
2. Geológiai jegyzetek Görögországból.
(Jelentés az 1893-ban őszszel történt kiküldetésről.) 

D e . S chafarzik  F erencz-íő I.

Úgy mint az elmúlt évben, Böckh János osztálytanácsos úr az idén 
sem ejtette el a külföld nevezetesebb pontjainak a köipar szempontjából 
való tanulmányoztatását. Kegyes pártfogónk S. Semsey A ndor úr örök há
lára kötelező készséggel magáévá tette e tervet az idéD is, s két utazási sti
pendiumot bocsátott rendelkezésére a m. kir. földtani intézet igazgatósá
gának. Ezen terv szerint az egyik kiküldetés Csehországba és Szászországba 
volt contemplálva, míg az intézet másik kiküldöttjének Görögország jutott 
volna utazási területül.

Miután végre gr. B eth len  A ndrás , m. kir. földmívelésügyi miniszter 
úr ő Excellentiája a m. kir. földtani intézet igazgatósága eme tervét szin
tén magáévá tette és ezen utazásokra az intézet két tagjának hat-hat heti 
szabadságidőt kegyesen engedélyezett, azonnal a nyári felvételi idő után 
útnak indulhatott a két intézeti tag.

A görög útra az ón csekélységem lett kijelölve és mielőtt ezen utazá
somról szóló jelentésemet előterjeszteném, kedves kötelességemnek tartom 
ezen a helyen is gr. Bethlen A ndrás, miniszter úr ő Excellentiájának az 
■engedélyezett szabadságidőért legmélyebb köszönetemet kifejezni; fogadja 
továbbá leghálásabb köszönetemet Böckh János, igazgató úr ezen ismételt ki
jelölése által irántam tanúsított jóakaratáért, úgy szintén S. Semsey Andor úr 
is azon párját ritkító jóságáért, a mellyel az idén is egy nagyobb úti stipen
diumot ajánlott volt ezen, az eddigieknél költségesebb út végrehajtására.

Legőszintébb köszönetemet fejezem ki továbbá mindazon uraknak, 
kik ajánló leveleikkel utazásom sikeréhez hozzájárultak, jó tanácsokkal ellát
tak vagy pedig kirándulásaimon személyesen elkísértek és felvilágosítások
kal szolgáltak, nevezetesen Böckh János, osztálytanácsos úrnak, a m. k. föld
tani intézet igazgatójának, S. Semsey Andor intézetünk önkéntes tagjának 
és kegyes pártfogónknak, Dr. Krenner S. József, józsefműegyetemi tanár
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és múzeumi őr úrnak, Bibó Tamás, kereskedelemügyi m. kir. oszt. tanácsos 
úrnak, I)r. Hampel József, egyet, tanár és múzeumi őr úrnak, Rhousopoulos 
Rhoussos, akadémia tanár úrnak Budapesten, Dr. Brüll Ignácz, kir. angol 
consul úrnak Budapesten, H asis Pál, gór. kir. főconsulnak Budapesten, 
K osjek Gusztáv báró, cs. és kir. osztr. magy. rendk. követ és megh. miniszter 
úr ő Excellentiájának Athénben, H öchstatteni Haupt Eerencz lg, osztr. 
magy. consul úrnak Piraeusban, Dr. Lüdebs Ottó, német birodalmi főcon
sulnak Athénben, F odor István úrnak, a villamos világítási társulat techni
kai igazgatójának Athénben, Dr. Mitzopoulos Konstantin, egyetemi tanár 
úrnak Athénben, Pappanikolaou Spibidion, tanárjelölt úrnak Athénben, 
Devbiez Maubice, vállalkozó úrnak Athénben, Ziller Ebnő, műépítész úrnak 
Athénben, Dr. L olling, múzeumi őr úrnak Athénben, Skouzés K., bán' 
kárnak Athénben, Cobdellas Andbás, bányaigazgató úrnak Athénben, 
Rhousopoulos, tanár úrnak Athénben, Dr. D oanides J. P., kohóchemikus úr
nak Lauriumban, Kalyvas Dennis, áll. mérnöknek Spartában, Pipapandoniou 
Geokgios, kőbányatulajdonosnak Dolianában, Stratigakis Georgios úrnak, 
dimarkos krokion levetsovában, Dr. Matzas János, orvos úrnak Paros- 
szigetén, Ceispis Péter, ügyvéd úrnak ugyanott, Georgios Zygalakis, tanító 
lírnak ugyanott, Tabakopoulos úrnak, a depót monopolé vezetőjének Naxos 
szigetén, Gianopoulos Manó, bányaigazgató úrnak Bothruson Naxos szige
tén, Lentoudis Georgios, kerületi elöljárónak Naxosban.

