melyeken a gránit valódi eruptiv módon áttör.

Az imént mondottból kiderül, hogy a hegység ezen részében a réte
gek aratóim helyezkedésben vannak. A nyeregvonal a .Kraku máré-tól kezdve 
ÉK-i csapásirányában a Prislopu rosu-n (1258 mj) és a Pojána Beguluitól 
K-re fekvő 1290 m. A ponton át, a Pojana máre és Banias közt levő 
1380 mj  A pontig követhető. További ÉK-i folytatásában, a Tilva Nerga- 
nicza máré-n, törés és a rétegek derékszög alatt való összetolatása állott be, 
mit már a két évvel ezelőtt adott jelentésemben kiemeltem.* E törési vonal 
a Muntyé-n is, a Pietra Gozna és Ratunda közt nyomozható.

Délnyugaton a Ponyászka gránitja ékelődik a kristályos palák közé, 
minek folytán ez utóbbiak itt két egymástól elkülönített nyeregszárnyat, t. i. 
a DDK—DK-re dőlő délit a Kulme máre táján, és az ÉÉNy-ra—ÉNy-ra 
dőlő éjszakit a Toplica mika táján képeznek. Az előrebocsátottakból kitű
nik egyúttal az is, hogy az ékalakuan a Muntye-ig felnyúló kristályos palák 
e hegységrészben ismét ugyanazt a csapásirányt (DNy—ÉK), és az É-i 
nyeregszárnyban (Toplica mika-Kraku maré-Munte Szemenik) ugyanazt a 
dőlést is (ÉNy) mutatják, mint az Almástól D-re fekvő hegységrészben.

A g r á n i t  főtömege, a Ponyászka-völgygyel párhuzamosan, a DDNy 
—-ÉÉK-i irányt követi, hossztengelye tehát a kristályos palák csapásirányá
val hegyes szöget képez.

Délen a Gyalu Zabéi K-i lejtőjén, a mészkősziklák előidézte völgyszű
külésnél kezdődve, a Ponyászka jobb oldalán kompakt tömegben vonúl a 
gránit a hajdani megyehatár jelölte vízválasztóig s ezen, valamint annak 
Ny-i lejtőjén a Hunka porcului- és Toplica máré-ig, hol a rátelepülő mezo- 
zoi larakodások alatt eltűnik. Innen É és ÉK-re, az Ogasu máre, Toplica 
mika és Og-Gradac táján, főleg csak a nevezett árkokban és azok lejtőin, 
nagyobb-kisebb foltokban lép a gnájszon áttörve felszínre. A «Kapu kam- 
pului» (rétek vége) táján a Ponyászka-völgy bal lejtőjére is átlépve (a már 
tavalyi jelentésemben tárgyalt bal lejtőjű gránitsávtól Délen itt eltekintek), 
e kőzet összefüggő tömegben nem csak a Ponyászka-völgy végéig vonúl, ha
nem a 888 m.-nyire bemélyedett hegynyergen átnyúlva, mely a Ponyászka 
és Berzava közt a vízválasztót kepezi, ez utóbbi völgyben is folytatódik.

9 *

* Id. h. 240. 1.
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A mondottak szerint a gránit főzöme a Ponyászka-völgy vízterületét 
képezi, miért is azt leghelyesebben a Ponyászka-vö 1 gy gránitvonulatának 
vagy röviden «Ponyászka-gránittömzs»-nek nevezhetjük. A K udernatscii 
által az irodalomba behozott elnevezés: «Gránit des Puskás»* már azért 
sem fogadható el, minthogy ■— a mint láttuk — e hegy alkotásában nem 
csak a gránit, hanem — annak gerinczén — a gnájsz is részt vesz.

A Ponyászka-völgy felső menete táján (Puskás máre—Kraku Freky) 
csak a lejtőkön vagy a magasabban fekvő vízválasztóig húzódik a gránit 
félj a vízválasztókon (pl. Pojana ku foiofiu 1144 “V, Poj. Ruszului 1012 m.) 
a gnájsz jelentkezik. A gránitot csak körülbelől 950 rnf  magasságig találjuk 
(Puskás máre), úgy hogy nevezetesen a K-i vízválasztó gerincz jóval a grá
nit régiója fölé emelkedik. A gránit-zóna legnagyobb szélessége (Toplica 
máre—Kraku rosu) 5 Km.-t tesz, a Ponyászka-Berzava közti vízválasztón 
550 ’Y-nyíre keskenyedik.

A Ponyászka gránittömzsét főleg két gránittipus alkotja, melyekről 
már múlt évi jelentésemben tettem említést, ú. m. a fehér földpátú b io tit-  
g rá n it vagy g rá n itit, és a vöröses földpátú m u szkovit-b io tit- vagy tu la jd o n 
képi g rán it. Ezekhez járul még mint harmadik típus m u szkovitgrán it, mely 
vagy nagyszemű p eg m a tit vagy finom szem ü, muszkovitot mindig elég dúsan, 
több helyütt apró gránátokat is tartalmazó v á lto za t. Egy negyedik, egészen 
alárendelten fellépő típusról majd azután lesz szó.

A gránitit főleg a Ponyászka-völgy jobb oldalán uralkodik, a bal lej
tőn csaknem kivétel nélkül a tulajdonképi gránitot találjuk. A pegmatit, 
mely több helyütt finomszemű muszkovit-gránitba megy át, keskeny 
(1 cjm—2.5 vastag), telérek, tehát előbbi repedések kitöltéseként látható
úgy a granititban, mint a tulajdonképi gránitban. Az utóbbi (finomszemű) 
változatot keskeny dike-okban a gnájszban is találjuk. A granititnak azonban, 
mely számos repedés által átjárva van, mondhatni, hogy főleg a pegmatit 
á lla n d ó  kísérője. A gránitit gyakran mállott, a tulajdonképi gránit rende
sen friss, ép kőzet. Amaz ennél rendesen durvább szemcséjű, mindkettő 
tömeges szövetű, a granititon nem ritkán héjas, a tulajdonképi grániton vas
taga helyenként vékonypadú (Og. rosu) elválás észlelhető.

