
3. Bajor- és szászországi utazási jegyzetek.

Dl'. SzONTAGH TAMÁS-tÓl.

Semsei Sehsey Andor úr óhajtására és az ő nemeslelkű anyagi támo
gatásával, a mihez B öckh János min. osztálytanácsos úrnak, a magyar kir. 
földtani intézet igazgatójának szives beleegyezése is járult ; az 1892-ik 
évben megkezdett külföldi tanulmány- és gyüjtőutamat, az 1893-ik évben, 
Bajorország keleti és északkeleti részében, Szászországban, Porosz-Szilé
ziában, Cseh- és Morvaországban, Osztrák-Sziléziában folytattam.

Az 1892-ik évi jelentésemben Bajorországban szerzett tapasztala
taimról nem számoltam be. Teszem azt mostan, kiegészítvén azt az 1893-ik 
évi utazásom eredményeivel.

Ez alkalommal csak Bajorországról és Szászországról, valamint 
boroszlói tartózkodásomról számolok be; miután sem & cseh- és morva
országi, sem az osztrák-sziléziai kőzetanyagokat nem kaptam még meg.

Mielőtt hézagos jelentésemhez fognék, a legőszintébb szívből köszö
nöm meg semsei Semsey Andor úrnak annyiszor ismétlődő jóságát és 
becses bizalmát. Böckh János úrnak, mélyen tisztelt főnökömnek is leg
jobban köszönöm azt, hogy ismét alkalmat nyújtott tapasztalataim öreg
bítésére.

Az utamon megrendelt 280 minta kőzetkoczkából eddig csak 105 da
rab érkezett be s 35 darabnak közeli beküldése jeleztetett. Tekintetbe véve 
a megrendelésekkel járó nagy nehézségeket és bizonytalanságot, az eddigi 
eredmény elég jó. Gyűjtöttem még mintegy 100 darab kézi példányt kü
lönböző kőzetekből, kövező anyagokat s más gyakorlatilag értékesíthető 
kőzetet és ásványt.

Bajorország.

A kies fekvésű Salzburgtól Passauba utaztam és pedig Attnangon 
áh A vasút a Wáller-tóból lefolyó hatalmas Fischach patak mellett E felé
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haladva éri el a hosszúkás, meglehetős síkságon fekvő Waller-tavat s 
541 magasságban a tenger színe felett Ederbauemél éri el a hágót, a 
mely egyszersmind vízválasztó a salzburgi és a welsi öböl között.

Passau. A város utczáin a járók helyenként nagy négyszögü gránit
lapokkal, vagy kvarczitos homokkővel, újabban kemény, reczézett keramit- 
téglával vannak kirakva. A kocsiutakat homokkal, kaviccsal szórják ki, 
vagy pedig gömbölyű., ökölnagyságú folyckaviccsal burkolják. Az összes 
utakat elég jó karban találtam.

A szép dómban és a mellette levő régi temetőben sok adneti és 
untersbergi márványt látni még 1574-ből stb. A dóm oldalában és a régi 
temetkezési helyen a réginél régibb sírkövekről s emlékekről egész czímer- 
gyűjtemény állítható össze. A dóm melletti szentháromság-kápolnában 
adneti vörös scheck-márványból igen szép sarkofág, a melynek tetején 
untersbergi márványból kifaragva edler von Treubach érsek életnagyságú 
alakja fekszik. A szép munka 1598-ban készült. A Parade-platzon áll 
I. Maximilian Josef bajor király bronz szobra. A szobrot 1824-ben emel
ték s a gránittalapzat már meglehetősen foltozva van.

A Duna-part építésénél scherdingi gránitot használnak, a mely elég ép.
Passaunál a Duna és az Inn folyók torkolatánál az Inn szélesebb a 

Dunánál. A két folyóról a következő érdekes hidrografiai adatokat említem 
még meg. A Dunának és Inn-nek egyesülésükig, azaz Passauig 50.000 CÜTf/m. 
a folyamterülete és 625 /Kfm a folyamhossza. A Duna vizét az Inn másod
perczenként 44 köbméter vízzel szaporítja. Az Inn-nek magának Passauig 
25 000 Pfnl a folyamterülete.

Megnéztem Gizella királynénk sarkofágját a schulgassei apácza- 
templomban. Bizony, a fehérre meszelt, igenis egyszerű kápolna-féle, a 
mely a templom hajójának Ny-i oldalán van, nem válik a gazdag magyar 
katholikus klérus dicséretére. így vélekedett a kalauzoló szerény német 
apácza is.

Passau-Obernzell v. H afnerzell. Passauból a grafitgyárakat 
és telepeket megtekintendő, kocsin Obernzellbe rándultam. Az út a Duna 
bal oldalán gneisz- és gránitsziklák mellett halad. A Duna folyó Erlau 
falunál a kanyarulatban majdnem a felényire szőrül össze.

Obemzellben a Joseph Kaufmann, Georg Saxinger junior & Co. czég 
nagyszabású grafitgyárait néztem meg. Az érdekes gyártelepen maga Popp 
E r i t z  igazgató és a czég egyik tulajdonos tagja kalauzolt s rendkívüli szí
vességgel magyarázott meg mindent. Kérésemre intézetünk gyűjteményei
nek nagyobb nyers anyag és kész tégelysorozatot ajándékozott, a mely 
nyers termónykészítményeivel együtt múzeumunk technológiai gyűjtemé
nyének illető sorozatában fontos hézagot pótol.

Az Obernzelltől E-ra, K-re és ENy-ra eső grafitbányákat az idő rövid
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sége és a folytonos eső miatt nem nézhettem meg. A kristályos grafit igen 
mállott dichroitos gneiszban képez vékonyabb és vastagabb ereket, lencsé
ket stb. A bányahelyeken a gneiszokban rendesen K-ről Ny felé húzódó 
szienit-kitörések vannak. Helyenként e hegységben tűzálló agyag és por- 
czellánföld is bányásztatik.

A következő három bányából láttam a gyárban nyers grafitot:
Diendorf Obernzelltől KÉK-re Griesbach mellett. Az innét kikerülő 

telérdarabok grafitban a legszegényebbek.
Pfaffjenreuth Obernzelltől E-ra. Sok és szép grafitot szolgáltat.
Pölzöder-Berg. Gneisza szintén sok és szép grafitot tartalmaz.
A gyárba érkező grafit nedvessége 15% s ily állapotban a szárító 

kemenczékbe jön, azután zúzókban összetöretik és az első szitáláson megy 
át. A további rafinálás a finomabb anyagnál részben kézzel, részben szi
tákkal végeztetik. A finomra való őrlést malmok végzik. A grafitsarat gyúró 
gépek dolgozzák át s ezután formáltatnak a különböző tégelyek, a melyek 
a kiégetés előtt többszörösen száríttatnak fűtött kamrákban. A kiszárított 
grafittégelyek agyag buroktégelybe tétetnek s 800° C.-nál égettetnek ki. 
A gyárban 80— 100 munkás dolgozik. A kész árúkat egész Európába, külö
nösen nagy mennyiségben Francziaországba szállítják. Magyarország is 
innét kapja grafittégelyeit.

A grafit előfordulásáról egészen röviden a következőket említem meg.
A grafit főképen kristályos palák rétegeiben fordul elő. A passaui 

hegységben elég gyakori s részben a csillámot pótlólag a grafitgneiszban, 
részben ugyancsak e kőzetben elhintve olyan mennyiségben fordul elő, 
hogy annak főalkotó részét képezi. Fontosabbá válik, a mikor külön kisebb- 
nagyobb lencsékben, fészkekben vagy szalagokban jóformán tisztán fordul 
elő; mert ilyenkor a bányászás tárgyát képezi. A grafitos rétegek az őket 
magukba záró dichroiíosgneisznak csapását és dőlését pontosan követik. 
A hol a grafit előfordul, ottan bizonyos mélységben a gneisz mállott és 
homokos-agyagos lesz. Az ilyen mállott gneisznak grafitját pikkelyesnek 
(schuppiger Graphitnak vagy Tachelnek) nevezik s ebből készítik főképen 
a passaui olvasztó tégelyeket. A fészekben előforduló grafitból, mint lágy 
elmázolódó földes minőségűből (Schmier-Graphit) főképen gépkenőcsöt, 
kályhafestéket készítenek és a finom anyag mintázásánál használják.

