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1. Utazási jegyzetek a Kaukázusból.

Dr. Schafarzik Ferencz-íöI.

1886. nyarán alkalmam nyilt Déchy Mór úr, ismert geográfiái uta
zónk kíséretében egy útat a Kaukázusba tehetni. Ez az utazás azonban 
csak oly módon vált lehetővé, hogy a Pöldmivelés-, Ipar- és Kereskedelem
ügyi m. kir. Miniszter Úr 0 Nagyméltósága engem rendes felvételi illet
ményeim meghagyásával az itthon végzendő szokott nyári felvételek kötele
zettsége alul teljesen felmenteni kegyeskedett.

Minthogy ez utazásom által nemcsak a Földtani Intézet gyűjtemé
nyei szaporodtak, hanem mondhatnám első sorban az én saját tapasztala
taim gyarapodtak, legyen ezen a helyen is megengedve, hogy a Miniszter 
Úr 0  Nagy méltóságának eme rendkívüli kedvezményeid legmélyebb és 
leghálásabb köszönetemet kifejezzem.

Fogadja végre legjobb köszönetemet maga az expedicziónak fő intézője 
Décht Mór úr, amaz elismerést érdemlő fáradhatatlan búzgóságért, mely- 
lyel az egész utazást szervezte és néha a kedvezőtlen körülmények daczára 
is részleteiben keresztül vitte, valamint ama nagy áldozatokért, a melyek
kel az expedicziót felszerelte.

A jelen sorok az úti naplómban foglalt jegyzetek egyik töredékes 
részét képezik és én magam legjobban érzem, hogy adataim sok tekintet
ben hézagosak, de fel kell egyszersmind említenem azt is, hogy ez a hiány 
részint azon nehézségekben találja magyarázatát, a melyekkel az utazónak 
ezeken a vidékeken meg kell küzdenie, részint pedig az idő túlságos rövid
ségében, melyet egyes pontoknak szentelhettünk, végre pedig magában az 
úti tervünkben, melyben inkább a geográfus érdekei domináltak. Ha da
czára annak mégis leirom észleleteimet, azt pusztán csak azért teszem, 
mivel egy még csak hiányosan ismert vidékre vonatkoznak, s minthogy 
oly adatok is foglaltatnak benne, melyek a Kaukázus geológiáját talán 
egyik vagy másik irányban kiegészíteni képesek. Ez még inkább fog. állani
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1. cfr. Ciivieri-t. Ez alatt következnek a közép-kréta zöldes homokkövei, 
a melyekben mészkőpadok fordulnak elő valóságos lumachelleket képezve. 
Dülése a Tamisk pataktól D-re szintén E-i még pedig 25° alatt. —  Favee, 
kinek alkalma volt behatolni a Tamisk völgyébe, mely főleg a középső 
krétát tárja fel, ott a következő kövületeket találta: Belemnites minimus, 
L írt., A. Mayorianus, d’ORB., A. Milletianus, d’ORB., A. Dupinianus 
d ’ORB., A. Velledae, Mich.

A Tamisk pataknak az Ardon folyóba való beszakadásától D-re 
ismét 25° alatt É-i dőléssel biró mészkövek következnek, melyek a kréta 
formácziónak legmélyebb tagját, a neokomot képviselik. A közép- és az 
alsó-kréta képezik ama legkisebb és legészakibb lépcsőt, a mely a Kaukázus 
középső része északi oldalának tektonikájában több ponton oly jellemzően 
észlelhető.

A kréta emelet feküjében következik azután a juramészkő. A határ 
e két formáczió között kb. 15 1%,-re van a Tamisk patak torkolatától D-re. 
Sárgás vagy világos-barna tömött mészkövek ezek, melyek vastag padjai 
bizonyos diszkordáncziát mutatnak a krétáéihoz viszonyítva. Míg a fölötte 
lévő kréta, de sőt még a tercziér trachittufák is kizárólagosan csakis az 
E-i dülést mutatták 15— 25° alatt, addig a júra mészkövei általában ENy-ra 
és meredekebb szög alatt dűlnek. Eme díilési viszonyokat a következők
ben sorolom fel. A júra szisztéma legfedőbb részében, kb. azon a helyen a 
hol a kénes forrás bűze tölti be a völgyet, vagy 1 ‘5— 2 1%,-nyire a Tamisk 
patak torkolatától délre, a dülés ENy-i 40° alatt, tovább délre, de még a 
Biz nevű aul-(falu)-tói E-ra ENy-i, Biz aul alatt a völgyszükületben ÉÉNy 
40° alatt (itt rhynchonellákat is szedtem). Ezek a dülési viszonyok lent a 
völgy fenekén. S habár úgylátszik, hogy a júra mészkövei fent a júra 
contrefortok magaslatain kisebb-nagyobb hullámos hajlásokat és gyűrő
déseket, és ennek következetében változó dülési viszonyokat is mutat
nak, mégis már a fent felemlített adatok alapján is kitűnik, hogy a júra 
mészkőformáczió még a kréta lerakodása előtt szenvedte a rajta látható 
változások legnagyobb részét. A júramészkövek meredekebb és részben 
más irányú dülése, és, miként másutt látni alkalmam volt, merész gyűrődé
sei bajosan egyeztethetők össze a kréta és harmadkor csendes és csekély 
fokú felemeltetésével. A júra contrefortok már állottak, midőn a kréta 
tengeriszapja lerakodott.

A júrameszek feküjében fekete agyagpala található, a melyben 
egyes homokkőpadok is foglaltatnak. Rétegeinek dülése nem messze a 
júramészkövek alatt E-i. Az Ardon völgye, mely idáig egy típusos haránt
völgynek mondható, itt hirtelen Ny felé fordul és néhány kilométernyire 
a hosszvölgyek képét nyújtja, a melynek É-i oldalán a júramészkő meredek, 
bizarr vonulata, délijén pedig a főláncz gnájszgránitjai magaslanak ki. Medre
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jó  darabig az említett fekete palákba van vájva, melyek friss belsejükben 
elég szilárd összefüggő rétegeket képeznek, a felszínen azonban az atmosz- 
feriliák behatása alatt csakhamar szálkásan hullanak szét apró darabokra. 
Jó és jellemző kövületeket F avre sem talált, én sem találtam bennök, de 
hogy azért még sem mondhatók egészen kövületnélkülieknek, mutatja azon 
egy cidarisDak globosus tüskéjére emlékeztető alak, valamint egyéb kövület
nyomok, melyeket más ponton találtam,

Ez ugyanazon palavonulat, mely mindig a júra feküjóben maradva 
Szádon közelébe Chod nevű aulig is elhúzódik, a honnét F avre egy profilt 
is közöl. Ez a képlet ott F avre leírása szerint ugyanazon joetrografiai kifej
lődésben észlelhető, és alsó-júrabelinek tartható.

Közeledve azon pont felé, hol a Szadoni patak beleömlik az Ardonba, 
csakhamar mállott protogin-gnájsz váltja fel a palákat, emezeknek feküjét 
képezve. A vastag padok dülése közvetlenül az érintkezés alatt szintén 
E-ki. Ez a protogin-gnájsz egészen az említett két patak egyesüléséig lát
ható, itt azonban, ha az ismét délre forduló Ardon patak völgyét követjük, 
megszűnik és újból sötét agyagpaláknak enged helyet. A gnájszvonulat, 
melyet utunkon rézsut szeltünk át, NyENy-i irányban folytatódik Szádon 
felé, miként ezt lejebb látni fogjuk. Utunk kezdetben Nicolai nevű állami 
épület felé vitt, s így az Ardon vizét követtük tovább délfelé. Az agyag
palák azonban, a melyekre közvetlenül a szadoni patak beszakadása fölött 
bukkantunk, csak keskeny, 2 veretnél alig szélesebb vonulatot képeznek és 
déli széle e vonulatnak alig terjed néhány lépéssel a Nuzsal nevű kis falun 
túl. Itt újból gnájsz és gnájszgránit váltja föl a palákat, és ezentúl már 
mást nem is találunk egészen fel a hegység vízválasztójáig.

A kristályos hegység kőzetei igen sokfélék. Képviselve vannak itt a 
gránitok, gnájszgránitok, különböző' szövetű gnájszok, amfibol-gnájszok, 
a csillámpala és kvarczitok.

Minthogy az én kirándulásaim, melyeket a Kaukázus főlánczában 
tehettem, csak egyes napokra, vagy sokszor csak néhány órára terjedtek, és 
mindig csak egy vonalon történtek és egymást keresztező vonalok ki vol
tak zárva, felette bajos a kristályos hegység tektonikáját még csak közelí
tőleg is felismerni és helyes módon térképezni. Ennélfogva a jelen esetben 
nem tehetek mást, mint hogy felemlítsem pontosan mind azokat a helye
ket, hol kőzeteimet gyűjtöttem, ez által talán később ott járó geológusok
nak alkalmat nyújtván, hogy esetleg más irányokban tett észleleteiket az 
enyéimmel kapcsolatba hozhassák.

Nikolai nevű állomástól D-re a völgy jobb oldalán, kb. szemközt a 
Czej patak beömlésével kvarczitokat, tovább délre pedig vagy két verstnyire 
mindenütt gnájsz-gránitot találtam.
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Következő nap a Czeja jegeshez* indultunk, mely a Ny-i irányból 
jövő és Nikolai mellett az Arcionba beszakadó Czeja patakot táplálja. Eme 
vadregényes völgynek, melynek alsó része lombos erdővel, felső része Czej 
falun túl pedig tűlevelűekkel van benőve, kezdetben uralkodó kőzete a 
gnájszgránit, s csak kivételesen találunk mást, mint pl. Czej falu területén 
a házak körül csillámpalát.

Ezeket a kőzeteket azután tovább, ott a hol a völgy DNy-feló fordul, 
gránit váltja fel.

