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I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS,

Midőn tollat ragadok, hogy röviden ecseteljem az imént elmúlt évben 
Intézetünk eleiében lefolyt eseményeket, előre is jelezhetem, miként nem 
csekély feladattal álltunk szemben már azon körülmény következtében, hogy 
a letelt évben kelle foganatosítanunk a m. k. Földtani Intézetnek a földmű
velés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium részére épült palotába 
való átköltözését, tehát végezni egy oly munkát, melynek súlyos voltát 
kellőképen csak az bírja méltányolni, a ki vagy maga már kénytelen volt 
ilyesmit végezni, vagy pedig közvetlen szemlélője lehetett az ily költözkö
déssel járó, hónapokat igénylő előkészítő és utánmunkáknak.

Minthogy e körülményre még vissza térek, itt mindenek előtt az Inté
zet személyi viszonyairól kívánok szólani, s ez irányban nem mellőzhetem 
hallgatag ama reánk nézve szomorú körülményt, hogy a lefolyt évben csak
ugyan ténynyé vált az, mitől már régebben tartottunk, hogy t. i. kartársaink 
egyike, tartós gyengélkedése folytán, végre is kényszerítve lesz kötelékünk
ből kilépni.

Matyasovszky J akab, m. k. osztálygeolog, kinek tartós, az edzett, erős 
testet is rendkívülien megviselő országos földtani felvételekhez képtelenítő be
tegségéről már korábbi jelentéseimben megemlékeztem, még a m. évi február 
hó 1-én nyújtá be nyugdíjaztatás kánt való folyamodványát, ebben kiemel
vén, hogy egészségi állapota kétségbeejtő egyformaságban mutatkozik, mely 
állapot minden bátorságától megfosztá úgy, hogy képtelennek érzi magát 
szeretett pályáját üdvös kitartással és munkaképességgel folytatni.

Hosszabb tárgyalások után 1887. évi szeptember 23-án felsőbb ható
ságunktól azon utasítást nyervén, hogy a nevezett osztálygeologot okmányai
nak előterjesztésére szólítsam fel s a nyugdíj megállapítására javaslatot 
tegyek, mondhatom, vérző szívvel teljesítettem ebbeli kötelességemet s 
mátyásfalvi Matyasovszky Jakab, a ki 1872 január 11-én lépett a Földtani 
Intézet kötelékébe s összesen 17 év 10 hó szolgálati idővel bir, a nagyméltó
ságú Minisztériumnak 1887 deczember hó 15 kelt - 5|^ 7- sz. magas rende
letével, a benyújtott nyugdíjazás iránt való kérvény folytán, ideiglenes nyu
galomba helyeztetett.
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Igaz, mély sajnálattal láttuk ez által Matyasovszky jAKAB-nak a m. kir. 
Földtani Intézet kötelékében eddig kifejtett tevékenységét befejezve, hol külö
nösen a gyakorlati élet által a geológia iránt támasztott kérdések megoldása 
körül, nevezetesen pedig hazánknak gyakorlati tekintetben figyelmet érdemlő 
agyagjainak begyűjtése, rendezése és katalogizálása körül fejtett ki nagyobb 
tevékenységet, de midőn a sors keze, talán örökre, megszakítá a köztünk 
fennállott kartársi köteléket, álljon legalább továbbra is érintetlenül fenn 
köztünk azon barátság és tisztelet, melyre távozott kartársunk mindenkor 
kiváló mérvben tarthatott igényt.

Ugyancsak a lefolyt évből jelenthetek egy második, mindenesetre 
örvendetesebb eseményt mint az előbbi; értem Halaváts Gyula és dr. Scha- 
farzik F erencz intézeti tagoknak a nagyméltóságú Minisztériumnak 1887. 
évi november 4-ón kelt -°®*7 - sz. magas rendeletével történt előléptetését, 
a kik közül Halaváts Gyula az intézeti 1-ső, dr. Schafarzik Ferencz pedig 
a 2-ik segédgeologi állomásra léptettettek előre. Igaz örömmel kisértem a 
nagyméltóságú Minisztérium ez intézkedését, mert nem habozom e helyt is 
kinyilatkoztatni, hogy mind a két geolog szorgalma és az Intézet érdekében 
kifejtett tevékenysége folytán e kitüntetésre magát érdemessé tette.

Az események folyamát tekintve fölemlíthetem, miként a lefolyt évben, 
egy lényeges, nevezetesen az újabb helyiségbe történt átköltözködés óta igen 
érezhető hiány nyert, habár egyelőre ideiglenes alakban, orvoslást, a meny
nyiben a nagyméltóságú Minisztérium, méltányolván az intézet indító okait, 
1887 november 18-án kelt sz. kegyes intézkedésével megengedni
méltóztatott, hogy az Intézet vegytani laboratóriumánál egy laboráns, leg
alább ideiglenes minőségben, 1 írt 20 kr. napibérrel alkalmaztassák. Való
ban köszönettel tartozunk a nagyméltóságú Minisztériumnak kegyes elhatá
rozásáért, mert Kalecsinszky Sándor intézeti vegyészünknek még múlt évi 
május közepén hosszabb szabadságáról való visszatérte és tevékenységének 
újból való felkarolása óta e kérdés megoldása további halasztást csakugyan 
már nem tűrt.

Az ideiglenes minőségű laboránsi állásra Szedlyár István, törvény
szabta honvédségi védkötelezettségének eleget tett egyén alkalmaztatott, a 
ki budapesti gyógyszertáraknál már több éven át szolgált mint laboráns, s 
ez tényleges működését a Földtani Intézetnél 1887. évi deczember 3-án 
megkezdte.

Eeményelhető és óhajtandó, hogy ez ideiglenes természetű intézkedés 
mihamarább a végleges intézkedésnek engedhessen.

Evvel kimerítvén az elmúlt év folyamában az intézet körében lefolyt, 
a személyzetre vonatkozó jelentékenyebb eseményeket, egyenesen áttérek az. 
országos részletes földtani felvételek ügyéhez.

A lefolyt évi részletes földtani felvételek ez alkalommal is a már a.
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korábbi években a működés alapját képezte magyar-erdélyi határhegység és 
környéke, nemkülönben ennek dél-felé való folytatása mentén mozogtak ; 
kibővíttetett azonban a lefolyt óv nyári munkaterve azáltal, hogy az Intézet 
egyik tagja megkezdte felvételi működését a Kárpátok lánczolatának ama 
részében, mely a bécsi Földtani Intézetnek Munkács táján megszakított fel
vételei és a hazai Földtani Intézet által Máramaros megyében bejárt terüle
tek közt húzódván, általunk eddig még nem érintetett, hogy így idővel létre 
hozassák a mondott két Intézet felvételei közt az ott még szükséges kapcso
lat, s hogy mielőbb biztos támpontokat nyújthassunk a hazánk északkeleti 
részében újabb időben mindinkább élénkebben jelentkező petroleumkutatá- 
soknak is. Bizonyos tájékoztató bejárások után kiküldöttünk megkezdte mű
ködését Körösmező vidékén.

A mi a geologoknak a munkaterületen való csoportosítását illeti, ez 
irányban a korábbi évek eljárása követtetett, s az 1-ső avagy északi felvételi 
osztály vezetése ez alkalommal is dr. Hofmann Károly főgeologra, a 2-ik 
vagyis déli osztályé pedig telegdi Roth Lajos főgeologra esett.

Az északi felvételi osztályhoz intézeti tagok közül tartoztak még 
dr. Pethő Gyula osztálygeolog és dr. P osewitz Tivadar segédgeolog, s mint
hogy a nagyméltóságú Minisztérium az ajánlkozó dr. Koch Antal kolozsvári 
egyetemi és lóczi Lóozy Lajos józsefműegyetemi tanárok közreműködését a 
jelen alkalommal is elfogadni méltóztatott, ez utóbbiak szintén az északi 
osztályban működtek.

A déli felvételi osztályhoz az osztályvezető főgeologon kívül tartoztak 
még: Halaváts Gyula és dr. Schafarzik F erencz intézeti s.-geologok, s ezen 
osztály munkálkodásában részt vett még személyem is.

A mi végre a bánya-fó'geologot illeti, ennek nyári feladatát ez alkalom
mal is a körmöczi bányavidék térképezése képezte.

Az északi osztály tagjai közül :
Dr. H ofmann Károly mindenek előtt folytatta felvételeit a 

és a — — jelű (1 : 75,000) lapokon, még pedig ez alkalommal is keleti 
irányban, nyugat felé kapcsolatban lévén a már is felvett területtel. Az 
imént említett speciális lapok térképezése az elmúlt nyár felvételeivel telje
sen be lett fejezve, sőt a térképezés a nevezett lapok keleti szélén is túl
haladván, a megfelelő eredeti felvételi térképek keleti határáig terjed, kivé- 
vén a f  északkeleti sarkát.I I . ny, r.

A részletes felvételek e vidéken az 1 : 38,800 méretű eredeti lapokon 
végeztettek, még pedig a térképen, az imént mondott kivétellel, az
erdélyi országrészek régi nyugati határától a lap keleti széléig; a délfelé 
következő ^  °°zt~r -on pedig befejezést nyert a megfelelő 1 : 75,000 méretű 
speciális lap keleti széle és az utóbb nevezett eredeti lap keleti széle közt 
fennmaradt szegélyrósz; a még jobban délfelé fekvő j°' ̂ -on pedig ama
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maradék térképeztetett, mely Galgó és Blenke-Pojántól keletre, az eredeti 
lap keleti széléig terjed el. H ofmann e működése Szolnok-Doboka megyére 
esik, hol a nyári működésének területe Űnömező, Magyar-Lápos (nyugati 
vidéke), Robi (nyugati vidéke), Dalinál-, Hollómező, Blenke-Poján és Galgó 
fekvése által van jelölve.

Az imént ecsetelt működéssel dr. H ofmann Károly főgeolognak sok 
évi, fáradságos és eredménydús munkálkodása a szilágy- és szolnok-doboka- 
megyei területeken végleg befejeztetvén, ezután hozzáfogott a Sebes-Körös 
táján részére kijelölt feladat megoldásához, megkezdvén térképezési műkö
dését Bihar megyében, a ÉK (1 : 25,000) jelű eredeti lapon, még
pedig Bucsa, Csarnóháza és Brátka közt, kapcsolatosan Mátyásovszky J akab- 
nak ott félbeszakadást szenvedett felvételeivel.

Az osztály második tagja, dr. Pét hő Gyula folytatta felvételeit a Fehér- 
Körös táján, hol ez alkalommal a Xxvi°rov DNy (1 : 25,000) részletes fel
vétele nyert befejezést, térképezésre kerülvén a Szilingyia és Hodos közt 
elterülő vidék, nemkülönben jobban dél felé Felménes és Kresztaménes kör
nyéke ; mind e területek Arad megyéhez tartozván.

Kapcsolatosan az imént mondott felvételi területtel, de jobban délfelé, 
az osztály harmadik tagja Lóczy Lajos dolgozott. Működése a 
(1 : 75,000) speciális lap keretébe esik, melyen belül a ÉNy (1:25,000)
eredeti felvételi lap földtani térképezése teljesen befejeztetett, a 
DNy (1 : 25,000) térképen pedig elkészült a Maros jobb partján, Odvos és 
Berzova közt elterülő keskenyebb rész. Az első helyen említett eredeti fel
vételi lapon az Odvos, Berzova és Nádas közt emelkedő hegyvidék lett 
bejárva ügy, hogy Lóczy felvételei a lefolyt nyáron szintén kizárólag Arad 
megyére esnek.

Az osztály negyedik tagjának dr. Koch ANTAL-nak nyári munkálkodá
sára térvén át, jelenthetem, hogy ennek működési tere a - (1: 75,000)
jelű speciális lap déli felére esik és Kisbánya, Alsó-Jára, Várfalva, Magyar- 
Peterd, valamint Torda tágabb értelemben vett környékére terjeszkedik ki.

Minthogy a szóban forgó speciális laji északi fele Koch által már a 
megelőző év folyamán térképeztetett, a múlt évi működése által befejezést 
nyert a 4 ^ ' (Torda) jelű lapnak felvétele, sőt mondhatom, hogy a 
földtani térképezés keleti irányban e déliebb laprészben is valamivel a spe
ciális lap keleti szélén túl folytattatott, t. i. az itt szóba eső 1 : 28,800 mé- 
retű p  ’ °”ztj eredeti felvételi lap keleti határáig. Koch bejárásai kizárólag 
Torda-Áranyos megyei területre esnek.

Dr. Posewitz Tivadar, az északi osztály ötödik tagja, a Máramarosban 
végzendő teendőinek megkezdése előtt, dr. Hofmann Károly főgeolog szíves 
vezetése mellett, meglátogatta a Szamos áttörése mentén szépen feltárt és 
Hofmann vizsgálatai és megismertetései által klasszikussá vált ó-harmad-
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kori lerakodásokat, hogy ezekkel a nevezett főgeolog magyarázása mellett 
minél alaposabban megismerkedvén, az ott tapasztaltakat további teendői
nél felhasználhassa. Ez, az országos felvétel érdekében megejtett szemle út 
befejeztével dr. P osewitz azonnal Körösmezőre sietett, megkezdvén ott a 
környék részletes földtani felvételét. Munkálkodása a (1 - 75,000)
ezímű lapon folyt, még pedig a DNy (1 : 25,0ÖÓ) térképnek dél
nyugati sarkában, hol Körösmező közvetlen környéke került bejárásra, nyu
gatra és délre körülbelül a lap széléig, keletre a Zimir-pataknak a Lazes- 
tyina-patakkal való egyesüléséig, északi irányban pedig a Sztanislav-patak- 
nak a Eekete-Tiszával való egyesülése pontjáig.

Ezennel áttérvén a déli felvételi osztály tagjainak nyári működésére, 
ezek közül az osztályvezető főgeolog telegdi Koth Lajos ez alkalommal is 
főleg a ^ v Iz°”aT DNy (1 : 25,000) lapon dolgozott, de térképezésre került a 
■ 6iDQaT DK legvégső délkeleti, a x̂ 'Yzá”av ÉK levégső északkeleti sarka 
is, valamint a - ÉNy (1 : 25,000) legvégső északnyugati szöglete.

Az első helyen nevezett eredeti felvételi lapon Koth felvételeivel kelet
felé csatlakozván a megelőző két év alatt térképezett területhez, e térkép 
északi felében nyugati irányban Stájerlak délkeleti széléig jutott, innen 
pedig az úgynevezett majális helyen át keleti irányban a Bohuj-völgybe 
tartva, s ez utóbbit északi irányban a Kuptorhegyig követvén, nyerjük a 
bejárt vidék nyugati határvonalát, melynek északfelé, a lapszéléig való foly
tatását az imént mondott Kuptorhegyet a Pojána-Almásánnal összekötő 
vonal adja. A szóban forgó eredeti felvételi lap déli felében a lap nyugati 
határa eretett e l, sőt ezen túl lépvén, térképezésre került a szomszédos 
"xxv’tor DK lap délkeleti sarkában a Panur-pataktól keletre fekvő kes
keny szegély, valamint kiterjeszkedett itt a felvétel még a Tilva-Vas és 
Tilva-Mindrizsákra is, sőt keskeny szalagban a Batatura tisztásig. Az utóbb 
említett két pont táján áthúzódik a felvett terület a xx'vrov ~ ÉK lap észak
keleti sarkába, még pedig az ott kimagasló Conuna és Seszta-Goruja hegye
kig, valamint az imént nevezett lap keleti szélére eső Pojána-Urszonyeig, de 
sőt a még jobban délre, de már a szomszédos Xxvi6rov ÉNy északnyugati 
sarkának nyugati határára eső Pojána-Flóriig. Az utóbbi ponton Koth fel
vételei kapcsolatba lépnek a már a megelőző években általam térkéjjezett 
területtel, s ez az eset a Pojána-Floritól kezdve az utóbb nevezett eredeti 
felvételi lap északnyugati sarkában, ama gerinezvonal hosszában is, mely 
Kudernatsch óta mint a Plesiva vonulata ismeretes. Koth felvételei kizáró
lag Krassó-Szörény megyei területen végeztettek.

A déli felvételi osztályhoz tartozván továbbá Halaváts Gyula s. geolog, 
ez folytatta az 1885-ben félbehagyott felvételeit a ÉK és az evvel
északfelé szomszédos DK ( I : 25,000) lapokon, nyugat felé kapcso
latban lévén a már is térképezett régebbi munkaterületével. Ez alkalommal
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bejárásra került a Karas folyótól északra, Székás, Kalina, Rafnik és Dog- 
nácska közt elterülő vidék, északnyugati irányban a Gyalu-Sóban és Iíul- 
mia-máre képezte vízválasztóig. E terület kizárólag Krassó-Szörény megyé
hez tartozik.

Az osztály harmadik tagja,, dr. Schafarzik Ferencz, a ki az 1886-ban 
félbeszakadást szenvedett felvételeit a lefolyt évben folytatá, ez alkalommal a 

ÉK, továbbá a DK és a Yf VTf ia DNy (1 : 25,000)
jelű lapok kisebb-nagyobb területén fordult meg.

Északkelet felé csatlakozván a már is felvett területéhez, a lefolyt 
nyáron térképezett vidék keleti határaként, a herkulesfürdői vasúti állomás
tól Topleczig, a Cserna völgye szerepel. A déli határt a Szekasticza és a 
Jeselnicza patakok közti vízválasztó adja, míg nyugati irányban Schafarzik 
felvételei közvetlenül csatlakoznak az ott már általam földtanilag térképezett 
területtel, tehát általában a L ia (1 : 144,000) régebb speciális térkép keleti 
határáig terjeszkednek, északi irányban ellenben valamivel a Szverdzsin mik 
völgyön túl éretett el a már korábbi években H alaváts Gyula által felvett 
jablaniczai terület.

Schafarzik kizárólag Krassó-Szörény megyében működött.
Az intézeti bányageolog. Gesell Sándor bányatanácsos és bánva- 

íőgeolog, miután engem az Intézet gyűjteményei nagyobb részének még a 
nyár első részében az új miniszteri palotába való átköltöztetésénél kitartóan 
és hathatósan támogatott, ennek befejeztével nyomban hozzá fogott felvételi 
feladatának legomholyításához, ez alkalommal is folytatván tanulmányait a 
körmöczi bányavidék területén.

Főleg a xxz™: ÉNy (1 : 25,000) jelű lapnak nyugati felében, azon
kívül pedig az evvel észak felé határos ^  z™a DNy-nak délnyugati szegély 
részében folyt a munka. Kelet felé kapcsolatosan eddigi felvételeivel, északi 
irányban folytatta működését a turóczmegyei Alsó- és Felső-Turcsekig; 
észak-nyugati irányban egy, az előbb nevezett helységet Konosóval össze
kötő vonal szolgál határul, míglen nyugat felé Konosótól Kapronczáig maga 
a konosói völgy, délre pedig a Kapronczát Yendfaluval összekötő vonal jelöli 
a bejárt terület határát.

A mi végre engem illet, iparkodtam az Intézetnek a nyár elejére tervbe 
vett része átköltöztetésének befejezte után rendelkezésemre állott időt, a déli 
felvételi osztályon belül, az országos részletes felvételek érdekében haszno
sítani. Mindenek előtt a ^ yz0°a EK keleti felében részletesen térképez
hettem a Szászkabánya és Szokolártól kelet felé mindjobban kimagasló hegy
vidéket, még pedig a kelet felé lévő korábbi felvételeimmel való kapcsolatba 
hozásig, észak felé ellenben az L m (1 : 144,000) speciális lap jelölte északi 
határ választja el működési területemet t. Roth Lajos főgeologétól. Végez
hettem továbbá felvételeket a --^Yz°”a DK keleti fele északnyugati sarkában
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Szászkabánya déli környékén, mi mellett ez alkalommal is szerencsém volt 
ügyünk meleg pártfogóját semsei Semsey Andor urat munkatársul tisztel
hetni, a ki a geológia iránt viselt előszeretete által ösztönözve, a lefolyt nyá
ron sem riadt vissza nyári foglalkozásunk fáradalmait és sokszoros viszon
tagságait velem hűségesen megosztani, de másrészt azt hiszem, hogy e fárad
ságokkal szemben ama nagyszerű látványok, melyeket mint a természetben 
működő erők hatásait a lefolyt nyáron annyiszor a legnagyobb érdeklődéssel 
szemlélt és bámult, öt tudományunkhoz még szorosabban fűzték.

A magy. kir. Földtani Intézet tagjai és megbizottai által a lefolyt nyá
ron földtanilag részletesen térképezett terület nagysága: 27'5\Hmf- =  
1582'55ÚK{m, mihez járul még a bányageolog által felvett O'őöDmf. = 
32'23n'lvfltl.

Ha az itt első helyen nevezett számokat hozzá adjuk a korábbi évi 
jelentéseim alapján mint az 1868 augusztus havától 1886 végéig az országos 
felvételek alkalmával földtanilag részletesen térképezett terület nagyságaként 
könnyen kimutatható 1291'220»if■ =  7á,301'66n'Kjm-hez, az 1887. év 
végével az országos részletes földtani felvételek alkalmával felvett terület 
nagysága 1318 '72D»í/- =  75 ,884 '2 lD 7%, rúg, mely összegbe azonban a 
Székelyföldön végeztetett általános felvételek betudva nincsenek.

A bányageologiai felvételek az 1883—1884-ki időtartamra, tehát azon 
évtől kezdve, melyben a bányafőgeolog már az Intézet kötelékébe tartozott, 
a, selmeczi bányaterületre nézve l ’2 o rnf- =  69’0 6 részletesen áttanul
mányozott és térképezett területet eredményeznek; az 1885—1887 időtar
tamra, de már a körmöczi bányaterületre nézve, 0'96Onf. =  55m2 3 0 ^ n 
nyerünk.

/
ügy mint eddig, a lefolyt évben sem mulasztottuk el még egyéb irány

ban is szolgálni a közjót.
Itt mindjárt felemlíthetem, hogy a vízjogi törvény végrehajtása tár

gyában 1885. évi 45689. sz. alatt közrebocsátott miniszteri rendelet 41. §-a 
értelmében az ásvány- és gyógyforrások védterületének megállapítása ügyé
ben a geológiában teljesen jártas szakértők közreműködése nélkülözhetlenné 
válván, a nagyméltóságú Minisztériumnak 1887. évi január 18-án sz.
alatt a Földtani Intézethez érkezett felhívása alapján, mint ily közbenjáró 
szakértők az intézet tagjai közül Gesell Sándor bányatanácsos és bánya
főgeolog, dr. Posewitz Tivadar m. k. s. geolog, valamint az Intézet munka
társa dr. Szontagh Tamás lettek javasolva, a kik azóta ez irányban való 
fontos működésüket már több esetben meg is kezdték, míg maga a Földtani 
Intézet igazgatósága az ide tartozó kérdésekben a nagyméltóságú Miniszté
rium szakorganumaként szerepel.

Azt hiszem, alig vonható tagadásba, miként források védterületének
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megállapításánál alapos geológiai ismeretek nélkülözhetetlen kellékek, mert 
itt' sokszor oly kényes, kizárólag a geológia tanaira visszavezetendő kérdé
sek eldöntésével állíttatunk szembe, hogy alapos sztratigrafiai ismeretek, a 
tektonikai viszonyok helyes megítélésére való képesség stb. csakugyan nél- 
kiilözhetlen kellékek. Ismét egy példa előtt állunk, mely, azt hiszem, elég 
élénken illusztrálhatja a Földtani Intézetnek a gyakorlati életre nézve fon
tos misszióját, de egyúttal azt is, hogy a tudományos kutatás révén elért 
eredmények és a gyakorlati élet követelményei közt éles határt húzni nem 
lehet.

Mint eseteket, melyekben megbizottjainak már a lefolyt év folyamában 
közreműködni hivatva voltak, nevezhetem gróf Batthyány Károly úrnak a 
tárcsái ásványvíz-források védterülete ügyét, melyben Gesell Sándor adott 
szakvéleményt. Nevezhetem továbbá Szűcs István és érdektársainak a mohai 
Stefánia forrás védterületére vonatkozó kérelmét, melyben dr. Szontagh 
Tamás készíté a szakvéleményt, nem is említvén egyéb kisebb természetű 
ide vágó iitbaigazításokat. Mind e kérdések felett az Intézet igazgatósága is 
legombolyítá a felülvizsgálati teendőket.

Egy második esetben Szilágy megye alispánja fordúlt a nagyméltóságú 
Minisztériumhoz, kérvén, hogy a Zilah városában lemélyesztésben lévő artézi 
kútnak megszemlélésével s a kívánatosnak mutatkozott útbaigazítás meg
adásával egy geolog bízassák meg. Tekintve a fontos, közhasznil czélt, e 
kívánalomnak dr. H ofmann Károly m. kir. főgeolog felelt meg, a ki az 
országos földtani felvételek alkalmából Zilah város vidékének részletes föld
tani félvételét még annak idejében eszközölvén, az így nyert tapasztalatok 
alapján legott a helyszínén megadta a szükséges útbaigazítást; s ime most 
már hozzá tehetem, hogy ez útbaigazítás helyességét mi sem bizonyíthatja 
nyomatékosabban mint ama szép siker, mely dr. Hofmann útbaigazításainak 
és tanácsainak követése folytán az ártézi kúttal eléretett, mert Zilah városa, 
mint ezt az alispánnak időközben dr. Hofmann-Iloz intézett értesítése tanú
sítja, ma már az ártézi kúttal megcsapolt vizet élvezheti. Azt hiszem, ez 
esetben is szembeszökő az, igaz, mert másképen nem is képzelhető, tisztán 
tudományos módszerekkel végzett országos földtani felvételeknek további 
következményeikben a gyakorlati életre nézve rendkívüli fontossága.

Torontálmegye gazdasági egyesülete, mint megkereső átiratában ki
emelő, a megye mezőgazdasági viszonyainak és ezek főtényezőinek alapos 
kutatását és ismertetését czélozván, s ez irányban helyesen utalván a talaj 
első sorban lévő fontosságára, a megye talajnemeinek vegyelemeztetését ha
tározta el. A minél czélirányosabb eljárás végett azonban előbb a megye 
földtani térképének egybeállítása végett fordult a Földtani Intézethez. A mint 
részünkről szívesen támogattuk az egyesület törekvéseit már a megelőző év
ben, midőn rendelkezésére bocsátottuk az Intézetünk egyik tagja által össze
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állított, a megye földtani viszonyait tárgyaló ismertetést,* mely azóta az 
egyesület Értesítőjének Il-ik évfolyamában közlésre is került, ügy iparkod
tunk az újabb megkeresésnek is megfelelni, s H alaváts Gyula intézeti tag, 
részben már saját felvételeink alapján, részben az irodalomban rendelke
zésre álló adatok nyomán, összeállítván Torontálmegye átnézctes fö ld tani 
térképét, ez a mondott egyesületnek rendelkezésére bocsáttatott.

Most is csak azt mondhatom, a mit kifejezésre hoztam a térkép meg
küldése alkalmával, hogy úgy a korábban megküldött leírás, mint az ezt 
követte földtani térkép, előfogják segíteni ama szép törekvés czéljának eléré
sét, melyet Torontál megye gazdasági egyesülete maga elé tűzött. Ez leg
alább őszinte kivánatom, s a magy. kir. Földtani Intézet mindenkor örülni 
fog, hogy az egyesületet törekvéseiben támogathatta.

A nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m .k . M inisz
tériumnak a keczerpekléni erdőgondnokság herlányi főosztálya területén 
talált jaszpiszra vonatkozólag adatott vélemény; míg a magy. kir. honvédségi 
Ludovika Akadémia igazgatósága a salgó-tarjáni és ettesi barnaszénre vo
natkozólag hozzánk intézett kérdéseire kapott felvilágosítást.

Matlekovics Sándor államtitkár úr ő méltóságától, adott alkalomból, 
rövid úton nyert megbízás következtében egybeállítottam a magyarországi 
kaolin-féle anyagok, tűzmentes agyagok és egyes mintázó homokok lelő
helyeit.

Egy felmerült kérdésben felvilágosítás adatott a keleti múzeum igazga
tóságának Bécsben; nemkülönben egy második esetben a budapesti kereske
delmi múzeum igazgatóságának megkeresésére Halaváts Gyula, intézetünk 
tagja, mint szakértő lett rendelkezésére bocsátva.

Indokolt vélemény adatott továbbá a szabadalmazott Osztrák-Magyar 
Allamvasút-Társaság müvei és gyárai kereskedelmi irodájának Budapesten 
a társaság stájerlak-aninai ásványszeneire vonatkozólag, minthogy ezeknek 
minősítése iránt a román vámhivatalokkal oly nehézségek merültek fel, me
lyek a társulat szenének Romániába való kivitelét koczkáztatták.

Teljesítettük továbbá Wallenfeld KÁEOLY-nak a zebegényi Kerek
hegyről bemutatott trachitnak megvizsgálása iránt emelt kérését, s a 
dr. Schafarzik F erencz vizsgálatai szerint hipersten-anortit-andezitnek bizo
nyult kőzetre vonatkozólag kérelmező a kellő okmánnyal is elláttatott.

Felvilágosítással szolgáltunk végre Gróf Pálffy Mór ő nagyméltósá
gának Szomolányon, valamint még egyebeknek is, a kik felvilágosítás vagy 
útbaigazítás végett hozzánk fordultak.

Gyűjteményeink ügyére térvén át, mindenek előtt kiemelhetem, miként 
a lefolyt év márcziusa beálltával gyűjteményeink elcsomagolásához kelle lát-

* Évi jelentés 1886-ról 20. lap.
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mink, minthogy a Múzeum-utcza 19-ik sz. bérháznak négy gyűjtemény ter
mében felállítva volt tárgyaknak az új miniszteri palotába való áthelyezé
sének megkezdése július elejére volt kitűzve, a mennyiben a fent mondott 
négy teremre szóló bér augusztus 1-jével lejárt. Mondhatom, óriási munka 
vala itt végzendő, s csakis az intézeti úgy szolga, mint összes geolog személy
zet vállvetett és kitartó közreműködésének köszönhető, hogy az ebbeli fel
adat fényesen megoldatott, s a gyűjtemények átköltöztetése a kellő időben és 
kár nélkül foganatosíttathatott. így előkészítve, a négy gyűjtemény-terem 
tartalmának átköltöztetése július 4-én megkezdetett s julius 16-án befejezést 
nyert, mert egyúttal megjegyzem, hogy az intézet többi helyiségeiben elhe
lyezve volt tárgyaknak átvitele őszre maradt, s október 1 és 11 közt lett foga
natosítva, a mint szeptember végén és október első napjaiban helyeztetett át 
könyv- és általános térképtárunk is.

Ha ily válságos idő gyűjtemények fejlődésére káros visszahatás nél
kül nem maradhat, azért mégis mondhatom, hogy eltekintve a nagyobb 
fennakadás nélkül legombolyított országos földtani felvételek alkalmával 
önmagától értetőleg begyűjtött, felette becses anyagtól, öregbítettek gyűj
teményeink jóakaróink által számos becses ajándék által a jelen alka
lommal is.

így nevezhetem mindjárt régi pártfogóink egyikét, Zsigmondy Vilmos 
kir. tanácsos és országgyül. képviselő úr ő nagyságát, a ki a nyár folyamán 
Péczelen prehisztorilcus leletekre akadván, a saját költségén ez alkalommal 
kiásatott érdekes emlős maradványokat, melyeknek tanulmányozása dr. Pethő 
G-YULÁ-ra bízatott, intézetünknek ajándókozá.

Nyomban nevezhetem itt mindenkor áldozatkész mecénásunkat, sem- 
sei Semsey Andor urat, a ki a lefolyt évben egiptomi eocén-, oligocén és plio- 
cén korbeli kövületekkel gazdagítá összehasonlító gyűjteményeinket, mely 
érdekes suitét Ch. MAYEB-től szerzett meg Intézetünk számára, s bőkezűsé
gének köszönünk továbbá a német jura, valamint a rajnai devonból származó 
kövületeknek egy gyűjteményeinket szépen kiegészítő sorozatát. Hogy azon
ban evvel, valóban fényes adakozásai még nincsenek kimerítve, ezt a követ
kező mutatja.

Ajándék utján szaporították továbbá gyűjteményeinket: a budapesti 
m. k. Bányakapitányság néhány esztergom vidéki ó-harmadkorbeli és a bécsi 
medenczéből származó mediterrán kövülettel; Freund S. úr, vágszabályozási 
főmérnök, a Fertő tavában talált fosszil lófoggal, mely ajándékot illetőleg 
dr. Staub M. tanár úr volt oly szíves közvetíteni; Paál Dénes úr, csúzi föld- 
birtokos, esztergommegyei Köbölkúton talált szép rhinoceros alsó állkapocs
csal, s erre vonatkozólag Burány J ános ügyvéd úrnak is tartozunk hálával; 
Przyborski Mór bányamérnök úr Resiczán, kinek már a megelőző évben 
köszönünk a Stirnik-barlangban általa gyűjtött fosszil emlősmaradványokat,
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mint ezt 1886. vonatkozó jelentésemben elő is adtam, ugyancsak a Stirnik 
barlangból való fosszil, diluviális emlős fogakkal; Téglás Gábor úr, a dévai 
m. k. áll. főreáliskola igazgatója, a déva vidéki krétában gyűjtött zoo- és fito- 
paleontologiai tárgyakkal, mely anyag, párosítva a megbízásunk folytán 
dr. Frimics György úr által szinten a lefolyt év nyarán a dévai kréta lerako
dásokban részünkre foganatosított gyűjtések eredményével, szépen egészíti 
ki az eddig birtokunkba került anyagot. Nevezhetem itt végre még Szheta- 
csek Béla urat, primási uradalmi főerdészt Kemenczén, a ki összehasonlító 
gyűjteményeinket egy szép vaddisznó koponyával gazdagítá. Őszinte hálával 
tartozunk mind az itt említetteknek.

De nemcsak sztratigrafiai-zoopaleontologia vagy pedig az ezt támo
gató összehasonlító gyűjteményeink nyertek bővítést, hanem szaporodtak 
gyűjteményeink többi ágai is.

így fitopaleontologiai gyűjteményünk, eltekintve a Téglás Gábor és 
dr. Primics György már is említett küldeményeiktől, az elmúlt év fo
lyamán öregbítést nyert dr. Staub Mór és dr. Szádeczky Gyula uraknak 
begyűjtéseik által, melyeket a nevezettek, Semsey Andor úr támogatása 
mellett, Munkács környékén foganatosítani oly szívesek voltak, mi mellett 
ifj. Traxler L ászló úr, munkácsi gyógyszerész, szíves közbenjárásának is 
örvendettek.

E kirándulás alkalmával kózvetíté továbbá dr. Staub M. ügyünk iránt 
mindig élénken táplált jó indulata ama sajátságos, kellőleg még fel nem de
rített lenyomatokat, melyeket Schöninger Ferencz úr, a munkács-beszkidi 
vasút építkezési vállalat mérnöke, a beszkidi alagútnál talált és gyűjtemé
nyünknek átengedni oly szíves volt.

Felemlíthetem végre még amaz érdekes szekuli carbonbeli növényeket, 
melyeket Maderspach Antal vegyész úr juttatott a hazai Földtani Intézet 
birtokába, miért is neki különös köszönettel tartozunk.

Legyen szabad mind ezen urak iránt érzett köszönetünknek e helyt is 
kifejezést adhatni.

További illusztracioúl kiemelhetem, miként ugyancsak Semsey Andor 
úr kiváló szívessége folytán gyarapíthattuk dinamó-geológiai tekintetben 
tanulságos tárgyaink sorozatát a dr. G. MAiLLARD-tól Zürichben megvásárolt 
kollekcióval, mely a föld kérgében vagy azon nyilvánuló különféle mozgások 
okozta tünemények többjeit érdekes alakban mutatja be. Ez által gyűj
teményeink egy fiatalabb ága egyúttal tekintélyesebb és buzdító kifeje
zést nyert.

Gyűjteményeink bánya-geológiai szakasza a lefolyt évben igen jelen
tékeny kibővítést nyert ismét Semsey Andor páratlan jótevőnk ama szép 
ajándéka által, melyet az elhunyt Hamerák J enő társ. főmérnök örököseitől 
400 forintért részünkre megvett. Ez túlnyomólag dognácskai és vaskői (mo-
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ravicai) ásványokat tartalmazó gyűjteményből áll, mely által a mondott 
bányaterületekre vonatkozó állományunk 209 darabbal emelkedett s igen 
szépen mutatja be a krassó-szörénymegyei két hírneves bányahelyet.

Gyarapították e gyűjteményünket azonkívül a magy. kir. Bányaigaz
gatóság Selmeczen, mely a nagyméltóságú m. kir. Pénzügyminisztériumnál 
kieszközölt kegyes engedély után a m. kir. ásványárúsító hivatalt oda uta- 
sítá, hogy a birtokában lévő haueritek egyik legszebb példányát a hazai föld
tani intézetnek ajándékkép küldje meg, a mi meg is történt úgy, hogy a 
földtani intézet ezen hírneves, eddig sajnosán nélkülözött ásványt immár 
szintén bírja szép példányban.

Nem szabad megfeledkeznem Déchy Mór birtokos úrról, a ki a Kas
bekről való kvarczkristályokat és diabazzal kontaktusban lévő gránitot a 
bisinghi glecserről engedett át az intézetnek; dr. H orváth Géza úr, a fillo- 
xera állomás főnöke, pedig dr. Schafarzik F erencz útján szép avalai cinna- 
baritokat juttatott birtokunkba.

Fogadják az itt nevezettek is őszinte és hálás köszönetiinket.
Az Esterházy herezeg javai zárgondnoksága központi igazgatóságának 

Kismartonban a kismartoni várkertben fúrt ártézi kút szelvényét és az átfúrt 
rétegek anyagmintáit köszönjük, mely fontos ajándékkal a gyűjteményein
ken belül szintén külön kezelt fúrási anyag-minták gyűjteménye szépen gaz
dagodott.

Saxlehner András nagykereskedő és Melczer Lajos ügyvéd urak 
Budapesten ellenben a szárhegyi (csíkmegyei) márványbányából való, kifo
gástalan szépen elkészített mintákkal örvendeztettek meg bennünket, me
lyek most mü- és építő-ipari tekintetben fontos anyaggyüjteményünkben 
díszlenek.

Nagy Pál úr, a prímási kőbányák bérlője Esztergomban, pilismaróthi 
trachit és üveggyártásra alkalmas esztergomvidéki kvarczhomok mintákkal 
ajándékozott meg bennünket.

Végre nem szabad megfeledkeznem azon készséges és szívélyes eljárás
ról, melylyel ligy dr. Pantocsek .József úr Tavarnokon, valamint dr. Zechen- 
ter Gusztáv úr Körmöczön, hozzájuk intézett kérésünkre, bennünket né
hány nevezetesebb hazai lelőhelyről való, bacilláriákat tartalmazó anyag
gal ellátni kegyeskedtek. Fogadják mind a nevezettek e helyen is köszö- 
netünket.

Habár a lefolyt éy az átköltözés okozta kivételes helyzetünk folytán 
nem volt az alkalmatos időpont saját adakozásaink nagyobb mérvben való 
egybeállítására, azért mégis iparkodtunk a hozzánk beérkezett megkeresé
seknek ez irányban is eleget tenni.

Kiszolgáltattunk:
1. a budapesti Vl-ik kerül, állami
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polgári iskola tanító- és nevelőnő
képezdének_ _ _ _ _ 170 kőzet darabot

2. a kassai rétmesteri iskolának tü
zetesen megnevezett _   13 « «

3. a szászvárost ev. ref. Kún-tanoda
főgimnáziumnak _     172 « «

4. a budapesti m .k. József-műegye
tem geológiai tanszékének 335
számra eloszló_ _ _ _ _ _ _ _ 1179 kövületet

5. a budapesti m. k. József-műegye
tem geológiai tanszéke bánya- 
technologiai gyűjteményének to
vábbi bővítésére ...       156 « «

Kiadtunk továbbá:
6. Fillinger Károly úrnak, Buda

pest, IX. kerül, polgári és keres
kedelmi középiskolai igazgatónak 
a megelőző évi jelentésemben fel
említett ajándékok viszonzásául ... ................ . 113 kövületet

Mihez végre járul még az 1886-ik 
évi DÉCHY-féle kaukázusi expe- 
ditió alkalmával begyűjtött pet- 
rografiai anyagból, JDéchy Mór 
úr kívánságához képest:

7. a budapesti m. kir. tud. egyetem
mineralogiai és petrographiai in 
tézetének átszolgáltatott ......... . 33 kőzet darab.

Ghemiai laboratóriumunk, miután az intézeti vegyész május közepén 
egészségi szempontból élvezett hosszabb szabadságáról visszatérhetett, s a 
nyár és ősz folyamán elkészültek az általa tervezett és ellenőrzött víz- és 
gázbevezetési munkák az új miniszteri palotának laboratóriumunk számára 
kiszemelt helyiségeiben, az ősszel, egyidejűleg az anyaintézettel, átköltözte
tett az új helyiségbe, s azóta vegyészünk újra megkezdte fontos működését. 
Az imént említett víz- és gázbevezetési munkák 655  fr t. 71 kr.-ba kerültek 
az Intézetnek, további 100 frt. 35 krajczár, mely evvel kapcsolatos felszere
lésekre esik, Semsey A ndok  ajándékát képezi. A fentebbi összegbe azonban 
nincsenek betudva a régi helyiségben a kiköltözködés alkalmából megejtett 
leszerelési munkák költségei.

Könyv- és térképtárainkra pillantván, kiemelhetem, hogy a lefolyt évben 
2 6 3  új mű érkezett könyvtárunkba, darabszám szerint pedig 5 3 6  kötet vagy 
füzet, minek következtében szakkönyvtárunk állománya 1887. deczember

2A m . k ir. fö ld tani in tézet évi je len tése 1887-röl.
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végével 3334 különböző művet 8041  darabbal tüntet fel, leltári értéke pedig 
52 ,3 8 8  frt. 56  kr.

A lefolyt évi szerzeményből vétel útján 192 darab 1371 frt. 28 kr. ér
tékkel, 344 darab 1762 frt. 96 k. értékkel ellenben csere és ajándék útján 
került az intézethez.

Általános térképtárunk 19 különböző művel szaporodott, összesen pe
dig 97  lappal, e tár tehát 1887. deczember végén, 342 különböző művel, s 
az időközben szükségessé vált leírás tekintetbe vételével, 1764 lappal bírt, s 
ebből a múlt évi vételre esik 29 lap 2 5  fr t. 70 kr. értékkel, 68 lap 2 1 1  fr t .  
8 6  kr. értékkel itt is csere és ajándék útján került tárunkba.

A vezérkari lapok térképtára az elmúlt év végén 1560 lappal bírt, a 
két térképtár állománya 1887. deczember 31-én 3324 lapból állott, 9108 frt. 
57 kr. értekkel.

Nem folytathatom e jelentésem összeállítását, hogy külön meg ne emlé
kezzem itt is ama fontos ajándékokról, melyeket a m. k. Földt. Intézet imént 
tárgyalt tárai révén Semsey Andok úrnak köszön, a mennyiben a lefolyt év
ben 4 7 8  frt. 22  k rt kegyeskedett az intézeti könyvtár gazdagítására fordítani, 
s e már magában szép ajándékon kívül lefesteté természet után hazánk, 
földtani tekintetben érdekes és tektonikai tekintetben tanulságos vidékének 
két tájképét, úgymint: Bománszászka és vidékét, valamint Szászkabánya 
és vidékét, mely két olajfestmény már is múzeumunkban látható.

Körmöczbánya városi bánya-művezetó'sége 3 igen érdekes másolat át
engedése által kedveskedett intézetünknek, úgymint:

1. Grafikai kimutatás a Körmöcz városi bányamüvek termeléséről 
1800. évtől 1885-ig;

2. A  Körm,öcz városi bányaművek átnézetes térképe;
3. A Körmöcz városi bányaművek szelvényrajza ; 

melyek immár bánya-geologiai gyűjteményünkben díszlenek.
D é c h y  Mór birtokos úr az 1886-ik évi, nevéhez fűződő kaukázusi 

expedicziója alkalmával felvett, szépen sikerült és igen tanulságos fényképek
nek egy nagyobb sorozatával örvendeztetett meg bennünket.

Különösen kell felemlítenem ama szép és érdekes szelvényt, melyet 
belmunkatársunknak, dr. Staub Mór tanár urnaka lefolyt év nyarán megej
tett utazása alkalmával sikerült, mint Müller F rigyes mérnök és vasút
építési vállalkozó úr ajándékát, már is azon szándékkal megszerezni, hogy 
ezt a Földtani Intézet birtokába juttassa, a mi Budapestre való visszatértével 
azonnal meg is történt. E szelvény a munkács-beszkidi vasút határ alagútja 
hosszelvényét (1 :200) ábrálván, szép betekintést enged az áthatolta rétegek 
sorozatának minőségébe, települési viszonyába. Minthogy e tanulságos szel
vény el van látva egy rövidebb szövegű melléklettel, nem lesz talán érdek 
nélküli, ha e melléklet tartalmát itt alantabb közlöm, valamint egyúttal a
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Földtani Intézet általános térképtárában őrzött, imént említett nagyobb és 
részletesb eredeti után készült kisebbített szelvényt is, melyet Gesell Sándoe 
barátom volt oly szíves megrajzolni, melyben azonban a rétegsorozat az ere
deti rajzzal szemben összevont alakban van feltüntetve.

A Beszkid határalagút a magyarországi oldalon Munkácstól a 68.132-117%, 
kedzó'dik ; az ország határa a 69.164-8rI'Hn  van s így 1032-7617 hosszú.

A gácsországi oldalon az alagút, Stry-től mérve, a 78.165-5^ kezdődik;
az ország határa a 78.879-5'^ m van, hossza 7l4-0 m.

Az alagút teljes hossza :
a magyarországi oldalon ___ 1032-76
a gácsországi oldalon ___ 7l4-00

Összesen”: 1746-76™/”” 
A talpfa magassága (Schwellenliöhe) az alagút torkolatánál: 

a magyarországi oldalon ___ 770-90™/
az ország határán ... ___ 792-47 «
az emelkedés ... ___ ... ... !7%o

Az ország határától az alagút gácsországi torkolatáig 2‘5%o az esés.
Az ország határán a vízválasztó 980-93'")' magasságban fekszik ; a különbség 

a talpfának az ország határán mutatkozó magassága és a hegygerinczó közt e sze
rin t l8S-46™/.

A mint a földtani szelvényből látható, kárpáti homokkő, melynek fajsúlya 2-6 
s a megejtett kísérletek szerint Q  %, -ként 1260—1360 % nyomást bír el, kemény 
palaagyaggal váltakozik.

A rétegek csapása és dtilése meglehetős szabályos, kivévén a 68'6—68-657%t, 
továbbá 6S-8—68-88 kilométer közt való részeket; a 69-0 kilométertől az ország 
határa felé menedékesebben fekszenek a rétegek.

A pala- és homokkő-rétegek váltakozásánál jelentkező erős víztódulás fokozta 
az alagút létesítésénél felmerült nehézségeket úgy, hogy a munkásokat vízhatlan 
kaucsuk-öltönyökkel kelle ellátni.

A munkálatok zavartattak továbbá gázkiömlések és gázrobbanások által.
Gázkiömlések, melyek sárga lánggal égtek, történtek :
1885. január 9-én a talptárnában 68-323 kilométernél;
1885. junius 7-én gázrobbanás volt a fedőtárnában a 68-55 kilométernél, s 

ekkor egy munkás sérült meg arczán és kezein.
Gázkiömlések történtek továbbá a talptárnában 68.698‘3 kilométernél 

augusztus 8-án ; erős petróleum szag, a talpon zsíros víz gyúlékony gázokkal.
1886. február 28-án erős gázkiömlés a talptárnában. A gáz a robbanó aknák 

meggyújtásánál meggyuladt s egy óra hosszat élénken égett sárga lánggal 4‘0 F]™/ 
harántmetszettel. A kiömlési hely 69.045 kilométer.

1886. márczius 19-én gázgyuladás történt a talptámából a fedőtárnához 
hajtott emelkében a 69.070 kilométernél, s ekkor egy munkás sérüléseket szen
vedett.

1886. április 27-én gázrobbanás történt a fedőtárnában a 69.010 kilométer
nél s ekkor ismét egy munkás sérült meg.

A talptárnának az ország határán való átlyukasztása 1886. április 29-én tör
tént meg, s ennek daczára 1886. május 8-án ismét volt gázrobbanás a fedőtárná
ban a 69.015 kilométernél.

Legelőször figyeltettek tehát gázkiömlések 1885. január hó 9-én 257’"/ tárna- 
hosszaság mellett (beleértve a 66™! hosszú elővágási tárnát) s ezek kisebb-nagyobb 
orővel a talptáma lyukasztásáig tartottak s időnként meggyujthatók valának.

A legerősebb gázkiömlésre február 28-án akadtak, 979™/ tárnahosszaság 
mellett.

2 *
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A gáz szag nélküli s mindenesetre gyenge volt, minthogy csakis az emelké- 
ben és fedőtárnában gyűlt meg a robbanásra szükséges mennyiségben.

Az utolsó robbanás 10 nappal a talptárna lyukasztása után történt meg.
Az emelkében és fedőtárnában történt robbanásokat a munkások vigyázat

lansága okozta, a kik az emelkékben és fedőtárnában végzendő munkához bizto
sító lámpákkal valának ellátva, de a szabály ellenére közönséges alagútlámpákat 
használtak.

A talp- és fedőtárna szellőztetését 2 ventilátor végzé, melyek a talptárna 
lyukasztásáig használtattak, s melyek gőzerővel hajtattak.

Ezen 1887. április havában összeállított és Schlotteebeck A., vala
mint Schöninger F erencz mérnök urak neveivel ellátott érdekes szöveghez, 
melyet a német szövegű eredeti után lehető hű fordításban közlök, Müller 
F rigyes mérnök és vállalkozó úr, a kinek kiváló szívességének a fentebb 
szóba ejtett érdekes és a magy. kir. Földtani Intézet általános térképtárában 
őrzött szelvényt is köszönjük, még a következőket jegyzi meg :

A fentebbi adatokhoz, melyek (nagyrészben) építővezetőségünk naplóiból 
vétettek, még meg kell jegyeznem, hogy a rétegek felvételét s ezeknek berajzolá
sát W idder mérnök, a magy. államvasutak építővezetője foganatosította.

Az osztrák oldalon a talptárnát 400™/ hosszaságra készítettük s a rétegek 
nagyjában párhuzamosak a mi oldalunkéival. Sajnos, de ott felvételek nem 
készültek.

Végre még a közös pénzügyminisztérium a megbízása folytán Brúnó 
W a l t e r  főbányatanácsos által írt «Kenntniss d. Erzlagerstátten Bosniens» 
czímű érdekes műnek 1 példányát kegyeskedett intézetünknek ajándékkép 
átengedni; Versecz sz. k. város tekintetes polgármestere pedig a «Versecz sz. 
k. város története» czímű művet kiddé meg ajándékkép.

Fogadják mind az említettek igaz és legmélyebb köszönetünket.
Mielőtt azonban áttérek a következőben tárgyalandóra, még kívánom 

jegyezni, hogy részünkről is volt alkalmunk támogatni a budapesti József - 
műegyetem geológiai tanszékének irodalmi állományát különféle fölös példá
nyok átengedése által.

A lefolyt 1887. folyamában csereviszonyt kötöttünk:
1. a Club Alpin Frangais-sal Borisban.
2. a Geological et Natural History Survey o f Canadá-xal Ottavában.
3. az Oberhessische Gesellschaft fü r  Natúr und Heilkunde-xel Gies- 

senben.
4. a Véréin für Erdkunde-xe 1 Lipcsében.
5. a Véréin dér Freun.de dér Natúrgeschichte in Mecklenburg-gal Gü- 

strowban.
6. a Wagner Free Institute o f Science-xe 1 Philadelphiában. 
Ajándékkép pedig átengedtük a gyergyó-ditrói Polgári Fiúiskola tanári

könyvtárának kiadványaink még rendelkezésre álló példányainak egy soro
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zatát, a budapesti m. k. Bányakapitányságnak ellenben az Intézet által 
közrebocsátott földtani térképek többjeit, s így az intézeti kiadványok meg
küldettek :

70 belföldi és 106 külföldi testületnek, ezek közül pedig 10 belföldi és 
102 külföldi testületnek csereviszony fejében, ezenkívül 11 kereskedelmi és 
iparkamarának az É vi Jelentés.

A  magy. Mr. Földtani Intézet részéről a múlt évben közlésre került:
I. A  m. kir. földtani intézet Évkönyvében :
1. dr. Staub Móricz. — A Zsilvölgy aquitánkoríí flórája. (VH-ik kötet, 

6-ik, záró füzet.)
2. dr. F élix -János. ■— Magyarország fosszil fái. (VIII-ik köt. 5-ik füzet.)
II. A  «Mittheilungen a. d. Jahrbuche d. königl. ung. geolog. A n 

stalt))-bán :
1. dr. Moritz Staub. — Die aquitanische Flóra des Zsiltliales im Co- 

mitate Hunyad. (VII. Bd. 6. Heft.)
2. Julius Halaváts. ■— Palseontologische Daten zűr Ilenntniss d. 

Fauna dér südungarischen Neogen-Ablagerungen. Il-te Folge. (VIII. Bd.
4. Heft.)

3. dr. -Johannes F élix. — Beitrage zűr Kenntniss dér fossilen Hölzer 
Ungarns. (VIII. Bd. 5. Heft.)

III. A m. kir. fö ldtani intézet É v i Jelentése 1886-ról.
IV. Jahresbericht d. königl. ung. geol. Anstalt fü r  1885 .
V. A  magy. kir. fö ldtani intézet K i a d v á n y a i  sorozatában:

Petbik Lajos. •— A magyarországi porczellán-földekről, különös tekin
tettel a riolit-kaolinokra.

VI. A  «Publicationen d. kgl. ung. geol. Anstalt))-bán:
Ludwig Petbik. — Über ungarische Poreellanerden, mit besonderer 

Beriicksichtigung dér Bhyolitli-Kaoline.
VII. Térképeink közül:
a xxvmTov. =  Bánffy-Hunyad vidéke (1: 75,000).
Nyomtatványaink szerkesztése körűi a magyar szövegüeket illetőleg 

Halaváts Gyula fáradozott, a német nyelvűek szerkesztését ellenben Te - 
legdi Roth LAJOs-nak köszönjük, míglen kiadványainknak rendeltetési 
helyükre való pontos szétküldetése ez alkalommal is Halaváts Gyulát 
terhelé.

Mielőtt befejezem e jelentésemet, még megkívánom jegyezni azt, hogy 
habár a Földtani Intézet összes állományának az új helyiségekbe való áthe
lyezése, úgy tekintettel az országos földtani felvételekre, valamint a ré
szünkre kijelölt helyiségek elkészülésére, két időszakra felosztva, a lefolyt ót
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október 11-én befejezést nyert, még pedig minden nagyobb kár elkerülésé
vel, azért még korántsem állítható, hogy az átköltözködés következményeit 
már minden tekintetben kiegyenlíthettük, mert a már tekintélyes kiterje
désű gyűjteményeinknek az új helyiségekhez mért újból való rendezése és 
felállítása a dolog természeténél fogva mindenesetre még hosszabb időt fog 
igényelni. A mi az Intézet átköltözködésével járt költséget illeti, talán nem 
érdek nélküli ha megjegyzem, miként összesen 3129 frt. 11 kr. igényelte- 
tett, mely utóbbi összeg az átmeneti kiadások rovatában csak 2000 forint 
fedezetet találván, a szükséges többlet az Intézet rendes budgetjéből vala 
fedezendő.

Az imént kimutatott 3129  frt. 11 krnyi összegből az intézeti chemiai 
laboratóriumának víz- és gázbevezetésére 655  fr t. 71 kr. esik, 3 8 5  fr t. 
5 9  kr. ellenben fedezetül szolgált az anyaintézet gázvilágítási és jelzőkészü
lékei ügyéből folyt kiadásokra, minthogy pedig további 339  fr t . 5 9  kr. a, 
régi épületben a kiköltözködés alkalmából végzendő leszerelési munkála
tokra s az új laboratóriumnak a vezetékek elvégeztével való kifestésére sat. 
fordíttatott, a költözködés többi szükségleteire (csomagolási szerek, munka
erő, fuvarbér sat.) 1 7 4 8  frt. 2 2  kr. esik.

A mi a Földtani Intézet jelenlegi elhelyezését illeti, ez a miniszteri pa
lotában hat szintájra van elosztva. Földszint és ez alatt chemiai laborató
riumunk található. A félemeletben gyűjteményeink túlnyomó része szerepel, 
míg az intézeti geologok nagyobbára az első emeleten, de azonkívül a fél
emeleten és a második emeleten nyertek elhelyezést. Könyv- és általános 
térképtárunk a 3-ik emeleten kapott megfelelő világos helyiséget. Habár 
Intézetünk tagjainak egymással jobban kapcsolatos elhelyezése és a sokszor 
igénybe vett könyvtárunkkal való szorosabb összefüggés kívánatosabb, még 
is alig kételkedhető, hogy leginkább gyűjteményeinkre nézve óhajtandó hely
zetünknek gyökeres javítása.

Evvel befejezvén jelentésemet, végre még kellemes kötelességet telje
sítek, midőn a m. k. földtani intézet tagjai nevében e helyt is köszönetét 
mondok ama közlekedési vállalatoknak, melyek, mint a szab. Osztrák-Ma
gyar Allamvasút-Társulat és az I. cs. k. szabad. Dunagözhajózási-Tár- 
sulat, intézetünk tagjait közhasznú működésükben hathatósan támogatták.

Budapest, 1888. márczius havában.

A magy. kir. földtani intézet igazgatósága.

Böckh J ános.



I I  FELVÉTELI JELENTÉSEK.

1, Jelentés Torda-Aranyos megye Tordától nyugotra eső terü
letének 1887 nyarán végzett földtani részletes fölvételéről.

Db. Koch Antal egyet, tanártól.

(Egy táblával.)

E nyáron feladatom volt az új részletes térkép (1 : 75,000) 19. zóna 
XXIX. rov. «Torda» czímű lapján föltűntetett terület déli-, annak 6/xa-ét 
képező részének földtani átkutatása és térképezése, miután annak északi 
részét a múlt nyáron már elvégeztem volt. Ezen feladatomat teljesen befe
jeztem.

A törzskari katonai térképnek következő lapjai esnek egészben vagy 
részben a fölvett területre.

a 12 oszt. II. nyug. rovata, t. i. Torda vidéke egészen ;
a a « III. « <i « Alsó-Jára vidéke egészen ;
a « « IV. (i « « Kisbánya-havas és Muntye Dubrinu kel,

negyedrészénél valamivel több.
A fölvett terület nagysága ennélfogva körülbelül 8'64n»'/- vagyis 

497-2303%,.
A nevezett terület hegy- és vízrajzi viszonyai főbb vonásokban a kö

vetkezők :
A terület nyugati Vs része az úgynevezett Szamoshegytömb (Massiv) 

keleti szélének lankásan leereszkedő harántnyúlványaiból áll, melyek az 
említett hegytömbnek keleti utolsó hegygerinczéből ágaznak ki, melynek 
kiválóbb csomópontjai: aMuntye-le-máre (1829”/),Muntye-Buscat (1688*/), 
Piatra-Incalicata (1492*/), Muntye-Agrisuluj (1477*/) és Gergelen-máre 
(1401*/). Ezen főgerinczről fokozatosan alábbszálló harántágak, a közöttük 
fekvő, mélyen bevágódott, sziklás harántvölgyekkel egyetemben nagy ívalak
ban vonulnak le úgy, hogy az északiak a kolosvári szegélyhegység hullámos 
területére ereszkednek, a déliek ellenben az Aranyos völgyének meredek 
balparti hegységét alkotják.

Ezen hegyalakzatnak megfelelőleg a bő csapadékvizek vagy a .Tára
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folyó közvetítése által, vagy közvetlenül mind az Aranyos folyóba lesznek 
levezetve. A Jára-folyó ugyanis a Szamoshegytömb említett utolsó hossz- 
gerinczét, annak harántnyúlványaival együtt, nagy félkörben körülfolyj a, a 
mennyiben a Muntye-le-máre északi lejtőin eredvén először északkeletnek, 
majd keletnek és végre délkeletnek szűk, tekervényes, sziklás völgymederben 
gyorsan levezeti a bő csapadékvizeket. Délkeleti lefolyásában Kisbányán alúl 
a kolosvári szegélyhegység porhanyó vagy laza tercziér képződményei közé 
jutván, Szurdukig elmosási hatását jobban érvényesítette, és így a kitáguló 
a.-járai völgyteknőt hozta létre.

A terület közepének legnagyobb részét két, délnyugat-északkeleti irány
ban csapó hegyvonulat foglalja el. Nyugat felől az első az újfalu-peterdi kris
tályos pala-hegység, mely az Aranyos-parti Újfalunál (Lunca) kezdődve, s az 
Aranyos-folyó mindkét partját képezve Borrévig, s azontúl az Aranyost 
elhagyva Magyar-Peterdig elhúzódik, és 2 0 hosszúság mellett legfeljebb 
61%, széles. Délnyugati végén ezen vonulat a legmagasabb és itt a toroczkói 
hegységgel folyik össze; északkeleti végén ellenben a kolosvári szegélyhegy
ség alacsonyabb hullámos területére lankásan leereszkedik, illetőleg az alá 
merül. A Jára-folyó ezen hegyvonulatot Szurdok és Borrév közt harántúl 
átszelvén, érdekes geológiai szelvényen kívül festői völgyszorost is tár 
élénkbe.

Kelet felé ezen hegyvonulathoz hozzátámaszkodik az átlag 4 széles 
toroczkó-tordai másodkon hegyvonulat, melyet területem déli szélén az Ara
nyos-folyó völgye, közepe táján a tordai hasadék, felső végén pedig a kop- 
pánd-túri hasadék szelnek keresztül, a nyugati hegyvidék csapadékvizeinek 
az erdélyi medencze belseje felé irányult lefolyási útjait képezve.

Ezen hegyvonulattól keletre eső terület már az erdélyi medencze bel
sejéhez tartozván, alacsonyabb és lankásabb dombvidéket mutat, átszelve az 
Aranyos-folyónak kelet felé mind szélesbedő és Tordán alul 8—1(D%, szé
lességet is elérő völgysíkja által.

Végre a Szamosmasszív keleti széle és az itt említett két hegyvonulat
nak közét észak felé az úgynevezett kolosvári szegélyhegység alacsonyabb 
hullámos hegyvidéke foglalja el, melybe a fenemlített hegységek fokozato
san leereszkednek és úgyszólván beléolvadnak. Ezen hegyterületnek csapa
dékvizei is a fennemlített útakon vezettetnek le az erdélyi medencze mélyed- 
ményébe.

A vázolt terület földtani alkotása, a hegy- és vízrajzi viszonyoknak 
megfelelőleg, a legváltozatosabbak közé tartozik. A Szamosmasszív keleti 
nyúlványai és az újfalu-peterdi hegy vonulat az azói csoport változatos kris
tályos paláinak erősen felállított és helyenként gyűrt rétegeiből vannak föl
építve, melyek közé Kisbánya vidékén bámulatos sok vékonyabb-vastagabb 
dáczit-teleptelér szorúlt. Ezen kristályos palákhoz északnak először felső-
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krétakori homokkő és mészkő, azután a tercziér rétegeknek egész sorozata 
támaszkodik. A toroczkó-tordai féloldali (ENyNy-nak) kiemelt másodkori 
hegység zömét valószínűleg még triaszkori porfirok, augitporfiritek és mela- 
firok, s ezeknek túluralkodó törmelék-képződményei alkotják, melyekre 
felső-jurakori mészkő és ezen alárendelten alsó-neocom homokkövek és 
márgapalák települnek. Ezen másodkori rétegek végre csaknem köröskörűi 
az iíjabb tercziér rétegeknek az erdélyi medencze belsejéből idáig felnyúló 
takarója által vétetnek körűi és részben födetnek is, kivévén a hegyvonulat 
nyugati szélét Berkesztől kezdve az Aranyos völgyén keresztül Toroczkónak, 
hol a másodkori rétegek közvetlenül odatámaszkodnak az azói csoport kris
tályos paláihoz.