A grafit-aknák (schwarze Gruben) bizonyítják, hogy a hasznavehető 
legjobb anyag lencseszerűen kiszélesedő vonulatokban fordul elő, a melyek 
a legkedvezőbb esetben 5 méter vastagok és 12— 16 méter hosszúságban 
kiékülnek, közbeeső 40— 50 méter hosszú gneisz után azonban ismétlőd
nek. A hasznavehető grafit 20— 25, legfeljebb 60— 70 méter mélységben 
lép fel. Az utóbbi mélységén alul eddig grafitot a passaui hegységben nem 
találtak.
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Ez idő szerint legkiadóbbak a pfaffenreuthi és gehrmannsdorfi bá
nyák, a hol a grafitszalag hossza majdnem 4 kilométer. Továbbá bányász
szák még a grafitot Leitzersbergen, Ober-Oetzdorfban, Biendorfban, 
Thurnreuthban, Unter- Griesbachban, Habersdorfban, Pölzödben, Edels- 
dorfban, Hanzingban, Racklingban. A haari grafitot csak kenőgrafitnak 
dolgozzák fel. Gehrmannsdorfban a «Kropfmühl» bányában (Hafnerzelltől 
E-ra) a grafit helyenként a térszín alatt már 5— 6 méter mélységben kez
dődik. Eddig három egymás alatti grafittelep nyittatott meg és pedig 17, 
26 és 30 méter mélységben. A grafit vastagsága e bányában 0 '5— 25‘0 mé
ter között váltakozik; de átlagban 5 méter vastagnak vehető. Az aknákból 
a grafitot vízerővel szállítják. A termelt mennyiség az 1891-ik évig, éven
ként 10— 20.000 mázsa nyers grafit.

A graütipar történetéből röviden fölemlítem, hogy már az 1815-ik 
évben 16.370 mázsa tégely került ki Hafnerzellből. Azt mondják, hogy 
Leitzersbergnél Grubhölzchenben már 3— 400 évvel ezelőtt bányászták a 
grafitot. A jeles pfaffjenreuthi bányák az 1730-ik évben, a gehrmanns- 
dorfiak az 1750-ik évben, a haariak az 1791 -ik évben nyittattak meg. 
Az 1866-ik évben 21 bányában 253 munkás 8000 vámmázsa I., II. és Ill-ik 
osztályú grafitot termelt. Az 1889-ik évben a grafitbányákban összesen 
66.536 és 1891-ben 76.480 mázsa nyers grafitot termeltek.

A grafit társaságában szienit, porezellánagyag és szemcsés mészkő 
fordul elő. A világos színű szienit (Weissstein) orthoklasból, rostos zöldes 
amfibolból, kvarczból, kevés csillámból és titanitból áll. Néha kissé 
grafitos.

A porezellánagyag a syenittel lép föl s Gümbel szerint a passauit 
(porczellánpát) elmállásának terménye. (A Passauit a Scapolith sorozatá
hoz tartozik.) A porczellánföld termelése újabban hanyatlott, mert a míg 
az 1866-ik évben belőle 12 bányában 4000 mótermázsánál többet termel
tek, már az 1890-ik évben az jóval kevesebbet tesz ki. Azelőtt a kaolint 
a nymphenburgi porczellángyár dolgozta fel; mostan főként a Passau mel
letti gyár fogyasztja.

A grafit mellett még előfordul a félopál, jaspis, vasopál, chloropál, 
pignit, montronit (?), kővelő, hialith, barnavaskő, mangánércz, kaolin, 
Utánit, ampáiból, tremolith, gránát, vezuvián, kakit és kvarcz.

Az «0bere Passauer Wald»-ban igen jó minőségű gránitkőfejtők is 
vannak, nevezetesen a Fürstenstein-Felskuppe közelében. Ezen kívül még 
a hochbucheti, frauenwaldi (890 mj  magas), geyersbergi (790 mj  magas 
a t. sz. f.), saussbergi, grünningi és bauzingerbergi gránitbányák szolgál
nak nagyméretű kitűnő építő- és műkőanyagot. Az «Untere Passauer 
Wald»-ban a, grafiton kívül szienit, diorit, granulit, kristályos mészkő, szer
pentin és dichroitgneisz bányásztatok.
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Bég ensbwrg és a W alhalla I) o n a us ta ufb a n . Passauból 
Regensburgba utazva, főként a dunaszabályozási munkálatokat fig3reltem 
meg. Regensburg felé a vasút mentén helyenként kavicsfeltárásokat látni, 
majd a regensburgi öbölszerű síkföld jön.

Regensburg igen csinos, érdekes épületekkel bíró régi város.
A járók azelőtt főképen nagy homokkőlemezekkel, kvarczitos homok

kővel és apró mészkő- és homokkődarabkákkal köveztettek, újabban e czélra 
főként kitünően készült reczés keramitlapokat használnak. Egyik mellék- 
utczában ebenweisi (Ettershausen mellett) eoczén homokos mészkővel 
köveztek. Aszfaltozást nem igen láttam, Az egyszerű dunaparti rakodó.ma- 
kadammal és czementtel van kiöntve.

A főbb kocsiutak gránitkoczkával vannak burkolva.
Eegensburgban a világhírű, igazán szép domon kívül, sok régi érde

kes templom van. Mostanában a nagy és remekül faragott dómnak javítá
sánál főképen kelheimi juramészkövet használnak. A dóm kelheimi jura- és 
krétamészkőből, pettendorfi krétahomokkőből épült. A régi városházán levő 
faragások is főképen homokkőből és mészkőből készültek.

A vasúti állomásnál levő sétatéren áll a Thurn-Taxis-obelisk 1806-ból, 
igen jó homokkőből faragva. Csinos az Emmeramsplatzon álló Michael 
Sailer püspök bronz szobra, szép és tartós sötétszürke scherdingi gránit
talapzattal.

Stasser kőfaragó mesternél, a hol a sajnos még meg nem kapott Re
gensburg vidéki mintakoczkákat rendeltem meg, igen szép sötét szienitet 
láttam Mittenauból, a melyből főként sírköveket készítenek.

A városban tüzelésre nagyban árulják az irlbachi tőzeget.
Stadt am Hóiból a Walhalla vasúton Donaustaufba mentem s meg

néztem a Walhallát, I. Lajos bajor király e páratlanúl szép és pompás 
alkotását.

Donaustauf faluban, a Duna partján kiemelkedő Rothliegend magas
laton épült a Walhalla, L eó von Klenze műépítész tervei szerint az 1830-ik 
évtől az 1842-ik évig. E remek és minden izében kitünően sikerült épület
nél, a kiállítás fényűző pompás voltától eltekintve, bizonyára a hatalmas 
mértékű, igazán óriási arányok hatnak leginkább. Az épület lépcsőzetének 
legalsó fokán megállva, az ember szinte érzi kicsiségét s mi magyarok 
keserű érzéssel emlékezhetünk gyarló középületeinkre.

A pompás épület szép parkban, fiatal tölgyerdő szélén néz le a bajor 
síkságra. Az épület alapozásánál s a falaknál főként untersbergi és kelheimi 
márványt alkalmaztak. Az 52 darab hatalmas oszlop (az oszlopszárak 
9 méter magasak és alsó részökben 1'78 mj  átmérőjüek) eichstádti mészkő
ből készült. Az oromzat remek szoborcsoportja (Schwanthaler műve) és az 
összes külső díszítés laasi (dél-tiroli) fehér márványból van faragva.

12A m. k. földt. intézet évi jelentése 1893-ról.
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Belül a pompás mozaikpadló laasi fehér és trienti fekete márványból 
készült. A falak adneti csiszolt vörös márvánnyal vannak burkolva s ebből 
készült 8 oszlopa is. Az opisthodomos 5'9 m]  magas joniai oszlopai unters- 
bergi halavány rózsaszínű márvány-monolithokból s az oszlopfejek fehér 
laasi márványból. A fal felső része bayreuthi vörösbarna márvány, az eme
let mellvédje rosenheimi szürke márvány. A belső reliefek carrarai már
ványból, valamint a 12 Yiktoria-szobor is; míg a Walkür-kariatidák dunai 
márványból (Begensburg felett a Naab Dunába ömlése mellől) készültek. 
Igen szép az alkalmazott kőfestés (dithocbromia) is élénk arany, kék, vörös 
stb. színeivel.