Még Czej falu előtt, de még jobban ennek a falunak a magaslatáról 
pillantottuk meg az Adai-Choch nevű hóba és jégbe borult 4747'Ü magas 
hegycsúcsot. Ez egyike azon meredek csúcsoknak, melyeket D échy M. úr 
1884-ben B ukgener svájczi vezető kíséretében megmászott. Az Adai-Choch 
környéke egy óriási területtel bíró firnrégió, melyből több kisebben kívül 
a nagy Czeja-glecser veszi eredetét. Már Czej falu templomától látható a 
glecser, de a végéhez azért mégis csak vagy 4 órai lovaglás után értünk. 
Piszkos, sáros jégtömege egészen betölti a szűk völgyet és hatalmas gát 
gyanánt emelkedik ki a pataknak törmelékkel telt medre és a végmoréna 
fölé. Még közelről is egészen piszkos külsejű a jég s csak a rianásokban 
látni, hogy tiszta kékes-zöldes áttetsző, mely bár ha homogén kinézésű is, 
mégis, .miként ezt már Abich is megjegyezte, egy bizonyos rejtett brecsia- 
szövettel bir. Ez legjobban elárulja magát akkor, midőn kalapácsosai rá
ütünk, a mikor a regeláczió következtében, de csak lazán összetapadt szög
letes darabkák külön-külön hullanak ismét szét. A jég rétegezettsége egész
ben véve párhuzamosnak látszik a glecser alsó és felső határával. A glecser 
végén egy nagy jegkapu van, melyből tombolva rohan elő a glecser patak 
habzó, piszkos vize, oly mennyiségben, hogy rajta átkelni még lóval is alig 
lehet. Hőfoka d. u, 6— 7 óra közt 1‘5° C. volt. Este felé, kivált olyan 
nyári meleg napok után, a minő a múlt év július 1-je volt, sokkal több a 
glecser-patak vize mint reggel felé; szép időben több, mint zimankós hideg 
időben.

A glecser vége alatt lévő völgy még jó darabig egy régi glecser-meder 
jellegét hordja magán. A tűlevelűek csak lejebb kezdődnek, és az erdő és 
a glecservég közti tér puszta törmelékkel van borítva, a mely között a 
glecserpatak számos mellékereivel fut le. A glecser végmorénája szabály
talan kőhalmokból áll, a melyek alakja a glecserpatak ide-oda vándor
lása következtében leghamarább elvész. .Jobban megmaradnak az oldal
morénák, melyek jó  darabig még a glecser végén alul is megvannak. Ma

* A gletscher (glacier) megnevezésére a magyar irodalomban leginkább a jégár, 
glecser és jeges szók használatosak. A jégárakat tápláló sajátságos havat, melynek 
szinte internacionális nevévé lett a Fim  (Firn-Eis), oromhó és jegeshó néven is ismerjük.

12A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1886-ról.
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gassága nagyobb mint a jegesé, vagy legalább vele egyenlő, és egyik oldalával 
egészen odasimul a völgyoldalak sziklafalaihoz. Befelé eső oldala azonban 
nincsen közvetlen érintkezésben a jegessel, hanem azt a közt fiatalabb, 
alacsonyabb morénák foglalják el, melyek több helyen mint jó l különvált 
moréna-vonulatok ismerhetők fel, de feljebb lassan a legrégibbel egy testté 
olvadnak össze. Mi a bal oldalmorénán haladtunk fölfelé egészen az első 
jégesésig. A glecser hatása a völgyfalakra, nevezetesen a baloldalon a 
glecser vége táján, de magasabban is igen világosan látható, a mennyiben 
meredek gránitfalak simára vannak csiszolva, még pedig sokkal magasabb 
színtájban, mint a jelenlegi glecser súrolhatná.

Ha szem előtt tartjuk a vegetácziónak távol voltát, a végmoréna túl
ságos nagy kiterjedését, egyes völgy oldalfalainak magasabb nívóban való 
lecsiszoltatását, az oldalmorénáknak magasságát, de kivált azok ismétlődé
sét a jég  tömege felé, akaratlanul is arra a gondolatra jövünk, hogy ajég 
tömege az utolsó időkben hatalmasan fogyhatott. Ezt a benyomást vitték 
magukkal Abich meg F avbe is, és ugyanezt erősítők az öregebb odavaló 
emberek vallomásai, kik a glecsereket régebben nagyobb kiterjedésben lát
ták. Minden kétségen kívül és egész hitelesen azonban fogják ezt konsta
tálni D échy M. úr mérései, melyeket most már harmadizben tett. Ered
ményeit a Kaukázusról Írandó külön munkájában fogja ismertetni. Ezen 
a kiránduláson a következő kőzeteket láthattam és gyüjthettem. A Czeja 
völgyben Nikolaitól Czej faluig mindenütt gnájszgránitok. Czej falunál 
pedig vékonypalás csillámpala vannak szálban. A nevezett falun túl, már 
fölebb a völgyben a glecser felé gránitok lépnek fel, Czej falutól Ny-ra biotit- 
muszkovitgránit, a glecser felé pedig többnyire amfibolgránitok. Fent a 
jégesés táján pedig vékonypalás és erősen gyürődött gnájszok észlelhetők.

Ugyanezek a kőzetek képezik a hatalmas oldal- és a szétroncsolt vég
morénát is. A glecser mozgásának nyomait, karczolásokat csak igen elvétve 
találtam; a grániton csak nagyban láthatók azok, egyes nagyobb tömbö
kön, vagy pedig még jobban a völgy oldalfalain. A finom apró karczolatok, 
melyeket az Alpesek és újabban a Tátra mészköveiről ismerünk a gránit
ban nem tartják meg magukat a durvább nagyobb szemű szövetüknél fogva. 
Mészköveket pedig a Kaukázus főlánczában, tehát a glecserek környékén 
hiában keresnénk. Van azonban mégis egy kőzet, a melyen még a legfino
mabb glecserkarczok is megtartották magukat, és ez egy sötétszínű apró
szemű kemény diorit-féle kőzet, valószínűleg dioritgnájsz, a melynek darab
jai imitt-amott találhatók.

A glecser hátán és annak végmorénájában előfordul még a felsorol
takon kívül egy barna-fehér földpátok által tarkázott felzitporfir kinézésű 
kőzet, a melyet alúl nem találtam szálban; ez minden valószínűség szerint 
a glecser firnrégiójából származik.
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A Czeja-glecsertől búcsúzva a Czeja-völgyön végig megint Nikolaiba 
tértünk vissza, onnét az Arcion völgyében lefelé az Ardonnak'a Szadoni 
patakkal való egyesüléséig, azután pedig ez utóbbi völgyön fölfelé haladva 
Szadonba mentünk. Utunkon a két patak egyesülésétől egész a Szádon 
nevű bányahelyig gnájszgránitokat, sokszor protoginszerű küllemmel ész
lelhettem. A főásvány, melyet itt fejtenek, miként már említve volt, ezüst
tartalmú galenit. A galenit eltérőleg anyakőzetének csapásától, arra majd
nem merőleges irányban t. i. kb. hóra 4 felé (60°) képez a gnájszgránitban 
telért, melyet 8 emeletben fejtenek le. Egyes tárnák összekötő ereszkék
kel (Gesenke) közlekednek egymással s a főbb tárnákba síneket is vezettek.

A változó vastagságú telér majdnem merőlegesen áll, és dülése vál
tozik, a bányamérnök szives közlése szerint, majd DK, majd ENy-i irány
ban. Nagyon mélyen még nem ismerik a telért, és jelenleg még csak 112 
orosz lábra ( =  34.144 ™j) kutattak a szadoni patak szintje alá. A bánya- 
művelés ez időszerint főleg a patak szintje fölött a környező hegyek töme
gében mozog.

A telér főásványa, a melyért a bányászatot űzik, az ezüsttartalmú 
ólomfény, ennek rendes társásványa a szfalerit, a chalkopirit és a kvarcz; 
azonkívül pirít a telérben valamint hintve apró koczkákban a protoginban 
és durván kristályos rhomboéderes hasadású fehér kalczit; azonkívül mint 
másodlagos ásvány, de csak a magasabb régiókban a Smithsonit. A pirít 
szolgáltatja azonfelül a limonitot és vasrozsdát, mely helyenként a kőzetet 
átjárja. A Smithsonit egyes üregeket, vagy hasadékokat tölt ki a telérben 
vagy pedig sejtes-likacsos tömegeket képez a telér szélén. Kristályokat nem 
észleltünk. Az általam gyűjtött példányok közül az egyik kiválóan érdekes, 
minthogy világosan előtünteti a Smithsonitnak viszonyát a telér többi ásvá
nyaihoz. A darab egyik telér hasadékról való, a melynek mentében az 
atmoszferiliák működtek. A telér tömege galenit, szfalerit, pirít és kvarcz 
elegyéből áll, helyenként kalcitot zárva magába. A hasadék lapján, a melyen 
mindezek az ásványok foltok alakjában láthatók, csupán a kalcit mutat 
egy bizonyos mállást és elváltozást. Legfelső rétege 2— 3 vastagságban
elveszítette t. i. rhomboéderes bélszövetét és fényét és fénytelen, puha, 
krétaszerű anyaggá lett, mely az eredeti anyagnál sokkal hevesebben pezseg, 
ha sósavval érintjük. Ezt a krétaszerű anyagot betetőzi azután a hasadék 
lapján egy sárgás-zöldes vékony kéreg, a szénszavas czink, a Smithsonit, 
mely sósavval csak csendesen és nehezebben pezseg.

Nyilvánvaló, hogy itt az atmoszferiliák működése folytán a szfalerit, 
mely szintén mutatja a mállás nyomait, és a kalcit elemeiből cserebomlás 
utján keletkezett az új vagy a Smithsonit; gipsszel azonban, valamint a 
többi ásványt, melyet ólom- és czinkbányákban még találni szoktunk, rövid 
látogatásom alatt nem leltem föl.