A terület hegyszerkezeti viszonyainak megértésére szolgál a mellékelt 
földtani szelvény, mely a terület közepén Ny—K irányban keresztül víve 
annak csaknem összes földtani képződményeit egymáshoz való helyzetükben 
és viszonyukban lehetőleg híven föltünteti.

Áttérek most az egyes földtani képződmények tárgyalására, melynél 
az átnézhetőség kedvéért és ismétlések kikerülése végett csak a legfontosabb 
vizsgálati eredmények közlésére szorítkozom, tekintettel arra, hogy a leg
több itten előforduló képződmény korábbi jelentéseimben és egyéb ezen 
vidékre vonatkozó közleményekben részletesebben le van már írva, és hogy 
a bő anyagnak beható petrografiai vizsgáiása hosszabb időt fog igénybe 
venni, az előleges jelentést pedig nem lehet bizonytalan időre elhalasztani.

A )  A z azó i c s o p o r t  k é p z ő d m é n y e i.

A Szamosmasszív gyalui és hesdáti havasainak kristályos paláit 1884. 
és 1886. évi jelentéseimben két főcsoportra osztottam volt, t. i. az alsó vagy 
idősebb kristályos palák csoportjára, melyben tipusus csillámpala az ural
kodó kőzet, és a felső vagy ifjabb kristályos palák csoportjára, melyben több
féle más palanemek vesznek részt. Idei fölvételi területemnek csupán észak- 
nyugati sarkában lép be kis téren az alsó-csoport csillámpalája; ellenben a 
felső-csoport változatos palái annál nagyobb területet borítanak, a mennyi
ben legalább 1 OAjj, széles öv alakjában vonulnak területem nyugati szélén 
végig, s azonkívül EK irányban annak közepébe még egy 3—6')%, széles öv 
nyúlik belé. A benne szereplő kristályos palák nemei a következők: gnájsz 
és gnájszgránit, csillámpalák, agyagcsillámpala és agyagpala, grafitos pala 
(kovapala), chloritos és amfibólos palák, kristályos mészkő és őskonglome- 
rát. Vegyük ezeket rendre szemle alá. 1

1. A  g n á j s z  igen alárendelt szerepet játszik, a mennyiben nehány 
ponton vékonyabb betelepülések és fészkek alakjában fordúl elő, rendesen
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a chloritos palák közt, ritkábban a csillámpalákon belül is. Palás szövetét 
sokszor csaknem teljesen elvesztvén átmeneteket képez a gránitba; ez okból 
a térképen a gnájszgránit színével jelöltem ki az összes megfigyelt előfordu
lásokat, melyeknek száma nem sok.

A legszebb gnájszgránit előfordulási helye a Jára-folyó szurduki szo- 
osa, illetőleg az ebbe nyíló magurar völgy torkolata, hol a biotitpalában 
képezhet egy kis fészket. Ez tejfehér ortoklász, világos-szürke kvarcz és bar
násfehér muszkovit levelek öregszemű keveréke, mely aprópikkelyes tom- 
pakbarna biotitnak 2 — 3"^  vastag rétegeséi által nyer durvapalás szövetet.

Közép- és aprószemű gnájszgránitoknak leggazdagabb előfordulási 
helye a runki fővölgy egy baloldali mellékvölgye, a Valea-Gyeborásza, hol 
azoknak fészkei a chloritos palákba települve észlelhetők. Ezeknek összeté
telében az uralkodó világosszürke kvarezon és a sárgás vagy gyenge testszínű 
ortoklászon kívül igen alárendelt barna biotitpikkelykék és sötétzöld chlori
tos amfibol kristálytöredékek vesznek részt. Gyéren hintett pirít-kristálykák 
(ooOoo) és ezek átalakulási terménye, limonit-pszeudomorfok is feltűn
nek benne.

Ezen előforduláshoz hasonló a runki fővölgy bal lejtőjén, a Val.-Gye- 
borásza betorkolásán alul mutatkozik; csakhogy az itteni kőzetben biotit 
helyett zöldesfehér muszkovit- és sötétzöld cliloritpikkelyek szerepelnek, még 
pedig rétenként elhelyezve úgy, hogy a palás szövet egészen világos és a 
kőzet már valóságos gnájsznak tekinthető.

Éhez nagyon hasonló gnájszok, szintén chloritos palák közé települve, 
előfordulnak Kunktól nyugatra, a Dilma-Szimochi nevű hegygerinczen, végre 
Vádvölgye községe felett a Gyálu-Urszulúj tetőn is.

2. Valódi c s i l l á m p a l á k ,  melyekben ezen kőzet főelegyrészei: a 
kvarcz és a csillám jól elkülönülő szemcsékben és pikkelykékben észlelhetők, 
az idei fölvételi területen belül gyakoriak ugyan, de szélesebb, különválaszt
ható övben nem igen kaphatók, mivel minduntalan átmennek agyagcsillám- 
palába és váltakoznak a chloritos palákkal. Általában két változatuk külön
böztethető meg: az egyiknek a csilláma túluralkodóan barna biotit (biotit- 
pala), a másiké pedig muszkovit szericzites állapotban, melyben talkhoz 
nagyon hasonlít (szericzites muszkovitpala).

A biotitpalák főleg a kristályos palahegység keleti szegélyén lépnek 
föl, s különösen az újfalu-peterdi hegyvonulatnak fő alkotórészét teszik. He
lyenként, így Kisbányánál és a Jára-folyó szurduki szorosában, a vékony 
biotitrétekkel rendszerint váltakozó fehér kvarczrétegcsék bámulatosan össze 
vannak gyűrve és ránczolva, s ez nagyban is mutatkozik ezen hegyterületek 
szerkezetében.

Borrév és Vidaly között, az Aranyos-folyó északnak benyúló nagy



2 8 Dl KOCH ANTAL. (5 )

kanyarulatában, a Colzu-Boilor lejtőin feltűnő gránát- és kalczitdús biotitpala 
fordul elő. A sötétszürke kőzet sűrűn tele van kölesszemnyi, gömbölyödött, 
vérpűos gránátkristálykákkal (ooO) és átszőve vékony kalciterecskékkel, sőt 
a nagyobb rések nagy kalczitromboéderekkel (—Va B.) is ki vannak töltve.

A szericites muszkovitpala (a szelvényen sp.-vel jelölve) a kristályos 
palaterületnek főképen nyugati felében fordul elő, kivált a kisbányai hava
sokon, honnan a Vádvölgyén át és Runc-Lunkán keresztül Nagy-Oklosig, 
illetőleg az Aranyos partjáig követhettem azokat. Azonban itt is alábbren
delt szerepet játszik a muszkovitpala, mint a chloritos zöld palák, melyek 
közt váltakozó telepekben található. A legalsó betelepülés, mely a fülei 
havason, a kisbányai Erczpatakon, a Vád völgyén és Runc-Lunkán át Nagy- 
Oklosig elhúzódik, arról nevezetes, hogy általában nagyon kvarczdús, és hogy 
helyenként aranytartalmú pirittel van telehintve, melyre a vádvölgyi Gyálu- 
Urszulúj hegyen,* továbbá Kunkhoz közel, de már a nagy-oklosi határ Tufój 
nevű hegyében bányamunkálatok is történtek.

Ez utóbbi előfordulás kiválóan érdekes. A kvarczdús szericzitpala talk- 
palához feltűnően hasonlít, egész borsónyi gömbölyödött gránátkristályokat 
(ooO) zár magába, és éppen úgy, mint a múlt évi jelentésben leírt gyálu- 
braduluji ércztartalmú szericzitpala, ez is grafitdús kovapala által födetik, 
mely itten a Dobár nevű sötét sziklafalat alkotja.

Petrografiai tekintetben a Gyálu-Urszuluj hegynek szericzitpalája még 
arról is nevezetes, hogy a Pareu-Porkuczi völgyiiletben egy bő kvarcz- es 
gyér csillámtartalmú változata tele van selymesfényű, finom sugaras, rostos, 
fekete turmalinnal, mi mellett a pala még feltűnő gyűrődéseket is mutat. 
Turmalint kristályos palahegységünkön belül eddigelé csak gránitban 
észleltem.

Kisbányánál az érczpataki rég ismeretes és bányamunkálatok által fel
tárt érczelőfordulás részint a szericites-, részint chloritos palákhoz van kötve. 
E -palák 10%,—1 mf  vastag kvarcztelepeket tartalmaznak, a mint azt a most 
művelt Felső-Károlybányában volt alkalmam szemlélni, melyekben ezüst
tartalmú galenit, szfalerit, tetraédrit és chalkopirit vannak kisebb-nagyobb 
mértékben elhintve. Az utóbbiaknak fölbomlása által keletkező malachit és 
azurit részint mint festőanyag hatja át a kvarczot, részint vékony erek alak
jában kitölti repedéseit. Más bányákban, melyeknek művelése most szünetel, 
ezüsttartalmú antimonit és aranytartalmú pirít fordul elő oly módon, mint 
az. a hidegszamosi aranybányában és a tavali jelentésemben ismertetett 
gyálu-braduluji antimonit-előfordulásnál ismeretes. Látható tehát ezekből, 
hogy az ércztartalmú szericites pala-öv, melynek létezését tavali jelentésem

* Erről 1. dr. P kimics G yörgy : A vádvölgyi Gyálu-Urszuluj aranybánya-terület 
geológiai és bányageologiai viszonyai. (Örvös. Természetűid. Értesítő 1887. 205. 1.)
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ben kimutattam volt, a kristályos pala-hegység szegélyén, azoknak csapása 
irányában, idei területemen is végig húzódik s valószínű, hogy még az Ara- 
nyos-folyón túl is folytatódik, s talán a Toroezkó-Szt.-György határából 
ismertetett érczelőfordulások is ide tartoznak.

Itt kell még megemlítem egy chalkopirit kristálykákkal dúsan behin
tett breccsiaszerű telérkvarczot, melynek repedéseit beszüremlett sárgás 
mészkéreg tölti ki, s melyen a chalkopirit átalakulása folytán festő malachit- 
udvarok keletkeztek a limonitosodó érez körűi. Ezen telérkvarczból csupán 
egy fejnagyságú tömböt kaptam a magurai völgy torkolatának görkövei közt, 
de eredeti előfordulási helyét nem sikerűit föltalálnom. Valószínű, hogy ez is 
a kisbányai előforduláshoz hasonló.

Hasonló szeriezites muszkovitpalának egy második öve a havasokon 
jóval beljebb, idei területem nyugati szélen húzódik által. Különösen Kis- 
bánya-havas községen felül észlelém, hol szmtén még chloritos és amfibolos 
palák közé van települve, mely okból még a felső-kristályos pala-csoporthoz 
számítottam, habár petrografiai tekintetben a járavölgyi Gergeleu-hegytömeg 
muszkovitpalájától, melyet tavali jelentésemben már az alsó-kristályos pala
csoporthoz számítottam volt, nem igen különbözik.

3. Az a g y a g c s i l lá v i j ja la  (fillit, a szelvényen pt.) és az agyag- 
pala, melyekben a csillámok szabad pikkelyekben nem észlelhetők már, 
habár a selymes gyöngyfény a palásság lapjain azoknak jelenlétét elárulja, 
finom kvarezréteknek és agyagos-csillámos lemezeknek váltakozásából álla
nak. Ezek főképpen a kristályos palahegység keleti szegélyén találhatók s 
váltakozó vékonyabb betelepüléseket képeznek a biotitpalák övén belül, így 
különösen Kisbányánál a Jára-folyó és az Erczpatak völgyeiben, valamint 
az újfalu-peterdi palavonulatban is. A kvarezréteken és kivastagodó lencsé
ken kívül gyakran észlelhetők bennök keresztűl-kasúl menő mészpát-erek, s 
a szénsavas mész sokszor annyira áthatja az egész palát, hogy sósavval min
den ponton élénken pezseg. A gyakori dáczit-teleptelérekkel való érintke
zéseknél, így különösen a kisbányai Erczpatak torkolatához közel, az agyag
pala sötét zöldesszürke szarukővé van kovásítva és pirittel telehintve, mint 
maga az átalakító dáczit is. A macskaköi kis sziklaszorosban, melyen az 
Almás pataka tör keresztül, és környékén, a mészdús agyagpala vagy világos- 
barna, igen hasadékos szarukővé van átalakítva, vagy pedig gránát, piszta- 
czit, kvarcz és kalczit tömör és finomszemű keverékévé, melyhez bőven hin
tett pirít is hozzájárul.

A szóban forgó palák színe különböző. Ha túluralkodó a kvarcz ben
nök, lehet az fehéres szürke vagy vörhenyesen tarkázott fehér is, minők az 
Erczpatakában gyűjthetők. Rendesen azonban egynemű sötétebb-szürkék —



3 0 DE KOCH ANTAL. (7)

csaknem feketéig, ha t. i. alaktalan szén vagy grafit járul hozzá megfesté
sükhöz. Kunk környékén vörhenyes-barna színűek is vannak.

A finom lemezes-palás változatok felületén sokszor igen finom ránczo- 
lás mutatkozik szép selymes gyöngyfény mellett. Maguránál a Pareu-Doszu- 
luj árkában az agyagpala bő pirittartalma sikertelen bányakutatásra szolgált 
okul. De egyebütt is észlelhető bennök pirít kisebb mértékben,

Itt-ott erős gyűrődések és ránczolatok mutatkoznak ezen palákon, 
nemcsak nagyban, de kis darabokon is. Magyar-Peterdnél a falu nyugati 
végén levő kőbányában ily gyűrődéseken kívül erős hasadozottság mutatko
zik, mi mellett a hasadékok lapjai néha fényesre vannak csiszolódva (ú. n. 
tükörlapok), világos tanúbizonyságai a palák tömegében véghezment moz
gásoknak.

4. G r a,f i to s  p a la ,  részben kovapala (a szelvényen gp.) vékony 
betelepüléseit az előbbi palákon belül csupán négy helyen észlelem, és 
pedig: Kisbányán az Erezpatak elején, honnan az délnek a Gyálu-Mestacu- 
lúj gerinczén is fölhúzódik; Kunktól délre a Tufój-hegyen, hol a szericzit- 
palán nyugvó hatalmas sziklafalat alkot, melynek neve Dobár; Vidaly és 
Borrév között az Aranyos balpartján; és végre fehér kvarczerekkel átszőtt 
valódi kovapalát, a fillit és az amfibólos palák határán a fülei havas tetején 
(Muntye-Sili).

5. A c h lo r i to s  p a l á k  (a szelvényen cp.) idei területemen belül 
kiváló széles övben vonulnak végig, az asszonyfalvi, fülei, kisbányai és 
runki havasok főtömegét alkotva, míg az újfalu-peterdi kristályos pala-vona- 
latban teljesen hiányzanak. Ezen széles övét ugyan a már leírt palák kes
keny övei és szalagjai is többszörösen végig szeldesik; de a zöld chloritos 
palák mégis túluralkodók maradnak, míg ki- vagy keletfelé az agyagcsillám- 
pala, be- vagy nyugatfelé a csillámpala övei szorítják közre, melyeken belül 
a chloritos palák teljesen hiányzanak már.

Petrografiailag véve ezen zöld palák nem valódi, vagyis tiszta chloritpa- 
lák, a mennyiben a chlorit mellett a kvarcz és néha kevés földpát is, soha sem 
hiányzik; helyenként azonban az utóbbi elegyrészek jóval fölül is múlják a 
chlorit mennyiségét, mely esetben aztán a pala zöldpettyezett, szürkésfehér 
színű. Helyenként a chloritlemezekkel váltakozó kvarczrétek több 
vastagságú rétegecskékké kivastagodván, a palásság felületen nagy csomók 
mutatkoznak azoktól. Górcső alatt a legtöbb zöld palában az uralkodó chlo
rit mellett amfibóltűk is láthatók, a miből valószínű, hogy eredetileg talán 
a legnagyobb része tömör amfibólit lehetett.

G. A ra fk b ó lite k  (a szelvényen ap.), melyek a kvarcz és a clilorito-
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sodó amíibólou kívül rendesen kevés plagioklászt (dioritos) vagy ortho- 
klászt (gnájsz-nemű) tartalmaznak, s azonfelül gyakran pisztaczitet is, ren
desen egyes vastag rétegpadok alakjában vannak a chloritos palák közé 
szorulva. Ilyenek észlelhetők: a kisbányai Erezpatak völgyében a Gyálu- 
Urszulujon. A Jára-folyó szurduki szorosában az agyagcsillámpala közé van 
települve egy vastag rétegpadja. A tömör sötétzöld kőzet el válási lapjain sok 
tompackbarna biotitpikkely tapad, tömöttsége 2'93. Górcső alatt csiszolatá- 
ban az uralkodó kvarczon és a chloritos amfibólon kívül kevés orthoklász is 
látható, tehát átmenetet képvisel az amfibolgnájszba.

A fülei havas letején (Muntye-Sili) a tömör amfibólpala a legvastagabb 
betelepülést mutatja az agyagcsillámpalában, mely az amfibólpala alsó hatá
rán valódi kovapalába átmegy.

Mindezen amfibólitoktól teljesen elüt egy feltűnő szép, öregszemű 
kőzet, melyet a fülei havas (Muntye-le-Sili) területem nyugati szélére eső 
nyúlványán csillámpala között kisebb görélyekben találtam; eredeti előfor
dulási helyére nem akadtam, de valószínű, hogy a csillámpalában kisebb 
fészkek alakjában van betelepülve. A kőzet tejfejér földpát, fűzöld szálas
rostos amfiból, fehéres zöld talknemü chloritpikkelyek és zöldes- vagy sár
gásbarna diallag kristályos szemcsés keveréke, kvarcznak nyoma nélkül. 
A földpát átlátszatlan, tömör, ritkán hasadási lapokkal is, melyeken finom, 
éles ikerrovatok elárulják a plagioklászt. Szabó lángelemzési módszere szerint 
oligoklásznak találtam. A diallag leveles szétválású, és ezeknek rostozott 
volta meg selymes gyöngyfenve által van jellemezve. Górcső alatt a földpát 
az átalakulási terményektől annyira felhős, hogy csak kevés helyen látható 
eredeti állapotában, s itt finom, szabályos ikersávokat tüntet elénk. A halma
zokba összenőtt fű- vagy világos sárgászöld, rudas amfiból világos hasadási 
vonalairól és élénk dichroizmusáról (kékes-zöld és zöldes-sárga) fölismerhető. 
A világos barnásán átlátszó diallag hasadási irányain kívül erős rostozást 
mutat, dichroizmusa alig észrevehető. Amfiból és diallag körülbelül egyforma 
mennyiségben van jelen.

Ezen összetételnél fogva a kőzetet akár diallag-tartalmú dioritnak 
lehetne tartani; de tekintettel előfordulási körülményeire mégis jobb azt az 
amfibólitok közé sorolni, és diallag-tartalmú oligoklász-amfibólitnak mon
dani, a melyhez hasonló kőzetek különben a Vogesekből, Odenwaldból, a 
szászországi granulit-teriiletről és az alsó ausztriai Waldviertel hegységből is 
ismeretesek (1. erre vonatkozólag dr. Ebnst Kalkowszky : Elemente dér 
Lithologie, p. 210.).

7. ./I k r i s t á l y o s  m é s z k ö v e k  (a szelvényen m) idei fölvételi terü
letemben kiváló szerepet játszanak, a mennyiben hatalmas betelepülések 
alakjában a kristályos palák övein belül messze elhúzódó vonulatokat képez
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nek. Összesen kilencz ilyen vékonyabb-vastagabb mészkőbetelepülés van a 
térképen is kijelölve. Ezek közűi a leghatalmasabb az, mely agyagcsillám - 
pala között Nagy-Oklostól kezdve Runk és Lunka között a Vádvölgyéig kö
vethető, és azon túl Macskakőnél az Almás-patak mellékén még egyszer 
kiüti magát az eoczén alsó-tarkagyag takaróból. Ezen k. b. l'5'V/m széles, 
hatalmas mészkővonulatot Búnknál két patak töri keresztül, mi által a tor- 
dai hasadékhoz hasonló két nagyszerű sziklaszoros keletkezik; tovább észak
nak a Vádpataka szeli keresztül, s itt is festői sziklafalakkal bíró völgyszoru- 
lat állott elé ; végre Macskakőnél az Almás-patak áttörése még egy kisebb
szerű sziklaszorulatot alkot a már nagyon alacsonynyá és keskenynyé vált 
mészkővonulatban.

A runki sziklahasadék mészkövének alsó része sötétszürke, tömör, 
szálkás törésű, igen hasadékos és tetemes súlyával (tömöttsége — 2*9) azon
nal elárulja szokatlan nagy vastartalmát, hideg sósavval nem pezseg, de 
pora sósavval főzve, fekete szénpornak visszahagyásával teljesen oldódik. Az 
oldatban aránylag bő vas és uralkodó mésztartalom mellett, jócska magné
zium-mennyiség is mutatkozott. Vékony szálkái izzítva a festő szén elégése 
miatt eleintén világos szürkére-, és aztán a FeO oxidálódása következtében 
vörösre égtek. Mállás következtében piszkos, barnásvörös kéreggel vonódik 
be ezen mészkő, a mely szín a hasadék nyugati felének sziklafalait oly 
visszatetszővé teszi.

A mészkővonulat felső fele ellenben tiszta fehér vagy szürkés, finom - 
szemű, dolomithoz hasonló mészkőből áll, melynek alsóbb rétegei még durva
padosak, de a felsőbbek már táblásakká válnak úgy, hogy a könnyen kifeszít
hető táblákat épület- és burkolatkőnek lehet felhasználni.

Szintén igen érdekes, de jóval keskenyebb egy másik mészkővonulat, 
melyet chloritos palák közé települve a nagy-oklosi Muntye-Plestől kezdve 
északkeletnek a runki fővölgyig és innen közel északi irányban hegyeken és 
völgyeken keresztül a fülei havasokig követhettem. Ott, hol a völgyeken 
átvonul, festői sziklaszorosokat alkot, a hegyeken pedig sziklás gerinczélek- 
ben áll ki a felületre. Ezen vonulatnak mészköve sárgás, finomszemcsés, 
sósavval alig pezsgő, tehát dolomitos, és át van hatva keresztül-kasúl menő 
tejfehér kvarczerekkel s üregeiben még kvarcz kristálycsoportok is ülnek. 
Ugyanaz a mészkővonulat tehát ez, melynek kezdetét múltévi területemen a 
Hidegszamos völgyi aranybánya mellett kimutattam, de folytatását tovább 
délnek nem tudtam követni.

A többi vonulatoknak a mészköve már tiszta, fehér vagy szürke színű, 
vagy fehér és szürkén sávolt, apró- vagy középszemcsés, de annyira hasa
dékos, legalább a felületi sziklák, hogy nagyobb összeálló, szilárd tömzs nem 
kapható, mely okból sem műipari, sem építészeti czélra nem használható. 
Vidályon felül, az Aranyos balpartján, az újabban készült útbevágás mén-
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tén, agyagcsillámpalával váltakozó vékony táblás rétegekben rózsaszínű, 
finomszemcsés mészkő észlelhető, mely csiszolva igen szép márványt szolgál
tat, de csekély mennyisége miatt ipari fontossága nincs.

Érdekes az iíjfalu-peterdi kristályos pala-vonulatban fellépő utolsó 
mészkőbetelepülésen azok rétegpadjainak kis helyen is mutatkozó bámula
tos gyűrődése, a melyet M.-Peterden, az indali völgy torkolatában levő kis 
kőbányában lehet szépen észlelni.

8. üshOTiglomerát (a szelvényen oc.). Erről már Partsch is beha
tóan megemlékezik utazási naplójában,* mivel igazán feltűnő jelenség a filli- 
tek között. Előfordulási helye a kisbányai Erczpatak, a falu és a bányatelep 
közt félúton körülbelül, hol a völgy, éppen a hatalmas konglomerátpadnak 
nagyobb ellenállása miatt, délnek nagyot kanyarodik. A tetemes vastag
ságú betelepülés fedőjét elkvarczosodott fillit, feküjét pedig chloritos pala 
képezi. A homokkőszerű fillit felső részében egy darabig váltakozik is a 
konglomerátpadokkal. A konglomerátnak zárványai kisebb-nagyobb, egész 
ökölnyi kvarczkavicsokból állanak, míg a kötőszere fillit és chloritos pala 
keverékének látszik, itt-ott pisztaczit kiválással is, a mi amfibólpalának hozzá
járulására is mutat. Haxibr és Stache ezen sajátságos előfordulást dörzs- 
konglomerátnak hajlandók tartani, a mi azonban a kvarcz-zárványoknak 
tökéletesen legömbölyített, kopott voltánál fogva nem valószínű, s én is 
PARTSCH-sal tartok, hogy az az itteni kristályos palák sorozatának egyik 
kiegészítő, lényeges tagja. Ezen grauvakke-szerű tönnelékkőzetnek jelenléte 
azonban azon valószínű következtetésre is szolgáltat alapot, hogy az itt tá r
gyalt kristályos palák sorozatának felső tagjai talán már az úgynevezett régi 
grauvakke formáczióba, vagyis a paleozoi csoportba is tartozhatnak ? — de 
hogy valóban megállhat-e ez a következtetés, arra határozott bizonyítéko
kat, t. i. kövületeket, még nyomokban sem sikerűit találni.

*
*  *

A röviden tárgyalt ifjabb kristályos palák hegyszerkezeti viszonyait 
illetőleg azt akarom még kiemelni, a mit különben a mellékelt szelvény is 
világosan föltüntet, hogy erős gyűrődés a kristályos pala-hegységnek legke
letibb szegélyén mutatkozik csupán; a hegységnek belseje felé haladva, 
ellenben a rendesen erős fokú dűlés csaknem állandó marad és kifelé van 
irányozva. Csak a Kisbányahavas községén felül észleltem a csillámpaláknak 
ellenkező, t. i. a hegységbe befelé való dülését, a miből az idősebb palák
nak újra kezdődő gyűrődésére lehet következtetni, mely még tovább befelé 
valószínűleg többször is fog ismétlődni. Ennek a kimutatása azonban a 
tovább folytatandó fölvételek feladatai közé tartozik.

* H auer  u. Stache : Geologie Siebenbürgens. S. 498.

A m. kii. fö ld tan i in té z e t évi je len tése  1887-rÖl. 3
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B) A  m ezozói cso p o rt k ép ző d m én y e i.

A tordai hegyvonulatnak keleti lejtőjét többféle tömegkőzetből és ezek 
törmelékképződményeiből álló, széles kőzetöv alkotja, mely keletnek a hozzá 
simuló ifjú tercziér-képződmények takarója alatt eltűnik, míg nyugatnak, 
vagyis a rétegdűlés irányában, a felette kimagasló júramész szirtvonala alá 
dűl. Ezen kőzetöv északon Koppándnál, az itteni hasadék meredek lejtőit 
képezve, meglehetősen keskenyen kezdődik, dél felé vonulásában mind
inkább kiszélesedik és az Aranyos-folyó áttörésében. Sinfalva és Borrév 
között, már 'kh'Kjm szélességre növekedik. A benne szereplő kőzetek válto
zatossága daczára a térképen csak a következő tagok elkülönítése volt ke
resztülvihető: 1. Felzitporfir és kvarczporfirit (a szelvényen p.). 2. Augitpor- 
firit, melafir, ezeknek valamint az előbbieknek is törmelékképződményei (a 
szelvényen apt.), 3. Vörhenyes mészkő mangan- és vasérczekkel, betelepülve 
az előbbiek közé.

Kövületek mindezekben nem foglaltatván, geológiai korukról biztosan 
csak annyit lehet mondani, hogy a felső-júrakori mészkőnél idősebbek; ha 
azonban az analóg előfordulásokat Erdély keleti részeiben, különösen a per- 
sányi hegységben, Hebbich F eeencz tanulmányai szerint * tekintetbe vesz- 
szük, akkor mindeme képződményeket a triász szisztémába helyezhetjük.

1. Felzitporfi,r és kvarczporfir it szálban csak nehány ponton 
lépnek föl, és pedig az említett vonulatnak csak a legkeletibb szegélyén. 
Tschebmak G.** a tordai másodkori hegység legidősebb képződményeinek 
tartja eme tömegkőzeteket, és csakugyan zárványai elszórtan az összes felet
tük nyugvó törmelékképződményekben megkaphatok.

Azon pontok, melyeken ezen kőzeteket északról délnek menve észlel
tem, a következők:

a) A Hegyeskő Szindnél. Vastag táblákban elváló kőzetének hamvas- 
szürke,- fénytelen, likacsos, finomszemű bő alapanyagában gyér, apró, fehér 
kaolinná vált földpát-kristálykák, egyes csülogó kvarczszemcsék és limonit- 
pettyek láthatók. Ezenkívül utólagosan kiválott kvarczerek és részletek is 
gyakoriak benne. Aczéllal mindenütt szikrát hány az alapanyag, tehát Si02- 
tól teljesen át van hatva. A kőzet tömöttsége 2*54.

Górcső alatt világos fahéjbarnás, áttetsző földpát alapon igen sok víz
tiszta, szegletes kvarczszemcse látszik elhintve. Itt-ott nagyobb vörhenyes-

* Geológiai tapasztalatok a mészszirtek területén, az erdélyi Érczliegység keleti 
szélén. (Földtani Közlöny. VIII. [1877] 243. 1.)

** Die Porphyrgesteine Oesterreichs. Wien, 1869.
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barna foltok és erek valami vastartalmú ásványnak végelmállási termé
nyei lehetnek. A kőzet ezeknél fogva utólagosan szilifikáit felzitporfirnak 
tartható.

b) A tordai hasadék előtt jókora területen, kisebb-nagyobb sziklakú
pokat alkotva, melyeknek legalaesonyabbikából egy kitűnő forrás is fakad, 
egy az előbbitől egészen elütő kőzet lép föl, melyet Tschermak Gr. felzitpor
firnak tart ugyan, de mivel földpátját plagioklásznak gyanítja, azt hiszi, 
hogy az üde kőzet igen közel állhat már a porfirithez.

Saját vizsgálatom szerint a húsvörös vagy szürkés vörös, nagyon hasa- 
dékos, szálkás törésű, csaknem kvarcz keménységű, fénytelen alapanyagban 
csupán testszínű vagy húsvörös, kaolinos földpát-kristálykák mutatkoznak. 
A kőzet tömöttsége 2'52. Górcső alatt az alapanyag felzitje vörhenyes, 
áttetsző földpát- és víztiszta kvarczmezők összefolyó halmaza, sűrűn telve 
rozsdasárga festő pettyekkel és foltokkal. Az erősen kaolinos földpát zava
ros fehér, ikersávoknak semmi nyoma. Tschermak amfiból-pszeudomorfo- 
kat is észlelt sárgásfehér kaolinos anyagból. A felzit, Szabó módszere szerint 
úgy viselkedett, mint a loxoklász-sorbeli orthoklász, s így nekem valószí
nűbbnek tetszik, hogy a kiválott földpát is orthoklász volt. Ezen kőzet 
ennélfogva szintén csak felzitporfir.

c) Tschermak G. az Aranyos-völgyszoros torkolatából, tehát Várfalva 
közeléből, vizsgált egy tökéletesen porfiros szövetű, pados elválású tömeges 
kőzetet, melynek alapanyaga tömör, barnavörös, nem tökéletesen szálkás 
törésű, csaknem kvarczkeménységű volt. Kiválva apró orthoklász és pla- 
gioklász kristályokon kívül itt-ott kevés vascsillámot, vasoxidport és gyak
rabban kalcitot vett észre benne. Tömöttsege 2’65. A közölt vegyelemzés 
szerint a nagy Si02-tartalom és a plagioklász jelenléte az, melyek miatt a 
porfiritekhez kellett számítania ezt a kőzetet.

Tschermak leírása után ezen porfiritet nem kaptam ugyan meg, de 
ehez közel álló kőzetet Sinfalvával szemben, az Aranyos balpartján emel
kedő hegytetőkön csakugyan láttam, a hegy felületéből kinyúló kisebb- 
nagyobb, többé-kevésbbé mállott tömzsökben.

d) Végre egy zárvány után ítélve, melyet a koppándi hasadék augit- 
porfirit- és melafir-breccsiáiban kaptam, valódi Icvarczporfir is feltódulhatott 
a felzitporfirok kíséretéljen ; de szálban sehol sem akadhattam reá. A kőzet 
barnásvörös, szarukőnemű, aczéllal szikrázó, szálkás törésű, alapanyagában 
testszínü földpát (a loxoklász-sorból) elég bőven és valamivel kevesebb szürke 
kvarczszemcsék vannak kiválva. A kőzet tömöttsége 2'6. Górcső alatt az 
alapanyag mikrokristályos felzitnek mutatkozott, festve vasoxidfoltoktól. 
Gyéren elszórt sötétbarna, hosszas, négyszögü foltok eredetileg biotitok 
lehettek.

Vannak ezen kétségtelenül savanyú porfirkőzeteken kívül azoknak
3 *
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vonulatában átmeneti kőzetek, sötétszürke vagy vörhenyesbarna, csaknem, 
kvarczkeménységű, tömör, szarukőnemti alapanyaggal, orthoklászszal és pla- 
gioklászszal, de augittal is, melyekhez néha még kvarczszemcsék is járulnak; 
ezeket én azonban elkvarczosodott augitporíiriteknek tartom, melyeknek 
részletes leírását ezúttal mellőzöm.

% Augitj)OrJirit és m elafir, ezeknek, valamint az előbbeniek- 
nek tu fá i és breccsiái (a szelvényen apt.). Mindezen kőzeteket egy 
színnel kellett a térképen kijelölnöm, mert kellő elválasztásuk, azoknak egé
szen rendetlenül össze-vissza hányt volta miatt, csak évek során át lépésről - 
lépésre folytatott fölvétel és beható petrografiai tanulmány alapján volna 
talán lehetséges.

Az augitporfiritek friss állapotban sötétszürke, mállva piszkos, zöldes
szürke vagy barna, tömör vagy apró porfiros kőzetek, melyeknek alapanya
gából apró plagioklász- és ritkábban zöldesfekete augitkristálykák vannak 
kiválva. Tömöttségük, ha üdék, 2‘64-től 2*77-ig emelkedik, mállott állapot
ban 2'6-ig is sülyedhet. Utólagos ásványképződes a felülethez közel eső mál
lott kőzeten rendes állapot; különösen kaiéit, heulandit és tömör, színes 
kvarczváltozatok töltik ki repedéseit vagy mandulaüregeit. Borrév és Vár
falva közt kvarcz- és laumontitból álló keveréket is észleltem a repedésekben.

Górcső alatt * az alapanyagban rendesen több vagy kevesebb üvegbázis 
látható kijegülési produktumokkal, és a plagioklászon kívül majd több majd 
kevesebb augit mutatkozik, rendesen igen dús magnetit-tartalom mellett.

Legszebb kifejlődésben észlelhető ezen tömeges kőzet az Aranyosnak 
Várfalva és Borrév közti szelvényében, hol a váltakozó tufa- és breccsia- 
rétegek közé szorúlva több hatalmas telér vagy tömzs van feltárva. Egyéb 
helyeken, még a tordai és koppándi hasadékok szép szelvényeiben is, csak
nem csupa törmelékképződményei uralkodnak.

A melafir önálló telérben vagy tömzsben alig fordul elő, hanem szoro
san az augitporfirithez van kötve. Valószínű, hogy az augitporfiritben kisebb- 
nagyobb részletek olivintartalmat mutatnak s így ezek alkotják a melaíirt, 
melyet ennélfogva a térképen bajos elkülöníteni. Tschekmak G.** Borrév 
közeléből leír nehány melafirelőfordulást néha l rnfm, hosszú, de rendesen sok
kal apróbb, zöldessárga olivin-kristályokkal (ooP, 2Poo, oofoo lapokkal), 
melyeknek egyike világosan átmegy augitdús augitporfiritbe. Utólagos ásvány
képződései is teljesen azonosak az augitporfiritéivel.

Helyenként annyi piritet tartalmaz hintve a mállásnak indult augit-

* Lásd dr. Pkimics Gy. : «Erdély diabosporphyritjeinek és melaphyrjeinek. 
vizsgálata. (Tudori értekezés. Kolosvár, 1878.)

** I. m. 196. 1.
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porfirit és melafir, valamint ezeknek törmelékképződményei is, hogy a felü
leten nagy mennyiségű vasgálicz virágzik ki és vasokker által festett sárga 
vagy barnásvörös agyaggá válik. Ilyen hely az úgynevezett «Tordai erdő* 
területén sok van, és több ponton, pl. mindjárt Borréven alul, a Súgó-patak 
torkolatához közel, az Aranyos partján, továbbá a Súgó-patak völgyének 
alján is, eredménytelen bányakutatási munkálatok is végeztettek ezen pirit- 
előfordulásra.

Ezen két bázikus kőzetnek, valamint alárendelten az előbb leírt sava
nyúbb porfiroknak törmeléke is, egymással keveredve hatalmas konglome- 
rát-, breccsia- és tufarétegeket alkotnak, melyek a tömeges kőzet mennyiségét 
sokszorosan fölülmúlják. Ezen törmelékképződmények rétegei és padjai 
kivétel nélkül közel ENy-nak, tehát a júramészkő padjai alá dűlnek. A leg
magasabb szintájat, — mivel közvetlenül a juramészkő alján fekszik — egy 
tömör, egyneműnek látszó, sokszor szerpentinhez vagy zöld jáspishoz ha
sonló palás-táblás képződmény foglalja el, melyet Tschbrmak Q*  a porfirit 
primértufájának hisz és iszapömlós eredményeinek tart. Ezen esetben azon
ban a porfirit erupcziója nem előzhette meg az augitporfiritekét.

Ezen tufa tömör, zöld, jól rétegzett kőzet, kevés zárványnyal (pla- 
.gioklász, kvarcz és biotot), melyek kvarczporfiritre mint eredeti tömeg
kőzetre utalnak. Keménysége 2 és 7 között változik, a mi a Si02-nak külön
böző fokban való átivódottságától van. Tschekmak G. (i. m. 193. 1.) egy Bor
révnél gyűjtött egészen egynemű, zárványmentes ilyen zöld tufát, 2’23 
tömöttséggel, vegyelemeztetvén, a víz levonása után a felzitporfirok vegyi 
összetételét kapta ki, de a rendesnél nagyobb Ca-tartalommal, a mi a pla- 
gioklásztól lehet.

A tordai hasadékban a felső malom mellett kiálló rétegeinek felső része 
szalagos-szálas szövetű, pinitoiddús változat, hol a sáslevélforma pinitoid- 
szalagok kemény almazöld kalcedon-rétekkel váltakoznak. A rétegek alsó 
része egészen szerpentin kiilemű, tömör, élein áttetsző változatból áll, mely
nek keménysége 3—6, míg tömöttségét 2'25-nek találtam. Szindnél, a falu 
délnyugati végén, a lajtamész-bánya alatt levő árokban a pinitoiddús tufa 
keresztűl-kasúl menő vastag szarnkőerekkel át van hatva s evvel együtt apró, 
szögletes darabokra hull széjjel.

A légbeliek hatásának kitett felületen mindenütt, de főképpen a Szind 
körüli lejtőkön és árkokban, ezen zöld porfirittufa lassanként elmállik, fo
konként halványabb és lágyabb lesz, végre fehér agyaggá válik, mely szindi 

Jeliér agyag (helytelenül porczellánföld) néven eléggé ismeretes már, a meny
nyiben ipari értékére több rendbeli vizsgálatnak volt már alávetve.

* I. m. 185. 1.
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3. Yörhenyes m észkő  vas- és marig ánércztelep peL 
Borrév felett a Tordai erdő Magyaros pataka nevű részében, közel a júra- 
mészkő szirtvonnlat alsó határához, egy elhagyott felületi bánya által jól 
feltárva a következő rétegek észlelhetők:

a) Vörhenyes-szürke, tömör, részben finomszemcsés, fehér kalcit-eres- 
mészkőnek (Hmj  vastag padja;

b) Ugyanilyen mészkőnek a .FeÜ-tartalom oxidácziója folytán barna
vörössé változott I mj  rétegpadja;

c)  Piroluzitból és limonitból álló éreztelep, alárendelt hematit gumók
kal és erekkel is, mely telep hihetőleg a mészkő átalakulása által keletkezett,. 
1 mj  vastag;

cl) Sárga- vagy vörösbarna mészdús limonit vékonyabb piroluzit-erek
kel és fészkekkel, valamint hematit konkrécziókkal és fészkekkel is, 4—5 
vastag;

e) Zöld porfirittufa és annak elmállásából keletkezett szürkésfehér 
agyag.

Az összes rétegek dűlése 30° EÉNy-nak.
A bánya felett újra a porfirittufa mutatkozik, s így világos, hogy ezen 

mangán- és vasércztelepet tartalmazó mészkő k. b. 10m/  vastag betelepülést 
képez a tufáknak felső határa felé és, hogy ezekkel együtt a közeli júramészkő 
alá dűl.

Meg kell még jegyeznem, hogy a mészkő helyenként egyes augit- 
porfirit darabkákat zár magába, sőt néha azoktól breccsiaszerüvé is válik. 
Biztosan fölismerhető kövületek nincsenek ugyan benne, de előfordulnak 
világosabb színű, feltűnő romboéderes hasadású mészpátrészletkék, melyek 
az echinodermák mészhéjainak szerkezetére emlékeztetnek, a nélkül azon
ban, hogy azoknak valami fölismerhető alakja is meg volna. Ha tehát kövü
letek híján mégis a triász szisztémába helyezem ezen ercztelepet tartó mész
követ, a tufákkal meg breccsiákkal együtt, melyek között fekszik, a tömeg
kőzetekkel, melyektől a tufák és breccsiák leszármaztak, ez — a mint már 
előre kijelentettem volt — analógia nyomán történik, miután Erdély keleti 
részében, különösen a persányi hegységben, dr. Herbich Ferencz kétség
telen kövületleletekkel kimutatta, hogy a melafir a guttensteini mészkőnél 
(alsó-triász) ifjabb képződményeken sehol sem tört keresztül, tehát az alsó 
triásznál mindenesetre ifjabb képződmény. Mivel azonban az ércztelepet tar
talmazó mészkő viszont az augitporfirit vagy melafir törmelékét bezárja, 
valószínű, hogy ez még ezen tömegkőzeteknél is ifjabb képződmény s a 
közép- vagy a felső-triász-sorba tartozhatik. Egyelőre egyszerűen triászkori
nak jelöltem meg mindeme képződményeket, melyek a júramészkő szirt- 
vonulat alján feküsznek.
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4. M árgás kötőszerű homokkő. E helyt meg kell emlékeznem 
még egy szürke, durva- vagy finomabb szemű, márgás kötőszerű homokkőről 
is, mely Borrévnél a Muntye-le-Sasuluj keleti lejtőjén, tehát a júramészkőnek 
feküjében, azonban már az augitporfirit és perfirittufák felett; kis helyen 
nehány méter vastagságú rétegpadok alakjában kiüti magát. Miután kövü
leteket nem vettem észre benne, gyanítani sem lehet, hogy még a fentebbi 
triász-rétegekhez számítandó-e, vagy pedig már a jóra szisztémába soro
landó ? Mivel a felső júrakori mészkő alsó határán egyebütt sehol sem vettem 
észre ilyen homokkövet, s itten is csak nagyon alárendelten lép föl: azért a 
térképen nem is tartám szükségesnek külön kijelölni, de igen is röviden 
megemlíteni a leírásban.

5. F első-júram észkő  (a szelvényen jm.). A tordai hegyvonulat- 
nak gerinczét és nyugoti lejtőjét sárgás- vagy szürkésfehér tömör mészkőnek 
hatalmas pados rétegei alkotják, melyek 20—60° alatt általában ENy felé 
dűlnek. Ezen mészkővonulat közel a torda-kolosvári országúihoz kezdődik, 
hol ifjú tercziér rétegek vékony takarója födi még; a túr-koppándi hasadék 
két oldalán azonban már tekintélyes sziklafalakban és tornyokban van föl
tárva. Ezen hasadékon túl délnek a mészkő kis darabon, a hegyvonulat egy 
bemélyedő nyergén, újra ifjú tercziér rétegek takarója alá vonul, hogy azután 
szakadatlanul, de mindinkább keskenyedve, a tordai hasadékon keresztül 
tovább déldélnyugotnak húzódjék. Borrévnél szaggatott sziklafalban és tor
nyokban felmeredezve eléri az Aranyos völgyét, s azon túl is csapva Torocz- 
kónak tovább folytatódik. Legszélesebb (k. b. 2300 mj)  a vonulat Szind irá
nyában, de a keleti szegélye részben vékony lajtabreccsia-takaró alatt van 
itten, legkeskenyebb pedig Borrévnél, hol az alatta fekvő augitporfirit és 
melafir képződmények növekedtek rovására kiterjedésben.

Sajnos, az idén sem sikerült a múlt évben elősorolt, Sphaerodus 
gigas, ka. (most: Lepidotus maximus, Wagn.) félgömbös fogain kívül más 
meghatározható kövületet kapni, bár egyéb szervetlen testek határozatlan 
nyomai, különösen a mállott felületeken, elég gyakoriak is. Leggyakoriabbak 
korálok nyomai; a tordai hasadékban sikerült ezeken kívül egy terebratulát 
és egy kis nerineát is rossz megtartási állapotban kifejtenem a mészkőből. 
Tekintve azonban, hogy a Lepidotus maximus fogai a kehlheimi palában 
fordulnak elő, nem tévedünk, ha mészkövünket általában a felső-júrába 
helyezzük.

6. Alsó-neocom hom okkő, m észm árga  és agyag- 
márgapalco  (a szelvényen nh.). A júramészkő felett egyező településsel, 
Magyar-Peterdnél a tordai hasadék nyugoti torkolata előtt, Borrévnél és 
innen Toroczkónak mindinkább erősebb kifejlődésben, durvaszemű márgás-
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kötőszerű liomokkőpadok, fehér kalciterekkel átszőtt világos, sárgásbarna 
vagy sötétszürke, tömör mészmárga és szürke agyagmárgapalák váltakozó 
rétegei következnek, melyekhez fészkenként szferosziderites márga is csatla
kozik. Magyar-Peterdnél ezen rétegek csakhamar az ifjú tercziér rétegek alá 
buknak, Borrévnél pedig és Toroczkónak menve, közvetlenül a kristályos 
palákba ütköznek.

Kövületeket nem sikerült ugyan ezen rétegékből kapnom, de tekintettel 
településükre és arra, hogy azok övének folytatása a toroczkói völgyteknőbe 
esik, hol H e b b i c h  F. azokból a Haploceras Grasanum, d’Obb., Olcostephanus 
Jeanotti, d’Okb. és a Belemnites dilatatus, Blainv. előfordulását konstatálta, 
kétségtelen, hogy itt a kréta-szisztéma legalsó rétegeivel van dolgunk.

7. F első-krétakori hom okkő, m árga - és a g y a g p a lá k  
(a szelvényen kh.) és h ip p u r itm észk ő  (hm.). Ezen képződmények 
múlt évi fölvételi területemből hasonló kifejlődésben és a kristályos pala
hegység széléhez támaszkodva, délnyugotnak tovább vonulnak. A magyar - 
létai Nagykő (Piatra-máre) és a Géczivár szirtjének kippuritmészköve a 
hegygerinczen végig az asszonyfalva-járavölgyi útig követhető, azon túl 
helyébe sötétszürke vagy barna, tömör, laposan kagylós törésű, hasadékos 
márgamészkövek hatalmas rétegpadjai jelennek meg, és az Asszonyfalva és 
Kisbánya közt fekvő sziklaszorosban, valamint a Kisbányával szemben ke
letnek fekvő hegy meredek oldalain festői sziklacsoportozatok alakjában 
tűnnek elő. Nevezetes itten ezen krétakori márgás mészkőnek átalakulása 
az azt többszörösen áttörő dáczit-teleptelérekkel való érintkezésnél. A mészkő 
ugyanis itten barnássárga gránát (grosszulár), csízzöld pisztaezit, kvarcz és 
kalcit finomszemcsés vagy tömör' keverékévé vált, telehintve még pirittel is, 
mely a dáczitot is áthatja. Nevezetes továbbá az is, hogy a márgás mészkő
vel váltakozó agyagpala ott, hol a dáczittal érintkezik, végre rozsdafoltos 
fehér agyaggá és helyenként tisztátlan kaolinná is átalakúi, melynek olv. 
1—2 Szabó olv. fokozata szerint. Mindezekről már bővebben írtam egy ko
rábbi dolgozatomban. *

Kisbányán alul az eoczén alsó- tarkaagyag-rétegek és a diluviális üle
dék takarója alatt maradnak rétegeink, és csak a Jára folyó meredek part
jain, magában A.-Jára községben is, lépnek ki egye3 kis részletei. Szurduk- 
nál a kristályos palahegység szegélyén újra kiütik magukat és Bicalat mel
lett kiékülő övben tovább délnek is húzódnak. A Jára völgyteknőjét a kis- 
oklosi völgytől elválasztó hegygerinczen azonban az eoczén alsó-tarkaagyag 
ismét elfödi rétegeinket és csak a kis-oklosi völgylejtőn lépnek ki uralkodóan

* A Ylegyásza és a szomszédos területek trachytjainak hegyszerkezeti viszo
nyai. (Érd. Muzeum évkönyvei. Uj folyam. II. k. 8. sz. 346. 1.)
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és vonulnak, a két kristályos pala-hegyvonulat közti mélyedményt egészen 
kitöltve, Bunkón és Nagy-Okloson át az Aranyos-folyó partjáig, odább már az 
érczhegység azonos képződményeihez csatlakozva. Kisbányától délre, mint 
már említém, a hippuritmészkő-telep hiányzik, de a többi rétegek azonos 
petrografiai minősége és hasonló települése nem enged kételkednünk arról, 
hogy geológiai koruk teljesen azonos.

G) A  k a in o z ó i c s o p o r t  k é p z ő d m é n y e i.

a) A  te rc z ié r  sz isz tém a  ré teges kőzetei.

I. EOCZÉNSORBELI KÉPZŐDMÉNYEK (E).

El- A z  a lsó -tarkaagyctg  -rétegek  a Jára folyó kitáguló 
völgyteknőjében, A.-Jára község környékén, tehát a két kristályos pala
hegység közében, széles kiterjedésben van a felületen, és Kisbányán, Asz- 
szonyíalran át lép a tavali terület azonos rétegeivel összeköttetésbe. Kifejlő
désében annyiban üt el némileg a múlt évi terület alsó-tarkaagyag rétegei
től, hogy erre már a durva homokkő- és konglomerátjjadok túluralkodókká 
válnak az agyaghoz képest. A vastartalom helyenként annyira koncentrálód- 
hatik, hogy valóságos vaskő-fészkek keletkezhetnek. Ilyen hematitból és 
limonitból álló fészkeket észleltem Maeskakőnél, az Almás patak szikla
szorosa felett, hol a kristályos mészkő határán fordulnak elő ilyen fészkek 
benne es a felületre kimosatván, nagy mennyiségben elszórva hevernek a 
szántóföldeken.

Ide sorolandó még az a hatalmas fehér durva porondtelep is, mely a 
bicalati völgy felső részén, a patak által föltárva, elütő színe miatt messzire 
feltűnik és csaknem tiszta kvarczból állván, iparilag is értékesíthető volna. 
Ezen porondtelep csaknem közvetlenül a kristályos palán fekszik, tehát az 
alsó-tarkaagyag-rétegek legalsó színtáját képviseli.

E2- A  p e rfo ra  ta  - réteg a k  Magyar-Létától kezdve, múlt évi 
jelentésemben vázolt kifejlődésükben vonulnak tovább délnek, a rétegek 
közepe táján a jellemző perforata-paddal. Az azt kisérő puhatestüekben dús 
márgapadokban azonban erre fokozatosan növekedik a belémosott kavics
zárványok mennyisége. A felső-járai hegynek délnyugoti lejtőjén a perfo- 
rata-pad — úgy látszik — végképen kiékül, mert odább a puhatestüekben 
dús márgarétegek vonulatában sehol sem tudtam többé fölfedezni egyetlen 
nummulitest sem. Maga a márga is erősen kavicsosodik, helyenként még 
porhanyó homokkővel is váltakozik. Az utolsó kövületes helyek A.-Jára 
mellett a Ropó hegynek nyugoti lejtőjén mutatkoznak. Itten az úgynevezett



42 DE KOCH ANTAL. (19)

Fehérítő-begyen a perforatarétegek kövületment, fehér, tömör, laposan 
kagylós törésű, erősen hasadókos, táblás kőzettel kezdődik. Ez a kőzet kalcit- 
keménységű, hideg sósavval nem pezseg, de meleggel igen, s pora kis rész
ben oldódik is benne. A nagyobb oldhatlan rész csaknem tiszta agyagból áll, 
A kőzet szálkája gázlángban felületesen megolvad, ül. barnás zománczczal 
bevonódik, de tökéletes gömbbé nem olvasztható. E mellett a lángot csupán 
a Ca-tól eredő sárgásvörös színre festi meg. A kőzet ennélfogva nem más, 
mint egész agyagdús, a szokottnál keményebb agyagmárga, és helyzetre a 
Szász-Lónánál kiékülő alsó-gipsztelepek színtáját képviseli; de a gipsznek erre 
semmi nyoma sincs már. Felette mindjárt puhatestűeket tartalmazó kavicsos 
márga-rétegek következnek a perforata-pad híjjával. A márga felfelé még 
mindig köviiletes, kavicsos agyagmárgává lesz és észrevétlenül a következő 
ostreatályagba átmegy.

A puhatestűekben dús márgában gyűjtött kövületek közűi a leggyako- 
riabbak:

Nerita Schmideliana, Chemn.
Gryphaea Esterházyi, Páv.
Turritella imbricataria, Lamk.

« carinifera, Desh.
Rostettaria fissurella, Lamk.
Natica sp.
Cerithium sp.
Panopaea corrugata, Dix.
Gorbula gallica, Lamk.
Halitherium sp. igen sok bordatöredéke; 

és az agyagmárga felső határán m ár:
Pederi Stachei, H o fm .
Ostrea cymbula, Lamk.

Még tovább délnek még csak egy helyen kaptam a perforata-rétegek 
kövületeit, és pedig A.-Jára és Egrespatak közt a hegynyergen, hol a por
hanyó szürkésfehér márgában gyéren előfordulnak:

Turritella imbricataria, Lamk.
Anomya tenuistriata, Desh.
Pederi Stachei, Hofm. cserepei és
Psammechinus Gravesi, Desh. kőbelei.

Még tovább keletnek, a Koszta-máre hegyen és az út mellett Puszta- 
Egres és Hagymás közt, már csak kövületmentes ilyen porhanyó márgát 
kaptam, a tarka agyagba vékonyan betelepülve, és a hesdáti malom felé 
(Mora-Hesdatuluj a térképen) lassanként teljesen elvész ez a márga is az 
uralkodó vörös kavicsos agyagban. Világos tehát ezen észleletekből, hogy a 
perforata-rétegek délkelet felé való vonulásukban mindinkább kivékonyod
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ván, agyag és kavics fölvétele által kőzettanilag is teljesen megváltozott álla
potban végre egészen kiékülnek.

Ide számítom még a Cacovától délre, a Gyalu-Grui-Sini nevű hegyhát, 
déli szélén, az alsó-tarkaagyag hátán kis darabon egyszerre megjelenő mész
kőnek EK-nek 25° alatt dűlő rétegpadjait, habár kövületet nem sikerült 
kapnom benne. Ezen tömör mészkő világos sárgásbarna színű, sötétebh 
barna szögletes foltokkal, melyek — úgy látszik nekem — mészalgáktól 
származnak. A mészkő leginkább hasonlít még a perforata-rétegek felső 
színtájában helyenként előforduló lithothamniumos mészkőhöz s minden
esetre inkább ide számítandó, mint a felső-krétakori rétegekhez, melynek 
hippuritmészkövéhez éppen nem hasonlít. A.-Járától délre az Akasztófa-hegy 
795mj  pontján is észleltem ugyanilyen mészkő egyes szerte heverő tömzseit. 
Mindkét előfordulás tehát a perforata-rétegeknek a denudácziótól megkímélt, 
és visszamaradt részlete.

E2- A z  alsó-durvaniész-rétegek  mindkét színtája a Felső- 
Füle, Buha-Egres és Alsó-Jára közt elterülő Megyes-hegy laposán és ennek 
két déli nyúlványán, a felső-járai hegyen és a Bopó-hegyen észlelhető leg
szebben.

Az ostreatályag színtáját, Pecten Stachei és Ostrea cymbula cserepeket, 
tartalmazó sárgásfehér agyagmárga, mely helyenként vörös agyagba is át
megy, képviseli. A felső színtájat képező alsó-durvamész határán újra. 
fellép a sárgásfehér agyagmárga, előbb márgás porhanyó homokkőpadokkal 
váltakozva, melyek mésznek fölvétele által lassanként kavicsos mészhomok
kőbe és végre tiszta durvamészkőbe is átmennek. A mészkőnek táblás réte
geit több apró kőbányában építőkőnek fejtik. Gyakoribb kövületei:

Pecten Stachei, H o fm .
Vulseila Kochi, Hofm.
Anomya tenuistnata, Desh.
Lacina mutabilis, Lamk.
Cerithium cfr, giganteum, Desh.
Fusus sp.
Ostrea cymbula, Lamk.
Gzápafogak — ritkán,
Alveolina,
Lithothamnium.

Délkeletnek és végre egyenesen keletnek tovább követve az alsó-durva
mész vonulását, azt észleltem, hogy Egrespatak felett a Gyálu-Dupe laposán 
már erősen homokossá vált a még mindig kövületes mészkő, Hagymáson túl 
pedig a túluralkodóvá váló felső- és alsó-tarkaagyag-rétegek közé szorulva, a 
perforata-rétegekkel együtt gyorsan elvékonyodik, és a hesdáti malom köze
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lében azzal egyetemben teljesen kiékül. Azt látjuk tehát itten, hogy a fent- 
nevezett tisztán tengeri rétegek végre teljesen kiszorittatnak a parti jellegű 
porondos, kavicsos alsó és felső tarkaagyag rétegei által, melyek ennélfogva 
azoknak rovására kiválóan nagy felületi elterjedést nyernek erre.

Ei'- A  felső-tarkaagyag-rétegek  porondos és kavicsos pa
dokban különösen dúsan, idei fölvételi területemen az Alsó-Füle, Felső-Füle, 
Ruha-Egres, Hagymás és Puszta-Szt.-Király községek által körülfogott téren 
jutnak a felületre, és — mint már említém —• a besdáti malom (Móra 
Hesdatuluj) táján az alattok fekvő tengeri rétegek kiékülése folytán az alsó 
tarkaagyag-rétegekkel úgyszólván egyesülnek.

E5- A  felső-durvatnész-rétegeket idei területemben csak a 
tekintélyesen kiemelkedő ruha-egresi begy (801 mj ) laposán és Puszta-Szt.- 
Királynál, a hesdáti völgy bal lejtőin is, észlelém; mind a két helyen a ta- 
vali jelentésemben kiemelt jellemző kövületek elég bőven fordulnak elő.

Az eoczén-sor felső emeletének, valamint az egész oligoczén-sor emele
teinek rétegei idei területemben nem jutnak a felületre.

II. NEOGÉN-SORBELI KÉPZŐDMÉNYEK.

Ezekből az alsó-mediterrán emelet kórodi (N1) és hídalmási rétegei 
(N2) hiányzanak, s csak a felső-mediterrán emelethez tartozó mezőségi réte
gek (N3«) és a lajtamész vagy lajtabreccsiák (N3,3) vannak idei területemen 
jól kifejlődött rétegekben a felületen.

N3a) Mezőségi rétegek  hasonló kifejlődésben, mint az innen 
északra eső területeken, a tordai hegyvonulatnak mind a két oldalán, de 
különösen Torda környékén találhatók, hol a hatalmas kősótelepet is ma
gukba zárják.

A tordai hegyvonulattól nyugotra a mezőségi rétegek ezen — és az 
ujfalu-peterdi kristályos pala-hegyvonulat közét töltik ki, mely köz a felső- 
mediterránkori tengernek egy keskeny öblét képezheté. A mezőségi rétegek 
kősótartalmát még ezen keskeny öbölben is elárulja 2 sósforrás, illetőleg só- 
kút, melyeknek egyike Indalnál, másika Magyar-Peterdnél, az indali völgy 
torkolatánál, található. Uralkodó kőzet ezen öbölben a világos sárgásszürke 
palás agyagmárga, mely bő globigernia-tartalmát már a szabad szemnek is 
elárulja, s egyebütt is, rendesen finom dáczittufák kíséretében, a mezőségi 
rétegek legalsó színtáját szokta képezni. A dáczittufa ezen öbölben sem hiány
zik teljesen, de nagyon alárendelt mennyiségben mutatkozik.

Magyar-Peterd és Indal közt, az indali völgy bal lejtőjen egy kis kő-
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bánya által föltárva, rozsdás márgás kötőszerben dús porhanyó, durva homok
kőpadok vannak a mezőségi tályag közé települve, melyekben rossz megtar
tási állapotban a következő puhatestűek héjmaradványait gyűjtém:

Pederi Malvinae, Dub__  ... ... ... ... gy.
« sp. (Tournali, Serr.)   ... ... r.

Cytherea Pedemontana, Ag. aff. ... ... e. gy. 
Lucina Haidingeri, M. Horn. ... ... n. gy.
Fissurella Italica, Defr........................ ...  r.

A tordai hegyvonulattól keletre eső területen, miután az már a Mező
ségnek nyugoti szegélyét képezi, a mezőségi rétegek egész tipusos kifejlődé
sükben mutatkoznak. Uralkodó a kékesszürke, mállva piszkos sárgás, finom 
iszapos palás tályag, vagyis agyagmárga, mely mint úgynevezett sóagyag a 
tordai sótömzsöt köpenyszerűen körülburkolja, a mi a rétegek felületi dűlési 
viszonyaiban is világosan kitűnik. Alárendelt szerepet játszik a palás finom 
dáczittufa, mely rendetlenül elszórva vékonyabb-vastagabb betelepüléseket 
képez a tályagban, különösen a tordai sóhegy kerületén, de attól távolabb 
(Szind, Mészkő) is. Még ritkábbak a táblás homokkő- és keményebb lemezes 
márga-betelepűlések, melyek közt az első a tordai hasadék környékén észlel
hető itt-ott, utóbbit pedig Szindnél, valamint a tordai sósfürdőhöz vezető 
úton, a sóskút melletti árokban láttam 80 ° dűléssel szépen föltárva.

Harmadik, a felületen meglehetősen elterjedett közét a gipsz, melynek 
vékonyabb-vastagabb telepjei kiválóan a tordai hegyvonulat szegélyén — 
meg-megszakadó lánczolatban — vonulnak végig. Mészkőnél ezen gipsz - 
telep k. b. 12 mj  vastag rétegdarabokban lép föl és mint fehér sziklafal, az 
országúkról is feltűnik a figyelmes szemlélőnek. Mind ezen gipsztelepek vilá
gosan a mezőségi rétegek alsó határán vannak és így mindenesetre a tordai 
sótelep alatt kell, hogy feküdjenek. A gipsz telepek, mint azt különösen jól 
Szind és Mészkő között, a Dobogó-hegy nyergén alul észleltem, izabellasárga 
agyagmárga között fekszik, melyben egyes szilárdabb mészmárgatáblák is 
beágyazvák, s csak eztán jő a fedőben a szürkés palás agyagmárga, a fekű- 
ben pedig finom iszapos homok — és talán a lajtamész is.

Azonban a sótömzsöt körülburkoló tályagban is előfordulnak még 
egyes vékonyabb és nem messzire terjedő gipsztelepek; ilyenek: egy 
mindjárt a sótárna felett a tetőn és egy a sósvölgy felső részének keleti 
lejtőjén.

