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(Ehhez az I-sö tábla.)

Dr. S z a b ó  J ó z s e f  tanár úr szíves volt behatóbb megvizsgálás végett 
azon kőzetpeldányokat nekem átadni, melyekben az általa a magyarhoni 

földtani társulat lSSIi febr. 7-ón tartott szakülésében bemutatott Nummulites 
Willcoxi, H e i l p r i n  fordul elő ,1 és melyet H e i l p r i n  A n g e l o  az «On the 
Occurence of Nummulitic dc[>osits in Florida und the Association of Nummu
lites wilh a Fresh-Wüter Fauna» czimű értekezésében írt le.'2 Az általam 

véghezvitt vizsgálatnak eredménye a következő:
A megvizsgált lloridai kőzetben két nummulit-faj fordul elő. Az egyik 

faj a Nummulites Willcoxi, H e i l p r i n ;  a másik fajt újnak tartom és 

H e i l p r i n  tiszteletére, kinek a nummulitok Amerikában való előfordulá

sának az első biztos kimutatását köszönjük, Nummulites Heilprin i-nek 

nevezem el.
A Nummulites Willcoxi, H e i l p r i n  (I. ábra) nagyobb alakú mint a 

Nummulites lleilprini  11. sp. és a kanyarulatok csatornájának szélessége gyor
sabban is növekedik, mint az élőbbemnél. A í millimeternyi átmérőjű 

példányok, ha a tisztán kivehető kezdő kamarát az első kanyarulatnak tekint
jük, 0 V2 kanyarulatból állanak. A lerajzolt példányon a kamarák száma a 

következő: a

1 Földtani Közlöny 1SS3. 83 1.
2 rrocoeilings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 1882;  

18U— 1!)3 1.
3 H e i l p r i n  az utolsó kanyarulatban a kamarák számát 35— 15-re teszi. Annyi 

kamarát az általam megvizsgált példáuyok egyikében sem találtam.

Földtani Közlöny, XVI. köt. 1886. !<),/.
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Az 1 -hö kanyarulatban a kamarák száma 1
2-ik »> » » 5 

:t-ik » v » K l
1-ik » » » 1 7
5-ik » » » 24.

Ezen faj igen közel á l l  a Nummulites Tonrnoucri, d k  l a  II\RPt;-hoz 

(De la Harpe : Description des nummulites de Biarritz. Bulletin de la société 

de Borda á Dax. 1-riie année p. I1:> pl. I. íig 1— 7. De la I la rp e: Etudes 

des nummulites de la ttuisse. Mémoires de société paheontologique suisse. 
Vol. X. 1 S8;’>. p. I (i() pl. VI.) A lerajzolt, a Nagy- Komcsi vidékén előforduló 

Nummulites ////rrm^/w-rétegekböl való es 5 millimeternyi átmérőjű példá
nyon (III. ábra) a kanyarulatok száma f>.

Az l-s<"> kanyarulatban a kamarák száma 1
2-ik » » » 7
3-ik » » » 1«5
4-ik » » » 1 7  

f)-ik » » » 2 1
6-ik » » » 2<>.

Ha tekintetbe veszsziik, hogy a kamarák száma valamennyi nummulit- 

fajnál bizonyos határok között mozog, könnyen felismerhetjük a nagy meg

egyezést, mélyet a Nummulites Willcoxi es a Nnmmulilcs Tounioucri a 

kamarák számára nezve mutatnak. Különben e két nummulitfaj alakjára es 

a válaszfalak hajlottsága- s görbültségére nézve is annyira megegyeznek egy
mással, hogy azokat alig lehet egymástól megkülönböztetni. Váljon azok 

ugyanazon egy fajba egyesítendök-e, annak eldönteset H e i l p r i n  tanártól 
várhatjuk, kinek nagyobb mennyiségű anyag áll rendelkezésére.

A Nnmmulilcs Willcoxi némi hasonlatosságot a Nnmmulilcs elegáns
/

(Saw)-hoz is mutat (De la Ilarpe, Etudes des nummulites de la Kuisse, p.
I 75. pl. VII. lig. 12— 215) ; de ettől leginkább az aránylag sokkal kisebb kezdő 

kamara és a kamarák csekélyebb száma által különbözik. A lerajzolt példá
nyon (IV. ábra) a kamarák száma a következő:

Az I -ső kanyarulatban a kamarák száma 1
2-ik » » » 7
M-ik » » » I X
1-ik » » » 28.

A floridai kőzetben előforduló második nummulit-fajnál — Nummulites 

IlcUfniui (II. <t, h, i ábra), melyet uj fajnak tartok, a csatorna szélessége 

csak lassan növekedik és ennélfogva egyenlő átmerő mellett csaknem kétszer
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annyi kanyarulattal bír, mint a Nummulites Willcoxi. Ezen faj sokkal 
kisebb alakkal is bir. A kamarák száma a lerajzolt példányokon a következő:

a) b) c)
átmérő 1*5 m!m átmérő 1‘25 mlm  átmérő 1*25 '" /«

a kanyarulatok, a kamarák a kanyarulatok, a kamarák a kanyarulatok, a kamarák
száma száma száma

1 1  1 1  1 1
2 5 2 7 2 7
3 15 3 17 3 Ki
4 IS 4 21 4 20

A floridai nummulitkőzetböl H e i l p r i n  még egy orbitoidot is hoz fel. 
Ezen alak belső szerkezetére nézve lényegesen eltér az orbitoidok-étól. 
Ugyanis valamennyi orbitoidnál a kamarák derékszögű négyszögeket képez
nek ; a floridai példányokon pedig a kamarák kerekdeden dülényalakúak és 

jobbra-balra futó ívszerű sorokban vannak elhelyezve, a mint ezt az orbituli- 
tesnél találjuk és ennélfogva H e i l p r i n  fajíú' orbitnlit esnek is tartom.

Az előbbiekben felsorolt foraminiferákon kívül a floridai kőzetben igen 

nagy mennyiségben másféle foraminiferák is fordulnak elő. Az összezúzott 

kőzetben találtam Hclerostetfiná-i, (JuiiKjueloculiná-t és Tinaporus-l.
A vékony csiszolatok pedig azt mutatják, hogy a floridai nummulit- 

kőzet alkotásában a fentebb említett nagyobb alakú foraminiferákon kívül 
különböző nemekhez tartozó parányi foraminiferák tetemesen részt vesznek, 
mint például Pleeanium, Gaudryava ?, Textilen in, Bolirina, Globiycrina, 
Tnincatulina, Ilofalia stb. s ennélfogva ezen kőzetet tengeri, még pedig 
0-harmadkpri képződményűnok kellene tartanunk. Ezen föltevés ellen azon

ban azon körülmény szól, hogy a kérdéses kőzetben H e i l p r i n  szerint jelen
kori puliánvfajok is előfordulnak. Ha tehát a nummulitok, mint ezt H e i l p r i n  

előadja, az ismeretes lelethelyeken nem eredeti fekvő helyükön fordulnak elő, 
hanem oda bemosattak; akkor azt kell mondanunk, hogy nemcsak a num 
mulitok, hanem az egész kőzetanyag, melyben azok előfordulnak, oda 

bevitetett.

A TÁBLA MAGYARÁZATA.

1. N u m m uli te s  W i l l c o x i , H e i l p r i n , Florida. Felha.sított példány 13-szorosau nagyítva.
2. Numm ulites  H c i lp r in i , H a n t k e n , n. sp. Florida, a, finom csiszolat; b és c

lelhasított példányok 20-szorosan nagyítva.
3. Numm ulites  Tonnmucri,  dk  la H a r p k , Nagy-Kovácsi, Pestm. Fiuom csiszolat,

Ki-szorosán nagyítva.
4. N um m ulite s  elegáns Soiv., C u i s k , Francziaország. Felliasítottpéldány 13-szorosan

nagyítva.
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Dr. P rim ic s  G y ör gy -íő I.

(Elöailatott a magy. Füldt. Társ. lSSf*. februárius :»-áu tartott szakiilósén.)

(Ehhez a II-ilik tábla.)

L apo s -hegységnek a Királyhágó  hegylánczának azon északkeleti részét 
nevezik, mely az 1447 m. magas G ultin és az 181-2 m. magas ( 'ziblcs közt 

terül el. E hegység iránya általában dk.-ény.-i, cs Erdély-Marmaros közt 
határt alkotó gerinczet képez. Közép magassága a katonai specziális térkép 

adatai szerint a vízválasztóba eső 18 legmagasabb csúcs magasságából kiszá
mítva, 1'. >45 méter. Igen szakgatott hegység, magasabb vagy alacsonyabba 

többnyire erdővel borított meredek kúpok csoportozatából áll, melyeket a 

gerinczből eredő, rendetlen irányú hegyi patakok sűrűn szeldelnek át.
Az erdélyi oldal vízdús patakjai szintén e hegységben, az 1 :»'*() m. 

magas J árátikon alól eredő Lápos folyóba ömlenek. A marmarosi oldal 
patakjai pedig vizökkel az Iza folyót növesztik.

E hegység zömét a kárpáti homokkövek alkotják, melyek azonban szá
mos helyen; de kiválóan a hegyvonulat két végén, fiatal eruptív kőzeteknek 

hatalmas tömegeivel vannak felszaggatva. Egy pár helyen a kárpáti homok
kövek közé aptvehusokat tartalmazó szaruköves mészkövek és vöröses már- 
gák vannak betelepülve; számos helyen pedig kárpáti homokkőre telepűlten, 
lithothamniumban bővelkedő nummulitos mészkőfoltok találhatók.

Habár a kárpáti homokkövekben kövületeket nem találtam, mindazon
által telepiilésök, petrografiai jellemök s kiválóan az aptychusos és nummu
litos mészkövekhez való viszonyuk alapján, köztük két eltérő korú réteg- 
csoport különböztethető meg. Ezek szerint a kárpáti homokkő mélyebb 

rétegei; a pados és középszemű homokkövek, a sötét színű agyagos, homokos, 
palák stb. nagy valószínűséggel a krétához számíthatók: mig a felsőbb réte
gek : a középszemű sárgás, csillámos és kouglomeratos homokkövek stb. 
hihetőleg eoczénkoruak.

A kárpáti homokkő alsó csoportjának márgás rétegei néhány helyen, 

nevezetesen a ílotunda aljában, Oláh-Láposbánya  felső részében és a lia tiz  

Volyáíii  patak forrása környékén, hihetőleg az andezitek behatása következ
tében, nagy mértekben el vannak quarczitosodva.

Nem hagyhatom említés nélkül a Lapos-hegység azon homokköveit, a 

melyek l a ralik és Szclha csúcsok környéken, több ponton, magasan kiálló 

s dolomithoz hasonló kopasz szilieket alkotnak. E homokkövek legtöbbször
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nagyon el vannak változva; rhyolith-quarczitszertiek s hihetőleg a szomszédos 
andezit kitörése alkalmával torlódtak kiálló sziklákká. A Szermetest festői 
sziklacsoportja, a Fiatra Czinkului, Fiatra Korbulni sth. mind ily homok
kövekből vannak fölépítve.

A trachitos kőzetek, melyek főleg a pyroxén-andezitek csoportjába 
valók, a Lápos-hegységben három egymástól lényegesen különböző typuszban 
fordulnak e lő ; mely typuszok gyanítliatólag külön-külön eruptiók folytán 
keletkeztek. A Guttin-hegy kőzetének szintén saját typusza van.

A Lápos-hegység eruptiv kőzeteinek kitörése koráról közelebbi adatok 
ez idő szerint még hiányzanak ugyan; de aránylag fiatal korukról tanúskodik 
az, hogy kivétel nélkül a kárpáti homokkövön törtek keresztül, vagy benne 
teléreket alkotnak. Több helyen, nevezetesen a Szekujon és a Kis-Hugyinon, 
az észlelhető, hogy az eruptiói kúpnak csak az egyik oldala bukkan ki a 
fiatal kárpáti homokkő-takaró alól; a másik oldalát és tetejét a fölnyomott 
kárpáti homokkő leple borítja. A Czibles és Brán kúpjainak nyergeiben, több 
helyen, a kárpáti homokkő-takaróból kiszakított és magasra fölemelt quar- 
czitos homokkő-rögök találhatók. Mindezek azt bizonyítják, hogy a Tjápos- 
liegység eruptív kőzetei, a kárpáti homokkő felső rétegeinek lerakódása után, 
hihetőleg jó későn, törtek fel.

Közelebbi adatokat csak a Gattin hypersztén-augit-andozitjére vonat
kozólag találunk dr. H o f m a n n  K á r o l y  egy értekezésében. * Szerinte a Guttin 
kőzete mediterrán-korú, mert tu fiájában a G 7////w-hegység szélén, mediter
rán-korú kövületek találhatók.

A különböző typu szí teli andezitek különböző geográfiái csoportokban 
fordulnak elő, s e csoportok a következők :

I. Az Oláh-Láposbánya-kapniki csoport.

Hypers ztén-auí/it-andezitek. Az oláhláposbánya-hipniki csoport (vagy 
rövidebben, a Lápos-hegység után, láfiosi typusz) összes andezitjeinek jellemző 
sajátsága a sötét szín és a tömör szüret. Lz, úgy látszik, állandó jellege egy 
nagymérvű kitörés kőzeteinek s annyira változatlan, hogy bennök igen nagy 
távolságokban is alig található némi eltérés. E typuszlioz tartozó andezitek
kel ezen kívül gyakran találkozunk még a ] ikorlat-GuttinAiegységhen, a 
Hargita mentén, és az erdélyi Frczkegységben stb.

A láposi typusz csoportjának andezitjei üde, normádis állapotban és 
elváltozott zöldköves módosulatban találhatók. A nagyobb tömegek kőzete 
általában üde, míg a teléreké többnyire zöldköves. A zöldköves módosulat
ban lévő telérkőzetek, mint a nagyobb tömegek nyúlványai, szinbeli- és

Ásványtani közlemények a Vihorlat-Guttin trachit hegységének keleti részé
ből. Földtani Közlöny II. k. 1871
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némi belalkati különbségek mellett kiválóan abban térnek el az üde kőze
tektől, hogy bennök a pyroxén részben vagy egészen elváltozott.

A z üde kőzetek színe mindig sötétbarna, néha majdnem fekete, ritkán 

kissé szürkés. Többnyire annyira egyöntetű tömörek, hogy alapanyagukban 

a parányi földpátocskák csak csillogás után ismerhetők fe l; ritkábban kissé 

porfirosak és ilyenkor a fehéres vagy szürkés földpát-léczek és pyroxén- 

kristálykák jól felismerhetők. Puszta szemre némely példányban a földpát-; 
másikban meg a pyroxén-kristálykák nagyobbak s így túlsúlyban látszanak 
lenni. Törésük egyenetlen, vagy egyenetlenül kagylós és csak a félig szaru

köveseken észlelhető jó kagylós törés. Idegen kőzetzárván}T e kőzetekben 

alig v a n ; csak egyszer találtam egy Szekujról való példányban borsónngy- 

ságú szemcsés quarcz-darabkát.