*

Görögországnak ama tájai, a merre a rövid néhány hét alatt lépteimet 
irányíthattam, az ókorban igen magas fokon álló kultúra színhelye voltak. 
Minden talpalatnyi föld classikus itten, a mennyiben vagy nevezetes his
tóriai tények, vagy egykori építkezések és műremekek teszik emlékezetessé. 
A mint ez ország I. Ottó király megválasztatása után (1832. augusztus 9-én) 
consolidálódott, legott egész légiója a tudósoknak sereglett Athénbe, hogy 
nemcsak az új főváros környékén, hanem Görögországban átalában első 
sorban archaeologiai tanulmányokat tegyen. Később azután egyes geológu
sok is jöttek, kik részint bányászati szempontból, részint pedig tisztán tudo
mányos tanulmányok megejtése végett rövidebb vagy hosszabb ideig tar
tózkodtak az országban. Görögországnak geológiai irodalma jelentékeny és 
alig akad az országnak egy része, mely tüzetesen meg nem vizsgáltatott 
volna. Ezen kívül azonban olyan speciális jelentésekre vagy munkákra is 
akadunk, a melyek pl. kizárólag a görög bányászati és kohászati termé
nyekkel, vagy más esetben a márványokkal foglalkoznak. Ez utóbbi munka 
Lepsius G. RiKHÁED-tól való s czíme «Griechische Marmorstudien». Elte
kintve sok más igen becses munkától, ugyancsak LEPSius-nak köszönhetjük 
a nGeologie von Attikai) czímű munkát is, mely 1893-ban jelent meg egy 
9 geol. színezett térképlapot magában foglaló atlasz kíséretében 1 : 25000
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méretben. Egy harmadik munka, mely figyelmünket kiválóan magára vonja, 
Dr. Alfréd Phillipson «Der Pelopones» czímű könyve (1892), a melyhez 
egy geologiailag színezett térképlap 1 : 300000 méretben van mellékelve. 
Már ezekből is kitetszik, hogy Görögország területe geológiai szempontból 
nem szűztalaj többé, sőt ellenkezőleg azon meggyőződésre jutunk, hogy 
egyes részei oly kimerítő pontossággal vannak már leírva, hogy az bármely 
előhaladottabb, nyugatibb ország irodalmának is becsületére válhatnék. 
Mentse tehát ki ezen körülmény azt, hogy ha a tisztelt olvasó a következő 
sorokban újat alig fog találni, valamint, hogy ismétlések elkerülése végett 
sok helyen a meglévő irodalomra leszek kénytelen utalni.

*

Ha a Görögországra, kivált az ország középső és déli részére vonat
kozó irodalmat és a térképeket áttekintjük, úgy azt tapasztaljuk, hogy az 
alaphegységet kristályos palák és márványok alkotják. Ezek azok a kőzetek, 
a melyek nemcsak a száraz föld hegyvonulataiban, hanem még a félsziget
hez csatlakozó szigetfüzéren majdnem végig kimutathatók. Ilyen hegységek 
pl. a Parnes, a Pentelikon, a Hymettos és a lauriumi hegyek, a Parnon, 
a Taygetos és a Mani-félsziget; a Delphis-hegység Euhoea szigetén és a 
Kykládok között kivált Syra szigete.

Attikában Lepsius ezen archai formáción belül részletesen mészcsil- 
lámpalát, dolomit és mészpalát, egy alsó márvány komplexust, csillámpalát 
és egy felső márvány komplexust különböztet meg. A Peloponesen pedig 
Phillipson kristályos palákat és kristályos meszeket választott ki. Ugyan
így ecsetelik a viszonyokat Tellek, Foullon & Goldschmidt Euboea és Syra 
szigeteken is. A kristályos palák többnyire csillámpalák, chlorit- és szteatit- 
palákból állanak, Syra szigetén azonban még a glaukofán hozzájárulása 
teszi változatossá ezen kőzeteket. Eégibb eruptív vagy egyéb tömeges kőze
tek csak szórványosan fordulnak elő s ezek között mint aránylag leggya
koribbak a szerpentin és a gabbro említendők. Diabaszporfirit Spartától 
DK-re • gránit ellenben Attikában (Plakanál) es néhány nagyobb szigeten 
mutatkozik.

Ezen kőzetekből álló alaphegységre azután eltekintve azon mész
kövektől, melyeket Phillipson Argolis félszigetén tithon-korúaknak haj
landó tartani, a kréta lerakodásai következnek, a melyek Lepsius szerint 
Attikában egy 100 m vastag alsó mészkőemeletből, a kb 200 m vastag 
athéni palákból és a vagy 250 m-nyi felső mószkőemeletből, vagyis az u. n. 
Lykabettos mészkőből állanak.

A Peloponesen Pillipson krétakorú palákat és mészköveket választott 
ki, megkülönböztette továbbá a Tripolitza és a Pylos mészköveket, a melyek 
esetleg már alsó eocénkorúaknak tekintendők. Szoros kapcsolatban állanak

A m. k. földt. intézet évi jelentése 1893-ról. 11
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ez utóbbiakkal ugyancsak a Pelopones félszigetén azon eocén lerakodások, 
melyeket Phillipson mint flyschkonglomerátokat, mint Flyscht és mint 
olonos mészköveket választott ki. —  Ez utóbb említett kőzetek, melyek 
a Peloponesen roppant elterjedésüek, Attikában teljesen hiányoznak, a 
mennyiben itten a kréta fölött közvetlenül fiatalabb neogén üledékeket 
találunk. Legnagyobbrészt édesvízi lerakodások ezek és csak Athéntól 
DNy-ra és D-re találunk ezen korból tengeri üledékeket is. Magok az édes
vízi lerakodások Lepsius szerint egy alsó és egy felső csoportra oszthatók, 
a mely utóbbi Pikerminél a híres emlősfaunát tartalmazza. Ezen fiatal 
lerakodások a Peloponesen is ki vannak fejlődve, nevezetesen a korinthusi 
csatorna táján, a hol Phillipson profilja szerint egy alsóbb brackvízi márgát 
és egy fiatalabb tengeri üledékekből álló csoportot különböztethetünk meg. 
Végre egyes öblökben, valamint többnyire a tengerpartokon és a nagyobb 
folyók völgyeiben negyedkori és jelenkori képződményekre is akadunk.

Attika.

Görögországnak valamennyi megyéje között Attika márványokban 
aránylag leggazdagabb. Az itteni kristályos palákban Lepsius szerint két 
márványhorizontot lehet megkülönböztetni, az 500 m hatalmas alsót, 
mely főleg a Pentelicon hegységben, a Penteli kolostortól K-re mutatkozik 
típusos kifejlődésben, és a felsőt, mely csillámpaláktól elválasztva maga
sabb nívóbau az előbbi felett fekszik és legjobban ugyancsak a Penteli - 
conon Kephissiától K-re a mai modern kőbányákban tanulmányozható. 
Megjegyzem azonban ezen a helyen, hogy L epsius geol. atlaszának 2. lap
ján a színezésből épen az ellenkezőt lehet kiolvasni, mint a szövegből, a 
mennyiben a Penteli kolostor melletti régi kőbányák a felső, a Kephissiá
tól K-re előforduló modern bányák ellenben az alsó márványemelet színé
vel vannak kifestve. A «Geologie von Attika# czímü munkájában pedig a 
régi bányák (a Pentelitől K-re) az alsó emelethez tartozóknak, a Kephissia 
melletti új bányák pedig az alsó emelet felső régiójához (p. 19.) valóknak 
vannak mondva.