A gipsz általában agyagos és vasrozsdától foltos, erezett, ritkán fordúl 
elő az egészen tiszta fehér, finom szemcsés, áttetsző változata : az alabástrom, 
és pedig mindig csak kis fészkeket és gumókat képezve a tisztátalan gipsz
ben. Legtöbb alabástromot még a tordai hasadék körüli előfordulásoknál 
vettem észre. Bors Albert szindi birtokos, korábban a Szind környékén bő
ven található sárgás és barnáseres fehér gipszből csinos tárgyakat esztergá-
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lyozott, de iparczikké nem vált, mint újabban a közép-eoczén zsobóki 
tarka gipsz.

A mezőségi rétegek iparilag és nemzetgazdaságilag legfontosabb 
alkotó része a kősó. Az idei fölvételi területembe beleeső tordai sótelep 
legrégibb idő óta mívelt és legkiterjedtebb erdélyi kősó előfordulásoknak, 
egyike a mely Posepny F erencz beható bányageologiai tanulmányából,1 
melyre ezúttal csak egyszerűen utalhatok, eléggé ismeretes a tudomány
ban is.

Én a felületen bejárván és megkerülvén az itteni sótömzsöt, annak 
felületi viszonyaival iparkodtam lehetőleg megismerkedni, s miután észlele
teimet a térképen feltüntetem, itt sem kell részletesebb magyarázatokba bo
csátkoznom. A felületen 1 sókut, 1 sóforrás (a sósfürdőnél) és 2 sókibúvás 
árulja el a föld méhében rejlő sótömzsöt.

Őslénytani tekintetben is fontos a tordai sótelej), a mennyiben már 
régebben és Erdélyben legelőször, a sótelepek geológiai korának megítélé
sére szolgáló kövületeket nyújtott. Ezek Posepny F. szerint a József- 
karnra legmélyebb színtájából való tisztátlan szürke sóból kerültek ki, 
melynek iszapolási maradékát Reuss E. vizsgálta meg.1 2 A só feloldása 
után visszamaradt kevés finom agyagiszapban Reuss a következő kövüle
teket találta :

Gardium sp. (egy finoman bordázott faj) töredéke;
Spatangus tüskék, melyek a Wieliczkán is előfordulókkal azonosak ;
Turbonilla pusilla, P h il .
Polystomella crispa, L amk.
Truncatulina Dutcmplei, d’OaB. sp.
Ezekhez járul még egy növényi maradvány is, a
Garya costata, Ung. termése,

melyet egy Tordáról Kolozsvárra szállított kősókoczkába zárva kaptam, és 
melyről dr. Staub M. értekezett.3

Mind ezen kövületek, Reuss szerint, a wieliczkai só telepben is előfor
dulnak, miből igen valószínű mind a kettőnek ugyanazon geológiai kora is, 
és nem fogadható el Poöepny F. azon nézete, hogy az erdélyi medencze ben
sőjében lévő sótelepek (tehát a tordai is) ifjú tercziérek (ill. szármát-emelet
beliek, mint határozottan is mondja), a medencze szegélyén lévők pedig 
idősebb tercziérkorúak volnának.

1 Studien aus dem Salinargebiet Siebenbürgens. Die Saline von Torda-akna. 
(Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. XVII. 1867. p. 497.)

2 Die fos3Íle Fauna dér Steinsalzablagerung von Wieliczka in Galizien. (Sitz. 
bér. d. Akad. d. Wiss. Wien. LV. B. 1. Abtk. 1867. p. 42.)

3 Caria costata, (Sternb.) Ung. a magyarhoni fosszil flórában. (Földtani Köz
löny, IX. 1879. 115. 1.)
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Egyebekre nézve P osepny F. említett értekezésére kell utalnom az ol
vasót, nemkülönben Mosel Antal* idevágó munkálataira is.

A múlt évi jelentésemben említett új cölesztin- és fcaní-előfordulásról 
pótlólag, miután ez idén az előfordúlás eredeti helyét sikerült fölfedeznem, 
csak annyit jegyzek meg itten, hogy ez a hely nem Túr, hanem Koppánd 
község határában fekszik, s hogy a hegyoldalnak neve Dobogó. A kristályo- 
dott cölesztin és barit pedig nem a gipsztelepben képez fészkeket, hanem a 
gipsztelepet fedő bitumenes mészkőnek üregeit tölti ki, külön-külön, két 
színtájban, melyek 40—50 vastagon végig húzódnak a 4—5 ° alatt
EÉNy-nak dűlő rétegekben. A cölesztin mennyisége itten oly tetemes, hogy 
iparilag könnyen volna értékesíthető. Ezen új ásványelőfordúlás részletes 
ismertetését a m. tud. akadémiánál és Tschermak G. folyóiratában kö
zöltem.

N3(3) L a jta m é sz  és breccsia. Ezen képződmény Túr vidéké
ről, honnan múlt évi jelentésemben ismertettem, a tordai hegyvonulat mind 
a két lejtőjén végig követhető, s mindenütt közvetlenül a másodkori kép
ződményeken, a júramészkövön vagy aporfiriten és az augitporfirit-törmelék 
képződményein terülnek el vastagpados rétegei, legfeljebb 10° alatt a hegy
vonulattól kifelé dűlve, és a mezőségi tályag felé a gipsztelepek vonulata által 
kisérve. Helyenként az ifjabb mésziszap által összeragasztott júramész- és 
augitporfirit,-törmelékektől vagy kavicsoktól breccsia- és konglomerátszertí, 
többször azonban mészalgákkal (lithothamnium) sűrűn telt szilárd, tömör 
mészkő az, vaskos rétegpadokban, melyeket mint kitűnő építőanyagot Szind 
és Koppánd közt az országút mellett, továbbá Szind és Várfalva mellett nagy 
kőbányákban fejtenek és messze elszállítanak. A lajtamész jellemző kövüle
teiből elszórtan a következőket gyűjtém benne :

Ostrea lamellosa, Brocc. (Szind, Koppánd, sinfalvi Czibrehegy);
Pederi latissimus, Brocc. (Várfalva);
Clypeaster crassicostatus, Agass. (Várfalva);
Echinolampas Laurillardi, Agass. (Várfalva);
Carcharias sp. és más czápafélék fogai (Szind);
Picnodus sp. foga (Várfalva).
A település viszonya, mely ezen parti jellegű lajtamész és a mély ten

geri mezöségi rétegek között fenforog, sehol sem tűnik ki egészen világosan. 
A legtöbb helyen úgy látszik, hogy a lajta-mészkő és breccsia észrevétlenül 
lassan átmegy a mezőségi tályagba. A koppándi cölesztin előfordulásnál úgy

* Földiáméi és államrajzi adatok az erdélyi kir. sóbányászatról 5 átnézetben 
és táblával (A m. orvos, és természetvizsgálók munkálatai. Pest, 1865. 185. 1.) — 
és Erdély sótelepeinek földiáméi és sóbányászata mívelési viszonyainak rövid vázlata.
8 átnézettek Kolosvár, 1873.
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tetszik, mintha a lajtabreccsia a cölesztin- és barittartalmú bitumenes 
mészkő fölött terülne el, a gipsztelep pedig ezen mészkő alá dűl. A sin- 
falvi Czibrehegy (az Aranyos-f. bal partján) nyugoti lejtőjén a lajtamésznek 
egy kis részlete Ostrea lamellosa cserepekkel, 20° alatt E-nak dűlve augit- 
porfiriten fekszik. A hegy gerincze felé kékesszürke iszapos homokrétegek 
következnek 7° DKK-i dőléssel, ugyanavval az ostrea-fajjal. Ezeken te
rül el egy körülbelül 10 mj  vastag gipsztelep, mely a gerinczen végig
vonul, míg a nyugoti lejtőn ismét homokos tályag következik a gipsztelepre, 
melyben az

Ostrea Cochlear, Poli
héjai elég bőven előfordulnak. Végre ezen tályagon alól ismét az angitporíi- 
rit üti ki magát.

b) A  te r c z ié r  sz isz tém a  e r u p tív  kőzetei.

Idei fölvételi területem nyugoti részében igen érdekes viszonyok közt 
fordúlnak elő, habár térbelileg a krist. palákhoz és a réteges kőzetekhez ké
pest, melyeket telérek és teleptelérek alakjában áthatnak, nagyon alárendelt 
szerepet játszanak is. Csupán két kőzetfajt sikerült kimutatnom.

1. T r a c k i t  riolitos módosulatban és erősen rnállva, csupán egy he
lyen fordul elő, hihetőleg vékony telér alakjában, t. i. Ivánfalva (Cacova) 
felett a Gyálu-Briseci nyergén, hol kisebb-nagyobb szögletes darabjait szerte 
heverve kaptam. A kőzet alapanyaga fénytelen fehér vagy vasrozsdától sárga 
foltos, tömör, de apró üregekkel (lithophysek) telve, melyek talán a kim ál lőtt 
orthoklász helyét jelölik, mert a kissé kaolinizált felzites alapanyagban sem 
kvarcz, sem földpát nem látható már. A kőzet különben egészen olyan kiné
zésű, mint a kiskapusi Kőhegy kvareztrachitjainak alapanyaga s már ezért 
is a trachitokhoz kell sorolnom; de kvarcznak semmi nyomát sem mu
tatván, nem lehet kvarcztrachit, a minőt múlt évi jelentésemben is leír
tam volt.

Górcső alatt az alapanyag mikrokristályos felzitnek kalmazpolari- 
zacióját mutatja. Egy-két barnássárga, hosszas négyszögű folt, mintha 
biotitnak elváltozásából keletkezett volna. Semmi egyéb elegyrész nem 
vehető ki. 2

2. K v a r c z a n d e z i t  v a g y  d á c z i t .  Már jó régen ismeretes, hogy 
Kisbánya vidéken ezen kőzetből sok telér van a kristályos palák és a rájuk 
támaszkodó ifjabb rétegek közé szorúlva. Én csak futólagos bejárás után már 
1878-ban 9 telért mutattam ki Kisbánya közelében. Az idei részletes fölvé
telnél sikerült a telérkibúvások számát 28-ra emelni. Lássuk sorban ezeknek
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főbb tulajdonságait, a kőzettani jellemzésnek lehetőleg rövidre való szabá
sával, miután azok több szerző által részletesen leírattak már.1

Kezdjük meg az ismertetést kelet felől a kristályos palahegységbe foko
zatosan előrehaladva.

Az asszonyfalvi szorosban sötétszürke agyag- és márgapalák közé szo
rulva 4 teleptelér van föltárva:

1. sz. Egy 2 ml  vastag teleptelér. Kőzete porfiros szövetű zöldesszürke 
bő alapanyaggal, gyér fehér andezin, szürke kvarcz és egyes barna biotit 
kiválásokkal. Repedéseit kristályos kaiéit tölti ki.

2. sz. Egy 4 vastagságú teleptelér. Kőzete granitoporfiros szövetbe 
hajló, zöldesszürke alapanyaggal és bő andezin- és kvarczkiválással.

3. sz. Mintegy 20 mj  vastag telér, mely ÉÉÉNy —DDDK irányban ke- 
resztűlesap a völgyszorulaton, és a telérlapokkal párhuzamos vastag táblákra 
elválik. A kőzet meglehetősen granitoporfiros szövetű, sok kiválott elegyrész- 
szel, de átmeneteket mutat profiros és csaknem tömör változatokba is. Alap
anyaga zöldesszürke. Újabban kövezetkoczkáknak fejteni kezdték ezen telér 
kőzetét. A határok felé hintett piritszemcsék gyakoriak benne. A telérrel 
érintkező felső-krétakori márgapala a már föntebb említett módon át van 
alakulva és e mellett pirittel sűrűn behintve.

4. sz. Vagy 100 lépéssel lejebb igen hatalmas dáczittelér csap át a 
sziklaszoroson, mely azonban nagyrészt dús vasrozsda által vörösre festett 
törmelékké és agyaggá van elmállva. Üde állapotban a patak medrében van 
föltárva s itt a dáczit világos szürke, csaknem tökéletesen kristályos szemcsés, 
hasonló színű tömör alapanyagnak csekély nyomaival. Feltűnő benne a hin
tett piritnek bősége, mely tekintetben ritkítja párját, s ez oka is annak, 
hogy a légbeliek hatásának kitéve könnyen szétmállik. A pirít bomlása 
következtében először vasgálicz képződik és virágzik ki a kőzet felületén, 
mely aztán vasokkerré válik, s a kőzet többi elegyrészeinek összetartását is 
megbontja.

Ezt a gránit kinézésű dáczitot régibb búvárok1 2 3 * csakugyan gránititnak 
(Hornblendegranitit) tartották; de ez ellen szól a földpátnak plagioklász 
volta. Később G. vöm Rath helyesen kiemelte,8 hogy petrografiai minősé
gére tekintettel kvarcz-dioritporfirnak lehetne nevezni, de a valódi porfiros 
dáczitokkal való szoros viszonyánál fogva elfogadhatónak tartja, hogy az a 
dáczitnak kristályos szemcsés, vagyis gránitos kihűlési módosulata. Külön

1 Dr. K och Antal és K ükthy  Sándor : A Vlegyásza és a szomszéd területek 
trachy tj ainak kőzettani és hegyszerkezeti viszonyai. (Érd. Máz. Egyl. évkönyvei 
[Uj foly.] II. köt. VIII. sz. Kolosvár, 1878.)

2 H aijer ti. Stache : Geologie Siebenbürgens. Wien, 1863. p. 498.
3 Reisebericht über einige Theile des oesterr.-ung. Staates. (Sitz. bér. d. Nie-

derrhein. Gesellsck. f. Natúr- u. Heilkunde in Bonn. 1880. p. 127.)
A m . k ir. fö ld tani in téze t évi je len tése 1887-röl. 4
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ben már Partsch is kiemelte naplójában, hogy ezen gránátos kőzet lassan
ként átmegy a zöldkőbe (zöldköves dáczitba), s ezen tényt csakugyan több 
helyen világosan lehet észlelni Kisbánya vidékén.

Ezen hatalmas gránitos dáczittelérrel érintkező felső-krétakori márga- 
palák és mészkövek is a már említett módon átalakultak. Ilyen kontakt- 
képződményeket viselő sziklatömbök a kisbányai Jara-híddal szemben emel
kedő sziklás hegyoldalokon észlelhetők a legszebben.

Az Erczpatakán fölfelé haladva folytatólag a következő teleptelér kibú
vásokat észlelőm.

5. sz. Az Erczpatak torkolatánál, Kisbánya utolsó házainál, egy leg
alább 100 vastagságú telér csap át a patakon ENy—DK irányban, még 
az eoczén alsó tarkaagyag rétegek közé ékelve. Ennek kőzete épen oly grá
nitos kinézésű, mint az előbbi teléré, csak dúsabb fekete amfibolban és bio- 
titban és szegényebb hintett piritben. Ezen telér valószínű folytatását észak
nak, a falu felső végén levő malomnál, a .Tára folyó jobb partján és medré
ben lehet látni, mely kibúvásra még visszatérek.

6. sz. Egy 85 lépés széles, kvarczdús fillit közé települt teleptelér, 
mely k. b. 70° alatt Ny-nak dűl. Kőzete szintén gránitoporfiros még, kevés 
világosszürke tömör alapanyagból kiváló vörhenyes, fénylő plagioklász-kris- 
tályokkal. szürke kvarczszemcsékkel és kevés selymes fényű, piszkos szürke
zöld amfibol- és biotit-kristálylyal.

Ezen teleptelér északnak való folytatását a térképen a Iára völgyéig 
kinyújtám, hol mindkét partján hasonló dáczit bukkan elő. (Erről alább 
lesz még szó.)

7. sz. Egy 50 mj  vastag dáczit-teleptelér a fillit közé szorúlva, mely az 
érintkezésnél igen el van kvarezosodva. Az üde kőzet kékesszürke bő alap
anyagából kiváló szürkésfehér fénylő plagioklász- és fekete amfibol-kristá- 
lyoknál fogva porfiros szövetű.

8. sz. Chloritos palák közé települt 25 mj  vastag teleptelér, világos 
hamvasszürke, apró porfiros, csaknem tömör dáczitból, melynek bő szürke 
alapanyagából csak fehér apró plagioklász-kristályok és csízzöld pisztaczit- 
pettyek tűnnek ki jól. Ezt a teleptelért a térképen csapása irányában messze 
kinyújtottam északnak és délnek, mivel északnak menve pontosan talál a 
■Tára nagy kanyarodásában lévő hatalmas dáczit-teleptelérrel, délnek menve 
pedig a Gyálu-Mesztakuluj laposán észlelt telérkibúvással.

,9. sz. Chloritos palák közé ékelt 10 ”] - nyi dáczittelér. Kőzete apró 
porfiros, erősen zöldköves, szürkészöld fénytelen, bő alapanyagból kiváló 
sárgás, kaolinos, apró plagioklász-kristálykákkal. A többi elegyrész elmosódik 
az alapanyagban.

Az Érczpatak völgyének fenekén innen kezdve fel Kisbánya havasig
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nem észleltem dáczitkibúvást; de igen a jobb és bal lejtőkön és hegygerin- 
czek tetején, ú. m.

10. sz. Egy látszólag igen vastag telér a Nyerges hegyek északi lejtő
jén , az érczbányatelep közelében, mely a felületen nagy részben piszkos bar
nás vagy szürkésfehér agyagos törmelékké van ráállva. Üdébb állapotában 
típusos porfiros dáczit zöldköves módosulatban, melynek zöldesszürke bő 
alapanyagában sok sárgásfehér plagioklász, kevesebb fekete amfiból és biotit- 
kristályka és igen kevés kvarcz van kiválva.

11. sz. Kvarczdús dilitek közé települve az Erezpatak baloldali gerin- 
czén, az úgynevezett Piatra-Mihója sziklaorom mellett, egy 80 mj  vastag 
dáczittelért észleltem, melynek déli folytatását az Erczpatakig kihúztam. 
A kőzet csaknem aprószemcsés, mert kevés vörhenyes szürke alapanyagá
ban sok apró, fénylő fehér plagioklász, fekete amfibol- és biotit-kristály 
van nehány kvarczszemcse mellett kiválva. Hintett piritszemcsék is elég gya
koriak benne.

12. és 13. sz. Ugyanezen hegygerinczen lefelé haladva csak a Gyálu-Ma- 
maliniescilor tetején (963 mj)  észleltem a zöld chloritos palákon belül újabb 
dáczitkibúvásokat. Egy magasabban kilépő telér kőzete (12. sz.) egészen 
agyagos törmelékké van mállva; egy mélyebben kibukkanó k. b. 20 mJ vas
tag telér (13. sz.) kőzete erősen zöldköves, porfiros dáczitból áll, mely
nek sötét szürkészöld bő alapanyagában a fehér, kaolinos, apró gyér pla- 
gioklász-kristályokon kívül csupán mákszemnyi zsírfényű kvarczszemcsék 
tűnnek fel.

14. sz. A Dilma-Cesuri hegyhátról Kisbányára leereszkedő úton újra 
kilép egy dáczittelér a fillit közt, melynek vastagsága nem vehető ki. Lehet, 
hogy ez is csak a Jára-folyó nagy kanyarulatában mutatkozó telérnek folyta
tása; így is jegyeztem be a térképbe. A kőzet gránitoporfiros szövetű, kissé 
mállott, és barnásszürke fénytelen alapanyagában sok fehér és testszínű pla- 
gioklász-kristályon kívül kevesebb zöldesbarna, fénytelen amfiból- és biotit- 
kristályt és igen gyéren egy-egy kvarczszemcsét is láttat.

Kisbányától kezdve a Jára-folyón fölfelé folytatólag következő dáczit- 
teléreket észlelőm.

15. sz. A falu felső végén lévő malomnál az eoczén alsó tarkaagyagon 
belül egy hatalmas telér csap át a Jára-folyón, annak sziklamedrét és a jobb 
parton fölmeredező sziklacsoportot alkotva. A térképbe úgy vezettem be, 
mint az 5. sz. telérnek a folytatását északnak, annál inkább tehettem ezt, 
mivel a Dilma-Cesuri hegyhátról lefelé ereszkedve a lejtőn is ráakadtam 
ezen hatalmas telér valószínű részére. Kőzete erősen gránitos szövetű, mert 
hamvasszürke alapanyaga nagyon alárendelt, egészen hasonlít a 4. sz. telér 
kőzetéhez abban, hogy a szürkészöld gyér amfibol és biotit alig tűnik fel, an
nál inkább a bőven hintett pirít.

4*
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Ezen hatalmas telér után amfibolpala következik, s ebben
16. sz. gránitoporfiros dáczitnak több méternyi teleptelérre csap át a 

szorossá szűkült Jára-völgyön. Följebb
17. sz. egy 2—4 méternyi zöldköves porfiros dáczit-telepiéiért chlori- 

tos pala közé szorulva észleltem.
18. sz. A Jára-folyó első nagy kanyarulatának sarkában, közel É—I) 

irányban egy k. b. 25 ™j vastag dáczittelér csap át a völgyön. A kőzet gráni
toporfiros szövetű, világos fahéjbarnás eléggé bő alapanyagában sok hasonló 
színű fénylő plagioklász-kristály mellett kevesebb barnásfekete amfibol meg 
biotit és ibolyásszürke kvarczszemcse látszik kiválva.

19. sz. A Jára-folyó második nagy kanyarulatának szegletében egy
még hatalmasabb telér, agyagcsillámpala közé települve, csap keresztül / /
EEK—DDNy irányban a völgyön s a két völgylejtőn meredeken föltornyo- 
súló sziklákat alkot. Ezen telérnek valószínű folytatását a begygerinczen át 
az Erczpatakba (a 8. sz. telér) és azon is keresztül a Gyálu-Mesztákuluj ge- 
rinczéig kinyújtám a térképen; mind végig természetesennem követhetém. 
A járavölgyi kőzet szép gránitoporfiros szövetű és világos szürke elég bő 
alapanyagában sok fehér vagy sárgás és testszínű plagioklász, elég barna 
fénytelen ampibol meg biotit és szintén bőven szürke kvarczszemcsék van
nak kiválva.

20. és 21. sz. A .Jára-folyó újbóli kanyarodásánál, szemben a jobb- 
felől beszakadó Bak-joatak torkolatával (Valea-Poculuj), ismét 2 dáczittelért 
észleltem azon az irton, mely Asszonyfalváról a járavölgyi malomba (Móra-di- 
Padura) viszen, fillit közé települve és közel E—D irányban csapva. A felső 
telér (20. sz.) k. b. 3 mj vastag, jiorfiros dáczitból, mely azonban egészen 
agyagos törmelékké van már elmállva. Az alsó telér (21. sz.) k. 1. 15 mj  
vastag és szintén erősen mállott gránitoporfiros, zöldköves dáczitból áll, 
melyben a plagioklász erősen kaolinos, fehér, de gyakran húspiros maggal, 
az alapanyag színével bíró zöldesszürke fénytelen amfibol és biotit alig tűn
nek fel, sokkal inkább az ibolyásszürke zsírfényű kvarczszemek.

22. sz. A Móra-di-Padurával szemben, a Gyálu-Pocu lejtőjén, a begyre 
fölvezető út mentén, fillit közé települve, ismét egy hatalmas telér bukkan, 
elé, melynek északi végét a Jára balpartján is lehet észlelni, míg déli való
színű folytatását a Bak völgyéig kihúztam. A kőzete zöldköves porfiros dá- 
czit, a Pocu-h. lejtőjén erősen elmállva, de a Jára balbartján eléggé üde 
állapotban még. A teleptelér utóbbi ponton körülbelül 200 lépésnyi széles
ségben van kitárva és szericites csillámpala közé szorulva. Érdekes az, hogy 
ez a telér itten nem emelkedik föl a szericites pala felületi határai, hanem 
tömzsszerűen fekszik, abba beleágyazva.

23. sz. Följebb valamivel, újra a folyó balpartján több száz lépésnyi, 
hosszban egy csaknem vízszintesen fekvő dáczittelep látható a sericites fillit



•<30) FELV ÉT ELI JELEN TÉS. 5 3

között. Kőzete erősen mállott porfiros zöldkődáezit, bő fehér, kaolinos föld- 
páttal, jóval kevesebb fénytelen barnává mállott amfibollal meg biotittal, és 
igen kevés kvarczczal.

2á. sz. A Géczi vártól leereszkedő völgyeiéiben, közel annak torkola
tához, a 40° alatt EK-nek dűlő chloritos palába szorulva még egy 4 mf  vas
tag teleptelért észleltem, az előbbihez hasonló mállott porfiros zöldkő- 
dáczitból; nem lehetetlen tehát, hogy ez csak az előbbi telepnek az oldali 
kibúvása.

Ezen nagyszámú teleptelér- és telér-kibúvásokhoz hozzájárul tovább 
-délnek, Macskakő és Vádvölgye községek határaiban még a következő négy.

25. sz. Az Almás patak sziklaszorosának felső részében, már túl *a kris
tályos mészkövön, egy k. b. 100 vastag telér csap keresztül, közel E—D 
irányban a völgyszoroson. A kőzet teljesen gránitos szövetű, fekete amfibol- 
ban és biotitban igen dús dáczit, sárgás földpát és kvarcz-kristálykákkal, s 
inkább valami szienithez, mint dáczithoz hasonlít.

26. sz. Följebb az Almás-p. jobb partján egy k. b. 20 ,nj  széles tömzs 
áll ki az eoczén alsó-tarkaagyagból, mely mállott gránitoporfiros, zöldköves 
dáczitból áll, kaolinos sárga földpáttal, zöldesbarna fénytelen amfibol és 
biotittal, és nagyocska ibolyásszürke gömbölyödött kvarczdipiramisokkal az 
agyagossá mállott szürkészöld alapanyagban.

27. sz. A Macskaköről Vádpatakába átvivő úton egy k. b. 100 mj  vas
tag telér mutatkozik, egyrészt agyagcsillámpalával érintkezésben, másrészt 
az eoczén tarkaagyag által födve, melynek csapása k. b. E—D lehet. Kőzete 
piszkos sárgásbarnává mállott agyagos törmelék, mely porfiros zöldkődáczitra 
enged következtetni.

28. sz. Végre a Vádvölgyében, a hasonnevű község alsó végétől kezdve 
a völgy mindkét meredek lejtőjén végig, egészen a Gyálu-Urszulujt délen 
határoló Pareu-Porkuczig, egy kiválóan hatalmas teleptelér húzódik végig 
EENy— DDK hányban a fillit és a chloritos palák közt, mely a Vádvöl- 
gyébe leereszkedő úton p. 50 mj  szélességben van föltárva, de lejebb bizo
nyára mindinkább szélesbedik. Itten a telér felső részében gránitoporfiros a 
dáczit, sok hintett prittel és szürkészöld elég bő alapanyaggal; lefelé azon
ban porfirossá és végre egészen tömötté is válik. Ugyanez tapasztalható a 
telér további déli lefutásában, a Gyálu-Urszuluj lejtőjén is, hol csaknem tisz
tán gránitos, gránitoporfiros, porfiros és tömör változatokat gyűjtöttem a 
dáczitból. Alapanyaga azonban mindenütt zöldesszürke és hintett piri- 
tet is mindenik változat tartalmaz; tehát az egész telér zöldkő-módosu
latot mutat.

Kitűnik ezen vázlatból, hogy a dáczitnak telérek vagy teleptelérek alak
jában való föllépése a kristályos palahegység szegélyén és a vele érintkező 
ifjabb másodkori és harmadkori üledékeken belül is egészen azonos azokkal
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az előfordulásokkal, melyeket tavali és 1884. évi jelentéseimben a Kapus 
folyó mentén, Gyerő-Vásárhely, Kis-Kapus, Gyalu és Sztolna vidékein kimu
tattam volt; csakhogy Kisbánya körül ezen előfordulási mód eléri kifejlődé
sének maximumát. Evvel együtt újra erősebb fokban mutatkozik a nemes 
ércztartalom is a szericites és chloritos palákon belül található kvarczer e- 
ken és teléreken. Ez a nemesérez-tartalom, miként tavali jelentésemben is 
kimutattam már, Kis-Kapus vidékén kezdődik és nem igen széles övben,, 
főképen a szericites palához kötve, Gyalun, Sztolnán, Kis-Fenesen át húzódik 
Kisbányára és innen a Vád völgyén keresztül tovább Kunk és Nagy-Oklos 
vidékére is.

c) N e g y e d k o r i ü ledékek  (D ilu v iu m  — d l) .

Ezeknek csupán Torda környékén és az a járai völgyteknő fenekén jut 
némi szerep, mint vékony takaró az idősebb képződményeken.

Kordánál a város felett emelkedő Szőlőhegy, Temetődomb, Lejáró- és 
Sóshegy hátán mindenekelőtt feltűnő és nevezetes a poligén kavics jelen
léte, melyről már Posepny is megemlékezik (i. m. 495. 1.). Ez semmiben sem 
különbözik az Aranyos mostani árterén mutatkozó kavicstól, de települési 
helyzeténél fogva csak negyedkori üledék lehet. Távolabb az Aranyostól ez a 
kavics lősznemű, 4-—5 rnj  vastagságú, sárga porondos agyagmárgába megy 
által, melyben — p. a Sóspatak völgyében — mészkonkréciók és édesvízi 
csigák (H elix fru ticum  és Bulimas tridens) kaphatók. Ugyanitt a kétágú tó 
körül, szemben a vadadi kúttal, a lejtőn a sárga diluviális agyag közé 
barnássárga mésztufának vékony táblája van települve, édesvízi csigák nyo
maival (Limnaea sp.) a mely egykori forrás üledéke lehet. Ilyen barnássárga, 
kissé kavicsos agyagmárgát kapunk Tordától nyugotra Koppánd, Szind és 
Mészkő felé is, mint 3—4 vastag takarót a mezőségi agyagmárgán, főleg;
az itteni liegygerinczeknek lapos hátán, hol a víz elmosó hatásától megvedve 
visszamaradt.

Tordától délre az Aranyos ártere felett emelkedő terrasz hasonló kavi
csos sárga agyagmárgából áll, mely a földművelésnek igen kitűnő talajt szol
gáltat. Kövend és Bágyon községeknél ezen diluviális terraszból meredekeb
ben kiemelkedő terczier hegység lejtőjén még jó magasra fölhúzódik ez a 
sárga agyag, és a Kenderágy nevű hegyen, de az országút keleti felén, két 
újabbi hegyomlásnál jól észlelhetém, hogy a 45° alatt DNy-nak dűlő mező
ségi agyagmárgán, dáczittúfa betelepüléssel, 4—5 mj  vastag rétegzetten, 
függőlegesen hasadozott likacsos, típusos sárga lősz fekszik, telve a jellemző 
fehér üreges márga-konkréciókkal és növényrost-nyomokkal, de egyéb kövü
letek híján.

Bágyon felé aranyosi kavics keveredik ezen löszbe és még odább Kö-
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vendnek mind inkább növekedik annak mennyisége, a sárga lősz pedig vö
rös agyagnak enged helyet. Kövendnél a domblejtők jó magasságig fel már 
vörös diluviális agyaggal borítvák, telve limonit-konkrécziók cserepeivel és 
alatta a Torok nevű hegy lejtőin az Aranyos-kavicsa egész 10 mj  vastagságú 
üledéket képez, melyet a szűk völgyön lerohanó nagymennyiségű víz össze
vissza barázdált. Ezen diluviális rétegek kevés változatossággal Rákoson át 
Yárfalváig elhúzódnak.

A mi az alsó járai völgyteknő negyedkori üledékét illeti, ez is uralkodó 
sárga agyagból áll, kevés kavicsosai és porondos márgagumókkal, mely a 
csonkás patak völgyének torkolatánál pl. 2'5 mf  vastagságban födi az eoczén 
alsó tarkaagyagot s a völgyteknőt általában párkánysík alakjában egészen 
körülveszi. A Jára-folyó jobbparti terraszán erősebben kavicsos vörös agyag 
képezi a diluviumot, melyhez az anyagot egyrészt a Jára-f. iszapja, másrészt 
a legközelebbi magaslatok eoczén tarkaagyagja nyújtották.

d) J e le n k o r i ü ledékek  (A llu v iu m  =  a l).

Ide tartozik Torda környékén az Aranyos árterének kavicsa, porondja 
és iszapja, mely porhanyó és vizenyős voltánál fogva kevésbé jó talajt szol
gáltat, mint a negyedkori párkánysík. Ide tartoznak továbbá az egész terü
leten belül minden folyónak vagy nagyobb pataknak árterein, kiváltképen a 
Jára folyónak és a hesdáti patak mentén lerakodó kavics, porond és iszap. 
Ide számítandó az a vörös vasoxiddús agyag is (terra rossa), mely — miként 
más mószköhegységekben — itt is a juramészkővonulat lejtőjén, a mészszik- 
lák közeit, hol t. i. a csapadékvizek elmosó hatásától meg van védve, kitölti. 
Végre ide számítom azt a sajátságos, sötét vörösbarna vasokkerdús talajt, 
telve apró limonit-konkrécziókkal (babércz), mely a runki hasadék fölött emel
kedő Plesu hegyháton a sötétszürke mészkövet födi, és nem egyéb, mint ezen 
mészkőnek -— a szénsavas mésznek évezredek folytán történt feloldása 
után — visszamaradt vastartalma, tehát szintén egy neme a terra rossa-nak, 
csakhogy nem olyan agyagos, mint az előbb említett.



2, Geológiai tanulmányok a Hegyes-Drócsa hegység északi 
kiágazásaiban, a Fehér-Körös balpartján.

Je len tés az 1887-ik  évi földtani részletes fölvételekről.

Ű R .  P e t H Ő  G rY D L Á -tÓ l.

1887-ik évi fölvételeim területét a Hegyes-Drócsának azok a kiágazásai 
képezték, melyek a hegy vonulatban nyugotra eső Hegyes (805 mj)  s a ke
letre eső Dróesa (889 ™j) között az észak felé lejtő oldalon (nyugot-keleti 
irányban Taucztól Al-Csillig mintegy 25 kilométer hosszaságban, dél-északi 
irányban pedig Kresztaménestől Monyoró határáig körülbelül 13*5 kilométer 
hosszaságban) a Csiger és Fehér-Körös között húzódnak el. Eme területnek 
a Fehér-Körös balpartján elvonuló szegélyét azonban, Boros-Jenőtől kelet 
felé haladva Bokszegen, Monyorón, Vajdafalván, Algyán és Berzán át Buttyi- 
nig már a múlt 1886 nyarán bejártam és térképeztem;1 s így az idén min
denek előtt az eme helyek határától délre eső részeket kellet fölvennem és 
térképeznem.

Ehhez képest az idén (1887-ben) munkálkodásom Silingyián kezd
tem, a honnan egyszersmind Dezsőháza, Lugozó, Kavna és Járkos határát 
egészen bevégeztem; később Kujeden a megelőző évi fölvételhez csatlakozva 
e községnek déli és nyugoti részeit jártam be s egyúttal a Hódos határától 
még hátralévő kis részt végeztem el. Hosszabb időt foglalt le az idei, a ren
desnél különben is rövidebb tartamú fölvételi időszakból Felménes és 
Iíresztaménes szerfölött tagozott térszínű területének térképezése és a két 
község határában előfordúló felső-mediterrán faunának lehető copiosus össze
gyűjtése, valamint ezekkel kapcsolatban egyszersmind Vaszoja határának, 
úgymint a Klecsova és Szelistye nevű községrész területének bejárása.1 2

1 L. 1886. évi fölvételi jelentésemet «Boros-Jenő, Apatelek, Buttyin és Beél 
környékének geológiai viszonyairól», (a m. kir. Földtani Intézet 1886. Évi Jelentésé
ben, a 83—91. lapokon).

2 Vaszoja község három, ugyanannyi völgyben fekvő külön részből áll, a tu- 
lajdonképeni Vaszojából, Kleesovából és Szelistyéből, melyek közül azonban csak az 
utóbbi kettő esik az én területemre. E kettőt mintegy 200—220mj  magasságú begy-
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A campagne vége felé Buttyinba költöztem át, hogy tőle keletre a Fehér- 
Körös balpartja s a munkában lévő lap déli széle közé eső részt térképezzem 
a lap keleti széléig, de ezt a munkát a hirtelen beállott tartós őszi esőzések 
miatt már nem voltam képes elvégezni. Meg kellett elégednem azzal, hogy a 
Yaszoja szomszédságában keletre eső Pajosény (a térképen Paysán) határába 
tettem néhány kirándulást, továbbá a Buttyinhoz tartozó, de a kiszindiai 
Petrinyásza hegyen túl keletre eső «La Barda» nevű hegyrészt térképeztem 
s ettől szintén keletre a Kakaró és Almás körül, a Fehér-Körös balpart
ját megközelítő, pontusi altalajra telepedett diluviális terraszok szegélyét Al- 
Csillig bejártam.

E körvonalzott fölvételi terület a régebbi 1 : 144,000-es mértékű ka
tonai részletes térképeknek L 10 (Buttyin és Beél környéke) és L n (Tótvárad, 
Konop, Radna-Lippa környéke) jelzésű osztálylapjaira esik. Az osztrák-ma
gyar monarchia újabb, 1 : 75,000-es mértékű részletes fok-térképeiből a 
20 . zóna, X X V I .  rovat jelzésű (Boros-Jenő, Beél és Buttyin környéke) osz
tálylap1 foglalja magában a körülírt területet; míg az eme lapnak meg
felelő, négy részből álló, 1 : 25,000-es mértékű, eredeti fölvételi lapokból az 
idén kettő, úgymint a 20. zóna, X X V I .  rovat D N y-i és D K -i lapja szolgált 
munkálkodásom topográfiái alapjául.

Eme lapok egyikét, a DNy-it egészen bevégeztem, a DK-i pedig kevés 
híján szintén befejezéséhez közeledik. Az 1 : 25,000-es mértékű DNy-i lapnak 
ugyancsak délnyugoti negyedén Tauez, Duúd és Nádas környékét Lóczy 
Lajos műegyetemi tanár s intézetbeli volt tagtársunk, régebbi fölvételeivel 
kapcsolatban tavaly vette volt föl úgy, hogy Lóczy területét az enyémtől a 
Csiger medre választja el; az övé a balpartra, az enyém a jobbpartra esik; 
megjegyezvén, hogy Lóczy egy darabon (a hol az észak felé tartó nádasi 
völgy a nyugotra nyúló felménesi völgygyei összetorkollik) Tauez közelében 
a jobbpartra is átcsapott fölvételeivel az úgynevezett Brémia völgyéig. Az én 
fölvételeim tehát mind ezen a részen, mind a fölvételi lapok déli szélének

hát választja el egymástól s érdekes lokális jelenség, hogy míg Klecsova patakja 
északí'elé tartva csakhamar a buttyini Bökény-patakba ömlik s azzal egyesülve siet 
a csatornába; Selistye völgye északnyugatra fordul s a felménesi patakot erősíti. Ez 
hosszú kanyarodás után Nádas alatt a Csiger-(Csíkér-)patakba szakad, mely távol 
északnyugatra Szőllős-Csigeréinél éri el a körösvölgyi József nádor-malom-csatorna 
folytatását s azon átcsapva még csak Zaránd alatt a harkályi hídnál szakad bele 
a Fehér-Körösbe. A Szelistye és Klecsova közötti Templomhegy tehát (tengerszín 
fölötti magassága 482™f) érdekes példáját szolgáltatja az egyazon vízterülethez ta r
tozó erek lokális vízválasztójának. A Bökény pataknak a Fehér-Körösből levezetett 
malom-csatornába ömlésétől a Csiger vizének a Körösbe torkollásáig a távolság, 
IvDK.-ről NyÉNy felé torony-irányban mérve, nem kevesebb mint 403 mérföld, ke
rekszámban 5 kilométer.

1 1887 végén jelent meg s 1888 elején adatott át a közforgalomnak.
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egész hosszában Lóczy fölvételeivel közetlenűl határosak s egyszersmind 
kapcsolatosak.

*  *
*

A mi jelen évi fölvételi területem orografiai viszonyait illeti, azokat
igen röviden körvonalozhatom. A kiszindiai völgytágulattól s illetve a Bö-
köny patak- és Buttyintól nyugotra eső vidék a fölvételi lap déli határán
536 mf  tengerszín fölötti magasságig emelkedő Vurvn-csel-máre hegytől
észak felé fokozatosan bocsátkozik le a Fehér-Körös partjáig, a mint múlt
évi jelentésemben, különösen a Boros-Jenő és Buttyin közötti terraszlejtők
ismertetése alkalmával kifejtettem (id. helyen, a 87—90. 11.). A Vurvu-csel-
márétól K-re eső Selistye és Klecsova közötti lokális vízválasztónak nevezett
Templomhegytől (tengerszín fölötti magassága 482 mj)  kígyózó hegyhát
húzódik EK i irányban az apateleki Mokra hegy K-i lejtőjéig, s ez a hegyhát

/  /

egyszersmind a területnek vízválasztóját kepezi, a tőle E-ra, EK-re és K-re 
eső nagy és széles rész vize legnagyobbrészt a Bökény- és a Hódos patakba 
gyülekezve, vagy pedig Algya, Monyoró és Bokszeg mellett kisebb ereket 
képezve még Boros-Jenő fölött eléri a Fehér-Köröst. Míg ellenben az emlí
tett vízválasztó hegyháttól D-re, Ny-ra és DNy-ra eső jóval keskenyebb 
rész a duúd-ternovai völgymedenczét kanyargós mederben átszelő Csi
ger (Csík-ér) patakba küldi a vizét s ezzel csak Zaránd alatt jut el a 
Körösbe.

Ennek az alakzatnak megfelelően a kresztaménesi s a íelmónesi völ
gyek valamint az utóbbitól északra eső Valye-Berdoviezia és Bremia a He- 
gyes-Drócsa gerinczével csaknem párhuzamosan K-ről Ny-felé irányúinak; 
a Kavna, Lugozó, Silingyia és Dezsőháza körüli magaslatokról lefutó kisebb 
völgyek pedig a Taucztól Dezsőházáig csaknem félkör alakban kikanyarított 
dombszegélyről sugárszerűen futnak a csiger völgyének.

Kujed a Buttyin és Silingyia közötti dombvidék kellő közepén s mind 
a két községnél 80—90 ™/-rel magasabban, az országút szelte a dombhátnak 
legmagasabb pontjain fekszik. Míg ugyanis Kujednek az országúttól is érin
tett legmagasabb pontja 2-S0"J/ a tenger színe felett, a tőle egyenesen keletre 
eső Buttyin magassága csak 146 w/, Silingyiáé pedig csak 136 mf . Kujednek 
kereken 40 négyszög-kilométerre tehető határa legnagyobbrészt az ország
úttól D-re, toronyirányban egyenesen Felménes felé terjed mintegy hatodfél 
kilométer hosszan s körülbelül ugyanolyan szélesen is. Felménes felé a tér
szín magassága folyvást emelkedik úgy, hogy a kujedi erdő végső (leg
délibb) pontján s a Felménes mögötti dombháton a katonai részletes fölvé
telek már egyaránt 391 mj  magasságot jeleznek. E területnek két D—E-i 
irányú fővölgy hasítja, a melyekbe 10—12 mellékvölgy s még számosabb 
árok és vízmosás torkollik össze úgy, hogy e völgyek és árkok, melyek mind 
a Hódos patakba ömlenek egészen legyező módra szétágazó rendszert képez
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nek s ezek szerint Kujeclnek szerfölött tagozódott térszínű határa volta- 
képen 10—80 mj  mélységű völgyekből s az ezektől közrefogott domb
hátakból áll.

A kiszindiai völgytágulattól keletre a térszín még magasabbra emelke
dik (csupán a munkában lévő lap déli részét értve, a Fehér-Körös balpart
ján), mert míg Kiszindiától DNy-ra és Pajosénytől egyenesen K-re a lap déli 
szegélyén emelkedő Vurvu-csel-máre orma csak 536 ”], emitt a Pajosény
től KEK-re és Kiszindiától KDK-re eső Magúra orma 643 mj  magasra 
emelkedik a tenger színe fölé. Ez a magasság azonban É-felé, a Fehér-Körös 
balpartjának tartva hirtelen csökken s helyenként meredek lejtőkkel végző
dik. Keletfelé: Almás, Al-Csill és Bogyest (Fel-Csill) községek irányában a 
lejtő kevésbbe hirtelen ereszkedik le s közelükben, helyenként ugyan még 
elég meredeken elrágódva, a Körös partja felé terjeszkedő diluviális terra-
szoknak es csekélyebb halmoknak engedi át a teret.

*■ *
E körvonalzott terület geológiai képződményeit tekintve, bennök ismét 

nagyobb változatossággal találkozunk, mint a megelőző éviekben, mert az 
idén ismét néhány új elemmel gyarapodtak, a melyek között legérdekesebb 
a felső-mediterránkori mész és porhanyós meszes tufa, mely Felménes és 
Kresztaménes körül igen számos kövületet rejtő foltokban van föltárva. Ki
csiny darabokban délfelől az ón területemre is átcsap még ama kvarczit- 
homokkő, mely DNy-felé, Lőozy tavalyi területén uralkodó szerepet játszik; 
s szintén a szomszédos területről átterjedő képződmények a helyenként még 
itt is vastag lerakódásokat képező, de csakhamar megszűnő óriás kavics és 
a durva, téglavörös színű, pontusi homok. Az alaphegység csillámos és 
helyenként túlnyomó kvarcztartalmu paláját, melyet Lóczv és én általában 
csak fillitnek, csillámfillitnek és kvarczos fillitnek nevezünk s a mely
nek megelőző jelentéseimben csupán csekélyebb kibukkanásait említettem, 
az idén már 10 kilométer hosszaságban és 4 kilométer szélességben követ 
hettem.

Az idén fölvett területen, kronológiai sorrendben tekintve, a következő 
geológiai képződményekkel találkoztam:

1. Fillit; mint típusos kékes-szürke és szurkés-zöld csillámpala s mint 
kvarcz-breccsiás és kvarcz-konglomerátos csillám-fillit.

2. Kvarczit-homokkő (alsó-triaszkori).
3. Felső-mediterránkori rétegek:

a. Kavics, homok és homokos kavics.
b. Mész, meszes homok, meszes tufa, kövületekkel.

4. Piroxén-andezit és ennek tufái:
a. Piroxén-andezit kitörés szálban álló tömegei.
b. Piroxén-andezittufa, pelites, breccsiás és tömbös rétegei.



6 0 DE PETHŐ G-YUTjA. Í5 )

c. Diatomacea-pala.
5. Szármátkori rétegek. (Cerithium-mész.)
6. Pontusi emelet: márga, homokos márga; agyagos homok, szürke és

téglavörös homok; kavics és kavicsos homok. j | 11
7. Diluviális kavics- és agyag-rétegek:

a. Diluviális kavicsok: normális kavics és óriás kavics.
b. Diluviális, sárga és vöröses-sárga babérczes agyag és nyirok.

8. Alluvium.
Eme képződmények előfordulási viszonyairól és jelleméről a követ

kezőkben szolgálok, részben csak előleges tájékoztató fölvilágosítással.

1. F il l i t .  A mit mi, Lóczy és én, a Hegyes-Drócsa emez északi lejtőjén, 
a Csiger patak két partja körül, illetve a nádasi völgy nyugati és keleti 
részén fillitnek nevezünk, az nem felel meg mindenütt e kőzet tipusos 
sajátságainak. Már a marosvölgyi fillitekben is több helyen feltűnő átme
neteket találhatni a csillámpalába, helyenként oly rétegek bukkannak fel
színre, a melyekben két-három tenyérnyi s még nagyobb muszkovit-csillám 
lemezek találhatók, a melyek tehát a mikrokristályos vágj' afanitos minő
ségtől igen távol állanak s számos apró, éles kvarczdarabkákat, aprószemű 
kvarczbreccsia rétegeket, sőt kisebb-nagyobb kvarcztömböket is rejtenek 
magukban. Ezen kívül a marosvölgyi, így például a Milova, Odvos, Konop 
és Berzova körüli fillitrétegek között finom szemű, arkozaszerű, kvarczit- 
rétegek találhatók, melyek a helyenként erősen gyűrődött fillitnek minden 
hajtását a legkisebb törés nélkül követik, a leghirtelenebb kanj'arodó hur
kokban is teljesen hozzá simulnak.1 Felménes és Kresztaménes körül a 
lágyabb kékes-szürke és szürkés-zöld csillámos fillitek szintén elég bőven 
megtalálhatók, de közöttük helyenként túlnyomókká válnak a kvarcztar- 
talmú rétegek1 2 és pedig nemcsak vékonyabb kvarcz-erek s kisebb és 
nagyobb szemű breccsiákból állók, hanem oly rétegek is, a melyeknek 
túlnyomó alkatrészét, a különben elég föltűnő mennyiségű csillám mellett, 
borsó, mogyoró és diónagyságú, sőt néha még nagyobb, erősen megkopott 
és legömbölyödött, konglomerátszerüen összetorlódott kvarczdarabok képe
zik. Ezek szerint ezt a kőzetet helyesebben talán kvarczos csillámpalá-nak 
nevezhetnők. Ezúttal azonban a szomszédos területekkel fentartandó har
mónia okáért megmaradok az eddigi egyszerű fillit elnevezés mellett.

1 V. ö. 1884-ik évi jelentésemben: «A lippa-odvos-konopi krétaterületről. (M. 
kir. Földtani Intézet évi jelentépe 1884-ről, 53. 1.; és Földt. Közlöny, XV. kötet. 
[1885.], 269. 1.)

2 Erre L óczy  is utal m últ évi jelentésében, kiemelvén, h o g y  «a Csigeren túl 
(t. i. Taucz és Nádas körűi) a kvarczcsomós, kvarczbreccsiás padok lépnek uralomra#. 
{Földt. Int. 1886-ik évi jelentése, 101. 1.)
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E változatos anyagú fillit, miként föntebb már érintettem, ez idei 
fölvételi területemen K—Ny-i irányban E —D-i irányban pedig 4 7 ^
szélességben követhető. A fillitrétegek dőlését túlnyomóan D, DK és DNy 
irányúnak lehet nevezni, de a szenvedett diszlokácziók következtében áta- 
lános dőlési irányt nem lehet megállapítani, mert dőlések szélső határai 
K és ENy között, tehát mintegy 225 fokos körív határain belül váltakoznak; 
meglepő azonban, hogy a rétegek hajtásának foka túlnyomóan 20—25° 
között ingadozik, 20 foknál csekélyebb dőlési szöget sohasem találtam s 
25 fokon túl 45 fokos hajtást csak egy helyen mértem Felménes völgyében.

Elterjedését tekintve, a fillit a munkában levő lap déli határán (az 
1 : 25000-es térkép DNy-i lapját értve) túlnyomóan uralkodik. A hegység 
alapját képező rétegein Kresztaménes és Felménes környéken csupán e két 
helység közötti Muguliczahegy andezit-kitörése hatolt keresztül s ennek 
vulkáni terményei eredetileg is alkalmasint csak az alacsonyabb tetőket 
borították be, míg a magasabbakat nem érték el, födetlenűl hagyták. 
A Kresztaménes keleti szélén emelkedő s az egész környéken domináló 
Vurvu-csel-máre hegy (536 mf)  a környező lejtősebb oldalakkal együtt, 
fel az ormát koronázó durva kvarezbreccsiás, kvarczréteges sziklákig, merő
ben fillitből áll. A kresztaménesi völgyben szintén több helyen meg
találhatók a kibukkanásai, a völgy nyugoti kitorkolásánál pedig, a hol 
patakja szűk sziklaszoroson át jut a nádasi völgybe (illetőleg a Csigerbe) 
két oldalt a Vurvu-Rituluj (253m/) és a Dimpu-mori (257nj), mint két 
fillit-kolosszus merednek fel nagy hirtelenséggel a széles s itt 155*/ tenger
szín fölötti színtájú nádasi völgy talpából. A Dimpu-mori s a Vurvu-csel- 
máre között a Vurvu-Dosuluj és a Vurvu-Grossemi szinten fillitből állanak, 
tetőik kimállott, kvarczdarabkákkal vannak behintve s csupán alacsonyabb 
hajtásaikban és lejtőik alján található kevés andezit-tufa és diluviális sárga 
agyag.

Kresztaménestől keletre Vaszoja, Selistye és Klecsova kozott bukkan 
föl a fillit a környezet átalános andezittufa takarója alól; északkeletre pedig 
a Felméneshez tartozó Kornyét (442 mj)  és Vurvu-Jalovini (496 mj)  közötti 
hajlásban mintegy 150*^ széles fillit-szalag csap át a felménesi völgybe, a 
hol e két hegy lejtőjén s a velők szembeeső partoldalban csaknem másfél 
kilométer hosszan követhető.

Felménes völgyében az apróbb kibukkanásokon kívül a Mugulicza 
(394™/) és a Iiimpu-Latu (252 mj)  között a balparti Bazsnicza (349mj)  hegy 
le a völgy talpáig valamint a völgy jobb partján a templomtól az uradalmi épü
letekig terjedő hegyoldal még harmadfél kilométer hosszan tárják fel a fillit- 
rétegeket. Ezektől északra a Valye-Burzevicza vagy más néven Valye- 
Broduluj (a térképen Valye-Berdiovitia) keleti vége táján, a Padure-Kujed 
közelében találtam fillit kibukkanásra; továbbá a Brémia völgynek Kavnához
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tartozó kisebb ágában az úgynevezett Bremiuczában (Kis-Brémia), valamint 
a kavnai felső (nagyobb, községi) völgy balpartján. Ezeken túl északfelé 
fillitet sehol sem találtam.1 A kujedi völgyekben, melyeknek a déli ágai 
pedig a Burzevicza völgybeli kibukkanást csaknem elérik, a fillitnek semmi 
nyoma. Szinte fölösleges is említenem, hogy a fillit sok helyütt igen mállott 
s könnyen széthulló forgácsai némely meredekebb hely tövében halommal 
borítják a talajt.

A mi e szóban levő fillitterületnek status quo ante-ját, azaz akkori 
állapotát illeti, midőn a fölszínét jelenleg borító rétegek még reá nem 
rakódtak, arra nézve tökéletesen osztozom Lóczy véleményében, a ki múlt 
évi jelentésében1 2 azt mondja, hogy «a későbbi üledékek lerakódása előtt 
a fillithegység tetemes denudácziónak volt alávetve; már a kvarczit homokkő 
is lenyesett üllitalapra telepedett le, mely a Hegyes északi lábánál elterülő 
síkot képezte. Egy későbbi denudáczió a neogénkor üledékeit előzte meg, a 
melyek Felménes és Taucz vidékén a kvarczit-homokkőnek és fillitnek olyan 
régi mélyedéseiben nyugosznak, melyek a mai völgyfenék fölé csekély 
magasságra emelkednek!). E jelenségnek tanulságos példáját szolgáltatja 
egy árok bemetszés a Bazsnicza hegy tövében, Felménes keleti végén, a hol 
egy 40 lépés szélességű fillit-árokba lágy tufa, kisebb bombákkal és lapil- 
likkel elegyes rétegek rakódtak le.

2. A  k v a rc z it- l io m o k k ő , mely Taucz környékén nagy területet el
foglal s az ottani kúpos hegyeknek kizárólagos anyagát képezi, az én terüle
temnek csak egy pontján fordul elő, a föntebb már említett Bremiucza (Kis- 
Brémia) völgy torkában, Kavna déli határában, a hol egyrészt andezittufa, 
másrészt pontusi agyagos homok és diluviális agyag borítja a különben is cse
kélyebb, alig fél kilométer hosszan konstatálható kibukkanást. E kvarczit ho
mokkövet Lóczy, részint a Taucz körül, részint ezzel kapcsolatban a Kodru- 
hegységben tett tanulmányai alapján a triászba sorozza és pedig az alsó 
triásznál fiatalabb eredetüket egészen kizárja. (V. ö. Lóczy múlt. 1886. évi 
jelentésében, id. h., a 102 —103. és 110. 11.)

Peteks Károly a Kodru-hegység ama homokköveit, melyek Lóczy 
szerint a tauczkörnyékiekkel petrografiailag tökéletesen megegyeznek, liasz-

1 Ez az északi jelző azonban csak a buttyini Bököny-patak s a Csiger közére 
szól, m ert innen északkeletre Dézna közelében a fillit ismét megjelenik. A Zugó 
völgyében kibukkanó, a konopiakboz hasonló kvarczitpados rétegeit harmadévi jelen
tésemben már én is megemlítettem. Ha ezt a jelenséget tekintetbe veszszük, haj
landók vagyunk arra a föltevésre, hogy az egész hegyes-dróesabeli fillitvonulat nem 
egyéb m int a Kodru-hegység egyik déli kiágazása, melynek O-Dézna—Zugó és a 
Drócsatető közé eső összekötő vonala legnagyobbrészt már elenyészett.

2 M. k. Földtani Intézet évi jelentése 1886-ról, 102. 1.
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koriaknak tartotta.1 Minthogy azonban Lőczy szerint e homokkövek a 
Kodru-hegységben kétségtelenül azon mészkő feküjébe tartoznak, a melyben 
ő Kimp közelében felsőtriászkori ammonit-maradványokat fedezett fel, két 
eddig kétes pontra derült világosság: Megtudtuk, hogy a PsTEKs-től júra- és 
neokomkoriaknak tartott mészkövek voltaképen felsőtriászkoriak s ezzel 
kapcsolatban egyszersmind azt is, hogy az ő liászkorinak tartott homok
köve szintén minden valószínűség szerint még triászbelinek tekintendő. 
Lóczy Lajos Kimp melletti lelőhelyét ugyanaz év nyarán még Böckh J ános 
igazgató úr is meglátogatta s Lóczy véleményét a mészkő felsőtriász korára 
nézve újabb leletek alapján nem csak megerősítette, de egyszersmind azt 
is kimutatta,1 2 * hogy a birtokába jutott ammonitok jelleme és rokonsága 
alapján ítélve ama mészkövek körülbelül a Traclvyceras Reitzi-szint áj ába, 
tehát a felsőtriász alsó osztályába, vagyis a nori emelet legalsó zónájába 
tartozhatnak.

3. F e ls ő -m e d ite rá n k o r i  ré te g e k . A mediterránkor rétegei fel
vételi területemen csupán Felménes és Kresztaménes határában fordúlnak elő; 
mind a két helyen kétségtelenül a felső tengeri képződményeknek felelnek meg 
s az egész területen mindenütt közetlenűl a filliten fekszenek. A geológiai 
középkor ama lerakodásait, melyek az abrázió működése által lehorzsolt 
fillit-alapra lerakodtak, a későbbi denudáczió innen teljesen eltávolította.

E viszonylag csekély kiterjedésű, de kövületeik sokaságánál fogva 
eléggé érdekes lerakódásokat az irodalom nem régóta ismeri. Legelőször 
Petees publikált róla némi adatokat 1861-ben, Ambbos közlései nyomán, 
amelyekből «lajtamész-szerű képződményekre» következtetett, de a Kreszta- 
méneBen és Felménesen gyűjtött s vagy fogyatékos, vagy talán nem is egé
szen pontosan meghatározott csekély számú kövületek alapján, melyeket 
Ambros gyűjteményében ismert volt fel, ú. m. «Cassis Saburon, Lám., 
Ancillaria glandiformis, Lám., Arca Noae, Brocc., Pectunculus polydonta, 
vagy talán pulvinatus, Pecten fiabellifermis stb. s az ezen kövületeket 
magukba záró fehér vagy szürke, gyakran homokos, leginkább turritellák, 
conusok, turbók és nagy pectenek nyomait tartalmazó homokkő alatt az 
Ostrea griphoides, Schlotth. (non Zieten, hosszú teknőjű és hosszú pánt- 
medrű faj) tartalmú homok, mely csillámpalán fekszik s trachittuffal van 
befödve», mindezek alapján szabatosabb véleményt e lerakódások jelleméről 
formálni nem lehetett.8

1 G-eolog. u. mineral. Studien aus dem siidöstliclien Ungarn etc. (Sitzungs- 
bericlite dér kais. Akademie d. Wissenseh, in Wien. Matliem.-naturwiss. Olasse. 
[1861.] X L in . Bnd., I. Abtli. pag. 411, 421 et seq.)

2 M. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1886-ról. Igazgatósági jelentés, 16—18. 11.
2 P e te k s , Geolog. u. miner. Stndien etc., a föntebb idézett helyen, 424—125. 11.
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Lóczy Lajos tizennégy évvel Peters után járta be e vidéket s 1874 
nyarán tett útját ismertető becses tanulmányában e lerakódásoknak nem 
csak szabatos jellemzését adja, de egyszersmind Felménes és Kresztaménes 
lajtameszéből mintegy száz fosszil faj jegyzékét is közli.1 Később Lóczy 
még egyszer visszatért e rétegek kövületeire, midőn a felménesi ecbinoideakat 
tüzetesen ismertette s az ott talált hét faj közül hármat (köztük egy újat) 
rajzokban is bemutatott.1 2

A felső-mediterránkor lerakódásai e körvonalzott területen kétfélék, az 
alsó öregszemű kavicsból, homokból és kavicsos homokból, a felső pedig szi
lárd mészpadokból és meszes tufákból áll. Egyik sem foglal el nagy területet, 
de különösen az alsó igen korlátolt kiterjedésű.

a) A felső m editei'ránkori kavics, homok és kavicsos 
homok csupán Felménesen fordul elő, Kresztaménesen semmi nyoma. 
A felménesi templom melletti árokban, a hol a fillitet és a reá telepedett 
mediterrán meszet és tufát egy lokális vetődés zavarta meg már Lóczy is 
említ idézett tanulmányában (10. 1.) a legalsó szűrke homokos tufa alatt 
egy 10— \Hrnj  magas homok- és kavicstelepet, mely a fedővel párhuzamosan 
fekszik. Még nagyobb feltárásokban láthatók a kavics- és homokrétegek a 
templommal kissé rézsutosan szembe torkolló nagy, háromágú árokban, 
melynek felső végei a Mugulicza tető felé irányulnak; es hasonlóképen a 
falu völgyének a templomon felüli balpartján a Bazsnicza-hegy tövében.

Némely helyen tisztán kivehető, így különösen az említett nagy árok 
torkában, hogy e kavics feküjét (a kettő határán limonitos vasas, homokos 
kérgekkel) szilárd, homokos agyag képezi, hasonló azokhoz a homokos 
agyag (LóczYnál tályag) rétegekhez, a melyek fedőjében többször ismétlőd
nek. Ez az agyagos homok közetlenűl a fillitre telepedett. A kavics között 
vízszintes helyzetű vékony, 1—3 d!m homokrétegek találhatók s ugyanezen 
nagy árok felső ágaiban is több helyen kétségtelenül megállapíthattam, 
hogy e kavics csakugyan a felső homokos agyag (az itteni köznyelven «máll», 
LóczY-nál tályag és homokos tályag) alatt fekszik.

E kavics vastagságát, a feltárt részek és a rajtok tett mérések alapján 
ítélve, minthogy egy-egy feltárt fal 10—12—26 *5/ magas, bátran SO^-re 
tehetjük. Minőségét tekintve, e kavicsban túlnyomóak a két-három ököl 
nagyságú, elég finom szemű, szürke és rozsdás szürke kvarczit-, valamint 
a fehér kvarczkavicsok s nem csekélyebb számmal a kvarczos-fillit görgete-

1 Geológiai és palaeontologiai tanulmányok Aradmegyéből. (Földtani Közlöny; 
1875. V. köt., 1—15. 11.)

2 Néhány Echinoida a Fehér-Körös-völgy neogén rétegeiből. (Termószetrajzi 
Füzetek, 1877. I. köt., 39—44. és 61—67. 11., V-ik tábla.)
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gek; de van közöttük számos lófej és borjúfej nagyságú szürke kvarczit, sőt 
kevesebb és sokkal kisebb gránit görgeteg is. Mindezek az anyagok, mint 
egykori ágyoknak még követhető nyomai mutatják, délnyugat felől a 
Hegyesnek a vízválasztón innen (delre eső) lejtőjéről érkezhettek. Fel
tűnő volt a túlnyomóan világosabb színű kavicsok között egy három ököl 
nagyságú szürkés fekete kvarczit kavics, melynek proveniencziáját nem 
tudtam eldönteni. A kőzet vékony csiszolatát dr. S c h a fa rzik  F e r e n c z  
kartársam volt szíves mikroszkóp alatt megvizsgálni s konstatálta, hogy az 
fekete kvarczit-pala. L óczy L ajos szíves közlése szerint ilyen görgetegek 
az ő területén vastag lerakódásokat képező óriáskavicsban is találhatók s a 
kőzet eredeti fekhelye, a hol némi relictumai máig is szálban találhatók, a 
Hegyes DDNy-i gerincze.