A zöldköves módosulatban lévő kőzetek szövetre nézve hasonlók az 

üdékhez; de színük többnyire zöldes szürke vág}' piszkos zöldes barna és ren
desen kisebb-nagyobl) mennyiségijen apró pyrit-szemcsék is láthatók bennök.

E csoport kőzeteinek mikroszkopos tanulmányozását 20 különböző pon
ton gyűjtött anyagon végeztem. Az átvizsgált példányok a következő andezit- 

tömegekből valók : Várát ik, Szelha, J ’rislop, Plesla, Neteda, Magura, Csőri, 
Rotzir, Rotunda, Sibilla, Sátra , Azsicza, Unnkás, Czizma  és Valtin ; továbbá 

a marmarosi Veratik Rupturi felőli oldalából, az O.-Láposbányai telér- 
kőzetekből és Kapuik  é. oldaláról.

Az üde kőzetek fekete; vagy sötétbarna alapanyaga mikroszkóp alatt 
általában szürkésnek látszik. Alkotásában víztiszta polarizáló mikrolithek, 

apoláris üvegrészecskék és fekete opák szemcsék szerepelnek. Az apoláris 

üvegrészecskék es a mikrolithok majdnem mindig egyenlő arányban látha
tók ; ez utóbbiak néha jó nagyok, s föld páthoz hasonló viselkedésitek és 

folyásos szövetre emlékeztetően elhelyezkedvék.
A zöld köves módosulatban lévők, de kiválóan a telérek kőzeteinek zöl

des szürke alapanyaga mikroszkóp alatt legtöbbször egészen kristályosnak 

mutatkozik: néha apró kristályos szemcsés, máskor foltonkint polarizáló és 

oly benyomást gyakorol, mintha valaminő kristályító folyadékkal volna 

átivódva; különben gyakoriak benne zöld, chloritos mállási termények és 

fekete opák szemcsék.
A teljesen üde és a zöldkövesség különböző fokozatában lévő kőzetek 

alapanyagának összehasonlító vizsgálatakor meggyőződtem, hogy az alap
anyag átkristályosodása a zöldkövesség (‘lőrehaladásának fokozataival bizo
nyos mértékig arányosan lépést tart; de egy bizonyos fokon túl, melynél a 

kőzet bomlani kezd, a kristályos alapanyagban is sok fekete opák szemcse és 

apoláris zöldes, vagy barna bomlási termény jelenik meg.
A vulkáni működés azon utóhatásai tehát, melyek a kőzetek pyroxén- 

jének anyagát átváltoztatták, egyúttal a kőzetek alapanyagának üveges álla
potban lévő részecskéit is átváltoztatták. A merev üveges állapotban lévő
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anyag tömecseinek kötelékeit meglazítva, lehetővé te tték ; hogy azok a kris
tályosodás törvényei szerint elhelyezkedjenek.

Úgy az üde, mint a zöldköves kőzetek alapanyagában egyaránt a követ
kező ásványok láthatók kiválva: plagioklasz, hypersztcn, augit és magnetit; 
nagyon gyéren biotit nyomaira is akadtam. Ezen a kőzet eredeti alkatrészeihez 
tartozó ásványokon kivül, a zöldköves andezitekben elég gyakori az epidot, 
apatit, calcit és a quarez mint a kőzet zöldkövesedése folytán képződött 
ásványok. Természetes, hogy a teljes zöldköves módosulatu andezitek pyroxén- 
ásványai igen elváltoztak; eredeti természetöktől annyira eltérnek s elvál
tozott amphibolhoz hasonlóan pleochroosak lettek, hogy ezen állapotukban 
csak az elváltozás fokozatainak tüzetes megfigyelése mellett ismerhetők fel.

Az üde kőzetekben a plagioklasz, hypersztén és augit legtöbbször körül
belül egyenlő arányban van kiválva, csakhogy a pyroxénnek kristályai rende
sen nagyobbak a földpátokéinál. A két pyroxén közül a hypersztén többször 
van túlsúlyban mint az aug it; sőt néha ez utóbbit teljesen ki is szorítja, mint 
ez többek közt a Várátik és a Neteda hegyek példányaiban eszlelhető. Ezek
nek alapanyagában csak plagioklasz és hyperszten látható; tehát tiszta hyper
sztén-andezitek. Ily kőzetfaj azonban e typusz andezitjei közt fel nem állítható; 
mert tapasztalás szerint a hypersztén-andezitek a hypersthén-augit-andezitek 
tömegében csak mintegy kiválásokat alkotnak. Az említett helyeken a tiszta 
hypersztén-andezitek tőszomszédságában augit-tíivtiilmu andezitek is talál
hatók. Eddigi észleleteim szerint a tiszta hypersztén-andezitek sokkal tömö
rebbek, mint a hypersztén-augit-andezitek s majdnem egyöntetűek.

Az említett kőzetalkotó és az alapanyagban nagyobb kristálykákban 
kiválott ásványok közül a / lagioklasz, mely apró léczalakú vagy nagyobb 
táblaszerii egyes kristálykákban vagy kristálycsoportokban van kiválva, csak 
ritkán teljesen víztiszta; mert majdnem kivétel nélkül tömérdek parányi 
folyadék és nagyobb alapanyag-részecskét tartalmaz, a melyektől szürkéssé 
vagy feltűnő héjassá válik. A nagyobb folyadék-zárványok majdnem mind
egyikénei gázbuborekok is tűnnek fel. Ezeken kivül, elég gyakoriak a plagio- 
klászban hypersztén- és ««////-szemcsék is. Néha a földpát egy-egy nagyobb 
hypersztén kristályka körül képződött ki, mint ez kiválóan jól a Fehérpatak 
(O.-Láposbánya felett) telérkőzetéből készült csiszolatban látható (1. ábra). 
Orthoszkopban e földpátok többnyire kevésikrü plagioklaszoknak mutatkoz
nak. A telér-kőzetek földpátjai dr. Kocn A. SzABó-féle lángkisérleti meg
határozása szerint andezin s labradorit közt ingadoznak. Az üde kőzetek 
földpátja saját meghatározásom szerint labradorit s bytoivnit felé hajlónak 
mutatkozott.

A hypersztén rendesen az augithoz hasonló nagyságú, rövid oszlopos 
kristálykákban fordul elő; de a kisebb kristálykák sokszor léczalakuvá van
nak megnyúlva. Hosszmetszetei (2. 3. 4. ábra) szymmetriájok miatt az augit- 
tól könnyen megkülönböztethetők; úgy szintén harántmetszetei után is;
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melyek mindig kisebb-nagyobb mértékben tompított, sokszor a négyzethez 
közeledő derekszegletü négyszögek. (7. S. ábra.) Mindezen metszetekből a 
hypersztén kristályalakjára is következtethetünk; a melyen a következő ala
kok láthatók kifejlödv l* l ^oPoo, ooPoc, oeP  ̂ DlP es ritkán oP. Néha zónás 
szerkezetűek is láthatók (4. ábra).

A kisebb, léczalakuan megnyúlt hypersztén kristálykák sokszor meg 
vannak görbülve, a mit egy a Guttin déli aljából, Kapuik  mellől gyűjtött 
kőzet mikroszkopos készítményében láttam.

E kőzetek hyperszténje általában rosszul, az a nyitnál pedig sokkal 
rosszabbul hasadónak látszik; mi által ettől észrevehetően eltér.

Mikroszkóp alatt, közönséges fényben, a hypersztén testszinbe hajló szür
késnek látszik s az augittól színre alig különbözik; de sarkított fényben, ortho- 
szkopban a kettő közti különbség lényeges: a hypersztén ugyanis pleochroos 
és párhuzamos állásban sötétedik e l ; mig az augit nem pleochroos s az elsö- 
tetedese ferde állásban áll be. A pleocliroosság a hyperszténnél szembetűnő: 
n főtengely irányában mindig zöldes szürkés, az a tengelylyel párhuzamos 
állásban sárgásba hajló cörhenyes szürke; a b tengelylyel testszinü.

Zárvány gyanánt a hyperszténben gyakori a maynetit és ritkán szürkés 
fehér szemcsék.

A hypersztén igen gyakran augit magja gyanánt szerepel. Csiszolataim- 
ban számos oly hossz- és harántmetszet található, a melyeknek közepe hyper
sztén ; de a különböző szélességű kerete augit (5. 6. 1). ábra).

Az augit aránylag szabályosan kiképződött kristályai egyenkint vagy 
csoportokban, néha földpáttal vagy hyperszténnel keverve fordulnak elő. A 
teljesen üde augit majdnem színtelen; de ha kissé változni kezd, akkor 
belsejében vagy a szélén zöld, cliloritos anyag jelenik meg. Az üde augit 
szymnietriás metszetein a fény kialvás 30—40° közt áll be. Maynetit - 
zárvány nagyon közönséges az augitban.

Zónás növekedés és különféle ikerösszenövés gyakori e kőzetek augit- 
jainál, sőt néha mind a kettő egy és ugyanazon augit kristályon is észlelhető. 
Egy llupturi nevű (Glód mellett Marmaros) helyről való kőzet vékony csiszo
latál >an egy szokatlan ikerösszenövésü augit-kristály harántmetszetén egyúttal 
kitűnő zónás növekedés is észlelhető; ennél az a meglepő, hogy a zónák a 
legcsekélyebb megháborgatás nélkül az ikersiko.i át a kristály oldallapjai
val párhuzamosan folytatódnak, mint ez a 10. ábrán szemlélhető.

Többször észlelhető, hogy az augit plagioklaszhoz hasonlóan, számos 
vékony ikerlemezből van alkotva s ilyenkor nagy mértékben emlékeztet a 
diallagra. Ily kristályokat (11., 12. ábra) találtam a Hot und a tetejéről való 
(‘8 (>.-1jdftosbanya telerkőzetében.

A maynetit különböző nagyságú szabálytalan szemekben elég bőven 
található; de úgy látszik, hogy a kőzet zöldkövességével arányosan szaporo
dik, ha ugyan a nagyobb fekete opák szemeket magnetituek tartjuk.
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Az augit a hyperszténnel igen gyakran csoportban található; máskor 
egymáson keresztül (10. lí>. ábra) vagy egymással párhuzamosan vannak 
összenőve. Néha a hypnsztéiűwz íoldpát tapad vagy pedig a hypwszlén körül 
földpát rakódott le (18. ábra.). Mind ezek közt azonban legérdekesebbek a 
hyperszténnek az auyitba nőtt vagy az auyittal párhuzamosan összenőtt esetei.

Az auyitba benőtt vagy az auyitba zárt hypersztének közt legérdeke
sebb pedig az az eset, midőn több párhuzamosan összenőtt r/wr//í-kristály 
mindegyikében egy-egy hypersztén van bezárva, a mint ez a 0. ábrán látható.

A V árú tik-hegy egy fekete, üde andezitjében találtam két léczalaku 
hypersztént három hasonló alakú auyittal szorosan egy kristálylyá összenőve. 
Mind a két pyroxén üde s igy közönséges fényben is a hypersztén az a nyit tói 
dichroosság tekintetében is megkülönböztethető: de élessé válik a különbség 
orthoszkop alatt a sarkított fényben; midőn a hypersztén parallel állásban 
elsötétedik, az auyit pedig nem (15. ábra.).

A  zöldköves hypersztén-anyit-andeziteknél a zöldkövesség, mint rövi
den említettem, kiválóan abban nyilvánúl; hogy az eredeti üde kőzet «alap
anyaga kisebb-nagyobb mértékben átkristályosodik, hogy pyroxén-ásványai 
a zöldkövesség fokozatához mérten átváltoznak, es hogy a kőzet vasvegyü- 
letei többnyire vaskénegekké alakúinak át. A földpát kisebb-nagyobb mérték
ben való elkaolinosodásaszintén gyakran észlelhető a zöldköves andezitekben; 
de ez inkább a mállás, mint a zöldkövesedés következményének tartható. 
Petrografiai szempontból legfontosabb a hypersztén és az auyit átalakulása.

A hypersztén tapasztalás szerint sokkal hamarabb és sokkal könnyeb
ben változik át, mint az auyit. A különben egészen üde kőzetekben sokszor 
észlelhető, hogy a teljesen üde földpát és auyit mellett a hypersztén már kezd 
átváltozni zöldes finom rostos anyagba és viszont a teljes zöld kövességben 
lévő kőzeteknek pyroxén elváltozást terményében még egészen üde auyit - 
részecskék találhatók. A hfipersztén ép úgy, mint az auyit, ha teljesen átala- 
kúl, zöldes vagy kékes zöldes, finom rostos szerkezetűvé válik; és ha az elvál
tozás még előbbre halad, a kékes szín kezd halaványodni s végre a talkhoz 
hasonló szürkés fehér lesz vagy pedig anyagának egy részét, leggyakrabban 
a szénsavas mész pótolja ki.

Az elváltozás mind a két pyroxénnél leginkább a széleken vagy a hasa
dások és repedéseik mentében, ritkán a kristály belsejében indúlhat meg 
(14. 17. ábra.). Az elváltozás úgy kezdődik, hogy a kristály egyes részein a 
főtengelylyel párhuzamos irányban sűrűn, linóm hasadások jelennek meg, 
melyek közt az üde anyag előbb elhomályosodik, később pedig megzöldtil.

A teljesen elváltozott hypersztén és auyit mikroszkóp alatt egyszerű 
fényben, abban is különböznek egymástól; hogy a hypersztén elváltozási ter
ménye rostosabb!), mint az auyité.

Mint ismeretes, a hypersztén rendesen bastitba; az auyit pedig chloritba 
változhatik el. És .valóban e két elváltozási termény közt orthoszkopban lénye-

Földtani Közlöny. XVI. köt. 1886. ] J
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ges különbségek észlelhetők, nevezetesen az, hogy elváltozott állapotban is a 
két pyroxén nem adta fel teljesen a jellemét. A bastit feltűnően pleochroos, 
a főtengely irányában hagymazöld, a melléktengelyek irányában sárgás zöldes 
s ha nem halmazos polarizatiójú, az elsötétedés rendesen párhuzamos állásban 
áll b e ; az a nyit elváltozási terményének, a chloritos anyagnak pleochroossága 
nem oly feltűnő s mindig ferde állásban sötétedik el. Mindezekből a hyper- 
sztén és az auyit fokozatos elváltozásának megfigyelése folytán győződtem 
meg. A két pyroxén elváltozási terményének optikai viselkedését ismerve, a 
már teljes zöldkövességben levő andezitek pyroxénjét illetőleg eldönthetjük, 
hogy azok eredetileg auyit-, vagy hypersztén-auyit-andezitek voltak.

Az Oláh-Laposbanya vidékén telérekben előforduló zöldköves andezitek 
az előbb mondottak alapján kétségtelenül eredetileg mind hypei'sztén-auyit- 
andezitek voltak; nem pedig amfibol-andezitek vagy amfibol-augit-andezi- 
tek, mint a miknek ez ideig tartattak.