A régi p&nteLiconi kőbányák  a hegység DNy-i oldalán feksze
nek, a modernek pedig a nyugatin. Mind a kettő Athénből szabad szemmel is 
kivehető. A kirándulást a Penteliconra kényelmesen megtehetjük egy nap 
alatt, ha Athénből az első reggeli vonattal Marusi vagy Kephissiába me
gyünk.

Kephissia K-i szélén a pompásan foglalt gazdag Kephalari forrást pil
lantjuk meg, a melynek kristálytiszta vize csatornákban vezettetik tova. 
Innen utunk K-felé irányul s nemsokára elérjük a Pentelicon elődombjait. 
Mészpala és fillit-rétegek láthatók itten szálban, a melyek hol Ny-, hol



(5) GEOLÓGIAI JEGYZETEK GÖRÖGORSZÁGBÓL. 163

K-felé dűlnek, annak jeléül, hogy telepedésök ránczosodott. A mint azután 
a hegy oldala magasabb lesz, a rétegek állandóan Ny-i dülést mutatnak 
1 °— 30° alatt. Az első ízben említett szürke mészpala Lepsius térképe sze
rint a felső márvány emeletéhez tartozik, míg a fillites, legtöbbször kilug- 
zott képű kőzetek a két márványemelet közti «ksesariani» paláknak felel
nek meg. A mint ezután a modem bányákat elértük, ráléptünk egyúttal 
az alsó márványemelet felső zónájába. Az első bányában, a melynek nevét 
<tKokkinera»-nak mondották nekem, kétféle márványt találtam, világos 
szürkét s alatta fehéret. Mind a kettő apró szemű. A hatalmas padok dülése 
Ny-i 15° alatt. Ebben a bányában a márványt primitív módon hasítják le, 
vagy feszítik ki a bánya oldalairól, hogy lépcsőfokokat, egyéb épületrészeket 
vagy kőlapokat faragjanak belőle.

Nem messze tőle délre egy másik kisebb bánya fekszik jóval mélyeb
ben, mint az előbbi, s ebben már csakis fehér aprószemű márványt fejte
nek, nemcsak építészeti, hanem szobrászati czélokra is. Jelenlétemben épen 
egy 7 köbméteres tömbnek a kiszabadításán fáradoztak.

Déli irányban követve a hegy lejtőjét, még egynéhány modern kőbá
nyára bukkantam, a melynek kőzete hasolóképen fehér márvány. Mind
nyájukban jól meglátszik a rétegzés, hacsak egyes szürke sávok által is 
jelezve. De átalában a szürke márvány rétegzése világosabb, mint a fehéré. 
Az egyes bányákon kívül szintén márványon járunk, de ez rendesen nem 
olyan egynemű, mint a bányákban, a hol fejtik. Többnyire zöld chloritos 
vagy fillites szalagok teszik tisztátalanná. E chlorit-lapok mindig a réteg
zésnek megfelelően vannak betelepülve.

A mint déli irányban a modern márványbányák rayon-ját elhagytuk 
és a Penteli kolostor felé közeledtünk a fillitek túlsúlyra vergődnek és lép- 
ten-nyomon látni, hogy ezen palák a márványpadckkal valósággal válta
koznak.

Most a Mendeli kolostor tájára érünk, a honnan a hasonnevű völgy
ben fölfelé a régi bányák felé közeledünk. Nem kis bámulatunkra egy ren
desen kikövezett út maradványaira akadunk, a melyen a régiek a kőtöm
böket a moderneknél sokkal magasabban fekvő kőbányáikból óvatosan 
lecsúsztatták. Az út szélén helylyel-közzel bevésett mélyedéseket látunk, a 
melyekben a csúsztató kötelek megerősítésére szolgáló oszlopok állottak. 
Ezen út 700 m magasságig követhető.

Maga a bánya egy jókora nagy tér, a melynek törmelékes talaján jelen
leg százados fák díszlenek. A 20— 25 m magas falak pedig szép sírnák és 
00° alatt szögellenek össze. Ebből, valamint a falakon látható sűrű csákány
nyomokból azt látjuk, hogy a régiek a márványt csak úgy dolgozták, mint 
minálunk vagy Olaszországban a lágy, durva meszeket szokás lefejteni. 
Csakugyan úgy jártak el, még pedig tekintet nélkül a rétegzésre, mely itten

11*
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vékonyan beleszőtt chlorit-lapocskák által van jelezve. Az Akropolis Par- 
thenonjának hatalmas oszlopai ebből a bányából szállíttattak Athénbe s 
ezeken világosan látni, hogy a rétegzés, illetve a chloritos csíkok az oszlo
pokon rézsut húzódnak át. Maga ezen bánya márványa elég szép fehér 
volna, a tiszta részeknek tartóssága ellen sem lehetne kifogást tenni, azon 
darabok ellenben, a melyekben a vékony choriterecskék mutatkoznak, ez 
utóbbi szempontból nem megbízhatók, a mint azt Athénben az Akropoli- 
son nagy sajnálkozással konstatálhatjuk. A mészkőnek a kimaratása leg- 
főképen ugyanis ezen világos zöld erek mentén történik.