A 167 Walhalla-társ (Walhallagenossen) mellszobra elsőrendű fehér 
carrarai márványból van kifaragva. Az opisthodomos két első oszlopa kö
zött látni az építő Lüdwig I. bajor király pompásan sikerült, Ferdinand 
von Miller szobrász tervezte, fehér carrarai márványból készült s termé
szetes nagyságú ülőszobrát.

K e lh e im  a/D. A Duna bal partján, ott, a hol az Altmühl szakad 
beléje, Regembvrg és Ingolstadt között, festői szép helyen épült Kelheim 
városa. Nevét a,z egykor oly sokat használt kelheimi padlólemezekről 
ismerjük. Az 1863-ik évtől kezdve a Michaelsbergen, a várostól Ny-ra emel
kedő «Befreiungshalle» is teszi nevezetessé, a melynek pompás kékes színű 
gránitoszlopai az «Obere Passauer Wald» hauzenbergi és grubi kőfejtők
ből való.

Kelheimban C. A. Láng legelső kőiparost kerestem fel s az ő neu- 
kelheimi, nevezetesen ihrlersteini kőfejtőit néztem meg, a melyek az ooli- 
thos fehér jura mészkőben vannak.

Kelheimból a kőfejtőkhöz jó út vezet és pedig eleintén szépen művelt 
komlósok között. Láng úr neu-kelheimi kőfejtőiben 180 munkás dolgozik 
s hetenként 50— 60 köbméter nyers tömböt termelnek. A kőkoczkákat 
nem repesztik ki, hanem mind kifaragják és a mélyből sodronypályán 
húzzák ki.

A kőmunkáló és finomító telep a kelheimi vasúti állomás mel
lett van.

Langer a fehér tömött és igen tartós jura mészkövén kívül zöldes 
kréta homokkövet is nagyban termel és szállít. A derék üzletet jellemezze 
e nehány adat. Langer a kőipar terén összesen mintegy 300 embert fog
lalkoztat. A fehér jura mészkőből szállított Oroszországba Grodnóba a 
Sz.-Valentin-szoborhoz. Becsbe az udvari operához, a Grandhőtelhez és 
a Hoyos-palotához 3‘50 mf  magas szobordarabokat. Az ő anyagából farag
ták a lindaui (Bodeni tó) 6 ‘5 mf  hosszú nagy oroszlánt (Halbig tervei után), 
az erlangeni egyetem előtt álló remek közkutat. Az oberaimnergaui óriás
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keresztet, az ikrlersteini jura mészkőbányából kikerült 5 '2m/  hosszú, 4 '<Hmj  
széles és D47”/ vastag, összesen 30'7 köbmétert tartalmazó nagy darabból 
faragták ki. Ez körülbelül a legnagyobb darab, a mely a neu-kelheimi kő
fejtőből kikerült. Münchenben sok középületnél alkalmazták s most is 
alkalmazzák; a híres keresztrefeszítés 8 köbméteres darabból került ki; 
a mostan épülő igazságügyi palotához, két év alatt a Langer-féle kőípar- 
telep, különböző méretekben 5000 köbméter kelheimi jura mészkövet kö
teles szállítani. A krétakorú zöld homokkövet a müncheni Mindenszentek 
templománál és a királyi palotánál használták; de ez már kevésbbé tartós. 
Kelheimban a «Befreiungshalle» épületkövét egészen Langer szállította. 
L anger gyűjteményében láttam a kelheimi gót modorú s az 1445-ik évben 
épült templom tornyának csúcsdiszítéséből egy darabot, a mely 400 évnél 
tovább volt kitéve az idő viszontagságainak, a nélkül, hogy rajta a legcse
kélyebb mállás is mutatkoznék. A kőzetanyag szállítása a Dunán 50— 60 
fillér mázsánként.

A kelheimi lemezek (jura korú márga) legnagyobb mennyisége nem 
itten, hanem Eichstádt Solnhofen környékén készül.

A rendesen eléggé tömött oolithos fehér vagy sárgásfehér mészkő 
relatíve elég könnyű, igen tartós és szépen munkálható. Fényezésnél 
.gyenge zsírfényű lesz. Szabad levegőn idővel kellemes sárgásbarna kő
patinát vesz fel.

Langer úr gyűjteményünknek két darab ihrlersteini fehér tömött 
jura mészkőkoczkát s egy darab tömött meszes márgát (kelheimi lemezt) 
ajándékozott.

Szakadó esőben végzett kirándulás után, folytonos esőben, búcsúztam 
el Iielheim szép környékétől s pompás komlósok között, a hol a sorok 
között gyönyörű káposzta díszlett, Ábensbergen, Neustadton át Ingolstadba 
utaztam. Neustadtnál sok tőzegvágás. A tőzegtéglákat a földbe vert magas 
rudakra szúrják egymásfölé s így száradnak meg. Münchmünsternél jó 
fekete liúmusos szántóföldek terülnek el. A komló- és káposztatermelés 
itten is feltűnő nagy.

Ingolstadt megerősített igen régi város, a Duna folyó bal partján. 
Nagyszabású régi templomának (épült 1439-ben) hatalmas két tornya 
csonka. A gót fokapu remek faragása, a fal külső részébe erősített igen 
szép régi sírkövek, a hatalmas arányú főhajó és ablakok megtekintésre 
érdemesek. Meglepő szép a teljesen jó karban tartott nyugati tornyos (hét 
toronnyal) városkapu.

Igen sikerült az 1870— 1871-ik évben elesett s innét való katonák 
emléke. Szürke, kissé foltos scherdingi (Passau mellett) gránittalapzaton 
életnagyságú bronz bajor katona áll, egyik kezében a magasra tartott zászló, 
a másikban akivont kard. Az elesettek nevei oldalt olvashatók. Az alak igen

1 2 *
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szép és természetes. Chk. H oekneb munkája Münchenben s az 1890-ik 
évtől áll. Építkezési és kövező anyag főként Kelheimból és Solnhofenből 
való mészkő. Egy-két ntczában már keramitkoezkákkal köveznek; másutt 
e czélra folyókavicsot s apró kődarabokat használnak. Megemlítésre méltó 
kőipara nincsen.

Solenhofen, Közép-Fran komában.
Ingolstadttól ÉÉNy-ra a vasút egészen az Altmühl- patak völgyéig 

fiatalabb képleteken halad. Mielőtt azonban elérné a völgyet, a jura kőze
teibe, nevezetesen a maimhoz tartozó kőzetekbe vágódik.

Dr. C. W. v. Gümbel szerint az Altmühl-völgy mind a két oldalát a 
frankendolomit és szivacsszerű mészkövek alkotják. E maim dolomitban 
s a feküt alkotó likacsos mészkőben van a Solnkofen előtti 638 mj  hosszú 
vasúti alagút is. Eichstádt és Solnhofen között a középső maim felső eme
letéhez tartozó likacsos mészkő felett a felső maim mélyebb részéből! 
frankendolomit és e felett szintes padokban a felső maim felső kiképződé
séből való solenhofeni lemezes mészkő és lithografpala látható.

Az Altmühl-folyó hossza 27 kilométer.
Solnhofen az Altmühl-folyó két partjára épült. A helységtől D-re és 

Ny-ra a fensíkon vannak a nagy kiterjedésű kőfejtők megnyitva, a melyeket 
már a rómaiak is műveltek. E kőfejtőkben körülbelül 300 munkás dolgozik 
s a nyert meszes márga kőzet, mint padlólemez, fedőpala, litográfkő és 
épületkő is jő  forgalomba.