1 2 *
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A telér határán a protogin erősén mállott, kaolinosodott.
Junius 4-én elhagytuk Szadont, avval a tervvel, hogy a Kamunta 

hágón át, mely az Ardon és az Uruch közt képezi a vízválasztót, utóbbinak 
a glecsereihez a digoriai kerületnek forrásvidékére menjünk. A felső Szadoni 
völgyben a gnajszgránit és a fekete agyagpalák határán lovagoltunk. 
A gnájszgránit képezi bal, a pala pedig jobb partját; utóbbi amannak a 
szalagnak a nyugoti folytatása, a mellyel a Nikolai völgyben Nuzsal táján 
találkoztunk. Ez a palaszalag tehát két gnájszgránit vonulat közé van 
beékelvé, északról a szadoni ércztartalmú protogin gnájsz, és délről már a 
föláncz tömegéhez tartozó gnájszok és gnájszgránitok által. Eme palasza
lag rétegei a szadoni patak jobb partján déli, tehát egészen ellentétes dő
léssel bírnak, ennélfogva az antiklinále déli szárnyát képezvén, valószínűleg 
azonosak azokkal a palákkal, melyek Chod övében előfordulnak.

A szadoni patak legtöbbnyire nem folyik a két képlet határán, hanem 
majd a palában, de még gyakrabban a szilárdabb gránitban vájta ki a 
medrét.

A protogingránit vonulat azonban már Zgid aul (falu) előtt ékül ki, 
a hol az erdővegetáció is megszűnik s már e falu körül, de még innét ENy-i 
irányban felmenet a Kamunta hágóra kvarczitokat és fekete agyagpalákat 
találunk, melyeknek egy része még dél felé dűl. A gránit azonban nem 
tűnt el végkep, hanem előfordul még egy kis folt alakjában közvetlenül a 
hágó alatt, annak K-i oldalán.

A hágó magaslatán tágas alpesi legelők terülnek el. A kilátást D és 
Ny-felé alattunk elterülő sűrű ködfelhők vették el, míg E- és EK-felé a 
jűramészkő formáczió hatalmas fala fogta be a látóhatárt. Vagy 3 í^ -nyire 
a hágótól E-ra van annak legmagasabb csúcsa a Kion-Choch, (11230 orosz 
láb =  3423.57 mj),  mely vagy 1000 rel emelkedik a hágó fölé. Meredek 
falán tisztán láthattuk a mészkő (jura) rétegeit; a fal tövében pedig hatal
mas törmelék-kúpok nyúltak alá a homokkő és agyagpala képezte hágó 
kevésbbé meredek területére.

A másik oldalon lefelé sűrű ködben mentünk, mely csakis a legköz
vetlenebb környéket engedé. megfigyelni. Nem messze a, hágó alatt egy 
ponton a szétmálló palában apró de közelebbről ki nem betűzhető kövület
töredékeket találtam. A köd csak akkor maradt felettünk, mikor már Ka
munta faluhoz közeledtünk. Kamunta egy szép nagy sima lapu padokat 
képező finomszemű és DK-íelé 40° alatt dűlő homokkő dombon fekszik, a 
Dargon-Kom-Don (Don =  víz) és a Skatti-Kom-Don patakok egyesülése 
közelében. Nevezett két patak az Adai-Choch hegytömeg északi oldalából 
fakad és legdélkeletibb tagja az Uruch vízhálózatának. E két patak 
egyesülése után mint Szongut-Don folytatja útját. Utunk Kamuntától 
E-felé ment és lekanyarodott a Szongut-Don egyik keleti mellékpatak völ



(9 ) UTAZÁSI JEGYZETEK A KAUKÁZUSBÓL. 1 8 1

gyébe, a melynek bal partján Galiat falu mellett ugyancsak e homokköve
ket láttuk D-i 30° alatti dőléssel. Ezek a homokkövek a Chod mellettiekkel 
esnek ugyanabba a csapásba, tehát igen valószinű, hogy ezek is, valamint 
amazok Favre szerint, szintén alsó-júrabeliek. Fontos e homokköveknek 
tektonikai viszonya: Kamunta körül DK-i, illetőleg D-i, tehát a júralera- 
kodások fözömének épen ellentétes düléseik; és úgylátszik, hogy itt Ka
munta táján, hol a gránit a fölszinre nem bukkan, az alsó-júrahomokkövek 
egymagukban képezik az antiklinalét, a melyet Szádon körül a gránitnyelv 
közvetítésével kifejlődve láttunk.

S míg ezen antiklinale E-i szárnyára homokkövek, fekete palák, és 
végre a júraláncz hatalmas mészkövei következnek, addig a déli oldalára 
azon fekete palák települnek rá, melyeket a Kamunta szorostól Ny-ra talál
tunk, melyek azután tovább nyugotra a gránit közepette egy messzire nyu
gat felé nyúló vonulatot képeznek. Favre ezt a vonulatot paleozoosnak 
tartja, de hogy ha a fentemlített tektonikai viszonyok annak idején részle
tesebb felvételek által általánosabb megerősítést nyernének, akkor e palá
kat a kamuntai homokköveknél fiatalabbnak kell tekintenünk és geológiai 
nívójukat a jura felső határán felül keresnünk. Megemlítem, hogy már 
ABicH-nak is voltak kételyei (Prodromus, p. 82-—90) D ubois de Montperreux- 
nak ama nézetei ellen, a melyek szerint a kaukázusi palaformácziónak 
paleozoosnak kellene lenni.

Utunk Kamunta és Galiat vidékéről a Szongut patak mentén veze
tett, egy szűk, sziklás szurdokszerű völgyben. Egy darabig még Szongut- 
Don a neve, de alsó folyásában már mint Volli-Kom-Don szerepel. Ez 
utunkon az est szürkülete által lépettünk meg, úgy hogy geológiai észlelé
seket jóformám tenni nem lehetett. Ösvényünk eleintén a patak jobb part
ján vezetett, majd azonban átcsapott annak bal oldalára. Állomásunk, a 
melyet még el akartunk érni, Machcseszk vala. Útközben a sötétben min
den feltűnőbb szikláról ütöttem apró darabokat, melyeket másnap meg
vizsgálva kitűnt, hogy egészen Machcseszkig homokkövek képezik a folyó 
partjait. E kőzetek nemcsak olyan finomszeműek a minők a kamuntaiak, 
hanem vannak köztük olyan apró konglomerátosak, melyek olykor még 
fehér színüknél fogva is élénken emlékeztetnek a krassó-szörénymegyei 
liasz alján fellépő fehér kvarczhomokköveinkre.

Másnap julius 5-én folytattuk utunkat a Vollikom-völgy bői kifelé. 
Az út újból átment a patak jobb oldalára és nem messze Machcseszk falu
tól megint gránitra bukkantunk. A patak medre ugyanis Machcseszktől 
ENy-ra egészen muszkovitgránitba van vájva, és erre telepednek azután rá 
a jobb parton az alsó-jura homokkövei.

A gránit és a szedimentek kontakt vonala EENy-i csapással, a rétegek 
pedig K-i illetve KEK-i düléssel bírnak. Az alaphegységet fehér öreg
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szemű muszkovitgránit képezi, erre egy szürkés-barnás muszkovittartalmú 
középszemű szilárd kvarczhomokkő padjai következnek. Ezek fedőjében 
fekete agyagpalát láttam dió, ököl és fejnagyságú agyagvaskő konkrécziók- 
kal és végre e fölött szürkés-barna fínomszemű és muszkovittartalmú agya
gos homokkőpalákat figyeltem meg.

Ez a profil kisér bennünket egészen a pataknak az Uruchba való 
beszakadásáig azon csekély változással, hogy az egyesülés pontja táján a 
muszkovitos gránit mellett még gyürődött finomszemű, de mállott muszko- 
vit-csillám pala is észlelhető.

Innét DNy-ra fordulva az Uruch völgyét követtük fölfelé. Moszkáig 
folytonosan gnajszgránitok közt találtuk magunkat, s csak a nevezett hely
nél, a hol az Uruch is villaszerűén szétágazik, foglalja el a két völgy mélyét 
és oldalait a fekete agyagpala, mely a szadoninak és kamuntainak Ny-i 
folytatása.

Az Uruchot alkotó két folyócska a Ny-i irányból jövő stirdigori és a
r

D-ről E-felé folyó Karagam-glecser patakja. Először a stirdigori, azután 
pedig a Karaam glecsert látogattuk meg.

A stirdigori patak DNy. forrásai részint az Aehal-Mta, részint pedig 
a Easztak-Chonch czirkuszalakú völgy katlanokból nyerik vizöket. E két 
körvölgy a kaukázusi főláncz vízválasztójának közvetlenül északi tövében 
fekszik és felső részeiben igen terjedelmes firnmezőkkel van borítva, 
a melyekből rövid glecserek bontakoznak ki. Valamivel nagyobb a Fasztakh 
Chonch glecsere, melynek már tekintélyesebb teste van, és a melynek 
végén nagyobb glecserkaput is láttunk. Mind a kettőnek, de kivált utóbbi
nak a környéke muszkovitos gnájszgránitokból és szép granititból áll.