Délen, hol a Ponyászka jobb völgylejtőjében a gránitvonulat kezdődik, 
a Csókán át egészen a Bibéi-féle nyaralónál a Kuszek-patakba torkolló árokig, 
csakis a tulajdonképi gránittal találkozunk. Ez aztán az utóbbi árokban 
keskeny zónában tör a granititon át, melynek apró foszlányát magába is 
zárja. Világos tehát, hogy a tu la jdon kép i g rá n it a  g ra n ititn á l fia ta la b b . Az 
árkon lefelé a tulajdonképi gránit közt szintén kis granititrészt találunk a 
jobb lejtőjű árokszerű horpadásnál. Ez a Kraku lu fril keskeny gerinczéig

* Geologie d. Banater Gebirgszuges, 70. 1.
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húzódik fel, de minthogy a Kuszek-völgyben az első hídig — mint azt a 
múlt évi jelentésemben kiemeltem — ismét csak a tulajdonképeni gránit 
mutatkozik, nyilván, hogy itt szintén csak a tulajdonképi gránit által körül
vett granitit-folttal van dolgunk. Az árkon fölfelé, ott, a hol a két árokág 
egyesül, az éjszakiabb ágban a túl. gránit húzódik a Kraku lu fril-ra bizo
nyos magasságig fel, míg a déli (fő)ágban hatalmas sziklákban a granitit 
jelenik meg, mely a Gy. Zabéi 837 m. mag. pontjáig nyomozható. Itt is 
finom abbszemű, gránáttartalmú túl. gránit tör rajta át. A krétamészkő felé 
aztán (Gy. Zabéi—Loku drakului) csak a túl. gránit mutatkozik. Mindkét 
gránittipus dúsan van pegmatit által átszőve.

A Kuszek-patak első hidjától a 656 m. mag. pontig fel csakis a gra
nitit pegmatitjával észlelhető. Innen a Mosnyaku-ra húzódik fel, a mészkő 
határán újból vékony túl. gránit-sáv által kísérve. A Mosnyaku-tól É-ra 
csak a Hunka feregi táján foglal a túl. gránit még nagyobb tért el. Az 
Ögasu Puskásului D-i lejtőjén, magában a Puskás-árokban, valamint a 
legközelebbi ettől É-ra fekvő ároknak a Ponyászkába való torkolatánál 
a  túl. gránitot 1—2 mj  és ennél vastagabb telérekben újból látjuk a grani- 
nititon áthatni.

A Hunka feregi-tól É-ra aztán a granitit a domináló típus. Ez neve
zetesen az Ogasu Ruszului körül, a Toplica máre—Karasba torkoló árkok
ban, hol a gnájszon áttör, valamint a Berzava bal partján durvaszemű, 
friss kőzet. Egy esetben a granititot keskeny, valódi teleptelérként figyel
hettem meg a gnájszban.

A gránit által körülzárt nagyobb, a ‘térképen előtüntethető volt kristá
lyos pala-foltokra több helyen akadtam. Úgy nevezetesen a Hunka porku- 
luitól D-re (Muntyegnájsz), a Puskás máre legmagasabb gerincze lejtőjén 
(ugyanaz), a Kraku Bradul-Maxin-on és a Ponyászka jobb partján, t. i. az 
Ogasu máre torkolatától É-ra a második ároknál (itt Muntyegnájsz aláren
delt muszkovit-gnájszszal). Az Ogasu Ruszului bal lejtőjén, nem messze 
a túlsó lejtőn felállított és az erdővédek esetleges menedékéül szolgáló 
fagunyhótól, figyelhető meg az egyik említett, itt Muntyegnájsz- és földpát- 
csillámpalából álló palarész, melyet a granitit minden oldalról körülfog. 
E palafolt a Kraku Bradul Maxin-gerinczig húzódik fel, folytonosan ÉNy-i 
dőlést 50—60° a., tehát a kristályos pala-zóna, mint láttuk, itt általános 
csapásirányát mutatja, és a határozott palásságon belől helyenként tisztán 
gránitos szövetet észleltet, mely a fekvő részek felé ismét kitűnő palás szö
vetbe megy át. A gerinczen fölfelé] menve még két apróbb csillámpala- és 
gnájszfoltot találunk.

A véletlennek tulajdonítható-e, hogy az említett palafolt, mely Ny felé 
900 mj , K re 1800 m.-nyi távolságra fekszik az összefüggő pala-zónától, 
csapásirányát oly szépen megtartotta ? — Ha tekintetbe veszem azt, hogy az
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Ogasu ku ferigá-ban a granitit által körülzárt egészen apró gnájszfolton 
szintén ÉNy-i dőlést észleltem, akkor pusztán a véletlennek itt szerepet 
nem engedhetek és bizonyos törvényességre kell gondolataimat irányoznom. 
E törvényességet abban vélem kereshetni, hogy a kristályos palák fenn em
lített nyeregvonala DNy-i folytatásában szétrepedés folytán beállott első 
tátongó (fő)-szakadék, melyen a granitit feltódult, párhuzamosan vonóit a 
palák csapásirányával, hogy tehát a granitit, kénytelen, feltódulásánál e pár
huzamosságot megtartani, a magával felszínre vitt gnájszfol tokát is e csa
pásirányba helyezte.

A Kraku Bradul Maxin lejtőjén mutatkozó kristályos palafoltok izolált 
fellépését elvégre úgy is lehetne magyarázni, hogy a kristályos palák egykor 
a gránitot a felületen elfedték, tehát összefüggésben voltak. Akkor e foltok 
csak maradványai volnának az egykori palatakarónak. E felfogás ellen szól 
azonban az Og. ku ferigában észlelt apró palafoszlány, melyet a granitit oly 
módon zár magába, hogy a fölött kétség nem maradhat, mikép azt feltódu- 
lása alkalmával magával vitte.