Solnhofen környékén a Frankendolomit (alsó maim Gümbel  ̂ teknő- 
szerű mélyedéseiben települt le leggyakrabban a solnhofeni lemezes 
mészkő, talán helyesebben meszes márga és pedig vékonyabb és vastagabb 
padokban, a melyek között találni az igen tömött, egyenlő keménységű 
litográfpalákat. Érdekes az, hogy a litografálásra alkalmas kő, a meszes 
márgapalaképződés nagy elterjedésének daczára, aránylag csak igen kis 
területen, Solnhofen, Langenaltheim és Mörnsheim környékén fordul elő. 
A többi helyeken, nevezetesen Eichstádtben, Böhmfelden, Steppbergben 
és Neuenbnrgban, Kelheimban, Pointen és Regensburg környékén, a nagy 
kőfejtőkben csak épületkő, fedőpala és padlólemez nyerhető. Az ismeretes, 
érdekes és nagymennyiségű kövületek, a vékonyan lemezes meszes már- 
gában fordulnak elő. A főlelőhely Eichstádt. Az első Archeopetrerix Mörns
heim b ól került napvilágra. A solnhofeni lemezes mészkő (Plattenkalk) 
kövületeit a müncheni kir. paleontologiai gyűjteményben látjuk legna
gyobb számmal képviselve. A hosszú sorozatot dr. v. Ammon bányatanácsos 
és bajor kir. geológus állította össze s ebből látni, hogy az 1889-ik évig 
összesen 495 szerves maradványt ismertek a solnhofeni lemezes mészkőből, 
és pedig ebből a vertebrátákhoz (aves) tartozik 1, a reptiliákhoz 50, a halak
hoz 135, az arthropodákhoz 179, a molluskákhoz 36, a vermesekhez 15,
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az echinodermatákhoz 19, a coelenterátákhoz 12 s végül a növényekhez 
18 alak.*

A maimhoz tartozó kőzeteket, más jurakorú kőzetektől, az igen 
vékony palás kiképződés és feltűnően szabályos település, különbözteti 
meg. Az egyes kőzetrétegek, a melyek könnyen szétválaszthatok és hasít
hatok, átlagban fedőcseróp (5— 15mfm) vastagok; de néha a papiros vastag
ságát sem haladják meg. A középvastag lemezek vagy szabálytalan kitört 
alakjukban vagy kiformálva (Schablonschiefer vagy Zwicktaschen) fedő
lemezeknek dolgoztatnak fel. Ezenkívül váltakozva s többször ismétlődve 
vastagabb 4— 5 <f n -nyi lemezek lépnek fel, a melyek négyszögletesre hasítva 
s egyik oldalukon simára csiszolva, mint padlólemezek nagy kelendőségűek. 
A hasadási lap egyenletessége, a tömöttség néha a köveknél kifogástalan, 
de vékonyságuk miatt azért litografkőnek még sem alkalmasak. E czólra 
csak kevés helyen, főként Solnhofen és Mörnsheim nagy kőfejtőiben, nyer
hetni kőzetet. E helyeken a kőfejtő munkások a hasznosítható rétegeket 
«Flinz»-nek, az alkalmatlan, igenis márgás részeket pedig «Fáule»-nek 
nevezik*

Solnhofen és Mörnsheim mellett, a hasznosítható meszesmárga kőzet, 
20— 30 méter vastag s körülbelül 200 elkülöníthető rétegből áll.

E környék geológiai átmetszete a következő : a felszíni mívelés alatt 
álló földréteg alatt először is l -5 mf  vastag törmelékes mállott pala jön, 
algák nyomaival, ez alatt körülbelül l -75 ™f vastagon kovás mészkőpadok 
jönnek szarukőgumó zárványokkal és sok kovás kövülettel (oppeliák, 
aspidoceras, terebratulák, rhynchonellák, terebratulinák, terebratellák, 
pectenek, erinoida-nyelek és spongiák); a mi után váltakozva hasonló 
anyagú hat meddő (Fáule) pad jön s ezután lép fel a 20 mj  vastag haszno
sítható (Flinz) telep. Ebben találni a finom tömött, kékes és sárgás színű 
Utograf-palákat. Az egész 20 mf  vastag rétegből 4 ‘7 %  a tényleg haszno
sítható kőanyag, a miből mintegy 10% esik a litografpalára. Végül a fekü- 
ben 5 mf  vastag rossz kő jön, a mely főképen szabálytalanul pados tömött 
mészkő. A mészkő legalul dolomitba megy át.

A solnliofeni kőfejtőknek, a melyeket bejártam, birtokviszonyi és 
termelési adataiból fölemlítem a következőket.

Solnhofen határában a kőfejtők, a község, egyes tulajdonosok és egy 
részvénytársaság tulajdonát képezik. A községi kőfejtők mívelése igen ere
deti, a mennyiben belőle minden háztulajdonosra 21— 26 láb széles és 
400— 500 láb hosszú részlet esik. Az elosztást és a jelző erős fekete vonalat 
az egyik kőfejtőben jól láttam. Minden ilyen hosszú mezőt a tulajdonos 
külön fejti le és az így nyert árút nyersen vagy finomítva adja el.

* Dr. C. W . von G üm bel . Kurze Erláuterungen zu dem Blatté Ingolstadt 
■{No. XV.) dér geognostisehen Karte dee Königr. Bayern, Cassel, 1889. P. 13.
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A solnhofeni kőfejtésnél a meglevő kőanyagnak csak 40 °/o haszno
sítható és pedig ebből 33 °/o fedőpalának és padlólemeznek és csak 7 °/o- 
litografkőnek. Ezért látni a kőfejtők mellett a hegyszerűen kimagasló tör
melék- hányókat.

Az itten előforduló kőlemezek vastagsága 1 millimétertől fölfelé 
20— 25 centiméterig változik.

Nagyobb kiterjedésű kőbánya tulajdonosok J. Adam Schindl, Obmann 
Ludwig és G. M. Daeschler & Sohn, a kiknek telepeit meg is néztem. Ha
sonlóan bejártam a «Részvénytársaság# nagy kőfejtőit és finomító feldol
gozó telepeit.

Legtovább időztem J. A dam Schindel úr telepein, a hol az egyes 
kőárúk kikészítését is végig néztem.

Schindel úr lekötelező szívességgel és előzékenységgel mutatott és 
magyarázott meg mindent, a miért, valamint az intézeti gyűjteményünk
nek ajándékozott igen szép különböző minőségű, 9 darab, kőfejtőiből szár
mazó, mintakoczkáért a messze távolból, újólag mondok neki hálás 
köszönetét. Schindel úr a kövek kikészítésénél 200— 130 embert fog
lalkoztat.

A nagyobb dimenziójú litografkövek igen ritkák s azért az árakban is 
igen nagy az eltérés, mert 500 darab kisebb méretű alkalmas litografáló 
kőlemez fejtése után akad csak egy nagyobb méretű jó  litografálólemez. 
A litografkő kikészítése a következő. A kőfejtőből kikerült és nyersen kifor
mált kőlémez lapjai és oldalai először is durva és éles meinai homokkal 
durvára csiszoltatnak. A csiszolást azután középszemű homokkal folytatják, 
a mire a lemezek lapjai külön helyiségekben, kimosott finom szemű dunai 
homokkal, lehetőleg lesimíttatnak. Végűi igen finom szemű tömött homok
kővel és iszappal a lapok simítása befejeztetik. Néha a kő vastagítása miatt 
két lemez illesztetik s ragasztatik egybe. Ezek a kettőslapú kövek, a melyek 
különösen Amerikába szállíttatnak. A legbecsesebb az első osztályú párisi 
árú. Schindel úr hatalmas raktáraiban láttam 82 széles és 110 %, hosz- 
szú litografkő-lapokat (nagy dimenziójú), azután sok 23— 42, 24— 32,. 
36— 48, 40-— -50, 50— 60, 42— 62 ^  méretű lemezeket, a melyek a leg
gyakrabban is használtatnak.

A kevésbbé jó minőségű lemezekből timárköveket készítenek. Ezek 
nagy lapok és 15—-17 ^  vastagok. Láttam ily timárkövet l -30 mf szélesek 
és 3'50 mj  bosszút. A legnagyobb lemez 2 mj  széles és 4 mj  hosszú volt.

A Részvénytársaság gyártelepét W. Grimm intéző szives kalauzolása 
mellett néztem meg, a miért is fogadja legjobb köszönetemet. Grimm úr 
egyike a főkövület-gyüjtőknek. A társaság litografkő-gyárában 350 munkás 
és 75— 80 lóerejű gőzgép dolgozik. A csiszolást gépek is végezik. Ottlétem
kor hat csiszoló asztal dolgozott, a melyekre a kőlemezek farámákkal erő-
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síttetnek meg. A csiszoló korong ovális formájú, öntött vaslemez, excentrikus 
mozgató rúddal. A csiszoló anyag itt is kvarczhomok.

Az í893-ik évben a társaság tiszta nyeresége összesen 130.687 márka, 
a miből részvényenként 2 %  nyeremény jutott. Főként az amerikai kékes 
árúnak volt kelendősége.

Bajorország területén az 1886-ik évben az összes termelés, a mely 
vasúti forgalom tárgyát képezte 12,387 tonna súlyú fedő- és padlólemez, 
138,533 márka értékkel és 4802 tonna súlyú litografkő 400,280 márka 
értékkel.