Lepsius szerint ezen a tájon nem kevesebb mint 25 régi kőbánya léte
zik, a melyek közül a legfelsőbb 1020 m-ben fekszik. Ugyanazon kutató 
kiszámítván ezen bányák űrtartalmát, azon eredményre jutott, hogy a Pen- 
teliconon az ókorban nem kevesebb mint 400,000 kbm márványt fejtettek 
ki a hegy oldalából.

A régi épületek Athénben mind penteliconi márványból készültek, 
ilyen például a Parthenon, ilyenek a Propylseák, a melyek könnyebben 
málló chloriteres márványból valók. Az Erechteion ellenben szintén pente
liconi márványból áll, de ez Lepsius szerint szilárdabb, frissebb és úgy lát
szik jobban megválogatott.

A modern épületek közül, eltekintve számtalan magánpalotától, az 
akadémia, az egyetem, az egyetemi könyvtár, a nemzeti múzeum palotái 
vannak penteliconi márványból emelve.

Az aprószemű penteliconi márvány színe rendesen fehér, olykor azon
ban a rétegzés irányában szürke csíkokat látni. Az alsó emelet felső zóná
jában pedig túlnyomóan szürkévé válik a márvány. Azon járulékos ásvá
nyok közül, melyeket Lepsius említ, magam is konstatálhattam a fehér 
csillámot, a zöldes chloritot és apró pirit-szemeket. Míg ellenben Lepsius a 
kvarczot ritkán és csak parányi szemekben a vékony csiszolatokban találta, 
én egy kb tenyér nagyságú, több milliméter vastag, viztiszta kvarczlencsé- 
röl tehetek említést, a melynik felét gyűjteményünk számára el is hoztam.

Ezen kirándulásom alatt szintén azon benyomást vettem, hogy a 
Pentelieonon régi archai képletekkel van dolgunk s szívesen csatlakozom 
magam is B ücking és Lepsius urak ebbeli nézetéhez. Más vidékek, különö
sen a dél-magyarországi Krassó-Szörényi Hegység kristályos paláit tartva 
szem előtt, úgy találom a dolgot, hogy a Pentelicon fillitjei és chloritpalái 
a mi legfiatalabb, legfelsőbb kristályos palacsoport fillitjeire és chloritos 
paláira emlékeztetnek. Kristályos mészbetelepülések nálunk ezen emelet
ben ugyan alárendelten, de szintén előfordulnak.

A Pentelicon régi bányáit elhagyva, a Mendeli kolostor s az ő híres 
forrása mellett haladunk el. Vize jó, tiszta s elég friss. Ez utóbbi, hely 
azonkívül még százados csombékos olíva fáiról is nevezetes.
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A hym ettoszi márvány Lepsius szerint a felső márványzónába 
tartozik. A legtöbb bánya a hegy ENy-i és E-i oldalán fekszik. Szürke sávo
zásánál fogva könnyen felismerhető. Ezen márvány jobban hasítható vé
kony lapokra, a melyek azután Athénben járó- és padlóburkolatra felhasz
náltatnak.

Ezen márványzóna DK-i oldalán filliteket találunk, az u. n. Ksesa- 
riani palákat, melyek a hasonnevű kolostornál egészben véve ÉK-felé csap
nak. A mint ezen fillitzónán DK-felé áthatoltunk, újból márványokra és 
ezúttal az alsó márványemeletre bukkanunk, a melyben szintén több kő
bánya létezik. A Kaesariani feletti kőbányák ezen emelet legfelső zónájában 
fekszenek, s márványuk világosszürke, rendkívül aprószemű, majdnem 
tömött. Tovább délre a Hymettos gerincze majdnem egészen ezen «alsó 
márvány#-ból áll, a melyet azonban az ó-korban nem igen fejtettek, mivel 
szövete távolról sem olyan szép, mint a hasonkorú penteliconié.

Még egy hely van Attikában, a hol az alsó fehér márványt kőbányá
ban fejtették, s ez az Agrilesa völgy  a Cap Sunion-tól 4 km-nyire 
E-ra. Ezen márvány nem olyan szép fehér, mint a penteliconi, hanem 
kissé kékesszürke árnyalatú; szemnagysága azonban ugyanaz, mint a 
penteliconié. Ezen kőbánya anyagából épült Attikának legdélibb csúcsán, 
a Cap Sunion magaslatán a híres Athena-templom. Joggal említi fel Lepsius 
mint egyik feltűnő külömbséget, a penteliconi anyagból épült Parthenon és 
az Athena-templom közt az utóbbinál hiányzó sárgásbarna patinát. Míg az 
athéni romok egykori fehérebb márványa az idő vasfoga alatt megbámult, 
mi a kevés benne előforduló pirittől van, •—- addig a Cap Sunion temploma, 
daczára annak, hogy márványa nem hófehér, mégis kifogástalan fehérnek 
látszik. Ennek magyarázata, miként Lepsius mutatá, ezen márvány chemiai 
összetételében rejlik, a mennyiben anyaga kiválóan tiszta CaC03 minden 
egyéb fertőzőanyagok nélkül.

Attikában még két helyen kerestem föl mészkőbányákat, még pedig 
ezúttal krétamészköveket. Mindazon dombok ugyanis, melyek Athén városa 
körül láthatók : a Csillagda, a Pnix, az Akropolis  és főleg a L yka- 
bettos, egy szürkés vagy vörhenyes, bitumenes, fehér mészpáteres mészkő
ből állanak, a melyek egyenetlen törésüknél fogva nemesebb czélokra nem 
használhatók. Mind a mellett azt látjuk, hogy a Lykabettoson hatalmas 
kőbányák léteznek, melyek ezen szép profilú hegyet, a mely nélkül Athén 
panorámája alig elképzelhető, már már is kezdik kihozni a formájából. 
Az itten repesztett nyers követ a városban falkőnek használták. Athénben 
ugyanis téglából alig építkeznek, hanem az épületekhez vagy felső kréta- 
meszet vagy pedig plioczén durva meszet vesznek. Ziller E rnő, műépítész 
úr szives közlése szerint ugyanis egy 50 cm vastag kőfalnak az előállítása 
épen annyiba kerül, mint egy 15 cm-es téglafalé. Minthogy a Lykabettoson
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a kőfejtést hatóságilag beszüntették, jelenleg valamivel tovább É-ra t. i. 
Patissiánál nyitottak ugyancsak ilyen krétamészkövekre bányákat.