Bármiként próbáljuk is e tényt megfejteni, bármely esetben azt követ
keztethetjük, hogy a granitit feltódulása észrevehető zavarodás nélkül 
ment végbe.

A palafotok pedig, melyek a Hunka porkului-tól D-re fellépnek, ez. 
utóbbi és a foltoktól DNy.-ra eső gnájszsáv között az összekötő tagot lá t
szanak jelölni, úgy hogy a felület alatt e három pont— igen valószínűen — 
összefüggésben áll. És ez igen valószínű a Puskás máre magas gerinczének 
DK-i lejtőjén mutatkozó gnájszfoltra nézve is.

A Ponyászka-kolonia megalapítója, B ib e l  Já n o s  úr által a Ponyászka- 
völgy felső menete hosszában, azaz a favágóháztól kezdve egészen a haj
dani megyehatár jelölte hegynyeregig fel, a legutóbbi időben tetemes költ
séggel és nagy nehézségekkel előállított úton a kőzetrend a lejtőlemetszé- 
sek folytán szépen feltárva látható. Itt a Puskás máre K-i lejtőjén (favágó
ház -— Og. Ruszului közt) a durvaszemű granitit legnagyobbrészt többé- 
kevésbbé mállott kőzet, mely ép granitit-darabokat is zár magába. Benne 
ismételten keskeny, részben szintén mállott, finomszemű muszkovitgránit- 
telérek mutatkoznak. A gránitit itt, hol a két gránittipus körülbelüli határa 
van, helyenként vöröses földpátot is vesz fel. Az Og. Ruszului torkolatától 
É-ra (Kraku Bradul Maxin K-i lejtője) aztán a következő képet látjuk.
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E vázlatból kiderül, mikép a granitit, mely itt is legnagyobbrészt 
többé-kevésbbé mállott, pegmatit-erek s erecskék által keresztül-kasul dúsan 
át van szőve, és több ízben ismételve kisebb-nagyobb gnájsz-csillámpala- 
részeket zár magába. Ez utóbbiak nagyobbrészt a kristályos palák középső 
(II.), részben pedig azok felső (III.) csoportjából valók. A granititnak a peg- 
matittal való érintkezésén a repedék kitöltése egy helyen egészen agyaggá 
van elmállva, mely utóbbi csuszamlási lapokat is észleltet. Egy másik helyen 
a granititban apró részben kvarcz van kiválva; apró részekben tiszta biotit- 
nak a csoportosulása is mutatkozik benne, még pedig a nagy muszkovit- 
táblácskákat tartalmazó pegmatit tőszomszédságában. A Kraku máre déli 
végével szemben a granititban zárványként granititgnájsz, biotitpala és 
mus'kovitgnájsz látható apró részben. A pegmatit itt egy helyütt nagy 
őmíít-táblácskákat mutat. Hasonlót még két ponton, t. i. a Puskás máre 
déli részén, valamint az Ogasu Becsinyagu-ban figyelhettem meg. Az Og. 
Ruszului-ban pedig a granititban mutatkozó pegmatit gránátokat tartalmaz.

A Kraku máre felé felhuzódó két kisebb árokkal szemben az úton 
zárványként a granititban Muntyegnájsz részt lehet látni, mely utóbbi tremo- 
litot és apró rózsaszínű gránátokai tartalmaz. Kristályos palarészek zárvány
ként a pegmatitban is találhatók. Az Ogasu máré-nak a Ponyászkával való 
egyesülésétől É-ra az új út a Ponyászka bal partjára kel át. A 8. kis árok
tól kezdve fölfelé ismét a durvaszemű granitit jelenik meg, mely itt is foly
tonosan meglehetős erősen mállott. Szintén pegmatit és finomszemű musz- 
kovitgránit által van áthúzódva, és több ízben az egészen elmállott csillám
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pala apró részeit is magába zárja. Az út legfelső részében a granitit helyen
ként annyira el van mállva, hogy alig lehet ráismerni. A határ közelében, 
melyen túl a szab. osztrák-magyar állámvasút-társaság példásan elkészített 
útja a Berzava-völgybe le csatlakozik, a granititot még egyszer túl. gránit 
által látjuk áthatva.

A Ponyászka-völgy bal lejtőjén — kivéve az Ogasu máre É-i főágá
nak egyik pontját, valamint a Kraku Blas déli és Ny.-i (Ponyászka bal) 
lejtőjét — csakis a tulajdonképi gránitot találjuk. Ebben a m u szkovit ren
desen túlnyomó, a b io tit alárendelten!). A Kraku rosu és Kraku máre közt 
felvonuló árokban azonban a viszonyt megfordítva találjuk. A gránit itt 
ugyanis a m uszkovito t alárendeltebben tartalmazza, s a b io tit vergődik túl
súlyra. Az Ogasu Freky-ban, a gránit és gnájsz közvetetlen határán, s úgy
szintén a Kraku máré-n, a tulajdonképi gránit gombostű-nagyságú, világos
rózsaszínű grán á toka t mutat. Az Ogasu rosu-ban, az ettől É-ra levő névte
len árokban, valamint az Ogasu máre-ban a túl. gránit a lejtőkön hatalmas 
sziklákban áll ki.

Az Og. Freky-ból hozott tulajdonképi gránit kézipéldánya, melynek 
ép úgy mint a többi itt külön felsorolandónak közelebbi petrografiai meg
vizsgálását dr. S chafarzik Ferencz úr szívességének köszönöm, orthoklas 
( loxok las), igen szépen ikerrovátkos oligoklas, kvar.cz, m u szk o v it és biotit 
középszemű elegyéből áll. «Górcső alatt ugyanezen elegyrészek konstatál
hatok. Feltűnő a két csillám szabályszerű összenövése. Gyakran ugyanis 
barna és fehér csillámlemezek váltakozva lépnek föl és nagyobb egyént 
képeznek, máskor pedig az oszplop lapjainak megfelelően tapadnak egy
máshoz és növesztették egymást#. Az Ogasu máre két főága közt vonuló ge- 
rincz déli lejtőjéről való darabban (szintén középszemü túl. gránit) a vöröses 
földpát orthoklas és p la g io k la s  ( o ligok las). Ugyanezt a két földpátot mutatja 
a Gy. Zabéi 692 mj  mag. pontjának ÉK-i lejtőjéről (Ponyászka-völgy jobb 
lejtője) hozott tulajdonképi gránit kézipéldánya is.