Néha a meszes márga a vas és a mangán festés folytán igen szép 
habos és dendrites rajzú, a mikor levélnehezékek és egész asztallapok ké
szülnek belőle. Ilyen asztallapok 12— 20 márkáért és levélnehezékek circa 
2— 3 márkáért Michael Pöhlein solnhofeni vendéglősnél kaphatók, a ki 
különben is igen jó kalauzom volt a kiránduláson.

M ü n ch en .  München 519 mj  magasan a tenger színe felett (a leg
magasabban fekvő európai főváros) a nagy Bajor fensíkon, az Isar folyó 
partján fekszik. A bajor alpesek a várostól D-re, mintegy 40 kilométernyi 
távolságban emelkednek ki. A nagy fensík az alpesek lábától kezdve kavics
csal van borítva, a mely észak felé nagy tőzegtelepekben végződik. E fen- 
síknak közepén épült München. München altalaja Gdmbel szerint a követ
kező geológiai szerkezetet mutatja. Az egyenetlenül kimosott harmadkori 
felsőmioczén márgát a fekünek vevén, felette ó-diluviális törmelék és 
görély, majd rajta a fensíki görély és legfelül löszszerü agyag jön. A felső 
mioezén-márgában hajdan kimosott völgymélyedést, ismét törmelék és 
görély töltötte ki, a melyben a talajvíz középállása is mozog. E völgy- 
tőtelékre, mint harmadik terrasz-fok, árvízi kavics rakódott le, a melynek 
lábánál az Isar folyó bevágódott, medre mentén folyó-kavics terül el.

A középső vagy völgytölteléknek nevezett görély és törmelékréteg 
szolgáltatja bizonyos távolságból, a hol a fertőzés lehetősége ki van zárva, 
München városának ivóvizét is.

ABavária koloszális szobra a fensík görélyre, tehát a legfelső terraszra 
épült. Ellenben maga a város a völgytöltelékre és árvízi törmelékre, tehát 
a második és harmadik terraszra van telepítve.

München kövezése kiilömböző. Sok helyen a járókat négyszögletes 
keramit-lemezekkel burkolják. A Max Josef-tér szienitkoczkákkal kövezve, 
míg a szobor körül gömbölyödött fehér és kékes szürke folyami mészkő
kavicsból, igen ügyesen, ízléses mozaikszerű arabeskeket raktak össze.
A Brienner-Strasse koesiútját vöröses (dél-tiroli?) porfir-koczkával kövezték 
s a koczkahézagokat aszfalttal öntötték ki. A hatalmas és szép Maximilian- 
Strasse járója igen nagy (vannak 2 mf hosszú és 0'80 mj  széles lapok is)
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négyszögletű keuper-homokkőlapokkal van burkolva, a mely azonban kissé 
hamar és egyenetlenül kopik. A legtöbb utcza járóját (Luclwigsstrasse stb.) 
rendes nagyságú (15— 20 nagyságú négyzetben s 4— 5 vastag) kera-
mitlapokkal burkolják, a melyeket egyszerűen homokalapzatra raknak le. 
A klinkerszerű burkoló-lemezek egyenetlenül kopnak és sok elrepedt dara
bot láttam. E burkoló lemezek főként Gross-Hessenlohe-bán (München 
mellett) Paul E ckhaedt gyárában készültek (földtani intézetünk gyűjtemé
nyében két példány), továbbá L. Ostebmayer zamdorfi és A dolf Paul W enz 
gyárából valók.

A Schellingstrasse faburkolata elég tartósnak látszik, de itten mind
járt meg is jegyzem, hogy a müncheni szekér- és kocsiforgalom jóval kisebb, 
mint a budapesti. A járóknak szegélyköve rendesen gránit és a kocsi út 
igen gyakran makadamból készült.

Kavicsoló anyagot a folyókavics és egy bazaltféle közét szolgáltat.
München középületeit, az egyszerűség, pompás ízlés és lehető szabad 

állás jellemzik. Tehát épen ellentétben állunk Budapest mindent elrontó 
építési rendszerével. A Königs-Plalz, a Technika előtti, a luclwigstrassei 
stb. remek épületcsoportok a nézőt a legkedvesebben hangolják.

Szabadjon nehány középület, építőanyagáról röviden megemlékezni.
A nagyszerű és pompásan czélszerü Polytechnikum, ízléses és tökéletes 

arányaival, olasz reneszánsz modorban, színes téglából és tartós, igen han
gulatos színű finomszemű homokkőből épült. A világos színű homokkő a 
kronachi (felső-frankonia) tarka homokkőből való. A lépcsőház és oszlopai 
szürkés, sárgás és veres gránitból vannak.

Az 0- és Uj-Pinakotheka, kelheimi, (ihrlersteini kőfejtő) krétakorú 
zöldes glaukoDitos homokkőből épült.

A gyönyörű Propyláum, kelheimi (ihrlersteini kőfejtőből) fehér, igen 
tartós jurakorú mészkőből van faragva.

A királyi palota építésénél főkepen az ihrlersteini (Kelheim) kréta
korú zöldes homokkövet, kelheimi (ihrlersteini) jurakorú mészkövet, hazen- 
bergi (Passau mellett) gránitot alkalmazták. A kelheimi zöldes homokkőből, 
főként az aljazatokat faragták, a metyek mostan már észrevehetően hámla- 
nak és mállanak.

E kelheimi homokkőből, de úgy látszik jobb minőségűből építtetik a 
rezidenciához tartozó «Allerheiligenf> templomot, részben az igen szép, régi 
városházát, a hadügyministerium palotáját és az egyik Isar folyón átve
zető hidat.

A régi Isar-lnd schöneggi (Rottenbuch község, Felső-Bajorország) 
molass-homokkőből (Eoczén) épült és Ludwigsbrückének felső részét kai-- 
tenbergi (Kelheim mellett) pompás júra-korú mészkőből restaurálják.

Az új városrész, nyaralószerű épületeinél tretzendorfi (Alsó-Frankó-
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nia) vöröses aprószemű homokkövet alkalmaztak és pedig a keuper sectió- 
ból (Trias sistéma).

Igen szép, góth-épület az új városháza, homokkőből és a bajor nem
zeti muzeum, valamint a kimagasló nagy Maximilianeum.

München város utczáit és térségeit, mint az jól ismeretes, igen sok 
emlék és emlékszobor díszíti. Az emlékszobrok nagy része bronz-öntvény, 
s a talapzatokhoz sokféle kőanyagot használtak. Egészen röviden megemlí
tem, hogy kiválóan szép a Liebig-emiék, a melynél a nagy tudós remekül min
tázott alakja, carrarai fehér márványból van kifaragva, a talapzat tiroli nagy 
szemű világosszürke gránit, fehér márvány dombormű betétekkel és bronz 
borostyánkoszorú díszítésekkel. W agmülleb és E ümann munkája az 1883-ik 
évből. Kurfürst Maximilan I. lovas-szobra az 1839-ik évből, Thobwaldsen 
remek munkája. A bronzokat Stiglmayee öntötte. A talapzat részben s a 
3 nagy lépcső egészen untersbergi (Salzburg mellett) felső krétakorú mészkő, 
a mely kitünően tartja magát; míg a homokkő már foltozva van. Max 
Joseph I. 3'5 mf  magas bronz-szobra, 7'5 m]  magas, domborművekkel díszí
tett talapzaton ül, a mely wölsaui (Obern Frankén, a silur sistémához tar
tozó szienitből faragtatott. A szienit igen szívós és jól tartja magát. Az em
lékszobrot Rauch mintázta és Stiglmayee öntötte meg bronzba. König 
Ludwig I. lovas-szobra s a két apród bronzból. Untersbergi felső kréta korú 
mészkő talapzaton, a mely még egészen ép. W idumann mintázata után 
bronzba öntötte Milleb. Emelte München városa az 1862-ik évben.

Maximilian II. 8 mj  magas gránit talapzaton a király 5 mf  magas 
bronzszobra. A mellekalakok szintén bronzból. Mintázta Zumbtjsch, öntötte 
Milleb. Az emlékszobrot az 1875-ik évben leplezték le.

A Schiller-szobox talapzata valószínűleg világossárgás untersbergi 
márványból készült, a mely még egészen jó állapotban van.