A hypersztén-aiiyit-andezitek ásványainak a magmából való kiválási 
sorrendjét illetőleg kétségtelen, hogy a hypersztén sokkal előbb vállott ki, 
mint az auyit ; továbbá, hogy az auyit nagyobb része előbb képződött, mint 
a földpát, a mint azt a zárványokból nagy valószínűséggel következtetni 
lehet. A hypersztén az auyitba bezárva gyakran található, de viszont soha; az 
auyit gyakori a földpátban ; de & földpát  az augitban a legnagyobb ritkasá
gok közé tartozik.

II. A Czibles csoport kőzetei.

A tágabb értelemben vett Czibles csoport összes kőzetei, ide számítva a 
Kis-Huyyinét is, kisebb-nagyobb mértékben zöldkövesek; bennök a pyrit 
nagyon közönséges, némely példányokban szokatlan bőven fordul elő.

E csoport kőzeteinél nem észlelhető az a szín- és szövetbeli egyöntetű
ség, a mely a láposi typusz hypersztén-auyit-andezitjeit oly annyira jellemzi. 
Ezek s kiválóan a Czibles és Brán kúpjainak kőzetei színben és szövetben, 
valamint elegyrészeikre nézve is annyira eltérnek nemcsak e láposi typusz 
kőzeteitől; hanem az összes erdélyi trachitos kőzetektől is, úgy bog}’ ezekre 
jogosan lehet alkalmazni a czibles-közet elnevezést. Az Arcser csúcs kőzete
pedig lényegesen különbözik a cziblesitől, valamint a Czibles környékén elő-

f . . * 
forduló más kőzetektől is. Úgy petrografiai mint geologiai szempontból a
tágabb értelemben vett Czibles csoport kőzetei közt 3 alcsoport vehető fel,
mely csoportok nagy valószínűséggel külön vulkáni eruptio folytán jöttek létre.

így megkülönböztethetők:

1. < j  Czibles és Brán tömegének kőzetei.

Pyroxén-andczitek. Ezek az alkotó ásványok tekintetében hasonlók 
ugyan, de szövetük nagyon különböző. Ugyanis a Czibles és Brán kőzetei
nek egy része teljesen kristályos; a másik része pedig granitoportíros.
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A  kristályos szövetnek színe kissé ibolyásba hajló piszkos barna. Közép 
kristályos szemcsés szövetűek és nagyon hasonlítanak némely Montokhoz. 
Puszta szemre főleg egy zöldes barna, lemezes szerkezetű pyroxén-ásxány és 
üde szürke földpát keverékének látszanak.

Vannak oly szöveti változatok is, a melyek a granitos és a granitopor- 
firos szövetűek közt átmeneti kapcsot képeznek. Ezek főleg az említett 
zöldesbarna, lemezes pyroxénből állanak; melynek jókora kristálykái közt 
vörhenyesbe hajló, piszkos szürke, jobbára földpátból álló alapanyag látható. 
Ezen alapanyagot a csapadékok könnyen feloldhatják, minek következtében 
gyakran találhatunk oly kőzetlapokat, melyeknek felszínén az alapanyag jó 
mélyre kimállott és a lap az elmállásnak jobban ellenálló zöldes pyroxénnd  
van elborítva olyformán, mintha az ott felnőve képződött volna ki.

A  granitoporfirosak zöldes szürkésszínűek; de néha sárgásak vagy 
vörhenyesek. Alapanyaguk zöldes szürkés és apró kristályos-szemcsés. Az 
alapanyagban nagyobb kristályokban csupán a földpát borsó-nagyságú szür
késfehér, néha sárgás vagy vörhenyes kristályokban van kiválva; körülbelül 
egyenlő mennyiségben az alapanyaggal. A földpát szine egyúttal a kőzet 
színezetére is befolyással van. A pyroxén puszta szemmel alig felismerhető; 
de a pyrit  jókora szemekben bőven található.

E kőzet földpátja a légbeliek behatása következtében nagyon könnyen 
kilúgoztatik s e miatt a kőzet szivacsszerű sejtessé válik. Ily sejtes likacsos 
darabok a Brán délnyugati oldalán, közel a csúcshoz és a csúcsnál is bőven 
hevernek.

A granitoporfiros szövetű kőzetek túlsúlyban vannak s főleg a hegyek 
tetején találhatók.

A Czibles délnyugoti tövénél, egy keskeny hegy bordán, vastag telér látható 
eoczén kárpáti homokkőben, mely északkelet felé, az Arcser csúcs irányába csap. 
E telér kőzete szürkés fehér, kristályos szövetű s kissé rhyolithosnak látszó ; 
sűrűn van behintve pyrittel. Puszta szemmel még jó üde földpát-kristálykák 
és lialavány zöldes, selyemfényű finom leveles pyroxén látható benne. Úgy 
a pyrit  bő előfordulása, mint a pyroxénnek elszíntelenedésig való átalakulása 
e kőzetnek nagymérvű zöldkövesedése mellett tanúskodnak.

Dr. T sc h e r m a k  G. tanár * a Czibles kőzeteitpyroxén-andeziteknek tartja 
s miután a leveles rostos uralitos ásvány eredetijét nem sikerült közelebbről 
meghatároznom; én is csak az általános pyroxén-andezitek elnevezést alkal
mazom reájok.

Mindezen különböző szövetű kőzetek ásványos alkat tekintetében és 
kiválóan a leveles pyroxénes ásvány jellemző előfordulására nézve mikroszkóp 
alatt teljesen azonos ásványos alkatúaknak mutatkoznak. Mindnyájan kristá-

* O. V o l k n e r  : Andesit von Czibles im Guttiner Gebirge im nördlichen Sieben
bürgen. T s c h e r m a k  : Mineral. Mitth. IV. l!d. p. 261.
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lyosak. Alkotásukban, mint eredeti ásványok főleg a földpát, a lemezes ros
tos, urálitos pyroxén, a hypersztén majdnem mindig bastitos állapotban, az 
auyit és a maynetit szerepelnek; ezeken kívül mint utólagosan képződött 
ásványok elég gyakoriak bennök : a pyrit, epidot, harmatit, apatit és a quarez. 
Mindezen ásványok közül, szokatlan átalakulásánál és leveles rostos szöve
ténél fogva kétségkívül a legérdekesebb az amplnbolos ásvány vagy az 
uralitos pyroxén.

k  földpát mikroszkóp alatt legtöbbször még egészen üde; többnyire 
kékes vagy szürkés szinű, tömérdek mennyiségű folyadékzárványa miatt. 
A parányi folyadékrészecskéken kívül igen gyakoriak benne még ápol ár 
barna magmarészecskék és kékes szürkés jókora gömbölyödött pyroxén szem
csék ; ez utóbbiak bősége miatt sarkított fényben gyakran tarkának látszik. 
A telérkőzet földpátjában még jól kiképződött p y r i t-kristálykák is fölismer
hetek. Orthoszkopalattsokikrű plagioklasznak mutatkozik; mely dr. K och A. 
lángkiserleti meghatározása szerint vagy labradorit, vagy andezitbe hajló 
labradorit ;* újabb meghatározás szerint is annak bizonyult.

A hyjtersztén üde állapotban csak nagyon ritkán található és csak a 
granitoporfiros szövetű változatokban; mindig a bastitban vagy bastit töme
gek közt fordul olt") egyes szabálytalan rögökben s ép oly sziliben és pleochro- 
ossággal, mint a láposi typusz üde kőzeteiben.

A bastit sárgás zöldes, aggregatosan polarizáló tömegeinek a hypersztén- 
rögökkel való társas előfordulása is a mellett tanúskodik, hogy a bastit itt is 
a hypersztén átalakulásából jött létre. Minthogy a bastit oly minőségben, 
mint a láposi typusz zöldköveiben, bőven fordul elő e kőzetekben; következ
tethetünk, hogy bennök a hypersztén eredetileg tekintélyes szerepet játszott.

Az auyit ('?) üde állapotban aránylag ritkán s inkább a kristályos szövetű 
változatokban található. Rendesen nagyobbacska szabálytalan kristályokban 
fordul elő. I de állapotban majdnem víztiszta; két irányban kitünően hasad — 
a fő tengely irányában és erre ferdén — nem pleochroos: elég gyakoriak benne 
barna leniezkealakú interpozitiok és opák szemek; sokszor félig vagy egészen 
zöldes pleochroos chloritszerű anyagba van átváltozva. Orthoszkop alatt élénk 
pótszinekben pompázik : extinctiója magas: a főtengelyével párhuzamosan 
menő hasadási irányokkal parallel beállítva a különböző metszetek 38°—47° 
közt sötétednek el. Ezen ásvány barna lemezalakú interpozitióinál, kitűnő 
hasadásánál és a földpáthoz hasonló szintelenségénel fogva eltér a vulkáni 
kőzetekben ismeretes közönséges auyittól s emlékeztet a diallayra.

Az urálit, a Czibles és a línín  tömegét alkotó kőzetek foasviínya egy 
zöldes barna, lemezes-rostos ásvány, mely vagy rövid, vagy hosszú léczalaku 
kristályokban fordul elő, melyek nincsenek teljesen kikepződve. Tetőző ala-

])r. Kom A. : A CziM^s és Olálilápos vidéke zöldkö-andeszjtek új petrogra- 
pliiai vizsgálata. Földtani Közlöny X. k. 1SSU. p. l ‘ÍN.
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kok sohasem láthatók rajtok. Ezen ásvány kristályai csiszolatokban egyenet
len bemélyedö, beöblösödő s bemetszett szélüek s többnyire rojtos végűek, 
világos zöld, zöldesbarna színűek; a főtengelylyel párhuzamosan menő finom 
rostos szerkezetűek és pleochroosak, a főtengely irányában rendesen kékes 
zöldesek, a melléktengelyek irányában sárgás vagy zöldes szürkék vagy 
sárgás barnák. Gyakoriak a főtengelylyel parallel összenőtt ikrek. Ez ásvány 
már nincs eredeti üde állapotban.

A Czibles tetejéről való példányokban ezen zöld, rostos ásványban ritkán 
eredeti, üde, dohánybarna rögeit is lehet találni, melyek eredeti színök árnya
lataiban észrevehetően pleochroosok, teljes színelnyelés nélkül.

Az egyes kristályok az ikerrováttal vagy az egyes rostokkal párhuzamo
san beállítva az elsötétedés 8— 10° között állott be a különböző metszeteknél.

Azonban mind ezek mellett sem tudtam kétségtelenül eldönteni, hogy 
itt tulajdonképen mily eredeti ásványnyal van dolgom, azért dr. R o se n b u sc h  

heidelbergi tanár ismert szakismeretéhez és szívességéhez fordultam felvilá
gosításért, ki a Czibles kőzetére és a kérdéses ásványra vonatkozólag szíves 
volt a következőkről értesíteni: «Das Mineral in Schliff 4 vom Czibles-Berg 
ist ein Amphibol-Mineral, welches uralitisch aus einem Pyroxen hervorgegan
gen ist. Das Präparat 5 vom Czibles enthält einen fast farblosen Augit mit 
deutlicher Zwillingsbildung nach oopoo  und oP gleicher Zeit; ob dieses zum 
Diallag zu rechnen sei, vermag ich nicht zu sagen. Der Schliff enthält keine 
Querschnitte, um die Spaltbarkeit zu zeugen. Ausserdem kommt offenbar ein 
Bastit vor, der wohl aus rhombischem Pyroxen entstanden ist. An dem frag
lichen Mineral im Handstück vom Czibles-Berge habe ich folgendes beobach
tet : Ich konnte nirgends ein Spaltblättchen zu brauchbaren Winkelmessungen 
erhalten. Die Spaltungsblättchen löschen zum Theil parallel aus und müssen 
also nach jo J  >oo abgespalten sein. Dann tritt in der Mittellinie des Gesichts
feldes schief eine Bissectrix mit negativem Charakter a u s ; theils löschen die 
Spaltflächen 12° schief gegen die Fasern und Prismenaxe aus. Auch hier 
liegt die Axenebene parallel der Prismenaxe, die Bissectrix tritt nicht auf 
den Mittellinien des Gesichtsfeldes aus, sondern seitlich schief und hat 
gleichfalls negativen Charakter. Demnach dürfte das Mineral ein Amphibol 
sein, welches aus einem orthopinakoidal spaltenden Pyroxen entstanden ist. 
Auch der Pleochroismus c >  a spricht für diese Deutung. Ausser dem erhalte 
ich vereinzelte Spaltblättchen, auf denen senkrecht eine negative Bissectrix 
austritt. Die sind immer sehr weich und scheinen Bastit zu sein. . .» Ez idő 
szerint tehát teljes biztonsággal még el nem dönthető, hogy a kérdéses ura- 
litos amtibol, mely pyroxén átalakulásából jött létre és erre határozott 
feleletet csak akkor lehetne adni, ha sikerülne, a mi kétséges, oly anyagra 
szert tenni, a melyben a kérdéses ásvány még eredeti üde állapotában van.

A telér kőzete, a mely — mint említettem — igen nagy fokú zöldkövesség
ben van, abban tér el némileg a Czibh’S tömegenek kőzeteitől, hogy az urálit



is benne sokkal jobban van elváltozva, mint az előbbeniekben; továbbá, hogy 
többnyire quarez társaságában sokszor láthatók benne mikroszkóp alatt finom 
tüalakú kristálycsoportok. E csoportok egyes tűs, zöldes vagy víztiszta, 
sokszor czafatos szélű (fuarczban benőtt kristálykái; rendesen ferde állásban 
sötétednék el. Dr. K och  A n t a l  említést tett a Czibles-kőzct (juarczában 

található amiantröl * s nagyon hihető , hogy e tűcskék is amianthoz 
tartoznak.

•í. A z  A rcser (Arceru,) kőzete.

Bastit-augit-andezitek. Az Arcser oro- és geografiiai tekintetben, a 
tulajdonképeni Czibles tömegének a harmadik csúcsa; de geologiailag minden 
valószínűség szerint külön kitörés folytán keletkezett. Kőzete szembeszökően 
különbözik a Czibles és Brán  kőzetétől, úgy szövetben mint ásványos össze
tételben.

Az Arcser sziklás csúcsának kőzete sötét barnaszinü  és porfiros. Sötét
barna, egészen egyneműnek látszó, tömör, bő alapanyagában főleg borsó 
nagyságú, többnyire gyantaszínű, néha kissé zöldesszürke üde földpátok 
és a földpátoknál sokkal gyérebben és kisebb, barna pyroxén kristályok 
vannak kiválva. A földpát sötét színezete miatt a porfiros szövet e kőze
teknél nem oly szembetűnő, mint a milyen valóban.

Az alapanyag mikroszkóp alatt többnyire sötétbarnának s egyöntetűnek 
mutatkozik és főleg apolár üvegből áll, melyben sok, fehéres polarizáló 
szemcse v an ; nehány, kissé mállásnak indult kőzet szürke alapanyagában 
túlsúlyban vannak a polarizáló szemcsék és ilyenkor az alapanyag folton- 
kint vörhenyesbarna festő anyaggal van tarkázva. Ezen jellemző alapanyag
ban aránylag nagy kristályokban láthatók kiválva: a földpát, augit és a 
bastit. A földpát a bastittal majdnem egyenlő arányban; az augit pedig 
alárendelten fordul elő.

