
3. Gyalár környékének földtani viszonyai.

(1908. évi felvételi jelentés.)

Dl*. ScHAFARZIK FERENC-tŐ l.

Az 1908. év nyarán térképezett terület a Pojána Ruszka középső 
zónájának K-i vége. Alsó-Nyiresfalva, Reketyefalva és Kis-Csulától É-ra 
fekszik és magába foglalja ama Ny—K-i hegyvonulatokat, amelyek É-i 
irányban a Pojeniczi—Nabráb—Gavosdiapatakok vonaláig terjednek. 
Majdnem egész kiterjedésében reáesik a 23. öv XXVII. rov. ÉK jelű 
1 : 25,000 méretű táborkari térképlapra, amelynek jóformán kétharmad
részét teszi. Ezenkívül még csak kisebb részeket jártam be az alatta 
fekvő 23. öv XXVII. rov. DK jelű lapon, még pedig Reketyefalu 
körül.

Fogadják újabb megtisztelő kiküldetésemért Dr. Darányi I gnác m. 
kir. földmivelésügyi miniszter úr 0 Excellentiáj a, valamint Dr. Szontagh 
Tamás bányatanácsos úr, akkoriban a Földtani Intézet vezetésével meg
bízott főgeologus, ezen a helyen is legőszintébb köszönetemet.

Két hónapra, vagyis a rendelkezésemre állott szünidőre kiterjedő 
felvételben résztvettek: tanítványom Czakó Miklós, műegyetemi hallgató 
és asszisztensem Maros Imre, akit ez alkalommal immár harmadszor 
vittem magammal geológiai felvételre. Előbbi dicséretes buzgósággal, 
utóbbi pedig egyre fokozódó gyakorlottsággal osztozkodott a felvétel 
teendőiben.

Nem hallgathatom  el ezen a helyen, hogy az utóbb nevezett kísérőm et 
a felvétel közben súlyos baleset érte, mely reá nézve könnyen végzetessé vál
hato tt volna. A m időn ugyanis G yalár vidékén egy m agánbányatársaság egyik 
félreeső barnavasérc bányájá t a felőr vezetése m ellett bejártuk, m egtörtént, 
hogy Maros Imre a fogyatékos világításnál és a hely veszedelmességére előre 
nem  figyelmeztetve, egy közvetlenül a táróból, annak szélén lem élyített aknába 
lezuhant. Első p illana tban  nem  tud tuk  m i történt, s csak a felőr értette meg 
az elfojtott jaj kiáltás és a tom pa zuhanás jelentőségét, nagy ijedten  k ijelent
vén, hogy itt  valaki az aknába beleesett. És ez Maros volt, ki CzAKÓval és a
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szolgával a második bányamécs világítása mellett a felőr mögött és én utá
nam lépkedett. Most vettem csak észre magam is, hogy a koromsötét bányá
ban a mélységet nem is sejtve, valamennyien nagyon közel jártunk az el nem 
kerített akna széléhez. Megütközésemet azonban a legkínosabb aggódás vál
totta fel, mikor vagy két percig kiáltásom hasztalan volt és lezuhant társunk 
magáról semmi életjelt nem adott. Végre azután gyenge hangon jelezte az; 
áthatolhatatlan sötét mélységből, hogy nagy tuskókból álló (barna vasérc) raká
son fekszik s szédülésen kívül különösebb fájdalmat nem érez. Ez a szeren
csétlenül elhelyezett öblös fejtési akna közel 7 m mély volt s így még létrát 
reméltünk lebocsájthatni. Es a most nyomban megindított mentőakció közben 
nemcsak a felőr, hanem különösen a bánya előtti külfejtésben foglalatoskodó- 
alőr és két bányamunkás oly derekas munkát végeztek, amely akármely job
ban berendezett nagyobb bányavállalat bányászszemélyzetének is dicséretére 
vált volna. Derék románjaink ugyanis a mentőeszközöket, egy 5l/2 m-es nehéz, 
létrát, egy 10—12 m-es erős kötelet, sublimátot és kötőszert a bánya főtele
pének épületéből erdőn és egy kisebb hegyháton keresztül mondhatni futó
lépésben teremtettek elő. A létrát gyorsan lebocsájtottuk és utána eresztettük 
a hurokvégű kötelet is, melynek segítségével lebukott társunkat félig kapasz
kodva, félig húzva ismét feljuttattuk a táró szintjére.