Trachit-anyag, tufa, vagy bármely a vulkáni kitörésre utaló termény 
e mediterránkavicsban még nem található s az alatta fekvő agyagos homok- 
bán sem. ügy látszik, hogy a felménes-kresztaménesi felső-mediterrán soro
zat ezzel a kavicscsal s a vele járó homokkal és az ezek feküjét képező agya
gos homokkal kezdődött s ekkor a kitörések még nem indultak volt meg.

b) Felső-m editerrán m ész, meszes tu fa  (helyenként homo
kos mész és homokos tufa). A kövülettartalmú rétegek mind Felménesen, 
mind Kresztaménesen igen korlátolt kiterjedésűek, de mégis sokkal jelenté
kenyebbek Felménesen, a hol egymástól távolabb eső pontokon is, helyen
ként elég tekintélyes relictumai maradtak meg. Némely helyütt egészen 
szabadon fekszenek a fölszínen, másut az andezit-tufa takaró alól bukkan
nak elő.

A rétegsorozatot tekintve, a melyben a feküjöket képező kavicsrétegek 
és a legfelső andezittufa nagyobb tömbjei között előfordulnak, különösen 
megjegyzendő, hogy kövületek csak azokban a mész, meszes homok és 
meszes tufa rétegekben találhatók, a melyek közetlenűl a kavicsréteg fölött 
fekszenek, míg a felsőbb a tufa tömbök telepéhez közeledő rétegekben 
kövületek (kivéve az alább említendő diatomacea-palát) már nem találhatók 
s ezeket a rétegeket itt is bízvást a tufákhoz sorozhatnók, a mint másutt 
az ily finomabb és durvább anyagú, majd finom palás (palla), majd durvább 
darás rétegeket, melyek a nagy tömbök s a breccsiás és lapillis pelit alatt 
fordulnak elő, rendesen a tufához szoktuk számítani. Feltűnő példával 
szolgálnak erre Felmónes, Kresztaménes, Kavna es Lugozó, a Brémia völgye, 
Szelistye és Klecsova környéke és Kujed völgyeinek déli végei, a hol a dur
vább trachittuíás dara s a finomabb és legfinomabb krétafehérségű «palla» 
rétegek még nem egy helyen megtalálhatók, de a kövületes rétegeknek 
semmi nyoma: azok vagy teljesen elmosattak, vagy a mélységben vannak, 
de sőt helyenként talán egyátalában nem léteztek.

A m. kir. fö ld tan i in téző t évi je len tése 1687-röl. O
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A rétegsorozat alkotását megvilágítják a következő adatok, melyek a 
íelmenesi föltárások egyik legtanulságosabb pontjának, a templom mellett 
északra eső hegyoldalnak rétegeit foglalják magukban, fölülről lefelé tartó 
sorrendben.

A szállás-tetőn és annak homlokán: kopáron kiálló kisebb-nagyobb 
andezit-tufa tömbök, melyek között fél- és egyakós hordó nagy
ságúak is találhatók.

I0‘0 mj  fölfelé mind durvább és durvább lapillikkel telt tufaróteg.
4‘0 m] két igen durva homokróteg (helyesebben trachit-dara) lapilli- 

vel, melyek között finomabb homokos-agyagos réteg látható. 
E bét réteg fölsőbbike szilárdabb az alsónál s helyenként erkély- 
szerűen kinyúlik; tisztán EK-re dől 22°-kal.

12'0 mj  kékes-vöröses, igen halavány (inkább fakó) ibolyaszínű, finom, 
homokos agyag, melynek középtáján vékony, homokos réteg lát
ható, közbe-közbe sok helyen apró homok-gumók és majd lencse
szerű, majd egészen határozatlanúl elmosódó, kissé durvább ho
mokos foltocskák és rétegecskék.

8'0 ,nj  sárgás-szürke homokos agyag, mely közbe-közbe zónásan fakó- 
ibolyaszínű rétegekkel és 10—60 cl/m vastagságú, szilárdabb ho
mokrétegekkel váltakozik, s legfelső rétegében a homokos-agyag 
kénsárga színűévé válik.

Ezek képezik ama felső, kövületnólkuli rétegeket, melyek kőzettani sa
játságaiknál s telepedósölmél fogva voltaképen a tufákhoz sorozhatok. Alat
tuk következnek ama kövülettartalmú rétegek, melyek a felső-mediterrán 
faunát rejtik magukban s a következő anyagokból állanak:

o o ml  szilárd mészpad, — 0-40 mj meszes tufa.
2-00 (( « « 0-60 « ((
2-50 « « « 0-20 « « «
1-00 « « « 0-30 « « fl
1-80 (( « « 3 00 « « «
1-35 « « <( 0-50 « « «
1-90 » « « 1-50 « « ((

E közel 18 mj  vastagságú, néhol homokos mészpadokkal váltakozó me
szes es gyakran homokos tufarétegekből álló rétegsorozat legalsó tagja ré
szint a templom fölötti kis domb (temetődomb) fillitjén fekszik, részint pedig 
valamivel lentebb Ny-felé a fentebb említett kavicsrétegek fedőjét képezi. 
Valamennyiben igen számos kövület található, az alsóbb rétegekben nagy 
osztrigák (íőkóp Ostrea lamellosa, Bnoooni), Pectunculus pilosus, Lin. nagy 
példányai, számos pecten és egyéb kagylók és csigák valamint clypeasfcerek 
és scutellák szép, héjas példányai.

A mészpadok rendesen szilárdabbak a közbülső meszes és homokos
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tufa-rétegeknél s ennélfogva a rétegek feje mintegy kikopva a lágyabb kör
nyezetből, mereven áll ki a falú völgye felé fordulva. Dőlésök iránya követ
kezetesen s a fölöttük következő kövülettelen rétegekével megegyezően EK-i, 
20—22° lejtéssel.

Ezek a rétegek K-re esnek ama vetődéstől, mely a templom alatti 
árokban, mint L óczy is említi (id. h. 10 1.), 10—12 szintájkülönbséget
hozott létre s oly éles, hogy a felső homokos agyag (tályag *) rétegek alig egy 
tized méternyi vastagon szenvedtek csekély zuzódást a vetődés síkján. E ve
tődés ma is jól kivehető, iránya egyenesen északfelé tart s az árok hajtásban 
a tetőig tisztán követhető. Az árok fenekén a fillit, mely szintén részt vett a 
vetődésben, 4 mj  magasan föl van tárva; fölötte a kavics alatti agyagos homok 
egy kiékiilő részlete s e fölött a kavics-homok rétegek láthatók. A zúzódott 
fillit törmelékei 16 vastag rétegben húzódnak a vetődés síkja alatt. A ve
tődésen túl eső mészpadok ENy-ra dőlnek 20°-kal. Ezen a vetődésen kívül 
a felménesi völgy jobb partján még 5—6 kisebb diszlokácziót lehet föl
ismerni, a melyek azonban jelentékenyebb színtájkiilönbségeket nem hoz
tak létre.

A felménesi völgy jobb partján e mész és tufás rétegek, ha apróbb nyo
maikat is tekintetbe vesszük, csaknem másfél kilométer hosszan elnyúlnak 
az igen keskeny és hosszú község középrészétől az uradalmi épületekig, de 
legszebb föltárásai a templom mögött K-re eső mély vízmosástól lefelé az 
uradalmi épületeken fölül s a kis erdő alatt kiemelkedő fillit dombig húzód
nak a hegyoldalban. A völgy balpartján a templommal szembe eső nagy- 
háromágú árok s az imént említett fillitdombbal szembe eső hosszú árok kö
zött találhatók homokos mészpadjai, melyekből nehány szép echinida került, 
míg a csigáknak és kagylóknak csupán a kőmagvai fordúlnak elő. A völgy 
balpartján a községen fölül húzódó erdőben több kisebb folt jelzi e rétegeket; 
legmagasabb előfordulásuk DK-re a Bazsnicza-tető és a Mugulitza-hegv kö
zötti hajlásban, a hol a filliten, a völgy feneke fölött mintegy 120 m/-nyim  
még kövületes meszes tufák találhatók. Kétségkívül ezzel a folttal kapcsola
tos a falu völgye felé lejtő — emettől a mediterrán rétegeket befedő andezit
tufa torlaszokkal elválasztott — Págyin nevű hegyoldal, a hol Gardita 
Jouanndi és számos apró corbula társaságában a Pecten cristatus, B ro n n , 
félteknőjót találtam.

Kresztaménesen a szilárd mészpadok szintén a falu völgyének jobb 
partján, a templom mögött északra emelkedő hegylejtőn fordúlnak elő; a 
homokos tufás rétegek azonban mind kelet, mind nyűgöt felé elhúzódnak s 
homokos agyagos, mésztelen, de kövülettartalmú föltárásokkal, az andezit

* E homokos agyagot L óczy tályagnak nevezi, de az a név nem  alkalm azható 
reá, m ert a m észtartalom  egészen hiányzik belőle.
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tufa takaró alatt a Pareu-Osiezi közóptáján és torkában ismét találkoztam. 
(A Pareu-Osiezi az a nagyobb EK-i irányú mellékárok, mely a falu alatt jobb- 
kézfelől nyílik a kresztaménesi völgybe.)

E tág árok torkával szemben a völgy balpartján megtaláltam azt az 
érdekes föltárást, melyet legelőször Lóczy említett volt. Egy rendkívül gazdag 
osztriga-pad ez, melyben az O strea d ig ita lin a  teknői ezer meg ezer számra 
hevernek, köztük azonban más apróbb, kifehóredett héjú kövületek is talál
hatók. E föltárás a patak partjában, alig másfél méter magas s mindössze 
4—5 méter széles; közetlenűl a tövében a patak vize folyik s fedőjét apró 
kvarczkavics és termőföld képezi. A belőle gyűjtött kövületek a következők:

O strea d ig ita lin a , D ubois de Montp. ... ... rendkívül sok.
P ecten  substria tus, d’Orb.___ ___ ... ... ... gyakori.
G liam a au striaca , M. H örnes ; apró alakok ... igen gyakori.
Girce m in iina, Montagü ; (egy példány)... ... igen ritka.
A rc a  cfr. d ilu v ii , Lamarok; (egy példány)... ... igen ritka.
A rc a  lactea, Linné ... ... ... ... ... ... gyakori.
Trochus m ilia r is , B r o cc h i ... ... ... ... ... gyakori.
M onodonta A ra o n is , Basterot; . (egy töredék) igen ritka.
T u rrite lla  tu rris , Basterot ; (egy példány) ... igen ritka.
G erith ium  aff. scabrum , Olivi ... ... ... ... ritka.
Vermetus in tortus, Lamck. sp. ... ... _ _ ritka.
Vermetus, sp. ... ... ... ... ... ... ... ritka.
Lóczy ezeken kívül még vagy tíz fajt említ erről a helyről, a melyek

nek én nem találtam képviselőit, de viszont az ő jegyzékéből is hiányzik a 
Troclm s m ilia r is , melyből én nyolcz példányt gyűjtöttem. Az osztriga-pad 
csillámpadán fekszik s elég meglepő, hogy bár a patak vize folyvást mossa, 
egy része mindezideig megmaradt.

A kresztaménesi temető mellett nyíló észak-déli irányú tág árok, mely
nek torkánál a fillit (dőlése DK-re Í8°) mind a két oldalon több méter ma
gasan kiemelkedik, szintén kibukkannak a mediterrán rétegek a tufatakaró 
alól. Erről a helyről, melyet most bozót és a tetőről leszakadt tufa-omladékok 
borítanak, Lóczy (id. li. 7—8 1.) a következő rétegsort közli:

Vastag, szilárd trachittufa-rétegek.
1— 5‘0 mj  sárgás, kvarczhomokos tályag.

1 •() a mészkő, strombus, apró neriták, rákollók stb.
1 -ö a laza, sárgás homok, kissé márgás; pectenek és osztrigák.
2 ‘5 a ugyanaz, de palás és kövületek nélkül.
O'ö « szilárd vörös és szürke kvarcz-homokkő (meszes); trochus, 

scutella.
« világos sárgás, homokos tályag, egyes elmállott trachit dara

bokkal.
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07 « szilárd, kiálló, homokos, durva mészpad; bryozoák, nagy 
pectenek.

12'0 « szürke homokos tályag és homok, elmálló trachittal (?) a csillám- 
palán nyugszik.

Kresztaménes völgyének keleti részén az utolsó malom mellett, a hol 
a Vurva-csel-máre tövében a fillit nagy darabon kizárólagos uralomra jut, a, 
tetőt borító andezit-tufa alól messziről fehérlő meszes, de teljesen kövület- 
nélküli s magasra fölemelkedő rétegek és omladékáik láthatók, melyek tele 
vannak fillit-detritusszal. Ezek képezik keletfelé a mediterrán lerakódások 
legszélső határát, a mennyiben ezeket, mint a tufa alatt elterülő képződmé
nyeket még ide számíthatjuk.

A Vurvu-dozuluj déli lejtőjén, szintén előfordúl két kisebb folt, melyet 
anyaga után Ítélve még a mediterrán rétegekhez kell számítanunk.

Látni való ezekből, hogy Felmónes és Kresztaménes körűi a mediterrán 
rétegek kőzete és sorrendé nem egészen azonos, a mit azonban tisztán loká
lis körülménynek s a rétegek felépítéséhez megkívántaié anyagok különböző 
voltának s az itt és amott különböző mennyiségben rendelkezésre álló kész
letnek lehet tulajdonítani.

De kiveszszük a fentebbiekből azt is, hogy a mediterrán rétegek a fekii- 
jöket képező kavicson felül legott vulkáni terményekkel, tufa-anyagokkal 
keverednek s némi szünet, vagy legalább csekélyebb intenzitás a vulkáni 
erupeziókban látszólag csak azokban a közökben állott be, midőn a külön
böző vastagságú szilárd mészpadok lerakodtak; ámbár távolról sem állíthat
juk, hogy ezekben vulkáni tufa-anyagok elő nem fordulnának. A rétegek ilye
tén képződéséből tehát nem következtethetünk egyebet mint azt, hogy a 
vulkáni kitörések első fázisai közetlenűl a kavics lerakodása után indúltak 
meg s periodikusan ismétlődtek mindaddig, míg a tufák legfelső rétegét ké
pező nagyobb bombák is kiszórattak s végre a feltóduló láva-ár szerte nem 
folyt s megmerevedő tömege a vulkán kráterét is, — mely a mai Mugu- 
licza hegy ormán lehetett •—■ el nem zárta. Erre a következő szakaszok egyi
kében még visszatérünk.

Az összegyűjtött kövületek legnagyobbrészt Eelménesről valók, főképen 
a jobbparti magaslatoknak a templom mellett 800 méter hosszan elhúzódó 
oldalából, de ezenkívül a balpart nehány pontjáról s, az említett Lágy in nevű, 
a völgyfenék fölött mintegy 80 magas hajtásból. Kresztaménesen a bal
parti osztrigapadot kivéve, igen keveset gyűjtöttem, a minek oka az is volt, 
hogy a mészpadökban csak a Felménesen úgy is bővebben található fajok 
töredékei voltak találhatók.

Az eddigelé s előlegesen meghatározott kövületek jegyzéke, mely azon
ban a gyűjtemény anyagát még nem foglalja magában teljesen, a következő :
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VERTEBRATA.

Emlősök csontjaiból mindössze öt darab került, melyek közűi azonban 
csak egyet lehet biztosan meghatározni s ez egy Anchiterium jobb calcaneus- 
sza; a többi igen kicsiny, fogyatékos töredék. L óczy közlése, valamint fel
ménesi lakosok nyilatkozása szerint nehány évvel ezelőtt még számos lamna- 
fogat is lehetett a legalsó tufás mészpadok egyikében találni; míg az idén, a 
legfigyelmesebb keresés daczára sem tudtam egy kicsiny töredéknél többre 
szeld tenni.

GASTROPODA.

Trochus (Oxystele )patulus, Brocchi ___ . . . ...
— fanulum, Gmelin . — _ _
— sp. indet. ... ...........  ... ... _

Neritina, sp. indet. ... ...
Turritella Archimeclis, Brongniart. ... ... ...

— turns, Basterot ... ... ... _ _
— gradata, Menke. ... ... ... ... ...
— Riepeli, P artsch. ... ... ...
•— subangulata, BROccm. ... ... ... ...

Vermetus intortus, Lamarck; sp. _ ... _
— arenarius, Linné. — _ ... _ _
— sp. indet. _   ... __ ... —

Siliquaria angüina, Linné:. ... ... ... _ ...
Xcnophora Deshayesi, Michelotti. ... ... _
Natica műlepunctata, Lamarok. ... ... ... ...

— redempta, Michelotti. ... ... ... ...
— Josephinia, Bisso. — ... ... ... ...
— helicina, Brocchi. ... ... ... — —

Cerithium lignitarum, E ichwald. ... ... _ ...
— Duboisi, M. H örnesJ... — _ _
— crenatim, Brocchi. — — ... ...
-—• vulgatum, Bruguiére. ... ...  
— doliolum, Brocchi._ ... _ _ ...
— scabrum, Olivi. ... ... __ ... ...
— sp. indet. ... ... ... ... ... ... ...

Chenopus (Aporrhais) pes pelecani, P hilippi. ...
— — alatus, E ichwald   ...
•— — sp. indet. ................. .

Strombus coronatus, Defrance. _ ... ... ...

igen gyakori, 
ritka, 
ritka, 
igen ritka, 
igen gyakori, 
igen gyakori, 
ritka, 
igen ritka, 
igen ritka, 
igen gyakori, 
igen ritka, 
igen gyakori, 
igen ritka- 
gyakori, 
igen gyakori, 
gyakori, 
gyakori, 
ritka.
igen gyakori, 
igen gyakori, 
igen gyakori, 
ritka, 
igen ritka, 
igen ritka, 
ritka, 
ritka, 
ritka, 
igen ritka- 
igen gyakori.
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Strom bus B o n e lli, Brongniart. _ ___ * ritka.
C yp ra ea  ( A r ic ía )  L a n c ia e , Brusina. ___ „ .gyako ri.

— — sp. ... ... ... ... ... ritka.
F ieu la  con d ita , Bbongniart; sp. ... ... ... ... ritka.
B u ccin u m  ( E b u r n a ) B u rd ig a lin m n , Gbatel. ... igen ritka.

— ( T r i t ia )  R ost-kom i, P autsch. ... ... ritka.
— (?C yllen e)  ly ra tu m , Lamarck. __ ... igen ritka.

N a ssa  ( N io th a )  Schönni, B. H orn. et Auing. . __ gyakori. 
G olum bella  cfr. subu lta , Bellardi. ... ... ... igen ritka.
F u su s V alen den n esi, Gbatel. ... ... ... ... gyakori.

— rostra tus, Olivi. _ _ ... ... ... igen ritka.
F a sc io la r ia  T a rb e llia n a , Gratel. ... ... ... ... ritka.

— cfr. fim h ria ta , Brocchi. ... ... ... igen ritka.
P y ru la  ( M eló nyeri a )  cornu ta , Agassiz. (csupán

egy igen nagy kőbél: 107 X  IGO’%,)— igen ritka.
— ( T u d ic la )  ru sticu la , Bast. ... .......... . igen ritka.

M u rex  ( P h y lla n o tu s) H oern esi, d’Aancona ; (antea
M u rcx  Scclgwicki, Michtt ; apud M. H ör- 
nes). ... ... ... ... ... ... ... ... ritka.

— (B h in a c a n th a  / su b toru lariu s, l i. H orn et 
Auing. ; (antea M u rcx  branclaris, Lin. ; apud
M. H örnes.)„_ ... ... ... — ... ... ... igen ritka.

Valuta ra r isp in a , L amarok.._ ...   ... ... gyakori.
— cfr. ta u r in ia , Bonelli. ... ... ... ... igen ritka.
— cfr. I la u eri, M. H öiínes.... ... ... ... igen ritka.

M itra  cfr. fu s ifo rm is , Brocchi ... ... ... ... igen ritka.
— cfr. f/oniophora, Bellardi. __ ... ... igen ritka.

A n c illa r ia  g la n d ifo rm is , Lamarcic. ... ... ... gyakori.
G an ccllaria , sp. indet,... ... — ... ... — igen ritka.
Terebra fu sc a ta , Brocchi; cfr. var. B ujturense,

B. H orn. et Auinger__  ... ... .._ ... „ . igen ritka.
B leu ro tom a Jou an n eti, Des Moulins ... ... igen ritka.
P lm ro to m a  cfr. in term ed ia , Bronn. ... ... ... igen ritka.

— sp. indet. (aff. Heckeli, M. Hörnes.) igen ritka. 
Gonus cfr. (S tephanoconus)  S tachei, B. H orn. et

Auing ... ... ... ... ... ... ... ... igen ritka.
— cfr. D en drocon u s L o ro iss i, Iüeneb ... ritka.
— ( L ith ocon u s)  M erca ti, Brocchi. gyakori.
— — cfr. F u ch si, B. H orn. et Auing. ritka.
— — cfr. K a rre r i, B. H orn et Auing. igen ritka.
— — cfr. T ietzei, B. H orn. et Auing. igen ritka.
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Conus ( Leptocbnus)]Brezinae, E. H őén. et Auing. gyakori.
— (Ehizoconus) ponderósus, B r o c c h i. — gyakori.
— ( Ghelyconus) Vindobonensis, P a e t s c h . _ gyakori.

— fuscocingulatus, B e o n n —  ___ ... ritka.
— — cfr. Enzesfddensis, B. H őén. et Auing. igen ritka.
— pl. sp. indet. ___ ... ... ... ... ... ... igen ritka.

Pdngicula, sp. _ ... ... ... .. ... ... igen ritka.

LAMELLIBRAN CHIATA.

Ostrea digitalina, Dubois de Montp. ... ... ... igen gyakori.
— lamdlosa, Brocci-i i . ... __ — ... ... igen gyakori.
— cfr. crassismna, Lamarck. ... ... ... ... igen ritka.
-— cfr. cochlear, Poli. ... ... ... ... ... igen ritka.
— cfr. fimbriata, Grat. ... — ... ... ... igen ritka.

Anomia costata, Brocchi. _ ... ... ... ... gyakori.
Pecten elegáns, Andrzejowszki. ... ... ... ... igen gyakori.

— aduncus, E ichwald. __ ... ... ... gyakori.
•— latissimus, Brocchi. ... ... ... ... ... ritka.
■— Reussi, M. H öenes—_ ... ... ... ... igen ritka.
— substriatus. d’Orbigny. (sensu M. H öenes.) ritka.
— glória maris, du Bois de Montp. (sensu

H ilbert.) _ ... ... ...... . — — ritka.
•— sp. indet. (aff. Pecten Neumayri, P. Wolfi

et P. Kneri, H ilber.) ... ... ... ...■ ritka.
— Besseri, Andrzejowski ( =  P. Sievringen-

sis, F uchs ; sensu H ilber.) ... ... ... gyakori.
— sp. indet. (cfr. Leythajanus, Partsch.) ... ritka.

Mytilus afí.fuscus, M. Hörnes. ... ... ... ... igen ritka.
Lilhophagus (Lithodomus ), sp. indet. ... ... gyakori.
Pinna, sp. (kőmag töredéke.)... ... ... ... ... igen ritka.
Arca diluvii, Lamarck. ... ... ... ... ... gyakori.

— lactea, Linné—  ... ... ... ... ... ... ritka.
Pectunculus pilosus, L inné. ... ... ... ... gyakori.

— obtusatus, Partsch. ... ... ... gyakori.
Gardita Jouanneti, Basterot. — ... ... ... igen gyakori.

— Partschi, Goldfuss............ . — ... ... gyakori.
Chama austriaca, M. PIörnes. (kőmag.) ... ... igen ritka.

— gryphina, Lamarck.     ... ... ... igen ritka.
Lucina incrassata, Dub. de Montp. _ ... ... igen gyakori.

— cfr. mioceniea, Micht. (aff. globulosa, Desh.) gyakori.



L u c in a  colum bella, Lamarck__ ...     1  gyakori.
C ard im n  turonicum , Mayer. ... _ _ .. igen gyakori.

— sp. indet. (aff, prae-ech in a tu m , H ilber.) gyakori.
— m u lticosta tu m , Brocchi. ... ... _ ... gyakori.
— h ian s, Brocchi. (kőmagvak.) ... ... ritka.
— B u rd ig a lin u m ,L amauck(kőmag töredékek) igen ritka.

— aff. d iscrepan s. Basterot (hójtöredék.) igen ritka.
Iso ca rd ia  cor, Linné (kőmagvak.)... ... ... _ gyakori.
T apes vetu la , Basterot. (kőmagvak)... ... — ritka.

— B astero ti, Mayer. ... ... ... ... ... ... igen ritka.
Venus B u rd ig a len sis , Mayer. ... __ ... ... ritka.

— cfr. m u ltilam ella , Lamarck. ... ... ... igen ritka.
— cfr. p lic a ta , Gmelin. _ ... ... ... igen ritka.
— cfr. H a id in g e r i, M. H örnes. ... ........... igen ritka.
— B astero ti, Deshayes. ... — ... ... igen ritka.
— cfr. is la n d ico id es, Lamarck. ... ... ... ritka.
— D u ja r d in i, M. H örnes. ... ... ... ... ritka.

Gytherea L a m a rc k i, Agassiz__  ... __ ... ... gyakori.
D o s in ia  orb icu laris , Agassiz ... ... ... _ igen ritka.
T eliin a  lacunosa, Chemnitz. ... ... ..   ... gyakori.

— p la n a ta , L inné. ... ... ... ... ... ritka.
— serra ta , Renier...........   ... ... ... ... igen ritka.

G a r i ( P sa m m o b ia )  cfr. L a b o rd e i, Bast, (kőmag
vak.) ... ... ...   ... — ... ... igen ritka.

Sólen , sp. (kőmagvak töredékei.) ... ... ... ... ritka.
G lyc im eris  ( P a n o p a ea )  M en a rd i, Deshayes. ... igen gyakori. 
P h o la d o m ya  a lp in a , Matheron. ... ... ... igen ritka.
G orbula ca r in a ta , Dujardin. ... ... ... ... — igen gyakori.

— g ibba , Olivi. ... ... ... ... ... ... gyakori.
— sp. indet. ... ... ... ... ... ... ... ritka.

N eaerea cu sp ida ta , Olivi. ... ... ... ... ... igen ritka.
G astrochaena, sp. indet__  ... ... ... _ _ gyakori.

ECHINOIDEA.

C lypeaster in term edius, Des Moulins. ... _ ritka.
— sp. indet. ... ... —   ... ... ... ritka.

S cu tella  V indobonensis, Laube.... ... ... ... ritka.
— sp. indet. ... ... — ... ___ ... ... igen ritka.

Seh izaster  cfr. K a rre r i, Laube. ... ... _ _ ritka.
— sp. indet__ _ ... ... _ ... ... igen ritka.

E ch in u s, sp__  _ ... ... _ ... ... ... igen ritka.

F E L V É T E L I JELE N T ÉS.
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ANTHOZOA.

Porites, s p .  —  —  —  —  —  —  -

Faviat, sp. ___ ___ ... — ...
Astrea crenulata, Goldfuss. _ ... ..
Heliastraea Beussana. M. Edw. et H aime,...

... igen ritka, 
ritka.

—_ igen ritka. 
-  ritka.

FOEAMINIFEliA.

Alveolina meló, (Fioht. et Molt) d’Oeb. ... ... igen gyakori.
■— Hemeri, b’Obbigny. ... ... ... ... gyakori.

Amphistegina Haueri, d’Obb._ — ... ... ... gyakori.
— cfr. mamillata, d’Oeb.... ... — ritka.

Heterostegina simplex, d’Oeb.... ... _ ... _ igen ritka.

Miként e meglehetős bő jegyzékből látható, Felménes faunája a fajok 
számára nézve a szobbi faunát megközelíti, de sőt — az eddig még megha
tározatlan példányokkal együtt — talán el is éri. A fentebb kimutatott 
145 faj túlnyomó részét a csigák (70 faj) s a kagylók (59 faj) képezik; de 
sajnos, hogy közöttük számos fajnak csak kőmagvak és kőbelek alakjában 
akad nehány képviselője s átalában fele részök sincs egészen kifogástalan 
állapotban. A kalczinálódott héjak többnyire szerfölött törékenyek s a leg- 
gyöngédebb érintésre szétmorzsálódnak. Valamennyi kövületek rendén leg
épebb még az echinoideák nehány példánya, csakhogy ezeknek meg a 
száma igen csekély. Alkalmilag e faunát s némely érdekesebb faját tüzete
sebben meg fogom ismertetni.

4. P iro x é n -a n d e z i t  (hipersztén-andezit és liipersztén-augit-ande- 
zit) és ennek, tu fá i. A Fehér-Köröstől délre a Csiger- és a Bököny-pa- 
tak közén elterülő dombos vidék geológiai alkotásában a filliten s a pontusi 
emelet képződményein kívül az andezit-tufák játszanak legnagyobb szerepet. 
De míg a fillit kizáróan a legdélibb részre (Felménes és Kresztaménes kör
nyékére) szorítkozik, a hol tömegei magasra fölemelkednek, s míg a pontusi 
homok a középponti részen (Kujed és Járkos határában) válik uralkodóvá, 
altalaját képezvén a fölszini, nálánál sokkal vékonyabb diluviális agyagnak, 
az andezit-tufa e kettő közötti déliebb részen Vaszojától (illetőleg Klecsová- 
tól és Szelistyétől) Kresztaménest és Felménest közrefogva északnyugot felé 
húzódik Kujed déli határán és Kavna község völgyein át csaknem egészen 
Lugozóig. (Megjegyzem mellékesen, hogy az apateleki Mokra-Rákóczy-hegy 
melynek tufája DK-feló Silingyián túl nem mutatható ki, e zónába nincsen 
bele értve.)
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E tufák a szóban levő területen legnagyobbrészt közetlenűl az alap
hegységet képező filliten fekszenek: Felménes és Kresztaménes határában 
nagyobb részben a fillitet, kisebb részben a mediterrán rétegeket födik; a 
Kavnától délre eső Ií—Ny-i irányú Brémia völgyében,* de csak kicsiny terü
leten, a kvarczit-liomokkő s a helyenként erre telepedett dolomitos mészkő 
és kristályos szemcsés dolomit képezi a tufák feküjét s még ennél is jóval 
kisebb terület a Kis-Brémia-völgyben az, a hol az andezit-tufa a kvarczit- 
homokkővel érintkezik s azt részben el is födi.

a) Piroxén-cvndezit kitörés. A vulkáni kitörés anyaga, szálban 
álló nanyobb tömegben csak egy helyen fordul elő, a felménesi Mugulicza-hegy 
ormán (394 mj), melyet óriási, 20—25 akós hordók nagyságát elérő salakos, 
likacsos és tömött anyagú tömbök koronáznak; az orom töve körül leeresz
kedő lejtőkön, közelebb és távolabb, likacsos-salakos darabok és nagy tömbök 
lépten-nyomon találhatók, kisebb-nagyobb salakdarabok pedig az oromtól 
még 1—2 kilométer távolságban is, helyenként elég sűrűén fordulnak elő. 
Kétségtelennek tartom ezek szerint, hogy e vidék vulkánja a mai Mugulicza 
volt, a mit megerősít az a körülmény is, hogy tőle ENy-ra és DNy-ra egy- 
egy láva-ár tekintélyes nyomaival találkoztam. ENy-íelé Kavna község két 
nagy völgyén hatolt keresztül a láva-áradat. Folyásának irányát a mai 
völgyek harántúl (Ny—DNy-felé) metszik át. A felső (délibb és tágabb) 
völgyben a patak medrében s a jobb partján vannak feltárva a láva-áradat 
maradványai: a mederben kibukkanó darabokat vízszintes repedések hatják 
át, minek következtében hasonló táblás elválás mutatkozik bennök, mint a 
Badacsony keleti, meredek lejtőjének bazaltjában. E táblák tisztán K-re dől
nek 15—18° lejtéssel. Kissé lejebb jobbkézfelől, a hegyoldalban 15—20 mj  
magas, festői szépségű láva-sziklák láthatók, melyeknek lerepedezett és 
legördült óriás darabjai, a patak-völgyben torlaszokat képeznek. A kavnai 
alsó (északi s valamivel kisebb) völgyben mintegy 50 négyszögméter terüle
ten láthatók a láva-ár maradványai egymás mellett álló s összetartozó, de 
szétrepedezett s összezsúfolt óriás sziklák alakjában. E láva-maradványokat 
mind a két völgyben tufa és nagy andezit-tömbök borítják, a déli völgyben 
alatta lágy tajtköves, iszapos pelit s ez alatt 1—2—3 mélyen kékes
zöldes, agyagos palla-rétegek vannak föltárva.

DNy-felé Kresztaménes völgyének két haránt árkában bukkan fölszínre 
a láva-ár maradék, mely már mállásnak indult s megrepedezett ugyan, de 
még összefüggő kompakt tömegeket alkot. A lávarétegek környezetében itt, ép 
úgy mint Kavnán, kisebb-nagyobb likacsos salak-tömbök is találhatók.

* V. ö. L óczy L ajos m últ évi jelentésében, az id. helyen, a  103. lapon.
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b) A n dezit tufa, petites, breccsiás, tufatöm bös rétegei. 
A tufa-rétegek, mint a Fehér Körös völgyében mindenütt, itt is szerfölött vál
tozatosak. Legvastagabb rétegeik K-felé a Vurvu-Jalovini és a Gyalu-Pestyere 
(a térképen Cietresiu) lejtőin fordulnak elő, a hol a pelites, KDK-felé lejtő 
rétegek csaknem a hegy ormától le a völgy fenekéig igen sűrűn tele vannak 
hintve apró, dió és mogyoró nagyságú, breccsiát képező, éles, szögletes lapillivel; 
közbe azonban nagyobb, itt-ott akósbordók nagyságával vetekedő bombák is 
találhatók. E terület a kitörés fészkétől keletre esik s úgy látszik, hogy ama 
mélyebb pala, homok, durva és szilárdabb homokos agyagrétegek, a melyek 
Felménesen 34 mj  vastag komplexust alkotnak, itt nem oly vastagok, s he
lyenként elő sem fordulnak.

Ezen a tájon a tufa mindenütt a filliten fekszik, mely a völgyekben s 
a hegyoldalakban kevés kivétellel mindenütt kibukkan alóla. A Vurvu-Cietre- 
siu s a tőle DDNy-ra eső 403 mj  magas csúcs között E-ra, a Vurvu-Jalovini 
felé kanyarodó gerinczen a tufa maradékai már csak kicsiny kalapokat ké
peznek a magasra fölemelkedő fillit tetején.

A térképen Vurvu-Cietresiu-nek nevezett, 534 ”/  magas begyet, mely 
a Vurvu-Jalovini (496 mj)  tőszomszédságában DK-felé húzódik, a pásztorok 
itt Gyalu-Pestyere-nek nevezik, kétségkívül ama kis barlangocska után, mely 
E-felé kiszögellő lejtőjén, a völgy fenekétől mintegy 30 mj  magasban nyűik 
a tufában. E barlangocska, helyesebben csak odú szája E-felé tekint, magas
sága 2 ®y, szélessége 10 mJ, mélysége pedig 10-5 ™/. Létrejöttét nem lehet 
egyébnek mint mállásnak és lassú omladozásnak tulajdonítani, melyet időn
ként talán mesterségesen is elősegítettek, annál is inkább, mert (minthogy a 
délre eső hegyoldalak igen meredekek, az északra eső dombok pedig kopá
rak) a kecske- és birkanyájnak nagyon jó delelő helyéül, rossz időjárás idején 
pedig menedékéül is szolgál.

A tufának alsó pala-rétegei több helyütt 3—15™/ magasan fel vannak 
tárva. A finom fehér, krétaszerü, de sohasem meszes rétegek, 10—30 
vastagok s legtöbbnyire 2—60 cjm vastagságú szürke, homokos, darás réte
gekkel váltakoznak. Dőlésük iránya és foka csaknem minden föltárásban 
más és más. így példáúl a kresztaménesi völgy jobb partján a pala-rétegek 
az egyik helyen EK-re dőlnek 51 °-kal, a másikon ENy-ra 8°-kal, a felmé- 
nesi Valye-Kakovicza torkában (ez a Valye-Nyamczulujnak nevezett völgy- 
alsó része) EK-i dőlés 14°-kal; a kavnai (alsó,.kisebb) falu völgyében a palla 
fal tövében fakadó forrásnál, a rétegek ENy-ra dőlnek 25°-kal, itt növény
maradványok töredékei íordúlnak bennök elő.

A breccsiás s helyenként konglomérátos tufa, melynek legfelső rétegei
ben vannak a legnagyobb rögek és tömbök, kétségtelenül mindenütt az egész 
területen víz alatt rakódott le. Eétegzése a legtöbb helyen igen tisztán kive
hető. A mediterrán mészen konkordánsan fekszik s ennek több helyen föl
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ismerhető diszlokáczióiban is teljesen osztozik; a íilliten hol konkordáns, hol 
pedig merőben diszkordáns a helyezkedése; a tetőkön többnyire konkordáns, 
a völgyekben mindig diszkordáns.

Felménes környékétől K-re, a Bököny patakon túl az andezit tufák 
még szintén nagykiterjedésű és magasra fölemelkedő tömegeket alkotnak, de 
azt tartom, hogy ezek nem a Mugulicza kráteréből, hanem — bár körülbelül 
egyidejű — de más kitörési fészkekből kerültek ki. E kitörési pontok egyike 
vagy maga a Kiszindia, Kakaró és Almás között emelkedő 643 mj  magas 
Magúra, melyet az idén már nem tekinthettem meg, vagy a tőle D-re, 
DNy-ra és ENy-ra eső s nálánál alacsonyabb kúpok valamelyike. A Buttyin- 
felé tekintő s hozzá is tartozó «La Barda» hegyrész lejtőjén a Valye-Groase 
közelében már az idén spongiaszerű, likacsos, rendkívül szívós, téglavörös 
színű salak darabokat találtam, melyek a kitörés fészkének közelségére 
utalnak.

A jelen évi terűlet kitörésbeli anyaga a Bököny pataktól, mind Ny-ra, 
mind pedig keletre, ugyanabba a piroxén-andezit típusba tartozik, a melybe 
a megelőző két éviek tartoztak. A jelen évi területen gyűjtött, legnagyobb
részt a tufa rétegek tömbjeiből lerepesztett kőzetekből tizenkét példánynak 
vékony csiszolatát Dr. S c íia fa r zik  F er en c z  kartársam volt szíves mik
roszkóp alatt tüzetesebben megvizsgálni s róluk a következő megjegyzése
ket közli:

«A kőzetek többnyire feketéssziirkék, tömöttek. Bitkább közöttük a 
galambszürke színű (Felmónes, a Págyin hegyoldalban, de egyebütt is), vagy 
a likacsos szövetű (Felménes, a Mugulicza-hegy ormának kitörésbeli töme
géből.) Ez utóbbinak likacsaiban fehér vasvirág (aragonit) látható, mint 
másodképződésű ásvány.

((Valamennyiben láthatunk mint porürosan kiválott elegyrészeket : 
középnagyságú plagioklaszokat és sötét piroxónszemeket, ez utóbbiakat aman
nál mindig kisebb számban.

((Mikroszkóp alatt jellemző valamennyire a hasonló alkotású alapanyag. 
Színtelen vagy barnás izotrop üveges bázisban ugyanis kis plagioklász, 
augit és magnetit mikrokristálykákat veszünk észre, a melyek elrendezésük 
által gyakran a lávákra olyan jellemző, folyós szövet rajzait idézték, elő. Az 
alapanyag mikrolitjairól megjegyzendő, hogy az augitokat erősen ferde, a pla- 
gioklászokat pedig sok esetben csekély extinkczió jellemzi, úgy hogy ez 
utóbbiak közt a plagioklász sorozat savasabb tagjai is képviselve vannak.

«A porfirosan kiválott elegyrészek közül mindenekelőtt a bázisos pla- 
gioklászt kell megemlítenem, mint olyant, mely egyik példányból sem hiány
zik. Extinctiójának nagy szöge a plagioklász sorozat legbázisosabb tagjaira 
mutat (Anorthit-Bytownit). Mellette, habár mennyiségre olykor csak aláren
delve találjuk mint társelegyrészt, a piroxént, a mely mind a két változatú
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bán, mint rombos hiperszthón és mint egyhajlású augit kifejlődött. A rom- 
bos változata az, mely kőzeteinkben uralkodó, míg az augit nem konstatál
ható mindenütt. Az augit oo i? oo szerint képez ikreket.#

A részletes meghatározás eredményeit dr. Schafarzik a következő so
rozatban állítja össze :
1. Felménes (Muguliczaorma). Hipersztén-andezit, augit-mikrolitos alapanyag.
2. — (Jovanovurcz lejtője). « « « « «
3. — (falu völgye). Hipersztén-augit-andezit « «
4. — (Págyin töve). « « « « «
5. — (pareu Nyámcz). Andezit, kevés hiperszten és « «
6. Kresztaménes (2-ik harántárok, tufatömb). Hiperszt.-and. « «
7. — (3-ik harántárok, lávaár). « « « «
8. Kavna (falu völgye) « « « «
9. Klecsova (423®^-es tető). Hipersztén-augit-andezit « «
10. Szelistye és Klecsova között. « « « « «
11. Kiszindia és Pajosóny között. « « « « «
12. Buttyin (La Barda, a Yurvu-Sugoitól északra). Andezit, kevés hipersztén-

nel, augit-mikrolitos - alapanyag.

c) D iatom acea-pala . A tufák alsó rétegeivel kapcsolatban kell 
megemlítenem azt a diatomacea-pala réteget, mely Felménesen a falu völgyé
nek felső részében, de még a községben, a kevésbbé durva tufa rétegek között 
íordúl elő, a jobb parton.

A kibukkanás alig két méter széles s rétege mindössze 40 vastag
ságú lehet, de ez sem mindenütt egyenletes, alsó és felső része szürkés, ho
mokos változatba megy át s csupán középtáján található ama hófehér, 
vékony lemezekre széthulló, szerfelett törékeny és morzsalékony réteg, mely 
telides tele van mikroszkopikus diatomaceák kova-pánczéljaival. Spongia- 
tűk és diatomaceák egyébiránt nem csupán a felmenesi diatomacea-palában, 
hanem az összes föltárások mélyebb és finomabb tufa rétegeinek, lígynevezett 
pala-rétegeiben is találhatók.

5. S z á rm á tk o r i  ré te g e k . (Cerithium-mész.) Azokon a helyeken, 
a hol a felső-mediterránkor mész és meszes tufás lerakódásai előíordúlnak, 
szármátkori lerakódások nem találhatók. A Bököny pataktól nyugotra csu
pán Kujed, Buttyin és Kiszindia határos völgyében bukkan fölszinre a ceri
thium-mész. Buttyin határában a Gyálu-Bulus alatt a Valye-Klecsova és a 
Valye-Mika nevű völgyek lejtőin, a hol andezit tufán fekszik s részben 
pontusi homokkal van elfödve. A Valye-Klecsovában a cerithium-mész 
szélét kisebb lokális vetődés következtében egyenes ENy—DK irányú törés 
határolja. E rétegek helyenként igen kavicsosak, de cerithiumok kőbelei és
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elég jó lenyomatai találhatók bennük. Dőlésök iránya kissé változó, a külön
ben sem nagy területen a következő két különböző irányt jegyeztem fö l: a 
a Gyalu-Csiaka és a Gyalu-Bulus között a Valye-Klecsova-ban D-re, 
30—30°-kal, a Valye-miká-ban DDNy-ra 20°-kal.

Ivujed völgyeinek déli részén a térképen «Valye-Kujezd» és «Valye-di 
Cuiedi) nevekkel jelzett völgy s a Valye-máre közötti dombháton, valamint 
e két völgy lejtőin találhatók a cerithium-mésznek andezittufán fekvő s 
részben pontusi homokkal és diluviális agyaggal borított közel háromnegyed 
kilométer szélesen ki-kibukkanó kavicsos rétegei, melyek némely helyütt 
annyira elmállottak, hogy belőlük csupán az apró, alig összetartó, vagy egé
szen szétomlott kavics maradt meg.

A Buttyini «La Barda» nevű lejtőn a Petrinyásza-hegy mellett, az 
okörkút * fölött a ceritbium-mész spongiaszerű kilúgozott rétegei bukkannak 
felszínre (dőlésök K-re 16°-kal) igen számos, bár kevés fajból álló, szép kö
vületekkel. Fölebb a cerithium-mósz rétegei igen meg vannak zavarva, 
helyenként apró kavicspadokból állanak, melyeknek dőlése kis távolságban 
egymástól feltűnően különböző (ÉNy-ra 18°, ÉK-re 16°, KÉK-re 20°); ben- 
nök apró cerithiumok találhatók s a kavics között andezitdarabkák is for
dulnak elő. E kavicsos padok fölött végül igen tömör szürke mész követke
zik, melyben cerithiumokon és cardiumokon kívül különösen sok modiola 
található. E rétegek a «La Barda» egész lejtőjén andezit-tufán fekszenek s 
takarójukat 1—3 llj  okkersárga agyag és nyirok képezi.

A cerithium-mész kibukkanásának legkeletibb pontját, melyet az idén 
megfigyeltem, Kakaró község felső szélén a Fehér-Körösnek csaknem a part
jáig érő andezit-tufa lejtőn elterülő meszpadok képezik.

6. P o n tu s i  e m e le t. A Fehér-Körös (észak felől), a Csiger (nyugat 
felől) s a Bökény patak (kelet felől) közé eső dombvidéken a legfelső réteget 
képező diluviális agyagon kívül legnagyobb szerep jutott a pontusi kor kép
ződményeinek. De míg az északi széleken kevés helyen vannak föltárva s ha 
vannak is, csak a felső homok és kavics rétegek bukkannak ki a fehór-kö- 
rös-menti terraszok tövében és közelében, a területnek középponti (Kujed és 
•Járkos körüli) és keleti (Buttyin határabeli), valamint nyugoti szegélyén Si- 
lingyia, Lugozó és Kavna völgyeiben mély árkok, völgyek és vízmosások tár
ják föl, helyenként a mélyebb (márga) rétegeiket is.

* E kút (Funtana-bojilor) a cerithium-méez tövében van s kétségkívül belőle 
fakad. Télen a buttyiniak összevágó állítása szerint feltűnő meleg a vize s a belőle 
eredő patak soha sem fagy b e ; nyáron ellenben iigy látszik néha melegebb a leve
gőnél. így például 1886 aug. 26-ikán reggel 9 órakor a levegő hőfoka 24°C, a vize 
18 '5°0 ; 1887 aug. 22-ikón reggel 8 órakor a levegő hőfoka volt 17-5°C, a vize 
18'75°0; ugyanaznap délután, felhős, kissé csepergős időben, a levegő 15°C, a víz 18'75°C.
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Anyagukat legalant kevéssé meszes és homokos márga, fölötte kissé 
agyagos, néhol iszapos homok, szürke és rozsdasárga homok, e delibb részén 
kevés és apró kavics s legfölül tóglavörös színű, apró kvarczkavicsos durva 
homok szolgáltatják. Rétegeik, ha csak lokális, csekélyebb diszlokácziók meg 
nem zavarták, rendesen háborítatlan vízszintes helyzetben találhatók.

Legmélyebb, 10—15 m/  vastag föltárásaik Kujed völgyének középré
szén fordúlnak elő, a hol azonban fekürétegeik még nem jutnak a fölszínre. 
Ugyanezen völgyek felső (délibb) részén cerithium-mészen és andezit-tufán 
fekszenek. A nyugoti szegélyen Ivavna, Lugozó és Silingyia határában szin
tén a tufa képezi feküjüket.

Kövület a pontusi rétegekben kevés található s a mi előfordul is, nem 
a legjobb állapotú, mert legtöbbnyire csak töredékek, lenyomatok és kőmag
vak gyűjthetők, míg épebb héjas példányok igen ritkán fordúlnak elő. Leg
több kövület lenyomata és kőmagja található Silingyián a helység eszak- 
nyugoti részen, a hol, a szőlők alatti, nagy vízmosásoktól megszaggatott 
árok két pontján, az andezit-tufás, kissé agyagos homokrétegből a követ
kező, a pontusi emelet magasabb színtájára valló kövületek lenyomatait 
gyűjtöttem:

Congeria balatonira, Pabtsch (típusos példányok).
— cfr. triangularis, Pabtsch.
-— simplcx, B a b b o t .

Dreissenomya cfr. Schröckingeri, F uchs.
Ggrdiwm cfr. banaticum, F uchs.
Melanopis M artiniana, Fékus.

— cfr. pygmaea, Pabtsch.
Lugozó és Kavna között a terrasz-szélek magasan föltárt pontusi agya

gos homokból állanak. E terraszlejtők egyikében (a Pareu-lu-János mel
lett) az országút fölött 8— 10 -nyíre agyagos homokban számos apró 
spongia-tű található, részint egyenként, az egész k. b. 3 mf  -rés rétegben 
elszórva, részint pedig picziny csomókba összehalmozódva. E spongiás 
homokban cypris-héjak is találhatók, a fedőjét képező, kissé agyagosabb ré
tegből pedig a

Congeria aff. lladmanesti, Fuchs. 
aff. auricularis, F uchs.

Cardium aff. Penslii, F uchs.
—  aff. Rothi, H alav.
— nov. sp. indet.

fajokat gyűjtöttem, de a congeriák héja mind fogyatékos, a cardiumokból 
pedig csupán lenyomatok és kőmagvak kerültek elő, a melyeken csak itt-ott 
maradt a héj némi töredéke.

Kujed egyik völgyében (a Yalye-Dompeli balpartján) a völgy feneke-

(251
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hez közel kibukkanó márgás (meszes) homok-rétegből apró cardiumók töre
dékeivel a Melanopsis Bonéi, Fébüs. néhány példányát gyűjtöttem. De 
ezzel, ha csak később ujabbi vízmosások kedvezőbb kövületes helyeket nem 
tárnak fel, a szóban lévő terület kövületeinek névsorát jóformán ki is me
rítettem.

A Bököny pataktól K-re a Fehér-Körös balpartján Almásnál és Al- 
Csillnél a diluviális terraszok szélén és mélyebb vízmedreiben bukkannak ki 
a pontusi márgarétegek. Az almási patak ama feltárásában, mely a köz
ség templomától föl- és lefelé látható, számos cypris-hej fordul elő, de egyéb 
kövületet ezideig nem találtam benne.

7. D ilu v iá lis  k a v ic s -  és a g y ag -ré teg ek . A vidék geológiai 
alkotásában mind a kétféle képződmény jellemző szerepet játszik: az óriás 
kavics a Hegyes-Dróesa tövében, a normális kavics a dombhát távolabbi ré
szén, de nagy területet egyik sem foglal e l; e kavicsok csak foltonként 
elszórva jelennek meg. Merő ellentéte ennek a fedőjöket képező diluviális, 
sárga babérczes agyag, mely a dombhátakat szélesen elborítja s a hol a 
pontusi rétegek hiányzanak, mint a kopár andezit-tufák takarója, a vidék 
gazdasági életének egyik főfontosságú anyaga.

a) D ilu v iá lis  k a v ic so k : norm ális kavics és óriás k a 
vics. A Csiger és a Bököny patak közén kétféle diluviális kavics fordúl elő : 
normális nagyságú és énnél részben sokkal nagyobb görgetegekből álló óriás 
kavics. Képződésük és lerakódásuk jóformán egykorú, mind a kettő a dilu- 
vium régebbi időszakának maradványa. Anyaguk lényegében véve szintén 
azonos s csupán abban mutatkozik különbség, hogy némely kőzetből az 
egyikben több, a másikban kevesebb ; az egyikben kisebb, a másikban na
gyobb görgetegek fordulnak elő. A normális kavics a területnek főképen 
északi, a Hegyes-Dróesa gerinczétől távolabb eső, tehát a vidék alacsonyabb 
részén van elterjedve a Fehér-Körös partját beszegő terrasz-kibukkanásokig, 
de helylyel-közzel a délibb részeken is megtalálható; az óriás kavics ellenben 
kizáróan a déliebb, tehát a gerinezhez közelebb eső részekre szorítkozik.

Telepedésöket tekintve, feküjökűl a területnek valamennyi náluknál 
régiebb kőzete szerepel, a legrégibb fillittől kezdve a legifjabb pontusi homok 
rétegekig. Legkevesebb kavics maradt meg a középponti vagyis Kujed körüli 
részen a 180—250 magasságú területen ; ellenben a mint a térszín s ille
tőleg a terraszok lejtője a 180 7nj -nél alacsonyabbá válik, a kavics (t. i. a nor
mális kavics) mennyisége is K-, Ny- és É-felé azonnal emelkedik: a Bököny 
patak, a Csiger s a Fehér-Körös felé lejtő részeken egyaránt.

Elterjedését tekintve Silingyián egy helyütt andezittufán, továbbá isza
pos, andezitkavicsos, kövülettartalmú pontusi lerakódáson és tiszta, szürkés

6A m . kir. fö ld tani in téze t évi je len tése 1887-röI.
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magnetit szemecskés pontusi homokon fekszik; Lugozón pontusi márga, 
agyagos homok és vörösbarna pontusi homok képezi a feküjét; Kavnán 
andezittufa és pontusi homok; Hódos és Járkos határában pontusi homok; 
Kujednek közép és északi táján vörösbarna és szürke pontusi homok, a 
Yálye-Kujed egy melyebb részén cerithium-mész; Buttyin felé kizáróan 
pontusi homok: Felménesen pedig trachittufa, fillit és mediterránkori me
szes kövületes rétegek, míg Kresztaménesnek a Csiger felé lejtő részén, bár 
igen csekély mennyiségben,, fillit és andezittufa képezik a fekü rétegeit. 
E  normális kavics anyagát túlnyomóan fehér kvarcz és szürke kvarczit- 
homokkő képezi, de helyenként számos többé-kevésbbé megkopott és legör
getett andezit, mállótt gránit, kvarczos fillit és szürke aprószemű (keményebb) 
kvarczitdarabok képezik, a melyek dió és alma vagy egy, két és három ököl 
nagyságú görgetegek alakjában fordulnak elő.

Az óriás kavics ezidei területemen csupán Kujed egyik völgyének leg
felső (legészakibb) ágaiban és Kresztaménesen a templomon fölül a falu völ
gyébe az északra eső 273 mf -mel jelölt magaslatról (Lokul-Domueso és Gyalu 
lui-Daniel) lefutó nagy árkok vállán fordúl elő, Ny-ról K-felé húzódva egé
szen a Cseret-hegy (Gyalu-Cieritu, 355 mj)  tövéig. Némi nyomai e legutóbbi 
ponttól EFE-re a buttyini Bódis völgy középrészének jobb partján, az új 
(188(5-ban ásott) községi itatókút közelében találhatók.

Kujedtől délre az úgynevezett Yálye-máre többfelé szétágazik. Ennek 
egyik nagyobb mellékága a Pareu-Lascsi (Lastie), melynek felső vége ismét 
háromágú. Az óriás kavics e három legfelső, a Gyalu-Ciun (266 mf)  és a Fel
ménessel határos Yurvu-Gránicz (Vurvu-Graniti, 307 mf)  középágában fordúl 
elő. A magasabb részeken közetlenűl az andezit-tufán fekszik, az alacsonyabb 
helyen pedig, a három végső ág összetorkollása körűi pontusi homokon. 
A legkeletibb s egyszersmind legnagyobb ágban szépen kivehető, hogy az 
óriás kavics a kemény tufában széles medret vájt volt magának s azt egészen 
kitöltötte. A későbbi vízműködés azonban e medret keresztül mosta s jelen
leg az óriás kavics maradékai a tufába vájt árok két partján az andezittufa 
fölött 10—15 m] magasan láthatók 4—5 mf  vastag szegélyt képezve, míg 
fölöttük még 1 - 2 diluviális agyagtakaró látható. E végső ágak össze- 
torkollásánál a következő átmetszetet vettem föl:

0'5 sárga, babérczes diluviális agyag; legfelső réteg.
4- '0 « óriás kavics.
5‘0 (i pontusi homok (szürke, csillámos).
5- 0 « agyagos és legfölűl iszapos pontusi homok.
— « pontusi márga, legalul csak 4—5 a'/m -nyíre föltárva.

Az óriás kavics anyagát mind a két helyütt kvarczit-homokkő, fillit 
(kvarczos csillámpala), fehér kvarcz és gránit görgetegek szolgáltatják. Leg
nagyobb darabokban fordúl elő a fillit, melyből még két akós hordó nagy
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ságú görgetegek s a kvarczithomokkő, melyből íélakós nagyságú darabok is 
találhatók. A ló- és borjúfej nagyságú görgetegeknek se szeri se száma. Meg
jegyzésre méltó ezekkel kapcsolatban az a jelenség, hogy Kresztaménes 
óriás-kavics görgetegei, a melyek közelebb esnek a Hegyes-Dócsa vízválasztó 
gerinczéhez, túlnyomóan jóval nagyobbak a tőlük észak felé ötödfél kilomé
ternyire eső kujedi óriás kavics görgetegeinél.

A Csiger- és a Bököny-patak közétől keletre a diluviális normális ka
vics az Almás és az Al-Csill közötti terrasz tövében s eme terrasznak a há
tán több helyütt kibukkan, kisebb foltokban, de sehol sem alkot vastag 
rétegeket.

b) D ilu v iá lis , babérczes agyag és nyirok. A babérczes, 
sárga vagy vöröses sárga és sárgásbarna agyag, mely területemen a diluviá
lis képződmények legifjabb tagja, kevés kivétellel mindenütt előfordúl s a 

■ lapályosabb helyeket és a völgymélyedéseket kivéve a térszín legfelsőbb réte
gét képezi. Kegkedvezőbb fekhelyei a lapos dombhátak, a hol az elmosatás- 
nak legkevésbbé van kitéve, így példáid a Kujed körüli magaslatok, a hol 
belőle máig is 8—10 mj  vastag rétegek maradtak meg; továbbá a csekély 
lejtésű s lassanként ellaposodó hegyoldalak s különösen ama hajlások, me
lyek az ily enyhe ereszkedésű oldalak tövében képződnek. Jó példa ez utóbbi 
esetre a Silingyia keleti részén elterülő szőlők lejtője, a hol egy ily hajlásban 
F ö l d e s  F e l e m e n  aradi gyógyszerész ásatott kutat. A diluviális agyag takaró 
16 méter mélyen szakadatlanul megtartott s csak a 17-ik méter mélységben 
érték el az alatta fekvő pontusi homokot.

Silingyia, Dezsőháza, Lugozó, Kavna, Járkos, Hódos, Kujed és Buttyin 
környékén, tehát átalában a terület déli részén, a hol szélesebb dombhátak 
vannak s a térszín még nem emelkedik 300—350 mj -nél magasabbra, e dilu
viális agyag a tetőkön s a lejtőkön egyaránt nagy területeket elfoglal. 
E vidéknek szinte egyetlen áldása e diluviális anyag; mert ennek sárga 
vagy rozsdásvörös, majd sötétebb barnás színű, helyenként sok babércz- 
ezel tarkított anyaga szolgáltatja e vidék gabnatermelésének legbecsesebb 
anyagát.

Háromszáz méter magas tetőkön még típusos babérczes agyag talál
ható, de felmegy 400—450 mj-\g is. Ezen túl már mindinkább elvékonyo
dik s a helyét nyirok és fillit málladék foglalja el. Észak felé haladva e 
területen a babérczes takaró a térszín emelkedésével fogyton-fogy; Felmé- 
nestöl és Kresztaménestől keletre és illetve délre igen elvékonyodik, sőt 
helyenként egészen megszűnik. Ezeken a részeken az alaphegység fillitje 
magasra felemelkedik s nagy területeken egészen födetlen; a trachit- (ande
zit )tufa pedig, különösen Klecsova és Szelistye környékén, de részben már 
Felménes és Kresztaménes határában is a maga örömtelen kopárságában

6*
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mutatkozik s csupán az enyhébb lejtésű részeket s a tetők mélyedéseit borítja 
foltonként egy-egy kevés agyag vagy nyirok.

Kétségtelen pedig, hogy e mai napság kopáran meredező gerinczeket 
és hegyoldalakat (a melyek némelyike a 300 métert sem éri el) régente leg
nagyobbrészt beborította a diluvíális agyag és nyirok, mert néhol még most 
is találhatni oly pontokat, a hol az agyag vagy nyirok 2— 3 mf  vastagon 
takarja a tufarétegeket; de igaz hogy főképen az oly helyeken, a hol a tetőt 
s a lejtőt még nem fosztották meg erdő ruhájától. Ellenben a hol a lazább 
talajrétegeket megkötő erdőket kiirtották s a bővebb terméssel kínálkozó 
talajt szántóművelés alá fogták, a hol a zörgő avar, lehulló ág és falevél 
megszűnt a talajt évről-évre egy kevés új anyaggal gyarapítani, ott az előre 
látható pusztulás kérlelhetetlen következetességgel halad a maga útján: az 
eke vasától s a borona fogaitól fellazított agyagtalajból az esőzések s kivált 
a tavaszi vízjárások, néha a nyári záporok, minden esztendőben lesodornak 
egy-egy rétegecskét, a vetőföld vastagsága évről-évre csökken s lassanként 
elkövetkezik az az állapot, midőn az agyagból vagy nyirokból már csak az 
alattok elterülő mállott tufa- és pelitrögek között és velők vegyest marad 
meg valamelyes termőréteg. De ebben már nyomról-nyomra nagyot csikor- 
dúl s ropogva csorbúl az ekevas ; a csoroszlya durva trachit-rögeket gördít 
maga előtt. Végre e maradék földek is elfogynak ! Nincs többé miben baráz
dát hasítani s a szántó szomorkodva látja, hogy telke hasonlóvá lett a Biblia 
kősziklájához, melyen nem talál földet a vetőmag, hogy benne kicsírázzék s 
gyökeret ereszszen. Az egykor áldástól terhes talaj helyén kopárság terűi, 
melyből a kemény tufába ágyazott még keményebb bombák és éles szögletes 
lapillik milliói, óriási konglomerát- és breccsia-tömegeket alkotva, a rajtok 
lépdelőknek már a saruit is fenyegetik; a pusztulás s vele a gazda szegény
sége elérte netovábbját.

8. A llu v iu m . A völgyek fenekét s a Fehér-Körös és a Csiger partjait 
és árterét képező alluviális képződmények között alig akad megemlítésre 
méltó. A Csiger jobb partja Taucztól Lugozóig, csaknem egyenesen északnak 
tartva mindinkább szűkülő közt fog be s Lugozónál hirtelen NyÉNy-felé 
fordulva halad tovább, a Liget-puszta diluviális terraszait megkerülve, Apa
telek felé. Míg Kavnánál még csaknem két kilométernyire esik a terrasz- 
lejtő szélétől, Silingyiánál már egészen a tövében halad. A kavnai felső völgy 
s a lugozói forduló között a Csiger árterén több helyütt dongó erektől behá
lózott ingoványos (zsombékos) helyek s itt-ott kisebb nádasok találhatók. 
Nagyobb vízjárások idején a sok iszappal bőven hoz kavicsot is, melyben a 
galambtojásnál nagyobb szemek ritkán találhatók, a mi a Körösnek szintén 
elég apró, lúdtojásnál és ökölnél alig nagyobb kavicsához képest már valósá
gos törpeségnek nevezhető.
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Az ipari czélokra hasznavehető kőzet-anyagok jelen évi területemen az 
andezit-tufa nagyobb tömbjei, a cerithium-mész, részben a mediterrán és a 
diluviális kavics s a babérczes agyag. Mindezek hasznáról már megelőző két 
évi jelentésemben bővebben megemlékeztem. — Melleslegesen megemlítem, 
hogy a Csiger mellékén e pataknak apró, homokos, igen keveset érő kavicsát 
használják az utak fenntartására, holott a kavnai két völgyben a könnyen 
hozzáférhető andezit-tömbök (ép úgy mint Beél körül a Hosszú-Mái tufa
tömbjei) egészen a közelben, kitűnő és bőséges anyagot szolgáltatnának a 
környék utainak burkolására s egy kevés erélylyel és kitartással igen könnyen 
el lehetne érni, hogy a Ternova, Silingyia, Lugozó, Kavna, Kurtakér ésTaucz 
közötti utak néhány év alatt ugyan olyan jó karba jutnának, mint az Apa
telek körüliek, a hol a Mokra-hegy andezit-tufa tömbjeit erre a czélra igen 
hasznosan alkalmazzák.