A földpát ü d e , sokikrü plagioklasznak mutatkozik; igen sok alap
anyag-részecske van benne, melyek leginkább az ikerlemezkék mentében 
rakodtak le és ezek idézik elő a földpát gyantaszerű színét. A Szabó-fele láng- 
kisérleti meghatározás szerint labradorit és andezin közt áll.

Az augit üde állapotban gyérén látható s többnyire szabálytalan 
szemekben fordul elő, melyeken orthoszkop alatt gyakran ikerösszenövés is 
észlelhető. Néha fehéres, hihetőleg földpátszemcsék láthatók benne bezárva.

A bastit zöldes szürke, finom rostos és jellemzően pleochroos jó nagy 
kristálymetszetekben bőven található a különböző készítményekben és 
mindig parallel állásban sötétedik el. Ha a bastit elváltozása tovább halad, 
a színe vörhenyes barmivá változik s belsejét szerpentinszerü hálózat hatja
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Dk. K och  A n t a l , 1. c. p. 148.
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át, melynek sejtszerű köreiben calcit-foltok jelennek m eg; ekkor már nem 
pleochroos, de a sarkított fényre is alig reagál.

Igaz ugyan, hogy hypersztén t eredeti üde állapotban e kőzetekben 
nem észleltem; de kétségtelen, hogy a bastit itt is a hypersztén átalakulásá
ból keletkezett, miről a bastit optikai viselkedésén kívül az is tanúskodik, 
hogy sokszor az üde auyittal szorosan össze van nőve. Néha az üde augit- 
ban bastit-foltok észlelhetők, melyek sarkított fényben azonnal felismerhe
tők, hogy nem az augit átalakulásából jöttek létre; máskor meg a bastit mind 
a két oldalához üde az^íí-kristályok vannak nőve, a mint ez a 18. ábrán 
is látható.

3. A  Czibles közelebbi környékének kőzetei.

Zöldköves hypersztén-augit-andezitek. A tulajdonképeni Czibles-tömeg 
közel környékén számos helyen fordulnak elő oly andezitek, melyek úgy a 
Czibles, mint az Arcser kőzetének typuszától, kiválóan szövet tekintetében 
nagyon eltérnek. Ily kőzetek találhatók a Palcinis gerinczén több helyen; 
a Stedzsiori, Gropii és Kis-Hugyin  csúcsain és ezek közti gerinczeken stb.

Mind e kőzetek általában egymáshoz hasonlók; többé-kevésbbé zöld
köves módosulatban vannak és pyritet tartalmaznak. Színök zöldes szürke 
vagy zöldes barna ; szövetük vagy apró szemcsésnek vagy tömörnek látszik 
8 e tekintetben szemre a tömör dioritokhoz nagyon hasonlítanak. Ásványos 
alkat s némileg szövet tekintetében is közelítenek a láposi typusz zöldköves 
módosulatához. Puszta szemmel a pyriten kívül csak szürkés fehéres földpát 
szemcsék és zöldes szürkés alapanyag-részecskék különböztethetők meg 
bennök.

Mikroszkóp alatt jól látható, hogy e kőzetekben jócskán alapanyag is 
van, a mely azonban a zöldkövesség különböző fokozatainak megfelelően 
többé-kevésbbé kristályos s ehhez mérten az augit és a hypersztén csak 
nagyon ritkán észlelhető még üde állapotban. A földpát általában még 
meglehetősen ü d e ; de a két pyroxén a legtöbb példányban teljesen át van 
alakulva.

Az említett ásványokon kívül, t. i. a plagioklászon, az augit on és a 
hyperszténen, azaz e két utóbbmak elváltozási terményén, a chloriton és a 
bastiton kívül, elég gyakran láthatók még e kőzetekben apró lemezkékben 
a biotit, epidot-szemcsék, apatit-tűk és qua /'^-foltocskák, mely ásványok 
közül csupán a biotit tartható a kőzet eredeti alkatrészének.

ín. A Nagy «Hugyin kőzete.

Orthoklasz-trachit. A Nagy-Hugyin  1612 m. magas, boglyaalakú külön 
álló kúpja, mely Czibles északnyugati oldalán, tőle nehány kilométernyire, 
a kárpáti homokkőből emelkedik ki, egy szürkés fehér színű, kissé likacsos
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kőzetből áll, mely kőzet a hegy minden részén meglehetős mállott állapot
ban van s a híjperszten-amiit-andezitekncl korosabbnak látszik.

E kőzet homokkőszerű linóm szemcsés alapanyagában puszta szem
mel csillogó leheres földpát-kristálykák és fekete, csillogó még üde biotit- 

lemezkék láthatók. Volt meg e kőzetben egy nagyobb kristályokban kiváltott 
barna ásvány is, hihetőleg amfiuol; de ez annyira elmállott már, hogy 
helyen többnyire csak rozsda-foltok láthatók. Nagyon gyérén előfordulnak 
meg e kőzetben felig elváltozott //mWíí/-szemesék is, a melyeknek az alap
anyagba való beágyazása arra enged következtetni, hogy nem utólagos 
képződmények.

A N.-llt«niin  kőzetéhez hasonló szürkés fehér kőzet található az 
Jrc'NcT északi hibánál, a hol vékony táblái halmazokban hevernek a felüle
ten. Ez azonban sokkal mállottabb, kaolinosabb a hmpjincnál s alapanyaga 
tömörebb. Benne kaolinos földpát-kristálykákon kívül gyéren egészen elvál
tozott zöldes szürke, chloritos rostos amfibol-kristálykák is felismerhetők. 
E kőzet mikroszkóp alatt is nagyon kaolinosnak mutatkozik.

A N . - / huji/in kőzetének alapanyaga mikroszkóp alatt kristályosnak s 
főleg földpátból állónak látszik; azonban sokszor foltonkint chloritos anyag
gal és rozsdával van festve. Benne nagyobb kristálykákban a földpát es 
biotit látható kiválva s ezeken kívül apró szemcsékben kevés quarez és 
magnetit is; az egykori amfibol (!  > helyén pedig vagy üregek vagy rozsdás 
opaeit tömegek láthatók.

A földpát  mikroszkóp alatt is elég üdének és tisztának mutatkozik; a 

metszetek nagyobb része orthoszkop alatt egyszínű vagy kettős iker és csak 

az apróbb leczalakúakon volt észlelhető a többszörös ikerösszenövés, s így a 

földpát nagyobb részt- optikailag orthoklasznak tartható. A Dr. SzABó-fele 

lángkiserleti meghatározásnál is pert hit és loxoklasz közt ingadozónak m u

tatkozott.

A biotit, mely csiszolatban többnyire apró töredékeknek mutatkozik, 
egeszen üde. A quarez apró szemesei a kőzet eredeti alkatrészének látsza
nak. A magnetit elég nagy, szabálytalan szemesei es apró opaeit-tömegek 
bőven észlelhetők.

IV. A Guttin tömegének kőzete.

I[ypcrsztén-aufjit-biotit-frndrzit. A Guttin nagy területű sziklás hegy 
tömege egy apró szemcsésnek hitszó, galambszürke vagy még világosabb 
szürke, trachitos szövetű, likacsos, érdes törésü kőzetből van; melyben 
puszta szemmel kivehető a földpát, biotit es pijroxen. A földpát gyakran 
sárgás feher kaolinos zománczczal van bevonva, a pyroxén a földpáttal 
átszólag egyenlő mennyiségben van kiválva. Az alapanyag nagyobb likacsai

nak a fala sárgás szürkés, igen apró tridfiniit kristálykák sűrű csoportjaival 
van bevonva, és ezek oly aprók es linóinak, hogy csak mikroszkóp alatt
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ismerhetők fel. Dr. H o fm a n n  K á r o l y  * azonban krystallografiailag meg
határozható jó nagy fnY///mí7-kristálykákat is talált e közét egyes lesza
kadt tömbjeiben.

Mikroszkóp alatt e kőzetek alapanyaga főleg földpát-mikrolithek, apolár 
szürke üveganyag és gyér augit- és hypersztén-szemcsék keverékéből levőnek 
látszik, melyben nagyobb kristályokban a makroszkoposan is látható ásvá
nyok vannak kiválva. Mikroszkóp alatt azonban kétségtelenül megállapít
ható az is, miszerint a pyroxénnek mind két faja, a hypersztén és az augit 
majdnem egyenlő arányban járul e kőzet alkotásához.

Mindezen ásványok közt a fö ld p á t  van a legnagyobb kristályokban 
kiválva. Ez többnyire üde és víztiszta, de gyakran igen sok alapanyag
részecskét és barna opák szemcsét tartalmaz és ilyenkor piszkos szürke 
szinti. Az egyes metszeteken gyakran észlelhető a zónás szerkezet; a legtöbb 
számos ikerlemezből álló plagioklasznak mutatkozik. Zárványokul augit- és 
hypersztcn-szemcsék, apatit-tucskck  és gyéren magnet//-kristálykák is elő
jöhetnek benne. E földpátok Dr. H o f m a n n  K. szerint ** a SzABó-féle meg
határozása alapján a labradorit-sorba tartoznak; továbbá savak által könnyen 
felbontatnak s az oldat calciumot és nátriumot tartalmaz.

A z augit világos zöldes szürke; többnyire szabálytalanul kiképzödött 
kristályokban fordul elő, egyenkint vagy csoportokban. Ez utóbbi esetben 
gyakran hypersztén-kristályokkal, és jó ángy magnetit-szamok társaságában 
is látható, liitkán zónás szerkezetű, s gyakran ikerösszenövésü; néha 
plagioklaszhoz hasonlóan sok ikerlemezből áll. Zárványokul előjönnek benne 
gyakran magnetit-szemcsék ; gyérebben apatit-tűcskék és folyadék-zárványok 
néha gázbuborékkal.

A hypersztén vékony csiszolatokban általában testszínünek látszik, 
s az augit hoz hasonló nagy kristályokban fordul elő. A nagyobb kris
tályok rövid oszloposak; a kisebbek inkább léczalakúak. A hypersztén 

közönséges fényben az augit túl csak színezetében és abban tér el némileg, 
hogy ritkán észlelhetők rajta oly világos hasadási irányok, mint az augit- 

n á l ; de pleochroosságánál és extinctiójánál fogva határozottan megkü
lönböztethető. A hyperszténben is előfordulnak zárványok gyanánt mag
netit- szemek, gömbölyödött szürke szemcsék és folyadék részecskék néha 
libellával. A guttini kőzet hyperszténje mindenben hasonló a láposi kőzet- 
typusz hyper szt énjéhez.

A  biotit üde és egészen szétbomlott állapotban fordul elő, de az üdék 
is legtöbbször o/Maí-kéreggel vannak körülvéve. Az egészen szétbomlott 
kristály metszetében apolár barna anyag, magnetit-szemek, apatit és epidot- 

szerü szemcsék láthatók. Az ép biotitban gyakori a magnetit és az apatit.

* Dr. H o fm a n n  K á r o l y ,  1. c. 71. 1.
Dr. H o fm a n n  K á r o l y ,  1. c.
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A magnetit önállóan is jókora nagy kristálykákban gyakori e kőze
tekben.

Dr. H o fm a n n  K. a  Guttin k ö z e lé b ő l  amßbolt i s  e m l í t  *; é n  k ő z e t-  

p é ld á n y a im b a n  é s  c s is z o la ta im b a n  amfibolt n e m  é s z le l t e m  ; h ih e tő le g  azért ,  

m e r t  p é ld á n y a im  m in d  a  Guttin le g m a g a s a b b  c sú c sa ir ó l  v a ló k .

A Guttin déli aljában, közel Kapuikhoz, a láposi typusz fekete tömör 
hypersztén-augit andesitje is előfordul telérben. Ez annyiban érdekes, mert 
itt ugyanazon kőzetnemnek két typusza egymás mellett észlelhető s így a 
kettőnek viszonylagos korára is következtethetünk. A tömör telér kőzete, 
minden valószínűség szerint fiatalabbnak látszik a guttini typusznál. —

Végül kedves kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy e dolgozatom 
létrejöttét a m. k. Földtani Intézet nagyérdemű igazgatója, B ö c k h  J á n o s  

osztálytanácsos úr lekötelező szívességének köszönhetem; ki vezetése alatt 
álló intézetében a munkálkodáshoz szükseges helyiséget és eszközöket r e n 

delkezésemre bocsátani szives volt.

A TÁBhA MAGYARÁZATA.

1. ábra. Hypersztén  kristály a plagioklaszban bennőve.

2. « ]
 ̂  ̂ I A hypersztén hosszmetszetei magnetit  s apatit  (/) zárványokkal.

4. « Hyjwrst én-kristály hosszmetszete, mely a két végén zónásan kezd elvál
tozni.

5. « Az augit-kristályba bennőtt hypersten  (hosszmetszet), 
fi. « Augitba  nőtt hypersztén harántmetszete.

7. « I
 ̂ w | A hypersztén  harantmetszetei.

!). « Három augit-kristály párhuzamos összenövése s mindenikben egy-egy hyper- 
szten-mag.

10. « Az augit (a)  és a hypersztén (h)  rendetlenül parallel összenőve.
11. « Az augit sokszo os ikerösszenövése (harántmetszet).
12. « « « « « (hosszmetszet)*
13. « Az augiton (a)  keresztül nőtt hypersten (h)
14. « A hyperszten belső elváltozásának (a bastitosodás) első fokozatában.
J5. « Három lemezalakii augit (a j  és két ugyanilyen hypersztén párhuzamos 

összenövése.
16. « A többszörös ikerösszenövésű, zónás augit harántmetszete.
17. « l lypcrsz'en  félig elváltozott állapotban.
18. « Teljesen elváltozott hypersztén (bastit) augit tal  parallel összenőve.

* Dr. H o fm a n n  K á r o ly .  73, 74 lap.
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EGY THOOMANYOS ESTELY LONDONBAN

AZ IRSVKI BUIIAPKSTI KIÁLLÍTÁS BÁNYÁSZATI S KOHÁSZATI Í'SOPORT.IÁNAK MECBliSZÉLÉSÉVIiL.

K özli

D r . Szabó  J ó zs e f .

Londonnak egyik régi előkelő társasága, a «Society of Árts», időnként fel
olvasásokat is tart közmívelődési czélból a művészet és ipar köréből,* 1886 febv. 
1á-ki ülése az 1885 Budapesten tartott országos általános kiállításunknak általában 
8 különösen a bányászat- s kohászatnak volt szentelve B e n n e t  H. B r o u g h  szak
szerű felolvasása által, ki a kiállításunkat meglátogatta s az itt tapasztaltakról az 
angol társaságot értesíti.