Esése különben még elég szerencsésnek volt mondható, amennyiben a 
jobb felső combján egy kb. tenyérnyi zúzódáson és egy csontig érő, erősen 
vérző homlokseben kívül más komolyabb baja nem történt. Bekötvén homlo
kát, Czakó M. támogatásával haza felé útnak indítottam Gyalárra, ahol a. 
kincstári orvosnál kezeltetésre jelentkezett, aki homloksebét több öltéssel be
varrta. Végre illő módon megköszönve a derék bányamunkásoknak a vészes
percekben ügyesen és fürgén nyújtott segedelmet, magam is távoztam e hely
ről, hálát adva a gondviselésnek, hogy fiatal társunk életét majdnem a csodá
val határos módon megoltalmazta. Megjelentettem végre az egész esetet és az 
el nem kerített akna ügyét az illető magánbányatársaság igazgatóságának is, 
de minő eredménnyel, nem tudom, mivel jelentésemre választ nem kaptam. 
Maros iMRÉt pedig sérülései majdnem egy hétig megakadályozták a rendes, 
geológiai felvétel részvételében.

Azok a képződmények, amelyek Gyalár vidékének geológiai alko
tásában résztvesznek, következők:

A) Kristályos palák (Böceh János csoportosítása szerint).
1. Az ú. n. II. csoport kristályos palái: orthogneisz, csillámpala,, 

amphibolitok stb.
2. Az ú. n. III. csoport kristályos palái, ú. m. phyllit, chloritpala, 

amphibolitok, márványbetelepülések stb.
B) Üledékes kőzetek.

3. Paleozói dolomitos mészkő.
4. Felsőkrétakorú szárazföldi képződmények, ú. m. porphyrittufa.
5. Pliocénkorú kavics.

5^



6 0 Dl SCHAFARZIK FERENC (3)

C) Eruptiós kőzetek.
6. Porphyrit.
7. Bazalt.

A) K r is tá ly o s  p a lá k .

Egyelőre még a régi nomenklatúra és beosztás szerint nevezem 
meg a területemen előforduló kristályos palákat. Ezeket a kőzeteket 
feltüntette előttem már H auer F .1 átnézeti nagy térképén és dr. N opcsa 
F erenc1 2 báró az e vidéket tárgyaló munkájához csatolt térképén. Utóbbi 
két csoportot különböztet meg Mrazec után, t. i. egy alsót (Böckh II. 
csoportját) és egy felsőt (Böckh III. csop.). Az alsót a Marmara-hágótól 
É-ra rajzolja be egészen a Macskáspatak völgyéig és Alsó-Nyiresfalváig, 
az innen tovább É-ra következő kristályos palaterületeket pedig mind a 
felső csoporthoz utalja. Bejárásomnál azonban kitűnt az, hogy az ő 
alsó csoportja nem végződik Nyiresfalvánál, hanem egy átlag 3—4 km 
széles vonulatban folytatódik tovább, még pedig Ny—K-i csapással egé
szen a lap széléig. Ebbe a vonulatba beleesnek a legjellegzetesebb sze
mes orthogneiszok, amelyek az alsó-nyiresfalvi Prezsbeárok és a hosdói 
Pareu Coman között, tehát mintegy 10 km hosszúságban s átlag másfél 
km széles övben jelentkeznek. Eruptiós természetében kételkedni alig 
lehet és ennélfogva ez a gneisz mint préselt porphyros szövetű grárntit 
is felfogható. Porphyrossá e kőzetet az orthoklas nagy karlsbadi ikrei 
teszik, amelyek (010) lapjaik szerint néha tenyérnagyságúak. E kőzet 
analóg előfordulásait főleg a versed várhegy szemes gneiszában, továbbá 
Ptomániában a román geológusok Cozia gneiszábán találjuk meg.

Ezen orthogneiszhoz hozzácsatlakoznak az alsócsoport egyéb typu- 
sos palás kőzetei, úgy mint az egy és kétcsillámú csillámpala gránáttal, 
staurolith-tal és turmalinnal, többi között igen szép feltárásokban Top- 
licától D-re a Csernaszorosban, valamint Királybányától D-re a Valea 
Bogsilorban is. Előfordulnak továbbá e zónában amphibolitok és am- 
phibolgneiszok, továbbá temérdek pegmatitos intrusio, lencse és telep- 
telér. Ennek az egész rétegcsoportnak a diilése igen meredek, néha füg
gőleges, legtöbbször azonban meredeken D-felé irányuló.