A mi ezen mészkövek helyzetét illeti, úgy nemcsak az Akropolison, 
hanem a Lykabettos oldalán is világosan látni, hogy meszes márgák és 
szürke agyagpalák (az n. n. athéni palák) fölé vannak telepedve.

Ezen szürke krétamészkövek Attikán kívül is előfordulnak, nevezete
sen tovább nyugatra. Már az Akropolis kőzetanyagai között is feltűnik, hogy 
imitt-amott egy feketésszürke kőzetdarab vagy lépcsőfok fordul elő, a mely 
nem való Athén közelebbi környékéről. Ez nem más, mint az eleusisi 
feketós márvány, ugyanaz, melyből a híres eleusisi templom (Telesterion) 
épült. Nagy feketés koczkák és dobalakú darabok láthatók itten, a fehér pen- 
teliconi oszlopok alapzatai gyanánt. Maga a templom helye a hegy oldalába 
be van mintegy vésve, úgy hogy az ülőpadok már a szálban álló sziklába 
vannak bevágva. Az idő behatásának azonban nem képes ezen mészkő még 
annyira sem ellentállani, mint a penteliconi márvány, mint ezt a romok 
tanulmányozásánál észrevenni alkalmam volt. A legtöbb anyag nyilván a 
templom helyén történt repesztés folytán került ki, de vannak egyes kisebb 
kőbányák még a várostól Ny-ra is, a melyekben falkövet és úti kavicsot tör
nek. Érdekes azonban magának a természetes sziklák kimállott felületének 
szemlélése is, a mennyiben rajtok szerves maradványok nyomait találjuk. 
Ezen többnyire bajosan kibetűzhető dolgok közt foraminiferákat és rudista- 
foszlányokat véltem felismerhetni.

Athén körül azonban nemcsak a márványt és a krétamészkövet törik,, 
hanem fejtik, a hol csak lehet a plioczén durva meszet is, a melyet könnyű 
faraghatása miatt, mint épületkövet a fővárosban nagyon kedvelik. Lika
csosságánál és könnyű faraghatásánál fogva ezen durvamész a trachittufá- 
val együtt a népies «poros» nevet viseli. Nevezetesen Piraeas  körül talál
juk ezen durva likacsos, sárgás mészköveket, a melyek tele vannak tengeri 
kövületek kőmagjaival. Hasonló minőségben fordul elő a durvamész 
A egina  szigetén, csakhogy ez kevésbbé likacsos. A mennyiben ezt egy,. 
Ziller E rnő építész úrtól kapott mintakoczkán megítélni tudom, legjobban 
hasonlít ezen előjövet bizonyos szarmata meszeinkhez. A «Poros» illetve 
a Kimolou./ szigetéről való lágy és faragható kőzet ellenben semmi egyéb, 
mint tajtköves trachittufa. Ugyancsak Ziller úrtól kaptam egy világos- 
barna, rendkívül tömött s nehéz édesvízi mészkövet Gharvati-ról a me
lyeket én magam is Charvatitól K-re az országúton ENy-i düléssel kibuk
kanni láttam. Ziller szerint ezen kő valóban elpusztíthatatlan s ezért 
kivált épületsarkokhoz használatos. Szövete finoman kristályos, olyan, mint 
a Tivoli melletti travertinóé, vagy akár a süttőié. Hasonló minőségben for
dul elő ugyanezen plioczén édesvízi mészkő Athéntől D-re Kara  nevű 
falu mellett is, a hol már az ókorban is léteztek kőbányák. Lepsius szerint
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a perzsa háborúk idejében alkalmazott faragott kőtömböknek még csak az 
élei sem koptak le, annyira állja ezen kőzet az idő viszontagságait.

Attikát nem hagyhattam el, hogy előbb a lauriumi ólom-ezüst bányá
kat Kamaresá-nál és Dcushctleio-bán meg ne látogattam volna. E ki
rándulásomon A. Cordellas, lauriumi bánya- és kobóigazgató úr szives 
kalauzolását élveztem; az ő szívességének köszönöm, hogy e helyekről gaz
dag gyűjteménynyel tértem vissza Athénbe. Ezen pontok azonban sokkal 
ismertebbek már, sem hogy én e helyen csak röviden is foglalkozhatnám 
geológiai viszonyaikkal. Legutóbb Lepsius monumentális «Geologie von 
Attikai) czímü munkájában behatóan lettek leírva. Ugyanez áll Pikerm i- 
ről is, illetve az ősemlősök lelőhelyéről, a hol szintén egy napig tartózkod
tam, de fájdalom, eredmény nélkül ásattam.

Ezután most a Pelopones  felé irányítottam lépteimet.
Útközben a Korinthusi csatorna  környékén állapodtam meg, 

hogy e nevezetes átmetszést tüzetesen megtekinthessem. Itt tartózkodásom 
alatt sikerült is nemcsak a csatornában feltárt egyes rétegekből kielégítő 
gyűjtéseket eszközölnöm, hanem felhasználtam ittlétemet arra is, hogy úgy 
Isthm ia  mellett, mint pedig a koraki  domb oldalán (O-Korintbus felé) 
az itteni kövületdús plioczén lerakodásokból egy gazdag suitet összehozzak.