Az új útról (Kraku Bradul Maxin K-i lejtője) való pegmatit, mely a 
granititban telért képez, húsvörös perih it-, fehér, ikerlemezes oligoklas-, 
k va rcz-  és m u szkovitnak  öregszemű elegye. Ugyanezt az elegyet mutatja a 
Gy. Zabéi 837 'nij  mag. pontjától DK-re, a mészkő határán fellépő pegmatit 
is. Nevezetes ennél, hogy némely orthoklas lapjain a m uszkovit képződése 
szépen látszik.

A Ponyászka jobb lejtőjéből, t. i. a Pojana Ruszuluitól K-re fekvő 
árokból való granitit-darab, ép úgy, mint az Og. Puskásului alsó részéből 
hozott, oligoklas - g ra n itit. Az utóbbi 2-5 ^  -es finomszemü muszkovit- 
gránit- vagy mikropegniatitos telérecske által van áthatva, mely szintén 
csak o ligoklast mutat.

A Ponyászka-völgy jobb oldalán, egészen túlnyomóan a granititban,
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de a tulajdonképi gránitban is, részben keskeny telérekben fellépve, 
nagyobbrészt pedig csak a felületen beverő darabok által jelölve, egészen 
apró, csak igen  figyelmes bejárásnál feltalálható részekben egy kőzetre aka
dunk, mely külsőleg — némely esetben feltűnően — valamely trachithoz 
hasonlít. Efféle kőzeteket a Toplica máré-val egyesülő Ogasu máré-től E-ra 
és D-re a gerinczeken, a Toplica máre jobb lejtőjén, az Ogasu Puskásului 
DNy-i hegylejtőjén, a favágóház közelében, az új úton, az Ogasu ku f'eriga 
három pontján, valamint az ezen árkot alsó részében É felől határoló 
gerinczen, a Pojána Kuszek É-i vége körül, a Kuszek-patak bal partján 
(Mosnyaku 860 mj  A-tói D-re), e patak jobb lejtőjű mellékárkában, t. i. a 
Kraku lu fril 768. m]  mag. pontjától ÉÉK-re, a Gy. Zabéi 837 mj  mag. 
pontja közelében (attól K-re két ponton), és a Bibel-nyaralófól DNy-ra, a 
Gsóká-ra (Zabel-ra) felvezető gyalogúton (a Csókához közel) találtam.

A friss kőzet szürke színű, mállott állapotban sárgásfehér, sárgásszürke 
és vöröses lesz, többé-kevésbbé tömött, felsites anyagból áll, melyben mak- 
roszkoposan egyes porfirosan kiválóit földpátok (orthöM as, két esetben p la 
g ioklas), b io tit-lemezkék vagy pamatocskák, vagy ez utóbbiak mellett egyes 
Kareszeinek, vagy pedig csak mállott, zöld csillámok látszanak.

Dr. Schafarzik F. e kőzetek csaknem valamennyiének a vékony-csiszo- 
latait górcső alatt szíveskedett megvizsgálni. Szives közlése szerint a szem
esés szövetű, néha nemezszerű, felzites alapanyagban kvarcz. játszsza a fő
szerepet ; ez sohasem hiányzik, két esetben mondhatni, hogy az alap csakis 
apró kvarcz-szemekből áll. A m uszkovit nagy mennyiségben vagy csak alá
rendeltebben lép fel; két esetben csak parányi lemezkékben mutatkozik a 
kvarcz között, de szintén jelen van mindig. Nagyobb halmazai ezen ásvány
nak, melyek itt-ott néha a földpátok átmetszetek mutatják, nyilván pszeudo- 
morfozái a már egészen elpusztult orthoklasoknak. A földpát, mely többnyire 
orthoklas, ritkán p la g io k la s ( an d ezin ), csak részben mutatható az alapanyag
ban ki, az alapból kiválva néha nagyobb egyénekben, az orthoklas egyszerű 
ikrekben is jelenik meg. Két esetben egyáltalában nem volt konstatálható. 
A b io tit mindig megvan, de rendesen csak alárendelten; többször már meg 
van támadva. Több esetben a ümízí-lemezkékben, egy esetben a p lag iok las-  
bán is,, ru til (sa g en itJ-tűket lehetett kimutatni. Ez utóbbiak a biotitbsai néha 
nagy mennyiségben mutatkoznak, (sa g e n it)-párnátok azonban a biotitokon 
kívül is vannak az alapanyagban. A ru til-tűk — ahol azt megfigyelni lehe
tett — egymást többnyire 60°-nyi szög alatt metszik; szép csoportokban is 
jelennek meg.

Tekintetbe véve tehát, hogy a tárgyalt kőzetek #1. kvarczb&n mindig 
dúsak, az alapanyag szövete mindig szemcsés, és hogy üveges bázis soha 
sem fordúl elő; 2. tekintve a m u szkovit fellépését mint lényeges elegyrészt;
3. valamennyi elegyrész xenomorfosságát; 4. a földpátelemet, mely az alap
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anyag alkotásában nagyon háttérbe szorul; 5. a ru tiloknak, melyeket eddig 
kivétel nélkül csak régi kőzetekben találtak, gyakoriságát», dr, S chafarzik 
oda nyilatkozik, miszerint ezek «mind olyan jelenségek, melyek a szóban 
álló kőzetek trachitizmusa ellen szólanak. Ha azok eruptív jellegűek, akkor 
m ikrográn itokn ak , ha pedig nem azok, akkor csak m ikrogran itos szövetű  
gn á jszokn ak  kellene őket nevezni#.