Úgy a déli szélén, mint pedig É felé jól megkülönböztethető mó
don válik azután el ez a csoport a felső csoport p hyllitjeitői, sericites 
és chloritos paláitól és amphibolitjaitól. Jellemzi ezt a phyllites cso-

1 F r. Ritter v. H aüer : Übersichtskarte dér östr. ung. Monarchie 1:57,600. 
Wien 1873.

2 Dr. Nopcsa F erenc báró : A Gyulafehérvár, Déva, Ruszkabánya és a romá
niai határ közé eső vidék geológiája. M. kir. Földt. Int. Évk. XIY. köt. 1905.
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portot továbbá .még a kristályos mészkő-telepek szabályos fellépése is. 
A kristályos mészkő fehér szemcsés márványszalagok képében kiséri a 
mesztákoni phyllithátat köröskörül annak szélén, mindenütt a csillámom 
gneiszcsoport határához közel, és ép úgy előfordulnak e márványszala
gok a gyalári phyllitterületen is, főleg annak déli szélén hosszúra el
nyúló vonalakon, de azonfelül a phyllitterület belsejében is rövidebb- 
hosszabb lencsék alakjában.

Úgy az orthogneisz és a csillámos palák csoportjának kőzetei, mint 
pedig a phyllitcsoport palái Ny—K-i csapást mutatnak és e mellett a 
D felé való dülés az, mely általánosságban uralkodónak mondható. Ezen 
izoklinalis rétegsorozatba a Nyiresfalva—hosdói orthogneisz intrudáltnak 
látszik, a gránátos csillámpalának a vele érintkezésben lévő csoportja 
pedig tőle átalakítottnak. Ez utóbbi körülmény még valószínűbbnek 
tűnik fel, hogy ha azt a sok pegmatit telért és lencsét is figyelembe 
vesszük, mely a gránátos csillámpala rétegcsoportban található. De még 
a csillámpala rétegcsoporton kivül is találunk gránitos magmától szár
mazó teléreket és intrusiókat, bár kevésbbé sűrűn és tömegre nézve is 
szerényebb kiadásban. Ilyenek pl. azok az aplü és pegmalű telérek, me
lyek a gyalári sericites phyllifcben, a siderit-limonitos tömzsöt körülzáró 
alapkőzetben is fellépnek.

Ha mindezeket a viszonyokat szem előtt tartjuk, akkor e kétféle 
palacsoport kölcsönös geológiai korára nézve oly eredményre jutunk, 
mely az eddigi régebbi hitünkkel merőben ellentétes. Már egy előbbi 
alkalommal is rámutathattam arra,1 hogy a gránitlakkolitok és az álta
luk előidézett érintkezéstől származott átalakulási jelenségek szükség
képen fiatalabbak, mint az őket környező alaphegység. Beigazoltnak 
vehető fiatalabb kora még a gyalári phyllitcsoporttal szemben is, 
amennyiben itt nemcsak a phyllitek, hanem a bennük előforduló mészkő
betelepülések is nagymérvű átalakulásoknak voltak kitéve. A mészkövek 
anyaga ugyanis mindenütt fehér szemcsés márványnyá kristályosodott át, 
amely helyenkint olyan tetszetős, hogy több ponton márványbánya nyi
tásra csábította a vállalkozókat. így történt ez Eekettyefalván, Bunillán 
és Alun község határában. Kivált e két utóbb említett községben tör
téntek behatóbb kutatások és érdekesebb feltárások, amelyek azonban 
sajnos, végeredményben a különben kifogástalanul aprószemű és feher 
színű márvány padozottságát sőt palásságát is kiderítették, amiért is 
megmunkálhatása nem minden irányban egyenlő. Az a gránitit, mely

1 Schafarzik F erenc : Az aldunai Vaskapu-hegység geológiai viszonyainak 
és történetének rövid vázlata. Kül. lény. a Földt. Közlöny XXXIII. kötetéből. Bpesty 
1903 p. 3—4.
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Nyiresfalva—Hosdó táján szálban látható, a mélyben mindenesetre na
gyobb kiterjedésű tömegekkel függ össze, amelyeket azonban a felszínen 
phyllitráncok eltakarnak. Kihatását azonban ez a mélyen fekvő lakkolit 
igen szembeötlő módon nyilvánította ott, ahol mélyebbre ható repedé
sek vagy vetődések erre alkalmat nyújtottak. Ilyeneken törhettek azután 
fel a gránit irruptiót követő időben azok a vashydrokarbonátos források, 
ametyek a phyllitcsoportban foglalt mészkőtelepeket metasomatikusan 
sideritté átalakították, ami a gyalári bányákban, a Vádudobrihoz közel
g ő  Grunyuluj bányában, valamint Kuszkicán is megfigyelhető.