Figyelmet érdemlő anyag az andezit-tufáknak ama finom, szürkés, 
sárgás és fehéres, tajtköves pala-rétegei, melyek az eddig bejárt területen min
denfelé előfordúlnak. A felménesi diatomacea-pala szerfelett becses ipari 
nyers anyagot szolgáltatna, ha bányászásra érdemes mennyiségben fordulna 
elő, a mire azonban kilátás nem igen mutatkozik.



3, Jelentés az 1887, év nyarán Aradmegyében eszközölt föld
tani részletes felvételekről.

Lóczy Lajos műegyetemi ny. rk. tanártól.

A  ((Hegyes# geo ló g ia i v iszo n y a i.

A magyar kir. Földtani Intézet Igazgatóságától ugyanolyan körülmé
nyek között, mint 1886-ban, megbízást vettem, hogy a Hegyes vonulatában 
az 1:144,000 mértékű specziális térképek L w és L n  jelű osztály lapjain 
kelet felé folytassam fölvételeimet.

E tervezetnek megfelelöleg, a Hegyes magaslatainak keleti lejtőit és a 
Hegyes és a Drocsa közé eső alacsony vízválasztó vidékét jártam be. A tér
képezett terűlet Taucz, Nádas, Kresztaménes, Vaszoja, Pajosény, Gros, Dum- 
brovicza, Monorostyia, Berzova és Konop községek határaiba esik. Délről a 
Marosvölgy síksága és a monorostyiai völgy, északról dr. Pethő Gyula m. kir. 
osztálygeologus fehér-körösvölgyi munkaterülete képezték bejárásaim ha
tárait, melyek az új katonai felvételeknek, az úgynevezett foktérképeknek 
xxvi tov jélű, 1 : 25,000 mértékű egész lapját foglalják le és csak kis 
részben mennek át a DNy lapra, hol dr. PETHŐnek 1884 évi ma
rosvölgyi, odvos-konopi fölvételeihez csatlakoznak.

A mennyiben megelőző jelentéseimben a Hegyes környékének kimerítő 
orografiai ecsetelóseit adtam; valamint az ő térszíni formáit felépítő képződ
ményeket is — a mennyire ezt a külső észleletek és a gyűjtött anyagnak 
előzetes feldolgozása alapján tehettem — ismételve leírtam,* ez alkalomra 
nagyon kevés közölni valóm marad. Fölösleges ismételgetésekbe merülnék 
ugyanis, ha bejárásaim eredményeit lépésről-lépésre követve megnehezíte
ném az áttekintést a Hegyes geológiájának most támadó irodalmában és 
megelőzném a monografikus leírás feladatait.

* A Magy. Kir. Földt. Intézet évi jelentése 1883-ról (és Földt. Közlöny XIV. köt.. 
1884.); 1884-ről (és Földt. Közlöny XV. köt. 1885.); 1885-ről és 1886-ról 99. lap.
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Atalános eredményül ide iktathatom, miszerint idei területemen kö- 
zetlen folytatása volt a Hegyes nyugati részein talált képződményeknek.

I. A  réteges kőzeteket képviselték :
1. Fillit, karezos (szericzites) csillámfillit, zöld 

palák, gabnaszemes palák, gnájsz- és kvar- 
czittelepek

2. Kvarczit-homokkő és agyagpala; paleozoi vagy alsó-triasz.
3. Krétabeli kárpáthomokkő

kristályos és félkris- 
tályos palák.

4. Gosau-emelet
5. Andezittufa és konglomerát
6. Pontusi homok

kréta szisztéma.

neogen.

7. Magasan fekvő óriás kavics; pliocén vagy ó-diluvium
8. Babérczes agyag; diluvium.
9. Alluvium.

II. Eruptív tömeges kőzetek :
1. Diorit és granitit.
2. Diorit porfirit.
3. Kvarczporfir.
4. Augit-andezit.

I. BÉTEGES KŐZETEK.

1. Jl f i l l i t  a Hegyes északi és déli lejtőjén a Csiger, valamint a Maros 
mellékén a hegység kulmináló részeit szegélyezi; nevezetesen azt a hatalmas 
granitit tömeget veszi körűi, mely Konop és a tauezi Csimerese-völgy között 
a 615 Magúra csúcstól a 492 mj Glamu hegyoromig egy meridionális 
vonulatban tűnik szembe.

A konopi fővölgy és a nádasi völgy mentén ez a granitit-tömeg élesen 
megszakad; kelet felé lelapul a térszín és e lelapulás kezdetén mintegy 
2 Tf^j-nyi szélességben, a fillit észak-déli irányban a Csiger és a Maros völ
gyei között a vízválasztón át összefügg. A Csigernek szétágazó völgyei ezek : 
a Szlatinavölgy, a Puszták völgye, a Tilodia-völgy (Valea-Szlatina, Pu- 
stari, Tilodia) és a Csiger maga; dél felől pedig a konopi és a berzovai völ
gyek vízterületei tetemes részeikben a fillitre esnek. Keletnek, hol a Drocsa 
felé a vízválasztó és az egész térszín ismét fölemelkedik, a fillit mind széle
sebb és szélesebb területet foglal el a hegység derekán keresztül úgy, hogy 
Dumbrovicza és Pajosény között ismét összefüggő palaterület van a hegy
ség derekán keresztül. A nádasi Puszták völgye és a berzovai nagy pa
tak feje közt ismét egy nagy eruptív tömeg emelkedik ki a kristályos 
palákból.

Az ily módon, tömeges kőzetek által áttüzött palák közt szabályos tele-
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pedést nem várhatunk. A csapásirányok a szélrózsa minden pontja szerint 
változnak.

Csupán Berzova körűi jegyeztem szabályosabb NyNyE—KKD-i irá
nyokat, továbbá a térképezett terület keleti határán konstatálhattam Ny—K-i 
általános csapást. A dőlés nagyobbrészt déli átalános irányt!.

A fillitben ugyanazt a tarka változatosságot tapasztaltam az idén is, 
mint a megelőző években. Különösen a nagy-berzovai diorittömeg eruptív 
kőzetei mellett, a gyakori teleptelérek és egyéb intruziók kíséretében mutat
koznak elváltozások: gnájsz, felzites kvarczit, amfibolit és chloritos palák, 
valamint foltos- és ű. n. gabonaszemes-palák (Fruchtschiefer). Minél 
inkább haladunk kelet felé, annál sűrűbben lépnek fel a fillit közt arkozák, 
fehér és szürke, olykor finomszemű, teljesen homokkő tekintetű kvarczit- 
telepek. Az a harántgerincz, mely Dumbroviczától észak felé Pajosényig nyúlik, 
javarészben ilyen kvarczitokból áll. A diorit határán lévő fillitben kvarcz- 
erekben gyakran látható kristályos hematit, turmalin, epidot, chalkopirit. 
Berzova és Monorostyia völgyeiben a fillit közt hatalmas fehér tömeges kvar- 
czit-telepek és lencsék találhatók; melyek kimállott darabjai olykor sűrűn 
borítják a felszint.

2. K varczit hom okkő  és agyagpala . Megelőző jelentéseim
ben mindig szó volt egy olyan üledékes képződményről, melynek geológiai 
kora az arkhai palák (kristályos és félkristályos palák) és az alsó-triász között 
kétségesként tűntettetett föl. A Hegyesben két vonulatban ismertem fel, de 
egy petrografiai fejezetbe foglaltam a fillitnél ifjabb, kvarczitos és palás 
képződményeket. Az egyik vonulat Iiuvintól a Hegyes déli lejtőjén végig, 
azonkívül különvált foszlányokban a kladovai és a müovai völgyekben a 
fillittel szorosabb összeköttetésben áll és vele általában véve azonos csapásu. 
A másik vonulat, mely a hegység északi oldalán Világostól kezdve, Galsán 
Ágris-Almáson át Taucz vidékéig terjed, dolomittal és sötét mészkövekkel tár
sulva diszkordánsan nyugszik a filliten.

Ez utóbbiakról múlt évi jelentésemben * kimutattam, hogy a Kodru 
hegység Menyháza és Bestiráta körüli vidékének legalsó üledékes kőzeteivel 
azonosak és mint ilyenek az alsó-triásznál fiatalabbak nem lehetnek.

A Hegyes tengelyén végig nyúló kvarezitokat, kvarczitpalákat és sötét 
kemény agyagpalákat a fent körülírt telepedési körülménynél fogva hajlandó 
vagyok a Taucz-Világos vidékieknél régiebbeknek és talán még paleozoiak- 
nak tekinteni.

Idei campagneom alatt csupán az utóbbi kvarczitokkal és palákkal 
találkoztam.

* A in. kir. Föld. Int. évi jelentése 18S6-ról 110. lap.
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A Csimercse-völgy felső részében kisebb foltokban jelöltem ki fillites 
agyagpala, csillámos homokkőpala és fehér kvarczitliomokkövet. Nagyobb 
kiterjedésben a nádasi fővölgy (Yalea-Tieresa) fejénél, észak-déli csapás és 
keleti dőlésben találtam kékes és sárgás, homokos, csillámos palákat, melyek
ben hieroglifáknak nevezett csomók vannak. Kvarczporfir és granitit közé 
ékelve fordul elő ezen üledékfoszlány. Egy harmadik nagyobb kvarczit- 
homokkő és agyagpala-részlet Nádas helységtől délre található. A nádasi 
fővölgyből a V.-Szlatina és V.-Pustari egyesüléséig összefügg e képződmény.

Nádas felett a jobb felől letorkoló nagy árok legjobban tárja fel e rétege
ket. Az árok elején szürke, kvarczitos, tömeges homokkő és homokos, csillámos 
pala mutatkozik, följebb ezek váltakozó sorrendjéből sárgásfehér finomszemű 
felzites pala fejlődik ki, mely a nádasi fővölgybe is átcsap. E felzites kőzet 
azonban annyira tömeges, annyira át van hasadékok által székiéivé, hogy 
telepeit többé szemmel kísérni nem lehet.

A Valea-Szlatina elején a filliten bizonytalan határokkal csillámos, 
kékesszürke, olykor hieroglifa-csomós agyagpala nyugszik és a völgymentón 
fölfelé a Valea-Pustari elágazásánál valamivel följebb ér. Ebben ép úgy, mint 
a fillitben is, kisebb kvarczporfir és diorittömzsök vannak, melyek körül a 
palák keményen felzites tömegekké vannak elváltoztatva. A telepedés igen 
zavaros, de átalában nem annyira mint a fillitben.

3., 4. Kárpáthom olckő és gosaw-emelet. A krétakori üle
dékeknek azon emeleteit, melyek kárpáthomokkő- és gosaurétegek neve 
alatt a Maros völgyéből már régibb idő óta ismeretesek,* az idén bejárt terü
letnek déli peremén csaknem folytonos összefüggésben álló szalagban jelöl
hettem ki.

A konopi krétaterület, melyet dr. P ethő  1885-ben Konop és Berzova 
községek határáig térképezett, a konopi útszorulattól kezdve a berzovai völgy- 
öblözetig fillitből álló magasabb hegytetők mögött marad (Csoka-petriloru és 
Gyalu-strimturi). A Maros jobb partját mintegy 7 1%, mentén fillitből álló 
meredek hegyoldalak kísérik; az említett 387 és 319 mj  magas tetőktől 
északra, a hegység tengelye felé folytonosságban magasodó lejtők alatt egy 
nyugat-keleti irányban haladó völgyülés nyakalja körűlbelől 290 abszolút 
magasságban, az észak-déli harántgerinczeket. Ez az orografiai mélyedés ép a 
konopi krétaterület keleti folytatásába esik és benne két különálló foltban a 
gosau-emeletnek márgája és sárga homokköve ugyanolyan kifejlésben, mint 
Konopona fillit-környezetben található. Berzovának, nyugatról számítva, má
sodik haránt-utczájában újra fellép a Marosra tekintő lejtőkön a kréta.

A már Konopon felismerhető KKE-i átalános csapásirány meghosz-

* Földtani Közlöny, VI. köt. (1876.) 100—-104. lap.
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szabbításában fekszik a krétának ezen újra való fellépése. Innét azután 
mind a gosauretegek-, mind pedig a kárpáthomokkőnek, a fentebbi irány 
szigorú megtartásával, marosvölgyi összefüggő nagy elterjedése veszi 
kezdetét.

A mennyiben a Marosvölgy DK felől jő Berzova alá, aNyNyD—KKÉ. 
krétavonulat Berzovánál ismét elhagyja a völgyet és a Kapruczánál benyíló 
dumboricza-grosi völgy irányában nyúlik be a Drocsa-hegység közepébe. 
Minthogy az itteni mezozoi vonulat réteg szerint való tagozata és bonyodal
mas szerkezete egységes tanulmányozást kíván, ebben az évben bele sem 
fogtam annak részletes vizsgálatába; hanem csakis arra szorítkoztam tér
képezési munkámban, hogy minél pontosabban megvonhassam a fillit és a 
gosau-emelet közti határvonalat. Sajátságos körülmény az ugyanis itt, hogy 
nem a gosau-emeletnól idősebb nagyon is gyűrt kárpáthomokkő, hanem 
a nyugodt fekvésű gosau-emelet érintkezik közetlenűl mindenütt a régibb 
réteges alapot képező fillittel.

A gosau rétegeket nem csak könnyen felismerhető kőzettani sajátságaik 
alapján, hanem a bennük bőven található kövületek bizonyságai szerint 
ismertem fel mindenütt. Alulról fölfelé:

a)  Durva poligén konglomerát.
b) Sötétszürke és barna, homokos agyagmárga, márga és palás agyag.
c) Palás agyaggal és szürke agyagos homokkő-telepekkel váltakozó actae- 

onella-homokkőpadok, szénnyomokkal. A palás agyagban temérdek Ompha- 
lia sp. ( ciff. Kefersteini, Münst.J, a homokkőpadokban pedig Actaeonella 
gigantea, Sow. van.

d)  Finom sárga rnárgás, eredeti állapotban kékesszürke homokkő és 
márga.

e)  Sárga és rozsdaszínű durva, olykor konglomerátos homokkő.
Míg az a)—c)  nem igen vastag, a d)  es még inkább a legfelső e)  réteg

csoport tetemes mértékű. A grosi határ Valea-Pliski nevű völgyében a cse
kély déli hajlásban álló rétegek a két oldal felé eső gerinczeket egész ma
gasságban képezik; tehát a gerinczek relatív magasságából ítélve, legalább is 
100 mj -re kellett becsülnöm a felső-homokkő vastagságát. Meg kell azonban 
jegyeznem, miszerint a felső-krétának e rétegsora nem állandó, hanem a 
csapás mentén már az idén bejárt rövid, mintegy 10 vonalban is több
ször változik, a mennyiben majd a konglomerát (a), majd a sötét agyag
márga (b) a másik rovására megvastagodik. A dumbroviczai és a grosi 
völgyekben az a) és b)  egészen hiányzanak, sőt az c) és d) is szerfelett 
megvékonyodnak a nagy vastagságot elérő sárga homokkő alatt. Lehetséges 
különben az is, hogy e helyeken a mélyebb littorális rétegek a völgyek szin- 
tája alatt, nagyobb mélységben rejtőznek. Hippurit-padot csak egyet fedez
tem fel a kisebbik északi irányú monorostyiai völgyben (Valea-Kavna). Egy
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kis átmérőjű hippurit-fajnak csövei töltenek meg ezen kívül nehány, a sárga 
márgába (d) foglalt meszes padot.

Nehezebb munka lesz a kárpát homokkő felé megvonni a gosau-emelet 
határát; nem különben a kárpáthomokkő réteges tagozatát kifürkészni.

Ezutáni kutatásaimra tartottam fel e feladatokat.

5., 6. A n d e z ittu fa  és a pontusi-em elet. A neogennek e kép
viselőit leginkább Nádas helység körűi találtam fel. Az előfordulási körülmé
nyek hasonlók a Taucz vidékiekhez. Nádas helysége egy olyan öbölfélében 
fekszik, melyet a fehér-körösvölgyi neogén-tenger Kresztaménes felől ért el; 
ennek a neogén-tengernek azonban csakis pontusi emeletbeli agyagos homok
ját fedeztem fel Nádason. A homok alatt jóval vastagabban finom agyagos 
homokos tajtköves tufa, tömegesen : csaknem minden rétegesség nélkül, tele
pedik ; s ez a képződmény azt a benyomást gyakorolta reám, hogy hamu
hullások eredménye és nem a víznek hordaléka.

Figyelmet érdemelnek ugyan ezen szempontból azok a tufa előfordulá
sok is, melyekre az alacsony fekvésű, körülbelől 350“/ (nádas-berzovai) hágó 
körűi a vízválasztó mindkét felén rábukkantam. A trachittufa itt egy elzárt 
teknő alját foglalja el, melyet mindenfelől magasabb diorittömegek környez
nek. Ennek a teknőnek északi részén egy hólyagos andezit eruptív tömege 
is van.

Trachit-konglomerát részint mint vízi üledék, részint mint eruptív 
konglomerát és breccsia, egymástól külön nem választva, Kresztaménes és 
Vaszoja határain van kijelölve.

6. Óriás kavics. A megelőző években látott magas fekvésű kavics
telepek Nádas körül nagy elterjedésűek.

Nagyon érdekes a vízválasztón föllelt előjövételük.
A nádas-berzovai hágót környező nem mély völgyekben, észak-deli 

irányban nyúlik el a kavics, sőt még azt a két nyerget, melynek elsője a 
berzovai völgyből a Csigernek déli legfelsőbb ágába, másika pedig ebből a 
Csigernek fővölgyébe átszolgál, is elborítja.

Ez a kavicstelep átnyúlik a nagy berzovai völgybe és ennek Valea- 
Babinyi nevű oldalvölgyénél, — melyet ép a nádasi ösvény követ — meg
oszlik; hosszabbik ága a DNy irányú berzovai völgy jobbján lenyúlik egy 
keskeny szalagban a Valea-Omornyi-ig olyaténkép, hogy a völgy maga 
dioritban melyed, de vele a nagyszámú északi árkok feltárási bizonylatai sze
rint párhuzamosan nyúlik végig egy másik, csaknem ugyanolyan mélységű 
hajdani völgy, melyet az óriás kavics tölt ki.

A másik rövidebb ág, a Valea-Babinyi, szétoszlásától előbb kelet majd 
dél felé halad és a mostani völgyek által többször megszakítva a Yalea-
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Berzoviczia és Válea-Monorostyia közti 390 ™j magasságú széles nyergen 
éri el végét. E helyen hajdani aranymosók kiterjedt és százados erdővel sűrűn 
benőtt maradványai vannak.

A magassági adatokat mérlegelve, világos dolog, hogy hajdani völgyek 
medrei vannak itt előttünk. E kavicsmedrek délről észak felé lejtenek, a 
mennyiben mind a berzovai völgy-ben, mind pedig a Yalea-Monorostyia-völgy 
fejénél a kavicstelepek déli végződései valamivel magasabban fekszenek, 
mint a kavicstelepek alja a jelenlegi vízválasztó körűi. Bárha a vízválasztón 
elterülő kavicsnak a nádasvidéki óriás kavicsosai való összefüggését nem is 
sikerűit lépésről-lepésre kinyomozni, ezt a széles Csiger-völgy mentén jó 
valószínűséggel kereshettem. A nádasi fagyár mellett a kavics jelen van 
a völgy szétoszlása felett; a jobb völgylejtőn szintén rátaláltam, e két pont 
között pedig, a hol a magasan fekvő kavics mintegy 3 1%,-nyi távolságra 
megszakad, a völgy széles fenekén annyi nagy görgeteg hever, (melyet a 
mai vízjárás elszállítani nem képes), hogy itt az alluviumban a régi óriás 
kavics anyagát véltem láthatni.

Egészben véve a Csiger völgyéből a berzovai nagy patak vízterületére 
átnyúló régi kavics elterjedéséből, mely a marosi vízválasztó környékén a 
jelenlegi völgyek irányával nem esik össze, hanem magasan a mostani víz- 
utak felett mintegy 5 1%,-el délre terjed a vízválasztótól: az tűnik ki, hogy 
e kavics keletkezésének idejében a vízválasztó közelebb esett a Maroshoz. Itt 
tehát annak az esetnek szép bizonyítékát láthatjuk, hogy a diluvium elején, 
mióta a patakok mélyebbre vésték völgyeiket, a Maros vízterűlete a Csigeré
nek rovására észak felé növekedett úgy, hogy a berzovai patak a Csiger régi 
vízterületén fölfelé megnyújtotta folyását. A déli árkok mélyebb bemetszései 
a nádasi déli ág csekély bemélyedésével szemben szintén egyeznek evvel a 
megfigyeléssel.

A mi az óriás kavicsnak kőzeteit illeti, azok részint a Hegyesről, részint 
pedig a vaszoja-grosi magas gerincz kristályos paláiból és szericzites kvarcz- 
breccsiáiból, kvarczarkozáiból valók. Miként Nádas és Taucz körűi, úgy itt 
is mindenütt egyenetlenül kevert, nagy tuskókból (1 m] 3 nagyságúak is van
nak) állanak, melyek egy szegletes poronddal teli, kemény szürke agyagba 
vannak beágyazva. A tuskók java része a görgetés nyomait mutatja, csupán 
a legnagyobb darabok vannak tökéletlenül legömbölyítve. Az is feltűnő, hogy 
annak daczára, miszerint a kavicstelepek déli végződéseitől a nádasi völ
gyekig a régi kavicsmeder esése nagyon csekély, még is a nagy görgetegek 
és tuskók mindenütt megvannak.

Ily csekély esésben a víz nem lehetett képes a nagy tuskókat görgetni. 
Ismétlem ama többször kifejezett vélekedésemet,* hogy ez óriás kavics-lera

* A. m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1884-ról (és Földt. Közlöny XV. köt. 
260. 1.) és 1883-ról (és Földt. Közlöny XIV. köt. 208. 1.).
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kodások keletkezésében a vízáramláson kívül még más tényezők is közremű
ködhettek. A svájczi jégkorszak maradványainak beható ismerete és oly 
kitűnő vezetők mint E scher von dér L inth, és H eim  kalauzolásai mellett 
szerzett reminiszczencziáim és tapasztalataim alapján mindinkább megerő
södik bennem az a nézet: hogy itt az egykori glacziális működés sajátos 
rejtett maradványaival lehet dolgunk. A Maros völgyben, Berzova, Mono- 
rostyia, valamint Dumbrovicza és Gros körűi szintén kijelöltem a magasfek
vésű, nem különben a mélyebb terraszokban fekvő régi kavicsot is. A meny
nyiben ez a képződmény igen sok helyt a mai völgyrendszerektől független, 
az ó-diluvium vagy talán a plioczen korába helyezem.

7. A  d ilu v iu m .  Sárga babérczes agyag, mely a 300 mj -nél mélyebb 
fekvésű lankás oldalakat és gerinczeket különböző vastagságban fedi.

8. A z a lluviurn , mely a szélesebb völgyfenekeket ellepi, mint afféle 
közönséges patakhordalék megjegyzésre nem szőrül.

II. ERUPTÍV TÖMEGES k ő zetek .

1. Dióiét, gr u n i t i t  és am ftbol ta r ta lm ú  g rá n it * Konop 
vidékén a Hegyes-nek nagy diorit és granitit tömege a konopi fővölgy men
tén hirtelen véget ér. A Csoka-Magura (614 mf) és Yerfn-Titinodra (650 mJ) 
környéke középszemű sárgás részben epidotos granititból áll; nagy egynemű
ség jellemzi ezt a granitit tömeget, mely a Konop felett látható, hirtelen ki
emelkedő hegyeket képezi; csakis a tauczi Csimercse-völgyben és a nádasi 
Valea-Tieresában csatlakoznak hozzá nagyobb dioritfoltok.

A nádas-berzovai nyereg keleti emelkedőjén egy másik eruptív tömeg 
merül fel; ez a Gyalu-Pustari (457 mj)  Verfu-Oani (424 mj), Verfu-Conciest 
(448 mf), Verfu-Aria (410 mj), Csoka-Unczuvicza (489 mj), Yerfu-Moghili 
(430 mj), Verfu-Polomu (467 mj)  és Yerfu-Begyevicza (565 mf)  által jelölt 
vonal mentén egy nyílásával ENy felé fordított V alakjában terül el. Ebben 
a tömegben közép- és aprószemű diorit uralkodik. Egy helyen, a Csiger felső 
folyásának Valea-hotarel nevű részében, a tömeg keleti ágának északi vég
ződésén a vaszojai elhagyott fagyár alatti szurdokban szilárd dioritporfirit 
fordul elő, melynek földpátszemei 1—1 ‘5 átmérőjüek.

A diorit közt több helyen kisebb-nagyobb gránittömzsök is vannak; 
ú. m .: a Verfu-Conciest, a Capu-voje-mornu tetőkön, továbbá a Valea-Babinyi

* Az innét való kőzetek jellemzése dr. K o c h  egyik tanulmányában található. 
(Földtani Közlöny VIII. köt. 1878. 158. és köv. lap.) Lásd a 19., 138. és 136. sz. kőzet 
leírását 166—168. lapon.
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benyilásánál a nagy berzovai völgybe, hol szép veres színű, nagyon üde kö
zépszerű gránitot egy ikerföldpátokkal és szfénnel kitüntetett kőzetet talál
tam ; végül a V.-Regyevicza szembetűnő kúpja, valamint a dioritporfirit alatti 
Csiger-szoros is gránitból áll. A diorit azonkívül kisebb-nagyobb intruziók- 
ban és teleptelérekben a kristályos palák közt sok helyen látható, sőt néhány 
kis feltörésben a kvarczit-homokkő- és agyagpalában is található.

Figyelmet érdemel az, a mi dr. K och  A. fenn idézett kőzettani tanul
mányaiból kitűnik; t. i . : hogy a Hegyes-hez tartozó konopi gránittömeg, 
miként az összes hegyesi gránitok egyátaljában kizárólag granititok; ellen
ben az ettől fillitek által elválasztott berzova-nádas vaszojai gránitos kőze
tek (tetemes oligoklász és amfiboltartalommal) avifibolgr ámítok.

Az utóbbi helyről való dioritok valamivel nagyobb szeműek és üdébbek, 
mint a «Hegyes»-beliek, kvaroztartahnuk néha már kézi nagyítóval is 
látható.

Az itteni gránitban és dioritban egyaránt gyakori a leukoxén, titánvas 
és a chlorit. Ennélfogva ebben a tömegben még jobban kitűnik a diorit 
és gránit közötti genetikus rokonság, melyet már a Hegyesben is megfigyel
tem.* A jellemző gránitok és dioritok között olykor nagy területek vannak, 
melyekre nézve teljesen tetszéstől függ: vájjonamfiboltartalmú gránitoknak 
avagy kvarczdioritoknak nevezzük-e el őket.

2. K v a r c z p o r f i r .  A konopi granittömeg éles keleti határán, a tömeg
nek északkeleti szegletét a kvarczporfir fellépése kíséri. A Debdlen-Goron 
(Debella-Goron v. Tepla-Gora a különböző térképeken) északi oldalán a porfir, 
eleinte a fillitben ülő apró kibukkanásokban és teleptelérekben veszi kezdetét. 
A nádasi Valea-Tieresa legfelsőbb elágazásánál, a granitit és a fillit között 
nagyobb mértékben lép fel és innét észak felé egész Nádas helységig mint
egy 5 !£/„, hosszúságú, szétágazó, szabálytalan határú és változó szélességű 
(250 — 1000 m!) vonulatot képez. Ezenkívül a nádasi Valea-pustari völgyben 
is több porfir telér, tömzs és teleptelér ül a kristályos palában. A lankás, erdős 
és agyagos málladék födte térszínen igen fáradságos és eredményeiben 
bizonytalan munka volt e porfirrészek kijelölése. Fokozta e nehézséget az, 
hogy a porfir egyrészt a granititba mutat átmenetet és ezzel való egybefüg- 
gést; másfelől pedig felzites részeit bajos feladat nem csak a fillit és a szerici- 
tes kvarczfillit arkoza-padjaitól, hanem a paleozoi (?) rétegek némely kvarezit 
homokköveitől és fehér felzitpaláitól, különösen azoktól, melyek a diorit- 
kitörésekkel való érintkezés folytán elváltoztak, kinn a térképezésnél meg
különböztetni. Ezért szükség lesz az elhozott anyag tüzetes petrografiai vizs
gálata után alapos utánjárást végezni Nádas körül, hogy a kvarczporfir ha

* Id. helyen: Földt. Közlöny VIII. 170. lap és 133. sz. kőzet 177. lap.
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tárai olyan pontossággal legyenek megvonva, mint ezt a m. kir. Földtani 
Intézet felvételeinél gyakorolni szoktuk.

A nádasi kvarczporfirt ugyancsak dr. K ooh A. tanulmánya granofiros 
porfirnak határozta meg; kimutatva azt is, hogy a granitittal szoros össze
függésben áll.*

A berzova-nádas-vaszojai diorittömeg amfibolgránitjában a Capu-voje 
mornu-hegy környékén és a Verfu-Aria délnyugati lejtőjén, végül a Blidu- 
Tomi 518 mf  csúcsán fillit közt szintén kijelöltem a kvarczporfirt.

3. A u g i t - a n d e z i t .  Térképemnek ( x jví zroT ENy) északkeleti 
szegletén, Yaszoja területén, magas, erdős kúpok (Délutia 593 mf) emelkednek 
ki a szántóföldekkel és kaszálókkal ellepett gerinczekből; e kúpok nagyobb
részt durva trachitkonglomerátból és breccsiából állanak. Azonkívül a nádasi 
Valea-hotarel, a vaszojai Valea-szatuluj, a kresztaménesi fővölgy fejénél és 
az egyik pajosényi árokban akadtam durva trachitkonglomerátokra. Ezeknek 
hólyagos tuskói és nagy szegletes darabjai is arra utalnak, hogy eruptív 
konglomeráttal és breccsiákkal van itt dolgunk. Tüzetes bejárás után azután 
e tufák között 8 helyen egyes kitörésekre akadtam, hol nem csupán hólyagos 
sziklatuskók, hanem az oszlopos és táblás elválású trachitsziklák jó feltárásai 
is láthatók voltak. Specziális közlésnek méltó tárgyául szolgálhatnak majd az 
itteni felette érdekes egyes-kitörések. A kitörések szárazföldön történhettek; 
a kristályos pala felszínén szétterülő törmelékkiszórások rétegzetten breccsiás 
volta szól e mellett. A trachitbreccsia aljában rendesen finom fehér tajtköves 
pelit települ. Az egyes kitöréseket környező eruptív tufa a fillitgerinczeken 
fekszik, vagy izoláltan lép fel a filliten ; északkelet és észak felé azonban a 
fehér-körösvölgyi réteges tufa összefüggő takarójához csatlakozik. Nyilván
való, hogy a völgyek bevésetése után maradt meg a gerinczek breccsia 
takarója, mely azután lényegesen óvta a víz eróziójától a gerinczek leala- 
csonyítását. A tracliittörmelék sziklás ormai változatossá, festőivé teszik 
Yaszoja környékét.

A szálban álló trachit kőzete: tömör fekete alapanyagú, sok üreges 
íöldpáttal; némely darab jelentékeny mennyiségben olivint is tartalmaz.

Ipari tekintetben jelentőséggel biró anyagok.

Ez évi felvételeim keretében ilyenek csak alárendelten mutatkoztak.
Az érczelőfordulásoknak (réz- és veresvasércz), bárha sűrűn találhatók a 

kristályos palák között és sok eredménytelen kutatás történt reájuk, nincs 
az uralkodó gazdasági körülmények közt jövőjük.

* A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1885-ről.
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Jó építőkövet, sőt talán faragható és csiszolható műkövet nyújthat a 
berzova völgyi (Valea-Babinyi) gránit, továbbá a nádasi és vaszojai határon 
a Valea-hotarel -— Csiger felső szakasza •— szorosában a gránit és az öreg- 
porfiros dioritporfirit.

A gosau-emelet sárga, durva homokköve szintén alkalmas durvább 
építő- és műkövet ad.

Végül ipari szempontból figyelmet érdemelhet az a sok fehér kvarcz- 
lencse és telep, melyek Berzova és Monorostyia völgyeiben kimálottan töme
gesen hever, és az óriási kavicsban is található. Eddigelé felaprózva csakis 
útkavicsolásra használtaik.



4. Jelentés az 1887-ik évben Kőrösmező környékén végzett 
részletes földtani fölvételről,

Dl-. P osewitz T i VAD AB-tói.

Az 1887. évi felvételek alkalmával feladatomul az tűzetett ki, hogy az 
04 osztálylap területén, Máramaros megye Körösmező vidékén, a Kárpát
hegység magyarországi részének földtani felvételét és térképezését eszkö
zöljem.

Észak, illetőleg kelet felé Hazánk széle határolja az 04 lapot; nyu
gat felé a 41° 45' k. h. G., délfelé pedig 28° 5' 5" ejsz. sz.

A részletes lapok a következők :
12. zóna XXX. rovat ÉK
12. « XXX. « DK
12. « XXXI. « DNy
13. « XXX. « ÉK
13. « XXXI. « ÉNy

Azon körülmény, hogy csak július hó vége felé lehetett hozzáfogni a 
tulajdonképeni feladathoz; továbbá, hogy augusztus hó második felében két 
héten át a megszűnni nem akaró esőzés miatt a felvételek nem voltak esz- 
közölhetök, oka annak, hogy nem az egész területet járhattam be. Hozzá
járult még a munka-kezdet nehézsége az eddig előttem ismeretlen és 
egészben is bonyolódott Kárpáthomokkő területén.

Ennél fogva tájékoztató kirándulások mellett főleg a Fekete-Tisza-folyó 
területével és különösen a praktikus szempontból is fontos kőrösmezői kő
olajterület jiontosabb megvizsgálásával foglalkoztam.

A Fekete-Tisza forrásterülete az ország határszélen több mint 30 kilo
méterre terjed. Délfelé hirtelen megkeskenyedve Borkút vidékén már csak 
10 kilométernyi széles, és a Fehér-Tiszával váló összefolyási helyén keskeny 
völgyben végződik.

A ro. kir. fö ld tan i in téze t évi jelentése 1887-röl. 7
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A két Tisza-ág összefolyásánál — Ralió helységtől északra — a Fe- 
kete-Tisza balpartján egy éjszakkelet felé húzódó hegygerinez emelkedik a 
Stebioza (1249*/), Ivonec (1519*/) és Szecsul (1728*/ magas) hegycsú
csokkal. Az utóbbi csúcsnál a hegyláncz irányát változtatva délfelé nyúlt 
ívben keletnek, az ország széléig vonúl, a körösmezői Pietrosz (2022*/) és a 
Haverla (2058*/) csúcsokban legmagasabb pontjait érve el. Ezen hegyláncz 
egyszersmind a két Tisza-ág közti vízválasztót is képezi.

Nyűgöt felé a Fekete-Tisza területe egy északnak húzódó hegyláncz 
által határoltatik a Bliznica nevű 1883*/-n_yi magas csúcscsal. Itt már kez
detét veszik a Svidoviczei havasok, délfelé nyílt ívben nyugotnak vonulva.

A Trojaska-csúcstól egy’ északfelé az ország határáig húzódó mellék- 
lánczolat, az Ocola és Bratkaoska hegymagaslatokkal, nyugotfelé a vízválasz
tót képezi.

Észak és északkelet felé a Fekete-Tisza területét az ország szélét 
képező hegygerinez határolja. Azontúl már a Pruth-folyó forrásai vannak.

Rahótól Kőrösmezőig már az összefolyásnál hegyifolyók jellegű 
Fekete-Tisza iránya EÉK-i. Folyása közben számos mellékágat, mind 
valódi hegyipatakot vesz fel; t. i. jobboldal a Bilinskv Trostjenec, Gropenec, 
Trofanec, Svidovecz és Haurilecz nevű patakot, balfelől többek között a 
Kvasienka és Kévéiét.

Kőrösmezőnél a Fekete-Tisza NyÉNy felé kanyarodik azon helyen, 
hol a Lasescsina nevű legnagyobb mellékvize beleömlik. Ezen utóbbi patak 
jobbfelől a Stebna- és Repegiu-, balfelől a Lopusanka-patakot vevén fel, dél
felé irányul, a Pietrosz hegység éjszakkeleti lejtőjén eredetéhez közeledve. 
Felső folyása közben jobb oldali forrás ágai a Ivukulról származó Foresek- 
patak, és a Kosmieska és Hoverla havasokról jövő Kosmiescek vize. Bal
oldalt csak a jelentéktelenebb Stadena-patak említendő meg.

A Fekete-Tisza felső folyásának nagyobb mellékágai balfelől az ország
határ képezte hegylánczolat lejtőiről származó Bahinski-, Markovec- és Dosina- 
patakok, jobboldalt a Stanislav-patak.

Az Apsineci gátnál a Fekete-Tisza két forrás-ágára oszlik: az Apsineci 
patakra a Svidoveczei havasokból eredve, és a Tiscsora vizére, a már említett 
melléklánczolattól (Ocola etc.) jővén.

Különös említésre méltó az Ocola-hegygerincz, mivel keleti lejtőjén a 
Tisza forrása ered. Egy kis forrásnak, a számosak egyikének, melyek ezen 
hegygerinczből erednek, ez a neve valószínűleg azért, mivel közel a forráshoz 
a hegygerincztől gyönyörű kilátás nyílik.

A hegyek magassága a Borkúttól Svidoveczéig, a szűk Púkete-Tisza 
völgye táján 1000—2000*/ ; a relatív magasság a völgyalaptól számítva, 
azonban 500— 1000*/. Svidovecztől éjszakra Kőrösmező táján messzeter- 
jedő dombos vidékre akadunk, melynek több, hosszúra nyúlt hátgerin-
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eze 900™/-nél alacsonyabb, és a völgy talpjától számítva csakis 100—150 
méterre emelkedik fel.

Az ország szélét ismét magasabb hegylánczolat képezi.
** *

Földtani tekintetben felvételi területem részét képezi az északi kár
páthomokkő-lánczolatnak, s itt kréta-, , eoczén- és oligoczén-képződmények 
alkotják.

Legrégibb fontosabb földtani ismereteinket, a mi a Mármarost és főleg 
vidékünket illeti, B e u d an t - n ak köszönjük. Művében és földtani térképén 1 
Mármaros-megye is előfordul, habár maga nem is látogathatta meg.

Szerinte a Marmaros, Erdély és Bukovina közti szélen egy, a kárpát
homokkőnél idősebb hegytömzs létezik, mely csillámpalából (terrain primi- 
tif) és grauvakke kőzetekből (terrain intermédiaire) áll. Ez utóbbiak a csil
lámpala két oldalán (EK és DNy) feküsznek. Az északkeleti grauvakke 
kőzetek sorozata az ország szélével párhuzamosan, ezen némely helyütt 

; át is csapva, a Taracz-folyó közeiéig húzódik el, a Tisza völgyében Svidovecz 
vidékétől a két Tisza-ág összefolyásáig terjedvén ki. Ezen, idősb kőzetű hegy
séget a kárpát-homokkő övedzi, mely Beudant szerint a kőszén-korszakhoz 
sorozandó.1 2 3

M. A. B ódé,8 Lill dolgozatait4 * * * is kiadva, ez utóbbi nézet ellenében a 
kárpát-homokkövet kréta-korúnak tartja., Jellemző szerinte ezekre nézve, — 
Mármaros-megye nagy részét foglalván el a sokféle réteghajlások és az itt 
található fucoidea-maradványok. L ill azonban Beudant eljárása szerint 
nem tesz különbséget a primér- és a grauvakke-formáczió közt, hanem az 
egész kőzetcsoportot a kristályos palákhoz (csillám-agyagpala, kvarczos, tal- 
kos és chloritos kőzetek) számítja, melyeknek legfiatalabb tagjait a chloritos 
kőzetek képezik.

Boué térképén («Carte géologique de la Transylvanie, du Marmarosch 
• etc.») a kárpát-homokkő elterjedése — a mi területünkön — egészben és 
.nagyjában megegyez Beudant felfogásával, csakhogy, mint már említém, 
egybefoglalja a primér- és intermédiaire- (grauvakke-)formácziót.

A bécsi cs. kir. földtani intézet részéről az első általános felvételek

1 B eudant. Voyage minéralogique e t géologique en Hongrie pendant l ’année 
1818. 1822. Törne II. p. 298—300, p. 306; Törne III . p. 65—167.

2 B eaudant. Tome III . p. 181.
3 M. A. B oué. Coup cl’oeil d’ensemble sur les Carpathes, le Marmarosch, la

Transylvanie. (Mémoires de la soc. géol. de Francé. I. Série Tome I. 1833 p. 34.)
1 Journal d’un voyage géologique fait á traves toute la cháime des Carpathes

en Bukowine, en Transylvanie et dans le Marmarosch pár feu M. L il l  de L il ie n -
£ ach. (Ibidem p. 224—226.)

7*
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1858. évi nyarán eszközöltettek H auer és E ichthofen által.1 Hauer töb
bek között a Tisza völgyét Kőrösmezőig járta be, és E ichthofen kíséretében 
a Fehér-Tisza mentén Bogdánig, és a Kvasna völgyében a Pietrosz aljáig 
jutott.1 2

H auer a kárpáthomokkő-rétegeket két csoportra osztja fe l: eoczónre, 
hol ezen kor többé-kevesbé bizonyossággal kimutatható és neocomra; fiata
labb krétabeli képződmények kiválasztására azonban minden támaszpont 
hiányzik.3

H auer a kárpát-homokkövet felosztja:
közönséges homokkőre és márgapalára, — alkalmasint mind kréta

körben ;
konglomerátokra, valószínűleg eoczénkorúak;
smilo-palákra, szarúkővel.4
A hetvenes években Paul és Tietze bécsi geológusok területünket 

meglátogatták, földtani átmetszetet készítve a kárpát-homokkő rétegeim 
keresztül Delatyutól Eahóig.5

Gesell m. kir. bányafőgeologus a hetvenes évek végén részletes kutatást 
eszközölt Mármarosmegye több helyén a petróleum előjövetele iránt, és ezek 
között Kőrösmező táján is.6

1883 és 1884-ben Zapalowicz Hugó földtani kirándulásai alkalmával 
a Fekete-Tisza folyó területét is részben bejárta.7

1885-ben T ie t z e  bécsi geológus többek között Körösmező vidékét is 
újonnan meglátogatta.8

** *

1 Bericht über die geologische Uebersichtsaufnahme dér 4-ten Section dér 
k. k. geologischen Beichsanstalt im nordöstlichen Ungarn im Sommer 1858. (Jahr- 
bueh dér k. k. geolog. Beichsanstalt 1859. IX, und Verhandlungen im Jahrbuch k. k. 
g . B. A. 1859. p. 83, 84, 96, 98, 116.)

2 F r . von H auer . Höhenmessungen im nordöstlichen Ungarn. (Mittheil. dér 
k. k. geographischen Gesellschaft in Wien. 1859. p. 71—103. und Jahrb. d. k. k. 
geol. B. A. 1859.)

3 Jahrbuch k. k. geol. B. A. 1859. p. 418.
4 Ibidem p. 430.
5 Studien in dér Sandsteinzone dér Iíarpathen. (Jahrbuch k. k. geol. B. A. 

1877, XXVII. p .  66—95.)
6 Adatok a máramarosmegyei petroleum-előjövetel megismertetéséhez. (M. 

Kárpát-Egyesület évkönyve. 1880. VII. 515—517.) és Máramarosmegye geológiai 
viszonyai különös tekintettel értékesithető ásványok fekvő helyeire. (Ibidem 1881. 
p .  318-321.)

7 Eine geologische Skizze des östliclien Theiles dér Pokutisch-Marmaroscher 
Grenz-Karpathen. (Jahrbuch k. k. geol. B. A. 1886. XXXVI.)

s Einige Notizen aus dem nordöstlichen Ungarn. (Verhandlungen k. k. geol. 
B. A. 1885. p. 337.)
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Tájékoztató kirándulásokat Borkúttól Svidoveczig a Fekete-Tisza völ
gyében és a körülvevő hegységen tettem, nevezetesen a Körösmező vidékén 
lévő minden egyes völgyben, hogy a petroleumrétegek feküjét és fedőjét 
képező kőzetekkel megismerkedjem.

A Tisza völgyében — Borkúttól Svidoveczig — a kréta képletekre akadni; 
vékony, pados homokkő, hieroglifa rétegekkel és szilárd homokkővel válta
kozva fordúl itt elő. Ezen homokkő-csoport éjszakkeleti szélén több helyütt 
kisebbszerű júrakorbeli mészszirtek, többnyire melafir társaságában bukkan
nak ki.

Ezeknek egyikét felkeresni a Mlakier nevű réten délkeletre Svido- 
vecztől, fent a hegyekben egyik kirándulásom czélja volt. H auer már az 1858. 
évben ezt a helyet, hol ez időben a mészkövet nyerték, meglátogatta és le is 
írta,.1 Az itteni kárpáthomokkő-területen kis helyen dioritos kőzet tör elő, 
nagy mészkőtömzsöket fogva körűi. A fehér meszet már petrografiai kinézé
sénél fogva strambergi mészkőnek tartotta, mit a kövületek meghatározása 
megerősített.

Midőn Paul és Tietze 1876-ban (tizennyolcz évvel később) Volovecz- 
ről ezen a Sessa-hegység nyugati lejtőjén lévő lelőhelyet meglátogatták, az 
odavezető erdő-út már régóta járhatatlanná lett és már tíz év óta a mészkövet 
ott nem fejtették. A Hauer által leírt viszonyokból ennél fogva semmi sem 
volt már látható. Csak egyes júramészkőszirtek látszottak a sűrű erdő köze
pette ; a körülvevő eruptivkőzet, valamint a kárpát-homokkő azonban sehol 
sem volt helytállóképen feltárva és csak egyes szétszórt darabok árulták 
el jelenlé töket.1 2

Zapalowitz Hugó 1884-ben szintén felakarta keresni ezt a helyet; 
■de külső körülmények meggátolták szándéka kivitelében. A Mlakier nevű 
réten csak egyes világosszínü júramészkő darabra akadt.3

A megtettem kirándulás is negatív eredménynyel végződött. A Mla
kier nevű réthez vezető úton felmenvén — mivel Zapalowitz földtani tér
képén közvetlen ez út mellett van ezen lelőhely színezve, se az út mentén, 
se pedig a réten semmit nem láttam, és csak a közeli sűrű erdőben akadtam 
egy nehány mészkő darabra, növényzettel sűrűn befödött helyen. Itt, veze
tőm állítása szerint, sok mészkődarab volt összehalmozva, és meszsze az erdő
ben a hegység nyugati oldalán mészkőszirtek még láthatók. Ezen helyre a 
Mlakier rétjétől eljutni azonban szélütés miatt nem lehetett. Hogy valaha, 
25 évvel ezelőtt, mészkövet nyertek ott, arról már senkinek nem volt 
tudomása. ** *

1 Jahrbucli k. k. geol. R. H. 1859. p. 60.
2 Jahrbucli k. k. geol. B. A. 1877. p. 92.
3 Ibidem. 1886. p. 578.
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A kőrösm ezői p etr oleum ter i l l e t 1 Svidovecztől északra a 
körösmezői petroleumterület veszi kezdetét, már geotektonikus tekintetben 
is máskép alakúlva. Míg t. i. Svidoveczig a Fekete-Tisza völgye 1000— 
2000 ™j-nyi magas hegyek által szorosan van körül véve, Körösmező táján 
tág medencze alakú dombos vidékre akadunk, melynek hosszúra nyúlt hát- 
gerinczei a völgy talpától számítva csak 100— 150 mj - nyíre emelkednek.

Ezen területen sok helyütt egy egységesen képződött jellemző kőzet
csoport van feltárva: világos-szürke, vékonypalás, görbehéjas homokkő, mész- 
páterektől keresztül húzva, alárendelten szürke agyag- vagy márgás-palával. 
Ezen kőzetek, melyeknek jellemzője a fehér eres, görbehéjú homokkő, egy 
puhás, csillámdús homokkő többé-kevésbbé vastag padjaival váltakoznak. 
Ezen utóbbi homokkő sok helyütt kőolajjal van átitatva s petroleumszagot 
áraszt ki.

Megemlítendő egy homályos színű márgaszalag előjövetele a pet- 
roleumtartalmií homokkő közepette vagy közvetlen szomszédságában. 
Követhető ez a márgaszalag a Eekete-Tisza partjától (694. pont a tábork. 
térképen), hol vékony, réteges palaagyaggal körítve és ez által két 1 '5 mf  -nyi 
távolságra eső részletre osztva, a Stebna-völgyön át (a patak jobb oldalán a 
fúrótoronytól éjszakra s annak közelében 0‘20 m]-nyi vastagságban előfor- 
dúlva) a Lasescsina völgyig, valamint szintén az ezen völgyek közt elhúzódó 
hegygerinczeken is. Ezen márgaszalag előfordúl továbbá a Kepegiu-völgy 
alján 0'20’y vastagságban a fehéreres homokkőtől övezve, és továbbá a 
Lopusanka völgyi petroleumrétegek közepette. Csak a Haurilecz völgyben 
nem sikerűit ezt a márgaszalagot feltalálni. Csapása mindenütt ENy—DK 
és hol ez észlelhető, északkeletnek dűl.

Jellemzők ezen kőzetcsoportra a kisebb-nagyobb mérvben mindenütt 
mutatkozó réteghajlások. így a Haurilecz-patak mentén, nem messze beöm - 
lési helyétől, sok helyen észlelhetők ezek a réteggyűrődések egészen az erdő 
széléig, hol már az idősb kretakorbeli kőzetek kibukkanására akadunk. Több 
helyen a Fekete-Tisza völgyében, különösen pedig az első nagyobb kanyaru
latnál a Lasescsina-patak beömlése felett ugyanazon réteghajlások láthatók. 
Szép feltárást nyújt a Sztanislav-völgy alsó része. A Stebna-patak mentén, a 
patak medrében és a völgy mindkét oldalán a számos réteggyűrődést egészen 
a Stebna-gát közeiéig lehet nyomozni; és hasonlót látni a Lopusanka és 
Lasescsina völgyekben is.

Ezen kőzetcsoport csapás iránya egészben véve ENy-—DK-i, de némi 
eltéréssel. A dülési irány többnyire északkeleti, de sok esetben az ellen
kező is. 1

1 Lásd szintén C. L e ó . Petroleumvorkommen bei Kőrösmező. (Ungarische 
Jíontan- und Industriezeitschrift. 1888. Nr. 1.)



( ? ) F ELV ÉT ELI JELE N T ÉS. 103

Már Tietze említést tesz egy rétegnyeregről,1 mely a Sztanislav-patak 
beömlésétől, Kőrösmezőtől délkeleti irányban hiízódik és a Lasescsina-patakig 
nyomozható. Ezen esapási irányban vannak a Tisza-, Stebna- és Lasescsina- 
ínrótornyok is felállítva.

Ilyen rétegnyereg a Repegiu-völgyben is észlelhető. Az ottani, közvet
len az országút mellett lévő fúrótorony e rétegnyereg tetején állíttatott fel. 
Délnyugati irányban ettől DNy-ra dűlnek a rétegek, míg feljebb az országút 
második kanyarulatánál az ellenkező dűlés észlelhető. Más rétegnyeregre is 
akadni a területen, de a feltárás nagyon hiányos.

A kőolajtartalmú rétegcsoport határolása, — mint említém — már 
geotektonikus tekintetben is egészben véve észlelhető. Ide tartoznak a Hau- 
rilecz-, Lopusanka-, Lasescsina-, Limir- és Repegiu-völgyek alsó részei; a 
Fekete-Tisza völgye Svidovecztől északra egészen a Sztanislav-patak beörn- 
léseig, ezen utóbbi patak mentén húzódva a Magúra homokkő képezte völgy
szorosig. Hozzá tartozik továbbá a Dosina-völgy alsó része és a Stebna-völgy 
a gát közeiéig. A Haurilecz-völgytől a Tartárok-szorosig a távolság nagyjában 
91%, és a Kasescsina-völgytől a Sztanislav-völgyig 9'5Tjv.

A petroleumrétegek korát illetőleg megjegyzendő, hogy paleontologiai- 
lag, kövületek hiányában, még nem határozható meg. Paul és Tietze sze
rint a kárpát-homokkő felső osztályába, az eoczén halpala-csoportba soro- 
zandók. Midőn az 1876-ik évben a nevezett bécsi geológusok e vidéken elő
ször fordultak meg, feltűnt ugyan ezen rétegcsoport külső hasonlatossága — 
eltekintve a hieroglifek hiányától — a neocom tescheni palák strolka nevű 
rétegeivel, a krétabeli ropianka rétegekkel; de ennek daczára mégis az 
eoczén halpalákhoz sorozták.

Később Tietze Királymező táján biztossággal megállapíthatta, hogy 
bizonyos szürkekékes, fehér kalcziteres homokkő, mely, eltekintve attól, hogy 
hieroglifet benne nem találhatni, a neocombeli strolka rétegekre emlékez
tet, még az eocénhez sorozandó; és különösen Körösmező vidékére alapít
hatta meg ezen véleményét, a pszeudo-strolka rétegeket illetőleg.1 2 3

Z a palo w itz  Hugó is felső-eoczénkorúnak tartja ezen rétegcsoportot.*
Fekűközetek a közép-kárpáthomokkő osztályába tartozó szürkés, csil

lámdús homokkövek, míg a tetőt menilitrétegek képezik.
A petróleum kibúvási helyei Körösmező táján több helyütt úgy a 

Fekete-Tisza-folyó mentén, mint több mellékvölgyében észlelhetők. Vörös
barnás iridizáló felszínű kis pocsolyák többnyire útmutatóid szolgálnak. Sok 
helyütt a puha, kőolajjal itatott homokkő kalapácscsal szétütve petroleum-

1 Verhandlungen k. k. geol. B. A. 1885. p. 339.
2 Jalirbueli k. k. geol. B. A. 1877. p. 91. és Verhandlungen k. k. geol. A. B. 

1877. p. 187. Tbidem 1885. p. 338.
3 Jalirbuch k. k. geol. B. A. 1886. p. 552.
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szagot áraszt el. Látszólag öt, egymással párhuzamban, ÉNy—DK-nek eső 
vonalba lehet őket sorozni.

A leginkább délnyugotra eső petróleum kibuvási pont a Haurilecz 
völgy alsó részén található. Éjszakkeletnek indulva a Lopusanka-völgy alsó 
részében négy egymáshoz közel fekvő helyen a petroleumos homokkő kibuk
kan. A harmadik vonalba esnek a E’ekete-Tisza balpartján levő kibuvási 
helyek, két helyen az első nagyobb kanyarulatnál a Lasescsina-patak beöm- 
lése felett, a Stebna-völgyben hat helyütt és a Lasescsina-völgyben annak 
alsó és közép részében. A negyedik vonalhoz tartoznak a Fekete-Tisza men
tén a második nagyobb kanyarulatnál és a Markovecz-patak beömlése köze
lében mutatkozó petroleumos homokkövek, a Lasescsina-völgyben a Repe- 
giu-patak beömlése közelében lévő négy és a Limir-patak alsó részében lévő 
négy kibuvási hely. Külön vonalat képeznek a Repegiu- völgy beli kibúvások.

A  petróleum nyerése iránt tett munkálatolt. Már hosszabb idő óta 
ismeretes lévén a petróleum előfordulása Kőrösmező vidékén, 1878-ban 
először állott össze egy néhány ember a kőolaj nyerése végett, s a Tisza- 
folyó balpartján a Lasescsina-patak beömlése felett kutat kezdtek ásni. Az 
első olajra 13°-nyi mélységben akadtak; maga a kút 20°-nyi mély. Itt 
azonban abba hagyták a munkát.

1879-ben Gesell kutatásai alapján új társaság alakúit 2000 forinttal 
á fond perdu és a Lasescsina-patak jobb oldalán kútásáshoz fogtak. 1879. év 
végével 40mj  mélységig hatoltak. Az első olaj már a 26m/-nél mutatkozott, 
munka közben földviasz nyomaira is akadván.1 A következő évben pénz
hiány miatt szintén felhagytak a további munkával.1 2

1881-ben egy harmadik társaság, az «első magyar petróleum kutató 
társaság') alakúit, mely az utolsó években különösen Körösmező vidékén 
kutat kőolajra. Stavenov lovag 23 fúrólyukat mélyesztett: a Haurilecz- 
völgyben 7 mf  mélyen, a Fekete-Tisza völgyében, a Lasescsina-patak beöm
lése felett 6, illetőleg mélyen; a Stebna-völgyben közel egymáshoz 6 
fúrólyukat 5-, 5-, 58-, 36-, 16-, 32*/-rig. Ezek közül három a kibuvási 
helyben, kettő közvetlenül a fedőben és egy a feküben mélyesztetett. A Lopu- 
sanka-völgyben a fúrólyuk 9”)-, és egy másik az országút mellett, szemközt 
a Lopusanka-hiddal 4mj  mély. A Lasescsina-völgy jobb oldalán a Stubni- 
hegygerincz lejtőjén van a főfúrólyuk: a Ferencz József császár és király
akna. Itt 157”! mélyen le hatoltak. Az első \,7>mj  vastagságú petróleumot 
tartalmazó homokkő-réteget az oS’T'-ben érték el, a másodikat 62,5*y és a

1 Adatok a máramarosmegyei petróleum előjövetel megismertetéséhez. (M. 
Kárpát-Egylet évkönyve. 1880. VII. p. 516. és 517.)

2 Ibidem 1881. VIII. Máramarosi úti vázlatok, p. 108.
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harmadikat 82 ̂  -nyi mélységben. Ezen három rétegnek összes vastagsága 
4-5 mj.

Más fúrólyuk a Lasescsina-völgyben a Repegiu-patak beömlése alatt 
mélyesztetett 17-, 13- és 9mf -nyi mélységig, és ezen patak beömlése felett 
még hat, 32-, 38-, 32-, 25-, 6-, 28m] mély fúrólyuk van. A Repegiu-völgyben 
végre szintén három fúrólyuk van 62-, 3 és 6™/ mélyen fúrva.1

A társaság semmi nevezendő eredményt nem ért el, melynek oka 
azonban nem a földtani és bányászati viszonyokban, hanem a társaság szer
vezetében keresendő.

Nem tartozik ezen jelentés körébe részletesen megemlékezni arról a 
sokféle hibáról és ferde eljárásról, melyet a társaság elkövetett; csakNoxH-J. 
szavait akarom idézni, mivel ezek ezen társaságra is rá illenek. N oth  az 
1885. évi budapesti bányászati, kohászati és földtani kongresszus alkal
mával tartott előadásán többiek közt a következőket mondta:2 «a többi 
petróleum utáni kutatások említésre sem méltók. A vállalatok nagymérvű 
kutató spekulácziók szintjén felül nem emelkedtek s tényleges munkasikert 
nem mutattak .. .» és más helyütt: «a vállalkozóknak épen nem hiányzot
tak kedvező kőolajpontok, hanem igenis . . . mindenekelőtt hiányzott sikeres 
munkafejtés.»

A múlt év végén ezen kutató-társulat feloszlott és új részvénytársaság 
alakúit. A magyar petroleumbányászat s egyszersmind maga a társaság 
érdekében óhajtandó volna, hogy végtére ily sok hasztalan munka után 
valahára szakszerű fejtéshez hozzá fognának.

1 Ezen közléseket C. Leó bányamérnök szívességének köszönöm.
a A petrolonm kutatással eddig nyert eredmények és kilátások a jövőben 

Magyarországon, 1885. p. 13. és 14.
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Földtani jegyzetek a bánsági hegységből.

T. Both LA.JOS-tÓl.

A megelőző években végzett munkámmal kapcsolatban az 1887. év 
nyarán Ny-felé folytattam földtani felvételeimet akként, hogy délen a Pojána- 
Flori-Conunáig, E-ra pedig a Gy.-Molitu— Poj.-Almasan (Bohuj-patak)-ig 
haladtam. így a déli vidéken a Kirsia-rosie—Poj.-Flori-vonalban Bocim J. 
igazgató úr felvételével létesítettem az egyenes összeköttetést, míg a Minis
től E-ra a múlt évi jelentésemben1 jelzett vonallal, tovább E-ra, a Ker- 
nyála-erdőbarak tájától kezdve pedig, a ponyászkai (1885-ki) felvételemmel 
kapcsolatban folytattam munkámat.

A bejárt terület Ny-i határát É-ról D-re a Poj. Almasan — Kuptore 
(Anina Iv-re) —- Bohuj-patak bal lejtője —- «Állóhely# — «Majálishely» — 
Stájerlak (II. kolónia) — Mühlkogl — «Kainer»-hegy — Panur-völgy — 
Minis (Tilva-Vas) -—Batatura—Conuna-pontok jelölte vonal adja. Felvételem 
legnagyobbrészt tehát az 1 : 25,000 méretű törzskari térkép x"xvi°rov DNyjel- 
zésű osztálylapján ábrázolt területen forgott, a xxv̂ rov DK, |xv°roG 
valamint a ^  ÉNy lapokon pedig azoknak DIv-i, illetőleg ÉK-i és 
ENy-i sarkait jártam be.

A mi mindenek előtt a körülírt területen felszínre lépő alaphegységet, 
t. i. a kristá lyos pa lakőzeteket illeti, ezeknek középső (II.) csoportja 
csakhamar eltűnik, és -a felső  (III.) csoport kőzetei állnak előttünk. Ezek 
a II. csoport kőzeteire konkorclánsan rátelepűlnek s így, a tavalyi jelentésem
ben is említett éjszaki nyeregszárny fedő részét képezve, megfelelnek a déli 
nyeregszárny hasonnemü fedő részének, mely a Ponyászka-völgy alsó menete 
bal oldalán s tovább D-re, persze jóval hatalmasabban, képviselve van.

1 Stájerlak DK-i és részben K-i környéke. (A m. kir. Földt. Intéz, évi jelen
tése 1886-ról, 145. 1.)
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A szóban forgó területen a két csoport közti határ körülbelül a Tilva- 
Predilcova K-i lejtőjén kezdődik és az itt jelentkező árkokon át a hajdani 
megyehatár jelölte hegygerincz Ny-i lejtőjén húzódik EEK-re tovább, míg a 
Kernyála-erdőbarak tőszomszédságában véget ér. A kristályos palák felső 
(III.) csoportja itt meglehetős keskeny zónában lép a felszínre, amennyiben 
Ny-fele csakhamar a mezozoos lerakódások alatt eltűnik. A Glavan-patak és 
Glavan-hegyen át hiízódnak e csoport kőzetei a Karas-völgybe, melynek 
(eredetétől kezdve) bal és jobb lejtőjét egy darabig ők képezik; a Karas völ- 
gyét aztán elhagyva, a Kernyála-táj ENy-i oldalgerinczén át E-ra ismét a 
Karas-völgybe vonulnak le, melynek jobb és bal lejtőjén, mindinkább kes- 
kenyedvén, csaknem a «Gola csóká»-ig nyomozhatok. A Kraku-Bradzilor 
túlsó (K-i) lejtőjén, valamint a Karas-völgy jobb lejtőjén (Gola-csóka — Poj. 
lupi-val szemközt) fellépő kristályos palák ezeknek középső (II.) csoportjához 
tartoznak.

A felső (III.) csoport kőzetei itt főleg csillámpala és csillámgnájsz vál
takozásából állanak, alárendeltebben amfibolitpala is fellép). A csillámpala 
általában — mint e csoportban rendesen — jobban félig kristályos típusú, 
helyenként amfibolitos és chloritos, gyakrabban grafitos lesz. Többször 
egészen vékonypalásnak mutatkozik és csillámban nagyon gazdag, a 
kvarczot több helyt erekben és lencsék alakjában tartalmazza, a gránát, 
ha jelen van, meglehetős erősen mállott, sokszor kevés földpátot vesz fel és — 
mint rendesen — a kis pegmatitszerű fészekkiválásokat is mutatja.