A mint fennebb mondottam, e kőzetek — a hol az kedvező feltárá
soknál, mint pl. az említett favágóház közelében, látható — világos telérek- 
ben törnek a grániton át; ezek iránt kétség nem lehet, hogy eruptív erede
tűek, tehát m ikrogrcm itok. Nehezebb természetesen — azon túlnyomó 
számú — esetekben nyilatkozni, a hol csak a felületen heverő darabokkal 
van dolgunk. De ezeket is hajlandó volnék m ikrográn itokn ak  tekinteni, 
kivéve a Gy. Zabéi 837 7nf  mag. pontja közelében, valamint a Bibel-nyaraló- 
tól DNy-ra, a Csókához közel fellépő finomszemű kvarcz-csillám-kőzeteket, 
melyek valószínűen csak a kristályos palákból eredő zárványok. A töb
biekre annak a lehetősége sincs kizárva, mikép azok a főkőzetnek csak 
finomszemcsés módosulatai.

A Ponyászka gránittömzsében tehát — a mint láttuk — négy gránit-. 
tipus van képviselve, u. m. 1. a gra n itit, mely a legrég ibb; 2. a tu la jdon -  
kép i g rá n it, mely a m a n n á l f ia ta la b b ; 3. a p e g m a tit és m ikropegm atit vagy 
finom szem ű m u szkovitgrán it, mely a két előbbinél fia ta la b b , és 4. a m ikro- 
g rá n it, mely talán egyáltalában, részben pedig biztosan  a g ra n ititn á l f ia 
ta labb .

K udernatsch* említi, miszerint a Mosnyaku kúpján «több a granititon 
áttörő gránittelért észlelhetett. E telérek 1— 3"-nyi vastagok és mindig dur
vaszemcsés szövetűek, nagy fehér csillámlapokkal, földpátuk is a granitité- 
től egészen elütő#.. — E telérkőzet alatt nyilván a m i p egm atitu n k  értendő.

Ott, a hol a törzskari térképen, két kisebb árok egyesülvén, a Toplica 
máre eredete jelölve van, melynek völgye aztán (a térkép szerint) E-ra vo
nulna, holott a természetben az állítólagos árokegyesűlésnél alacsony vízvá
lasztó van, minek folytán a K-i árok vize kénytelen, az ÉNy-i irányt elhagyva 
DNy-ra megfordúlni és igy tovább folyni, míg a gránit és krétamészkő ha
tárán egy dolinában eltűnik, — ott, az említett vízválasztótól É-ra húzódva, 
a krétamészkő és gránit közé ékelődve s az utóbbin  ra jta  ülve, kis foltban 
hom okkő  jelentkezik. E homokkövet, mely a krétamészkövet mint annak 
feküje kíséri, az említett ponttól D-re, t. i. a Hunka feregi ÉNy-i lejtőjén, 
vékony sávban a gnájszra vagy gránitra települve, ismét találtam, és nyo
mát eddig, szintén a gránit és krétamészkő között, a Mosnyaku É.-i lejtőjén 
is észleltem.

* F. id. h. 73. 1,
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E homokkő világos (fehér vagy sárgás és szürkés)-szinű, finom-, helyen
ként durvábbszemcsés (konglomerátszerű), s többé-kevésbbé legömbölyített 
kvarczszemek-, a tömeg közé dúsan behintett fehér csillámpíkkelyek- és el
szórt fehér, mállásnak induló földpát-szemekből áll. A kötőszer kaolinos 
(mállott földpáttól), részben limonitos. Limonittól erősen áthatolt részek is 
észlelhetők, de egészen alárendelten. Ezen arkoza-homokkőhen elszenesedett 
apró növényrészeken kívül más szerves maradványt nem találtam, de azt a 
dománi (Arsicza-hegyről való) liasz-szisztémabeli, szintén arkoza-homokkő
vel összehasonlítva, e két kőzetnek — legalább petrografiailag — egymás
hoz a csalódásig hasonló voltáról meggyőződhettem, úgy hogy egy perczig 
sem habozom, az általam hozott kőzetet a dománival, mely ott a széntelepek 
feküjében fellép, azonosítani, tehát disó-liaszhorÚJiah nyilvánítani.

Az Ogasu ku ferigá-nak körülbelül azon pontján, hol az a Ny-i irányt 
az ÉNy-iba változtatja, a gránitban oly apró részben, hogy eleintén az iránt 
sem voltam tisztában, váljon e ponton csakugyan szálban levő kőzettel, 
vagy talán csak vizsodorta tömbbel van-e dolgom, valami bazalt- vagy me- 
lafir-féle kőzetre akadtam, melyet, az árkot egészen végig bejárván, úgy itt, 
mint egyáltalában máshol az átvizsgált területen már hiába kerestem. E 
kőzet területemen belől tehát egyedül csak ezen az egy ponton lép fel
színre, és előfordúlási helyét később újra felkeresve, arra a meggyőződésre 
jutottam, mikép a grániton áttört kőzet van előttem. Dr. Schafarzik F. úr 
szives volt, e kőzetet is beható vizsgálat tárgyává tenni; az eredményt saját 
szavaival a következőkben közlöm :

»A kőzet tömött, bazaltszerű, fehér kalcit-mandolákkal, benne imitt- 
amott augit-konkrécziók, és ezenkívül meg valószínűen idegen származású, 
repedezett kvartó-szemek és halmazok láthatók. Az utóbbiakban alárendel
ten néhány földpátszem is tűnik tel.»