B) Ü le d é k e s  k ő ze tek .

Ha a phyllitek gyalári vonulatától É-felé a Nadráb és a govasdiai 
patakok völgyei felé haladunk, akkor pusztán csak dolo7nitos mészkőre 
akadunk, mely a phyllitképződmény fedőjéül szolgál. Színe a szürkésbe 
hajló fehér, ritkábban sötétszürke, szövete finom szemcsés, vegyileg 
több-kevesebb Mg COs-ot tartalmazó, és a légbeliek behatása alatt gyak
ran dolomitosán széjjelhulló. E kőzetet nemcsak a gyalári fennsíktól 
lehúzódó árkokban, hanem különösen a govasdiai völgyben a govasdiai 
bányavasút vonala mentén látjuk szépen feltárva, sok helyütt phyllites 
agyagpalával váltakozva. Ezek a pala közfekvetek azonban nem annyira 
csillámosak és különösen nem annyira quarctartalmúak, mint az igazi 
phyllitek.

E mészkőkomplexus rétegei Ny—K-i csapással tűnnek ki és emel
lett hullámosán gyűrődöttek. Ráncai a fekvőjükben található phyllittel 
ogyütt a ráncnyergeket és teknőket alkotják és különösen Gyalár és 
Govasdia közt, főleg a régi közlekedési út mentén egy É-felé átbukta
tott ránccal veszik kezdetűket.

Régebben Stur D., majd újabban H alaváts Gyula e mészkövet 
phyllites padokkal való váltakozása miatt réginek, előbbi kristályos 
mésznek,1 utóbbi devonkorú üledéknek tekintette. Dr. Nopcsa F erenc 
báró azonban idézett munkájában e mészkövet élesen elkülöníti a phyl- 
litektől és bihari előfordulásokhoz hasonlítva triaszkorúaknak veszi azt. 
Én magam Lunkány és Pojén határában találkoztam ezzel a dolomitos 
mészkővel először, ahol az phyllites agyagpala és lydiai quarcitpalák 
társaságában lép fel és az alaphegységgel együtt felgyűrődött. Legutóbb 
G-yalár körül is szoros tektonikai összefüggésben lévőnek találtam e 
mészkövet a phyllites alaphegységgel és beigazoltnak látom Halaváts 
GrYULÁnak abbeli közlését, miszerint ez a mészkő különösen a bázis

1 V. ö. még F r. Ritter v. H atjer : Geologie Wien, 1878 p. 222.
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felé phyllites agyagpalákkal váltakozik, habár nem hallgatható el, hogy 
legalább Govasdia körül a dolomitos mészkő mélyebb részeiben föllépő 
phyllites agyagpala betelepülések kőzettanilag eltérnek a mészkő fekü- 
jét alkotó phyllitektől, amennyiben, miként már említettem, nem any- 
nyira csillámosak és nem annyira quarcdúsak, mint amazok. Ilyen phyl
lites betelepülések különben még Telek mellett is találhatók, minél
fogva a br. Nopcsa—LóczY-féle (4-dik számú) ábra ebben a tekintetben 
némi kiegészítésre szőrűk

Ellenben e két képződménynek együtt ráncosodása mellett nekem 
is feltűnt, hogy a phyllit általában gyűröttebb, mint a mészkő, hogy 
tehát ennélfogva a phyllitnek régibb gyűrődéséről és azután a phyllit 
és a kezdetben discordansan reátelepült mészkő későbbi együttes gyűrő
déséről lehet szó.

A térképező geológus helyzete mindenesetre igen kényes ebben az 
esetben, amennyiben nekem sem sikerült paleontologiai bizonyítékokra 
akadnom.