Az amfibolitpalát, alárendelten amfibolgnájszot is, csillámpala közé 
betelepülve, abban az árokban lenn találjuk, melynek DDNy-i főága a Karas 
bal lejtőjén a Glavan-hegy felé felhúzódik. Ezen amfibolitpala ÉK felé 
(a Karas jobb oldalán) folytatódik, hol a Kernyála-táj DNy-i magasabb 
elökúpján szintén jelen van. Fölebb az említett árokban grafitos csillám
pala és kemény kvarczos csillámpala és csillámgnájsz következik. A csillám
pala úgy itt, mint egyhelyt a Glavan-patak mentén, turmalint is tartalmaz. 
Az amfibolitpalában amfibol mellett alárendelten csillám is mutatkozik.

A Karas eredete közelében ott, a hol a kavicsolt út megszűnik és a 
lovagoló út kezdődik, a felső, EK-i árok torkolatánál grafitos csillámpala 
jelentkezik, melyet a grafit sávokban és erekben (vastagabbakban is) átsző. 
E grafitos fekvetek rajzokat mutatnak, melyek első pillantásra úgy tűnnek 
elő, mintha igen rosszúl megtartott növénymaradványok volnának. Es e 
benyomás ismétlődik, ha újra más friss kőzetdarabokat veszünk kezünkbe. 
Minden esetre a fantáziának is van e mellett szerepe, és végre, sajnos, csak 
arra az eredményre kellett jutnom, mikép itt egyszerű csuszamlási tüne
ménynyel van dolgom, mely e sajátságos, növénylenyomatokra emlékeztető 
rajzokat idézte elő. A rétegek részben igen mállottak és, a hol kvarczbetele- 
pedések vannak, erősen repedezettek.
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A DK-i árokban, mely a Kernyála-erdőbaraktól É-ra fekvő magas 
mészcsúcs K-i oldalán felhúzódik, hasonlóan mint az a Coronini-forrásnál 
látható, a Karas a meredek meszsziklákból, melyeknek alapját a csillámpala 
képezi, patak erősségű forrás gyanánt ered, mely rövid útján jóval nagyobb 
vízmennyiséget hoz, mint a sokkal hosszabb főárok, melynek eredetén, a 
Kernyála-barakon alól, lényegesen gyengébb forrás fakad ki.

A rétegek ÉNy-i (rendesen 20—21h) dőlést, tehát ÉK—DNy-i csapást 
mutatnak, a dőlési szög 40—70° közt változik, helyenként a rétegek csak
nem merőlegesen egyenesednek föl; magától értetődik, hogy ránczosodások 
több ízben figyelhetők meg.

A  g r á n i t  utolsó kiágazásaival délen, a Bohuj-patak DK-i eredő ár
kában, mely a Hunka-tri-mohile táján kezdődik, találkoztam. Vékony dyke- 
okban a mikrogránit, mely piritet tartalmaz, vastagabban a granitit  tört itt 
a középső csoport kristályos paláin át, mely utóbbiak igen meredeken dől
nek. É-on a Zlepczi-máre1 (Og.-máre) — Izvoru -Jovi — Gy.-Molitu — Karas- 
völgy határolta területen a granitit, alárendeltebben mikrogránit lép kisebb 
részekben még a kristályos palák középső (II.) csoportjának kőzetei közt fel. 
A kristályos palák (gnájsz és csillámpala) itt is meredeken dőlnek.

A avörös h o m o k k ő u e t ,» melyet — mint ismeretes — Stijk1 2 a 
benne előfordúló növénymaradványok megvizsgálása alapján cfc’asz-korúnak 
{«Rothliegend»-nek) bizonyított be, eddig csak Stájerlaktól «Kainer-Berg» 
É-i lejtője) DDNv-ra, a liasz-homokkő határa mentén, a Panur-patak völ
gyéig nyomoztam. Az itt fellépő kőzetek (túlnyomóan élénk vörösszínű, 
finomszemű, csillámos kvarczhomokkő, mely alárendeltebben világosszürke 
kvarczhomokkővel váltakozik) Kudernatsch3 szerint a «vörös homokkő »- 
komplexus /gZsó-étage-ját képviselik.

A vörös, agyagos-csillámos homokkő a Bainer-hegy É-i lejtőjén egészen 
vékonytáblás is lesz. A Szt.-Péter-tárna alatt a Bido-árok felé levonuló 
árokban e lerakódás fedőbb részében fölötte szívós, élénk vörös, csillámos-

1 I t t  meg kell jegyeznem, mikép «A Ponyászka-völgy és környékei) stb. czímű 
jelentésemben (A m. kir. Földt. Intéz, évi jelentése 1885-ről, 129—-144. 1.) a törzskari 
térkép adatai nyomán használt «Toplica-máre » és «Toplica-miki> elnevezések nem 
helyesek. Toplica-máre helyett Zlepczi-máre, Toplica-mik helyett pedig Izvoru-Jovi 
írandó helyesen. Toplica-máre és Toplica-mik neve alatt két kisebb árkot a Karas- 
völgy jobb oldalán értenek, melyek, a Kernyála-táj Ny-i és E-i lejtőjén eredve, 
Izvoru-Jovitól D-re a Karasba torkolnak.

2 Beitráge z. Kenntn. d. D.yas- u. Steinkolilen-Form. i. Bánát. (Jb. d. k. k. 
geol. R. Anst. 1870, 185. és 191—194. 1.)

3 Geol. d. Bánát. Gebirgs.-zuges, 52. (88.) 1.



(4 ) FELV É T E L I JELEN TÉS. 109

agyagos homokkő van feltárva, a i'ekübb részben sárgásszürke és ismét élénk 
vörös, világosszürke-pettyes homokkő következik, mely vékonyabb padokban,, 
az utóbbi egészen vékonytáblásan is, rakódott le. E vékonytáblás homokkő 
átmegy aztán kompakt, vastagabb padokba, melyek, a dőlési irányra függé
lyesen, lemezekben is leválnak. A homokkő kivétel nélkül finomabbszemű ; 
kis, legördült kvarczszemekből és sok fehér csillámpikkelyből áll, földpátot 
nem tartalmaz.

A Rainer-hegy E-i lejtőjén (utcza a Geiswinkler-féle ház mögött) 
7h dőlést, a Florianschitz G.-féle ház mögött 7h 5° dőlést 40°-kal észleltem, 
a Szt.-Péter-tárna alatti árokban pedig a rétegek közel 8h felé, egészen ügy, 
mint a liasz-homokkő a fedőben, de csak 30°-kal dőlnek, míg az utóbbi 
(liasz-homokkő) 45°-nyi dőlést mutat.

Szerves maradványoknak eddig még nyomát sem találhattam a vörös 
homokkőben; mutatkoznak benne ugyan többször kerek vagy hosszúkás 
kidudorodások, melyeket azonban kibetűzni abszolúte lehetetlen.

A liasz-homokkó  két párhuzamos vonulatban, egy Ny-iban és egy 
K-iben jelentkezik a felszínen. A Ny-it a Panur-völgyből EÉK-re eddig a 
stájerlaki főutczáig térképeztem, míg a K-it a hátulsó Kraku-Szalomoni Iv-i 
lejtőjén eredő ároktól kezdve EEK-felé az Izvoru-lupi-ig, azaz a 
DNy jelzésű lap E-i széléig nyomoztam. f

A Ny-i vonulat — mint már érintve volt — a diász-homokkőre tele
pül, míg a K-it kevés kivétellel egyenesen a kristályos palák felső csoportja 
kőzeteire rátelepedve találjuk, melyekkel párhuzamosan vonul. Tovább Iv-re, 
t. i. a Kuptore-mik táján (Kernyála-baraktól K-re), a liasz-homokkő vékony 
sávban, a grániton rajtaülve lép, a felületre. Ez egyenes folytatását képezi 
ama kis elöjövetelnek, melyet az 1885. felvételemről szóló jelentésemben1 a 
Hunka-feregi ENy-i lejtőjéről említettem.

A Ny-i vonulat szélessége Stájerlaktól D-re a Tilva-Uteriseh-ig átlag 
400 mj . a Tilva-Uterisch Ny-i lejtőjén (annak előretódult malmmész-tömege 
következtében) a Panur-völgyig e zóna hirtelen átlag kb. 90 mj - re keskenye- 
dik. A oSandköpfli) csúcsa közetlen E-i lejtőjén lévő felső kőbányában a 
legfedőbb rétegeket vékonypalás, erősen repedezett, kékesszürke és barnás - 
sárga, muszkovit-pikkelykéket bőven tartalmazó agyagos homokkő és homo
kos palás-agyag képezi. Ez alatt fehéres, barnássárgára is festett, durva, 
konglomerátszerű homokkő következik, mely a fekű felé finomszemű homok
kővel (a fekűbb padokban keményebb és szilárdabb), valamint alárendelten 
vékony, egészen finom, palás homokkő- vagy szürke, homokos, morzsalékos 
palásagyag-betelepülésekkel váltakozik. A látható legfekűbb padok konglo-

1 Ponyászka-völgy stb., 138. 1.



Í10 T. ROTH LAJOS. (5)

merátból állanak, melynek kvarczgörélyei dió-, tyúktojás- sőt ököl-nagy- 
ságúak is.

A homokkő fehér csillámban mindig bővelkedik, épebb földpátot 
nem észleltem itt benne, de mállott, kaolinos kötőszer alakjában jelen 
van rendesen. A kiálló durva homokkő a levegőn elmállik és szétesik. 
Helyenként meglehetős erősen limonitos lesz a homokkő és limonitos, 
koncentrikus-héjas gumókat is mutat. Ezen észlelésem tehát nem egyezik 
K udernatsch  azon állításával,1 mely szerint e homokkő sohasem «eisen- 
schüssig.i) A «Sandköpfl» kúpján fellépő konglomerát-padok közé betele
pedve finomabb homokkőnek gyengébb, vékonyréteges fekvetei is mutatkoz
nak. A konglomerát görélyei csaknem kizárólag fehér kvarczok, ezek mellett 
csakis sötét, feketés kvarczit és kvarczpala-darabokat láttam, melyek legin
kább a Pietrile-arzé-n (kristályos ])alák felső csoportjában) előfordúló efféle 
kőzetekhez hasonlítanak.

A «Sandköpfl» (706 mj  magas kúp) E-i lejtőjén, valamint szemközt a 
«Steinköpfl» D-i lejtőjén, Stájerlak házai mögött, a homokkő 5h dőlést 
40°-kal mutat; a hol az út a «Mühlkogl», illetőleg Uterisch felé átkanyaro
dik, lenn a híd melletti első háznál 4h dőlést, a «Sandköpfl»-en fenn pedig 
5'1 és 6h dőlést 40—45°-kal észleltem. Ezen dőlési irány, mely e tájon a 
diasz-homokkőétől kissé eltér, a zóna további DDNy-i menetében avval — 
a mint láttuk — egészen megegyezik.

Szerves maradványokat e Ny-i homokkő-vonulatban nem találtam. 
Csak az üterisch-akna melletti gorczon, egy az aknából kikerült szürke, palás 
homokkő-darabon mutatkoztak növénylenyomatok, melyeknek jobban meg
tartott egyike a Pterophyllum rigidum, Auran-vel azonosítható.

A K-i homokkő-vonulat csillámban szintén mindig bővelkedő, fehéres
szürke és barnássárga homokkövet észleltet, mely helyenként itt is erősen 
limonitos és egészen vörös is lesz, és melynek finomabb, palás fekvetei ismé
telten durvábbszemű, konglomerátosokkal vállalkoznak. A földpátszemek a 
kőzetben itt is többé-kevésbbé mállottak, de néha (nagyobb szemek a dur
vábbszemű kőzetben) még meglehetősen épek. Rendesen rosszúl megtartott, 
szenesedett növénymaradványok, valamint szénnyomok több ponton mutat
koznak. A palás homokkő agyagos is lesz úgy, hogy rajta a víz kibugyog.

A Cseresnaja-erdőőrháztól KDK-re, annak közelében, t. i. a lovagló- 
és kocsiút egyesülésétől valamivel tovább K-re az utóbbi utón, mely a Karasba 
torkolló árok fölött a lejtőn vonul, állatmaradványokra sikerült a barnássárga 
és vöröses, csillámos homokkőben rábukkanni, melyeknek megtartási álla
pota, mi az anyag természeténél fogva könnyen érthető, sok kívánni valót 
hagy ugyan hátra, de a melyek már azért is érdekesek, minthogy ezek tud-

1 I d .  h .  5 6 .  ( 9 2 .)  1.
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tómmal az első, a stájerlaki liasz-liomokkőben felfedezett, á//űú-marad- 
ványok.

Egy modiola, pinna, plicatula, echinoida kőmagvát vagy annak töre
dékét, továbbá egy Gervillia olifex, Quenst. típusú, de ennél nagyobb ger- 
villia  és Pecten disparilis, QuENST.-hez (Jura, 4. t. 9. áb.) igen közel álló 
pecten kőbelét, ezek mellett rossz növénymaradványt is leltem itt. A Pecten 
disparílist (Pecten textorius elődje) és Gervillia olifex-et Quenstedt 1 
az «-liaszból idézi, e maradványok tehát, hasonlókép mint a növények, az 
azokat tartalmazta rétegek alsó-liaszi korára látszanak-utalni.

A hol az említett út a hídnál a Karas-völgybe torkol, e völgy jobb lej
tőjén a liasz-homokkő 19h felé 20—30°-kal dől, míg a csillámpala, melyre 
rátelepül, 20h szerinti 55—60°-nyi dőlést mutat. A csillámpala legfedőbb réte
gei itt már egészen agyaggá vannak elmállva. A fmomabbszemű homokkő rész
ben itt igen kemény, részben pedig (de alárendelten) egészen lágy, morzsa- 
lékos kőzet. A Cseresnaja-erdőőrháztól DDK-re (Karas-völgy bal lejtőjén) 
lévő Izvoru-latu baloldali mellékárkában a durvaszemű homokkő, mely itt 
is, mint rendesen, vekonypalással váltakozik, részben nagy kvarczgörélyek 
mellett szintén csillámban bővelkedő homokkő görélyeket is észleltet. Az 
Izvoru-latu-árok kezdőárkainál szénre kutattak a homokkőben, úgy szintén 
az ezen ároktól D-re fekvő, legközelebbi, Karas balparti árokban.

Az úton fenn, mely a vízválasztó gerinczen a Cseresnaja-erdőőrháztól 
a Kernyála-erdőbarakhoz vezet, a homokkő 20—2111 feló, tehát a csillámpala- 
alajjhegységgel egészen konkordánsan dől 50°-kai, de helyenként csaknem 
merőlegesen, és ugyanezt a dőlést mutatja tovább DDNy-ra is.

A Cseresnaja-erdőőrháztól K-re, a Karas-völgybe levezető úton, a 
homokkő NyDNy-i, Ny-i és NyENy-i dőlést mutat, de a Karas-völgy jobb 
lejtőjén (Karas és Tojdicza-mik között), a csillámgnájsz határán, ismét 
19—20h irányú 35—40°-os dőlést észleltem. Az itt fellépő durvább, kon- 
glomerátszerű, kvarczszemek és kevesebb csillám mellett egészen friss föld- 
pátot is tartalmazó homokkő rétegei a dőlési irányra függélyesen repedezet
tek ; az ezek fedőjében települő finomabbszemű, fehér homokkő sok csillá
mot és szintén földpát-szemeket zár magába. Az utóbbi részben vöröses is ; 
mind a két féleség csak helyenként kémény kőzet. Lenn (Karas jobb partja) 
az úton, tehát a fedőben, ismét durva, konglomerátos homokkövet találunk, 
melynek kvarczgörélyei ökölnyi, sőt gyermekfej-nagyságot érnek el; ezek 
mellett alárendeltebben csillámpala-görélyek is láthatók. Erre szürke, csil
lámban bővelkedő, vékonypalás homokkő, ennek fedőjében pedig ismét 
durvábbszemű homokkő következik, melynek kvarczgörélyei azonban túl
nyomóan csak mogyoró- vagy dió-nagyságúak. Szénnyomok itt is mutatkoz

1 Q u e n s t e d t . D ér Ju ra , 4 7  é s  8 6 .  1.
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nak, az alsó konglomerátos homokkőben 2 cfm -nyi szénrétegecske van be
települve. A kőzet kvarcz és csillám mellett meglehetősen sok földpátot is 
tartalmaz. A rétegek itt 55—60°-kai, a patak medrében nem oly meredeken, 
Ny-ra dőlnek. Ezen előjövetellel szemközt, a Karas bal partján kiálló 
homokkő-rétegek csak 25°-nyi dőlést mutatnak. A Karas jobb partján, közel 
a kristályos palák határához, az itt vörösesbarna, csillámos homokkő ismét 
ENy-ra, a szemben levő bal lejtőjű árokban pedig 191' felé 40°-kal dől.

A Cseresnaja-máre K-i, a Karas-völgy felé ereszkedő lejtőjén, a homok
kő-zónában mállott homokkő sok kvarcz-görélylyel és élénk vörösszínű, 
csillámos betelepedések mutatkoznak.

Az Izvoru-lupi felé a homokkő 65°-kai ENy-ra dől. Az Izvoru-lupi 
felső, Ny-ra fekvő mellékárkánál, mely EEK-re a rétek felé felhúzódik, a 
mészkőkomplexuson átszivárgó víz j>atak erősségű forrás alakjában jut az 
altalajt képező homokkövön napfényre. A főárokban gyenge mésztufa-réteg 
is ülepedett le. A homokkő itt durva, konglomerátszerű kőzet, mely egészen 
túlnyomóan gördült kvarczdarabokat, de csillámpala-hömpölyöket is zár 
magába. E hömpölyök fejnagyságúak is. A konglomerát közé betelepülve, 
középszemű és vékonypalás, csillámban bővelkedő homokkő-fekvetek mutat
koznak, mely utóbbiak — mint mindig — szenesedett növénymaradványokat 
is tartalmaznak.

A Kraku-Bradzilor E-i végén, hol az Ogasu- (Izvoru-) máre a «Gola 
csókán-val szemközt a Karasba torkol, a homokkövet egészen kis foltban 
végre még egyszer konstatálhattam. Itt szintén a kristályos palákra települ, 
rajta pedig a krétamészkő alsó csoportjának hatalmas tömege fekszik.

Az eddigi térképezésem alapján is mondhatom már, hogy az imént 
tárgyalt K-i homokkő-vonulat a Ny-i (stájerlaki)-val szemben egészben véve 
szinklin helyezkedésben van, melynek tehát K-i ellen- vagy teknó'szárnyát 
képezi. E K-i szárny szélessége átlag kb. 500 ™]-re tehető.

Kudebnatsch1 a vörös homokkő alsó osztályának konglomerátjait a 
Karas-völgy «Toplica-máre» (helyesebben Toplica-mik) tájáról említi, úgy
szintén felhozza, mikép a «Fontina-Purk»-nál, a vörös homokkő alsó hatá
rán, egy széntelep világos nyomai találhatók. A becses munkájához csatolt 
földtani térképből látom, hogy a «Fontina-Purk» a «Krassovaer Wald- 
haus»-tól DK-re, a szerpentin D-i végén van megjelölve.

Az én iníormáczióim folytán a helyesen «Funtina-porculuj»-nak neve
zett forrás az Izvoru-latu egyik eredő-árkában bugyog ki, a hol szénre sza
badkutatási jel is fel van állítva.

Ez a Cseresnaja-erdőőrház (Krassovaer Waldhaus)-tól DDK-re a szer
pentin D-i végéhez közel fekszik, tehát Kudebnatsch megjelölésének meg-

1 I d .  h .  5 0 .  (8 6 .)  1.
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felelhetne. Ha Kudernatsch tényleg ezt a pontot értette, akkor itt diasz- 
homokkövet már azért sem lehetne keresnünk, minthogy az Izv.-latu eredő 
árkai egyenesen az említett, alsó-liaszra utaló kövületlelőhely folytatásába 
esnek. Ha Kudernatsch pedig a legközelebbi, innen D-re eső árkot értette, 
a hol — mint említém —■ szintén szénre kutattak, akkor, megvallom, a 
petrografiai hasonlatosság alapján az itt fellépő kőzeteket sem tarthatom 
másnak, mint alsó-liaszkorúaknak. Egyáltalában az egész karas-völgyi ho
mokkő-vonulatban, a meddig azt E-felé eddig nyomoztam, nem voltam képes 
két külön lerakodást megkülönböztetni, mert akár az Uterisch-aknából 
(Ny-i vonulat) kikerült és növénylenyomatokat tartalmazó homokkövet né
zem, akár (K-i vonulat) a Poj.-Jonov-Csertestől KDK-re, a csillámpala hatá
rához közel fekvő, felhagyott aknából kikerült és szenesedett növénymarad
ványokat tartalmazó kőzetdarabokat hasonlítom össze az előbbivel, vagy 
pedig a Toplica mik-tájáról, az ároktól Ny-ra való kőzetet, melyben szintén 
egy kagyló rósz kőbelének töredékét leltem, vagy végre az Og.-(Izv.-)lupi-ból 
származó palás homokkövet veszem kezembe, az általános petrografiai meg
egyezést feltűnőnek találom. Igaz, hogy a karas-völgyi homokkő-vonulat
ban — mint azt említettem — több helyt élénk vörösre is festett fék vetek 
fellépnek, melyek alapján Kudernatsch felfogását osztani, tehát itt diasz- 
korú homokkövet is kiválasztani hajlandó voltam, de a később észleltek foly
tán e szándékommal ismét felhagytam.

ügy hiszem, hogy a diaszkorű lerakodásokat csak jobban E-ra fogom 
föltalálni. Annyi bizonyos, hogy ama bitumenes, fekete és barnásfekete, vagy 
nem bitumenes, sárgásbarna, határozott diaszkorú növényeket tartalmazó 
palásagyaggal, mely Stur1 szerint leginkább a KuDERNATSCH-féle «vörös 
homokkő)) alsó és középső étage-jából való, az eddig bejártam területen nem 
találkoztam. A Stur idézte növénylelőhelyek a bejártam terület E-i végétől 
Ny-ra és főleg ENy-ra fekszenek.

Minthogy az előbbi sorokban a liaszhomokkő K-i vonulatával foglal
koztam, és e vonulat K-i határához közel szerpen tin  az azt itt kísérő 
átalakult kőzettel együtt fellép, mindjárt a szerpentint s e kőzetet fogom 
tárgyalni.

A szerpentin kísérőjével együtt a Cseresnaja-erdőőrháztól DK-re kés-
/  /• r

kény, E-ra valamivel szélesebb szalagocska alakjában lép, DDNy-ról EEK- 
felé vonulva és csak egy ponton félbeszakítva, a felszínre.

így tehát az Izvoru-latu-árokból nyomozható a Kraku «zűr lindenen 
Buché»-n át a Karas-völgyig, melynek bal partján a szerpentin végleg eltű
nik, míg a kísérő kőzete tovább E-ra, pontosan az említett csapásirányban,

1 Id. h. 191—194. 1.
A m. kir. fö ld tani in téze t évi je len tése 1887-röl. 8
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még két ponton, t. i. az Izv.-Szorki-ban és az ettől D-re eső, Karas balparti 
árok torkolatánál, egészen kis részekben található.

A szerpentin egész fellépési módja arra utal, hogy itt egy törési hasa
dók kitöltése, tehát eredetileg eruptív tömeg van előttünk, mely idővel oly
annyira változtatott át szerpentinná, hogy ez utóbbiból az eredeti eruptiv- 
kőzet természetére semmiféle következtetést vonni nem lehet.

És minthogy a palásság nyomát sem észleltető szerpentin a vele hatá
ros réteges kőzetek közé konkordánsan betelepülve van, melyeknek tehát 
csapásirányát is követi, az eredeti eruptív kőzet, most szerpentin, teleptelér- 
ként mutatkozik. E konkordáns betelepülést a Ivraku « zűr lindenen Bu
ciién-n, valamint az Izvoru-latu bal lejtőjű árkában lehet megfigyelni, hol a 
kőzetrend a fekütől a fedő felé ENy-i dőléssel a következő: csillámpala és 
csillámgnájsz, liaszhomokkő, malmmeszkő, szerpentin kísérőjével, és végre 
ismét liaszhomokkő. É-ra, hol a hasadék szélesebb, a Karas-völgy lejtőjén 
(a híd közelében) még egy a callovienhez tartozó kis rész tolódik a liasz
homokkő és malmmeszkő közé.

Dr. S chafarzik F. űr, kinek szívességének a szerpentin és az azt kísérő 
kőzet közelebbi megvizsgálását köszönöm, a következőket közli velem:

«A szürkészöld szerpentinben itt-ott világosabb sárgászöld foltok lát
hatók. Kivált a sötétebb kőzetben mutatkozik behintett magnetit, mely a 
mágnestűt erélyesen magához vonzza. Górcső alatt ez utóbbinak fekete, opak 
foltjain kívül az összekúszált szálakból álló szerpentintömeget látjuk, a 
melyben csak egy helyen találtam egy olyanforma szövetet, mely az ismert 
WEiGAND-féle «Gitter- vagy Fenster-Structum-jával azonosítható. Ez pedig 
abból áll, hogy a szerpentinzsinórok két szisztémája, egymást keresztezve, 
olyan rombos mezőket hoz létre, a melyek hegyes szöge 56, a tompa pe
dig 124°, mi tudvalevőleg az amfibol hasadási-prizmájának két jellemző 
szögértéke.

A szerpentint kísérő kőzet barnássárga vagy élénk vörös, vasoxidos 
(részben erősen vasoxidos), többé-kevésbbé kvarczittal áthatott karbonát. 
A kvarcztartalom helyenként annyira felszaporodik, hogy a kőzetben 
kisebb-nagyobb kvarcziterek, olykor sejtes szövettel (Zellenquarz) jönnek 
létre. A hol a karbonát tisztán képződött ki, ott romboéderes hasadás ész
lelhető.

Górcső alatt vizsgálva, ezen kőzet — a makroszkopos megfigyelésekkel 
egybehangzóan — karbonát, finoman szemcsés kvarczit és földes vas- 
oxid elegyéből áll, a mely mellett néha még egyes vasércz-nyomok mutat
hatók ki.

Két kőzetdarabot és egy harmadiknak fehér ereit Iv a l e c s in s z k y  S. 
úrral minőlegesen is megvizsgáltattam, a mikor is azt találtuk, hogy a darabok 
pora HCl-ban csak melegítve és pezsegve oldódik, s hogy sok szénsav és sok
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magnézia mellett még kevesebb kalcium is van jelen. Van azonkívül benne 
még vas, alumínium és oldhatlan maradék (kovasav).

A m. kir. földtani intézet vegytani laboratóriumában Kalecsinszky 
S ándor vegyész úr által véghezvitt mennyileges analízis a következő adato
kat szolgáltatta:

<10)

Vasoxidul, kevés timfölddel (Fe 0 )_ _ 11-11 o/o
Mészoxid (Ca 0) — _ ... _ .... 4-23 ((
Magnéziumoxid (Mg 0) ... ... _ 22-67 «
Szénsav (C02) ... ... ... ... ... 37-52 ((
Sósavban oldhatatlan rész _ ... ... 22-02 «
Nedvesség, alkáliák s veszteség _ ... 2-45 «

Összesen: 100-00

Vagy sókká átszámítva:
Szénsavas mész (Ca C03) ... ... ... _ 7"55 °/o

« vasoxidul (Fe C03) ......... . 20-37 ((•
« magnézium (Mg C03) _ _ 47-61 ((

Sósavban oldhatatlan rész ... ... ... 22-02 «
Nedvesség, alkáliák és veszteség ... ... 2-45 ((

Összesen: 100-00 ü/.o
Kétséget tehát nem szenved, hogy a karbonátoknak hatszögesen kris

tályodé sorozata egy olyan tagjával van dolgunk, mely a magnezit körébe 
esik, több-kevesebb kalciummal, ez által a dolomit felé képezve átmenetet.

E kőzet ennélfogva többnyire vasvegyületekkel és kovasavval kevert 
magnezit-féle termény, a mint az effélék, mint melléktermények, a szerpentint 
rendesen kisérni szokták.#

E tisztátlan magnezit-féle terményre, abban használható vasérczet 
sejtve, annak egész hosszkiterjedésében, a Karas-völgytől kezdve egészen 
az Izvoru-latu jobb lejtőjéig, erélyesen kutattak; a kutatások nyomai a 
liaszhomokkőben, sőt egy helyt, a hegygerinczen fenn, a csillámgnájszban is 
láthatók.

K udernatsch,1 a ki a tárgyalt szerpentint szintén telérszerű fellépés
nek tartja, oda nyilatkozik, miszerint benne «tömött, tisztátlan barnavas- 
ércz tömzsökben és fészkekben fellép, sőt hogy a szerpentin déli végén töké
letes barnavasércz-tömzs van kiképződve.# Húsz Samu úrnak, a szab. osztr.- 
magy. államvasút-társaság nyug. főmérnökének szíves közlése szerint, egy 
általa ezen előjövetelben gyűjtött kőzetdarab, mely az említett vasút
társaság oraviczai vegykísérleti állomásánál 1870-ben vegyelemeztetett,

1 I d .  h .  (7 9 .)  4 3 . 1.
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13‘4°/o vasat tartalmazott. Ez ugyan a vastartalmú próbák leggazdagabbjai- 
nak egyike lehetett.

Mezozoos szedimentlerakodásaink vázlatos tárgyalását folytatva, a 
liaszhomokkőre telepedő feketés és barnás palásagyag következik, melyet az. 
eddig bejárt területen a felszínen csak két ponton, t. i. a Stájerlakról Uterisch 
felé vezető úton alóli kis vízmosásban, a ventilátor fölött, valamint az Ute- 
risch-aknával szemben, a kis Uterisch-völgy bal lejtőjén egészen kis részek
ben konstatálhattam. Stur 1 e palásagyagot (alsó és felső rész) a középső- és 
felső-liaszba állítja. Szerves maradványt e két ponton nem találtam benne, 
de mint vékonypalás (leveles) és sötétszínű kőzet az ismert bányászati fel
tárások szerint e lerakodás felső osztályához számítandó.

Az imént említett kis vízmosásban, mely a Stájerlakról Uterischra ve
zető úton alól a rét határát jelölő kerítés mellett elvonul, az itt különben 
csak kis ránczban felnyomódott feketés liasz-palásagyagra közvetlenül sárga, 
és kékesszürke, finoman palás (leveles), lágy márgás agyag települ rá, mely 
Necera Kudernatschi, Stur 2 és más neaera-faj mellett, főleg posidonomyá- 
kat, melyek a Posidonomya opalina, QuENST.-nek felelhetnek meg, kis- 
corbulákat, valamint egy leginkább a Pullastra opalina, QuENST.-re emlékez
tető kagyló kőmagtöredékét eredményezte. E réteg fedőjét képező kemény, 
sárga márgás agyagban, mely kompakt darabokban leválik, csaknem kivétel 
nélkül egy kis ostrea jelentkezik, mely a barna jura 8, de főleg s-Quenst.-ből 
való Ostrea Knorri, Q u E N S T .-te l nyüván közeli rokonságban van, de vele 
egészen még sem egyezik meg, amennyiben nevezetesen sokkal sűrűbben 
álló konczentrikus növési vonalakat mutat. Ezen ostrea minden valószínűség 
szerint az 0. Knorri elődjének tekintendő. E kemény, sárga márgás agyagra 
újból lágy, sárga és kékesszürke, palás agyagmárga települ, melyben Cu- 
cullaea inaequivalvis, Goldf. és Gucullaea sp. (cancellata, Phill. ?), továbbá, 
az előbb említett posidonomya, valamint az Ostrea Knorri elődje, de ez 
csak ritkán, mutatkozik. E márgás agyag- vagy agyagmárga-lerakodás a víz
választón át az uterischi völgyig húzódik, hol a Gránzenstein-tárna szájnyí
lása közelében az úton nagyjában szintén az említett kövületeket nagy szám
ban, de többnyire rossz megtartásban tartalmazza.

Stájerlakon, a «Miihlkogl» E-i lejtőjén, hol Lipták mészáros háza mö
gött a «Zanzinger»-forrás3 kibugyog, e forrás altalaját szürke, nagyító alatt 
kissé homokos, csillámpikkelykés, palás, márgás agyag képezi. E palás, 
agyagban szintén a Cucidlaea inaequivalvis GoLDF.-t leltem, e mellett mu
tatkozott egy kis hosszúkás astarte, Ostrea sp. és egy pterophyllum ma
radványa. 1 2 3

1 Geologie d. Steiermark, 467. 1.
2 Geol. d. Steierm., 462. 1.
3 Össze nem cserélendő a Kudernatsch által így elnevezett forrással.
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Az e palás agyagmárgában fellépő kövületek Quenstedt a-barna jurá
jára utalnak, nevezetesen pedig a jól és biztosan meghatározható Cuculaea 
inaquivalvis, Goldf., mely Quenstedt 1 szerint az egész a-barna jurában 
találkozik.

E lerakodásra a kemény, szürke, bitumenes márgapala következik, 
mely főleg gryphaeákat tartalmaz és melyet múlt évi jelentésemben (id. h. 
149—150 1.) a Predilcova-árokból bővebben tárgyaltam. E márgapalát vé
kony sávban a Mühlkogl Ny-i lejtőjén 4h felé 25°-kai dőlve találtam, hol a 
ventilátortól kezdve D-re csaknem a vízválasztóig (Uterisch első házai) nyo
mozható. Innen DNy-ra, abban az árokban, mely a Tilva-Uterisch Ny-i lej
tőjén a Panur-völgy felé vonul, fölebb az árokban és annak torkolatánál, két 
picziny részben ismét e márgapalára bukkantam. A K-i vidéken pedig a há- 
tulsó Ivraku-Szalomoni K-i oldalán a Bohuj-patakba torkolló DK-i árokban 
találkoztam e képződéssel. Itt is csak vékony szalagocska alakjában jut a 
felszínre, a Predilcova-árokban való fellépésnek É-i folytatását és egyszers
mind végét jelölvén.

E palás márgában leggyakrabban fordul elő a Gryphaea calceola 
Quenst. ; e mellett találtam két pinna-fajt, melyeknek egyike leginkább a 
Pinna tenuistria, MüNST.-re1 2 3 emlékeztet, míg a másik egészen jól a Pinna 
radiata, MüNST.-rel azonosítható. Pectenekús mutatkoznak; az egyik talán 
Pecten demisms, PmuL.-re vonatkoztatható, a második Pect. aff. annulatus, 
Sotv., a harmadik a P. cingidatus, Phill. Növénymaradványok közül egy 
pterophyllum találkozik. A Gryphaea calceola, Quenstedt szerint8 a /?-barna 
jura középső részében otthonos, az Anina-aknában Stub beosztása szerint4 
már az alsó-oolith 1. és 2-ik szintjében is mutatkozott. Anina-Stájerlak kör
nyékén tehát nagyobb vertikális elterjedéssel bír, amire a Predilcova-árok 
feltárásai is utalnak.

A márgapala fedőjében területünkön ama, szarukőben nagyon bővel
kedő, bitumenes mészkő- és márga-lerakodások következnek, melyek a cal- 
lovien-nek felelnek meg, és melyeket részben már múlt évi jelentésemben 
tárgyalni alkalmam volt. E rétegek szintén két párhuzamos vonulatban, egy 
Ny-iban és egy Ii-iben lépnek fel, de míg a Ny-i vonulat helyenként meg
van szakítva, addig a K-i félbeszakítás nélkül követhető.

A Ny-i vonulat délen — a meddig azt eddig ismerem — a Comuna E-i 
lejtőjén, 995 A-nál kezdődik, és a Tilva-Mindrisiak s Tilva-Vas-on át a 
Minisig húzódik; innen EEK-re a Panur-völgyig nem ismerem még a terü
letet ; az utóbbi völgy bal lejtőjén azonban ismét megtaláljuk az ide tartozó

1 Dér Jura, 312. 1.
2 L . Goldfuss, Petref. G erm ánig, 127. t., 5. és 6. ábra.
3 Jura, 3B3. 1.
4 L. H antken . A magy. korona országainak széntelepei és szénbányászata, 73. 1.
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lerakodásokat, honnan a Tilva-Uterisch Ny-i lejtőjén EEK-re e Tilva ÉNy-i 
végéig nyomozhatok. Egészen kis foltban jelennek meg az Uteriscli-völ- 
gyecske jobb lejtőjén, É-felé annak bal lejtőjén kezdve aztán a «Mühlkogl» 
Ny-i és E-i lejtőjén húzódnak Stájerlakra, hol azokat E-ra a III. és II. ko
lónia közt eddig az útig, a lőportorony közelében (attól K-re) nyomoztam. 
A Conuna tájáról a Minisig a malmmészkő között lépnek e rétegek a fel
színre, a Tilva-Uterisch Ny-i lejtőjén a malmmészkő képezi fedőjüket, a 
íeküben részben a gryphasa-márga, nagyobbrészt pedig a liaszhomokkő mu
tatkozik, a Mühlkogl Ny-i és E-i lejtőjén jórészt az utóbbi márgán tele
pülnek. A II. és III. kolónia közt vonuló hegygerinczen pedig a finom- 
szemű, világosszürke, szarúkőben nagyon bővelkedő, bitumenes mészmárga 
áthajtott telepedésben, a malmmészkövön és mészmárgán rajtaülve, jele
nik meg.

A K-i vonulat az 1887-ben bejártam területen a liaszhomokkő (fekü) 
és malmmészkő (fedő) közt húzódik EEK-re, a Ny-i vonulatnak egészben 
véve ellenszárnyát képviselvén. E vonulatot a Scbönbergtől kezdve E-ra a 
hátulsó Kraku-Szalomonin át a Bohuj-patak völgyéig követtem, e völgy 
jobb lejtőjére átlépve folytatódik aztán a Glavan-csúcson át és a Cseresnaja 
erdőőrbáz közelében (attól K-re) a Cseresnaja-máre (a törzskari térképen 
D. Bussului) felé, melynek K-i lejtőjén az Izvoru-lupi-ig nyomoztam. A Ka- 
ras jobb és bal partján (Izvoru-Szorki-ig), kis részekben leginkább a liasz
homokkő közé beékelődve, még egyszer jutnak e rétegek a most szerpentin 
kitöltötte basadék irányában a felszínre.

E rétegek petrografiai jellemzésére e helyt még csak annyit kívánok 
megemlíteni, mikép nevezetesen a Cseresnaja-erdőőrház táján, de a Mühl
kogl és Tilva-Uterisch Ny-i lejtőjén is, a sárgás szaruköves mészmárga 
kvarczszemecskéket és fehér csillámpikkelykéket mutat, minek folytán 
a kőzet homokos-csillámos lesz, mi mellett a szarukő rendesen egészen 
likacsos.

A Karas-völgy jobb lejtőjén pedig kékesszürke, kalciteres és szaruköfcől 
keresztül-kasúl átjárt márgás mészkő jelenik meg, mely a felületen mállás 
és kilugzás folytán szabálytalan kidudorodásokban kiálló, sárga márgát és 
szarukövet észleltet. A sárga szaruköves márgakülönbenközfekveteket képez.. 
A kékesszürke márgás mészkő bitumenes, a réteglapokon fekete, lágy bitu
men is rakódott le. A szarukő túlnyomóan sötétszürke, többször azonban 
vörösszínű is. A rétegek 19h felé, egészen lígy, mint az azokat körülzáró 
liaszhomokkő, dőlnek.

Szerves maradványok e lerakodásban gyakran mutatkoznak. A Mühl
kogl és Tilva-Uterisch Ny-i lejtőjén gyűjtöttem : Pecten cingulatus, P h il l . 
és Posidonomya ornati, Quenst., a Mühlkogl lejtőjén ezek mellett még Po- 
sidonomya Parkinsoni, Quenst., Ostrea sp. (sandalina, Goi.df. ?) és Pecten
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tf. demissus, P hill. (ennél kisebb alak!). A Cseresnaja-tájon Pecten cingu- 
latus, Phill., Pecten sp. ( textorius, Schloth. ?), Peniacrinus pentagonalis, 
Goldf. (szártagok), Rhynchonella Fürstenbergensis, Quenst. sp., (minden 
esetre ehez igen közel álló alak), Terebratula sp., Plicatula sp., Ostrea sp., 
Pusidonomya sp. és vegre egy echinoida hejtöredékének a lenyomata mu
tatkoztak. E kövületek közül leggyakoriabb a Pecten cingulatus, P hill., 
utánna következnek a posidonomyák, nevezetesen a Posiionomya ornati, 
Quenst., valamint a Peniacrinus pentagonalis, Goldf., a többiek rit
kábbak.

A mahmnészkő a bejárt területen nagy tért foglal el. A (Pitulat) kréta- 
mószkő-vonulat K-i határa mentén, Kirsia-rosié-től DNy-ra, azt a Poj.- 
Flori-ig követtem; e vonulat Ny-i határától (Kraku-Ursonie-máre), és 
tovább Ny-ra (Sesta-Goruja— Conuná)-tól kezdve a malmlerakodások EK-felé, 
a krétamészkő két ízben okozta félbeszakításokkal, a Eakasdiana és Kalugra- 
tájon, Tilva-Uterisch, Mühlkogl («Schönthal-Wald»), mellső Kraku-Szalo- 
moni-n át a Cseresnaja-máré-ra vonulnak, hol ennek E-i lejtőjén a Poj.- 
dopá-ig nyomoztam.

A Ministől D-re eső malmmészkő-tömeg világoskékes vagy sárgásszurke, 
tömött, rendesen kissé márgás, kagylós törésű mészköveket észleltet, melyek 
a szarukövet kisebb-nagyobb fészekszerű kiválásokban tartalmazzák és (a 
sárgásszürkék) finomszeműek is lesznek. A Sesta-Goruja (cserfás fennsík) 
K-i lejtőjén, Izvoru-Rakasdianuluj felé, a szép, homogén malmmészkő 10—60 
ejm -es padokban 40—50°-kal folytonosan 19—2 011 felé dől. E dőlés, mely 
K-re különben már a Poj.-ursonié-n is megfigyelhető, Ny-ra a Conuná-ig 
tart. A ConunaE-i lejtőjén mutatkozó árokszerű területmélyedésben — mint 
említém — a callovien-rótegekre bukkanunk, melyeknek itt való fellépése 
vetődésre utal. A Conunától EK-re aztán, a Kraku-ku-lordán, a malmmész- 
kövön belől a szinklináléba jutunk, melynek EK-i folytatása a Plopa-bar- 
láng jelölte krétamészkö-rész tengelyébe esik és mely tovább E-ra a Mühl- 
kogl-ig nyomozható. E  szinklinál-vonal mentén a törés és a krétamészkő 
lesülyedése állott be. E siilyedésnek megfelelően a malmmészkő N y-i szár
nyában a callovien tolatott fel.

Az úton, mely a Padina-szakká-ból (víznélküli árokszerű mélyedés) a 
Mindrisiak-hegygerinczen át a Mindrisiak völgybe vezet, tehát a malm
mészkő e Ny-i szárnya fekűje felé, a világos sárgásszürke, szaruköves mész
kőre jobban sötétszürke, sok szarukövet tartalmazó, bitumenes márgás 
mészkő és kékesszürke, kemény, kissé homokos márgás mészkő következik.

Az előbbi kis gyöngehéjú pecteneket, az utóbbi rosszul megtartott am- 
monitesek töredékeit, pectent és egy Plicatula subserrata, Quenst. tipusii 
plicatulóit mutatott. A Mindrisiak-völgyben (Mindrisiak Ny-i lejtője), a híd 
és kereszt közelében, kékesszürke mészmárga következik, mely a Minis felé
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futó víznek e völgyben való felszínre lépését okozza. A márga alatt a callo- 
vien-rétegek települnek. A kékesszürke mészmárga az Izv.-Rakasdianuluj 
jobb lejtőjű mellékvölgyecskéjében (Sesta-Goruja EK-re) szintén mutatkozik. 
A kőzet itt vékonyréteges és táblás, repedezett, 19h felé dől, és forrás bu- 
gyog ki rajta, mely a Pauleasca-erdőbarakban tartózkodóknak az ivóvizet 
szolgáltatja. E helyt Pect.en cf. annulatus, Sow. meglehetős gyakran fordul 
elő, mellette rossz belemnit is találkozott.

E márga képezi a Pojána-Stingaraia-mik-on ásott kútnak az alját, és 
igen valószínűen a Poj.-Stingaraia-máre luftjainak altalaját is. A Calugra- 
forrásnál (két forrás!) szintén a vékonyréteges mészmárgát találjuk, mely 
a víz napfényre való kerülését okozza. A tömött, szintén már kissé már- 
gás mészkő egészen mészmárgába megy át, mely utóbbi kis, igen gyöngehéjú 
pecteneket és más kis kagylókat, de nagyon hiányos megtartásban, tartalmaz.

A Minis-völgy bal lejtőjén (stájerlaki úton) a világos kékes és sárgás
szürke, tömött, kalciterektől bőven átjárt malmmészkő nagyon repedezett, 
szarukövet kis részekben igen ritkán mutat. Erős repedezettsége folytán az 
út kavicsolására előszeretettel használják. Az útkaparóháznál vékonyréteges 
(leveles) és morzsalékos márga-betelepedések láthatók, melyek igen hiányos 
pecteneket és ammonitesek töredékeit (vagy jobban mondva) foszlányait, 
valamint itt-ott rendesen már limonittá átalakult piritet kis gumókban tar
talmaznak. A rétegek 19—21h felé 40—50°-kal dőlnek. A «Schönthal»- 
erdőnek nevezett hegyrészben Stájerlak mellett a mészkő szintén márgabe- 
telepűléseket rossz pectenek és ammonitesek töredékeivel mutat; a kőzet itt 
szarukövet csak a krétamészkő határa felé észleltet, főtömege szarukőtől 
mentes. A krétamészkő határán («Schönthal»-erdő K-i lejtője a stájerlaki 
Mühlbach felé) meglehetősen tiszta limonit-darabok («Kasenláufer») mutat
koznak, melyekre kutattak is. A gyaloguton, mely Uterischról az erdőn ke
resztül a Pojana-Plopa felé vezet, a mészmárgában Pecten cf. annulatus, 
Sow. és Pecten cingulatus, PmLL.-t gyűjtöttem.

A kies Panur-völgynek közel a krétamészkő határához hirtelen vége 
szakad, minthogy itt a Panur-patak a szarukőgumós malmmészkőnek egy 
sziklarepedésében KDK-i irányban eltűnik, és csaknem merőlegesen feltor- 
nyosodó sziklafal előtt állunk. Kétséget alig szenvedhet, mikép a Panur- 
patak a völgy végétől kb. 480 mj -nyi távolságban (KDK-i irányban) lévő 
Plopa-barlangon át, földalatti folyását elhagyva, ismét napfényre kerül, hol 
a Minisba torkol. A sziklarepedés a malmmészkőben meglehetősen kicsiny, 
úgy hogy nagy vízmennyiséget (pl. záporeső után) egyszerre felvenni nem 
képes; ekkor rövid időre kis tó képződik, melynek felülete jó 3 mj -nyíre ér 
közvetlenül a sziklarepedés fölé, mit a víz idehordta föld és az oldalakon 
lerakodott úszottfa bizonyít.

Stájerlak K-i végén, az úton, az utolsó háztól kezdve a krétamészkőig,
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a malmmészkö ismételt ránczosodást észleltet, mit már Iíudernatsch is 
kiemelt. A kőzet itt világos sárgás- vagy kékesszürke, helyenként vöröses, 
tömött, kalciterecskéktől átjárt mészkő, mely kis gumók- és golyókban szürke 
vagy itt-ott fehér szarukövet tartalmaz. A rétegek csapásiránya az a malm- 
mészkőben itt egyáltalában uralkodó EÉK-i—EK-i, a dőlés 40°. A kréta
mészkő déli végén az úton a malmmészkö ismét ránczosodást észleltet, padjai 
65—70°-kal, tovább D-re, a hol a gyalogút a nagy Poj.-Judinára felvezet, 
40°-kal dőlnek. A Mühlkogl-csúcs (797 mf  A) DDNy-i lejtőjén, közel az árok- 
szerű területmélyedéshez, mely mint Uterisch-völgyecske D-re folytatódik, 
kőbánya van. A tömött kékesszürke mészkő 70—75°-kai 7—8h felé dől, s 
így az előbb említett szinklinálét itt is még elárulja. A mészkő 20—50 
vastag padokat képez, melyek közt 3—10 </m-es fehér szarukőfekvetek 
jelentkeznek. A szarukő azonkívül fészek és lencseszerű betelepedésekben is 
mutatkozik.

A mellső Kraku-Szalomoni E-i és ÉK-i lejtőjén a malmmészkö szaru
kőben, hasonlóan az imént említetthez, bővelkedik. E hegygerincz K-i lej
tőjén (Bohuj-völgy bal lejtője), a mellső és hátulsó Kraku-Szalomoni közt 
torkolló nagyobb és az E-felé következő kis árok közt aztán vékonyréteges 
mészmárga rossz belemnittel mutatkozik, melynek feküjében a callovien- 
rétegek települnek. E vékonyréteges mészmárga, mely -— mint láttuk •— a 
Ministől D-re is a mahnniészkő-komplexuson belől mélyebb szintet jelöl, 
míg a Minis-völgy bal lejtőjén betelepülésként, de itt is csak mélyebb nívó
ban fellép, a Cseresnaja tájon oly szabályosan tartja meg telepúilését a callo- 
vien (fekű) és felsőbb malmmészkö (fedő) közt, hogy azt e tájon mint külön 
nívót is kiválasztani lehetne.

E rendesen vékonyréteges és táblás, többé-kevésbbé bitumenes rnész- 
márgában a Cseresnaja-máre 768 ̂  magas csúcs déli lejtőjén egy perisphinc- 
tes laposra összenyomott kőbelét találtam, mely a Perisphinctes biplex, 
Sow. sp.-hez legközelebb állónak látszik. E mellett mutatkozott egy oppelia, 
más ammonitesek hasznavehetetlen töredékei, rossz belemnitek és egy Pli- 
catula sp. A Cseresnaja-erdőőrház közelében, a lovagló-úton, belemnit és pec- 
tenek találkoztak; pecteneket, de rossz állapotban, az erdőőrháztól D-re, 
756 A-tólDDNy-ra is leltem. E rétegek az Oxford-csoportnak látszanak 
megfelelni.

A Cseresnaja-erdőőrház közelében annak újból való felépítése alkal
mával kőbánya nyittatott. Az itt feltárt világos sárgásszürke mészkő, mely a 
táblás mészmárga fedőjét képezi, a szarukövet kisebb-nagyobb gumókban és 
fészkekben mutatja; a rétegek 50—60°-kal 1911 felé dőlnek. Hasonló dőlést 
(19—20!l) 55—60°-kal észleltet a tömött, világos-kékesszürke mészkő az 
úton, mely (Cseresnaja-erdőőrháztól EEK-re) a 728 mJ magas kúp körül 
vezet. A mészkő itt 20—48 cfm vastag, de helyenként csak 6—10 %»-es pa-



1 2 2 T. P.OTH LAJOS. (1 7 )

dókat képez, szarukövet gumókban és fészkekben, de egész szalagokban is 
tartalmaz, részben azonban csaknem szarukőmentes. E mészkőre fehér és 
vöröses vagy világos sárgásszürke, finomszemű, csaknem tömött mészkő tele
pül, mely szarukőgumókat csak itt-ott, és korallokat észleltet.

Erre aztán (fedő felé) az úton, mely É-felé a Poj.-Almasan-ra vezet, 
finomszemű, fehér, vöröseres, helyenként meglehetősen erősen dolomitos 
mészkő következik, melyben túlnyomóan braehiopodák mutatkoznak. Itt a 
kőzetből kiüthettem a Terebratula Moravica, GLocK.-t, a Terebratula imma- 
nis, Zeusch. töredékét, valamint egy terebratulát, mely valószínűen a Terebr. 
Tichaviensis, SüEss-sel azonosítható. Ezek mellett még két más terebra- 
tula-fajt, egy rhynchonellát, pecten sp.-í és egy spongit-et gyűjtöttem. Tovább 
E-ra az úton, a Poj.-Almasan közelében (attól D-re), petrografiailag azonos 
kőzetben nagy, díszített nerineák töredékeit leltem. Az idézett, főleg brachio- 
podákat tartalmazó mészkő az ú. n. strambergi rétegeknek felel meg, tehát 
tithoni lerakodással van dolgunk, még pedig hasonló kifejlődésben, mint az 
a Coronini-forrás fölötti magaslatot képező, Kotolusicsilé-nek nevezett mész
kővonulatban mutatkozik.*

A Cseresnaja-erdővédháztól NyDNy-ra, Kuptore közelében (attól K-re), 
a krétamészkő közé beékelődve, még egy sárgásszürke malmmészkő-foltra 
bukkantam rá, melylyel fehér mészkő-szalagocska szoros kapcsolatban van. 
Az előbbi pecfm-töredékeket eredményezett, az utóbbiban nerinea-töredékét 
konstatálhattam. E fehér, fínomszemű mészkövet azonosnak tartom az imént 
említett tithoni mészszel.

Malmmészkő keskeny szalagban kiséri a szerpentint annak Ií-i határa 
mentén. Az Izv.-latu bal jejtőjén e mészkő korallokat észleltet, rétegei 
20h felé dőlnek. Rögökben a liaszhomokkő és C3illámpala határán is fellép.

A Kraku-Cseresnaja-máre legdéliebb kúpja DK-i lejtőjén (Polepkovacz- 
tájon) végre, a callovien és liaszhomokkő közt, igen kemény, kékesszürke, 
homokos-csillámos mészmárga vagy homokos, márgás mészkő mutatkozik, 
melyben Rhynchonella cf. inconstans, Sow. sp. gyakori; e mellett találkozik, 
szintén gyakrabban, Pecten biplex, Buv., azonkívül Pecten cingulatus, 
Phill., Modiola cf. bipartita, Sow., Cardiim sp. (cognatum, Phill. ?), 
Ostrea sp., Pinna sp., Pholadomya sp. és Natica sp. E malmrétegek na
gyon emlékeztetnek a múlt évi jelentésemben a stájerlaki út fölötti lejtőről 
említettekre (Og.-Predilcova torkolatától K-re), hol a Waldheimia Kucler- 
natschi, Böckh a túlnyomó alak. Rhynchonella inconstans az oxford-, de a 
kimmeridge-agyagból is idéztetik ( Q u e n s t e d t  a felső e-fehér jurából hozza 
fel), Pecten biplex oxíord-rétegekből (magasabbakból is) ismeretes, Pecten

* L. B ö c k h  J . : Adatok a Bozovicstól ENy-ra emelkedő hegység geológiai isme
retéhez. (A m. kir. Földt. Intézet évi jelentése 1886-ról. 120. (4.) 1.)
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eingulatus-nak pedig általában nagyobb a vertikális elterjedése, Qoenstedt 
a /?-fehér jurából említi. E szerint rétegeink szabatosabb kormeghatározása 
nem vihető keresztül, a települési viszonyok pedig —• a mint az említettből 
kitűnik — e tekintetben valami támpontot még kevésbbé nyújthatnak.

A k r é ta k o r  lerakodásait a szóban lévő területen elszigetelt vonula
tokban vagy részekben találjuk. Keleten a Mosnyaku-Tarnitia-tájon kezdődő 
egyik hatalmas krétamészkő-vonulat E felé a Kernyála-tájon, Vurvu- és 
Kraku-Bradziloron át az utóbbi Kraku É-i végéig húzódik. Gola-csóká-nál a 
Karas-völgy bal lejtőjére lép át, hol azt eddig az Izvoru-lupi-n át a Pojaua- 
lupi-ig nyomoztam. Ny-ról e mészkővonulat, a Kraku-Bradzilor E-i végéig, 
a kristályos paláktól határoltatik, melyeken rajtaül, Gola-csóka—Izv.-lupi-nál 
e krétamészkő a liaszhomokkőre települ. K-i széle mentén a vonulat gráni
ton, helyenként liaszhomokkövön vagy ismét a kristályos palákon ül. Főtö
mege tiszta, világossárga mészkőből áll, melyben szerves maradványok 
nyomait csak igen gyéren találni. A Kernyála-erdőbaraktól DK-re, Kuptore- 
mik felé, a mészkő fehér, világosszürke, világossárga finom vörös kalciterek- 
kel, vagy vörösesfehér foltokkal és vörösessárga, sőt breccsiaszerű kinézést 
is ölt, amennyiben szürke — úgy látszik — juramészkő darabkákat zár 
magába. Lithothamniumokat a mészkő itt ismételten észleltet, ama kis 
koncentrikus-héjas, oolithos golyócskákat is mutatja a nagyító alatt, mint 
azokat a Poj.-Babi közelében megfigyeltem. Kuptore-mik-nál az árok lejtőjén 
fellépő liaszhomokkőre szürke vagy vöröses, kissé homokos mészkő települ, 
melyben sok ostrea-héj, kis sima pederi, a kőzetből ki nem kapható brachio- 
poda, továbbá requienia mutatkozik. A kőzet lithothamniumokkal egészen 
telve van.

E kis mészkőrész kivételével, melyet kretakorbeli lerakodásaink kö
zépső csoportjának megfelelőnek tartok, az egész vonulatot az alsó csoportba 
állítom.

Ezen alsó csoportbeli krétamészkő-vonulaton belől kis, az erdőfedte 
területen nehezen feltalálható és a térképen alig megjelölhető részekben 
p i k r i t  lép fel. A Mosnyaku 850 mj  magas csúcsától kezdve, honnan ezen 
előfordulást már múlt évi jelentésemben * jeleztem, és hol ezen eruptív kőzet 
valamivel nagyobb részben jelenik meg a felületen, D—E-i irányban e kőzet 
fellépését több ponton konstatálhattam.

A Kernyála-erdőbarak közelében (lovagló-út mellett) heverő darabokat, 
de a szálban lévő kőzetet nem találtam. A Kernyála-tájon a szálban lévő 
kőzet mutatkozott. A Vurvu-Bradzilor D-i és Ny-i lejtőjén csak heverő dara
bokban tudtam felfedezni, az utóbbi ponton a kristályos pala-zónában.

* Id. h. 162. (18.) 1.
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A Kraku-Bradzilor Ny-i lejtőjén vezető úton folyvást látni heverő darabokat, 
de a szálban lévő kőzet fel nem található. E hegygerincz 675 mf  A-jától 
DNy-ra a Karas felé ereszkedő lejtőn aztán rábukkantam ismét a szálban 
levő kőzetre. Itt a joikrit sziklákban jelentkezik a krétamészkő közt, me
lyen feltört.

E kőzetek tüzetesebb megvizsgálását szintén dr. S c h a f a r z i k  F. úr szí
vességének köszönöm, a ki a következő eredményt közli velem: «Az előttem 
fekvő pikrit zöldesfekete, bazaltosan tömött, üde kőzet, a melyben makro- 
szkoposan egyes olivineken kívül még csak egyes idegen kvarcz-zárványok, és 
mint másodlagos termények, egyes aragonit-mandolák láthatók.

Górcső alatt főelegyrészei augit, amfibol és oliv in , melyek egy 
színtelen izotrop üveges bázisba vannak beágyazva. Földpát egyikükben 
sincs. A kisérő ásványok közül megemlítendő az apatit hosszú vékony 
tűkben, melyek keresztmetszetben éles kis hexagonokat tüntetnek föl, 
továbbá apicotit, mint rendes zárványa az olivinnek. Van azután e kőzetekben 
apró szemekben még' egy fekete, opak, de imitt-amott barnásán átlátszó, 
legtöbbször szabálytalan foszlányokban jelentkező elegyrész, mely az ismer
tebb ásványok egyikével sem volt összeegyeztethető. Végre az augitra nézve 
még ki kell emelnem, hogy gyakran képez ikreket, még pedig azon ritkább 
törvény szerint, a melyben a — P  oo-lap az összenövés sikja. Ezeket az ikre
ket először Vkba és Z e p h a r o v i c h  említették csehországi bazaltokból.))

A (iPitulat)'-krétamészkő-vonulat a nagy Pojána-Judina EK-i végénél 
kiékelődik; DDNy-ra e vonulat a Plavi-erdőbarak és Pauleaska-csúcson át 
folytatódik a Kraku-Ursonie-máre felé, melynek K-i és D-i lejtőjén (992 mj  A) 
a Poj.-Flori közelében (attól E-ra és Ny-ra) tovább húzódik. A mészkőtömeg 
a csapásirányra függélyesen működött oldalnyomás következtében ismételt 
ránczosodást észleltet. A mészkő világos fehéres, vöröses vagy szürkésszínű, 
lithothamniumokat, foram iniferák  átmetszetek, brachiopodákcit, ostreát 
több ízben mutat, aPauleasca- és Plavi-barak táján nagy requieniákat talál
tam benne, az utóbbi baraktól K-re az úton orbitulina (patellina)- márga- 
betelepülések is lepnek fel. E mészkővonulat tehát, legalább egészen túl
nyomóan bizonyára, krétakorbeli lerakodásaink középső csoportjához tartozik.

A fenn említett «Plopa-barlang» krétamószkőresz délen a Rakasdiana- 
táj 706 ^.A-jától K-re kezdődik és ÉÉK-re a Plopa-barlang és Plopa-lege- 
lőn (pojánán) át a 677 mf  A-ig húzódik, hol véget ér. A kőzet itt is fehéres 
és vöröses, sárgás vagy szürke mészkő, melyben, mint pl. a Plopa-legelőn, 
lithothamniumok rendesen, foraminiferák ritkábban találkoznak. Requie- 
niák (feles számban kicsiny és nagy) brachiopodák társaságában a Minis
völgybe levezető gyalogút mellett mutatkoztak. A mészkő a lejtőn itt már- 
gás, vörös és sárgás, tovább lefelé aztán szürke és élénk vörös színt vesz fel, 
terra-rossza is mutatkozik, a mészkő márgás és egészen morzsalékos lesz,
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s e márgás fekvetek a Minis partján, valamint a túlsó, jobb lejtőn is m utat
koznak. A márgás morzsalékos fekvetekben kövület sok van, de igen rossz 
megtartási állapotban.

Neithea quinquecostata, Sow. sp., kis ostrea, brachiopodák és rossz 
requieniák mellett a felületen kimállva koraitok, cidaris-tüskék, s a mint 
látszik, balanus és bryozoák is mutatkoznak. Bequieniákat, ostreákat, bra- 
chiopodákat, azután korallokat és íoraminiferákat különben több ponton 
találtam e krétamészkő-részben. A gyalogúidnál (Minis bal partján) a szürke 
és vörös, márgás, morzsalékos mészkő rétegfejei, requieniákat és foramini- 
ferákat tartalmazva és 75—80°-kal 8h felé dőlve állanak ki, és ugyanezt a 
dőlést 40—60°-kal észlelhetik a Minis jobb lejtőjén is; a rétegek csapása 
tehát EEK-i, azaz a hegység ezen részében a rendes. A Minis-völgy jobb 
lejtőjén fölebb, hasonlóan mint a bal lejtő magasabb részében, ismét a tiszta 
fehér és vöröses (rózsaszínű), requienia-, brachiopoda-, lithothamnium- és 
foraminifera-tartalmú mészkő az említett dőléssel lép fel, mely közé a már
gás rétegek tehát betelepülve vannak. Ezen, a felületen megmaradt mészkő
rész krétakori lerakodásaink középső csoportjának felel meg.

A «Pitulat»- vonulat és «Plopa»-mészkőrész folytatásaként a nagy 
Pojána-Judinától E-ra a stájerlaki úton, illetőleg a stájerlaki malompatak 
mindkét lejtőjén, újra találjuk krétameszeink középső csoportját.

T? t5 - d d :    i \ / T „ ~ ' i -------- / . u í i  tz ___\
j _ 4 i c i  LtiLxvy v i t n í jv y r x t e u  j  j  v á c i d i g  cuzj c i n i g  - irx c u j a u J .Q i i .O i  J  Ü .U Ú C X C U C U  \ a t U U J .  I V I C j

nyomoztam, és igen valószínű, hogy azok a Kriszta-Csertes—Kuptore—Pojána 
Almasan hasonnemű kőzeteivel egyenes összeköttetésben vannak.