A londoni felolvasásokat érdekesekké és tanulságosakká az azokhoz fűzött 
eszmecsere szokta tenni. Ezen ülésnél elnöknek W a r in g t o n  W .  S m y t h , honunk 
régi ismerőse, s közülünk többnek személyes barátja, a South Ivensington School 
of Science-ban a bányászati tudományok tanára volt felkérve; de kívüle dr. D uka 

T iv a d a r  is jelen volt s a dologhoz több másokon kívül hozzá szólott.
Nem tartom érdektelennek ezen előadásból a Journal of the Society of Árts» 

közlése szerint (febr. Iá. 188G) (The mineral resources of Hungary, as sliown at 
the Budapest Exhibition, by Bennett H. Brough, Assoc. R. S. M., F. G. S., F. C. S.) 
azt átvenni, a mi reánk nézve is érdekkel bír.

B e n n e t t  H. B r o u g h  jelentése igy szól: 1S85 május4-én nyílt meg London
ban a találmányok nemzetközi kiállítása, az utolsója a kiállítások hosszú sorának, 
melyek Angliában 1851-től fogva tartattak. Ugyanazon a napon nyílt meg Buda
pesten az első országos általános kiállítás. Augusztus 23-án két katonát bocsátottak 
be egy jegygyei (a katonaság fél árt fizetvén), és nagy meglepetésökre bekísérték 
az igazgatósági épületbe, a hol 100 sorsjegyet kaptak (100 frt értékben), mi által 
mind a két embernek 50 esélye volt 100,000 forintot nyerni; egy oly ajándék, 
melylyel a milliodik bemeneti jegy tulajdonosát volt szándék kitüntetni. Tekintve, 
hogy Budapest a világturisták vonalába nem esik, és hogy azt nem sok figyelemre 
méltatták a monarchia nyugati felének lakosai; azon tény, hogy 120 nap alatt 
millió ember látogatta, fényes tanúságot tesz arról, hogy azon kiállítás minő vonz
erővel bírt.

Azon érzet, mely minden civilizált népnél meg van, t. i. lépést tartani a hala
dással a világ egyéb országaiban, Magyarországban is előidézte, hogy 1885. évet 
megelőzőleg is tartsanak kiállítások, mi több helyen, noha kisebb méretekben, 
csakugyan meg is történt: de másrészt 1851-től fogva minden világkiállításban 
megjelent Magyarország vagy Ausztriával vagy többé-kevésbbé függetlenebbiil.

A székesfehérvári (1879) kiállítás sikere után általános lett az óhaj egy

U g y a n it t  V á m b éry  A rm in  is  fe l v o l t  m á r  k é tszer  k érve e lő a d á s t  tartani. Sz.
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nagyobb mérvű kiállítást hozni létre, melyben a földmivelés és bányászat, de meg 
az ipar, tudomány és művészet jelen állapotukban mulattatnék be. Egy ilyen csak 
Budapesten, az ország rohamosan növekedő fővárosában tartható meg. A közóliajt 
a magyar törvényhozás is felkarolta s felhatalmazta a kormányt, hogy az 1885. évi 
budapesti országos kiállítás vezetését vegye kezébe.

A városligetben volt a kiállítás, mi a képzelhető legkedvezőbb hely, tekintve 
természeti szépségét, és könnyű hozzáférhetőségét. A kiállítás által befogott tér 
358,800 négyszög yard, miből 7t).líM volt beépítve. A kiállítók száma 8.001 ; a tár
gyak 32 főcsoportba voltak befoglalva................

A dijakat a nagy jury Ítélte oda, melynek 570 tagja volt. A munka egyszerű
sítése, de meg a kicsinyes vetélkedések bajának elkerülése végett csupán egy álta
lános kitüntetés, a nagy bronzérem, «Érdem jeléül» felirattal állapíttatott meg egy 
oklevél kíséretében, melyben a kitüntetett tárgy érdemei részletesen felsoroltatnak. 
Ezen kívül csupán 100 darab nagy díszoklevél adatott ki megtisztelésül nagyobb 
fokú kitüntetés esetére. A jury-iagság tiszteletbeli állás lévén, ezek tárgyai «liors 
concours» voltak; de a jury tagok és szakértők számára külön elismerő okiratot 
állítottak ki.

Mellesleg legyen mondva, hogy az állandó belépti jegyek átadása másnak 
sikeresen volt megakadályozva egy új alakú belépti jegy által. Az bőrből volt 
készítve s összehajtva. Az egyik oldalon állott a tulajdonos neve, az ellenkezőn 
fotográfiája két helyen lebélyegezve a kiállítási hivatal által.

Fel volt vetve a kérdés, vájjon a kiállítás szoros értelemben országos-e ; mint
hogy nemzetközi része is volt, de ez csak alárendelt, a mennyiben csak olyan szer
számokra, eszközökre meg gépekre szorítkozott, melyekre a magyar földmivelés 
meg ipar szorult, s a magok nemében újak voltak. Idegen volt még a keleti pavil- 
lon Szerbia, Románia és Bulgária némely tárgyaival; úgyszintén Bosznia és Her- 
czegovina kiállítása. Mindez azonban oly alárendelt, hogv egészben véve csak 
magyar országos kiállítás jellegével bírt, mire az is mutatott, hogy a feliratok csu
pán magyar nyelven voltak írva.

A bányászati és kohászati osztály méltán foglalt kiváló helyet. Ha az ásvány
ország forrásai nagy értékét akarjuk kellőleg szemügyre venni, okvetlenül kell azok 
kiterjedését, változatosságát és jellegét mogismerni. Az ásványgazdagság igen tel
jesen volt bemutatva, bele értve olyan oldalát is, mely még nyitva áll további fejlő
désre és külföldi tőke meg vállalkozás számára nyereségesnek mutatkozik.

Ezen tér valóban kimeríthetlennek látszik, mert ámbátor Magyarország 
bányászata oly régi, hogy már a rómaiak is mívelték ; azért még folyvást fedeznek 
fel új telepeket.

Minden ásványtelep, mely iparos fontossággal bír, a korona tulajdona, és a 
kutatás csak hatósági engedély mellett történhetik. A legnevezetesebb bányaválla
latok az állam kezelésében vaunak.

A VI. csoport (bányászat és kohászat) tárgyai Iá épületben voltak 
eloszolva..................

A magyar kir. geologiai intézet kiállítása legelőször említendő mog. Itt 8 
geologiai térkép volt.........

A bányászatot tekintve Magyarország Europa országai között kétségen kívül 
kitűnő helyet foglal el. Van kimeríthotlen kősója, vasércze cs kőszene; nem
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kevésbbé gazdag ércztelérei, melyeket a régiek is nagyban míveltek. Utolsó időben 
a fémbányászat hanyatlott; de nagy haladás történt a vas- és széniparban.

Erczteléreken dolgoznak Selmeczen, Körmöczön, Felső Magyarországban, 
Nagybányán, Fjrdélyben és Bánságban.

Selmecz arany- és ezüstbányászata, tekintve a kort, kiterjedést és termelést, 
Magyarország bányahelyei között az első helyet foglalja e l; de általában is a világ 
legnevezetesebb bányahelyei közé tartozik. Hagyomány szerint a bánvamívelés 
már a VIII-ik században kezdődött; de annyi áll, hogy a Xl-ik századból hiteles
okmányok szólanak róla.........

Selmecz vidéke különösen érdekes bonyolódott geologiai viszonyainál és a 
bányák régi koránál fogva. Irodalma igen nagy. A legrégibb angol írók egyike 
J. B. M e v i n  (Churchills Collection of Voyages and Travels 170í) Selmeczet meg
látogatta 101 5-ben. Leírja a bánvamívelést, de nem mondható tudományosan helyes 
leírásnak; minthogy kiválólag szerepelteti a bányákban az ördögök megjelenését 
szerecsengyerekek alakjában («demons in the shape of litt.le negro boys»).

A legújabb adalék Selmecz tudományos ismertetéséhez egy új geologiai tér
kép, melynek első példánya ki volt téve. Ez prof. J. S zabó  vezetése mellett készült 
és lényegesen bányászati jelleggel is b ir ; a mennyiben a telérek ki vannak tüntetve. 
Van vele összefüggésben kőzet-gyüjtemény is kiállítva. Sok új felvilágosítást nyújt
a vidék geologiai viszonyaira nézve..............

A vaspályán az érez lóerővel szállíttatik. A fapályán a magyar csille (Hungá
rián trucks) van még használatban, melyről egykor Agricola(«De re metallica» 1500.) 
irta, hogy tolás közben olyformán nyikorog, mintha kutya ugatna; innét a német 
bányász «Hunde» néven nevezte el. Van két nagyobb hátsó és két kisebb mellső 
kereke. A tele kocsi súlypontja a nagy kerekek fölé esik, minél fogva csekély nyo
más a kézzel elegendő, hogy a kocsi eleje felemelődjék ; ugyanekkor a fapályán, mi 
voltaképen egy a tárna talpára fektetett bikkfa palló, halad előre két keréken, de
áll négy keréken............

Az érczelőkészítés berendezése R i t t i n g e r  által történt alapjában s jó karban 
van. A legújabb javítás az érez második zúzása. Van Ribinken három amexűkai 
vaszúzó battéria; egy-egy nyílvas súlya 900 font. Három ilyen zúzó annyit 
végez, mint Iá fazúzó. A salzburgi vagy magyar lökő-szér is jobbnak bizonyult be, 
mint a Rittinger-féle folytonos lökő-szér.

Szélaknán, Selmecz mellett, egy központi bányamérnökség van, hol a felvé
telek sokkal nagyobb pontossággal történnek, mint itt szokás Angliában, vagy 
Németországban. Térképeik sok oly ismertetést foglalnak magukban, melyeknek 
maradandó becsük van. Ezen hivatal kiállításában érdekes volt több új alakú esz
köz, ide értve a prof. C h r is m á r  által feltalált theodolitot is.............. Itt volt kiállítva
P éch új módszere a bányatérképek kidolgozásánál érdekes gyűjteményben............

Felső Magyarországban Gömör és Szepes telérei régi kőzetekben voltak 
kiállítva azon helyekről, melyeket az angol irodalomban is részletesen megismer
tetett J. A r t h u r  P h i l l i p s  («Ore deposits» 1884).

A nagybányai kerület középpontja maga Nagybánya városa, hol számos telér
van trachitban.........

Az erdélyi bányászati kerület legrégibb kőzete kristályos pala, melyen mesozoi 
mészkő és homokkő van. Ezekből különféle eruptív kőzet tör fel, átszelve arany-
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tartnlmú (elérek által, hol ezen fém majd szabadon van, majd lellur és kénvegvü- 
letben. A legjelentékenyebb bányászat van Offenbányán, Nagyágon, Vöi*öspatakon 
és Zalatlmán. Vöröspatak szolgáltatja a legtöbb aranyat. Az arany erekben fordul 
elő, melyek vastagsága négy hüvelytől két lábig megy, alakilag leveles tűs vagy sze
mekben hintett. A magánbáriyák a terményt három csoportba osztják : a)  szabad 
arany, molv látható. Ezt mozsárban zúzzák, iszapolják, amalgamálják s az amalga- 
mot Zalatlmán beváltják, b) A legjobb érez, melyben szabadon nem látható arany 
van ezüst tartalommal s ugyanegyütt tetraédrit, galenit és pyrit. Ezen érczeket 
Zalathnára küldik beváltásra, c) Zúzó-ércz, melynek 100 tonnájában az arany tar
talmú ezüst 6 V2—32 uncia között ingadoz. Ezeket zúzzák kezdetleges módon 
100—140 fontnvi nyilakkal. A nyíl feje kemény quarcztuskóból áll.

Zalatlmán a kohóban az érez legnagyobbrészt pyrit, mit pörkölnek, s az 
elillanó kénessav-gőzt kénsav gyártásra használják. A pörkölt érczet aztán kemen-
ezékben megolvasztják..............

Tellurt a nagyági érczekből állítják elő azon a módon, melyet újabban
B e a n g e y  írt le (Annales des Mines 1884).........

Magyarország nemes fémtelepei bőségének daczára, a fémbányászat ott is 
csak úgy vissza felé megy, mint Európában bárhol, Amerika és Ausztrália fémter
melésének befolyása következtében. A kőszén- és a vasipar ellenben rohamosan 
emelkedik.

Kőszén Magyarországban van a következő geologiai formátiókban................
Összesen 35 széntelep 23 megyében míveltetik. . . .

A kősó-gazdagságot tekintve, Magyarország Európa egyik országa mögött
sem áll; a telepek mondhatni kimeríthetlenek............

Egyéb ipar-ásványok is jól voltak képviselve a kiállításon......... Ezek között
méltó helyet foglal el a nemes opál Veresvágásról............

De minden ága között a bányászati iparnak kétségkívül legfontosabb a vas. 
Ezt igen jól megismertette K e r p e l y  s munkájából kivonat meg fog jelenni legköze
lebb a mi szaklapunkban (Journal of the Iron and Steel Institute)............

A vasipar Magyarországban az utolsó 20 év alatt roppant haladást tett. 
A nyersvas-termelés 1864-től 1883-ig 44°/0-al szaporodott. A kőszén-termelés még 
nagyobb; ez ugyanazon időszak alatt 157'Vo a mennyiségben, az értékben pedig 
250°/n. A kiállítás idején 52 olvasztó kemencze működött 2 4 1 . 8 0 0  tonna nyersvas- 
termeléssel. A munkások száma 30.000. A magyar vasipar kedvező állapotban van, 
és további fejlődése szempontjából nomzetgazdasági tekintetben igen is megérdemli 
a támogatást; tekintve hogy évi forgalma 34 millió forint. A nyersvas-termelés 
egyenes arányt tart a fogyasztással, mi Magyarországban évonkint 250 ezer tonna, 
vagy is 35 font fejenkint. Ausztriában fejenkint 31) font, mi, ha az állam mívelt- 
ségének kulcsául vétetik, gyakorlatilag hasonlónak mondható a monarchia két 
felében.

Petroloum is van a Kárpátok homokkő-rétegeiben; de még jelentéktelen a 
termelés.

A magyar aszphalt-részvény-társaság érdekos sorozatot állított ki tár
gyaiból..............

Magyarország bányászati s kohászati ipara fontosabb mint közönségoson 
vétetik. A hivatalos statistika 778 bányát és vasművot említ, melyek között némelyik
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(például az állami vasúti aczélművek és a brassóiak) a külföld első rendű művei 
között méltán foglalnak helyet............

Azért azonban a magyar bánya- és kohó-vállalatok távol sem oly jövedelme
zők, mint a jelenkor technikája és tőkéje mellett várható ; az oka az, hogy a leg
több vállalat kismérvű, kevés emberrel s kevés költségeiéi dolgoznak. A nyugoti 
tőkének és technikai ügyességnek e szerint tág mező áll nyitva.

A fémtermelést B r u i m a n n  diagrammokban és térképekben igen tanulságosan 
ismerteti...........