«Górcső alatt az izotrop üvegbázisból a következő főelegyrészek van
nak kiválva. Leguralkodóbb a barna amfibol, utánna monoklin augit, és ezek 
között elég nagy számmal földpát (plagioklasz)-léczecskék és magnetit-jege- 
czek, valamennyien ép megtartásban. Kívülük egyes nagyobb, szerpentine- 
sen mállott, sötétzöld foltok vannak a csiszolatban, melyek az olivin alak
jaira emlékeztetnek ugyan, de belsejükben már nem tartalmaznak friss sze
meket, a melyek alapján ezek egykori olivin-voltát biztosan lehetne kimon
dani. De annak daczára olivineknek kell vennem, minthogy a három csiszo
lat közül az egyikben mégis sikerült három egészen friss olivin-szemet talál
nom. A kvarczok a vékonycsiszolatokban is az idegenszerűség jellegét viselik 
magukon, repedezettek és zöldes kontaktzonával vannak körülvéve, melyet 
legújabban augitra. magyaráztak. Kőzetünk ennélfogva lényegesen egy por- 
firos plagioklasz-augit-amfibol-olivin- kőzet.

Ehhez hasonló >— mezozoi — kőzetek ismeretesek Anina környékéről,



140 T. ROTH LAJOS.

hol részint a szénbányákban, a iiaszrétegekben vannak feltárva, részint pedig 
a föld színére kibukkanak.

Ezen kőzeteknek egy részét H ussak E. tanulmányozta a bécsi földtani 
intézethez beküldött kézipéldányok alapján.H ussak ugyanis azon eredményre 
jött,* hogy ezen kőzetek részint kvarcztartalmú (Uterisch-akna), részint 
kvarczmentes (Gusztáv-akna) augitporfirok, részint pedig pikritporfirok 
(Anina-akna). Előbbiek lényegesen plagioklasz-augit-biotit-kőzetek kvarcz- 
czal vagy a nélkül, utóbbiak pedig augit-amfibol-olivin-közetek.

A mi kőzetünk már petrografiai alkotásánál és hasonlatosságánál fogva 
is okvetetlenül ezen kőzetek csoportjához tartozik, de közülök egyikkel sem 
egyezik meg teljesen. Míg az augit-amfibol tömeges jelenléte inkább a pikritve 
utal, addig a plagioklasz és olivin fellépése nem annyira az augit-porfirok-, 
hanem inkább a melafirokra mutat.

Megjegyzendő még, hogy Anináról szintén ismerek egy egészen hasonló 
kőzetet, mely a pikrithez hasonlít és vele egyezni látszik, de a mellett föld- 
pát-léczecskéket vesz fel.

Addig tehát, mig ezen kőzetek összességükben nem lesznek tanulmá
nyozhatók, kőzetünket egy oly módosulatnak kell tekintenünk, a mely közép
állást foglal el a pikrit meg a melafir között, mert époly joggal nevezhetjük 
azt melafirnak, tömegesen fellépő amjibollal (a mi szokatlan), mint pik- 
ritporfirnak, háttérbe szoruló olivinnal és nagyobb mennyiségben fellépő 
plagioklaszszal».

A Jer é ta -szisztém a  lerakódásaival a Toplica maré, Obursia feregi, 
Mosnyaku táján, továbbá a Loku drákului és Gyalu Zabel-on találkoztam. 
A Toplica máre táján, melynek vad, árokszerű völgye tényleg csak ott kez
dődik, a hol lejtőit a kristályos palák képezik, a bal lejtőn ez utóbbiakra 
látjuk a krétamészkövet települni. Innen D-re, az említett liaszkorú homok
kő-foltig, a mészkőtömeg egyenesen a grániton rajtaül. E két képződmény 
határát a dolinák egész sora élesen jelöli, de, hogy a természetnek körül
belül megfelelő képet kapjak, e határt egész hosszában — kompaszszal a 
kézben — kellett bejárnom és így a topográfiái alapot megközelítően hely
reigazítanom s egyúttal a geológiai határokat fixiroznom. A gránitterület 
számos árkának vizét a dolinák elnyelik, a völgyképződés csak a kristályos 
palákkal kezdődik ott, ahol a krétamészkő a Ny-i gerincz felé felhuzódik, és 
innen van az, hogy a Toplica máre az Ogasu máre-val való egyesülésénél az 
utóbbinak csak mintegy mellékárka, korántsem pedig fő-árok vagy völgynek 
— mint a topográfiái térképen — tűnik elő. Dél felé a krétamészkő vagy — a 
hol az jelen van — a liasz-homokkőre, vagy a gránitra, vagy pedig — mint a 
Minis bal partján (a csárda közelében) — csillámpalára és gnájszra települ.

* Verh. d, k. k. geol. R. A. 1881, 25S. 1. ;. és 1885, 185. 1.
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Böckh* a Dél telől csatlakozó vidéken a kréta-szisztemabeli lerakodá
sokat következőkép taglalhatta : Legalól fekszik a hatalmas mészkő-szikla- 
vonulat, mely, korálokon kívül, szerves zárványokat csak igen gyéren és 
rendesen rossz megtartásban tartalmaz. E csoport legfedőbb részeiben azon
ban a gosaubeli Icanotia impar-hoz fölötte közel álló alakot találta. E mész
kőre egy főleg márgás csoport települ, mely foraminiferák, nevezetesen pe
dig orbitulinák (patellinák) által feltűnik. E rétegekből Requieniák, Sphae- 
rulitek és Ostreák stb. mellett a Neithea (Janira) quinquecostatá-t hozta. 
A Pojána Roskilor táján (Lapusniktól ÉNy-ra) pedig — szerinte — az orbi- 
tulina-dús rétegsorozat fölött még egy homokkő-komplexus következik, mely 
ÉK-re mindjobban kifejlődik.

A Minis bal partján annyiból nehezebb helyzetben vagyok, amennyi
ben a Gy. Zabel-on az említett középső (márgás) csoport szintén mészkő 
által képviselve van, a (legfelső) homokkő azonban, mint olyan, a völgy bal 
partján is folytatódik.