A Wolfgang von Göthe bronz-szobra wölsaui (felső-frankóniai) szilur 
szienitből készült. A kőzet fénye és épsége kielégítő.

Franz Xavér Gabelsberger bronz-szobra, üde és kellemesen ható, 
vörös színű meiseni gránit talapzaton áll, a lépcsőfokok sötétszürke diorit- 
ból kerültek ki s mind a két kőzet igen jól tartja magát.

A Schelling, Fraunhofer, Thompson, Deroy szobrok talapzata szienit- 
szerű kőzet, a melyen azonban az időjárás nyomai elég jól láthatók.

Végül megemlítem még a «Bavária» koloszális, de meglehetősen 
esetlen 19 magas, bronz-szobrát, a melyben 66 lépcső vezet fel a fej - 
üregbe, a hol 5 személy fér el. Az óriás alak talapzata kelheimi jura-mész
kőből készült, míg a talapzathoz vezető lépcsőfokok felső krétakorú unters
bergi mészkőből valók. A szobor-koloszus az 1853-ik évtől áll s a kőanyag 
igen ép és friss még mostan is.

Münchennek szakmánkba vágó intézeteivel és remek gyűjteményei-
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vei más helyütt fogok foglalkozni. Mostan csak egész röviden megemlítem, 
hogy a bajor kir. geológiai intézet a bányahivatalok épületében van elhe
lyezve és pedig a gyűjtemények, a laboratórium a. földszinten, míg a dol
gozó helyiségek a második emeleten. Az érdekes gyűjteményben, a mely 
kár, hogy olyan szűk es alkalmatlan helyiségekben á ll: a többek között 
kiválik a gazdag jura-korú ammonit-gyüjtemény, a szép heringi gyűjte
mény ; remek, nagy zöld színű orthoklás-kristályok a Fichtel-hegységből.

A Palaeontologisches Staats-Muzeum gyüjteménykincseiből és végte
len gazdagságából mostan csak a boli, (Würtenberg) eichstádti, kelheimi, 
solnhofeni (Bajorország) sorozatokat említem meg; de kiemelem a felállítás 
tökéletességét és a pompás szakszerű rendet, a mely a nagy gyűjtemény 
megtekintését és használatát is oly igen kellemessé teszi és megkönnyíti. 
Dr. von Zittel, egyetemi tanár és igazgató mesteri szelleme a felállításnál 
nemcsak a külső hatásra gondolt, hanem különösen a tanulást a gyűjte
mények használatát is mindenben szem előtt tartotta. Dr. Max Schüster, az 
intézet tudós assistense, kalauzolt a gyűjtemény termeiben s rendkívüli 
szívességét e helyütt is hálás szívből köszönöm. Tanulmányoztam a Poly- 
technikum-építőkő-gyüjteményét is, a mely szép és érdekes bajor és kül
földi anyagokat tartalmaz. A kőzetek formája eltérő ; látunk a gyűjtemény
ben egyszerű kézipéldányokat, kisebb-nagyobb koczkákat és különböző 
lemezeket.

JY ürnberg  és környéke. Csehországból jövet, Furth felett hagytuk 
el a Bajor határt s kies, szépen mívelt vidéken vezetett utam Nürnberg felé. 
Amschwangnál épen gondosan trágyázták a réteket, a melyeket nyírott 
fenyő-elevensövények kereteitek, a hegyoldalakban arányos testű, igen szép 
vörösbarna-tarka és vörösbarna tehenek legeltek. Cham felé, a hegyoldalak
ban nagyobb kőfejtőket látni s a chami állomáson gránit kövezőkoczka és 
lépcsőkő van garmadákba rakva. Cham-tói nyugatra haladva remekül tartott 
gazdaságokat látni kisebb-nagyobb tavakkal, fenyő és galagonya elevensövé
nyekkel. Az elevensövények aljában ericák virítanak. A magaslatokat borító 
erdőket főképen tűlevelű fák képezik. Tölgyfát igen keveset látni. Röding 
állomásnál a jó humuszos talajt elég rósz, igen kavicsos sárga agyag váltja 
fel, sok tóval és vízállással. Neubeu felé tőzegvágó telepeket látni. Bodemöhr 
állomáskánál a blaubergi gránitbányák raktára van. A gránit elég üde és 
világos színű. A gyenge növésű erdei fenyőerdőben a silány erica gyepet 
gondosan összekaparják, hogy vele almozzanak. Schwandorftól kezdve 
ismét jobb és több gazdaságot látni. Irrenlohe állomásnál, a mely az 
északi tenger színe felett 364 m-nyi magasan fekszik, ismét a sovány, ka
vicsos-nedves talajú térszín következik. A hullámos fensíkon, alig 40 centi
méter szélességű bogárhátra szántanak és igen sok káposztát termelnek.
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Rosenbergncl a malm-mészkőben nagy vasbányákat látni, a melyekből az 
Altmannshof felé esők királyiak. Itten vannak a nagy királyi vasgyárak is. 
Sulzbach igen érdekesen fekvő tömött kis város. Nagy várkastélyszerű épü
lete mostan javítóház nők részére. A sok káposzta mellett már a komló
termelés is nagyobb mérveket ölt. A vasút vonala Snlzbachtól kezdve igen 
szép erdős és sziklás vidéken vezet. Neulárchen állomásnál, 451'40 m-nyíre 
a t. sz. felett, a Duna és Majna közötti vízválasztót vágtuk át. A hartmanns- 
hofi állomásnál Karl Sebald, nürnbergi czég, óriási mészégetőit látni. 
A kőfejtők a dogger- vagy a malm-mészkőben vannak. Hersbruck előtt 
átvágtuk a szép Pegnitz-völgj nyílását. A nagy komlósokat, szép fenyőlige
teket mindinkább elszorítják a hatalmas gyártelepek, a mi azt is jelenti, 
hogy Nümberghez közeledünk.

Nürnberg városa, bástyáival, várfalával, tornyaival s német rene
szánsz modorú házaival, igazi kedves meglepetés, különösen nekem, a mo
dern és ízléstelen város lakosának. Az élénk, nagykereskedő és iparos 
város, gondosan őrzi és fentartja, hangulatos költői külsejét. Szép gyűjte
ményei között első helyen említendő a « Germanisches Museum» páratla
nul érdekes és gazdag gyűjteményével. Szép templomai, köz- és magán
épületei szintén nagyban vonzák az utazót.

Nürnberg utozáinak kövezését illetőleg megemlítem, hogy az jól gon- 
doztatik. A kövezőanyag sokféle. Ezelőtt a wendelsteini egyenetlenül kopó 
kvarczitos homokkövet használtak, a melyet újabban a blaubergi gránit 
szorít ki. A járók szegélykövei is főkepen blaubergi gránitból készülnek. 
A Königstrasse gránitkoczkákkal van kövezve, a melyek a budapestieknél 
kisebbek. A járók helyenként nagy czementlemezekkel, színes kisebb cze- 
ment lapokkal, vagy keramit-téglával vannak kirakva. Aszfaltozást keveset 
láttam. A keramit-tégla elég egyformán kopik. A színes burkolólemezek 
G. R admayer, nürnbergi gyárából valók; de sok burkolótéglát szállít a mün
cheni L. Promoli és a gross-hessenlohei A. W enz czég is.

A köz- és magánépítkezéseknél főként közép-frankoniai keuper- 
homokkő (.Kadolzburg, Erlangen, Nürnberg környék), mainai homokkő, 
tretzmdorfl homokkő (Alsó-Frankonia), hartmannshofí mészkő, rothen- 
burgi o/T. kagylómészkő (Közép-Frankonia), fichtelhegységi gránit és dio- 
rit használtatik. A legközönségesebben használt fehér homokkő Nürn- 
bergtől délre a georgensgmundi, a vörös homokkő a moggeldorfi, a sárga 
homokkő (postcarbon v. perm korú) az Amberg melletti weideni kőfejtők
ből kerül ki. A régi városfalak igen jó homokkőből emeltettek, a királyi 
régi vár majdnem szintesen fekvő keuper-homokköpadokra, finom szemű 
homokkőből épült. Az érdekes régi városházának fala és díszítései kreutz- 
wertheimi (alsó-frankoniai) finom szemű sötétveres-tarka homokkőből ké
szültek. A Pegnitz folyón átvezető hidak anyaga is főképen a környékbeli
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finom szemű homokkő. A templomok építésénél is főképen homokkövet 
használtak, ebből van a góth-modorú pompás Szt. Lorenz-templom, remek 
faragványaival együtt.