Mondhatni, hogy az országos kiállításból egy magyar bánya- vagy kohó
termény sem maradt el. A kiállítók a legtöbb esetben nemcsak érez-példányokkal 
jelentek meg; hanem érdekesekké tették kiállításukat geográfiái és geologiai térké
pekkel, statisztikai táblákkal, kemencze-mintával, bánya-rajzokkal és nem egy eset
ben monográfiákkal, melyek között több német kiadásban is kapható volt.

Nagyon érdekes volt a selmeczi bányász-akadémia kiállítása. Ez a legrégibb 
bányász-akadémia a világon. Mária Terézia alapította 1763 bán. Sokat változott 
azóta, hogy prof. W a s i n g t o n  W .  S m y t h  azt leírta («Memoirs Geological Survey» 
1846) és erősen bírálta. Mai szervezete szerint minden osztályában körülbelül meg
felel a londoni bányászati iskolának (School of Mines). . . .

Némely nagyobb vasgyár kiállításából azt lehetett kivenni, hogy a vasipar 
Magyarországon csak oly tökéletesen van kifejlődve, mint a nyugoton. Ezek között 
Resicza kiváló figyelmet érdemel nemcsak nagysága s a reá fordított tőkénél; de 
azon körülménynél fogva is, hogy a legújabb haladások is alkalmazva vannak, és
hogy a magyarországi vasutak leginkább onnét láttatnak el aczél sínekkel..............
Resiczán észlelték, éppen úgy mint Ausztriában és Németországban, hogy a bérbe 
fogadott állandó munkások (the work done by the employés) mennyiségileg és 
minőségileg kevesebbet végeznek, mint az angol munkások, és hogy a különbség 
nincs pótolva azon csekélyebb bér által, melyet a munkások Németországban vagy 
Ausztriában kapnak. Resiczán a munkások vagy svábok a közeli helységekből vagy 
románok; mind a kettőben hiányozván a hagyományos technikai képesség, meg a 
testi erő, mi az angol munkásban meg van. Buzdításul minden munkásnak kilá
tásba teszik, hogy ha állandóan jól dolgozik, előleget kap házépítésre a vasmű 
közelében (600—800 frt), egy általános tervrajz szerint. A visszafizetés bérlevonás 
által eszközöltetik. Nagy része a munkásoknak ma már így saját házában lakik.

Minthogy Resicza Magyarország délkeleti sarkában igen félre esik a nagyobb 
városoktól, a fa oly olcsó, hogy szenet égetnek belőle, és két olvasztó kemenezében 
azt használják. Mellettök azonban 1880-ban egy nagy koksz-olvasztó kemenezét 
építettek. A vasércz oly kevés foszfort tartalmaz (0.02°/o), hogy a Thomas Gilchrist- 
féle eljárásra szükség nincs.........

Bátorítva Resicza jó példája állal, a brassói bánya- és kohó-részvénytársulat 
alakult meg (1858), s az ma Romániát, Szerbiát és Bulgáriát látja el. . . .

Fontos vállalat továbbá a Rimainurány-salgótarjáni i'asmií-részvény-társa
ság, mi Felső-Magyarországban a legnagyobb; továbbá a gróf Andrássy-féle vas
gyárak.........

Említést kell tenni az erdélyi nagy vaskötél-pályáról, melynek mintáját állí
totta ki O b a c h  T. Ez a maga nemében a legfontosabb létező vállalat. Hossza 
33.290 yard; esése 2.926 láb. Elhalad 60 hegygerinczen és 62 völgyön. Használják



m SZABÓ JÓZSEF :

az állami vajdahunyadi vasműveknél részben érez-, részben faszén-szállításra két 
vasolvasztó komenezébe Vajdalmnyad mellett.

.......................Nehéz megérteni, hogy a vaskötélpálya, egy angol találmány
(C. Hodgson, patent spec. 18tiX), miért nem részesül itt oly méltatásban, mint a 
kontinensen oly sok helyen.

Nem zárhatom be ezen szemlét a budapesti országos általános kiállítás 
bányászati s kohászati csoportjáról a nélkül, hogy meg ne emlékezzem azon határ
talan vendégszeretetről, melylyel Budapesten az idegeneket fogadták. Azt találtain, 
hogy a hatóságok is mindent megtettek úgy a kiállításban, mint a bányahelyeken, 
hogy a hozzájok intézett kérdésre minden felvilágosítás készségesen megadassék.

Hogy mi lesz az első országos általános kiállítás tényleges hatása a magyar 
népre, előre megmondani bajos; de Ítélve, hogy mit köszönünk mi Angliában a 
kiállításoknak, bízvást következtethetni, hogy a hatás jótékony lesz. A magyarok 
az ő féltékeny hazaszeretetükkel, valamint erélyes jellemükkel már is csodát mível- 
tek, és fővárosuk gyors fojlődése az egész nép haladásának jeléül vehető a verseny
ben magasabb mívelődésért.

Az ország ásványtani tekintetben Európában a leggazdagabbak egyike; a 
szén dolgában Anglia és Németország után rögtön következik; a nemes fémeket 
illetőleg pedig csak Oroszország előzi meg. A bányák között több van, melyeket 
nagyszabású és tudományos módon mívelnek ; de még többet látni szegény embe
rek birtokában, melyeket csekély tőkével és elégtelen munkával tartanak fenn. 
Uj ásványtelepet gyakran fedeznek fel, és így a bányaipar nagyobb fejlődése 
kívánatos.

A budapesti kiállítás bányászati s kohászati nagy és jól rendezett gyűjtemé
nye ennélfogva nemcsak őzen szakkörök, hanem a spekuláló tőkepénzes figyelmére 
is méltán érdemesnek mondható.

Hozzászólások.

Az elnök megemlítette, hogy ő Magyarországot az utolsó időben csak röviden 
tartózkodva látta; de az előtt többször és huzamosb ideig volt alkalma ott tanulmá
nyokat tenni a folüloton nem kevésbbé mint a föld alatt. Az imént felolvasott érte
kezés sok tekintetben érdekes. Először is, a kik emlékeznek a legelső világkiállí
tásra Londonban (1X51) és azon buzdításra, melyet az keltett nemcsak Angliában, 
hanem a kontinensen, érdekkel értesülnek, hogy a mívelt Europa legtávolibb részé
ben egy oly sikere-; kiállítás volt rendezve. A tudományos ember örömmel értesül 
a geologiai kutatások haladásáról, a bányász okul a statisztikai adatokon; végre a 
tőkepénzes és általában a spekuláczió is anyagot kap gondolkodásra. Ismét mások, 
kik a népek szokását és gondolkodása módját tanulmányozzák, Magyarország alkot
mányában, tekintvén a sok nemzetiséget, mely ott egvosiil, nagy érdekű tanulmá
nyok sorozatát találják; különösen ha arra is kit erjesztik ligyolmökot, hogy 
Magyarország politikai alkotmánya a mienkhez nagyon hasonlít és még a középkor 
első részéből való. A magyar nép bámulatosan állhatatos jellome ezen alkotmányt 
<i legválságosabb körülményük között századról-századra fenn tudta tartani, a, külső 
meg belső ellenségek daczára. Tokintve azon bajokat, melyeket a tatár és török 
betörések és foglalások századokon át okoztak, valamint azon nehézségeket, melye
ket, a német hatalmi befolyás idézott elő, úgyszintén a szlávok és romá-
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nők által keletkezett zavarokat; világos, hogy valami mély jelentőségű jellemmel 
kell bírni azon népfajnak, mely ma is a vezérszerepet viszi. Európában nincs nép, 
melynél egy angol oly határtalan és ugyanegyütt oly őszinte vendégszeretetben 
részesülne, mint a magyaroknál.

Egy tekintet a térképre mutatja, hogy Magyarország középrésze földmívelési 
alföld; melyet északról, keletről és délről dombok vesznek körül, melyek fokonkint 
hegyekbe mennek át. A magyarság ezen középrészt lakja; a hegységet ellenben 
nagyobbrészt más nemzetiségek foglalják el. Selmecz és Körmöcz táján tótok van
nak. Egykor a vallási egyenetlenségek okoztak nagy bajt; de nagyrészt a magyar
ság saját erényének és bátorságának tudandó be, hogy a dolog oda egyenlődött k i; 
hogy az idegen nemzetiségek tetemes része a hazaszeretetet ma már magasabb 
szempontból karolja fel. Úgy látszik, közösen érzik, hogy Magyarország mindnyájok 
hazája, melynek becsületét és javát csorbítatlanul fentartani a feladat.

Mr. B rotjgh  ezen egy óra alatt annyi dolgot hozott össze, melyet ő 40 évvel 
ezelőtt másfél év alatt sokkal tökéletlenebb alakban gyalog, kocsin vagy lóháton 
menve bírt összegyűjteni. Akkor sokkal nagyobb munkába került azon részleteket 
egybehozni, melyeket Mr. B r o u g h  képes volt rövid látogatása alkalmával a kiállítá
son találni. Selmeczen a bányamunkák nagy haladása által függélyes irányban már 
a múlt századokban több olyat találtak fel, a mi a mechanikában fontos haladásra 
szolgáltatott alkalmat, még nálunk is.

A csillék (Hunde) úgy tekinthetők, mint a mik a vaspályák embrióját foglal
ják magukban. A pálya előbb fából készült, utóbb vasból. Angliában az északi 
ólombányákban a XVII-ik században használták előbb a fapályát, melyekből 
a «Newcastle roads» nevű nagyobb kocsik számára készült fa-pályák nőtték ki ma
gukat. Ezeket később vaslemezzel vonták be ; míg végre valóságos vaspályává vál
toztak át. Érdekes tudni, hogy Magyarországban, csakúgy mint Poroszországban, 
még ma is használatban vannak oly nemű járművek, melyeket már a XVI-ik század 
közepén írtak le. Egy más ilyen találmány a vízemelő gépek, melyeket néha hibá
san Chemnitz-nek tulajdonítanak Szászországban, mit a Schemnitz-czel nem egy
szer összetévesztettek. Az előbbi helyen harisnyát készítettek, a nélkül, hogy tudtak 
volna valamit azon érczekről, melyeket Selmeczen századok hosszú során át fejtet
tek. A «Society of Árts» 1769-ben 50 guinea jutalmat adott Mr. W ESTG ARTH -nak  

víznyomó gép feltalálásért; de éppen !20 évvel megelőzőleg Selmeczen H e l l  ren
dezett be a Lipót-aknában egy víz-oszlopgépet, melylyel az akna fenekéről a vizet
felemelték, s a mely gép némi javításokkal az újabb időkig működésben volt.........
Az előadás más érdekes része a barnaszén-, a vas- és aczél-ipar fejlődése 1851 óta. 
Ezen évben ő Erdélyt és Bánságot látogatván meg, állíthatja, hogy a szénbányászat 
ott akkor még újdonság volt. Mindössze nehány barnaszén-telepet és néhányat a 
liaszból míveltek a dunai gőzhajózás szükségletére. Ma a magyar szénbányászat 
jelentékeny iparvállalattá fejlődött ki. Ez mutatja azonban azt is, hogy az erdők is 
fokozatosan tünedeznek. A Kárpátok némely részében, valamint Erdély keleti 
részében valóban voltak ős-erdők, melyekben a közlekedés hiánya miatt a fát érté
kesíteni nem volt lehetséges, és nem egyszer merült fel a kérdés, vájjon ilyen 
helyeken nem volna-e tanácsos a legjobb minőségű vas- és aczél-gyártást meghono
sítani. Az alacsony napszám, mely említve volt, meglepheti azokat, kik előtt az 
élelmi szerek ottani olcsósága nem ismeretes. Midőn ő járt ott, az még olcsóbb

Földtani Közlöny, XVI. köt. 1886. 12
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volt, és daczára annak, a nép az ország némely részében jó módban é lt; de másban 
bizony meglátszott a szegénység.

Dr. D uka m egjegyezte , h o g y  a fe lo lvaso tt értekezésből többet tanult, m in th a  * * • ^
e tárgyról sok könyvet lapozott volna át. A nevezett helységekből mint fiatal em
ber többet ismert, de szülőföldét már közel 4-0 éve, hogy elhagyta. Felső-Magyar- 
országban Selmeczen keresztül ment 1848—9-ben ; úgyszintén ismeiú Alsó-Magyar- 
országot és Erdélyt, ha nem is geologiai tekintetben. 1885. nyarán viszontlátta 
hazáját, megtekintette a szép kiállítást és meglepte a haladás. Honfitársainak azon 
jellemére nézve, melyről az elnök oly hízelgőleg nyilatkozott, ő annyit mondhat; 
hogy minden magyar mélyen érzi azon jó és rokonszenves vonzalmat, mit ő min
dig tapasztalt, valahányszor angollal jött össze. A magyar úgy tekint Angliára, 
mint a szabadság honára és a századokon át szenvedett harczok után úgy tetszik, 
hogy nincsenek tévedésben azok, kik Magyarországban egy kis Angliát látnak a 
keleten. A magyar alkotmányt Endre király adta 1222-ben ; míg az angol 1214-ben 
kelt. Azon időben e két nemzet között közlekedés nem volt, és így feltűnő, hogy a 
magyarok éppen úgy vágytak a szabadság után és éppen oly állhatatosak voltak annak 
fentartásában. 0  biztosíthatja az angolokat, hogy honfitársai részéről mindig a leg
jobb fogadtatásra számíthatnak, jelenleg azok és saját nevében köszönetét mond 
Mr. B r o u g h - és az elnöknek a rokonszenves nyilatkozatokért.

Mr. H. H. C o l l i n s  azt mondotta, hogy ő már rég óta ohajtott Magyar- 
országról többet hallani s igen örül, hogy e jeles értekezés felolvasásán jelen volt. 
Különösen lekötötte figyelmét az, a mit Mr. B r o u g h  az ércztelérek természetéről, 
nevezetesen Selmeczen mondott; abból látni, hogy mily kevéssé felel meg a való
ságnak a telérek régi definicziója, melv szerint azok egy hasadék telve ércz-ásvá- 
nyokkal; ellenkezőleg igen is hasonlít ahoz, a mi előttünk Cornwall-ban annyira 
ismeretes, t. i. egy kőzet szalag tetemes mélységig teljesen átérczesedve. Meg
jegyezte továbbá, hogy az arany legnagyobbrészt szabad állapotban van, és ebből 
magyarázható meg, mi nem egyszer vita tárgya volt, hogy oly szegény érczek fel
dolgozása is kifizeti magát. Úgy tetszik, hogy átlag £  200,000 értékű aranyat ter
melnek az apró bányák az ő kezdetleges berendezésükkel; ő úgy hiszi, ezen érczek 
többjének tonnájában 3 dwts tartalomnál több nincs, és mégis ki jönnek vele, míg 
Venezuelában ugyanannyi uncia tartalom mellett nem boldogulnak. Ennek oka 
részben kétségen kívül az, hogy Magyarországban az élet olcsó, Venezuelában 
drága; de másrészt az is, hogy Magyarországban a szabad arany könnyen kivá
lasztható ; míg Venezuelában annak nagyobb mennyisége lekötve és más oly ásvá
nyokkal keveredve fordul elő, melyek annak amalgamáczióját hátráltatják és így sok 
megy veszendőbe. Hallotta továbbá, hogy a zúzó műveknél a zúzó nyilak quarcz- 
ból vannak; ez a legalkalmatlanabb anyag volna ezen czélra, azért nem tudja, hogy 
jól értette-e.........