A stájerlaki úton a patellina-tartalmú márgás betelepedések háromszor 
ismétlődnek a mészkő közt; a mészkő más foraminiferák átmetszeteit is, 
azután lithothamnium okát, korallokat, brachiopodákat, ostreát mutat. He
lyenként egészen tömött és kalciteres lesz a mészkő, és ilyenkor a világos
sárga tömött malommészkőhöz hasonlít. Padjai nagyon repedezettek, a dőlés 
ritkán vehető ki tisztán. A Majálishely felé túlnyomóan szürke mészkő 
mutatkozik, ebben lithothamniumok és brachiopodák mellett egy echmida 
töredékét is leltem; a krétamészkö azonban mindig világosabb, a malm- 
mészkő sötétebb színű.

A Karas-völgy bal partján, Cseresnaja-erdővédháztól KDK-re, víz- 
hordta csillám (csillámiszap) ülepedett a liaszhomokkőre le, mely csillám
iszap a mállott gránátoktól sötét-cseresznyevörösre van festve.

E csillámiszapban lazán beágyazott csillámpala és kvarcz görélyei 
vagy hömpölyei láthatók, melyek szépen legördültek vagy (a nagyok) az 
éleken legömbölyödöttek. A hömpölyök a fejnagyságot is meghaladják.

E hordalék biztosan 20 "y'-rel ér a patak mostani szintje fölé és na
gyobbrészt valószínűen d i lu v iá l i s u a J c  tekintendő, azaz mint a patak
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hordaléka egy időben, a hol ennek medre még nem volt oly mélyre kivájva, 
mint mai nap. A meredek jobb lejtő a patak vizét, mely e helyt menetirányát 
ENy-ról E-ra változtatja, bal felé kényszerítette folyni, és azelőtt — a mint 
az látható — a patak tényleg szorosan a bal lejtőn is futott. A völgy bal felé 
itt egyúttal félköralakú szélesedést is mutat.

Evvel szemközt a jobb lejtőn picziny részben ugyanez a lerakodás 
található. Itt is egészen túlnyomóan csillámpala és csillámgnájsz, valamint 
cliloritos és amfibolitos palák görélyei, kivétel nélkül szabályosan gördült 
darabok, vannak a csillámiszapban lazán beágyazva. E hömpölyök mellett 
kvarczdarabok, valamint alárendelten liaszhomokkő-görélyek is jelentkez
nek. A lerakodás e helyt kb. 10™/-nyíre ér a völgy feneke fölé. Ennek köze
lében (attól E-ra), szintén a völgy jobb partján, még egyszer bukkantam e 
hordalékra rá'.

E lerakodás általában részben már Ó -a llw v iá lis  is lehet.
* *

Végül el nem mulaszthatom, Netsch és Schindler, társasági erdész 
uraknak e helyt is őszinte köszön etemet nyilvánítani azon előzékenységért, 
melylyel a kerületükben fekvő Cseresnaja-erdőőrházat, illetve a Pauleasca- 
erdőbarakot időleges tartózkodási helyül a legkészségesebben rendelkezé
semre bocsátani szívesek voltak.



6, Jelentés az 1887. évben Dognácska környékén eszközölt rész
letes földtani felvételről.

H aLAVÁTS GrYULÁ-tÓl.

Az 1884. évben fölvettem terület egy részének É-i határa a Karas 
íolyónak Goruja és Székás közötti darabja volt; Székásnál pedig hirtelen 
E-ra kanyarodott a határ s a vízválasztó gerinczen vonúlt Román-Bogsán 
felé. Az idén az így bezárt szögben,, Goruja, Zsurzsova, Székás, Rafnik, 
Kallina, Dognácska környékén folytattam a részletes földtani felvételt, 
keleti határúi a Rafnik-Vodniknál fellépő mozozoos korú üledéket veve. 
A fölvettem terület nagysága 2D«*// =  1ÍS D ^ .

Térszíne e vidéknek hegyes. A legmagasabb pontokkal a felvettem 
terület Ny-i határát képező vízválasztón találkozunk: a Mogilla 463mj , 
a Gyalu-Sóban 490 mJ, a Gyalu-Varanuluj 503 mj , a Kulme-máre 615 mj . —- 
E gerincztöl K-re a völgyekkel és árkokkal sokszorosan megszaggatott lejtő 
meglehetősen meredeken hajlik a Dognácska-patak völgye felé, mely a 
Nagy-Tónál 278*^, míg Székásnál 133 ’V -nyíre van a tenger színe felett. 
A Dognácska-patak völgyétől K-re aztán ismét emelkedik a térszín s itt, 
a Dognácska-patak és Iíaras-folyó közötti vízválasztón a Kraku-Meszaros 
390-, a Gyalu-Rafnik 371 -, a Gyalu-narestye-máre 348- s a Gyalu-Kukuluj 
275 ',nj  -nyire nyúlik a tenger színe fölé.

Vizeit a Karas vezeti el, melybe vagy közvetlenül, vagy pedig a Dog
nácska-patak közvetítésével ömlenek belé. — A Dognácska-patak tovább 
E-ra ered, s területemre a dognácska—székási szakasza esik, mely eleinte 
E—D-i irányú, később azonban kanyarodik s iránya EKE — DNyD-i lesz, 
és nem ép széles ártéren siet tovább. Medrét Dognácskánál a trachitba, 
azontúl pedig egész a Székásnál lévő torkolatáig kristályos palákba vájta be. 
A bal parton csak 1—2 jelentéktelen árok, a jobb parton azonban már 
több csermely vize szakad belé, jelesen: a János-völgy, a Verricz-völgy, 
a Valea-Izvor, a Valea-Brusznik vize. Székásnál aztán maga is a Iíarasba 
szakad, melynek goruja-székási KEK—DNyD irányú szakasza egyúttal
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az idén fölvettem terület D-i határa, s melybe, a Gyalu-Szekasuluj, Gy.- 
Kukuluj, Gy.-Kosturi, Gy.-nerestye-máre, Gy.-Raínik, Kraku-Meszaroson 
átvonuló vízválasztéktól D-re lévő lejtőn 1—2 patak: a Narestye-máre és 
mik a Malie-Zsupa a Vizi-Bafnik szaporítják vizét a jobb oldalon. Mind 
e folyóvizek különben hegyi patakok csak, melyek esős időben, hóolvadáskor 
hirtelen megdagadva rohannak le aránylag nagy esésű ágyukban, máskor 
pedig sekély, kristálytiszta csermelyek, melyeket a források táplálnak. Mert 
forrás, az mindenütt van s a kristályos pala alkotta területen is elég gya
koriak és bővizűek; sok és igen gazdag forrással azonban a mészterületen 
találkoztam. A forrásokat általában a nép meg szokta becsülni: tisztán 
tartja, s egy-két lapos kődarabbal meg is védi a nap heve s eső elől, any- 
nyira azonban még sem, mint Dognácskán, hol fogadalmi kápolnácskát 
építenek az útszéli források fölé, melyeknek belsejében padka kínálkozik 
a pihenésre, s ott van a merítő-kanál is, hogy szomját a tikkadt vándor 
olthassa.

Földtani alkotásában: 
alluvium; 
trachit (neogén); 
mészkő (krétaköréi); 
homokkő-agyagpalák (carbonkorú ?) ; 
kristályos palák

vesznek részt, melyeket a következőkben egyenként mutatok be.

1. K r is tá ly o s  p a lá k .

Az idén fölvettem terület alaphegységét és túlnyomó részét a kristá
lyos palák alkotják úgy, hogy földtanilag színezett térképe túlnyomólag 
ezen képződmény színével van bevonva, melyből csak egyes foltok gyanánt 
válnak ki a többi képződmények. — E- és K-felé való folytatását képezik e 
kristályos palák azoknak, melyeket 1884. évi felvételi jelentésemben * már 
leírtam. Itt is az uralkodó szerep a többé-kevésbé zöldes színű, vékony ré
teges chloritgnájsz-nak jutott, melynek rétegei közt gyakoriak, a földpát 
elmaradása folytán létre jött chloritpalák, melyek, a mint kvarcztartalmuk 
nő, oly arányban vesztik el palás-szövetüket, padossá lesznek, sőt látszólag 
tömeges szövetet is vesznek föl, a mikor aztán a chloritpikkelyek is keves- 
bednek s átmenetet képeznek a kvarcsitba, mely többnyire sötétszínű, és a 
mely a dognácska-krassovai. fit mentén feltárt rétegsorozatban grafitot is 
tartalmaz. De találkoztam a -János-völgy végén, az E-i elágazásban az ott

* Jelentés az 1884. évben Oravicza—Eomán-Bogsán környékén eszközölt rész
letes földtani felvételről. (A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1884-ről. p. 313.).
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jelenkezö chloritgnájsz rétegei közt világos színű, vékonypalás kvarczit- 
palával is, melynek réteglapjain apró turmalinjegeczek jelentkeznek. E chlo- 
ritos palák rétegei közt alárendelten, főleg a nyugatibb részben biotit-csil- 
lámpala-rétegek is fordulnak elő, melyet a .János-völgyben, a fűrészmalom 
közelében fejtenek is. Meglehetősen elterjedve, de mindenkor csak aláren
delten vékonypalás, világos színű, apró gránátokat tartalmazó granulit is 
jelenkezik. Végül chloritos fillitek is társulnak a fentebbi kőzetekhez, 
a nyugati részben, Kallina táján alárendelten, a keleti részben Eafnik köz
vetlen környékén azonban tetemesebb vastagságban. Amfibolpalákat és 
szerpentint az idén fölvettem területen nem figyeltem.

A mint e rövid leírásból kitűnik, a szóban forgó területen jelenkezö 
kristályos palák a délmagyarországi kristályos palacsoportok felső-csoj)ort- 
jához tartoznak.

Kristályos paláink elterjedésük e részében is tartalmaznak a lényeges 
alkotó ásványokon kívül más ásványokat is. Ilyenek: a gránát, mely rit
kábban, s apró szemekben a chloritgnájszban és a granulitban jelentkezik; 
a grafit, mely némely kvarczitot fest feketére; — sokkal fontosabbak azonban 
ezeknél az érczek, melyeknek nyomaival: a kőzetben elhintett apró szemei
vel számos helyen, főleg a chloritpalában és kvarczitban találkoztam; nagyobb 
mennyiségben pedig a Eissova-völgyben s környékén fordulnak elő. Itt a 
«Vinyere-máre» nevű bányatelken a bányászat tárgyát is képezték, s úgy 
jobb, mint bal ágában több, ma már beomlott tárnával találkozunk. A jobb 
ágban állítólag ezüst érczet, míg a bal (E-i) ágban piritet termeltek. Ez 
utóbbit folytatni akarják s ép ezért ott jártamkor a régibb tárnát ismét meg
nyitották és kitisztították, sőt azon idébb, annak a pontnak átellenében, hol 
a völgy két ágra szakad, hogy az ércztermő-helyet egy mélyebb szintben 
érjék el, az E-i lejtőben egy új tárnát kezdtek hajtani. A tárna akkoriban 
körülbelül 20™/ hosszú volt s gyéren piritszemeket tartalmazó chloritos 
kvarczitpalán hatolt át bora 2 irányában s már az első \Qmj -ben egy, körül- 
belől 3 cjm vastag pirltszalagot vágott át. A Eissova-völgytől E-ra húzódó 
gerinczen a pirít már barna vasérczczé átváltozva hever nagyobb-kisebb da
rabokban a felszínen.

Bár kristályos paláink a szóban forgó területen sokféleképen meg van
nak településükben zavarva, a nyugatibb részben átalában K-felé (hóra 6— 7), 
a keletibb részben pedig DK-felé (hóra 8—9) dőlnek 30—90° közt válta
kozó dőlési szöggel.

S jö g k en  H j .,*  ki 1883-ban látogatta meg e délmagyarországi bánya- 
területet, bekukkantott a Eissova-völgybe is, s innét csillámpalát, talkpalát,

* Beitráge zűr Kenntniss dér Erzlagerstátten von Moravicza und Dognácska 
im Bánát. (Jahrb. dér k. k. geol. R. Anst. Bd. XXXVI. p. 610.).

A m. k ir. fö ld tan i in té z e t évi je len tése 1887-röl. 9
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fekete bitumenes agyagcsillámpalát és szarukövet vagy kvarczitpalát sorol 
fel. A csillámpala — szerinte ■— vékony palás, mikroszkóp alatt vizsgálva 
földpát és kvarcz finomszemű elegyéből álló alapanyagból áll, melyben apró 
gránátok vannak elhintve; a csillám biotit és muszkovit. — Az agyag- 
csillámpala pikkelyes - sugaras alapanyagában kvarczszemek vannak be
ágyazva, melyeknek kerülete szabálytalan, de nem éles élű; hasonló kao- 
linizált földpát is van benne, s ezen, túlnyomó részben kvarczból álló szemek 
közt terülnek el a zöld biotit, muszkovit és szericzit-pikkelyek. Az agyagpala 
kétségtelenül nem klasztikus szövetű, mert némely rétege a csillámpikkelyek 
kifejlődése folytán a kristályos pala bélyegét viseli magán; máshol azon
ban a csillám visszalép s ilyen rétegben, közelebbi meghatározásra alkal
matlan növénylenyomatot talált. — A kvarczpala vagy szarukő fekete, kí- 
gyódzó világosabb szalagokkal; teljesen tömött s kagylós törésű és pirittel 
van impregnálva; mikroszkóp alatt kristályos és amorf kovasavból állónak 
tűnik ki. E képződmények földtani korának meghatározását a későbbi kuta
tásnak hagyja, de megemlíti, hogy az 1860-iki «GeoIogische Ivarte dér 
Banater Dománen» ez. térképen e képződmény kristályos palának van véve, 
mig Schröckenstein 1 ((metamorf grauvakke» név alatt elválasztá azoktól 
s a karbon-szisztémába helyezi, mit azonban nem tart helyesnek.

Én a Bissova-völgynek Sjögren által való ezt a leírását nem erősít
hetem meg s a futólagos megtekintésnek rovom fel az ö helytelen képét. 
A völgy bejárása részemről mást eredményezett. Én u. i. az ott kifejlődött 
kristályos palák közt túlnyomó részben chloritpalát, a legparányibb chlorit- 
erekkel átszőtt kvarczitot s chloritos kvarczitpalát találtam, melyeknek ré
tegei közt alárendelten apró gránátokat tartalmazó granulit jelenkezik. 
Talk- és csillámpalát nem észleltem. A többi általa felsorolt kőzeteket: a 
fekete bitumenes agyagcsillámpalát és a szarukövet én is ismerem, csakhogy' 
ezeket én a kristályos paláktól elválasztom, mert nem ide valók. Hiszem, 
hogy Sjögren is erre az eredményre jut, ha az egész völgyet bejárja s tisz
tább képet nyer e völgy földtani alkotásáról, mint így, a mikor csak az ele
jét nézte meg. E képződményekről alább lészen szó.

* *
A Bissova-völgy É-i ágának a Vinyere-máre régibb tárnáján túl lévő 

oldalárokban DNy— ÉK-felé csapó, csak nehány méter vastag, lencseszerűen 
a kristályos palákban benn ülő jászpisz jő elő. A kőzet színe sárgászöld szá
mos fehér pontokkal és csíkokkal s pirít és chromit1 2 apró szemeivel van 
impregnálva. T)r. Schafarzik F erenoz t. barátom szíves volt vékonycsiszo-

1 Die geologischen Verlíáltnisse des Banater Montan-Distriktes. (A magy. földt. 
társ. munkálatai, Y. k. 58. 1.).

2 K alecsinszky S. intézeti vegyész úr minőleges elemzése ugyanis vas mel
lett chrom jelenlétét eredményezte.
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latát megvizsgálni s a zöldes színt mállási terményektől számlázottnak 
mondja, nagyobb nagyításnál pedig még egy, közelebb meg nem határoz
ható sugárkő-féle ásvány apró csoportjai vannak, mint líjabb képződmények 
benne.

Sjögben is (1. c. p. 613.) említi e kőzetet «szarukő vagy kvarczitpala» 
név alatt s fekete színűnek mondja és a kristályos jialákhoz sorolja, mit én 
nem fogadhatok el. Ott ül, az igaz, a kristályos palák közt s ezekben lencsét 
képez, de nem közéjök való.

Nem tartozik ugyan e kőzet a kristályos palákhoz, mindazonáltal itt 
találom czélszerűnek felemlíteni annál is inkább, mert ugyancsak ezen völgy 
E-i ágának további folytatásában jő elő egy másik képződmény, melyet 
nyomban tárgyalok.

2. H o m o k k ő  és p a lá k  (k a rb o n ?).

Elhagyva ugyanis a Yinyere-máre régibb tárnáját, s tovább menve a 
Rissova-völgy E-i ágában, csakhamar a völgy fenekén pados, csillámos 
kvarczhomokkő és vékony palás, csillámos agyagpalák váltakozásából álló 
rétegcsoportra akadunk, mely a szóban forgó ágnak fenekén egész kezde
téig mindenütt meg van; felterjed a gerinczre s a Vodnikára vezető úton 
még ott van, de aztán csakhamar eltűnik úgy, hogy elterjedése DNy—EK-i 
irányú, körülbelül 4/K{nl hosszú, lencsealakú folt alakjában jelenik meg a 
térképen, Többszörösen össze van gyűrve s bora 4 mellett hóra 21-et is 
figyeltem 40—50 fokú dőléssel. Hogy mely kornak az üledéke szorult he itt 
a kristályos palák közé ? azt, miután benne szervesnyomokat nem találtam, 
én most meg nem határozhatom. Nyílt kérdésnek kell hagyni mindaddig, 
míg a felvételi területem K-i határán túl lévő mezozói üledék át nincs 
tanulmányozva.

Sjögben (1. c. p. 612.) e képződményt is — mint már fentebb emlí
tőm — a kristályos palákhoz sorolja s «fekete bitumenes csillámpala (fillit)» 
névvel jelöli; nem találta teljesen klasztikus szövetűnek, mert némely részei 
a csillám felszaporodása folytán a kristályos pala bélyegét viselik magukon, 
de azért még sem tartja «ősagyagpalá»-nak, mert olyan rétegben, hói a 
csillám visszalép, meghatározásra nem alkalmas növénylenyomatot talált. 
Hanem azt a csillámos kvarczhomokkövet, mely e palákkal váltakozik, — 
úgy látszik ■— nem ismerte, mert különben nem sorolta volna a kristályos 
palákhoz s meggyőződött volna e képződmény üledékes voltáról.

Schröckenstein (1. c. p. 96.) e képződményt elválasztja ugyan a kris
tályos paláktól, de hozzája foglalva némely féligkristályos palát, ((metamorf 
grauvakke# név alatt tárgyalja s a karbon szisztémába helyezi.

Az osztr.-magy. államvasút társaság délmagyarországi birtokainak, az
9*
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1885. évi országos általános kiállításon a VI. csoport csarnokában, a bányá
szati gyűjteményes kiállításban volt, nyugati részében már a M. kir. Föld
tani Intézet felvételei eredményének fölhasználásával kiegészített földtani 
térképen, mely ez idő szerint Intézetünk tulajdona, e képződmény nincs ki
tüntetve s helyén a kristályos palák színe van.

3. M észkő.

E képződmény előőrsével már 1884-ben találkoztam Kernyécsánál,* 
hol a Válea-Szátulujban, közvetlen a helység utolsó házain túl, a völgy jobb 
és bal oldalán két nagyobb részlete van a kristályos palák közé beékelődve. 
Nem messze ettől, tovább a völgyben a völgy fenekén ismét meg van, de ez 
már felhúzódik a hegyhátra. Itt megszakad, s a Gyalu-Kernecsán lévő kis 
folt képezi az összekötő lánczszemet a Gyalu-Stebenisen jelentkező mész- 
hez, mely innét most már szakadatlanul követhető EK-i irányban tovább, 
eleinte a gerinczen, majd aMoghilla K-i lejtőjén, Iiallina környékére. A hely
ség E-i végén aztán a Valea-Brusznikba (a kallinai völgybe) száll le, s a 
völgy egyik oldaláról a másikra át-átterjedve, sőt később a völgy mindkét 
oldalát is elfoglalva, de még mindig nem ép szélesen terjeszkedik k i; ott pedig, 
hol a völgy hirtelen ENy-ra kanyarodik, elhagyja azt, felhág a gerinczre, 
s azt keresztül szeli. Ezen túl aztán a Gyalu-Mosulujon hirtelen kiszéle
sedve, Dognácska környékére követtem, egész az Erzsébethegyig. E hegy 
alatt, a -dános-völgyben körülbelül 1 Kjm széles már. E mészkővonulat álta
lános csapása DNy—ÉK, s a kristályos palák egy hasonló csapású rán- 
czában fekszik benne úgy, hogy mindkét oldalon a palák a mészkő felé 
dőlnek.

Mészkövünk Kernyecsánál tömött, fehér kalciteres, sárgásszürke színű, 
s vastag, a völgy két oldalán egymás felé dűlő (hóra 2 és 8) padokat 
formál. Benne itt csak 1—2 foraminifera átmetszetet észleltem. Ezt a petro- 
grafiai kinézést azonban nem soká tartja meg. Kallinánál veres, homokos 
padok keverednek közé, melyek itt helyenként túlsúlyra is vergődnek, s ilye
nekben szép magnetit társúl hozzá. Kallinánál, a Moghilla D-i lejtőjén je
lentkező, részben világosabb színű és kristályos szövetű mészkőben sok, 
azonban — sajnos — teljesen kalczittá átváltozott puhatestű héját láttam, 
de használható anyagot nem gyűjthettem. Hoztam azonban mégis két korallt, 
melyek segélyével tán idővel korát meg lehet határozni; s nem tartom való
színűtlennek, hogy meszünk az alsó-kréta azon foraminiferadús középső ré-

* 1884. évi felvételi jelentésem. (A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1884-ről 
pag. 315.).
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szí-vei lesz jiárhuzamosítható, melyet B öckh J. igazgató úr a délibb vidék
ről, a Minis-völgyéből ír le.*

Dognácska környékére követve meszünk vonulatát, itt lassanként a 
két szélén mindinkább kristályos szövetű s fehér színű lesz, a középső rész 
pedig sárgássziirke színű, közben a sötétebb színű homokos padokkal; — 
míg végül a két kristályos szövetű szél összeér úgy, hogy a La-punczi és 
Facze-máre közötti részben már egész szélességében fehér színű és kristályos 
szemcsés szövetű, s ezen megváltozott arczulatát megtartja egészen az Er- 
zsébet-hegyig.

Meszúnk az irodalomban nagy szerepet játszik azért, mert a széleken, 
a kristályos palákkal való érintkezése közelében érczes; de mert ezen iro
dalmi adatok bányászoktól erednek, kik a bányászati viszonyokra voltak 
főleg tekintettel, hát nem lehet csudálni, hogy csakis kristályos szemcsés 
minősége van megemlítve, s az, hogy délibb részeiben csak egyszerű tömött 
mészkő, sőt, hogy itt még kövületnyomok is jelentkeznek, hiányzik a leírá
sokból. Annak pedig, hogy legdélibb pontnak Kallina, s nem Kernyécsa em- 
líttetik, bár a társaság birtokainak 1860-ik évben kiadott földtani térképen 
Kernyécsánál is ki van jelölve, hihetőleg az az oka, hogy Kernyécsa már 
nem az államvasút-társaság tulajdona, s a leírások túlnyomó része e tár
saság bányatisztjei tollából ered.

Az érczek — az irodalmi adatok szerint — gránát és piroxénből álló 
érczesköz-töltelékben jöttek elő. A nyáron bejártam terület északibb részei
ben mindenütt megtaláltam az egykori bányászkodás nyomait: a bedőlt 
tárnaszájat s előtte a hatalmas gorczokat, de magát a «gránátsziklát» a fel
színen sehol sem konstatálhattam. -— A szóban forgó területen van a Nán
dor Király-altárna is, mely még a közelmúltban üzemben volt, s hol állító
lag ezüstös galenit és rézérczek fordultak elő s fejtettek le, azonban ma már 
ezt is abbahagyták, az itteni bányászat a történeti múlté s ottjártamkor 
már nem volt abban az állapotban, hogy bejárhattam volna az «örökös éj» 
e folyosóit s láthattam, tanulmányozhattam volna az érez előfordulását. 
A Nándor Király-altárna felett, ép a kristályospala és kristályos szemcsés 
mészkő határa mentén visz fel a gerinezre egy út, s jobbra tőle ott vannak 
ama óriási barlangszerű üregek, melyek lenyúlnak a mélységbe s az egy
kori bányászati fejtésnek egészen a felszínre érő tanujelei és a melyekbe én 
sóvár szemmel néztem be, de azt, mit oly igen szerettem volna látni, a fel
színen konstatálni: a gránátsziklát nem találtam itt sem. Ha volt, rég el
hordta azt a bányász czilléje arra az óriási gorezra, mely az altárna előtt 
messze elnyúlik a János-völgyében, s mely tanúskodik arról, hogy itt egy

<7)

* Adatok a Bozovicstól ÉNy-ra emelkedő hegység geológiai ismeretéhez. 
(A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1886-ról, 132. 1.).
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kor kiterjedt bányászat volt. Csak azt láttam helyenként, hogy a czukorfehér 
mészkőben apró gránátok által veresre festett szalagok vannak, de magát 
az érczet tartalmazó gránátsziklát nem. Ép ezért térképemen a mészkő 
közvetlenül érintkezik a kristályos palákkal s nélkülözi azt a keskeny sávot 
e két képződmény mentén, mely az e vidékről közölt, bányatisztek által ké
szített térképeken meg van, a melyeken ezek szerint a mélységben a bányá
szati munkálatok által feltárt adatok is fel vannak tüntetve.

4. T rac h it.

Trachittal a felvettem területen a Dognácska-völgy Ny-i lejtőjén talál
koztam. A város D-i végén van meg az első nyoma s innét szakadatlanul 
követhető a János-völgyig, a lejtő aljában. Tovább Ny-ra pedig, nem ép 
messze amattól az Ogasu-ku-Petri-ben, azontúl, hogy ezen árok két ágra sza
kad, egy DNyD—ÉKÉ-i irányú dyke-t észleltem a kristályos palákban, 
mely átcsap a Verricz-árokba s a kőkeresztnél torkoló árokban még követ
hető egy darabig. A kristályos palák és a trachit közt azonban a határ 
korántsem éles. A város házai között keskeny ösvények visznek fel a lejtőn 
lévő kertekbe, s ily helyeken a viz elmosván a televényt, igen szépen lát
hatni, hogy a trachit a kristályos palák rétegei közé többszörösen benyomul 
úgy, hogy a határon a trachiterek többszörösen váltakoznak a kristályos pa
lákkal. Hasonlót észleli Cotta* is tovább É-ra, a Vaskőre vivő út közelében. 
A dognácskai völgyben jelentkező trachit különben sem tömeges, hanem 
táblás elválású úgy, hogy távolabbról nézve üledékes kőzetet gyaníthatni 
benne.

Kőzetünk granitos szöveténél fogva elüt a szokott trachitoktól, ép 
azért az irodalomban többféle név alatt fordul elő. Bobn (1774) gránit-, 
Esmark (1798) szienitporfirnak, Schröckenstein (1870) s általában a bá
nyászok szienitnek nevezték. Cotta (1864) volt az első, a ki elválasztja kő
zetünket ezen régibb eruptiv-kőzetektől s «bánátit »-nak nevezi el. Szabó J. 
(1876) behatóbb petrografiai vizsgálat után pedig kimutatja, hogy nem más, 
mint andezin-kvarcztrachit. Sjöoren (1886) kvarczdioritnak mondja.

A magammal hozott kézi példányok vékony csiszolatát dr. Schafarzik 
F erencz kartársam — kinek szívességét e helyen is megköszönöm — volt 
szíves közelebbről megvizsgálni, s a dognácska-völgyi trachitra vonatkozólag, 
a következőket közölni velem :

«Világosbarna, fehér-foltos kőzet, melyben makroszkóposán kétféle- 
földpát, kissé barnásvereses és továbbá jól individualizált fehér ikerrovátkos 
látható; kivulők kvarcz víztiszta szemekben, rendkívül üde, és egész oszlo-

* Erzlagerstátten im Bánát und in Serbien, p. 27.
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pokat képező biotit, és végre zöldes chlorit. Nem lényeges elegyrészeknek 
tekinthető a pirít, valamint a titanitnak egyes apró szemei.

«A kétféle földpáta lángkisérletben ortoklásznak (pertit) és oligoklász- 
andezinnek bizonyult.

«Górcső alatt megtaláljuk ugyanezen elegyrészeket egy erősen főleg 
kvarezszemcsés alapanyagba beágyazva. A chloritra nézve arról győződhe
tünk meg, hogy az nagyobbrészt amfibolból keletkezett. Kevés magnetit.

«Ezen asszoczacziót tartva szem előtt és feltéve, hogy a szóban forgó 
kőzet harmadkori, a kezeim közt lévő példány biotit-amfibol-ortoklász-kvarcz 
trachitnak tekinthetőn.

Míg az Ogasu-ku-petri- és Verricz-árokban jelenkező dyke kőzetet a 
következőleg írja le :

«Szürke, aprószemű kőzet, mely górcső alatt szemcsés szövetűnek bi- 
zonyúl. Alapanyag, vagy más néven nevezendő kötőszernek semmi nyoma. 
E kőzet uralkodólag labradorit kioltású plagioklászokból áll, melyek hala- 
vány violás-szürke színűek, de e mellett teljesen üdék. Kvarcz alárendelve 
imitt-amott egyes szemekben van behintve. A színes elegyrészek közűi első 
helyen említendő a mindig kisebb vagy csak mérsékelt nagyságú, fahéj barna 
biotit, mely erős fényabszorpcziójánál fogva könnyen felismerhető. Számos 
egyéne vagy csak a széleken vagy pedig már egészen zöld chlorittá alakult 
át. Néhány szemben látunk továbbá egy ferde kioltású (38° — 40°) világos 
színű augitot, mely imitt-amott ikerképződésre is mutat hajlamot. Fekete 
magnetit-kristályok pettyezik és tarkázzák az előbbiekben ecsetelt képet.

«H. úr szérint ugyanazon dyke déli folytatásából való egy hasonló 
kőzet, mely az előbbitől csak annyiban eltérő, hogy egyes nagyobb ásvány
szemek, nevezetesen poliszinthetes, lángkisérletileg is meghatározott labra- 
dorit-kristályok által porfirossá tetetett. Górcső alatt az előbbinél nagyobb- 
szeműnek bizonyul, de alapanyagot ez esetben sem észleltem. Elegyrészei 
labradorit, kvarcz és biotit, míg augitot a belőle készített csiszolatban nem 
fedezhettem fel. A csiszolatban, de már makroszkóposán is feltűnő a zöld 
chlorit nagyobb mennyisége, mely, miről górcső alatt könnyen meggyőződ
hetünk, mindig biotittal áll szoros összefüggésben, tehát ennek megváltozá
sának vehető.

((Amfibolnak nyomát sem ebben a porfiros szövetű kőzetben, sem pedig 
az előbbi aprószemüben nem találtam.

«Ha a szóban forgó kőzeteket más hozzáfogható hasonlókkal akarjuk 
szembesíteni, akkor csakis a selmecz-hodrusbányai ú. n. aprószemű szienit- 
nél, recte dioritnál fogunk megállapodhatni, a melyek, kivált az első apró
szemű kőzet nemcsak az elegyrészek minősége, de egyéb egész külleme 
szerint is a megcserélésig hasonlít.

«Eme diorit leírását bírjuk legújabban dr. Szabó József-íőI a ((Selmecz
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környékének geol. viszonyai» czímű, Budapesten, a m. tud. Akadémia kiad
ványaiban és Selmeczen külön kiadásban is 1885-ben megjelent értekezésé
nek 56. lapján. Mint elegyrészei fel vannak ott sorolva a labradorit, kvarcz, 
biotit. amfibol, diallagit-piroxén és a magnetit. Gesell S. bányatanácsos úr 
szívessége folytán nekem is volt alkalmam Selmecz vidékének ezen rendkívül 
érdekes kőzetével közelebbről megismerkedni, a mikor ugyanis azt tapasz
taltam, hogy a szemcsés szövet és a habitus állandónak mutatkozik ugyan, 
de az elegyrészekben a különböző példányok szerint változások állhatnak be. 
Ennek illusztrálására felsorolom röviden az erre vonatkozó eredményeimet. 
1. Iskola gyűjtemény: Vihnye, Sprochovavölgy: biotit, amfibol, labradorit,

kvarcz == diorit.
2. 570. sz. (Gesell gyűjtése 1883) Hodrusvölgy : biotit, amfibol, labradorit, 

kvarcz =  diorit
3. 486. « « (( Hodrusbánya: biotit, amfibol, diallagit 

labradorit, kvarcz =  diorit
4. 509. « « Hodrusvölgy: biotit, augit, labradorit, 

kvarcz =  diorit
5. 549. c « (( Hodrusbánya: biotit, augit, hip>erstén (alá

rendelve amfibol), labradorit, kvarcz= diorit
6. 587. « a <( Hodrusvölgy: labradorit, augit =  diabáz.

«Ha most a dognácskai dyke kőzetét tekintjük, akkor azt legjobban a 
4-ik számúhoz hasonlíthatjuk.

«Selmeczen eme diorit valamennyi trachitnál idősebb; kora mezozoi- 
nak vétetett. Vájjon sikerülni fog-e Déhnagyarországban is e kőzetnek külön 
és a trachitokénál régibb szereplését kimutatni ? arra nézve a választ csakis 
a folyamatban lévő geológiai felvételektől várhatjuk.#

5. A llu v iu m .

A mostkornak a folyók, patakok mentén elterülő ártéren lerakodott 
kavicsos, homokos üledékén kívül van még más képződmény is területemen, 
s ez a mésztufa. Szeri-száma nincs a kristályos szemcsés mészkőből fakadó, 
bővizű forrásnak, hanem azért e források üledékével csak 2 helyen találkoz
tam s ott is csak jelentéktelen szerepet játszik. Az egyik pont Káliumnál, 
a helység délibb részén torkoló árok partján van, a másik pedig Dognácská- 
nál, a Ruzsinosz-völgyben, az Aurora-tárna közelében fakadó forrás közvet
len környékén található.



7, A Jardasticza- és Szekasticza-patakok környékének geológiai 
viszonyai, (Toplecztől ENy-ra és Ny-ra,)

Dl\ SCHAFAEZIK FERENCZ-tŐl.

Az elmúlt nyáron folytatva az 1:144,000 méretű M15 jelű lapra eső 
terület, tehát Orsóvá és Mehádia környékének geológiai részletes felvételét, 
összesen vagy 2‘5 négyzetmértföldet jártam be. A kartirozáslioz a következő 
4 újabb, 1 : 25000 méretű táborkari lapot használtam ^|y I záDI>t ÉK és DK, és 
x x v =  ÉNy és DNy.

Eészletesen megismerkedtem a Meliádiától Ny-ra eső Kis- és Nagy- 
Sverdin-patakok forrásvidékével, és továbbá a Jardasticza- és a Szekasticza- 
patakok vízkörnyékeivel egész kiterjedósökben. Ez utóbbi kettő Berzálioz 
közel szakad bele a Csernába. Mind e három patak kitűnő harántvölgyeket 
vájt ki magának, a melyek ép úgy, mint az őket elválasztó harántgerinczek 
geológiai szemjrontból biztos és jó feltárásokat nyújtanak.

E völgyek és gerinczek csapásiránya nagyjából Ny—K-i; a főgerincz 
pedig, a hol mind a kettő ered, majdnem E—D-i és az eltérés ezen 
vonaltól ÉK- és DNy-felé alig tesz ki többet, mint 12—15°-ot. E vonal két 
végpontja E-on a Ramnicz-máre (889 mj)  és D-en a Kerbelecz (1088 mj). 
A közbeeső főbb kúpok E-ról D-felé a Pátru-pene (1046 mj), mely Iv-felé 
ugrik ki az említett általános csapás irányból, a Mohilaluj-Scurtu (1073 nif), 
a mely megint beleesik, a Kulmea-negra (1088 mj)  és a Mohilaluj-greku 
(1051*5/), a mely után a Kerbelecz következik, mint végpontja eme tekinté
lyes vonulatnak, a hol a vízválasztó villaszerűén elágazik és a vizeket a 
Cserna, Duna és a Néra között megosztja.

A Iverbelecztől a Moliilaluj-Scurtuig ugyanis a fővízválasztón haladunk
/  ^

a Cserna és a Néra között, de itt elhagyja területünket EENy-i irányban fel
húzódva a Kirsia-velikára (1133*/). A Mohilaluj-Scurtu és a Pátru-pene 
közti szakasz pedig másodrangú vízválasztó vonal, a mennyiben a Cserna 
két mellékvize, a Sverdin és a Jardasticza között képezi a határt. Innét végre 
a Eamnicz-máréig csak harmadrendű vízválasztóról lehet szó, a mennyiben
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gerinczünk eme része csak a Sverdin-patak két ágát, a Sverclin-márét és az 
Illokát választja el egymástól.

E kombinált vízválasztó geográfiái szempontból talán kevésbbé érde
kes, annál fontosabb azonban geológiai tekintetben, mivel a gránit gerincze 
a keleti hegységnek mintegy tengelyét képezi. A gránit ugyanis két nagy 
foltot képez : a délit és az északit.

A déli elfoglalja a Szekasticza és a Jardasticza forrásvidékét és főbb 
kúpjai a Balcsin, a Kerbelecz, a Mohilaluj-greku és scurtu és a Dable-gorun. 
Hogy e terület nagyságát megítélhessük, megemlítem, hogy kiterjedése a 
Kerbelecz és a Mohilaluj-scurtu közti vízválasztótól K-felé mindenütt leg- 
alába ötödfél kilométernyi, és hozzá tehetem még azt, hogy e gránit B öckh 
■János igazgató úr felvétele szerint a főgerincztől, bár nem annyira, mint 
keleti oldalán, még jó darabig követhető Ny-ra is. Uralkodó kőzete a közép
szemű biotit-muszkovit-gránit, mely csak ritkán fejlődik ki öregszeművé, 
mint pl. a Eurca-Jardasticza nevű kúpon, a hol a földpátokat arasznyi dimen
ziókban is láttam.

A Pátru-pene és a róla keleti irányban kiágazó gerincz ellenben, a 
melyek gránitfoltunk E-i szélét alkotják, öregszemű pegmatitból állanak.

Ha e szélső határát E-felé átlépjük, akkor a kristályos palakőzetek 
területére lépünk, a melyen főleg amfibol-gnájszok, helleflint és granulit-féle 
kőzetekkel találkozunk. E zónába, de már a gerincz nyugati oldalára esnek 
a Nagy-Sverdin forrásai, keleti folytatásában pedig az Illoka-patak árkait 
találjuk. E gnájszvonulat, mely ezen a helyen 1 %]„-nél alig szélesebb,

/ / r
DNy-ról nyomul ide hozzánk föl és EK-i, majd pedig EEK-i irányban húzó
dik innét tovább.

A másik, ezen a gnájsz-zónán túl fekvő E-i gránitterület hasonló szé
lességű, mint az előbbi és legnagyobb részével a Nagy- és Kis-Sverdin-pata- 
koknak képezi a környékét. E-felé alábúvik a Jablaniczai öböl mediterrán 
homokköve alá, a mely alul azontúl csak imitt-amott az árkok mélyében 
bukkan megint a felszínre. Utolsó nyoma Jablanicza déli szélén egy árokban 
található. Ez a terület főképen biotit-gránitból vagyis gránititból áll, s csak 
helyenkint és alárendelten akadunk benne kevés muszkovitra is ; olykor pe
dig aprószemű granulitos szigeteket figyelhetünk meg benne.

Az al-dunai gránitok korát illetőleg már régebben nyilatkozott B öckh 
J ános igazgató úr olyan értelemben, miszerint azok határozottan fiatalab
bak, mint az őket környező kristályos palák, még pedig azért, mert ez utób
biakból zárványokat tartalmaznak és mivel továbbá egy olyan rés mentén 
tódultak fel, mely bár hegyes szög alatt, de azért mégis keresztezi a kristá
lyos palák csapását.

Nálam a keleti gránitvonulat keleti szélén ez utóbb említett viszony,, 
eddig legalább, nem jutott annyira kifejezésre, mint a nyugotibb területeken,
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meg vannak azonban nálam is az egyes palafoltok a gránit területek közepette, 
a melyeket másképen mint zárványoknak lehetetlen magyaráznom. Ilye
nek a délibb biotit-muszkovit-gránitom területén az a két hosszúkás folt a 
Riu-negru bal lejtőjén, melyek tömött granulitféle palák és amfibol-gnájsz- 
ból állanak.

Súlyt fektetek továbbá a tektonikai viszonyokra. A gránit ugyanis a 
kristályos palák fölött terűit el, mire az északibb folt nyújt példát. Az Illoka 
vidéki amfibol-gnájszok és palák, granulitok és csillámgnájszok legnagyobb 
része alámerül az E-i gránittakaró alá és félsziget gyanánt csak egy vékony 
ága nyúlik be ez utóbbiba. Ez az a nyelv, mely az Illoka-patakok völgyéből 
kiindulva a Nagy-Sverdin medrén át fölfelé tart a Pojána-Rasbojnikra és 
onnét azután ugyanazon csapással a Kraku-ku-kornyén le a Kis-Sverdinbe, 
hol nyomát veszítjük ugyan, de azért még egyszer megtaláljuk egy kis folt 
alakjában a jablaniczai Yalea-Szatuluj nevű völgy fenekén minden oldalról 
granitit által körülfogva. Kétféleképen is magyarázhatjuk eme amfibol-sziget 
létrejöttét, t. i. vagy zárványnak tekinthetjük azt; vagy pedig, a mire az árok 
alján való mély fekvése jogosít, a kristályos paláknak a gránit takaró alul 
erózió folytán napfényre juttatott egyik hullámjának. Ha az első feltevést 
tartjuk,szem előtt, akkor az amfibolit-rögöt a feltörő gránit által leszakított- 
nak és magába belegyúrtnak kell képzelnünk; a másik esetet elfogadva, a 
gránitnak a kristályos palák fölött takaróképen végbement elterülését kell 
feltételeznünk. Mind a két esetben ugyanazon eredményre jutunk, t. i. arra, 
hogy a gránitnak a kristályos paláknál, s nevezetesen azoknak amfibolitok- 
ban bővelkedő alsó osztályánál íiatalabbnak kell lennie.

Kern mellőzhetem hallgatással továbbá azt a körülményt sem, hogy a 
gránitot még a fillit, tehát a kristályos palák legfiatalabb csoportja területén 
is megtaláltam egy izolált folt alakjában, melyet rajta keresztül törtnek kell 
tartanom; miből az következnék, hogy gránitunk meg a fillit csoportnál is 
fiatalabb volna.

A mi ezek után magukat a kristályos palákat illeti, azok meg vannak 
részint a gránit-terület keleti széle mentén, részint pedig a Pojána-Kasza- 
puluj-Frasen hegyvonulat déli folytatásában, amerre egyelőre Toplecz tájáig 
megfigyeltem. A gránit szélén előforduló kristályos palák két, sőt helyen
ként három emeletet engednek megkülönböztetni, a melyek közül kettő 
összeegyeztethető a Böckh -János igazgató úr által először az Almás vidé
kén felismert kristályos palacsoportok kettejével, t. i. a felsővel és az 
alsóval. *

* H. ö. A m. kir. Földtani Intézet .jelentését 1879-ről 4. la p ; 1880-ról 4. lap, 
továbbá B ö c k h  J á n o s  : Szörénymegye déli részére vonatkozó geol. jegyzetek (Földt. 
Közi. IX. évf. 1879. 2. lap) és H alaváts G y ula : Verseez vidéke (Magyarázat a K. 
14. jelű 1 : 144,000 méretű laphoz, Budapest, 1885. 6. lap).
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A felsőt nálam kizárólag fillit képezi, s minthogy itt e formáczió petro- 
grafiai szempontból sokkal egyöntetűbbnek látszik, mint az Almásban, ki
választása semmiféle nehézségekbe nem ütközött. Szépen és biztosan követ
hettem az általuk képezett zónát a jablaniczai vasúti állomástól délre fekvő 
Globu-szoros bejáratától egyelőre a Meeseleb melletti Petra-Roklanu nevű 
kúpig, Toplecztől NyDNy-ra. Vonulatának jelzett szakasza vagy 18 hosz- 
szú, de lefutása nem egészen egyenes, hanem az S  betűnek megfelelően 
gyengén be és kihajló. Csapása egészben véve D—E-i, csekély alig 5°-t meg
haladó eltéréssel EK-felé. Dűlése általában K-i, DK- és EK-felé való ingado
zással; dőlésének foka pedig mindig nagy, 70—80, sőt a 90°-ot is megköze
lítő és orograíiai szempontból figyelemre méltó még az a körülmény is, 
hogy az árkok és patakok előszeretettel vájták ki medreiket e zóna puha 
anyagába.

Az északi gránitterülettel közvetlenül érintkezik e keskeny, átlag csak 
fél kilométernyi fillitvonulat, sőt, miként már említettem körül is zár egy 
kisebb gránittömzsöt; a délivel ellenben nem határos.

Említve volt ugyanis, hogy a két gránit terület, — az északi és a 
déli — nincsenek egymással közvetlen érintkezésben, hanem, hogy őket a 
kristályos palák egy zónája választja el, mely a gránit terület nyugoti kör
nyékéről nyomul ide közéj ok. Ez a vonulat az, mely amott B öckh igazgató 
lír szerint a kristályos palák legmélyebb csoportját alkotja. Nálam ez a cso
port főleg amfibolpalák és gnájszokból, granulitokból meg hellefiint kőze
tekből, tehát ugyanazon vagy legalább is rokon kőzetekből áll, mint a nyu
gatibb vidékeken. EK-felé kiszélesedve kiterjed ezen vonulat a fillit zónáig, 
s míg E-felé a szintén már említett a gránitba benyúló kristályos palanyelv
nél a jablaniczai Válea-Szatulujban elszigetelve kibukkanó apró foltnál töb
bet e vonulat kőzeteiből nem találunk, addig délfelé mindvégig ezek képezik 
a fillit közvetlen feküjét, a mely viszony e két zóna közt zavartalanul meg 
is marad a jeselniczai vízválasztógerinez Teu-Mosiuluj nevű kúpjáig.

Jellemző ezen csoportra B öckh J ános igazgató úr szerint még az a 
körülmény is, hogy benne kristályos mészkövek és szerpentinek lépnek fel, 
mit nálam szintén konstatálhattam; ezenkívül magába foglal mágnesvas tele
peket, sőt át van törve még eruptív kőzetek által is.

Zónája sokszor még keskenyebb, mint a fillité; délfelé kiszélesedik 
ugyan, de azért itt sem haladja meg a 075 kilométert. Kőzeteinek dűlését 
csak kevés esetben lehetett megfigyelni, mivel a feltárási viszonyok felette 
kedvezőtlenek, a mennyiben e zóna a fillit vonulatba bevájt árkok és pata
kok nyugati meredek lejtőjére szorítkozik. Lent a mederben fillit, fent a tetőn 
gránitos gnájsz, a lejtőn pedig az első csoport kőzeteinek törmeléke; ez a 
rendes kép. Egy-két árokban azonban mégis arról győződhettem meg, hogy 
rétegei nagyon felegyenesedvék; csapásuk E—D-i, s míg a Szekasticzában
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70° alatt dűlnek Ny-felé, addig a -Jardasticzában 6 0 -6 5  fokú K-i dűlésfc 
figyeltem meg.

Láthatjuk a mondottakból is, hogy nálunk a B öckh J ános igazgató ú r  
által az Almásban és tovább nyugatra megállapított három kristályos pala
csoport közül csupán csak kettő van meg, nevezetesen az első, vagyis a leg
mélyebb és a harmadik, vagyis a legfelső, míg a középső eddigelé hiányzik.

B öckh igazgató úr azonban szíves volt, még azt a megfigyelését is ve
lem közölni, miszerint az első Kristályos palacsoporttól a típusos gránitok 
felé gránitosan durvaszemű gnájszok közvetítik az átmenetet, mit gránitterü
letünk nyugoti szélén több árokban világosan láthatott. Nálam a gránitterü
let K-i szélén szintén meg vannak ezek az öregszemű gnájszok, s minthogy 
őket vagy 9 kilométerre állandóan a déli gránitfolt keleti széle és az első 
csoport palái között találtam, megkísértettem kiválasztásukat, noha — a mit 
különösen ki kell emelnem — határuk kivált a gránitok fele elmosódott s hogy 
ennek folytán az a vonal, a melyet a térképen húztam, korántsem jelent egy 
olyan határt, minőt petrografiailag egymástól élesebben különböző formá- 
cziók között szoktunk kijelölni. .Mindazonáltal érdekesnek tartottam, hogy a 
figyelmet ezen kőzetekre is ráirányítsam.

Mielőtt ezt a vidéket elhagynék, meg kell még említenem, hogy a deli 
gránitterületen elég gyakran akadunk eruptív kőzetekre is, melyek többnyire 
hosszú keskeny telérekben törnek a felszínre. Sajátságos azonban, hogy ezen 
erupcziók csakis a szűkebb értelemben vett gránitterületre, és továbbá az 
első kristályos palacsoport zónájára szorítkoznak, míg a gránitos gnájszok és 
a fillitek zónája ment tőlük. Az eruptív-kőzetek részint fekete, üde finom 
szemű dioritok, részint pedig többe kevésbbé mállott orfcoklász-kvarczporfi- 
rok, melyeket főleg az olykor hüvelyknyi ortoklászkristályok jellemeznek. 
Mind a két s a mennyire előleges vizsgálat alapján mondhatom, azonos 
kőzetnem előfordúl ép úgy a grániton át feltörve, mint pedig az első kristá
lyos palacsoportban; ez utóbbi helyen dyke-jai a palák csapása irányában, 
tehát É—D szerint vannak behelyezkedve, s legsűrűbben találjuk őket a 
Zalesnicza-kúpon és ennek környékén.

Hasonlót tapasztalunk a gránitterületen is, a mennyiben az első pilla
natban szabálytalannak tetsző csoport egészben véve szintén egy E—D-i 
vonal mentén sorakozik. Az első diorit feltörésre a Petrósza egyik jobb parti 
csermelyében a Piatra-buscátutól D-re akadtam rá, s innét tovább D-re ha
ladva, a Riu-negruba és a Szekasticzába mindinkább szaporodnak foltjai, a 
melyeket fölváltva hol dioritok, hol pedig porfirok szolgáltatnak.

Röviden ezek hegységem kristályos főzömének geológiai viszonyai, a 
többi, területemen előforduló képletet, valamint a tektonikai viszonyokat 
kitüntetik a mellékelt haránt szelvények, a melyeknek elseje a Mehádiától 
DNy-ra eső Pojána-Cserteg és az Ogasu-suiacu környékére vonatkozik; míg
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a második a Jardastitza, a harmadik pedig a Sekasticza patakok mentén 
vannak a hegységen keresztül fektetve. A képletek, melyeket e szelvényekben 
latin betűkkel jelöltem meg a következők.

a  =  Biotit-muszkovitgránit, a melyben 1 =  a dioritot, 2 =  az or- 
thoklasz-kvarcz-porfirt és c =  az amtibolgnájsz-zárványokat jelzi. 

b =  Gránitos gnájsz, a melybe a gránit észrevétlenül átmegy, 
c =  A kristályos palahegység legmélyebb, vagyis I-ső csoportja, mely 

kivált a Zalesniczán tele van eruptív kőzetekkel (1 =  diorit, 2 =  őrt. 
kvarczporfir) és azonkívül kristályos mész (3 )  és szerpentin (4 )  betelepü
lésekkel.

cl =  A kristályos palahegység legfelső vagyis III-dik csoportja, azaz a 
lillitek hullámosán gyürődött és erősen fölegyenesedett palái. Ezen csoport 
kőzeteiről megjegyzendő, hogy délfelé haladva szép íillit jellegüket elveszí
tik, s a Navratoiu-patakban csillámos, a Petra-Roklanu-n pedig zöldes chlo- 
ritos, kvarczeres palákká változnak át.

e =  Részint durva, részint pedig homokkőszerű konglomerátok, me
lyek az előbbi, de kivált az utoljára említett legfiatalabb zöldes palák törme
lékéből állanak. Ezen jól megkülönböztethető formáczióban szerves marad
ványokat ez ideig nem találtam s így csak petrografiai szempontból történ
hetett az összehasonlítás a délmagyarországi hegység nyugatibb részeiben 
hasonló minőségben es ugyanazon települési viszonyok között található kar- 
boniaknak ismert konglomerátokkal és homokkövekkel. Eddig e képletet 
legjobban a Mecselebtől nyugatra a Petra-Roklanu felé húzódó gerinczen lát
hattam, a hol zónáját egesz szélességében megtalálhatjuk, nyugatról a zöld 
chloritos pala, keletről pedig kvarczitos kiválasztásokban dús csillámpala 
(II. csoport ?) közé beszorítva. Sőt még tovább E-ra is követtem nyomait 
EEK-i irányban a Navratoiu-patak keleti lejtőjén, míg végre legnagyobb ré
szével a Strigu-cziganuluj hatalmas felzit-porfiritja alá nem merül, ezután 
csak egy keskeny csík alakjában folytatódván le a Szekasticza-völgyébe, hol 
végre a íillit és a diaszverrucano közé beszorulva kiékelődik. Ebből a telepü
lésből kitűnik egyszersmind egész bizonyossággal az is, hogy e konglomerá
tok ama porfiritnél, melyet Jablanicza tájáról egész idáig állandóan a fillitek 
és a diaszverrueáno határán találtunk, idősebbek.

A legdélibb, harmadik szelvényben nem csak a karboni konglomerátok 
által látjuk a rétegsorozatot kibővítve, hanem még az által is, hogy

f  =  az eddig csak mint vékony, széjjel roncsolt és foszlányos telep- 
telérnek ismert porfiritnek itt megtaláltuk a főkitörését. Az erupczió által szár
mazott tömeg kb. 4 négyzetkilométernyi helyet foglal el. Anyaga violaszínű 
vagy vöröses tömött felzit-porfirit, többnyire makroszkóposán kiválott elegy
részek nélkül, a melynek eruptív természete azonban annál biztosabban ki
tűnik a górcső alatt.
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Figyelemre méltó tektonikai szempontból még az a körülmény, hogy 
itt e poríirittömzsnél az eddig mindig a legszorosabb érintkezésben volt 
kristályos palák, nevezetesen a fillit és a szedimentek. a diaszverrucano és a 
rhét-liaszi kvarczitok, egymástól elválnak, s míg a fillit a porfirittömsztől 
Ny-ra DDNy-i csapással folytatódik tovább, addig az utóbb említett szedi
mentek vonulata a mint e sarokkövet elérte, keletre fordul KDK- majd pedig 
DK-i csapással, hogy azonban nem messze, még a Szakasticza völgyében 
széjjel foszlatva végét érje.

g  =  A diaszverrucano itt is ugyanazon petrografiai kifejlődésben talál
ható, úgy mint tovább É-ra a Sverdin-patakban láttuk, legföllebb azon kü- 
lömbséggel, hogy finomabb agyagos palái dél-felé gyérülnek. Porfirit törme
lékben ellenben a délibb helyeken is nagyon gazdag.

h  =  Konglomerátos kvarczithomokkövek, melyek B öckh igazgató úr 
szerint nemcsak a legalsó liasz képviselői, hanem valószínűleg még a rhéti 
szisztéma periódusába is benyúlnak.

i =  Fekete liaszpalák a Valea-suiacu-ban, hol a völgy és egy- 
szersmint a teknő jobb oldalán e rétegeket túlhajtó állásban és szép transz- 
versális rétegzéssel találtam. Szerves maradványokra ezen a helyen nem 
akadtam.

k  =  Világos barna, kissé bitumenes juramész a középső profil keleti 
végén kis foltban a gnájsz padjain rátelepedve. E mészkő egy elszakított kis 
része ama nagy kiterjedésű mészkő hegységnek, mely a Cserna balpartján a 
Domogledet és a többi szomszédos csúcsot alkotja,. mely vidék a jövő évi 
geológiai felvételre van íentartva.

I — Nyirok, a kristályos alaphegység kőzeteinek elmállása következté
ben keletkezett szívós barna kőtörmelékes agyag, mely a Cserna men
tén mindenütt a legkitűnőbb szőlőtalajt szolgáltatja ugyan, mely azon
ban az utóbbi években itt is konstatált fillokszerára nézve, sajnos nem 
immunus.

Végre a szedimentek és a Cserna közötti kristályos palákra nézve közöl
hetem, hogy a fővölgy jobb oldalát ép úgy, mint Mehádia alatt, itt is, a 
herkules-fürdői állomás és Toplecz között aplitos gnájszok, amfibol-gnájszok 
és amfibolitok képezik. E rétegek dűlese általában Ny-felé irányul, s ha ezen 
palák Ny-felé hullámot is vetnek, ismét helyre áll az eredeti nyugati 
dűlésök, mihelyt a szedimentek közelébe érünk, a mint azt különösen a Jar- 
dasticza alsó szakaszában világosan megfigyelhettem. Ennek a vonulatnak 
szintén meg vannak a maga betelepülései, nevezetesen kristályos mész és 
magnetit telepek, sőt egy ponton az alsó Szekaszticza egyik jobb parti 
domb tetején még egy mállott biotitos porfirit-(?)telér kibúvását is ész
leltem.

Az amfibol tartalmú kőzetek uralkodása, valamint egyéb hasonlatos-
10A m . kir. fö ld tan i in téze t évi je len tése  1887-röI.
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ságok is, melyek nevezetesen kristályos mészkő és magnetit telepek előfor- 
dúlásában nyilvánulnak, arra utalnak, hogy ezt a csoportot a kristályos 
palák délmagyarországi három emeletének legrégibb tagjával, t. i. az elsővel 
.azonosítsuk.

Míg a legtöbb ponton aplitos gnájszok vagy pedig maguk az amfibol- 
gnájszok közvetlenül érintkeznek a szedimentek kelet-felé dűlt vonulatának 
felső tagjával, a liaszkvarczitokkal, addig egyes helyeken, de inkább a csoport 
fedője felé csillámpala fejlődik ki. Ilyen pontok vannak Jardasticzában a 
Szenelecz meredek déli lejtőjén, továbbá a Szekasticzában az Ogasu-Govo- 
dericza nevű árokban és végre a Mecseleb nevű kúpon, hol a csillámpalában 
gazdag kvarczit kiválások is vannak. Maga a Mecseleb kúpja is ilyen kvarczi- 
tokból áll. Nevezetes közös jellemvonása e három lokalitásnak az, hogy 
mindegyikök szegény vas-manganérczeket tartalmaz. Vájjon ezen kőzetek a 
felvétel további folyamatában nem fognak-e a második kristályos pala
csoporthoz valóknak bizonyulni, az majd a jövő esztendőben válik meg.

# **
Iparilag használható kőzetek és érczek szintén vannak ez idei terü

letemen.
Mint aránylag a legfontosabbat megemlítem első helyen azon magnetit- 

telepet, mely Jablanicza határában a Kis-Sverdin patak jobb partján a 
«Kraku-ku-kornyé»-n előfordul. Ez a magnetit teleptelér tömött helleflint- 
szerű palákba van betelepülve, a melyek egyes lapjain sugárkövet is leltem. 
A magnesércz igen szép tömött vagy apró szemű, s az üregekben néha apró 
oktaéderek is láthatók. A mágnestűt erősen, és a két pólus szerint vonzza. 
Imitt-amott zöldes malacliit-lepel is jelenkezik az érczdarabokon, mi a vas 
előállítására való tekintettel nem szolgál előnyére. A telér csapása nagyjából 
D—E-i s csak a déli végén, már egészen fent a lejtőn, konstatálható némi 
eltérés, amennyiben itt a két pádból álló telérnek hóra 20 irányában 60°-nyi 
dűlését figyeltem meg. Tulajdonosa: Bibel -János Oraviczán, több kutatási 
tárna segítségével hozzáférhetővé tette ugyan, de ezek ottjártamkor na
gyobbrészt már be voltak omolva. Húsz Samu úrnak, az o-.m. állam- 
vasút-társaság nyug. bányafőmérnökének azonban 1875-ben alkalma nyílt e 
telér viszonyaival közelebkről megismerkedni és az ő kiváló és köszönetre 
méltó szívessége folytán közölhetem e telérről még a következőket. Húsz úr 
a tárnácskákban, mint mellékkőzetet, gránátot is említ, a telérre vonatkozó
lag pedig konstatálta, hogy az helyenkint lencseszerűen kidudorodik egész 
2'53 méterig is, de azért átlagos vastagságát nem becsülhette többre, mint 
0’632 méterre. Minthogy a telér hosszkiterjedése a lejtő mentén összesen 
csak 123 méter, az egész előjövetel csekélynek mondható és Húsz úr 
kiszámította, hogy a legkedvezőtlenebb esetben vagy 7635 tonna (á 1000 
kgr.), kedvezőbb feltevés mellett pedig, ha t. i. a telej) kb. 50 mélységben

1'46
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is feltalálható volna, mire különben a feltárási viszonyokreményt nyújtanak, 
ükkor kb. 24,155 tonna magnesvasérczet tartalmazna e telér.

E vasérczek megvizsgáltattak Oraviczán a sz. osztr.-magy. államvasút
társaság vegytani laboratóriumában Madebspach L. úr által, ki a tisztább- 
jaikban 64-96—69-70%, a szegényebbjében pedig csak 31'63—54’34°/o 
vasat mutatott ki. Eezet egy a felszínről származó darabban 2‘08% talált, a 
többi 8 próbában pedig csak nyomok voltak jelen 0 05—00079 százalékig. 
Eoszfor 9 próba közül csak egyben találtatott, de ekkor is csak csekély és 
mennyiségileg nem mérhető nyomokban. Húsz úr szerint a réztartalom a 
növekedő mélységgel apad.

Kitűnik már ezekből az adatokból is, hogy ezen mágnesvasércz-telep 
mindenesetre figyelemre méltó.

Kutattak vasérczekre a Kis-Sverdin-patak környékének még egyéb 
pontjain is, nevezetesen ugyancsak a Kraku-ku-kornye nevű gerincz magas
latán. A Kraku-ku-kornye az a gerincz, mely a Kis-S ver dinből D-i irányban 
a Pojána-Micienu, helyesebben Poj.-Easbojnikra felhuzódik, s a hogy a Kis- 
Sverdinből fölértünk a voltaképeni gerincz magaslatára, ott mindjárt az ele
jén alig néhány méternyire a gerincz alatt a keleti lejtőn ráakadhatunk egy
két régibb vájásra, a melyekben finom csülámos, majdnem fillitesnek tetsző, 
hóra 17 irányában 45° alatt dűlő palákat látunk feltárva, a melyek kisebb 
•és lefejtésre nem méltó limonit vagyis barna vasércz-fészkeket tartalmaznak. 
Még silányabbak azok a barnavasércznyomok, melyeket a Pojána-Valeletiu 
táján, a Kis-Sverdin-patak végétől a Pojána-lungára É-i irányban felvezető 
gerinczen az út mellett egy kis vájásban a fillitben láttam.

De vannak területemen még másutt is érczelőjövetelek, nevezetesen a 
Cserna jobb partján lehuzódó első kristályos palacsoport számos pontján. 
Ablitt Károly úr, az «M. Cena és társai# bányatársulat bányagondnoka 
volt az, ki ezen helyeket mind felkutatta, és ennélfogva az ő érdeme, ha 
jelenleg mind ezeket a pontokat ismerjük. Arlitt úr szíves volt engem mind 
ezekre, a többnyire már beomlott kutatási árkokra és vájásokra figyelmez
tetni, a miért neki ezen a helyen is legjobb köszönetemet kifejezem. Az em
lített kristályos palavonulat nevezetesen két régiójában találunk érczeket, a 
melyeknek egyike az amfibolgnájszok tája, mely a fővölgyhez közel vékony 
magnetit-telepeket tartalmaz. Ezen telepek Arlitt úr szerint a Bela-reka 
völgyében is, már M’ehádia alatt a temetők közelében lévő jobb oldali árkok
ban fedezhetők fel, a honnét azután a hegység csapása irányában általa 
több ponton konstatáltattak. Én a jarclasticzai szőlőkben, még pedig Stoica 
I zaias úr táblájának 'felső vége felé találtam szintén ezen vonulatba bele

r

való szép aprószemű magnesvasérez-darabokat. ügy látszik azonban, hogy 
ezen előfordúlásnak, a telepeknek csekély volta miatt, nincs nagyobb gyakor
lati értéke.