A Germanisches National Museumnak új része homokkőből é3 grá
nitból épült; a régi góth-modorú karthausi klastromrész is (a XIV ik szá
zadból) stílszerűen van restaurálva. Különösen szép rajta az új, vörös 
homokkőből készült és nyílt «Reckenthürmchen». Az eredeti hangulatos 
épület, templomával, folyosóival, tornyaival, kertjeivel, tavával, ősrégi ter
meivel, bizonyára sokkal szebb, mint a divatos kaszárnya múzeumok bár
melyike. A Burgstrasse 16-ik számú régi ház kapuja felett egy nagy ammo- 
nit van befalazva. Jelentőségét azonban nem tudhattam meg.

Nürnberg emlékszobraiból s díszkútjaiból megemlítem a következő
ket : Martin Behaimsnak, a glóbus-készítés felfedezőjének szép bronz szobra, 
Roessner tanár terve után készült 1890-ik évben. A szobor talapzata szép 
finom szemű homokkő, a lépcsőfokok fichtelhegységi gránit. Hans Sachs- 
szobor. A költő alakja bronzöntvény, a talapzat ép diorit, készült az 1874-ik 
évben Kratjsser mintája után. A fürth-nürnbergi legrégibb németvasút 
(épült 1835-ben) emléke. Készült az 1890-ik évben Schwabe igen szép min
tázata után; a bronzalakokat s díszítést Lenz öntötte Nürnbergben. A kő
anyag ép, egyformán aprószemű gránit. Albrecht Dürer bijonz-szobra (készült 
az 1840-ik évben), finom szemű, tartósnak mutatkozó, homokkő-talapzaton 
áll. A híres «Gánsemánnchen» bronz-szobor gránit medencze közepén áll. 
Az igazán remek «Schöne Brunnen», valamint a «Tugendbrunnen» kő
része szintén aprószemű tömött homokkő. A «Germanisches National Mu- 
seum» a német kultúrtörténet gazdag és tudományosan rendezett kincses
háza. A közel 90 helyiség korszerint kiállított gyűjteményeit, pompás 
magyarázó katalógus teszi élvezhetővé és külön kényelmes helyiségek, rész
letes katalógusok, állanak a tanulmányozó tudós vagy művész rendelkezésére.

A természettudományi múzeum, a nürnbergi természettudományi 
társulat tulajdona s a Schildgasse 12-ik számú társulati házban van 
felállítva. A gyűjtemények zoológiái, antropologiai, etnográfiái, geoló
giai, paleontologiai, chemiai, fizikai, technológiai és botanikai tárgya
kat tartalmaznak. A mineralogiai gyűjtemény 2000 számot tartalmaz, 
a geológiai osztály még csak kezdetleges, ellenben a paleontologiai rész, 
a pielynek alapját a streitbergi orvos, dr. W eber megvett gyűjteménye 
képezi és a mely jelentékenyen szaporodott a dr. Merklein tanár idevágó 
hagyatékával, már gazdagabb s több látni valót nyújt. A felállítás a zooló
giái osztályokon belől az egyes formációk szerint történt.

A frankoniai barlangfauna egyes csontjai nem sokat érnek, legszebb 
a két Ursus spelaeus Goldf. csontváz, a melyeknek egyike 2'30 m hosszú 
hatalmas és tökéletes példány.
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A Berg-i liaszból egy igen szép Lepidotus Clomsis példány látható. 
Ezeken kívül halak, sauriusok, cephalopodák, brachiopodák (meglehetősen 
sok), molluskák, echinodermaták és korallok vannak a gyűjteményben. 
A fitopalaeontologiai gyűjteményben carbonkori növények, de különösen 
a keuperagyagban előforduló növénynyomok, Theta és Veitlahm (Baireutli 
mellett, Eelső-Frankonia) környékéről érdekesek.

A nürnbergi «Permanente Ausstellung für Industrie und Kunstge- 
werbe» helyiségében igen kevés kőanyagot láttam. Kiállított Cael Ostee- 
tag, Bentheimból gránit- és szienitipartelep-tulajdonos, vegyes mintákat; 
WőiiFL & H ebold, Baireuthból kék szienit aljzatokat és Y illeboy & B och, 
Mettlachban a Saar mellett igen szép mozaikokat és műburkolóanyagot.

Körülményesen tanulmányoztam Nürnberg igen ügyesen keresztül 
vitt új vízvezetékét, de e helyütt mostan csak röviden számolhatok be a 
tapasztaltakról.

Nürnberg legrégibb vízvezetéke az 1361-ik évből való, a mikor 
Szt. Péter és Glaishammer környékéről vezettek be valamelyes vizet. Ezt 
a vizet azonban csak a mélyebben fekvő városrészekben használhatták s így 
a magasabb részeknek, az 1512-ik évben vízemelőgépeket állítottak, a 
melyeknek száma idővel ismét szaporodott. Az emelőgépeket nagy részben 
a talajvizek, későbben két artézi kút vize is látta el. Újabb időben a víz- 
szükséglet nagy mértékben emelkedvén, de az egészséges ivó víz kérdése is 
felmerülvén: a már jó előre alaposan és szakszerűen tanulmányozott Ur- 
spnmgsquelle források vizének bevezetését határozták el. A város e vízve
zeték költségeire 3 és Va millió márkát engedélyezett. Az érdekes forrás
telephez kirándultam s a vízgyűjtés czélszerű és igen ügyes berendezését a 
helyszínén tanulmányoztam. A források, illetőleg kútak, Núrnbergtől K-re 
19 kilométer távolságban, Altdorf és Leinburg között a keuper-sistemában 
fakadnak és pedig tágas homok fensík alatt, a mely a Frank jura nyúl
ványán fekszik. A vízrekesztő réteg a keuper-tályag, a mely a legfelső 
(11-ik) profilban 11'3 m/  melységben a völgy talpa alatt s 364 mj  magasan 
az é. t. színe felett terül el. A homok vastagsága helyenként 42— 52 mj . 
A 42 hektár erdős vízgyűjtő telepen 85 kút áll egy csoportban rendelkezésre, 
a melyből kettő fúrt artézi kút. A szükségletet 50 kút fedezi. A kútak Össze
sen 165 másodperczliter tiszta egészséges vizet adnak, a melynek hőfoka a 
forrásnál 8 ‘ 1— 10’4°C. A víz ára 200 köbméterig 35 márka, s ezenfelül köb
méterenként 10 fillér. Ezen új vízvezetéken kívül még több más vízmű, 
artézi és közönséges kút is használtatik.

Említést érdemel még a királyi várkastély 335 láb mély kútja, am ely
ben 12— 15 láb víz van.

A városon keresztül folyó Pegnitzet nagyszerűen használják fel ipari 
czélokra.
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Nürnberg nagyszerű iparából csak a már 1680-ik évben meghonosnlt 
irónipart említem meg. 15 nagyobb gyár 1500 munkást foglalkoztat e téren. 
Érdekes és jóformán egyetlen a maga nemében a steatit (szalonnakő) ipar. 
E téren 6 vállalat 330 munkást foglalkoztat. (Még csak Wunsiedelben van 
egy hasonló gyár.) Kőiparral 300 ember foglalkozik.

Nürnbergben van a föld legnagyobb komlókereskedése. E kereskedést 
még a 17-ik században kezdték s mostan 3ü0 czég űzi azt. Zöldség és gyü
mölcs piacza is ritkítja párját. A dohánytermelést a környéken már szintén 
a 17-ik században kezdték, de legújabban az hanyatlóban van, a mit a 
tapasztalt igen kezdetleges kezelésnél természetesnek tartok. Altdorf felé 
nagy kiterjedésű komlósokat láttam, a melyek mostan dúsan termik a tarló 
répát. A komlót itten jobban szeretik rudakon nevelni, mint sodronyon. 
A jó ültetés 9— 10 évig is eltart. Az utolsó évben a komló közé burgonyát 
ültetnek s az utolsó komlószedés után a gyökereket kivágják. Ezután 5— 6 
évig gabonát termelnek földjében s csak ezután ültetik ki ismét komlóval.

Rumpelsdorfnál kezdődik a «Reiehswald» elég ritka, karcsú és lassú 
növésű erdei fényű (Pinus sylvestris) állománynyal. Az erika (Hanga) gyep 
és lehullott fenyőlevél alomnak vásároltatik meg.