Mr. H. T r u k m a n  Woon szerint Mr. B r o u g h  előadásában több olyan pont 
van, melyre visszatérni érdemes. Legelőbb is megjegyzi, hogy ez nem az első kiál- 
lítás, melynél Mr. B r o u g h  hasznos szolgálatot tett. ü  már múlt évben a south- 
kensingtoni kiállítás ásványtani részére nézve, mint a jury jegyzője, felette jó és 
tanulságos jelentést írt. Előadása kezdetén, ha jól emlékszem, azt mondotta, hogy 
a budapesti kiállítás országos volt és nem nemzetközi; ő úgy hiszi, hogy ha a mi 
kiállításunkat is országosnak czímeztük volna, érdekéből nem vesztett volna sokat.



EGY TUDOMÁNYOS ESTÉLY LONDONBAN. 179

Tagadhatóan, hogy volt egy-két külföldi igen becses kiállítás: Észak-Amerikából a 
Waltham-féle órakészítés, valamint a Delany multiplex telegráf-rendszer, de egész
ben véve jobb lett volna a külföldnek fen tartott területet is angol kiállítóknak 
engedni át..............

A kitüntetés egyedüli osztálya már az eló'tt is meg volt kisértve és csakugyan 
van némi előnye. A fotográfiát a bérletjegyeken oly jónak találja, hogy azt itt is 
el kellene fogadni, mert általában ismeretes, hogy az állandó jegyek birtokosaiból 
nem lehet kiverni azt a felfogást, hogy az a jegy csak személyökre szól, ők azt gon
dolják, hogy barátjaiknak is átengedhetik.........

Mr. T. R. C r a m p t o n  azon kis targonczára tér vissza, melyet Mr. B r o u g h  

leírt, mint a bányász ősrégi csilléjét, és mintában be is mutatott. Neki is volt 
alkalma hasonló czélra kigondolni alkalmas készüléket s némi módosítással hasonlót 
csinált.

Mr. L i g g i n s  mondotta, hogy ő is volt Venezuelában és mondhatja, hogy az 
ő nézete szerint is a drága bérek és a költséges szállítás nem engednék, hogy a 
venezuelai aranybányák a magyarországiakkal versenyezzenek.

Mr. P h i l l i p  azon kérdést intézi Mr. B r o u g h  hoz, hogy az amalgamaczióról 
Mngvarországban, valamint az elektromosság kohászati alkalmazásáról s annak 
eredményéről mondhatna-e valamit.

Mr. B r o u g h  zárszavában megjegyezte, hogy ő attól tartott, hogy értekezését 
nagyon is statisztikainak fogják tartani, de mivel ezen adatokat még nem látta angol 
vagy német technikai szaklapokban közölve, úgy hitte, hogy azok összeállításával 
nem telt fölösleges munkát. Az elnök által mondottakhoz maga részéről azt fűzi, 
hogy a lőpor-robbantás, mint bányászati munka, szintén Selmeczen volt legelőször 
alkalmazva. H e l l  * vízoszlop-gépe módosítva jelenleg Újbányán van alkalmazás
ban egy felhagyott bányában, melyet újra megnyitottak. A barnaszén és liaszszén- 
termelés roppant nagy, és ha sikerülne jól kokszolni s ez által magas olvasztó 
kemenczékre alkalmassá tenni, az ipar haladására igen nagy befolyással volna. 
Több eljárás volt már indítványozva, de a kísérleti stádiumon túl eddig nem jutott. 
A vasolvasztók kénytelenek 50% barnaszenet és 50% morvaországi szenet venni, 
mi annak behozatalát teszi szükségessé. Azon zúzó nyilakat, melyek sulyokja nem 
vas, hanem quarcztuskó, személyesen nem látta; de olvasta egy hivatalos jelentés
ben, és mivel neki is különösnek tűnt lel, beszélt az igazgatóval s azt hallotta, hogy 
meglehetősen felelnek meg a kisbirtokosok igényeinek. Sajnálja, hogy az amalga
maczióról nem adhat részletes felvilágosítást. Úgy tudja, hogy Mr. L i e v i n g  működött 
ott abban valami angol társaság érdekében, de az eredmény nem volt kielégítő ; 
minél fogva a magyar vállalat egyike se fogadta el, azok mindeddig a Freibergben 
is használt primitiv eljárást követik.

Az elnök köszön etét in d ítván yozo tt  Mr. BnouGH-nak, m it  egyh an gú lag  

elfogadtak.

így végződött a világ fővárosában azon szaktudományi estély, melyen az 
1885-ki káillításunk oly méltatásban részesült, mely jól eshetik mindazoknak, kik 
a létrehozásban fáradoztak.

* I t t  a z  a n g o lb a n  i s m é t e l v e  H ö l l  v a n  h ib á s a n . Se.
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(5) G e z e l l  S á n d o r  és Dr. S c h a f a r z i k  F e r e n c z  : M ű* és építőipari tekintet
ben fontosabb magyarországi kőzetek részletes katalógusa (A magyar 
királyi földtani intézet megbízásából összeállították G e z e l l  S á n d o r  és 
S c h a f a r z i k  F e r e n c z .  Budapest, 1885. XX. és 139. lap.)

A magyar királyi földtani intézet néhány év előtt feladatáúl tűzte ki azt, hogy 
a geológiának gyakorlati oldalait is mindinkább felkarolva, olyan gyűjtemén)Teket 
létesítsen, a melyek tanulmányozásából úgy a bányászat, mint pedig az ipar embe
rei közvetlenül és kényelmes módon tapasztalatokat és ismereteket szerezhessenek. 
Egyelőre három irányban kezdette meg működését, nevezetesen 1. a mű- és építő
ipari tekintetben fontosabb kőzetek; 2. az agyag-, üveg-, cement- és ásványfesték- 
iparnak szolgáló nyers anyagok és végre 3. a bányászati tárgyak (érczek, ásványok, 
kőzetek és első nyerstermények) gyűjtését. A tavalyi országos kiállításig sikerült is 
a két elsőt oly tekintélyes gyűjteményekké növeszteni, hogy az intézet igazgatója 
elhatározta azoknak a tárlaton való bemutatását. Egyúttal hozzáfogtak a nevezett 
gyűjtemények kezelői a katalógusok szerkesztéséhez azon feladattal, hogy ezek ne 
csak a kiálh'táson szolgáljanak kalauzúl, hanem ezentúl is használható kézikönyvek 
legyenek, mit azonban ezeknél az első kiadásoknál teljesen elérni nem lehetett, 
minthogy igen sok anyagnál még hiányoztak a megbízható adatok. E hiányok 
kiküszöbölése feladatát fogja a majd később egyszer megjelenendő második kiadás
nak képezni.

A kőzetek katalógusában az igazgatói előszó után a «bevezetés» következik, 
a melyben röviden a rendszer vázoltatik, a mely szerint az összegyűlt kőzetanyag 
tárgyaltat ott. A csoportbeosztás alapjáúl a petrografiai rendszer választatott s min
den egyes csoport kőzeteinek elterjedése hazánkban külön-külön vázoltatott. A gyűj
teményben foglalt kőzetek mindannyian szabályos koczka alakban vannak kifaragva 
1 decimeter élhoszszal és a hol csak lehetséges volt, ott legalább is egy lap polírozva 
is lett, mi nagyon emelte a kiállított gyűjtemény tetszetőségét. Eddig 420 ilyen 
koczka leírása foglaltatik a fennemlített katalógusban.

A rovatos tabellákban az illető kőzeteknek mindenek előtt meg van adva a 
petrografiai neve, a keménysége, egy köbdecimeternek a súlya kilogrammokban, 
színe, lelőhelye; valamint az is, hogy van-e kőbánya vagy nincsen. Felemlíttetik 
továbbá a bánya tulajdonosa és a kőzet beküldője; köbmeterenkénti ára, a fuvardíj 
a legközelebbi hajó- vagy vasúti állomáshoz, a kelendőség területe, azon ismertebb 
épületek, melyek az illető anyagból készültek, úgy szintén a rendesen fejtett kövek 
átlagos nagysága, valamint az elérhető legnagyobb méretek is, végre az évi terme
lés és a kőzet viselkedése megmunkálás közben.

A gyűjtemény eddig a következő kőzetfajokból áll:
1. Mészkövek ... 132 db 4. Agalmatolith.........  1 dl)
2. Dolomit ... ... ... 1 » 5. Gránitok ... 13 »
3. Gipsz .. ... .........  ... 5 » 6. Porfir ... ........... 1 »
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i. Nefelin-Szianit.__ ... .. 4-db 12. Csillámpala ... ... ... 2 db
8. Diorit ... ... ... ... ... 3 » 13. Fillitek és palák ... ... 5 »
9. Trachitok és módosulatai... 124- » 14. Tufák ... ... ... ... 42 »

10. Bazalt ... ... ... ... 7 » 15. Homokkövek ... ... 79 »
11.Gneájz ... ... ... ... 1 » Összesen 420 db

A munka végén megyék és fajok szerint vannak a tárgyalt mű- és építőkövek 
elosztva mi a táblázat használhatóságát nagyon elősegíti. Dr. Schafarzik F erencz.

(6) A z  agyag-, üveg- czement- és ásvány festékiparnak szolgáló magyaror
szági nyers anyagok részletes katalógusa. A magyar királyi földtani 
intézet megbízásából összeállították mátyásfalvi M a t y a s o v s z k i  J a k a b  és 
P e t r i k  L a j o s .  Budapest, 1885. 87 lap.

Ilyen természetű anyag vagy 260 gyűlt össze e munka megírásáig s ezek a 
következő csoportokra osztattak fel:

1. Agyagok ... ... ... . 177 db 9. Kavics ... ... ... . 2
2. Márgák és czementek 18 * 10. Homok _ ... ... ... 17
3. Mészkövek ... ... ... 13 » 11. Csiszoló pala ... .... .... 4
4. Dolomit ... ... ... 2 » 12. Zsirkő, agalmatolith 2
5. Magnezit ... ... ... ... 2 . 13. Aszbeszt ... ... ... 1
6. Trasz, beton ... ... 5 » 14. Gnájsz-gránit ... ... ... 1
7. Festőföldek, bolus ... ... 8 .» Összesen 262
8. Quarez ... ... ... ... 10 »

Mind ezen anyagok egy emeletű üveghengerekbe vannak elhelyezve olymódon, 
hogy mig a felső részben a nyers anyag foglaltatik; addig az alsóban egy kísérletek 
által kipróbált minta látható. Hogy ez az országos kiállításig nem történhetett meg 
minden felsorolt anyagnál, az csakis a i*endelkezésre állott rövid időnek lehet 
tulajdonítani.

A szerzők tüzetesen egyelőre csakis az első csoporttal vagyis az agyagokkal 
foglalkoztak, s úgy ezeknek tabellái, mint pedig az erre vonatkozó külön bevezető 
rész képezik a munka főrészét.

Az agyagok ugyanis magas hőmérsékletnél nem szoktak egyaránt visel
kedni, míg egyesek még a legnagyobb hőbehatásoknak is ellentállanak, addig sok 
más többé-kevésbbé salakos tömeggé olvad meg, amazok a becsesebbek, ezek pedig 
a kevésbbé használhatók. Az agyag tűzállóságának meghatározása a Bischoff-féle 
eljárás szerint akként történt, hogy az illető agyagokból gyúrt apró gulácskák 
különböző hőfokoknak tétettek ki. A következő kísérletek alapján mindössze 
8 fokozat lett megállapítva :

1. fokozat. A kísérleti gúla a Deville-féle kemenczében (kb. 1556° C) teljesen.
tűzállónak mutatkozik.

2. fokozat. A kísérleti gúla ugyanott gyenge fényűvé lesz, vagy már apró
hólyagokat tüntet fel.

3. fokozat. A kísérleti gúla ugyanott fényes felületet nyer, hólyagosán fel
duzzad, de alakját még megtartja.

4. fokozat. A kísérleti gúla a Deville-féle kemenczében megolvad hólyagos
vagy salakszerű tömeggé.
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5. fokozat. A kísérleti gúla a kokszszal fűtött kemenczében (kb. 1400°C) 
tűzállónak bizonyul, vagy legföljebb csak gvongo fényt mutat, míg a 
Deville-féle kemenczében teljesen megolvad.

ti. fokozat. A kisőrleti gúla a kokszkemenczében is fényes vagy hólyagos 
felületűvé lesz.

7. fokozat. A kísérleti gúla ugyanott hólyagosán felduzzad és kezd meg
olvadni.

X. fokozat. A kísérleti gúla még a kokszkemenczében is teljesen megolvad 
és csak a gázmuffel-kemenczében (kb. 1000° C) marad változatlan.

Ez utóbbi fokozatba tűzállósági szempontból a legrosszabb agyagok tar
toznak.

A rovatos táblázatban ezeken a viszonyokon kívül ott találjuk az illető agya
gok lelőhelyének pontos megnevezését, fizikai tulajdonságainak rövid leírását 
és geologiai szempontból hovatartozását, továbbá a telepek tulajdonosait és a 
próba beküldőit, az anyag árát, a kelendőség területét, az évi termelést és végre 
több agyagnak a mennyileges chemiai elemzését, mi sok esetben szintén igen 
fontos felvilágosítást nyújthat az illető anyag természetéről.

A munkában tárgyalt egyéb anyagok sorozata sokkal hiányosabb, mint az 
agyagokká, de daczára annak találunk közöttök sok kitűnőt, a melyeket már 
eddig is felhasználtak czementet, meszet égető, üveget gyártó iparosaink ; de figyel
meztetve leszünk egyszersmind olyan újakra is, a melyeket geológusaink fedeztek 
fel országos felvételeik alkalmával. A munka ezen része jegyzetszerű és inkább 
csak előmunkálatának tekintendő egy későbbi bizonyára már bővebb kiadásnak.

Dr. S c h a f a r z i k  F e r e n c z .

(7) Dr. I losvay L a j o s : A  torjai büdös barlangról. Egy előadás, tartatott a 
természettudományi társulat estélyén 1885. márczius 13-án. Népszerű 
természettudományi előadások gyűjteménye. VIII. 48. füzet. Budapest, 
1885.

Ismét fűzött a királyi természettudományi társulat egy gyöngyöt érdemeinek 
díszes koszorújához ;iz által, hogy egy szakférfiút a kellő módon felszerelve a torjai 
büdös barlanghoz küldött ki. hogy a barlangot és gázait, egyéb chemiai és fizikai 
viszonyait vizsgálja meg azért, hogy níhtk az eddigieknél biztosabb adataink legyenek.