A tiszta mészkő tömött, világos (fehéres, sárgás, szürkés vagy vöröses)- 
színű; több helyütt mészpát-csoportozatokat is mutat. A Gy. Zabéi K-i lej
tőjén (Ponyászka jobb lejtője) a mészkősziklák — ahol az egyáltalában kive
hető — különböző dőlést észleltetnek 50—75° a., törmelékük nagy halmokat 
idéz elő; a Zabéi fennsíkjának egyenességét a tömeges dolinák szakítják 
félbe. A Ponyászka felé ereszkedő lejtőben korálok meglehetős gyakran 
mutatkoznak e mészkőben, azokon kívül azonban csak egyetlen egy helyen, 
t. i. a gránit D-i vége közvetlen határán, sikerűit más szerves maradványok 
lelőhelyére is akadnom.

E ponton ugyanis Nerinea, pl. sp. és Trochus, sp. kőmagvait leltem. 
Innen Ny-ra, az Ogasu Gura-Izvorului K-i mellékágának torkolatánál, az 
árok K-i főágának a Ny-ival való egyesülésénél, valamint a Gura Izvorului- 
völgyecske torkolatának K-i lejtőjében, a stájerlaki úton, vöröses mészkőben 
valami rudisták rossz töredékeit, köztük egy Sphaerulites sp.-1, az első és 
utolsó ponton Rhynchonella sp.-1 is találtam, a Gy. Zabéi 699 mJ mag. pont
jától É-ra pedig, a gránit közvetlen határán, ahol a vak árok vize dolinában 
eltűnik, e mészkőben nehány foraminifera átmetszetek és valami ostreá-i a 
emlékeztető, fölötte rossz töredéket láttam.

A Gura Izvorului-völgyecske mindkét lejtőjén aztán, a jobbról-balról 
meredeken kiálló, vad, szakadékos, vízmarta mészkősziklák közé ékelődve, 
átbuktatott helyzetben, s így a bal lejtőn a mészkőnek látszólagos feküjét 
képezve, sárgásszürke, márgás homokkő és vele — alárendelten — kékes
szürke, homokos agyagmárga lép fel.

E homokkövet «an dér Mündung dér Bajka-Schlucht in die Minis»

* L. a bp. orsz. kiáll. VI. csop. részi. Katalógusát; bevezetés, XXXI. 1.
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Iíudernatsch 1 is említi, és élénk leírása helyesen és élvezetesen ecseteli a 
tényleges viszonyokat. A homokkőben ammonitok töredékei (egészen aprók 
az agyagmárgában is), növénymaradványok, hal (Lamna)-fog és csigolya 
mutatkoztak. Az egyik ammonit-példány — bár az kissé összenyomott kő
mag — meghatározásra elég jól van megtartva.

Ez az Ammonites Sacija, Forbes azon alakjával, melyet S tolicizka a 
Palaeontologia Indicá-ban 1 2 * (LXXV. tábla, 7. ábra) lerajzol, egészen egyezik, 
és nagyon valószínű, hogy ezen fajjal egyenesen azonosítható is lesz.

Egyelőre Lytoceras cf. Sacya, Forb. s/j.-névvel jelölöm.8
Stouczka ezen, szerinte eddig csak az indiai krétából ismert alakot, az 

ootatoor (utatúr)-group-ból id éz i; ezen group-ot pedig az európai cenoman- 
nal állítja párhuzamba.4

A növénymaradványok közül
Sequoia Reichenbachi, (Gein. sp.) Heer 

határozhattam meg. Heer5 6 e fa maradványait a m oleteini növénytartalmú 
homokkőből idézi, mely utóbbi a cenomcm-nak m egfelelő «alsó-kvader»- 
hez tartozik.

Mind a két felsorolt maradvány tehát homokkövünk czenomán-ko- 
rára utal.

Kudernatsch 6 említi, mikép a krétamészkő a gránit érintkezésén sok 
helyütt egészen át van változtatva, hogy kristályos, rauhwakke-szerű, 
sejtes lett, csillámot és kvarczot vett fel stb., ezen átváltoztatást a gránit 
hatásának tulajdonítja. Különösen pedig kiemeli e tekintetben a «Loku 
drákulub) ördög helye mészkövét.

Részemről e helyen a szálban levő mészkősziklákon efféle «caverno- 
zus», kristályos, dolomitos kőzetet nem észlelhettem, de láttam, közvetetlenül 
a gránitra települve, mészkövet, mely meglehetősen sok fekete, kevesebb 
fehér csillámpikkelykéket és földpát-szemeket — néha nagyobbakat is — 
magába zár. Az egyik nagyobb földpát-szem vöröses orthoklas, mint az a 
pegmatitokban szokott jelen lenni. Sárgás, finomszemcsés, sejtes és likacsos, 
mészpát-rbomboéderekkel bevont, dolomitra emlékeztető, de savval közön
séges hőfoknál élénken pezsegő mészkövet ellt-nben a Toplica máre táján 
igenis találtam a dolináit oldalfalaiban, de ez a rendes kinézésű, tömött 
mészkőbe megy át, és nyilván csak a víz működésének a terménye. A «Loku

1 Id. h. 136. 1.
2 Gretaceous Cephalopoda of Southern India, 15í . 1.
8 Legújabban Zsujovics (Ib. d. k. k. geol. R. A, 1886, 1. fűz.) a topcsideri (Szerbia) 

Gault-ból idézi ezen alakot Haploceras Sacya, Stol.-név alatt.
4 L. Medlicott and Blanford, Manual of the Geology of India. 1879. Part. I., 270.1.
5 Kreideflora von Moletein in Mahren
6 Id. h. 71. 1.
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drákului» mészkövének említett földpát-tartalma pedig — a mi legtermé
szetesebb és' legközelebb fekvő — úgy magyarázható, hogy az a mészkő lera
kodásakor a körülvevő gránit (pegmatityból a mészkőtömegbe be lett sodorva. 
<. T rc v c h it csak a Kuszek-árok jobb lejtőjén, a 837 m. mag. pont felé 
Ny-ra vonuló mellékárokban, valamint ezen árok torkolatánál, a Kuszek- 
patak medrében mutatkozott. E trachit a grániton tört fel és a Iíuszek-völgy 
479 mj _ magas pontjától É-ra fellépővel — melyet már múlt évi jelentésem
ben említettem — egy vonalba esik. A kőzet vagy fehéres, tömött, a kez
dődő mállás nyomaival, vagy salakos, vagy pedig sötétszürke, szarukőnemű.