A korintbusi átvágásról már sokan írtak, többek között, mikor az még 
a kezdet stádiumában volt, Inkey Béla szaktársunk is (Eöldt. Közlöny 1886. 
p. 96.), legújabban pedig igen kimerítően Alfréd Philippson : Dér Isth- 
mos von Korintb, eine geologisch-geograpbiscbe Monographie (Zeitschrift 
dér Gesellschaft für Erdkunde XXV. köt. 1. Berlin 1890.) foglalkozott e 
tárgygyal. Úgy szintén megemlékezett a csatorna geológiai viszonyairól Con- 
stantin Mitzopodlos a Berg-, Hütten- und Salinenwesen von Griechcnland 
in dér National-Ausstellung von Athén 1888. czímü értekezésében (Dinglers 
Polytechnisches Journal 70. Jahrgang 272. kötet), a miért is fölösleges 
ismétlések elkerülése végett ezen speciális irodalomra utalok.

Kirándulás Tripolitzáről Dolianára. Utam Tripolitzáról DK 
felé vezetett a régi Tegea felé. A 650— 680 m tengerszín feletti magasság
ban fekvő kissé hullámos-dombos síkság, Ny-ról az arkadiai, K-felől pedig 
az argolisi magas kopár mészhegység által határoltatik. Maga a síkság allu- 
viális képződésű és uralkodó kőzetei barna agyag és kavics. Mindenfelé 
viruló kerteket látunk, melyek ezen katlan termékenysége mellett szólla- 
nak. E körülmény nyilván összefügg a mindenütt gazdagon mutatkozó 
talajvíz réteggel, a melyet számtalan kútban tettek hozzáférhetővé. A kutak 
átalában 6— 8 m mélyek; a vízemelésre pedig igen czélszerű szerkezetű 
paternoster gépek szolgálnak. Sok azonkívül ezen a vidéken, úgy mint kü
lönben Görögországban átalában is, a szélmalom, a melynek kerekei 12 
vitorlavászonnal ellátott küllővel bírnak. A földmívelésen és kertészeten
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kívül még selyemtenyésztéssel is foglalkoznak a szétszórt falvak és majorok 
lakosai, a mire az út és telekszegélyezésre alkalmazott szederfák szolgáltat
ják az alapot.

A mint Doliana felé közeledve, e síkság DK-i öblét elértük, ütünk 
mindig jobban emelkedett és egyszersmind fokozatosan rosszabb lett, végre 
pedig a Dolianáról lehuzódó szárazpatak medrében találtuk magunkat, a 
melyben a mindinkább alkalmatlankodó görgeteg miatt gyalog kellett to
vább mennünk. Az első kőzet, a melyet e patakmederben szálban láttam 
fillit volt. Finoman ránczosodott feketésszürke fillitek és szericzites csillám- 
palák képezik itt az uralkodó kőzetet, a mely gyűrődése daczára is átalában 
K-i vagy EK-i dülést enged megfigyelni. Minthogy a patak, a melyben 
feljebb egy kevés viz szivárgott, e kristályos palazónát rézsűt harántolja, 
fölfelé menet nemsokára a fillitek feküjét értem el. Szép fehér márvány 
ez, melyet egy kezdetleges kőbányában fejtenek is. E márvány színe volta- 
képen kissé kókesfehér, szövete aprószemű, de némely mészpát szeme azon
ban valamivel nagyobb a többinél. Egészben véve nem olyan szép és áttet
sző, mint a penteliconi. Ha szétütjük, akkor erős bitumen szagot áraszt. 
Mint idegen alkatrészt, első sorban a vasoxidot kell említenem, miből Lep- 
siüs 0’12«/o-ot talált. Ez okozza e márvány mállási felületeinek barnás szí-

. . m O °onézetét. Előfordul azonban a vas kéneg alakjában is, mint pirít - - -

és oo 0 oo összalaklatú olykor borsónagyságú kristályokban. Egy másik 
szintén igen érdekes ásvány, melyről az irodalomban említés téve nincsen 
a termés kén, a melyet két lencsenagyságú zárvány alakjában gyűjtöttem. 
Lehet, hogy ezen ásvány fmomosztatu állapotban is előfordul s hogy ez 
■okozta a bitumenes szagot is. Az alsó kőbányából a faragott követ Tripo- 
lisba szokták vinni, ha ellenben Dolianán akarnak épületkövet, akkor ezt a 
felsőbb bányák valamelyikéből veszik. Tripolison és átalában az egész vidé
ken e márványt az épület sarkaihoz, az ajtó- és ablakkeretekhez szokták 
felhasználni, míg magok a falak közönséges mészkőfajtákból készülnek.

A márvány a felső, Dolianához közelebb eső bányákban is szép, kivált 
Sk középsőben s átalában egyik jó tulajdonsága gyanánt ki kell emelnem 
.azt, hogy csillám- vagy chlorit-bebintéseket vagy kiválásokat nem észleltem 
benne. A kőzet kompakt, vastag padokban jelenkezik, úgy, hogy pl. 5— 6 m 
■dimenziójú tömböket a legnagyobb könnyűséggel fejthetünk. Elég na
gyok tehát a darabok oszlopokra vagy nagyobb szobrokra is. A kisebb felső 
bányákban a fehéres márványon átvonul egy sötétszürke komplexus is, a 
mely szilárdabb és szívósabb ugyan, mint a fehér, de sötét színénél fogva 
vevőre nem akad.