Kiváló figyelmet érdemel azonban az a körülmény, hogy úgy a 
gyalári tömzs mészkővé, valamint a Mihálybányáé és különösen a Mi- 
hálybánya és a nadrági bányatársulat Iberivölgyi bányája közé eső 
mészkővonulat nem a phyllitcsoport rendes fehér kristályos, márvány
szerű mészköve, hanem finomszemű szürkés dolomitos m é s zk ő amely
nek metasomatikus átalakulása sideritté számos ponton megfigyelhető. 
Ez a mészkő mind a két helyen lefelé hegyesen kivékonyodó synklina- 
list tölt ki, mely a gyűrődött phyllit egy vetődéses ráncteknőjének felel 
meg. E ráncok közti synklinalis vetődésén szállott azután fel a vas- 
hydrocarbonatos solutió, a dolomitos mészkő sideritesedését okozva és 
ugyancsak e synklinalis tengelye vonalán következtek be bizonyos ap- 
litos injekciók is, amelyek nemcsak a siderit testet kisérő mellékkőzetbe, 
t. i. a sericites palába intrudáltak, mint azt a nadrágiak kornyeti altá- 
rójában, továbbá a gyalári Bánffy-üreg1 Il dik szintjén megfigyelhettük, 
hanem helyenkint még a siderit közé is, azt e helyeken magnetittá á t
változtatva (Graenzenstein-táró).

Ebből a körülményből tehát, hogy a dolomitos mészkő metasoma
tikus elváltozását a gránit postvulkáni hatásával és a belőle kirajzó 
aplitos injekciókkal lehet kapcsolatba hozni, az következik, hogy magá
nak a gránitnak fiatalabbnak kell lenni, mint a dolomitos mészkőnek.

1 Tudomásom szerint a Bánffy-üregben m int első Weinschenk E. müncheni 
egyetemi tanár fedezte fel az aplitot mintegy nyolc év előtt, de fölemlíti B rúnó 
Baumgártel is: Dér Erzberg bei Hüttenburg in Kárnten. Jahrbuch d. k. k. geol. 
R.-Anst. LII. p. 243.
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Fiatal gránitot azonban a délmagyarországi hegységebben eddigelé még 
nem ismerünk, amennyiben kitörésének kora mindenütt, ahol ezek a 
viszonyok tanulmányozhatók voltak, oly régi, hogy görgetett törmeléke 
már a kulm és még inkább a perm korú üledékek képzésénél is részt- 
vehetett.

Ezek a vonatkozások tehát a szóbanforgó mészkőnek inkább ópa- 
leozóos korára látszanak utalni.

A felső kréta-korba tartozó danien emelet kontinentális lerakó
dásai az ezen alkalommal bejárt területemen csak annak D-i széléu, 
Rekettyefalvától K-re, Kiscsula határában lépnek fel. Poligén összetételű 
durva kavicslerakódások ezek, melyek az alaphegység kristályos paláira 
reátelepedtek ; többé*kevésbbé tiszta agglomerátos porphyrit tufarétegek 
növelték azután tovább ezen emelet réfcegcsoportját. Közben még igen 
élénk vöröses szinű finom tufarétegek és lencsék fordulnak elő, ame
lyek több helyen saurius-csontokat tartalmaznak. A terület fölvételét 
voltaképen csakis a danien határáig eszközöltem, mivel az itt kezdődő 
és messze K-i és DK-i irányban elterülő nagy danien terület tüzetes 
átkutatása, különösen az itt található sauriusokra való tekintettel már 
K adió Ottokár kir. geológusnak volt feladata. Én itt e helyen csak azt 
jegyzem még fel, hogy ezek az alaphegység teknőit kitöltő danien- 
kavicsok és agglomerátumok tektonikai mozgásokból kifolyólag szintén 
intenziv dinamikai erőknek lehettek kitéve, amit abból vélek felismer
hetni, hogy a poligén kavicsban nem egyszer kettétörött, egymásfelé 
elcsúszott és utóbb ismét összecementezett kavicsszemeket figyelhet
tem meg.

Gyalár vidékén fiatalabb másod és harmadkori lerakódások hiány
zanak s a phyllit-terület magaslatain, egyes kiszélesedő gerincein csu
pán csak egy pliocén, illetve esetleg pleisztocén korú folyó kavics
lerakódásaival találkozunk. Ilyen kavicsterraszokra akadunk a Plopi 
fennsíkon, a Ptetyisora és Nabráb völgyek közt 762—769 m magasság
ban. Durva quarckavicsból álló telepek ezek, amelyek azután Gyalártól 
DNy-ra 759 m. magasságban ismét felbukkannak. Utolsó nyomát ennek 
a folyóvízi lerakódásoak Gyalártól messze K felé, egészen a 25,000-es 
lap szélén találtam, a Muntele lat és a Yertopu pontokon, még 
pedig itt 660 és 620 m. magasságban, amiből e kavicsot szállító folyó 
víz K felé való esése világosan kitetszik. Hasonló kavicstakaró foszlá
nyokat találtam annak idején Nadrág környékén, valamint továbbá külö
nösen Pojén körül is.