10*
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A másik zóna beljebb nyugatra esik és főbb pontjai a Jardasticza völ
gyében a Kulmea-Szenelecz déli oldala, a Szekasticzában pedig a Piatra- 
rossu, az Ogasu-Govoderitza és végre a Mecseleb. Az első hármat magam is 
megszemléltem, a mikor is meggyőződhettem arról, hogy itt az érez több
nyire mállott csillámpalában képez kisebb betelepüléseket. Az érczek többé - 
kevésbbé vastartalmú mangánérczek, a melyeket részint Madekspach Liviüs 
Oraviczán, részint pedig dr. Babes Aurél, Heidelbergában megvegyelmeztek. 
Szerintük a Szenelecz manganércze tartalmaz 15—-30% manganszuperoxidot, 
a Piatra-rossu-é 18—20%-t, az Ogasu-Govodericzában feltárt érez pedig 
21—49, és a Mecselebé 35% mangándioxidot. Mellette még mindegyikében 
vagy 8—10% vas van. Érdekes továbbá, hogy e mangánérczek még kevés 
foszfort is tartalmaznak.

A Kulmea-Szenelcczen a mangánérczekkel együtt egy vörösvaskő-be- 
telepedés is fordul elő, a melynek vastagsága sehol sem nagy s átlag csak 
1-—2 méterre tehető.

Bár vérmes reményeket nem fűzhetünk ezen előjövetelekhez, a meny
nyiben az említett érezek tisztátalanok és szegények, azért mégis lehet
séges, hogy köziilök legalább a gazdagabbaknak idővel talán lesz keletjök.

A vasérczeken kívül még a nagyobb tömegekben előfordúló kristályo
sán szemcsés mészkőre kívánok figyelmeztetni, mely tisztaságánál fogva 
kiválóan szép és kövér égetett meszet szolgáltatna, ügy a Jardasticzában a 
Piatra-vinetu és galbinu, mind pedig a Szekasticzában kedvező a helyzet 
arra, hogy itt a mészégetést előnnyel űzhessék. Mind a két telep leér ugyanis 
egészen a völgy talpáig, és nincsen nagyon messze a fővölgytől és egyszers
mind a jó országúti ól. Míg a Jardasticzai 2-25 kilométernyire van bent a 
völgyben, addig a Szekasticzai csak 0‘75 kméternyire fekszik a Csernától. 
Mind a kettőhöz kocsival járható út vezet, valamint közös előnyük továbbá- 
az, hogy az égetéshez szükséges tűzifát közvetlenül a mészkőtömzsök tőszom
szédságában lehetne beszerezni.

m



8. A körmöczi órczbányaterület bányageologiai felvétele.

G E ZE LL  SÁNDOK-tÓl.

Ez idei földtani felvételeim a körmöczi bányaterület legészakibb részén 
-és p. a m. Államvasutak jánoshegyi állomásától kezdve északnak Felső- és 
Alsó-Turcsek, nyugotnak pedig Konesó községek területeire és innen délre a 
Honesó és Eonesó völgyek vízválasztójára terjednek; benfoglalva a Vendfalu 
és Svábfalu közötti, a honesói völgynek a körmöczi fővölgybe való torkolatán 
aluli részét is, a következő betűkkel jelölt kataszteri szelvényeken u. m. k/a, 
hU, l/s, IU, hl2, ih, U2, fh , gU, g/a.

Az e területtől keletre eső, már tavaly felvett részen pedig kiegészítésül 
némi pótmunkálatok végeztettek.

E terület főalkotói trachit és pedig biotit-amfiboltrackit, piroxén- 
trachit1 minden módosulataival, mely némely helyen pados elválást tüntet 
elő és a terület déli részében riolit, mely innentől kezdve különösen nyugat
felé válik uralkodóvá.

A piroxéntrachit zöldköves módosulatában (zöldkőben) Felső-Turcsek 
vidékén a körmöczi nemes íémtelérek északkeleti folytatására is ráakadunk 
és pedig két helyen, a vasúti bevágásban Felső-Turcsek fölött és a Felső-Tur- 
-csekről a jánoshegyi templomhoz vezető út szélén.

A telér, trachit közé települve 3 mf  vastag, mállott piritdús kaolin
anyagból áll, a telért környező trachit pedig nagyon pirittartalmú és czinopel- 
szerű kiválásokat látni henne.

A körmöczi zúzókat szolgáló régi vízvezeték mentében 228—240 pontig 
biotit-amfiboltrachit az uralkodó kőzet, mely Felső-Turcsektől keletre és 
délre a piroxéntrachit-tömegben meglehetős kiterjedésű szigetet képez és 
melynek nyugati részén a jánoshegyi völgyben e két kőzet határvonala a kör
űn öczi főtelér északkeleti folytatásába esik. A külszínen megfigyelhető telepri-

1 Traehitanyagom petrografiai meghatározását dr. Schafakzik F erencz úr tisz
te lt szak társam szívességének köszönöm.
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lési viszonyok által azon következtetésre jutunk, hogy a biotit-amfiboltrachit 
képezi az e vidéken, még több ponton régi kutató miveletek által konstatált 
főtelérvonulat fedőjét, a telér fekvője pedig határozottan piroxéntrachit, mely 
ezen vonaltól nyugatra, a Bars- és Turóczmegyék határától kezdve, a körmöez- 
bánya-stubnyai országúdig és azon túl ismét uralomra kerül.

A 218. számú ponton alul levő vasúti bevágásban (h3) szép szelvényben 
a piroxéntrachit települését is láthatni. Itt szilárd kőzet, mállottabb, konglo- 
merátszerű trachittal váltakozik északi, körülbelül 40 foknyi diiléssel; és a 
218—219. mintaszámok között pados elválás is mutatkozik.

A 228. számú ponton a vízvezeték mentén (k3) szarufényledús a biotit- 
amfiboltrachit és riolit jelleget ö lt; a 220. számú pontnál ismét a Zohler- 
grundban Körmöcz mellett is konstatált u. n. trachit-tipuskeverék, a 232. 
számú ponton pedig a vörös biotit-traehitot látjuk uralkodóvá lenni.

A turcseki kis alagút északi nyílása fölött a 84. számú vasúti őrház 
mellett igen érdekes, a települést előtüntető szelvényt volt alkalmam feljegyez
hetni (1. az 1-ső és 2-ik ábrát).

Szelvény a tu rcsek i kis alagút északi nyilasa fö lö tt a 84. sz. vasú ti őrház m elle tt.

A 258-as ponton a bevágásban ismét a szürke trachitot észleljük, lá- 
gyabb, konglomerátszerű anyaggal váltakozva, mely a szilárd piroxéntrachit - 
bán telérszerü berakodásokat képez. (1. a 3-ik ábrát.)

A 235 és 236. pontoknál ismét a Selmeczen, a Szitnahegy vidékén ész
lelt tipuskeverékre akadunk.

Jánoshegy vasúti állomásától kezdve délfelé a körmöezi fővölgy és a. 
vele párhuzamos irányt követő litai mellékvölgy között elterülő körmöcz-

1. ábra.

Szürke piroxéntrachit (porfiros),

Szürke piroxéntrachit (szilárd, normál),
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bányai ércztelérek anyakőzete 241—329. pontig a piroxéntrachit (zöldkő) mely 
a fővölgyben Vendfaluig a m. Államvasutak hatvan-ruttkai e területet át
szelő részen «Novelno» alagútig terjed.

A kőzet-típus csak kevés ponton u. m. a 249,252, 266, 269, 324 és 331. 
számú lelőhelyeken biotittartalmú, és a 331—336. pontok által megjelölt te-

2. ábra.
A turcseki kis alagút déli nyilasán észlelt jobb oldali szelvény 

(1. az 1-ső ábra a  pontját).

tn, szilárd szürke piroxéntrachit,

246, porladozó p iroxéntrachit pados elválással, 

n ,  trachitanyag, vulkáni bombákkal.

A 83. sz. őrliáz a la tti bevágás bal oldali szelvénye a m. kir. Állam vasut jános-
hegy-turcseki vonalrészén.

258, Porfiros p iroxéntrachit az évülésen kissé elváltozott. 259, H allo tt vörös piroxéntrachit-tufa.
260, Szilárd piroxéntrachit.

rületen ismét egy biotit-amfiból-trachitból álló sziget a piroxéntrachittö- 
megből kiemelkedik.

A honesói völgy jobb lejtőin Vendfalu fölött kezdve a riolit és biotit- 
ampliboltrachit közötti határ mutatkozik; ezen riolit-kőzet (182. sz.) a no- 
velnoi alagúthoz vezető úton a «Brezowy Vrch»-hegy észak-keleti lejtőin 
57. sz. ponton ismét a felszínre kibúvik és Vendfalutól délre a körmöczi fő
völgy jobb oldalán uralkodóvá lesz, a 337. ponton pedig malomkőbreccsia 
jelenkezik.

Ezen ponttól kezdve nagy kiterjedésű riolitterületen haladunk délfelé, 
melyben számos részint felhagyott, részben még mívelés alatt álló malomkő
bánya van.

A littai és fővölgyi vízválasztónak V endfalu és Svábfalu közötti részén, 
telérkvarczittal is találkozunk és pedig közel a biotit-amfibol és riolit határán 
alul a Vendfalutól nyugotra eső 748 mj  magas hegycsúcson.
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Ezen telérkvarczit a főtelér déli folytatásába esik és nincsen kizárva, 
hogy a Nándor-altárna Yendfaln és Bartoslehotkai része ezen telérkvar- 
czitot a mélységben érczesen fogja átszelni, mire nézve a valószínűség nagy, 
mert e vidéken egy vasoxiddal áthatott kvarczitbreccsiára akadni, mely az ércz- 
telér közellétére enged következtetni.

Ezen riolitkőzetnek kvarcztartalmát a számos telérhasadásban feltóduló 
kovasavoldat is idézhette elő a piroxéntrachit és telérkvarczit között elterülő 
fiolitszerű kőzetnek keletkezését idézvén elő.

Iionesó vidékén a «Todte Wald» nevű erdőrésztől észak-keletre atrachit 
igen olivindús és szarufényletartalmú, a «Wolfshübel»-től észak-nyugatra 
fekvő domb (fc, lapon) ezen kőzetből áll és Konesófalu felső végéig az u. n. 
« Sandhübelig» térj ed.

E vidéken a bányászatnak többé semmi nyomát sem látni. A bánya- 
mívelésnek nyugati határát egyáltalán a Iionesó és folytatólagosan délre a 
honesói völgy képezi; az e völgyek bal lejtőin itt-ott még mutatkozó, vagy 
hagyomány szerint volt kutatások inkább csak a «Schrámen» és főtelér 
fekvőereinek feltárását czélozták.

A bányászat ezen gyérebb nyomait többnyire már csak a m. kir. Bánya
hivatal Bányamérnökségénél elhelyezett, a múlt századból való bányatérkó- 
peken látjuk feljegyezve, a természetben ezen ősrégi bányaművelésnek jelei 
már teljesen elenyésztek és mint gyakran meggyőződtem, még a szóhagyo
mány sem ád felvilágosítást azoknak hollétéről. A régi bányatérképek szerint 
ezen kutatások kevés eredményt szolgáltattak.

A g / i  lapon 248. és 285. számú pontok által megjelölve a riolit tete
mesebb kiterjedésben fordul elő és a piroxéntrachitban nagyobb felületű szi
getet képez; ezen terület északi körületén a «Novelno» alagút előtt egy mély 
vasúti bevágás van, és itt aránylag a kis felületű szelvényen, a piroxéntrachit 
módosulatait szabálytalan településsel észlelhetjük. (1. a 4-ik és 5-ik ábrát.)

A körmöczi m. kir. Bányahivatal Bányamérnökségében elhelyezett régi 
bányatérképeket átkutatván, számos a lefolyt századok bányaművelésére és a 
telérek ércztartalmára vonatkozó igen becses adatokat gyűjtöttem; ezeknek 
közlését, különösen az ércztartalomnak a körmöczi telérekben való elosztá
sára vonatkozólag, és tekintettel a Nándor császár-altárna befejezése után 
megállapítandó feltárási és lefejtési módokra irányadó támpontok szolgálta
tására alkalmatosnak tartom.

♦
Egy a ((Fleischeri)-tárnát ábrázoló bányatérképen1 1814-ből, az érczek 

fémtartalmát illetőleg és pedig nevezetesen a főtelér fekvőereinek minőségét

1 « . . .  . wo die Kluft über den Stollenfürst zwei Schuck macidig ansteket 
und einen H alt von 8, 16 bis 32 Loth in Goldt, 5 Ctr. 3, 4 bis 7 Loth Silberkalten- 
den Schlich gesichert katte . . . .»



(5 ) FE L V É T E L I JELE N T ÉS. 1 5 3

tekintve a következő megjegyzéseket látjuk: «-----------hol az ér a tárna fő-
téjén 2 láb vastagságban mutatkozik és 8, 16 egész 32 latot aranyban és 
5 mázsa 3, 4 egészen 7 lat arany tartalmú marát szolgáltatott — •—• — » ki
tűnik ebből, hogy a főtelér ezen része nem volt nagyon gazdag, mivel még a 
fönnti nem túlságos ércztartalmat is följegyzésre érdemesnek tartották.

4. ábra.
Novelno-alagút elő tti bevágás.

Jobb oldal.

b =  Padosán elvált piroxéntrachit. e =  M állott piroxéntrachit.
c  =  M állott konglomerátszerü piroxéntrachit. /  =  Konglomerátszerű lágyabb piroxéntrachit.

g  =  E lváltozott piroxéntrachit.

Bal oldal.

Egy másik a felső és a mélyaltárnát ábrázoló térképen 1779-ből, az e 
két mivelettel átszelt telérek és ezek jegyzékét látjuk,1 melyen a «glauch» 1 2 
elnevezéssel is találkozunk, de ennek természetére vonatkozólag a mostani 
kezelő bányatisztek felvilágosítást nem adhatnak az iránt, hogy ezen elneve
zés alatt itt tulaj dónképen mit értenek; a jegyzet szerint úgy látszik, hogy 
az agyagerek és breccsiaszerű telértöltelék viselte e nevet és némelyike közülök 
ércztartalmú is volt, mint a felső altárnára vonatkozó 8. számú jegyzetből ki-

1 « . . .  . quarzig glauchig iiberbrockene auch mit Firstenstrassen verliaute 
Kluft . . . .»

2 « . . .  . glauchartige Sehnürlein, besteliend aus Quarz, Glaucli und Spatb . . . .»
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tűnik, melyről a térkép szerzője azt mondja, hogy «-------kvarczos glauehos.
átszelt ér, főtepásztákkal lefejtve------ » mert meddő érnek főtepásztákkal
való lemívelése bizonyára elmaradt volna. A 17. számú érnél azt mondja :1
«■------ kvarcz, glauch és pátból való glauchszerű erecske--------».

A 35-ikénél pedig, mely 16 láb vastag volt:1 2 «-------kvarczitos, üveges,
pátos, glauehos és odoros é r -------».

Az alsó altárnán 48. szám alatt egy 1/i láb vastag «kis fészkes ezüst- 
fényle és antimontartalmii erecskét» említ.3

A 67. számú telér 16 láb vastag és tölteléke következően jellemeztetik : 
((hatalmas kvarczos zelenitér, Sanct Ignáczi névvel, melynek úgy csapása, 
mint dűlése csak körülbelül jeleztetik, mivel ezen hatalmas telérnek agyag
erei nincsenek és inkább tömzsnek látszik lenni — ------- ».4 5

A felső altárnán 36, az alsó altárnán pedig 67, 1—4 láb vastagság kö
zött ingadozó mellékeret látunk feljegyezve, melyek közűi még kiemelendők 
a következők ;

«kvarczos, glauehos Sanct Anna-ér»,
((kvarczos, glauehos kétfelé elágazó, Szt. Joannis Nepomuceni-ér»,s 
((kvarczos, glauehos u. n. barna-ér»,
((kvarczos, antimontartalmú ér» és végre a 
«kvarczos, glauehos Sanct Wenceslai-ér».
Ezen régi jegyzetekből kivehetjük azt is, hogy a mellékerek tölteléke 

igen változó és soknemű volt, tapasztaljuk továbbá, hogy az alsó vagy inély- 
altárnában ezen melléktelérek és erek nagyobb mennyiségben mutatkoztak.

Egy az Anna-aknát és környékét ábrázoló 1802. évből származó bánya
térképen az anna-aknai fedő-ér ércztartalma következően jellemeztetik:
«.................a mellső fedőér E-től F-ig 5—10 latos telértölteléket tartalmaz,
melynek 100 mázsája 3—5 latos ezüstmarát szolgáltat. — A további fedőér 
mindenütt igen gazdag és nagyobbára veres és fehér ezüstérczeket szolgálta
tott gyakran termés arany-szemekkel és még a további mélységben is egy
formán nemesnek mutatkozik; a telértöltelék tartalma aranyban rendesen 
•5 egész 7 lat volt, 1000 mázsa 10—15 mázsa marát szolgáltatott, melynek 
ezüsttartalma többnyire 12 lat volt.

Az ott betörő érez némelykor ezüstben 100 latos volt és egy márka ezüst

1 « . . .  . glauchartige Sclinüiiein, bestehend aus Quarz, Glaucli und Spath . . . .»
2 « . . .  . quarzig-glasig-spáthig, glauchartig und greisige Kluft . . . .»
3 « . . .  . kleingreisig silberglanz-antimonialisches Klüftl . . . .»
4 « . . .  . máclitig quarzig Zelenithen-Kluft, waszt benamste Sanct Ignaezi 

Kluft, dessen Streichen aber sowohl, als Verflacken nur beiláufig angenommen Wór- 
den, weil diese máchtige Gangart keine Salbánder hat, und vielmehr ein Stockwerk 
zu sein anscheinet . . . .»

5 « . . .  . quarzig glauchige sich gabelnde «Sct Joajmis Nepomuceni» K lu f t . . . .»
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és 24 dénár aranyat adott. A tapasztalat egyébiránt mutatja, hogy ezen ér 
a keresztjárótól kezdve, K -tói L-ig aranyban dúsabb, északfelé M-ig pedig 
érezekben gazdagabb volt . ...»1

Ercztartalmára nézve nevezetes az u. n. «Hellingerlauf», mely Lipót- 
és .József-akna között a főtelérnek úgy nevezett «Hellinger» mellékerét mí
velte. A «Hellinger»-ér és egyéb e vágattal átszelt ereknek a következő ércz- 
tartalmuk volt: aranyban átlag 5—6 latosak és kovandban 30 mázsát is ad
tak 3—12 lat ércztartalom mellett.

A Hellinger-vágat 100 méterrel magasabban fekszik mint a mély-altárna 
ezen hatalmas érczköz még teljesen érintetlen és haszonnal lefejthető anya
got nagymennyiségben ígér, miért is a Lipótakna és közvetlen a m. Állam
vasutak jánoshegyi állomása mellett volt -Józsefakna között való terület tova- 
mívelése ajánlkozik.

A Budolf- és Anna-akna közötti terület egy pontja — 300 méterre 
délre az Anna-aknától igen dúsnak bizonyúlt és ezen pont későbben a Kle- 
menti-nyüamon is keresztetett.

Az 1741-ből való bányaterképen ezen gazdag érczközöknek a Mélyal- 
tárna fölötti része még érintetlen és csodálkoznunk kell, hogy a régiek e dús 
közök felfelé való lefejtéséhez nem fogtak.

Nem tételezhető fel, hogy fölfelé ezen nemes ércztöltelék kiékült volna, 
és csak úgy magyarázhatjuk meg a régiek eljárását, ha tekintbe vesszük azon 
rendkívüli, majd legyőzhetlen nehézségeket, melyeket a mélységbe való le- 
hatolás okozott és így természetesnek tűnik elő, hogy a nagy költséggel víz
telenített mélység dús érczközeinek azonnali és pedig alkalmasint rablómíve- 
lésszerü lefejtéséhez fogtak, elhanyagolván az altárna fölött levő érczközöket, 
melyek amúgy is mindenkor rendelkezésre állottak.

A jánoshegyi malom mellett volt Grund-akna a Hellinger-fekvő-nyi- 
lamot 60 mj  mélységben érte el; az abban keresztezett erek ércztartahna 
egy 1806. évből származó «Ueber den Grubenbau, so auf den Horizont des 
Leopoldschachter Hellingerschlages getrieben wird» czímű térképen, követ
kező ércztartalommal jelezte tik : « . . .  a -József-ér mely 16, 127/s fok mel

1 « . . .  . die vordere Hangendklnft führt von E bis P 5 bis 10 löthige Gangé, 
von welchen 100 Ctr. 12 Ctr. 3 bis 5 löthigen Silbersehlick gaben. — Die weitere 
Hangendkluft ist durcbaus sehr edel, gab grösstentheils Kotli und Weissgüldenerz, 
oft mit etwas sicbtbarem körnichtem Golde und ist selbst in ferner Tiefe von glei- 
cher Tugend; dér H alt dér Gangé betrug gewöbnlich in Gold 5 bis 8 Lolli, dér von 
1000 Ctr. abfallende Schlich 10 bis 15 Ctr. und dessen Siclierbalt meistens 12 Loth.

Die dórt gebroohenen Erze kamen manckmal über 100 Loth in Silber und 
bis 24 Dénár in Gold. Uebrigens hat die Erfahrung gelehrt, dass die Kluft vöm 
Kreutzgestánge K  Mittagsseits bis L  reicher in Gold, Mitternachseits aber bis M  
ergiebiger in Erzen gewesen sein
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letti csapással, dél-északi 71 foknyi düléssel észleltetek, két láb vastag, kissé 
szilárd, fehér karczos, többnyire azonban kék és agyagos; a szérkével elért 
próba 1000 mázsában 1 lat aranyat és 25 mázsa féllatos marát szolgáltatott, 
vagy is 0‘46 kilót 1000 mmázsában.1

«C I)  a fotelért jelzi a fedőben, csapása 22 hóra szerint tart, 
117/8 fok düléssel, C és D  között a dtílés 27 fok 20 perezre emelkedik, 
E  pontnál pedig 41 fokra íelszállva nyugot-keletre váltakozik és fehér, szilárd, 
gyakran tárnaszélességen túli kvarczból és kissé megkeményűlt kék agyag
ból áll; a szérkén megejtett próba 1000 mázsában 2Va lat aranyat továbbá 
20 mázsa IVa latos marát adott; vagyis 32Va lat = 1.2 kilót 1000 mmá
zsában.

«A ((Hyromini»- ér (F, G) 17 bora, 14sAt foknyi csapással és 72 fok 
10 pereznyi észak-déli dűlés mellett 5 láb vastag, nagyobbrészt fehéres, kék, 
kvarczczal egyveleges, megkeményűlt agyag, továbbá egy azt kisérő 3—4 
hüvelyknyi vastag kvarczerecskéből á ll; szérkével megvizsgálva, 1000 mázsá-

1 «. . . Joselikluft, welche nacli Stund 16, 127/s Grad streichet, von Mittag in 
Mitternaoht auf 71 Grad fallet, 2 Sokuk breit etwas fest, weiss quarziclit, meistens 
aber blan lettig ist; ihr Siclierungskalt betrug von 1000 Ctr. 1 Loth Gold, 25 Ctr. 
'k  löthigen Schlicli oder 170a Loth =  0'46 Kilo in 1000 M. Ctrnern.

C D  ist dér Hauptgang bei dem Hangenden, er streielit naeli Stunde 22, 
l l ’/s Grad, falit zwischen C  und D  auf 27 Grad 20 Minutén, in  dem Punkte E  auf 
41 Grad von Abend in Morgen, besteht aus weissem festen, oft iiber Stollenbreiten 
Quarz und etwas erbarteten blauen T hon; sein Sieherungsgehalt betrug von 1003 
Centnem 21/s Lotb Gold, dann 20 Ctr. IVa lötliigen Schlicli, oder 32Ű2 Lotli =  
1-2 Kilo in 1000 M. Ctrn.

F ' G  ist die ((Hjronimin Kluft, welche naeli Stunde 17, 143/a Grad streichet, 
von Mitternaclit in Mittag 72 Grad 10 Minuten fallet, gégén 5 Schuk breit ist, gröss- 
tentheils ans weisslich blauen m it Quarz gemengten erbarteten Tkon, dann aus 
einem 3 bis 4 Zoli breiten Quarzgefáhrtel besteket; ihr Siclierungskalt betrug von 
1000 Ctr. 1k  Loth Gold und 15 Ctr. IV2 lötliigen Sclilicli, oder 23 Lotli =  0’8 Kilo 
in 1000 M. Centnern.

H  I  ist die «Francisci» Kluft, sie streichet nach Stunde 16, 87/s Grad, falit 
von Mitternaoht in Mittag auf 63 Grad, ist 3 Sokuk breit, besteht aus stark kiesigein, 
blauen, erbarteten, m it glasigem Quarz gemengten Tkon, und gab von 1000 Ctr. 
dieses Ganggesteines 1V2 Loth Gold, dann 20 Ctr. 1SU löthigen Sclilicli, oder 36Ú2 Loth 
=  l -4 Kilo in 1000 M. Centnern.

K  L  ist die «Sigismundi» Kluft, welche morgenseits nach Stunde 5, 8Va Grad 
streichet, in dem Punkt L  saiger fallet, zwar Stollenbreit, aber auck grösstentlieils 
blau lettig, stark kiesig und nur zum Tkeil quarzig ist. — Abendseits wendet sich 
die Kluft melír gégén Mittag bis auf Stunde 14, 131/* Grad, falit von Mittag in 
Mitternaoht auf 84 Grad, ist in dem Punkte K  in zwei gestaltige Trümmer getkei- 
let; dérén jedes iiber halben Schuh breit, und weiss quarzig ist, sie gibt von 1003 
Ctr. Gangén 4 Loth Gold, dann 12 Ctr. 5aU  löthigen Scklick, oder 72 Loth =  2-4 Kilo 
in 1000 M. Centnern.
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bán V‘2 lat arany és 15 mázsa IVa latos mara volt, azaz, 23 lat vagyis O'S 
kilo 1000 mmázsában.

«A «Francisei»-ér (H, 1) 16 hóra 87/s foknyi csapást tüntet elő észak- 
délfelé 63 fokkal dűlvén; vastagsága 3 láb és tölteléke erősen kovandos, 
megkeményült kék agyag, üveges kvarczczal egyvelegve. Ezen telérkőzetnek 
1000 mázsája IV2 lat aranyat és 20 mázsa l1 * 3 4/4 latos marát szolgáltatott; 
vagy is 36V2 latot = 1 .4  kilót 1000 mmázsában.

«K L  a Zsigmond-érnek csapása keletfelé 5 hóra és 8V2 fok szerint tart, 
és L  pontban függélyesen dűl, tölteléke nagyobbrészt kék, igen kovandos 
agyag és csak részben kvarczos. — Nyugatfelé csapása inkább déli irányba 
fordul, 14 hóra, I3Vi fokig dél északi 84 foknyi dűlés mellett; K  pontnál 
ezen ér két jóravaló telérágazatra oszlik, melyek mindegyike fél láb vastag 
és fehér kvarczos; ezen érnek 1000 mázsájában 4 lat arany, és 12 mázsa
5SA latos mara volt, vagy is 72 lat =  2‘4 kilo 1000 metermázsában-------».

Egy 1795-ből való bányatérképen a Hellinger fekvő vágattal kereszte
zett erek következően jellemeztetnek :

«.. A Hellinger-fekvő-vágatban az erek legtöbbje kvarczos meg agyagos és 
1—3 hűvelyknyi vastagságban jön elő. Egyébiránt a hegység belsejében to
vábbra számtalan kvarczos ér vagy inkább piszkos közetváladék mutatkozik, 
melyből azt lehet következtetni, hogy ezen igen keskeny és majdnem végte
len erecskék inkább a közetváladék között levő kitöltéseknek és nem való
ságos, tartós ereknek tekintendők, mert a horpadások kicsinyek, nem létez
nek a valóságos csapásirányban és igen csekély gorczokat tüntetnek elő; 
daczára annak, hogy a fenyves, melyben ezen horpadások és górczok vannak 
igen száraz, e míveletek látszólag csak a hegység külszíni megvizsgálására 
szolgálhattak. A mellső úgymint a hátsó Ignáczi-ér 4 egész 6 láb vastag.1# 

Végre a Nándor császár-altárnában eddig végzett munkálatokra át
térve, reményt nyújtó körülménynek kell tekintenünk azt, hogy a Il dik 
számú akna déli vájatvégében aranytartalmu antimon telérre akadtak. 
Az altárna e részének mindkét vájatvége lágy, tufás, némely helyt breccsia- 
szerű riolitközetben halad és az északi vájatvógen sok víz mutatkozik, mely 
egy cementbe rakott gátnak beépítése által elzáratott azon czélból, hogy a

1 lm  Hellinger Liegendschlag sind die meisten Klüfte quarzig und lettig von
1—3 Zoli Breite. Uebrigens hat das Gebirge besonders weiter abseits unzáklige quar- 
zige Adern oder schmierige Steinablösungen, aus welchen zu vermuthen, dass diese
sekr schmalen und beinake unendlichen Kliiftel melír ausgefüllte Báume zwischen 
den Steinlagen, als wahre anhaltende Klüfte sind, die Pingen aber, weil sie nur kiéin 
sind, naeli keinem wahren Streichen gehen, dann eben auch kleine Halén liaben, 
obgleich das Gebirge in dem Kieferwald trocken ist, blosse Untersuchungen des Ge- 
birges über Tags sein mögen. Die vordere sowie die hintere Ignacikluft sind bei
4 bis 6 Schuh maclitig.



1 5 8 GEZE1.L SÁNDOR. (10)

déli vájátvágnék az altárna alsó részével való mielőbbi átlyukasztása akadály 
nélkül erélyesen foganatosíthassák; ezen lyukasztás által az altárnavizeknek 
a Garamba való szabad lefolyása megnyílik.1

A IY. számú aknában az eddig 360 méterre előtolt déli vájatvég még 
mindig piroxentrachitban áll, az északi vájatvég pedig tavaly óta nem mível- 
tetett.

A II. számú akna mindkét vágatában és a fővágatban Baumert Károly 
m. kir. bányatiszt és telepvezető által munkaközben gyűjtött feljegyzései 
nyomán következő kőzeteken hatoltak á t :

A [Fővágatban 73 méter vágatott ki; az itt átszelt kőzet földtani tekin
tetben a múlt évi kőzettel szemben nem változott,1 2 folyton dagadó, össze
vissza vetett és gyakrabban egészen összeaprított kőzetben haladtak, a mun
kát rendkívül nehezítette a fötéből a vájat egész szélességében a vágatba

6. ábra-
Szünetelő északi vájatvég.

Agyagnemű omlékony, csuszamlapokkal átszelt trachittufa.

Szilárd riolitnem ű kezet, repedéseiből sugarak alakjában lövel ki a  víz.

Fehéres, sikamló agyagréteg, melyen a víznek jelentékeny része a  vágatba ömlik. 

Azon hely, hol az oldal beomolván, a m egnyitott te jszínű  víz a  vágatba benyo

m ult, m i által a I l- ik  számú a lnában  a vízmennyiség 175 literrő l 1468 literre 

szaporodott.

szivárgó víz, mely az előre haladó vájatvéget folyton kiséri és a már magá
ban véve is nagy nyomást még jelentékenyen növeli. A fővágat egész hossza 
jelenleg 4336

A II. számú akna északi vágatában kivájatott 158 mf . Ezen vágat 
egész hossza jelenleg 588 mj .

A riolittufából álló kőzet itt sem változott: hol riolitnemű szilárdság
gal, bír, hol ismét egészen agyagnemű és lágy.

A fennt említett nagy víz e vágatban az aknától mintegy 588 mf  tá
volban tört be; az akkori vájatvégből mintegy 4 mj  távolságban a kiácsolt

1 L. az 1885. évről szóló felvételi jelentés 164-ik oldalán rajzolt Nándor csá- 
szár-altárna szelvényét.

2 L. az 1886. évi felvételi jelentést.
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vágat jobb oldalait bedöntve; a vágatba s a vájatvég további elhaladásával a 
vájatvéget kisérve folyton nagyobbodott. — Közelebbi felvilágosításul a 6-dilc 
ábra szolgáljon.

A déli vágat 255 méterrel hosszabbodott és jelenlegi egész hossza az 
aknától számítva 427 ‘" f.

7. ábra.
Baloldali felrajz. Alaprajz. Jobboldali felrajz.

AB. metszat. CD. metszet.

a =  lágy riolittufa,
b =  szilárd riolitnemü kőzet kvarezos rétegezéssel, 
c =  antimonerecske, 

x — x =  elvető.

Az áthatolt kőzet az északi vágat kőzetétől csak annyiban különbözött, 
hogy amannál egészben omlékonyabb volt. A kőzet számtalan csuszam- 
lapokkal van átszelve s majd egészen szilárd, helyenként szinte kvarcznemű 
keménységgel, majd ismét egészen lágy.



Helyenként ezen riolittufa vájatvégtől a vágat felé dűlő kisebb-nagyobb 
rétegzéssel bír, hasonlóan a fővágatbeli kőzet rétegeihez, de ezekkel ellenlej • 
tésűek. Ily rétegzés különben az északi vágat kőzeténél is észlelhető.

Az Antimonos-telér vagy erecske e vágatban az aknától 365 mj  távol
ban vágatott keresztül, annak dűlése úgyszólván 90°, csapás vonala 0h—111 
fekvő és fedő kőzete szilárd riolit. Az erecske vastagsága (tiszta antimon) 

2—3 %-től — 1 cjm -ig váltakozik, de a mellékkőzet 
20—30 ef,n vastagságig erősen impregnálva van az 
antimon által, mely a kőzetnek egészen fekete színt 
kölcsönöz s abban számtalan kissebb-nagyobb éles 
szögletű, nem impregnált riolitdarabok láthatók. (1. a 
7-dik ábrát.)

Legújabban az aknától 420 mf  távolságban a 
szilárd kvarczos kőzetben ismét több vékony antirno- 
nos erecske mutatkozott.

A szilárd és lágy kőzet ez esetben egymásba 
lassít átmeneteket látszik képezni a mennyiben e 
két rendbeli kőzet között éles határvonal nem észlel
hető. (1. a 8. ábrát.)

A vágatban megnyitott, már fennt említett, 
nagy víz ama riolit repedéseiből tört be a vágatba, 
melyben az előbb leirt antimonerecske találtatott.

Ezen víz jelentékeny része rövid idő mulva 
kimaradt.

A legújabban feltárt szilárd repedékes riolit- 
tal, melyben az antimoncsuszamlapok mutatkoztak 
szintén, víz nyittatott meg. (Perczenként mintegy 
40 liter.)

A szünetelő, falazott gáttal elzárt északi vágat
ban a víz 7 légnyomással bír (négyzetczentimeteren- 
ként 7 hjg.), a mi 70 mj  magas vízoszlopnakíelel meg.

A IV. számú aknára vonatkozó részletes ada
tok a Kupecz István és Makáve Miklós úrak által 
szintén munkaközben gyűjtött feljegyzések szerint 
a következők:

A Nándor császár-altárna IV. számú akna déli vágatának hossza 1887. 
évi november hó végéig 361 nnj  ; az aknától való kiindulásától a déli vágat a 
piroxentrachit zöldköves módosulatában halad, mely közetet a vágat 18-dik 
méterében egy 0.15m vastag agyagér szel ketté, az e nemű kőzet a vágat 68-ik 
méteréig tart, több 1—3 vastag meddő mészpát értől átszelve.

A 68-ik métertől tovább a közét változása igen feltűnően észlelhető, és

1 6 0  GEZELL SÁNDOR. (1 2 )
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fokonként sötétedő és keményedő egész fekete normál ép piroxentrachiton 
megy keresztül a vágat a 104. méterig, hol ismét a piroxéntrachit zöldköves 
módosulata váltja fel, melyben egy, tonnánként 0.24 aranyat tartalmazó 
2 c,jm vastag ér üttetett meg a 108. méterben.

A 120. méterben egy egészen lágy, pirittel behintett teléres kinézésű 
rétegen megy keresztül a vágat, majd poríirossá válik a kőzet — közben 
egyes tracbittufa (glaucb) fészkekkel — vékony mészpát erektől átszelve.

A 210. méterben egy 2 djm vastag, arany nyomát tartalmazó ér üttetett 
meg. Innen a közét megint átmegy a feketeszinű normál piroxéntrachitba, 
mely 230 méterig tart, innen poríirossá lesz a traehit egészen a 240-dik 
méterig, hol egy vizet hozó ér mutatkozik.

Ezen ér födője úgy mint fekvője pirittel impregnált lágy, fehéres kőzet
ből áll (a piroxéntrachit kaolinos módosulata), mely az ér csapása irányában 
elhúzódik a 260. méterig, hol a kőzet keményedni kezdvén, szemcsés porfi- 
rossá válik, majd a 268. méterben megint igen szilárd (normál) a kőzet 
egészen a 280. méterig.

Innen az áthatolt kőzet egynemű, szemcsés, poríirossá lesz egész a 
'337. méterig, hol egy pirites ér vizet hozott; a 348-dik méterben egy másik 
ér keresztetett, ennek vastagsága 0-5 m] , szintén piritdus és vele egy 5 
átmérőjű forrás nyittatott meg; ezen erek keresztezésétől a vájvégig lágy 
többe kevésbé pirittel behintett teleres kinézésű kőzet következik, mely a
viztől átlévén hatva, nagyon omladozó.

*

Nem zárhatom jelentésemet a nélkül, hogy köszönetét nem mondanék 
mind azon tisztelt uraknak, kik feladatom keresztülvitelében hathatósan 
támogatni szívesek voltak.

így első sorban Péch Antal miniszteri tanácsos és bányaigazgató 
lírnak, továbbá Veress József bányatanácsos és bányaügyi előadó, H ellvig 
Nándor bányatanácsos és bányahivatali főnök, Tribus Antal bányamérnök, 
Dr. Schafarzik F erencz állami geológus, Dr. Zehenter Gusztáv bánya
orvos, Bachmann Gyula kohóhivatali főnök, Baumert Károly és Kupecz 
István hányatiszt és Makávé Miklós bányagyakornok uraknak.

(1 3 )
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III. EGYÉB JELENTÉSEK.

1, A m. kir. Földtani Intézet chemiai laboratóriumának 
1886— 87. évi működéséről szélé jelentés.

K aLECSINSZKY SÁNDOR-tÓl.

A chemiai laboratórium tevékenysége a lefolyt évben nem volt olyan 
nagy, mint a minőnek kellett volna lennie, ha működése elé akadályok nem 
gördülnek.

Miután a laboratórium, az anyaintézettel együtt a földmívelés,- ipar
és kereskedelemügyi minisztérium palotájában nyert elhelyezést s mivel 
az előbbeni helyiséget 1887. év nyarán, restauráltatása miatt előbb ki kel
lett üríteni, szükségessé vált már jó előre arról gondoskodni, hogy a 
meglevő, különösen a finomabb és törékenyebb tárgyak jól becsomagoltas- 
sanak, továbbá hogy ezek (későbben) ősszel átvitessenek. Ugyancsak bosszú 
időt vett iaónybe az új helyiségeknek gáz és vízvezetékkel való berendezése, 
valamint az előbb beszerzett készülékeknek a felállítása. A berendezés pénz
szűke miatt mai napig is hiányos.

A munkálkodás hátrányára szolgált azon tény is, hogy megbetegedve, 
a nagyméltóságú Minisztérium kegyes engedélye folytán, hosszabb szabad
ságot vettem igénybe.

A minisztériumi palotában a laboratórium földszint 4. sz. a. van elhe
lyezve, s az előbbi helyiséggel összehasonlítva határozottan nagyobb és 
jobb, bár nem minden tekintetben czélirányos, a mennyiben nem lehetett 
a laboratórium szükségleteit és követelményeit a szomszédos irodai czé- 
lokra alkalmas helyiségekkel összeegyeztetni.

A földszinten van 3 kis utczai szoba (összesen négy ablakkal) és két 
udvari szoba egy előszobával, mindezeknek magassága 3 és fél méter, 
nagysága 1074 köbméter. Ezen helyiségek alatt megfelelő pinczehelyiségek 
szintén a laboratóriumhoz tartoznak és a két szint külön lépcsővel van 
összekötve. A helyiségek berendezése a következőképen történt:
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az egyik kis szobában helyeztettek el márvány konzolokon a mérlegek 
és az író asztal;

a szomszédos utczai két szobában pedig van a tulajdonképeni dolgozó 
hely, a léghúzó fülkékkel, dolgozó asztalokkal stb .; az udvari egyik söté- 
tebb szobában van a kézi-könyvtár és a színképelemző készülék, a másik
ban pedig a laboráns mosogató szobája;

A pincze helyiségben vannak, illetőleg fognak elhelyeztetni a vásár- 
landó kemenczék, készülékek stb. valamint a kémszerek raktára.

1886. évben a laboratórium belső berendezésére 1000 frt utalványoz
tatok ki, a mely összegen beszereztetett: egy vegyelemzési mérleg 148 frt 
24 kr. értékkel, egy drb. Steinheil-féle színképelemző készülék 195 frt 82 
krért, továbbá 252 frt 79 kr értékű ehemiai könyvek, kiegészítve a F rese- 
nius, Zeitschrift f .  analytische Cliemie folyóiratot, végül kisebb készülékek, 
porczellán- és üvegedények.

A laboratórium belső berendezéséhez ez alkalommal is hozzá járult 
mecénásunk, Semsei Semsey Andor úr, így a többi között egy db. platinából 
készült palaczkkal, 139 frt 95 kr értékkel, a mely ajándékért részemről is 
legyen szabad köszönetét nyilvánítani.

Végül a laboratórium fejlődésére, illetőleg működésére nézve örvende
tes eseményképen kell felemlíteni, hogy a nagyméltóságú Minisztérium jóvá
hagyásával egyelőre ideiglenes minőségben egy laboránsi (müszolga) állás 
rendszeresíttetett és ezen laboránsi állás 1887. évi deczember 3-ától kezdve 
Sedlyár István volt gyógyszertári laboráns által, napi 1 frt 20 kr. bérrel 
be is töltetett.

A ehemiai laboratórium leltárában felvett tárgyak, vagyoni értéke 
1887. év végéig, 133 darab számmal 2818 frt 09 krt tesz ki, ide azonban 
nincsenek beleszámítva a szakkönyvtár, a bútor, a gáz- és vízvezetéki beren
dezés, a törékeny tárgyak és a szerszámok.

A fentemlített akadályok daczára a laboratóriumot magánfelek is 
igénybe vették és egy anyag felülvizsgálatával a kir. járásbíróság; ezen elem
zések után 161 frt vétetett be.

A minőségi elemzéseken kívül, mennyiségileg megvizsgáltatott: 
4 barnaszén, 1 nyersvas, 2 réz, 4 mészkő, 2 homokkő, 1 paraffin tartalmú
homok, 1 földszurok, 2 kútvíz, 1 artézi kútvíz, 1 keserű víz.

* *
A magyarhoni Földtani Társulatban tartott előadások a következők:
1. o Közlemények a m. kir. Földtani Intézet ehemiai laboratóriumából» 

czím alatt az 1887. deczember 7-iki szakülésen. Ezen közlemények, egy kivé
telével, ezen jelentésben fel vannak sorolva.

2. «Az 1887. febr. 23-iki felső-olaszországi és dél-francziaországi nagy 
földrengésről)) az 1887. október 12-én tartott szakülésen.

11*
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A következőkben felsorolom mindazon ohemiai elemzések eredményét, 
a melyeknek lelőhelye ismeretes és általánosabb érdekűek :

1. D re n k o v a i kőszén . A drenkovai kőszénbányaművek gondnok
ságától Berzaszkáról beküldött kétféle szénpróba ily eredményt adott:

1. A légszáraz darabos szén (Grobkohle) 100 sulyrószében van :
Eléghető anyag — ... _ 70*36 %
Nedvesség ................... 0*85 «
H am u......... . ...  ... _ 28*79 «

Összesen ... _ 100*00%
Fűtőképessége (a Berthier módszere szerint) =  4858 caloria.
II. A légszáraz poralakú szén (Sehlammkohle) 100 súlyrészében van :

Éghető anyag _ _ ... 84*35%
Nedvesség ... _ ... 0*37 «
Ham u... _ .... _ _ 15*28 «

Összesen _   100*00%
Fütőképessége (Berthier módszere szerint) =  6099 caloria.

2. E tte s i  b a rn a szén . Az ettesi kőszénbánya társaságától bekül
dött kétféle barnaszén vizsgálata a következő eredményt adta :

1. Az «alagúti» jelzéssel ellátott légszáraz szén tartalmazott:
Éghető részt _ ... ... 78*35%
Nedvességet ... ...   13*75 «
Hamut... ...   ... — 7*90 «

Összesen... ...   100*00%
Fűtőképessége (Berthier módszere szerint) — 3923 caloria.
2. Egy második közel fekvő anyag

Éghető részt ......... . ... 78*63%
Nedvességet ... _ _ 14*98 «
Hamut... ... _ _ _ 6*39 «

Összesen... ... 100*00%
Fütőképessége (Berthier módszere szerint) =  4048 caloria.
Ezen vizsgálatból kitűnik az, hogy a beküldött ettesi barnaszén hasonló 

minőségű, mint a salgótarjáni barnaszén.

3. Z a la m e g y e i vörös h o m o kkő . A rév-fülöp-boglári hajózási 
konzorcziumtól beküldött vörös homokkő 100 súlyrészében van :
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Kovasav (Si02) _ — ... ... ... — —
Vasoxid (Fe203) _ _ ... ... — ... —
Timföld (A1203)_ _ _ _ — — — /
Magnéziumoxid (MgO) kevés mészoxiddal (CaÖ) 
Nedvesség (H20) ... ... ......... . ... ...

81-71
2-84

13-69
0-55
0-69

Összesen ... _ 99-48

4. H o n tm e g y e i  a g ya g o s h o m o kkő . Lelőhely: Felső-Túr. 
Beküldő: Zmeskall G yököt, Királyfián, Hontmegye.

A légszáraz és finomra törött agyag 100 súlyrészében van:

Kohászati czélokra: jobb minőségű tégla gyártására lehetne felhasználni, 
valamint a kiiszapolt homokot közönséges üveg gyártására.

5. S z ilá g y  m e g y e i fö ld v ia s z  ta r ta lm ú  h o m o k *
Lelőhelye: Szamosudvarhely (Szilágymegyében).
Beküldő: Puskás Tivadar, Budapest.
Megvizsgálás végett kétféle homokot kaptam, az egyik szürkés, a 

másik vörösses színű volt; mindkettő erősen petroleumos szagú. Meleg vízbe 
dobva a felszínre fekete viaszréteg emelkedik fel, ez a nyers földviasz, a  mely 
lágy és zsíros tapintatú.

A légszáraz szürke homokban van összesen 3-30% éghető anyag, 
0*22% nedvesség, benzinnel, petroleuméther és más anyagokkal a homo
kot leöntve és azután vízzel kezelve az anyagok mennyisége szerint 1—3% 

viasz vonatott ki.
A légszáraz vöröses színű homokban van 3"94°/o fekete viasz, 0"97% 

nedvesség.
A vörös homokból vízzel egyszer kifőzött fekete viaszt részletesebb 

vizsgálatnak alávetve ennek 100 sulyrészében találtam:

* Lásd a m. kir. Földtani Intézet évi jelentését 1885-ről, 177. oldal, vagy 
Közlemények a m. kir. Földtani Intézet clremiai laboratóriumából. K alecsinszky 
SÁNDOR-tól (Földtani Közlöny XVI. kötet. 1886 január—februári füzet.)

Kovasav (Si02)
Timföld (A^Og) ... ...
Vasoxid (Fe203) 
Magnéziumoxid (MgO)
Nedvesség (H20) _
Alkaliák (Na20 ) _ ...

85-32
9-92
1- 70 
0-52 
0-24
2- 30 

100-00Összesen ..
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1. Vizet _ _ _ _ _ — — — — 15’59%
Könnyű olajat (150°C-ig ledeszt. részt) _ 4’21 «

2. 150°—30Ó°C-ig lepárolt részt (égő olaj és
paraffin) ... ... . _ ... ... _ 24*04 «

3. "300 °C-tól felfelé ledeszt. rész (kezdetben világos
vége felé barnás színű) _ _ ... 14*90 «

4. Kokszot ... ... _ ... ... ... _ _ 3*96 «
5. Homokot ... ... _ ... ... _ ... ... 34*30 «
6. Illékony gázokat _ _ ... _ _ _ 3‘00 «

Összesen... ... ... ... 100’00%

Nagyítóval látni, hogy a viasz a homokszemekre van tapadva s ezt 
késsel vagy erősebb vízsugárral is el lehet választani. Ezért megkísértetett, 
hogy a porrá zúzott homokból a fekete viasz, a vízsugár mechanikus keze
lése által nyeressék ki. Ezen czélból 50 kgr homok egy nagy favájúba téve 
magas nyomású vízvezetéksugárral lett folytonosan felkavarva, ezáltal a fel
színre emelkedett fel a viasz, a melyet azután leszedve és a víztől lehetőleg 
kipréselve 4*5 kgr nyers viaszt adott.

Ezen viasz 100 súlyrésze tartalmazott:

Vizet ... ... ... ...   20*00 o/0
Viaszt— _ — _ ... 35'11 a
Homokot... _ ... _ — 44*89 «

Összesen _ ... ... 100*00%

Ezen homokban levő viaszt mai napság nagyban gyártják P uskás és 
Nottbeck urak nagy költséggel berendezett gyárában.

A nyers fekete viaszt mostan úgy gyártják, hogy előbb vízsugár által a 
viaszt felszínre hozzák nagyobb mennyiségű homokkal együtt s ettől azután 
főzés által megszabadulnak.

A fekete viaszt azután desztilálásnak vetik alá s ezáltal nyerik az ola
jakat és kb. 18—20% paraffint.

Végül a megtisztított és megfehérített paraffinbői, a melynek a gyáro
sok mostan 56° C olvadási pontot engedtek, készítik a paraffin gyertyákat. 
Ezen gyertyák alakja megfelel a párisi modellnek s velők már azért is ver
senyezhetnek, mert ezek jelentékenyen olcsóbbak.

6. N a g y v á r a d i fö ld s z u r o k .  (Bergtheer). Lelőhelye : Nagyvárad 
környéke, Biharmegye. Beküldő: Bánréti F uchs Arthur.

Színe fekete, zsíros tapintató. A teljes elégetés után rozsdavörös színű 
homok marad hátra.
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Az átadott földszurok (Bergtheer) 100 súlyrészében van :
1. Gáz (a súlyveszteségből számítva) ... ... _ 2'60
2. 150°C-ig ledesztilált könnyű olajok (petroleum-

éther)................. . ... ... __ ... __ ... 1-53
3. Yiz ... ... ... ... ... ... ........... 2-66
4. 150°C—270°C-ig ledesztilált égő vagy világító

olaj (Brennöl, Lampenöl) ... ... ... ... 1273
5. 27 0°C-tói fölfelé ledesztillált nehéz olajok (schwere

oele, Rohoeltheer) ... ... ......... . ... ... 3*71
6. Szén (koksz) ... ... ... ......... . ... ... 674
7. Homok ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70-03

Összesen ... _ ... 100"00

7. K u n - fé le g y h á z i  k ú tv íz .  Beküldő: A k.-félegyházi egyesült 
gőzmalom részvénytársaság.

A beküldött kétféle kútvíz előleges vizsgálata a következő :
1. A jelenleg használatban lévő kútvízben van jelentékeny mennyiségű 

chlór, salétromossav, salétromsav, kénsavsó és szénsavsó, mész, magnézia, 
alkaliák, továbbá kevés timföld, vas és ammonium. Egy literében 1‘652 gr. 
szilárd alkatrész van feloldva.

2. Az új kútvíz egy literében van 3'39 gr. szilárd alkatrész feloldva és 
ezen oknál fogva több kénsavat, kb. háromszor annyi chlort tartalmaz, mint 
az előbbi, jelentékeny mennyiségű salétromsavat, sok ammoniumot, salé- 
tromossavat, meszet, magnéziát, alkaliákat, továbbá vasat és timföldet.

Mint ezen előleges vizsgálatból is látható, mindkét kút vize a rossz 
kútvizek közé tartozik.

8. A  sze n te s i a r té z i  k ú tv í z . A szentesi artézi kutat Zsigmondi 
Béla mérnök fúrta s 1886. év május hó 30-án végezte be teljesen.

A kút mélysége 313-86 ™/. Yízbősége 0'5 mj  felszín felett mérve 
24 óra alatt 354*240 liter, 5 magasságban egy nap alatt 252‘396 liter.

A kút geológiai viszonyait H alaváts Gyula ismertette meg.*
A víz átlátszó és tiszta, ugyanilyen marad ez elzárt íivegpalaczkban 

hosszabb idei állás után is. Ize kellemes.
A vörös lakmusz papirost erősebben megkékíti, tehát határozottan 

alkalikus, a mi főképen e vízben feloldva talált szénsavas nátrontól ered.
A kénkönenynek csak nyomát mutathattam ki, bár azt mondják, hogy 

a víz néha erősebb kénes szagú.

* A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve V ili. kötet, 6. füzet.
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A víz hőmérséklete, közvetlenül a kifolyási esőben megmérve =  22'7° 
C =  18‘17°E, ugyanekkor a levegőé =  10° C.

Az elemzéshez való vizet 1887. nov. 5-én hoztam magammal és 
ugyanekkor tettem meg a helyszínén végzendő kísérleteket és megfigyeléseket. 

A kútnál gázfejlődést nem vettem észre.
Az egyes alkatrészek meghatározása a megszokott eljárási módszerek 

szerint történtek s ezért csak a végeredményt közlöm:
A kovasav meghatározása több ízben történt: 1000 s. r. v;zben

1. 3000-23 gr. vízből 0072 gr. kovasavat nyerve— Si02 -— 0-024
2. 501P26 gr. vízből 0'1253 gr. kovasav... _ ... Si(X2 — 0-025

K. é. Si(X, — 0-0245
Vas 5001 '01 gr. vízben volt Fe203 +  A1203 =  0-0032 gr.

ebben találtatott— — ... _ ... ... ... Fe — 0-00024
A l — 0-00014

Kalczium 5001-01 gr. vízből nyertem 0-2345 mészoxidot
ennek megfelelő _ ... ... ... ............Ca —

3000"23gr.vízbőlO‘1395gr.mészoxid ennekmegfelelő Ca —
K. é. Ca —

Magnézium 3000-23 gr. vízből 0-2324 gr. Mg2P20 7-t nyerve,
a minek megfelelő _ ... __ ... __ ... Mg —

Nátrium és Kálium 3010"23 gr. vízből KC1 és NaCl =
0"4879 gr. és ebből K2PtCl6 =  0-1038 gr. ezek
ből kiszámítva van _ ... __ ... ... ... Na —

K  —
Chlor 3010-25 gr. vízből AgCl =  0"0355 ... ... ... ... Cl — 
Kénsav 5011-26 gr. vízből BaS04 =  0-00363 ebből _ <SÖ4 —
Kötött és szabad szénsav (C02). A kútnál 1013 gr. vízhez 

adatott fölös mennyiségű chlorkalczium és am- 
moniumhidroxid régi oldata. 2 havi állás után 
a leszűrt szénsavsók összege volt =  0‘7678 gr., 
ebben szénsav C02 =  0"3079 gr. ... ... ... C02 —

átszámítva C03 —
Ellenőrző kísérletek.

0-0335
0-0332
0-0334

0-0167

0-0596
0-00549
0-0029
0-0014

0-3037
0-41414

1. A víz faj súlya =  1 "00041.
2. A legtöbb alkatrész kétszer, némely esetben többször is

lett meghatározva.
3. Három kísérlet középértéke szerint a fixmaradék_ _ 0"3074

Elemzés útján talált sók összege ... ... — — — 0‘2974
4. A nyert fixmaradékot kénsavsókká átalakítva nyertem_ 0"4216

Az elemzés által talált fémeket kénsavsókká átszámítva
nyertem ... ... ... _ _ _ _ ... _ _ 0"4186
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A  szentesi artézi kútvíz tapasztalati chemiai alkotása.
1000 sú lyrészben van relatív  egyenértókek az egyenértékek százakalékai

Nátrium ... ... 0-05960 0-00259 44-56
Kalczium __ 0-03340 0-00167 28-73
Magnézium ... 0-01670 0-00139 23-91 100Kálium... __ 0-00549 0-00014 2-40
Vas ... ... 0-00024 0-00009 0-15
Alumínium.. 0-00014 0-000015

0-005814
0-25

( cSzénsav n
| U 3

... 0-02935 
0-11738

0-00489 84-16

Kovasav j
[ U 3

... 0-01140 
... 0-01963

0-00081 13-94
100

Kénsav j ^
| ^ 4

... 0-00046 
... 0-00094

0-00003 0-52

Chlor
Összesen ...

... 0-00290 
... 0-29763

0-000084
0-005814

1*38 J

Kötött és félig szabad szénsav CO„2 1000 s. r. vízben van 0*1 9578 gr. 
a mi 106*8 kcmt tesz ki, 760 mm. légnyomás és 15°C-nál. A víz hőmér
séklete =  22-7°C =  18*17 R. ugyanekkor a levegőé =  10°C.

A  szentesi artézi kútvíz képzelt összetétele.
Szénsavas nátrium Na2CÖ3 „ . ... ... ........... 0-1373

(i mész CaCOg................ . ... ... 0-0820
a magnézium MgCOg ... ... ........... ... 0-0584

Kovasavhidrát HjjSiOg................ . ... ... 0-0310
Kálium clilorid KC1 ... ... ... ... ... 0-0062
Szénsavas kálium K2C03 ... ... ... ... ... 0-0039
Kénsavas kalczium CaS04 ... ... ... ... ... 0-0020
Szénsavas vas FeCOg ................. . ... ... 0-0005
Alumínium hidroxid Al2(OH)6 ... 0-0004
Szabad síéiig kötött széna. C02 .................................. 0-1958
A vízben oldott anyagok főösszege_ _ ... ... ... 0-5175
Ezen elemzésből látható, hogy a szentesi artézi-víz főképen szénsavas 

nátrium, azután szénsavas mész és magnézium sókat tartalmaz feloldva. 
Mindezen sók a legnagyobb valószínűség szerint kettős-szénsavas sók alak
jában fordúlnak elő és csak más vizekkel való összehasonlítás egyszerűsítése 
végett számíttattak ki szabályos-sók szerint.

A mi a régi kutvizek és ezen artézi kútvíz minőségét illeti, direkt össze
hasonlításokat, elemzések hiányában nem tehetek; de már egyszerűen ezek
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nek a megízleléséből kitűnik, hogy a kútvizek, mikent általánosságban az 
Alföld talajvizei, a rósz ivóvizek közé tartoznak. Ebben keresendő főképen 
az, hogy az Alföldön, különösen ennek némely vidékén, olyan sok a hideg
lelős, gyomorbajos és másféle beteg.

K.-Félegyházán pl., melynek két kútvizét megvizsgáltam, ezek az igen 
rossz ivóvizek közé tartoztak és nem sokkal különb minőségűek a város többi 
kútvizei is. Yan ezekben sok chlor, salétromossav, salétromsav, ammóniám 
sók, szerves anyagok, kénsav-szénsav-sók, mész magnézia, alkaliák, kevés vas, 
timföld, az egyik kútvíz egy literében volt =  1‘652 gr fixmaradék, a másik 
kútvíznél pedig 3-39 gr.

Némely kútjából pedig ha a vizet egy bizonyos ideig állni hagyjuk, 
akkor jegeczek vállanak ki. ízük édeses és undorító.

Ezek a fertőző anyagok magában a talajban vannak és a talajvíz, mely 
az eső és a folyóktól ered, felold bizonyos mennyiséget az ásványos részekből 
valamint ezen fertőző anyagokból is.

Ezen okból, ha az Alföldön jó és egészséges vizet akarunk nyerni, akkor 
a felső talajnál sokkal mélyebbre kell fúrni, miként azt már több létező ar
tézi kiít bizonyítja, pl. Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged. Lehet, sőt való
színű, hogy az így szerzett víz melegebb lesz, mint azt az ivóvíztől megköve
teljük, sőt kis mennyiségű kénkönenyt is tartalmazhat, mindazonáltal a 
legnagyobb valószínűség szerint jó ivóvizünk lesz, s összehasonlítani sem 
lehet a talajvízzel.

A vizet, ha meleg, könnyen lehűthetjük, ha hideg pinczében tartjuk, 
vagy esetleg ennek hiányában elzárt edényben bizonyos időre a kútba mé- 
lyesztjük.

A szentesi artézi kútvizét igen megkedvelték és már ezen rövid időn 
való használat után Szentes város és környékén, miként többektől hallottam, 
az egészségi viszonyok javultak.

Ezért a nagy magyar Alföld egészségügye javítására kívánatos és szük
séges volna, ha minél több helyen ilynemű artézi kutakat fúratnának, ez 
által a magyar geológia is újabb és nagyobb számú adatok birtokába jutna.
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Arad, Kereskedelmi- és Iparkam ara:
Évi jelentése 1886-ról.

Brassó, Kereskedelmi- és iparkamara:
Évi jelentése 1880*—84-ről.

Budapest, Magyar Tudományos Akadémia :
Almanach, 1888. évre,
A Magy. Tudományos Akadémia évkönyvei, XVII. 5.,
Emlékbeszédek, a M. Tud. Akadémia elhunyt tagjai felett, IV. 2—8., 
Értekezések a mathematikai tudományok köréből. XIII, 2—3., XIV. 1., 
Értekezések a természettudományok köréből, XVI. 6—7., XVII. 1—4., 
A Magy. Tudományos Akadémia értesítője, XX. 5—7., XXI. 1—6., 
Mathem. és természettudományi értesítő, V.,
Mathem. és természettudományi közlemények, XXII. 1—6.,
T h a n h o f f e r  K., Adatok a központi idegrendszer szerkesztéséhez, Buda

pest, 1887. 4-r.
Budapest, M agyarhoni Földtani Társulat:

Földtani Közlöny, XVII.
Budapest, Kir. magy. Természettudományi Társulat: 

Természettudományi Közlöny, XIX.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum:

Természetrajzi Füzetek, X. 4., XI. 1.,
S c h m id t  S . Vezeték a Természetrajzi Füzetek első tíz évi folyamainak 

foglalatjához (1877—1886.), Budapest, 1887. 8-r.
Budapest, Meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet:

A meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet évköny
vei, XV.

Budapest, Magyar Mérnök- és Építés zegyesület:
A magy. mérnök- és építészegyesület heti értesítője, VI.,
A magy. mérnök- és építészegyesület közlönye, I—III., IV. 2—12., V., 

XIX—XXI.
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Budapest, Kereskedelmi- és Iparkam ara:

Debreczen, Kereskedelmi- és Iparkam ara:

Kassa, Kereskedelmi- és Iparkam ara:

Kolosvár, Kereskedelmi- és Iparkam ara:

Miskolcz, Kereskedelmi- és Iparkam ara:

Nagy Szeben, Erdélyi Természettudományi Társulat:

Pécs, Kereskedelmi- és Iparkam ara:

Pozsony, Természettudományi és Orvosegylet:
A pozsonyi természettud.- és orvosegylet közleményei, UF. 5, 6. 

Pozsony, Kereskedelmi- és Iparkam ara:

Selmeczbánya, M. kir. Bányászati és Erdészeti Akadém ia:
Bányászati és Kohászati Lapok, XX.

Sopron, Kereskedelmi- és Iparkam ara:

Temesvár, Kereskedelmi- és Iparkam ara:
Zágráb, Jugoslavénska Akadémia:

Rád jugoslavenske akademije znamosti i umjetnosti, LXXXIII. (VEI. II 
Zágráb, Soeietas historico naturális eroatiea:

Glasnik, hrvatskoga náravoslovnoga druztva. I. 4—6.
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