Búcsút véve a kedves, szép Nürnbergtöl, el nem mulaszthatom, hogy 
J. W . Bieber építész úrnak hálás szívből meg ne köszönjem e helyütt is a 
gyűjteményünknek szívesen ajándékozott 9 drb minta kőzet koczkát. Alfréd 
W agner városi főmérnök úrnak is a legjobban köszönöm szives jóságát, a 
mellyel a város vízvetésére vonatkozó adatokat rendelkezésemre bocsáj- 
totta s a forrástelep megtekintését lehetővé tette.

Wunsiedel a Fichtelhegység szélén.
Nürnbergből ÉK-nek, a nürnbergi Svaiczon át utaztam a Fichtel

hegység felé. A vorbachi állomásnál a ködben látni a Fichtelhegység durva 
kontúrjait. Marki Redwűz füstölgő gyárkéményei mellett északra kanya
rodva, mély bevágásokban értük el a holenbrunni állomást. Innét Wun- 
siedelbe külön szárnyvasut vezet.

Wunsiedel szépen fekszik a Fichtelhegység keleti nyúlványai képezte 
völgyben, 549'270 ',nj  magasan a t. sz. felett. Igen élénk, csinosan kiépített 
és rendben tartott iparos városka. Jean Paul születési helye. A kis városkát 
gránittal és mészkővel kövezik. A lutheránus nagy templom és a nagy 
gimpázium frontja faragott gránitkövekből épült, a közkútak medenczéi is 
ebből vannak faragva. A templom előtt áll Jean Paul egyszerű emlékszobra. 
A kisvárosba a vizet a hegységből vezetik.

Wunsiedel nagyobb gyártelepeiből felemlítem a Ny-ra fekvő és 
Schmiedt és ZiegIíEr czég tulajdonát képező földfesték gyárat; a Bedsch és 
T ársa czég porczellángyárát, mészkőmalmát, és mészkőégetőjét; G. A. 
Bruchner kőfaragó és kőcsiszoló műhelyét, a LAUBECK-féle steatitgyárat.
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Eedsch BEENHAEDT-nak még nagy gránitbányái is vannak a Fichtelhegy- 
ségben.

R edsch B. lír, ki ezelőtt néhány évvel egyszerű kőmives mester volt, 
máma igen ügyes, előrelátó és szorgalmas nagyiparos, a ki társával együtt 
ipartelepein havonként 40— 50,000 márka munkabért fizet ki. A szorgal
mas és mostan is egyszerű iparos személyesen volt szives ipartelepein 
kalauzolni, a mit neki mostan is őszinte szívből köszönök. Először is a Wun- 
siedel közvetlen szomszédságában körülbelül egy kilométernyire húzódó 
kristályos mészkőfej tőket néztük meg, a mely képiét E. W. von Gümbel 
legújabb térképén, oGeologische Uebersiehtskarte von Bayern und den 
angrenzenden Lándern» nincsen kitüntetve. A durva szemű fehér és szürke 
kristályos mészkövet nagy feltárásokban fejtik. A mészkő keletről nyugat
nak csap és délre dől, néha grafitos zárványokat tartalmaz s helyenkint 
összegyűrve amfibolitpala-szallagokat is találni benne. A rétegek vastag
sága különböző. Az anyagot belőle repesztés útján kapják. A mészkő egy- 
részét a nagy műkemenczékben kiégetik, másik tisztább fehér részét az e 
■czólra berendezett hengermalomban finom lisztté őrlik. A kristályos nagy 
szemű mészkőből több példányt hoztam gyűjteményünkbe.

A Redsch-féle porczellángyár csehországi kaolinnal és svéd-norvég- 
országi földpáttal dolgozik. Gyártmánya kizárólagosan az amerikai piaczra 
vándorol.

A mészkőipar terményeiből, külföldre, főként osztrák-magyar terü
letre évenként kimegy:

Mészkőliszt 600 kettős vaggon szállítmány,
Nyers mész kő 600 kettős vaggon szállítmány,
Égetett mészkő 800 kettős vaggon szállítmány, de szükség esetén a 

vállalat még egyszer ennyit is képes szállítani.
Magyarországban hasonló, de még tisztább kristályos mészkőből egész 

hegyvonulatokat ismerünk, de azért kénytelenek vagyunk a finom mészkő 
lisztet Wunsiedelből importálni! Élhetetlenségünknek ez is egyik szomorú 
bizonyítéka.

Bedsch gránitkőfejtői a várostól Ny-ra a Fichtelhegység nyúlványai
ban miveltetnek, a hol a különböző szemű, nagyrészben nem a legépebb 
szürke színű gránit óriási darabokban hever. Az egyes darabokat vasékekkel 
hasítják és azután a szükségletnek megfelelőn dolgozzák fel. A csiszoló- 
telep a Wunsiedel melletti Schönbrunn helységben van. Eedsch kőfejtőiből 
évenként mintegy 700 vaggon gránitárút ad el. Ottlétemkor a vasúti állo
máson 50— 60,000 márka értékű gránitárú hevert és pedig lépcsőfokok, 
burkoló lemezek, koczkák, épületrészek, határkövek. A gránit nem valami 
szép, közönséges szürke színű. A budapesti SzÉcHENvi-szobor vörösgrámt 
talapzata dr. Szabó József geológiájában tévesen szerepel, mint fiehtel-
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hegységi gránit, miután az meisseni: mert E bdsoh úr állítása szerint a 
Fichtelhegységben csak szürke gránit fordul elő.

Azt tapasztaltam különben, hogy a kőcsiszolók és kőkereskedők, az 
iizletökből kikerülő kőzetanyagok termőhelyével nem sokat törődnek s azokat 
gyakran a gyártási hely nevével cserélik fel. így kaphatta a vörösgránit is, 
villamelyik fichtelhegységi kőipartelepről kerülvén ki, helytelen elnevezését.

A Fichtelhegységből kerül még, nevezetesen Neubau-ról szép sötét 
szienit és az Ochsenkopf-ról szilurkori diorit és diabas.

Koczkákat G. A. Brüchner, wunsideli kőfaragó és csiszoló teleptulaj
donos készített gyűjteményünkbe és pedig elég jutányosán.

Megnéztem még a Laubeck úr tulajdonátképező steatitgyárat, amely
ben a gázlámpákra szükséges lángzók (Brenner) készülnek. A steatit (zsirkő 
s szalonnakő) 3U órányira északkeletre Wunsiedeltől Göpfersgrün helység 
mellett a «Luisen und Karóimén Zeehe» bányából kerül ki. A kőzet, ille
tőleg ásványagyagban, kvarczit társaságában rendesen szabálytalan töm- 
zsökökben, fordul elő. A legjobb minőségű a sárga színű s ebből esztergá- 
lyozzák a lángzókat. Laubeck úr gyűjteményünk részére szives volt bányáiból 
egy steatit-sorozatot Ígérni.

A Fichtelh egység természeti szépségeiről, remek sziklacsoportjairól és 
szép kirándulási helyeiről, a melyek igen lelkiismeretesen gondoztatnak, 
a gránit kőfejtőkbe tett kirándulásom alkalmával győződtem meg. Az itteni 
élelmes és intelligens emberek figyelme mindenre kiterjed, okosan kihasz
nálják, a mit a természet hasznosat nyújt s vidék, azt a mi hegységüket érde
kessé és széppé teszi. Még a világító moh (Schistostega osmundacea) szedése 
is szigorúan tiltva van !

Wunsiedelben búcsúztam el Bajorországtól, a melynek érdekes szép 
földjén és rendezett viszonyai között sokat tanultam és csak kellemes 
benyomásokat szereztem.

Bajorországból Csehország északi részén Szászországba utaztam, a hol 
Zöblitzben, Chemnitzben, Beuchában, Lipcsében, Dresdában, Meissenben, 
Bautzenben szálltam ki és végeztem tanulmányokat.

Szászországból Breslauba utaztam.
Ezenkívül bejártam a Cseh királyságot, a hol Budweis, Pribram, Prága,

/

Pilsen, Eger, Franzensbad, Karlsbad, Giesshübl-Puchstein, Komottau vol
tak állomásaim.

Végül Troppaut és Brünnt néztem meg.
Utazásom ezen igen érdekes részéről jelentésem III-ik, az 1895-iki 

évben megjelenő részében számolok be.