Július 7-én Stirdigorból a Karagam-glecserhez tettünk kirándulást. 
Az idő ritka szép vala és bájos kilátást élveztünk már kora reggel, a midőn 
még csak a Kaukázus legmagasabb hócsúcsait, a Fasztak-Chonch és az 
Achal-Mta kúpokat aranyozta a felkelő nap, míg maga a völgy még komor 
félhomályban úszott. A stirdigori völgy jobb oldalán lovagoltunk lefelé s 
útközben itt is konstatálhattuk a fekete agyagpalákat többnyire igen me
redeken, majdnem függélyesen felállított rétegeivel. A völgy legmélyebb 
része Stirdigor alatt hatalmasan van feltöltve diluviális kőzettörmelékkel, 
mely uralkodóan gránit és gnájszgránitdarabokból áll. Ebbe vájta medrét 
30— 40 ™j mélységre is a stirdigori patak, egy részét le is rombolta és el 
is hurczolta már, míg a megmaradott rész a völgyben sík platót képez, 
mely Stirdigor lakói által szántóföldnek, meg kertészeti czélokra használ- 
tatik föl. Nemsokára elértük a két glecserpatak egyesülési pontját és innét 
délfelé a Karagam völgyere kanyarodtunk. Noakau falunál megpillantottuk 
a főlánczot és a messzire lenyúló Karagam-jégést. Itt átkeltünk a patakon, 
mely 15— 20 mf  szélesség mellett 70— 80 mély és melynek jéghideg vize
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oly sebes esésű, hogy lovaink a sziklás mederben botorkálva csak erős 
küzdelemmel vittek át bennünket és összes podgyászunkat. A völgy ezen 
tája szintén erősen fel van töltve gránittörmelékkel, és csak feljebb a glecser 
felé kisebbedik e törmelék vastagsága. Ott azonban jobban feltűnnek az 
oldali patakok hatalmas törmelékkúpjai, melyek a völgyben foglalva tért a 
patakot egészen a völgy túlsó falához szorítják. Minthogy eme törmelék
kúpok fölváltva nyomúlnak elő, a jeges-patak is kígyódzva' folyik köztük 
és hol a bal, hol pedig a jobb völgy falát mossa.

A fekete agyagpalát a völgy jobb partján Dzinagától D-re még vagy 
bárom versztnyire követtük, és csak ekkor váltotta fel véglegesen a főláncz 
gránitja.

A jegeshez érve, annak régi előre tolt bal morénája mellett, s részben 
azon is gyökeret vert szép kis fenyvesben ütöttük fel sátrunkat, s még 
ugyanaz nap délutánján siettünk a glecsert bejárni. Yagy két óráig vándo
roltunk a hatalmas bal morénán, míg végre egy alkalmas pontra akadtunk, 
a hol a széles hátú és ezen a helyen elég egyenletes jégtestre léphettünk. 
Ezen a helyen aránylag kevés a rianás, de annál több a glecser alsó vége 
felé, valamint fölfelé is, a hol a jég hatalmas esésben megdermedt cascade 
alakjában állott velünk szemközt. Kisebb nagyobb üstszerű mélyedések, 
olvadt hóvízzel telve mindenütt gyönyörködtették a szemet zöldes-kékes 
színükkel, s mindegyik mélyedés alján, mint a mélyedés okozója, egy darab 
kőzet, mely sötétebb színénél fogva jobban melegedvén fel a környező jég
nél azt maga alatt lassacskán megolvasztotta. A glecser hátán előfordúló 
kőzetek többfélék. Mindenek előtt megemlítendő a gránit kétféle csillámmal 
és egyes nagyobb porfirosan kiválott ortoklasz - ikrekkel. Igen gyakori 
továbbá egy sötétbarna kőzet, melyet petrografiai szempontból legjobban 
felzitporlirnak nevezhetnénk, mely azonban valószínűleg a Kasbek és az 
Elbrusz közt több ponton jelentkező andeziterupcziók egyikéhez tartozik. 
Szövetét poríirossá a fehér földpátszemek tették, a melyek mellett némely 
darabban kvarcz is látható, míg a színes elegyrészek egyedül csak amfibol- 
tűk által vannak képviselve. Gyűjtöttem olyan darabokat is, a melyeken a 
gránit érintkezésben látható az andezittel, s minthogy ez utóbbi az, mely a 
gránit felületének legkisebb egyenetlenségeit is kitölti és annak mentén a 
többi részénél tömöttebb, a gyorsabb lehűlés jellegét magán hordó kérget 
tüntet elénk, ez utóbbit kell íiatalabbnak tartanunk. Az andezit áttörését 
fent a vízválasztó közelében a Karagam óriási firnrégiójában gyanítom; 
lejebb egészen a jégesésig annak semmi nyoma, idáig mindenütt gránit 
képezvén az oldalfalakat.

A harmadik kőzettípus, melyet a jég hátán és a morénákon találunk, 
a diorit, mely különböző szövetben fordúl e lő ; olykor amfiból-gránithoz, 
is átmeneteket képezve. Tanyánkhoz való visszatérésünk után a vagy
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120— 150 mj  magas oldalmorénán lemásztunk a gleoser végéhez, annak 
kapujához, a melyből roppant zajjal és sziklákat magával ragadva törtet 
elő a sárga iszapos, habos jegespatak. Déchy ez alkalommal, úgy mint 
másutt is, megjelölte a glecserfal távolságát egy óriási nagy gránit sziklától, 
azon czélból, hogy esetleg a jövő években idejövő természetkutatók aglecser 
előnyomulására vagy visszahúzódására biztos támpontokat nyerhessenek.

A Karagam a Kaukázus jegesei közül egyike a legnagyobbaknak, szé
lessége vagy 480 mj , s talán legmélyebben nyúlik le a völgybe. E reshfield 
a Kaukázus Aletschének mondja.

Július 8-án visszafordultunk E-felé, hogy az Uruchvölgyön át a Terek- 
síkságába illetőleg a vasúthoz kimenjünk, és azon a Kaukázus Ny-i részeit 
elérhessük. D. u. a midőn Akszau aulhoz értünk, esőre fordúlt az idő ; —  
szakadó esőben tettük meg azt az utat is, mely az Urucbnak a Yollikom 
patakkal való egyesülésétől a juramészkő-láncz tövéig, egészen Szade- 
leszkig vezetett. Ez a vidék, mely a gnájszgránit öve meg a juramészköláncz 
közt egy mélyedést képez, főleg sötét agyag-palákból és homokkövekből áll, 
melyek az alsó-jurát jelzik. A dűlés egészben véve E-i volt.

Másnap reggel július 9-én megint csak esős időben folytatva utunkat 
csakhamar elértük az Uruch-szorost, egyikét azon festőileg szép szűk haránt 
völgyeknek, melyeken át az örökös hóval borított főláncz vizei útat törtek 
maguknak.

Kétséget alig szenved, hogy e szűk, és mélyen bevágott keresztvölgy 
létezését és helyzetét első sorban egy tektonikai proceszszusnak köszöni, 
de viszont nem tagadható a zúgó, szikláról-sziklára zuhanó vad folyó hatal
mas eróziói működése sem. A juramészkő formácziónak vastag padjai 
egészben véve E-felé dűlnek, de nem hiányoznak a gyűrődések sem. A réte
gek sorrendjét pontosan feljegyezni még kedvezőbb körülmények között is 
nehéz és sok időt igénylő feladat volna, de azért a rósz idő daczára mégis 
sikerült egy mészkő sorozatot gyűjtenem, melyek többnyire gazdag mikro- 
faunát tartalmaznak. Ezen a helyen csak azt emelem ki, hogy a mészkő- 
formáczió legfekübb padjai egy kristályos, czukorszövetű, fehér vagy kissé 
szürkés mészkő által képeztetnek, a melyekben rosszúl megtartott rhyncho- 
nella-kőmagvakat gyűjtöttem. Ezek fölött következnek tömött kékes-szürke, 
majd pedig fehér, és vöröses fehér, később szürkés agyagos mészkő- es 
márgapadok mind tele mikroorganizmusokkal. A legfedőbb részletet pedig 
egy barnás fehér tömött mészkő hatalmas egyenes padokban képezi, a 
melyek 30— 35° alatt dűlnek É-felé. Ezen a ponton legszűkebb az Uruch 
medre, egy igazi sziklahasadék, a melyen át egy rozoga híd van építve. 
E hídon állva mintegy 80 ™j mélységben látjuk alattunk a zúgó folyó habjait.*

(1 2 )

* Egy ledobott kő 4 m.-perozig esett a víz tükréig.
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Itt egyszersmind a lapályba értünk s utunk az Uruch jobb oldalán, 
de nem közvetlenül mellette, sűrű erdőn és erdei réteken át vezetett, a 
melyek semmiféle geológiai feltárásokat nem nyújtottak. Végre dél felé a 
Szurch-patakhoz értünk, mely DK-ről jővén utunkat keresztezve ENy-i 
irányban folyik tovább is ömlik az Uruchba. Medre fekete lágy, könnyen 
szétázó és szétmálló agyagpalába van vájódva. Eövid keresés után csak
ugyan sikerült néhány pirítesedett és gyöngyház fényüket még pompásan 
megtartott ammonitet találnom, melyek előlegesen megtekintve az Ammo- 
nites dispar, ú’Obb, alakcsoportjából valók, de az Ammonites milletianus, 
d’OEB. fajhoz is hasonlítanak. Ezek az alakok pedig a gaultra jellemzőek.

Folytatva utunkat csakhamar elértük . a felső-kréta világos, kissé 
márgás meszeit, a melyeknek dombvonulata után azonban csakhamar a 
síkság következett. A felső-kréta meszek területén talált néhány andezit 
töredék elárulta az Abich által jelzett andezit-kitörést az utunktól K-re 
fekvő Szurch - kúpon. Volno-Mahomedanszkojé-ben meghálva, másnap 
reggel a szteppén át a Terekhez, illetőleg a Eosztow-Wladicawkaszi vasút 
Elchotova nevű állomásáig jutottunk. Elchotován 9 óra 41 perczkor vasúira 
szállva, d. u. 4 órakor Minerali vodi-ban voltunk.