Maga Doliana házainál is a helybeli márványt találjuk alkalmazva.
Az ókorban Tegea városát és templomait főleg dolianai márványból
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építették. Sokáig azonban nem ismerték a régi bányákat. Csak Lspsiusnak 
sikerült őket újból felfedezni. Az ő jegyzetei nyomán könnyű dolog volt 
nekem is a régi kőbányák színhelyére ráismernem. Mindenek, fölött egy 
félig kidolgozott I V2 m átmérőjű oszloptöredék tanúskodik az egykori bá
nya helye mellett, a dolianai völgy bal oldalán, de figyelmesen körültekintve, 
nemsokára ráakadtam egy olyan sziklára is, a melynek oldalai világos jeleit 
viselik az egykori megmunkáltatásnak. A szikla oldalába bevésett mélye
dések ugyanis a tömb lefeszítésére valók lettek volna. S hogy minő körül
ményes gonddal történtek e munkálatok, azt legjobban mutatja a mellé
kelt rajz, a melyből kitűnik, hogy először egy csatornaszerű mélyedést s 
azonfelül még sűrűn 15 cm-es lyukakat vájtak, a melyekbe ugyanannyi 
fészítő-ék alkalmaztatott volna. Jelenleg a dolinái kőfejtő-munkások ugyan
így járnak el, de már távolról sem fordítanak annyi fáradságot és gondot a

darabok lefejtésére. Ezen nyomokon kívül több helyen látni még a régi út 
maradványait, a melyen a márványdarabokat Tegeába szállították.

A következő pont, a hová eljutni óhajtottam, Levetsova  volt, a híres 
«verde antico» lelőhelye. Krokea, a régi bányák lelőhelye vagy 5 km-re 
fekszik Levetsova községétől Dk-re. Alig hogy elhagytuk a községet, réteg
zett diabáztufákra akadtam, melyek egészen a Krokea nevű dombig tarta
nak. Már útközben is bukkantam egy vékonyabb feketés tömött diabáz 
dykera, mely típusos golyós elválású volt; a mint azonban a dombra fel
mentem, számtalan röge az ismert zöld diabázporfiritnek árulta el, hogy a 
régi kőbányák közelében vagyok.

A falu bírája, ki véletlenül a helyszínen volt, semmit sem tudott sem 
régi, sem pedig új bányákról s így magam indultam el azoknak keresésére. 
A domb csúcsán kissé keletfeló azután rá is akadtam egy olyan pontra, 
melyet a régi bányák egykori helyének lehet tartani. Maga a bánya ugyan 
régen be lett hordva és jelenleg szántóföld gyanánt szerepel, de mélyebb 
íekvése és diabázporfirit-sziklákból álló párkányzata szólana a mellett, hogy
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csakugyan ez volt az egykori régi bánya. Ezen a helyen találni különben a 
legtöbb és legüdébb diabázporfirit-tuskókat.

Másnap Levetsova közvetlen tőszomszédságában a plioczén-korú, vas
okker színű durva meszet, az u. n. poros-t tekintettem meg. Ezen mészkő, 
mely tele van tengeri kövületek kőmagjaival, előnyösen használtatik 
ház- és hídépítkezésekre, s többi között az az új híd is, mely a spártai út 
és Levetsova között látható, szintén ezen kőzet szépen faragot kvaderjei- 
ből épült.

Ezen kirándulásom után Gythionban hajóra szállva, újból Athénbe 
tértem vissza, hogy innen Syra, Páros és Naxos szigetekre tehessem meg 
kirándulásomat. E három pontnak meglátogatása reám nézve igen becses 
volt, a mennyiben saját ismereteimet nem mindennapi és érdekes geológiai 
viszonyok szemlélése által gyarapíthattam; úgyszintén igyekeztem e kirán
dulás alatt intézetünk gyűjteménye számára instruktiv példányokat besze
rezni ; a mi pedig a látottak leírását illeti, úgy itt is ugyanazon helyzetben 
vagyok, mint már előbb is, t. i. hogy már nagyon is jól ismert és kimerítően 
léírt területeken mozogtam, úgy hogy alig járulhatok hozzá ezen pontokra 
vonatkozó ismereteink bővítéséhez.

S y ra  szigetéről szólva, megemlíthetem, hogy maga ezen eredeti fek
vésű, szép kikötőváros csillámpalán épült. A mint azonban az Anastazius 
templomot elhagytam, nemsokára glaukofántartalmú csillámpalára buk
kantam. Innen azután folytatva a kirándulást a sziget E-i vége felé, a glau- 
kofán kőzetek az Amygdalon-on át a Sant Michele felé vezető úton egyre 
tartottak. Helyenkint azonban, nevezetesen a magaslatokon, fehér kristá
lyos mészkövek fekszenek a glaukofános csülámpalán. A mélyebben fekvő 
benyergelések és völgyek kőzete ellenben mindig glaukofán tartalmú kris
tályos pala. Sokszor a glaukofán egymaga képez fillitszerű, gyürődött palát, 
máskor pedig durvább szemű glaukofán, gránát és smaragditből álló eklogifc 
padokból gyüjthettem. Antoniustól E-ra szintén igen szép, majdnem tisztán 
sötétkék glaukofántűkből álló kőzetpadokra bukkantam. Nem ritkán találni 
ezen glaukofános kristályos palák között kisebb vagy nagyobb vastagság
ban kristályos mészkőtelepeket is. Durva szemű, fehér márványok ezek, 
melyek azonban technikai szempontból alig érdemelnek figyelmet, mivel 
muszkovit-lemezek és pirit-szemek gyakori és sok tekintetben kellemetlen 
járulékos elegyrészei közé tartoznak.