A Pojána Piuszka déli lejtőin nincsenek ilyen kavicslerakódások, 
de általában hiányzanak is a szélesebb fensíkszerű hegyhátak. Ha vol
tak is még ilyenek a pleisztocén elején hegységünk déli oldalán, úgy
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ezeket az itt erősebben működött erosio már rég éles, keskeny gerin
cekké tagolta, amelyeken az egykori kavicstakarók már nem állhatták 
meg. Ebből arra következtethetünk, hogy a Pojána Ruszka déli oldala 
jobban emelkedett, mint az északi.

C) E ru p tió s  kőzetek .

Eruptiós kőzetekben területünk általában véve szegény. Külön nem 
számítva ide a már az előbbiben tárgyalt eruptív jellegű orthogneiszo- 
kat, pusztán csak két fiatalabb eruptiós kőzetet sorolhatunk fel, még 
pedig a porphyritet és a bazaltot.

A porphyrit a danien porphyrittufás területén lép fel két keskeny 
dyke alakjában, amelyek egyike Kiscsula, a másika pedig Stey és Pojén 
között fordul elő. Sűrű barnás felsites alapanyagból csakis plagioklaso- 
kat látunk kiválva. Kiscsula közelében egynéhány tömbjét le is fejtet
ték házépítési célokból. A kiscsulai dyke, mely 2 m. vastagság mellett 
néhány száz méter hosszú EENy-DDK-i csapású. Könnyű reáakadni, 
ha a Mesteacanu árok torkolatában levő házcsoport legészakibb házától 
K-i irányban néhány lépésre a lejtőn fölmegyünk.

A pojéni út közelében levő dyke NyDNy-KÉK-i irányú, de ez nem 
követhető a Pojéni völgy bal oldalán, a Ciciora lejtőjén fölfelé oly 
összefüggő vonulatban, mint az előbbi.

Az eruptiós porphyrithez csatlakoznak azután az agglomerátos 
porphyrittufák, melyek többé-kevésbbé tisztán porphyrit rapillikből álla
nak. Ezeknek összetartása sokszor laza, helyenkint azonban mégis oly 
nagy, hogy padjaiból építőköveket is lehetett faragni, így pl. felhasz
nálták e kőzetet a Stej és Demsus között újonnan épült híd alapozá
sához is.

A másik eruptiós kőzet: a bazalt, csak egészen szórványosan, egyet
len egy sziklacsoport alakjában fordul elő a Királybányától DNy-ra, 
illetve Karpénytől Ny-ra eső Mosor nevű házcsoport mellett kb. 760 m. 
magasságban. Ez a sziklahalmaz nyilván egy eruptió kocsányának felel 
meg és helyzete a phyllit-csoport szélén, az itt fellépő kristályos mészkő
szalag vonalában nagyon jelentős, amennyiben azt a feltevésünket lá t
szik megerősíteni, hogy a phyllit-csoport az orthogneisz-csillámpala- 
csoporttal vetődésen érintkezik. Maga a kőzet olivintartalmú plagioklas 
bazalt. Korára vonatkozólag semmiféle következtetést nem kockáztatha
tunk, de valószínű, hogy eruptiója egybeesik azoknak a bazaltokéval, 
amelyek elszórtan Lesnyek körül a Maros völgyében találhatók.

*

A m. kir. Földtani Intézet Évijelentése. Í908. o
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Kedves kötelességemnek tartom végre, hogy B uczek J ózsef úrnak, 
a vajdahunyadi állami vasgyár főnökének, valamint Csák Gusztáv, m. 
kir. bányamérnök úrnak, mint a gyalári vasbányák üzemvezetőjének, 
továbbá Milosevics M ilos és Arthur uraknak, ruszkabáoyai vashámor 
tulajdonosoknak és kincstári szénszállítóknak, úgyszintén R itter Károly 
m. kir. erdőtanácsos úrnak Orsován és S cholcz Gyula, társulati erdő
mester úrnak Ruszkabányán, valamint B uday László királybánya-toplicai 
körjegyző úrnak ezen a helyen is hálás köszönetét mondjak mindazért 
a szíves támogatásért, amelyben engemet és két társamat a geológiai 
felvétel tartama közben részesíteni szíveskedtek.