Elchotova állomása a Terek jobb partján 303-94 m]  magasságú, innét 
leszáll a vasút Kotlarevszkajánál a folyó bal partjára átvezetve egészen a 
Csereg (Urván) és Malka, a Terek két mellékfolyójának egyesüléséig körül
belül 300 ”y-re a Fekete tenger színe fölött. Innét a Minerali vodi állo
másig folyton emelkedik a Bestau szteppéjének a nívójára. Ezen a platón a 
következő magasságokat találjuk följegyezve.

A Nezlobnij nevű kurgán a Bestautól keletre 403-21 , a Barszuk
vagy Kumgora nevű alacsony domb a Bestautól E-ra 381'07 mj . Sotlandsz- 
kája nevű kolónia a Bestau K-i tövében 484-11 mj , s végre Pjátigorszk 
fürdőhely a Bestau D-i oldalán 530-75 mj . Láthatni már ezen adatokból is, 
hogy a Bestau szteppéje, mely messziről síknak tűnik fel, közelebbrő 
tekintve korántsem az, hanem inkább dombos-hullámos felülettel bír. 
Ebből a szteppéből emelkedik ki amaz öt kúpbegy, a Bestau hegycsoportja, 
(tatárul: bes —öt, tau=hegy) mely már messziről köti le a vasúton köze
ledő utazónak a figyelmét. Ez az öt főkúp a következő: ÉNy-on a Yerbljud 
8S6'22 mj , a csoport közepén maga a kétcsúcsú Bestau, melynek magasabb 
csúcsa, a főcsúcs 1400-51 mj , alacsonyabb északi csúcsa a Eazvalka a zse- 
leznovodszkájai nyergen túl pedig 927-07 ™j. A Bestau tőszomszédságában 
találjuk a Zmijéva kúpját 992-01 mf , továbbá a Bestautól DK-re, Pjátigorszk 
mellett a Masucha hegyet 993-22 ‘"'j és végre következik Liszája hegyes 
kúpja a Bestautól K-re 737-14 magassággal. Ezekhez csatlakozik még 
néhány apróbb kúp, melyek azonban korántsem annyira feltűnők, mint a 
felsorolt öt.
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Maga a szteppe altaja eoczén márgából áll, melyet a felületen dilu- 
viális és alluviális képződmények: lősz és fekete nyirok, az oroszok #cser- 
nője zem»-je borítanak. A kúpok pedig részint kréta, részint pedig trachit 
szigeteket képeznek. A szenon világos mészkőpadjai alkotják a Masucka és 
a Lisszája kúpokat, míg a Bestau valamint a Kumgora hegyeknek csak 
tövében mutatkozik és a trachit által, mely e két hegy főzömét képezi, 
töretik át; a többi csúcs pedig, nevezetesen a Zmijéva, a Razvalka, a Verbljud 
valamint a többi 4— 5 apróbb még hozzájok csatlakozó kúp, kizárólag 
trachit kitörésekből állanak, melyek az eoczén alapon nyugosznak. Ezekhez 
csatlakozik még a Dzsuczkája nevű trachit csúcs, mely Pjátigorszktól D-re 
a felső-kréta övén áttörve található. Kétségtelen ennélfogva, hogy eme 
trachit kitörése a harmadkorba esik. Abich 1858-ban Prodromusában1 
ezt az eruptiv-kőzetet egy «mitunter sehr Trachyt áhnlichem Quarzpor- 
phyr»-nak nevezi és tombakbarna csillámot észlel benne; 1874 ben azon
ban1 2 3 biotittartalmú kvarcztrachitnak mondja. Favre8 így írja le : «porphyre 
quartzifére, Trachitique, du couleur claire, semé de mica d’un brun foncé et 
d’amphibole». 1884-ben L éon D ru4 * foglalkozik a pjátigorszki és kiszlo- 
vodszki ásványos forrásokkal és egyúttal közli V elain vizsgálatainak ered
ményét, mely néhány neki átadott kőzetpéldányra vonatkozik. Velain úgy 
találja, hogy a Bestau kőzete ortoklász (szanidin), oligokiász, piramisos 
kvarcz, zöld pirosén, magnetit, továbbá mint nem lényeges elegyrészekből 
szfén és zirkonból áll, mely ásványos elegyrészek kvarcz és ortoklász apró 
szemeiből álló anyagból vannak kiválva. A kum-gora hegy kőzete az amfibol 
helyett biotitot tartalmaz, míg a zseleznája-gorai a színes elegyrészekben 
hiányt szenved. Mindezek alapján V elain ezeket a kőzeteket mikrogranu- 
litoknak tartja és párhúzamba állítja hasonló előjövetelekkel Selmeczről, 
az Estérel hegységből és végre a Galite szigetről. Hogy Selmecz táján 
melyik előfordúlást tekinti Velain mikroganulitnak, az nem tűnik ki, s 
tudtommal senki más nem említi ezt a kőzet fajt innen. Eltekintve azonban 
ettől a még közelebbről megvilágítandó állítástól és visszatérve a Bestau 
kőzetéhez azt már csak annak futólagos vizsgálata után sem tarthatom 
mikrogranulitnak, hanem hazánkban előfordúló számos hasonló esetek 
analógiájára egyszerűen csak ortoklász-(perthit) kvarcz-trachitnak amfibol-

1 Pag. 38.
a EL A bic h . Geol. Beobachtuugen auf Reisen im Kaukázus im Jahre 1873. 

(Bull. de la société imperialo des naturalistes de Moscou, tome XLVIII. premiere 
partié p. 296. és köv.)

3 E. F a v r e . Recherehes géologiques dans la partié centrale de la Chaine du 
Caucase. Génévé. 1875. p. 55.

4 L. Dru. Note sur la géologie et l’hydrologie de la region du Beelitaou*
(Bull. de la société geol. de Francé 3. série, tome XII. p. 474. és köv.)
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lal, kevés augittal, szfénnel, magnetittal és egy apró szemcsés kvarcz és 
föltpátból álló alapanyaggal. Az én példányaim melyek a Bestau-hegy déli 
oldaláról valók nem tartalmaznak biolitot; mi V elain eredményeivel 
egyezik.

A Bestau környékén számos ásványos forrást találunk, melyek 
hőfokukra és vegyi összetételükre nézve nagyon változatosak. Zselez- 
novodszk, Pjátigorszk, Esszentuki és Kiszlovodszk fürdőhelyek ezeknek 
köszönik létezésöket. A nélkül hogy ezen különböző források tüzetesebb 
leírásába bocsátkoznám1 L. Dru1 2 nyomán közlöm a következő táblázatot, 
melyből a kaukáziai források sokfélesége elég jól kitűnik:

,A Bestau környékének ásványos forrásai.

Az előfordulás helyei A forrás természete

Pjátigorszk alkali kénes hávvíz
Bück-gora (Kalmukajevszki alkali kénes hévvíz, túlnyomólag nátrium vegyüle-

forrás) tekkel
Kum-gora ugyanaz
Tempelkov ugyanaz
Tambukau tavak hideg keserűvíz, sok nátriumszulíáttal
Esszentuki hideg alkali savanyúvíz
Kirkili völgye ugyanaz
Dzsemucha völgye hideg alkali földfémes víz, sok nátrium és magne- 

ziumvegyülettel
Gorko-szalionni forrás hideg keserűvíz magnésiumszulfát és magnézium- 

chlorid tartalommal
Lüszogorszkája ugyanaz
Keserű víztavakkarrasz(Sot- 
landszkája) kolónia mellett

hideg keserűvíz, sok magnéziumszulfáttal

Zseleznovodszk meleg alkali vasas savanyúvíz
Kiszlovodszk (Názzán) hideg vasas savanyúvíz
Bermamut fensíkja ugyanaz
Zmeinája gora hideg vasgáliczos víz

1 Igen tüzetesen foglalkoztak a Bestau csoport ásványos forrásaival A b ic h , 
Sm ibno f , M il o n t in e , L . D r u , B oguslavszky továbbá találunk adatokat FRANKL-től, 
PAVEE-tŐl stb.

2 L. D r u . G-eol. et hydrologie du Beelitaou, (Bull. de la société géologique de 
Francé 3. série tome 12. p. 478.)
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Ugyancsak L. Deu szerint néhány forrásnak a hőfoka a következő :

A pjátigorszki források hőfoka változik 30°— 47° C. közt,
A zseleznovodszki « « « 13°— 51° C. «
Az eszentuki « « « 10°— 15° C. «
A kiszlovodszki nárzán hőfoka A bich szerint 14‘35° C. «
A Kumgora források « « « 4-0-0° C. «

Míg a legtöbb forrás a felső-kréta határán vagy az eoczén terület 
hasadékain tódúl fel, addig a kiszlovodszki nárzán már az alsó-kréta terü
letére esik.

A felsorolt források némelyike körül hatalmas travertin lerakodáso
kat találunk, mint pl. Pjátigorszk K-i oldalán, hol az vastag horizontális 
padokban látható. Minthogy eme mésztufák keletkezése a mostani forrás
viszonyokkal nem egyeztethető jól össze, Abich erős szénsavas meszes 
forrásokat tételez fel, melyek a mostaniakat megelőzték volna. Megemlítem 
végre, hogy hideg vasas savanyúvizek, ú. n. nárzánok a Kaukázus főlánezá- 
ban a gnájszgránit és a palaövek területén nem tartoznak épen a ritkasá
gok közé.