Részletesen leírta ezen sziget ritka szép kőzeteit Lüdecke : «Der Glau- 
kophan und die Glaukophan führenden Gesteine dér Insel Syra» czímü 
értekezésében (Zeitschrift dér deutschen geologischen Gesellschaft 1876.) és 
Foullon & Goldschmidt : Ueber die geologischen Yerháltnisse dér Insel 
Syra, Syphnos und Tinos (Jahrbuch dér kk. geol. Reichsanstalt, 37. kö
tet 1887.)
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Páros szigetének fővárosa Parikia maga gneiszon áll, a híres már
ványkőbányák ellenben még 1 Va órányira fekszenek innen K-re. Jelenleg 
Hagias Minős e bányáknak neve. Útközben odáig egyre gneisz területen 
jártam. Többnyire csillámdús, egyenes lapú gneiszokat figyeltem meg, a me
lyek középszemüségüknél fogva valamennyi eddig látott görög kristályos 
palakőzettől eltérnek. Túlnyomó bennök a muszkovit, a biotit pedig csak 
alárendelt. A hol azután az út jobban emelkedni kezd, ott gránitos szövetű 
gneiszpadokra bukkantam s valószínűleg ezek azok a kőzetek, melyeket 
F iedler mint gránitokat irt le. (Eeise durcb allé Theile dér Königreiches 
Griechenland II. köt. p. 179.) Ezen gneiszpadok többnyire meredeken van
nak felállítva. Feljebb azután elértem a mészköveket, illetve márványokat, 
a melyek az itteni hegyektől környezett piatöt képezik. Felette érdeke
sek ezen többnyire még tisztátalan márványok a sűrűn bennök kiváltott 
mészszilikátoknál fogva. Főleg epidotot, biotitot és chloritot fedezünk fel 
bennök, de Lepsius ezeken kívül még az amfibolt és gránátot is említi. 
Végre elértem magát a bányatelepet, a mely az ő omladozó munkásépúle- 
teivel és gépházaival a legszomorúbb látványt nyújtja. 1879-től 1884-ig egy 
franczia részvénytársaság «Lompagnie des marbres de Paros» fogott hozzá 
a régi márványbányák kitisztításához és exploitálásához, de úgy látszik, 
hogy nemcsak a fejtés nehézségei, hanem a sok költséges beruházások is 
vonták maguk után nemsokára bekövetkezett bukását.

A felületen a bányatelep korul található márvány, a melyet több 
kőbányában nyitottak meg, durvaszemű, kékesszürke és erősen bitumenes. 
4— 5 m bosszú kvadereket igen könnyen lehet itt fejteni. E kőzet azonban 
csak igen közönséges márvány lévén, nagyobb becsre alig tarthat igényt.

A híres Lychnites ellenben, a melyből Praxiteles a ÜERMES-ét véste, 
csak egyetlen egy padot képez ezen közönséges márványon belül. Vastag
sága nem nagy, a mennyiben több forrás szerint, valamint a saját észle
leteim nyomán csak az 1 és 3 m között változik. A legnagyobb baj azon
ban az, hogy e réteg nagyjából EK-i, vagy helyenkint K-i irányban dűl a 
hegy felé 20°— 28°, sőt 40° alatt is. Ezen kedvezőtlen telepedési viszo
nyoknál fogva már a régiek kénytelenek voltak e márványt rézsútos tárnák 
által feltárni és a mélyben rendes bányászati módon fejteni. —  A fent em
lített franczia részvénytársaság működése folytán annyira ki lettek tisztítva 
a régi bányák, hogy most már mindenütt akadálytalanul a lychnites-padot 
láthatjuk. Egy helyen egy egységesnek látszó, repedés nélküli tömböt 
3 X  3 X  OVO m-nyinek lemértem. A mélyben lefejtett darabok kiszállítása 
csak a legnagyobb nehézségekkel történhetett meg. A felhúzó dobra rá
csavart drótkötél után ítélve, a két szállító akna mindegyike 160 m hosszú ; 
a tovább lefelé kanyarodó fejtési aknák pedig még sokkal továbbra és mé
lyebbre mennek.
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Maga a Lycbnites rendkívül tiszta és hófehér szövete, szép egyenlete
sen szemesés ; szívóssága nagyobb, mint más hasonló márványoké, a miért 
is a római kőfaragók «Marmo greco duro»-nak nevezték. Chemiailag egé
szen tiszta szénsavas másznék bizonyul, a vasnak legkisebb nyoma nélkül. 
Legnevezetesebb sajátsága azonban nagyfokií áttetszősége. Lepsius kísérle
tei szerint ugyanis a penteliconi fehér márvány 15 cm-ig bocsátja át a 
fényt, a legjobb carrarai 25 cm-ig, a párosi ellenben 35 cm-ig. Ezen kiváló 
tulajdonságának köszönik e márványból készült szobrok az emberi test szí
nét és átlátszóságát legjobban megközelítő meleg fényüket.

N axos  szigetére azon czélból mentem, hogy a hírneves smirga-bá- 
nyákat magam személyesen is láthassam. Naxos városából tehát a sziget 
E-i végén fekvő Wothrusba, a smirga-bányászatnak főfészkébe mentem. 
Itt azonban azon kellemetlenség ért, hogy az egész idő alatt szakadó eső 
szobafogságban tartott s csak közvetlenül visszafelé indulásom előtt látván, 
hogy az eső meg nem szűnik, tettem meg kirándulásomat avagy innen IVa 
órányira fekvő Paesules nevű bányákhoz. De ezalatt is hullott a zápor, úgy 
hogy e szabálytalan vájások futólagos megtekintésével és néhány darab 
gyűjtésével be kellett érnem. A smirga eddig még nem képezi rendes bá
nyászat tárgyát; rendetlenül folyik a kiaknázása a wothrusiak és még néhány 
környékbeli falu lakosai részéről, a kik azután a termelt ásványt a Woth- 
ruson székelő kormánykiküldöttnek limitált áron átadják. Előfordulását 
illetőleg annyit láttam, hogy a smirga a kristályospalák és a reájok telepedő 
kristályos mészkövek határrégiójában fordul elő, Giannopulos szerint sza
bálytalan lencséket képezve.

A kristályos palák, miként ezt Wothrus környékén legjobban látni 
lehet, főleg biotit-muszkovit-gneiszokból állanak, a melyek azonban sokszor 
chloritosan vannak elmállva. Nevezetes, hogy e palák számtalan helyen 
durvaszemű földpátdús és újjnjd vastagságú turmalin-kristályokat tartalmazó 
pegmatit-erek által vannak áthúzódva. ■—• Végül még megemlítem, hogy 
Naxos városának közelebbi környéke durvaszemű gneiszgránitokból áll.