Az elsőnek és utóbbinak egy-egy vékonycsiszolatát Schafarzik úr szí
veskedett megvizsgálni és következőkép nyilatkozik róla: «Górcső alatt az 
üveges, izotrop alapanyagból mikrolithosan számtalan plagioklas van kiválva, 
és csak ritkán találni egy-egy nagyobb egyént porfirosan kiválva, a mely 
utóbbiak szintén plagioklaszok. Ezt a képet tarkázzák gyéren behintett kis 
ftmtó-foszlányok és igen ritkán még egy-egy amfibol-nyom. Végűi meg kell 
még említeni az elég gyakori magnetit-jegeczeket és szemcséket. Kvarcznsk 
nyoma sem látszik a csiszolatban)). Ezek szerint dr. Schafarzik e kőzetet 
kvarczmentes andezit-nak mondja.

M észtufa-rétegek — mint az egykori források lerakodásai —- a 
Ponyászka-völgy jobb lejtőjén, a balparti alsó mészkősziklákkal szemben 
mutatkoznak. Alapjukat a tiszta, halaványvöröses korálmészkövek képezik- 
E mésztufa itt legalább is 10 mj  vastagon van lerakódva: felső rétegeiben 
agyaggal is keveredett, lefelé azonban egészen tiszta. Levéllenyomatok és 
egy emlős csontmaradványa mellett e felső rétegekben a

Limneus (Gulnaria) ovatus, Drap. var. pereger, (Mull.) Hazay..
Papa (Orcula) dolium, Drap.
Papa (Sphyradium) truncatella, Pfeiff.
H elix (Pomatia) pomatia, Linné.
Helix sp. juv.
H yalinia niiens, Mich. — fajokat találtam.

Limneus ovatus, var. pereger és Helix pomatia most élő fajok, melyek 
a diluviumból is ismeretesek, Papa dolium az Alpesekben és hegyes vidé
keken általában (Tátrában is) él, de a löszben is előfordúl, H yalinia nitens 
szintén most élő alak, mely Michaud és Paladilhe szerint* Hauterive és 
Celleneuve táján fosszil állapotban is találtatott. Papa truncatella ellenben 
a diluviumból ismeretlen; ez Hazay Gy. úr szives közlése szerint Krassó- 
Szörény megyében, Mehádia és Orsóvá közt, most is él.

Mésztufánk felsőrésze e szerint jelenkorinak tekintendő, alsó részeivel 
azonban igen valószínű, hogy még a diluviumba visszanyúlik.

* L. S a n d b e r g e r . Land- u. Süsswass.-Conch. d. Vorw. 725. 1.
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A tárgyalt kőzetnemeknek p ra k tik u s czélokra  való h aszn á l
hatóságára  nézve kiemelendőnek tartom e helyütt mindenekelőtt a 
gránitot.

A tulajdonképi gránit -az Ogasu rosu-bán friss, kemény és szilárd kőzet, 
mely nagyobb darabokban (tömbökben) leválik; ez kövezetkoczkák faragás 
sára, építési czélokra egyáltalában, szükség esetén malomkövek előállítására, 
is igen alkalmas volna. A Kraku rosu és Kraku máre közt húzódó névtelen 
árokban, a hol a gránitsziklák helyenként szintén hatalmasan kiállanak, a 
kőzet úgy, mini az előbbiben, nagyobb darabokban válik le, tehát hasonló 
alkalmazást engedne, mint az előbbi, de egészben véve nem oly kemény és 
friss, mint az Og. rosu kőzete. Az Ogasu máre déli főágában felszínre lépő 
gránit részben nagyon repedezett, főtömege azonban kompakt, a kőzet ke
mény, szilárd és egyöntetű, túlnyomóan szintén nagyobb darabokban válik 
le, építési czélokra, mint talapzatokra, kövezésre stb., valamint a monumen
tális műépítészetnél is — úgy az Og. rosu gránitja szintén — nagyon alkal
mas volna. A Berzava bal lejtőjén, az új úttól alig fél km,.-nyi távolságra a 
völgyön fölfelé, friss, ép, a tulajdonképi gránitnál durvábbszemcséjű, de 
kvarczban elég dús granitit található. Ez épúgy, mint a Toplica máré-val 
egyesülő Ogasu maré-ban fellépő granitit, az érintett czélokra igen jól hasz
nálható kőzet lenne.

Ajánlható volna továbbá, apegmatitbm nagy egyénekben fellépŐ/öW- 
púí-tal Aninán a szénmosásnál kísérleteket tenni. A pegmatit — mint a 
feiinebbi sorokból kitűnik -— a tárgyalt területen számos ponton (Pojana 
Kuszek, Kuszek-árok, Gyalu Zabéi stb.) lép fel. Gyakorlatilag meg kellene 
próbálni, vájjon e földpát fajsúlya nem felel-e meg az eddig használt, 
külföldiének.

A mésztufa, mely, ha a levegőn megszilárdúlt, a nedvességet már nem 
veszi fel, kiválóan száraz, likacsosságánál fogva a ventilátiót nagyon előse
gítő, igen könnyű és elég szilárd építő anyagot szolgáltatna.

Végül legyen szabad, Bibel János, műépítész és építészeti vállalkozó 
úrnak Oraviczán, és S tingl A. úrnak, a Bibel-féle fürészmalom vezetőjének 
Ponyászkán, irántam tanúsított szives hajlandóságukért, valamint Faller J. 
m. kir. erdész úrnak, a ponyászkai kincstári erdészlakban a múlt nyáron is 
átengedett szállásért — e helyen is köszönetemet nyilvánítanom.