Július 13-én átköltözködtünk Kiszlovodszkra. A quaternaer képződ
ményekkel borított eoczén terület lasfan, de folyton emelkedve Eszentukyn 
túl tart, s csak kiszlovodszkája felé mutatkoznak a felső-kréta fehér domb
jai. E dombok mindig magasabbak lettek, míg végre egy tekintélyes hegy- 
lánczot láttunk, melynek Kiszlovodszk felé fordított oldala igen meredeken 
szakadt meg és a fehér márgás mészkőpadok rétegfejeit tüntette fel. E mere
dek falon túl az alsó-kréta lágy puha homokkövei következnek, melyek az 
erózionakjobban engedve, ama mély katlanszerű völgy keletkezését tették 
lehetővé, a melynek közepén Kiszlovodszk fürdőhelyet és a szénsavban 
igen bővelkedő savanyú kútját találjuk. E medenczeszerü völgy D-ről a 
Bermamut nevű juramészkőláncz által van körülzárva, mely nem csak az 
alsó-kréta mélyedését, hanem még az északi felső-krétafalat is dominálja, 
A kiszlovodszki katlan eme térszíni formája nem alapúi a vidék tektonikai 
szerkezetén, hanem tisztán csak az alsó-kréta homokköveinek könnyű 
szétporladásában rejlik. Már Abich volt az, ki valamennyi formácziónak 
egyenletes lankás dűlésére utalt, mely az Elbrusz északi oldalán észlelhető. 
A dűlés alig tesz ki többet mint 3— 5°. Eme tektonikai viszonyoknál fogva, 
a katlan E-i fala felé haladva, mindig magasabb és magasabb színtájba 
jutunk. Minthogy eme homokkő-formáczióban egyes padok jobban állanak 
ellen a légbeliek romboló hatásának, mint a többi közbeeső, egy a maga 
nemében páratlan lépcsőzetes hegyoldal jött letre, melynek legfelső zárfokát 
a felső-kréta fehér márgás mészköve képezi.
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Abich ki eme lerakodásokat tüzetesen átkutatta, nem kevesebb mint 
20 horizont különböztet meg kövületek alapján. Ezekből a 12 alsót mész
kövek, márgák, agyag és igen vasas oolith alkotja és ezek sztratigrafiailag a 
neonomhoz tartoznak. Ennek a réteg-komplexusnak a nívója alig emelkedik 
a nárzán színe föle.

E fölött következik az alsó-gault négy emeletével, melyek kizárólag 
homokkövekből állanak. Alul sárga, fölötte vasoxid által vörösre festett 
homokkő van, melyre azután egy meszes szürke homokkőpad és vegre e 
fölött egy fehéres homokkőrétegcsoport következik. A legalsó rótegcsoport 
erősen glaukonitos lesz és az igazi zöldhomokkő (Grünsand) képét nyújtja.

E fölött következik a felső «zöldhomokkő», melynek három emeletét 
különbözteti meg Abich, a melynek kőzetei sötétszürke meszes homokkövek, 
igazi zöldhomokkő és végre legfelül agyagos, mészkonkrécziós homokkő.

A gaultot betetőzi mint legfelső képződmény a szenon jellegű fehér
kréta, tűzkőkonkrécziókat tartalmazó mészmárgáival. Ezekből a mészkövek
ből, a melyekben magam is találtam néhány inoceramus töredéket, Abich 
a következő inoeeramus-fajokat sorolja fel : I. Güviéri, Goldf., I. eordi- 
formis, Goldf., I. Gripsii, Mant.

Kirándulásaim alatt a felsorolt színtájak többjében gyűjtöttem ugyan 
egyes kövületeket, de az idő rövidsége miatt főleg egy színtájra vetettem 
magamat, még pedig az alsó-gault második emeletének vasoxidtól veresre 
festett homokkőrétegeire, melyek azon a kis platószcrű magaslaton Kiszlo- 
vodszktól nevezetesen a Hőtel Parktól K-re .egyes szakadozott dombocskák 
alakjában láthatók. Felismerésök rikító veres színüknél fogva felette köny- 
nyü. Az itt gyűjtött kis faunulát, mely főleg crioceras-okból áll, de mellettük 
alárendelten még amvionites, orthoceras, natica, arca, protocardia. ostrea- 
íajokat, és azonkívül echinidákat valamint meg rákollókat is tartalmaz, 
átadtam közelebbi meghatározás czéljából dr. Pethő Gyula kedves bará
tomnak, ki az utazásom alatt gyűjtött összes paleontologiai anyag tüzetesebb 
tanulmányozására íb szívesen vállalkozott.

Megemlítem végre még, hogy Abich a szóban forgó krétaképződmény 
vastagságát, a felső-neocomtól kezdve, a felső-fehér-krétáig bezárólag, össze
sen 1940 angol lábnyinak határozta meg.

Július 15-én hagytuk el Kiszlovodszkot avval a szándékkal, hogy a 
Tebesda völgyére átcsapva, annak forrásvidékét és a Kluchor nevű hágót 
vizsgáljuk meg.

A Podkumok völgyét fölfelé követve csakhamar elértük az Abukova 
nevű, lótenyésztéséről nevezetes falut. Mig a fehér kréta képezte hegy- 
láncz jobb kéz felöl kísért bennünket, addig utunk az alsó-kréta homok
kövein vezetett. Abukovánál a Podkumok és vele együtt az. út is NyDNy-ra 
fordul, de csak hamar elhagytuk a medrét és felkapaszkodtunk a bal part

(1 7 )



1 9 0 DE SCHAFARZIK FERENCZ. (1 8 )

ján emelkedő platóra. Míg az alsó-kréta területe Kiszlovodszk táján apró, 
szakadozott platók képét nyújtotta, addig a Podkumok és a Kuma közti 
terület, a mennyire a -zem csak láthatott, mind egyetlen egy sík vala, mely 
enyhén E-felé dűlt. Folytonosságát csak a Podkumok és a Kuma mellék
patakjainak «caüon»-szerű függélyes falakkal kezdődő mélyen bevágott 
árkai és medrei szakították meg. Ezen a kissé E-felé dűlt «mésá»n DNy-i 
irányban folyton emelkedtünk, míg végre az esteli órákban egy igen kelle
metlen jégeső s zivatarban elértük a plató szélét aTamcsiair (2036‘ 12 mj)  és 
Kumbasi trigonometriai pontok közt.

Az egész platón lágy agyagos homokkövet láttunk, de itt a meredek 
D-i partján hirtelen megváltozott a kép. Egy rövidke kis völgyben, melyből 
a csapadékok már délfelé folynak, szívós vereses barna agyagot észleltem, 
mely tele volt chalcedon- és kvarcz-konkrécziókkal. Eme többnyire ököl
nagyságú gömbök arról nevezetesek, hogy szétütve üres belsejükben vagy 
víztiszta kvarczkristályokat, felismerhető P-vel, vagy pedig szőllőded-vesé- 
ded chalcedon bevonatokat tűntetnek fel. Az ilyen chalcedonos belsejü 
példányban pedig E-es végű kvarczkristályokat találtam, melyek a chal
cedon kékes-fehér anyagával vannak beborítva és egészben véve, még köze
lítőleg az élszögekre nézve is, ugyanazt a képet nyújtják, mint a köteles
mezői kristályok, melyeket fluorit-pszeudomorfozáknak tartunk.

Ezen veres agyag alatt barnás-fehér egyenes mészkő-padok láthatók, 
melyek szintén csak néhány fok alatt dűlnek E-felé. Feltűnő, hogy bennök 
még hosszabb keresés után sem voltam képes csak nyomát is találni valami 
kövületfélének. Vájjon ezek a mészkövek, melyeknek összes vastagsága nem 
igen nagy, már a felső-jurát képviselik-e, avagy pedig talán még a legalsó
krétához tartoznak ?, annak az eldöntését esetleg a vékonycsiszolatok gór- 
csövi tanulmányozásától várhatjuk.

Leszállva a plató meredek déli oldalán (jul. IS.) utunk NyENy-felé 
folyvást e meredek, a legtöbb ponton függélyes fal tövében vezetett, úgy, 
hogy egész nap az itt kibukkanó rétegfejeket látszólag horizontális fekvés
ben szemlélhettük. Megjegyzendő azonban, hogy a Tamcsiair környékét 
elhagyva az ott észlelt mészköveket csakhamar sárgás vagy világos-barna 
finom szemű homokkőpadok váltották fel. Valamint ezekben a homok
kövekben úgy az alárendelten imitt-amott betelepült világos barna mész
kövekben sem találtam szabadszemmel kivehető kövületeket. Míg E-féle 
ezen homokkőfal zárta el a kilátást, addig délfelé alacsonyabb dombos, 
hullámos, erdős terület volt látható, a melynek jó  része szintén hasonló 
homokkövekből állónak látszott. A .vidék geológiájában semminemű válto
zás nem állott be még akkor sem, mikor Chomara falú táján az idáig köve
tett plató szélét, mely egyszersmind a Terek és a Kubán között, tehát köz
vetve a Kaszpi- meg a Fekete tenger között képezte a vízválasztót, elhagy-
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tűk és a Feberda völgyébe leszállottunk. Leginkább meglepett ezen utunk 
alatt az a körülmény, hogy a juramészkő vonulat, melyet az Ardon, meg 
az Uruch harántvölgyeiben oly szépen és hatalmasan láttunk kifejlődve, itt 
az Elbrusztól Ny-ra teljesen hiányzik. Helyét, ha talán nem is sztratigrafiai, 
hanem legalább topográfiái szempontból az említett homokkőformáczió 
foglalja el.

Júl. 19-én a Teberda-völgyben hatoltunk fölfelé, melynek vize az 
Osszetinszkoje aultól D-re ömlik bele a Kubanba. A Teberdának eme része 
egyenesen D— É-i irányú. A sárgás-barnás homokköveket csakhamar 
eruptív zöldkövek váltják föl, a melyekről egy helyen egészen biztosan 
mondhatjuk, hogy a homokkő fölé telepedtek. Ezek a zöldkövek, melyek 
habitusuk szerint makroszkoposan legjobban hasonlítanak zöldköves trachi- 
tokhoz, a Teberda ezen táján igen nagy elterjedéssel bírnak, a mennyiben 
nem csak a völgy szorosának a sziklái, hanem a völgyet befoglaló két szik
lás, fűrészelt élű hegygerincz is látszólag belőlük áll. A legközelebbi aul eme 
völgyben a Szentinszkij nevet viseli, a mely pont arról nevezetes, hogy köze
lebbi környéke újból ama bizonyos laza finomszemü barnás homokkőből 
áll, melyet Chumara táján oly .hatalmasan láttunk kifejlődve. A zöldkő és 
a homokkő határa kevéssel van Szentinszkijtől E-ra, míg viszont a falu 
déli szélén, azon a ponton, a hol az út az új hídon átmegy a folyó bal 
partjára, az látható, hogy a homokkövet egyszerre igen élénkszínii, több
nyire zöldes vagy vörös brecsiás és konglomerátos kőzetek váltják fel. Vala
mint ezen kőzetek színe nagy ingadozásoknak van alávetve, ép úgy áll ez 
szövetükre nézve is ; a legdurvább brecsiák- és konglomerátoktól találunk 
mindenféle fokozatokat egészen a finom homokkőszerűig. Anyagra nézve 
főrészöket szolgáltatja a kvarcz, továbbá a földpát, olykor igazi arkozákat 
képezve. A nagy zárványok közül pedig kiemelendők mindenféle színes 
kvarcz-változatok, a kristályos pala kőzeteknek kisebb-nagyobb töredékei 
és végre gránit-darabok is. Az út közepe táján a Szentinszkoje és a tovább 
D-re illetőleg DDNy-ra fekvő Teberdinszkij faluk között vörös földpátpor- 
firok ülnek eme rikító színű, többnyire azonban vörös vagy vörösbarna 
konglomerátokban. E képletet 10 versztnél tovább kísértük egészen Teber
dinszkij aul közeiéig, hol azután kristályospalák, csillámpala és gnájsz 
képezik az alapjukat. A konglomerátoknak legfekübb részlete, tehát az, 
mely közvetlenül az alaphegységen nyugszik, elég meredeken dűl 40— 50° 
alatt E-felé. Tekintve a leírt konglomerátoknak horizontális elterjedését 
egybevetve északi dűlésükkel, kitűnik, hogy eme lerakodásoknak vastag
sága tetemes. Kövületeket e formáczióban hiába keresünk.

Abich felemlíti ugyan, hogy az Elbrusz É.-ki oldalán elterülő alsó
jura legalul konglomerátokkal kezdődik, de sem az ő, sem pedig Favre- 
nek erre vonatkozó jegyzetei ily hatalmas lerakodást, a minőt a Teberdában
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láttunk, nem gyaníttatnak. Meg lehet, hogy sikerülni fog egyszer a később 
ott járó geológusnak a mi formácziónknak az alsó-jurához való tartozását 
bebizonyítani, de legyen szabad addig a mi Kárpátainkra, s nevezetesen 
Délmargyurországi hegységünkre mutatnom, hol a kristályos alaphegység 
és liasz homokkövei és kvarczitjai között többé-kevésbbé hasonló petro- 
grafiai viszonyok mellett, egészen hasonló körülmények között, találunk egy 
hatalmas formácziót, melyet már a bécsi geológusok sem az alsó-jurához 
csatoltak, hanem a sokkal régibb diasz-verrucanoval azonosították.

A Teberda völgye, mely eddig szűk, sok helyen szurdokszerü volt, 
Teberdinszkijnél a kristályospalák övét elérve hirtelen kiszélesedik, s itt is 
ugyanazt figyelhetjük meg, mit már néhány más völgynél láttunk, azt t. i., 
hogy az alja hatalmasan van diluviális és alluviális kőzettörmelékkel és 
kavicscsal feltöltve, a melybe a folyó igen mélyen be vájta magát; csak 
feljebb a kis ozero (tó) melletti terpentin-gyár táján kezd az megint ösz- 
szeszükülni. Ezen a helyen kedvezőtlen esős idő miatt több napig voltnak 
kénytelenek vesztegelni, s csak júl. 23-én a mikor az idő megint kitisztult, 
pillanthattuk meg a szűk, kulisszaszerű fenyvesekkel sűrűn benőtt völgy végén 
aíőláncz bizarr, hegyes, örökös hótól borított csúcsait. Ekkor sikerült ter
vünket is megvalósítani, t. i. a főláncz Kluchor nevű hágóját megszemlélni, 
mely az egész környéken az egyedüli pont, a hol nyáron egyesek átjárnak 
a hegység déli oldalára. A Teberda völgye, mely egészen a főláncz tövéig 
megtartja DDNy-i irányát, csak itt oszlik két ágra és mi a kettő között 
a nagyobbikat, a DK-it, magát a Teberdát követtük, A vidék mindig sziklá- 
sabb és vadregényesebb lett, és a főláncz csúcsai mindinkább előtérbe nyo- 
múltak. Mindenütt kristályospala-kőzetek, főleg gnájszok a legkülönbözőbb 
módosulatokban, csak a Teberda elágazásánál észleltem diorit-gnaj sztéléket 
is. A fenyvesek felső szóién meghálva, júl. 24-én már hajnalban kapasz
kodtunk a rhododendron-région át föl a Kluchorra. Az a látvány, mely 
előttünk, oldalvást és hátunk mögött feltárúlt, valóban festői volt. Mindenütt 
hóval borított sziklás tetők és azok meredek oldalain le csüngő rövid 
glecserek.

A legszebb kép azonban az, midőn a hágó tövét elérve egyszerre 
csak egy gyönyörű kis tengerszem előtt állottunk, a melyet a főláncznak 
egy glecsere, továbbá a lankásan domborodó széles hágó ftrnje táplál. Ez a 
Teberda eredete. A tengerszem táján az eddigi gnájszokat és gnájszgránito- 
kat szép gránitporfirok váltották fel, melyek a túlnyomó fehér földpátok 
miatt egészben véve is majdnem fehéreknek mondhatók. Míg a gránitot 
egyrészt eres pegmatit kiválások szeldelik át, addig másrészt egy sötét 
diabászféle eruptív kőzetnek dyke-jait is találjuk benne. Eme diabász-zöld- 
kövek, melyeknek vagy 2 mj  vastag telérjei meg vannak a hágónak mind 
innenső, mind pedig túlsó déli szélén, egyközösen lépnek a gránitban föl és
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egyformán mutatnak KDK— NyENy-i (7h— 19h) csapás mellett kb. 65°-nyi 
ÉÉK-i ( lh) dűlést.

Sűrű köd bocsátkozott le dél felé és elfátyolozott mindent, úgy, hogy 
a Kaukázus főlánczának eme kiváló érdekességü és szépségű pontját idő 
előtt el kellett hagynunk. A Kluchor-hágó Déchy M. úr barometrikus 
mérései alapján (lásd Földrajzi Közlemények XV. kötet, a III— IV. füzet 
Abrégéjének 37. lapján) 2800 mj  magas.

Ugyanazon az úton, a melyen jöttünk ismét visszatértünk a terpentin- 
gyárhoz, az Elbrusz felé folytatandók utazásunkat.

Utunkat úgy választottuk, hogy a Teberdából harántgerinczeken át 
Dontba, majd pedig Ueskalanba és Chursukba a Kubán felső völgyébe és 
innét az Elbruszhoz jussunk. A Teberda és Dont közti haránt gerincz hágója 
kb. 3000 mj  magas és geológiai szempontból nevezetes arról, hogy közel 
tőle északra van a kristályos palák és a vörös konglomerátok közötti határ. 
A csillámpala a Teberdától kezdve egészen föl a hágóig több helyen E-i 
dűléssel bír. A hágó keleti oldalán lemenve Dontba jobban tűnik elő a 
vörös konglomerát, mely, a mint azt itt világosan látni lehet, közvetlenül 
csillámpalán nyugszik; vastag padjai EEK-i dűlést mutatnak 60° alatt. 
E formácziónak durva konglomerátjain kívül vasoxidos agyagos homokkő
palákat is találunk, melyek lapjain hieroglifaszerü kiemelkedések es benyo
mások is láthatók.

Tektonikai szempontból gyönyörű látványt nyújt az ö erős hullámos 
gyűrődéseivel a Dont-völgy bal partjának meredek hegyoldala, különösen 
ha felmenet a Dont-Ucskulani hágóra a magaslatról visszapillantunk. 
A gyűrődött konglomerátpadok fölött a hegy csúcsát képezve fehér szintén 
igen erősen gyűrődött mészköveket látunk, melyek egy rövidke kis vonula
tot képeznek Dont és a Teberda-Donti nyereg között.

Az út Doniból Ucskulanba szintén a csillámpala és a vörös konglo
merátok és finom vörös agyagos-homokos palák határán vezet, mely utóbbiak 
itt meg sokkal élénkebben emlékeztetnek a mi diasz-verrucanónkra, mint 
maga a teberdai előjövetel.

Behatolva a churzuki völgybe egészen a kristályos alaphegység régió
jába jutottunk, míg a vörös konglomerátok tőlünk É-ra maradtak.

Chursukból mielőtt tovább mentünk volna, egy külön kirándulást 
tettünk az Uluskam völgyön föl az Elbrusz DNy-i oldalán lévő glecserek- 
hez, nevezetesen pedig a Ckotitau-jegeshez, a melynek közelében a hegy
óriás andezitje határos az alaphegység gránitjai és gnájszgránitjaival. Maga 
az Ulukam-völgy, mely a legváltozatosabb perspektívákat nyújtja, csakis ez 
utóbbiakat tárja fel. Visszatérve Churzukba, onnét csak nagy küzdelmek 
után folytathattuk utunkat július 30. egy ösvényen, mely az Elbrusz E-i 
glecserei tövében visz a Malka és onnét több magas hágón át a Baksz

13A ra. kir. földtani intézet évi jelentése 1886-ról.
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völgybe az Uruzbie nevű nagy tatár aulba. Ez az itt, mely három napig 
tartott, kezdetben gránitok és gnájszok között vezetett, később azonban 
elértük újból a vörös konglomerátokat, melyek a csillámpala fölött E-i 
dőléssel telepednek. Ezen utóbbi előjövet az Elbrusztól ENy-ra mutatja, 
hogy eme formáczió egészben véve a Teberda és az Elbrusz között NyÉNy—  
KDK-i csapással bír.

Tovább haladva az Elbrusz kétcsúesú óriási hókúpjától egyenesen E-i 
irányban a hatalmas Malka-glecserre bukkantunk, melynek nevezett folyó 
köszöni eredetét. A számtalan fekete szurokköves és veres perlites trachit- 
tuskó, melyet a magasból lehoz, a mellett bizonyít, hogy a jeges medre 
főleg trachitban van. Gránit darabokat csak igen alárendelten találunk 
morénáiban. Keleti irányban előre hatolva újból kristályospalák, melyeket 
csak tovább egy az Elbruszról EK-i irányban a Malka völgye felé húzódó 
hatalmas trachit-lávaár szakít meg.

Eme trachit-lávaár keleti oldalán elég változatosak a geológiai viszo
nyok. Közvetlenül határos vele egy fehér kvarczitos homokkő, melynek 
padjai kb. 45° alatt merülnek a trachit alá; a következő árokban egy 
mállott diabászfélét, a harmadikban kvarczporfirokat találtam, vastagon 
födve diluviális törmelék által, a melyen későbbi kimosások és egyes nagyobb 
kőlapok kölcsönös szereplése folytán egész sorozata a földpiramisoknak 
keletkezett. Ezen észleleteket azon ösvénynek mentén tehettem, mely a 
Malka könyökét kívülről körülfogja, és végre megint visszavezet a Malka 
trachitjaihoz. A Malka völgyében Csirvinszky N. moszkvai gazdasági tanár, 
ezen a vidéken járva, tanulmányai mellett többi között egy olyan foto
gráfiát is készíttetett fotográfusa által, a melyen a trachit a legkitűnőbb 
oszlopos elválást mutatja.

Az Elbrusz, melyről a Malka völgy eme trachit-lávaár ja lehúzódik, 
maga is trachitból, illetőleg andezitből áll. Eme óriási kettős csúcsú kúp a 
főláncz gránit alapján épült fel. Északibb csúcsa 5647-78 magas, és 
ennélfogva Európa legmagasabb hegye. Az Elbruszt Európához számíthat
juk teljesen, a mennyiben nem esik a főláncz vízválasztó vonalába, hanem 
attól E-ra fekszik. Forrásait a Kubán és a Terek közt osztja meg.

Eddig csak kevés embernek sikerült legmagasabb kúpját megmászni 
a mennyiben felsőrészének kb. 2000 mj -nyi része glecserekkel és firnmezök- 
kel van borítva. E század elején megmászta az orosz Tud. Akadémia egy 
küldöttsége, a hetvenes években Freshfield és társai és végre 1884-ben 
negyed magával Déchy Mór. A csucskőzet, melyet Déchy magával hozott 
szintén trachit, még pedig az alúl előfordulóhoz egész hasonló.

A Malka völgyéből az Elbrusz keleti oldalán fekvő Bakszan völ
gyébe nevezetesen Uruzbie aulba menendők előbb az Elbrusznak egyik 
É-ra való kiágazását, majd pedig egy KEK-ijét kellett harántolnunk.
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Előbbin régi eruptivkőzeteket, nevezetesen diabaszokat, porfirokat és 
szienitféléket észleltem, míg utóbbi muszkovitos vörös és fehér gránitból 
és csillámpalából állott. Midőn ez utóbbiról a Kirtik nevű völgybe leszállot- 
tunk már a Bakszan víz környékében voltunk. Ezen folyó az Elbrusz K-i 
glecsereiből veszi eredetét, kezdetben K-felé folyik, majd azonban DDK-re 
kanyarodva Chruzbienál szakad a Bakszanba. A Kirtik Ny-K-i irányú részé
ben csillámpalákat észleltem, melyeken egy biotit-ortoklász-kvarcztracliit 
tör át a balparti magaslatot alkotva. A mint a folyó DDK-re fordul, felvált
ják a csillámpalát gnájszok és gnájszgránitok, melyek Urusbie körül is az 
uralkodó kőzetek.

Már ezekből a futólagos jegyzetekből is kitűnik, hogy az Elbrusz 
alapja nem egyszerűen csak gránitból, illetőleg gaájszgránitból áll, hanem 
hogy annak alkotásában még egyéb, kivált régibb eruptív kőzetek is vesz
nek részt.

Az Elbrusz tömegétől K-re az említett kvarcztrachiton kívül csak egy 
ponton észleltem még trachitot, még pedig ama gerincz végén, mely a Kir- 
ték és a Bakszan által befogva Uruzbie felé nyomúl. Az aulból látható 
magaslat teteje hatalmas vastag függélyes oszlopokban elvál ott fekete, 
tömött andezitből áll.

Uruzbieból két kirándulást rendeztünk, egyrészt az Elbrusz DK-i 
oldalán lévő glecserekhez, a Terskol, meg az Azauhoz, másrészt pedig a 
Bakszan völgyéből kitérve az Adil-szn, és a Sichildi festői szépségű szűk 
völgyeken föl az Usba déli oldalán lévő roppant nagy jegeséhez. Az előbbi 
kettő, az Azau, valamint a Terszkol rövid glecsere felső részeikkel, kivált 
firnrégióikkal egeszen az Elbrusz trachitterületére esnek és csak alsó 
végeik nyúlnak le az alaphegység gnájszgránitjaiba. A trachit úgy az Azau, 
valamint a Terszkol közelében kitünően oszlopos elváláséi, s mindenütt 
látszanak az orgonasípokhoz hasonló formák a gránit fölött. Egy-két pon
ton közelről szemügyre is vettem emez oszlopokat s itt is azt észlelhettem, 
hogy az oszlopok mindig normálisan állanak a kihűlési felületre, első sor
ban a gránittal való érintkezési lapjára, másodízben a már előbb lehűlt 
trachittömegekre, mi azután így tovább haladva a lávaár tömegének közepén 
látszólag egészen rendetlen elhelyezéssel bíró oszlopok képződésére vezetett.

Az Usba, melyet Treshfield az Alpesek Matterhornjával hasonlított 
össze, és a mely merész hegyes alakja miatt megmászva eddig még nem 
lett, a főlánczhoz tartozik és annak vízválasztójába esik. Ha magának az 
Usbának, valamint a róla lehúzódó glecsernek a láthatása utazásunknak 
egyik kiváló fénypontját képezték, maguk a geológiai viszonyok, a melyekkel 
az Usba tövében, valamint az oda vezető völgyekben találkozunk meglehe
tősen egyhangúak, a mennyiben az egész táj gaájszgránitból, vagy hozzá 
közel álló rokon módosulatokból áll.

<23)
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Minthogy Uruzbieban mindenféle akadályok következtében nem való
síthattuk meg eredeti tervünket, azt t. i., hogy a hegylánczon át Szvanétiába 
átmenjünk, visszatértünk, a Bakszan-völgyön ki, újból Yladikavkaszba. 
E völgyben, miután az alapbegység kristályos kőzeteit elhagytuk, újból 
átszeltük a juramészkő s utánna a kréta lánczát, melyek itt hasonlítanak 
az Ardon és Urucbvölgyiekébez. Később következett a harmadkon domb
vidék, a melynek összetételében egy riolitbtufa vesz rész, mely sza
kasztott mássa a Mátravidékieinknek. A síkságban «csernoje zem»-féle 
talajt és a Malka partján löszt figyeltem meg, a mely utóbbiban úgy, mint 
minálunk is némely lőszvidéken, lakások is vannak bevájva.

Augusztus 13-án d. u. Yladikavkaszban voltunk.

Utazásunknak későbbi részleteit ez alkalommal csak röviden emlí
tem meg, egyrészt azért, minthogy jelentésem a még meghatározandó kövü
letek és kőzetek biztos ismerete nélkül nagyon hézagos volna, másrészt 
pedig azért, mivel egészen eltérő természetüknél fogva bajosan illenének e 
sorok keretébe.

Az előbbi kategóriába számítom dagestani utunkat, Yladikavkasztól 
a Kaszpi tenger partjáig, valamint azt a kisebb 3— 4 napos kirándulást, 
melyet Tifliszből Borzsom és Abasztuman északarméniai fürdőhelyek kör
nyékén tettünk.

A második szempont alá esik Baku, Apseron félszigetén, a hová 
Dagesztán, Petrovszk nevű kikötőjéből rövid egy napi tengeri utazás után 
jutottunk.

Baku gazdag naftavidéke a Kaspi tenger partján oly érdekes és nagy
szerű, hogy érdemesnek tartom saját jegyzeteimet, melyeket rövid ott tartóz
kodásunk alatt gyűjthettem, az összes e tárgyra vonatkozó irodalommal oly 
módon kibővíteni, hogy egy összefüggő teljes képet nyújthassak.

Bakuból Tifliszen át Batumba mentünk, az új orosz hadi kikötőbe 
a Fekete tenger keleti partján, a hol a Lloyd társaság «Juno» nevű hajó
jára szálltunk és ezen a kisázsiai part menté-i szeptember 15-én Konstanti- 
nápolyba értünk.

Nehány napi ott tartózkodásunk alatt, a brusszai Olimpust másztuk 
meg, mely szintén több érdekes adatott szolgáltatott. További utunk Athénen 
és a korinthusi földszoroson át Fiúméba vezetett. Athéné környékén meg
szemléltem még a lauriumi (Camarésa) ezüstös ólom, és czinkbányákat, 
melyek hasonlóképen felette érdekes összehasonlító anyagot szolgáltattak a 
mi bányászati gyűjteményünk részére.

Hajónk, az «Aquila impcriale» octóber 2-án este vetette ki vasmacs
káját Fiume kikötőjében.