A barlang alapja szájától befelé lejtős s az aljáról feltóduló gáz, moly a leve
gőnél jóval nehezebb, úgy tölti be, mint a víz, s csak akkor folyik ki, ha a gázréteg 
felső határa elérte a barlang szájának színvonalát. Hossza l i  m., szélessége 2—3 
m., magassága ű—3 — ti m .; köbtartalma pedig kb. ÍX) köbmeter.

Eddig főleg F kanz Kittéu v. H aduk (Geologie Siebenbürgens I X(53.) nyomán 
az volt a kiömlő gáz minőségéről elterjedve, hogy a szénsavon kivül a kéndioxyd

* Ilogy azonban némely ott járt geologus még is táplált bizonyos gyanút ezen 
gáz kéndioxyd volta iránt, bizonyítja J ohann CliUMM-nok az n megjegyzése, melyet 
Acknkk, Mineralogie Siebenbürgens 1N.V>. czímü munkájának 'M1. lapján tett. Acknkii 

ugyanis úgy adja elő a dolgot, mintha a Büdös barlangjából magas bőfokú kénes- 
aav-gőzök ömlenének ki. Ennek ellenében konstatálja Grimm, hogy a gáz fötömegó-
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volna az, mely a gázkeveréknek sajátságos büdös szagát kölcsönzi. 1875-ben 
azonban F leischer, kolozsvári egyetemi tanár ; újabban pedig Ilosvay minden két
séget kizáró módon kimutatták, hogy a szénsavon kivül a gázkeverékben foglalt gáz 
nem egyéb, mint kénhvdrogén.

Már a nagy barlangon kívül attól 33 m.-nyi távolságban sikerült e gáz
keveréket a talajfölötti légrétegében kimutatni, a hol az 04-0%-ot tett ki; meny- 
nyisége a barlang felé közeledve nőttön-nő, mig magában a barlangban még 
pedig a szája színvonala alatt túlnyomóvá lesz. A «nagy barlang» legmélyebb 
részében ugyanis kitesz a szénsav (C02)=95*49, a kénhidrogén (/Í2»S’)=056, az 
éleny (0)=0*01, a légeny (A^)=3,64°/o-ot; a »kis barlang»-bán a CCh+//2«S=94‘60, 
O4jV=5’40; a «timsós barlang»-ban pedig (7Ö2+íZ2iS=94,75, 0+ A r= 5 ’25°/o. 
A nápolyi kutyabarlang ellenben a legkedvezőbb analysis szerint (Young) tartalmaz 
0 0 2 = 7 1  -00, IhS=0'0, 0=5-87, Ar=  23’ 13. Sokkal nagyobb tehát a torjai barlang
nak a szénsavtartalma, míg kén-hidrogén utóbbiban éppenséggel nem fordul elő.

A gázkeverék hőfoka csekély, az 1884-ben julius 21—25-ike közt csak 11*25— 
12'3° C. között ingadozott.

Maga a gáz a barlang alapja körüli repedésekből ömlik ki s a lehető legkisebb 
értékeket alapúi véve, t. i. hogy IVa m. szélességben, 8 cm. magasságban és 20 cm. 
másodpercznyi sebességgel ömlik ki a barlangból, kiszámította szerző, hogy éven
ként megközelítő értékben 723,000 köbméter COi és 4200 köbm. H*S ömlik ki, 
a mi súlyban kifejezve 1.425,000 kilo CDi és 64-00 kilo HtS, tehát hatszor több, 
mint a mennyi a laachi tó közelében levő források által ömlik ki (Bischof szerint 
250,000 kilo). Leírja továbbá szerző azt a sajátságos hullámzást, mit akkor venni 
észre, ha a gáztömegbe belemegyünk, s mely egészen a víznek a hullámzására 
emlékeztet.

Belehelve e gázkeverék, föltétlenül Laláit okozó ; a bőrre pedig igen különös 
égető csípős hatással van és a meleg érzetét kelti fel. Ennek oka szerző szerint nem 
volna annyira az érző idegeknek a szénsavvali érintkezés folytán alászállított inger
lékenysége következtében a véredényeknek csökkenő összehúzódásában keresendő : 
minek további következménye az volna, hogy a véredények jobban telnének meg 
az odahajtott vérrel, mi azután a meleg érzését okozná: hanem az inkább abban a 
körülményben rejlenék, hogy a széndioxyd az érintett bőr felületén levő nedvesség
gel chemiai és fizikai átalakulások miatt akkora hőt fejlesztene, hogy arról érző 
idegeink útján tudomást szerezhetünk.

Dr. S chafarzik F erencz.

ben szénsav, a melyhez kén is kötve van, de nem  kénessav alakjában; továbbá, 
hogy a gáz nem forró, hanem csekely hőfokú. Történelmi érdekességű, továbbá 
A c k n e r  és F i c h t e l  szerint az, hogy a Büdös környékén 27 éven át egy császári 
kénolvasztó létezett, a melyben a hegynek felszíni rétegében előforduló földes ként 
dolgozták f e l ; valószínűleg ugyanakkor megkisérlették e hegy tövében tárnát hajtani, 
de nem jutottak tovább mint négy ölre, a midőn ugyanis a minden oldalról kiömlő 
fullasztó gázok miatt a munkát abba kellett hagyniok. Sőt már a magyar királyok 
alatt is olvasztottak ezen a helyen ként, munkások gyanánt Alsó- és Felső-Torja 
lakosait használván fel. Bef.
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TARSULATI ÜGYEK.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL.

TV. SZ A K Ü L É S 1886. M Á JU S 12.

Elnök : Dr. S zabó József.

Dr. Schmidt Sándor előadja «a szerbiai czinoberen» tett vizsgálatainak ered
ményét és bemutatja egyszersmind az ezen tanulmányához készített kristály- 
fa mintákat.

H azay Gyula mint vendég megismerteti a «a bélai cseppkőbarlangot és egy 
Biharban feltalált új barlangot». A bihari új barlangot «Nagy Sándor barlang
nak» nevezte el és ezen barlangnak rövid vázlatos leírását adja, melyből kitűnik, 

hogy az szépségére nézve méltán sorozható a szebb barlangok közé és tanulmá
nyozásra érdemes. A bejelentett előadások sorrendjét Iíalavács Gyula végezte be, 
értekezvén a «Valenciennesiáhről», bemutatván egy új speciest, a Valenciennesia 
Bőckhii-t.

Az értekezések befejezte után beszámol Böckh János igazgató mint az 

európai nemzetközi geologiai térkép magyar részének elkészítésével megbízott 

albizottság elnöke ez albizottság működéséről. Az albizottság ugyanis a térkép szí

nezésével — az erdélyi rész kivételével, melynek elkészítésével dr. Koch Antal 

egyet, tanár van megbízva —  már elkészült.
Böckh a következőt adja elő: «A térkép és színek választásánál a bizottság 

keze kötve volt, mert a nemzetközi congressus határozatait és a térkép méreteinek 
előirt arányait kellett szem előtt tartani. L óczy L ajos bizottsági tag ajánlatára a 

Steinhäuser-féle 1 : l.á9C>,000 méretű térkép fogadtatván el alapúi, ezen történt a 

színezés. Ezen térkép különben eléggé pontos s különösen a hvdrograflai viszo
nyokat jól tünteti fel. Az elkészült színes térkép mellett az előadó bemutatja a 

színkulcsot is. A munkálatnál tapasztaltak közül felemlíti, hogy ott a hol a képződ
mények keskeny szalagszerűen csoportosúlnak a kongressus által előírt taglalás 
szemlőlhetővé tétele nagy nehézséggel jár. Az albizottság az eruptiv kőzetek jelzé
sét 3 csoportba foglalta. A voltaképen eruptív kőzeteknél az alapszín megfelel a 

liasonkorú üledékes kőzetek csoportja egyik alapszínének, csakhogy az oruptiv 
kőzeteknél intenzivebb árnyalatokat használtak. Az aljas és savas elválasztás 
fekete, illetőleg pedig vörös vonalakkal történt, míg a tufák színe az egykorú sze- 
‘limcntek színével teljesen megegyezik ; de vörös, az aljas vagy savas voltuk szerint 
függélyes, illetőleg vízszintes vonalozottsága által ismerhető fel.

Az érdekes jelentés után Böchk bizottsági elnök társainak — dr. H ofmann
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KÁROLY-nak, t e l e g d i  Róth LAjos-nak és L óczy LAJos-nak — fá r a d h a t a t la n  mun
k á lk o d á s u k é r t  s z í v é l y e s  köszönetét mond.

Elnök nagy örömmel vevén a jelentést a Társulat nevében köszönetét mond 
az albizottság gyors, alapos és szép munkálkodásáért. Azt hiszi, hogy sokakat meg
fogunk előzni s hogy az ügyvezető külföldi szakembereknek elismerésével fog talál
kozni beküldendő geologiai térképünk.

V. V Á L A SZ T M Á N Y I Ü L É S  1886. M Á JU S 12.

Elnök: Dr. Szabó József.

A kisebb folyó ügyek elintézése után a választmány elfgadja a «Xotavisia» 
újonnan megindított és kiválóan a moszatok tanulmányozásával és megismerteté
sével foglalkozó folyóirat szerkesztősége részéről fölajánlott csereviszonyt.

KÖZLEMÉNYEK A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZETBŐL.

Földtani felvételek. A m. kir. földtani intézet geologszemélyzete által a folyó 

nyáron eszközlendő részletes geologiai felvételek két osztályban fognak folvtattatni. 
Az első osztály, melynek élén dr. H ofmann Iváeoly főgeologus áll. Szolnok-Doboka, 
Arad, Bihar, Temes, Kolozs és Torda-Aranyos megyék területén fog működni. 
Ezen osztály keretében dolgoznak: dr. P ethö Gyula osztálygeologus; továbbá 

dr. Koch Antal kolozsvári egyetemi tanár és L óczy L ajos a budapesti műegyetem  

tanára. A második felvételi osztályt az idén csupán T elegdi Roth Lajos főgeolo
gus képviseli, aki Krassó-Szörénymegve területén folytatja múlt évben megkezdett 

fölvételi munkásságát. Az ezen osztályba tartozó dr. Schafarzik Ferencz segéd- 

geologus ugyanis a nm. közgazdasági minisztérium engedélyével a f. évi nyári 
felvétel helyett a D échy Mór által a Kaukázus hegységbe tervezett expediczióban 

vesz részt, mely alkalomból az ottani általános földtani viszonyokon kívül egyszers
mind a Káspi tó táján a Baku környékén létező petroleum-elŐfordulásokat is tanul
mány tárgyává fogja tenni s ebbeli tapasztalatait visszátérte után egy részletes 

szakszerű jelentésben ismertetni.
Gezell Sándor bányatanácsos és bányafőgeologus a barsmegyei Körmöcz

bánya vidékén folytatja a múlt nyáron itten megkezdett, bányász-földtani vizs
gálatait. Végül pedig Böckh János, az intézet igazgatója, tájékozást szerzendő a 

munkálatok folyamáról, felkeresi az egyes geologusokat működésök területén; de 

azonkívül ismét folytatni fogja már néhány év előtt megkezdett krassó-szörény- 

megyei felvételeit.
Az országos fölvételek leendő eszközlése felől úgy az illető vidékek közigaz

gatási hatóságai, valamint a csendőrparancsnokságok is értesíttettek s felliivattak, 
hogy a kiküldött geologusokat tevékenységökben minden lehető módon támogas
sák. A kérdéses felvételi vizsgálódások eredményeit, mint rendesen a jövő év első
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/
részében megjelenendő intézeti «Évi jelentés »-ben fogják az egyes geologusok 
közzétenni.

Adomány. S e m s e í  A n d o r , a földtani intézet áldozatkész pártfogója ismét egy 
becses ajándékkal gyarapítá az intézet tudományos gyűjteményeit, a mennyiben 
az osztrák Alpok területéről, jelesül az alsó-ausztriai Lunz környékéről származó 
fosszil növényeknek egy érdekes sorozatát szerezte meg az intézet növény-kövület- 
gyűjteménye számára. —ss—t.

HIBAIGAZITAS.

Dr. W a r t h a  V i n c z e  tanár úrnak «A szerpentin-clilorit csoport ásványairól» 
czimű értekezésének (Földtani Közlöny. 1886,j 11. oldalán a 14-ik és 10-ik sorban 
fölülről a következő igazítás teendő:
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A szerkesztőség.
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(Vorgetragen in der Fachsitzung vom 3. März lSSfi).

(Tafel I.)

Herr Prof. Dr. J o s e f  S z a b ó  war so freundlich, mir jene Gesteinsstücke 

behufs näherer Untersuchung zu überlassen, in welchen jener von ihm in 

der Fachsitzung vom 7. Februar 1883 vorgelegte Nummulites Willcoxi 
H eilprin vorkömmt,1 den Angelo H e i l p r i n  in seiner «on the occurence of  
Nummulitie deposits in Florida and the Association o f  Nummulites with a 
Fresh- Water Fauna» benannten Abhandlung beschrieb.2 Als Resultat 

meiner Untersuchung theile ich Folgendes m it :

In dem untersuchten Gesteine von Florida kommen zwei Nummuli- 
ten-Species vor. Die eine Art ist Nummidites Willcoxi, H e i l p r i n ;  die zweite 
betrachte ich als neue Art, und benenne sie zu Ehren H e i l p r i n ’s, dem 
wir die erste sichere Nachricht über das Vorkommen der Nummuliten in 
Amerika verdanken, Nummulites Heilprini.

Nummidites Willcoxi, H e i l p r i n  (Fig. 1) ist von grösserer Gestalt als 
der Nummulites Heilprini, n. sp., und nimmt auch der Canal der Windun
gen rascher an Breite zu, als bei letzterem. Wenn wir die deutlich sichtbare 
Primärkammer der einen Durchmesser von 4 Millimeter besitzenden Exem
plare als erste Windung betrachten; so finden wir im Ganzen 5Va Windun
gen vor. An dem abgebildeten Exemplare beträgt die Zahl der Kammern in 
den verschiedenen Windungen,3 wie folgt:

1 Földtani Közlöny, 1883, p. 83.
2 Proceedings of tlie Academy of Nat. SeienceB of Philadelphia 1882 ; p. 189— 193.
3 Nach Heilprin beträgt die Zahl der Kammern in der letzten Windung 

35—45; was ich in keinem der von mir untersuchten Exemplare bestätigt fand.
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Zahl der Kammern in der 1. Windung 1 
« « « « « 2. « 5 
« « « « « 3. « 13 
a « « « « 4. « 17 
« « « <i « 5. « 24.

Diese Art steht dem Nummidites Tournoueri, d e  l a  H a r p e  (De la
H arpe: De,scription des nummulites de Biarritz. Bulletin de la société de
Borda á Dax. 4-me année p. 143. pl. I. Fig. 1 — 7; ferner De la H arp e : 
/

Etudes des nummulites de la Suisse. Mémoires de société pal.eontologique 
suisse. Vol. X. 1883. p. 166 pl. VI.) sehr nahe. An dem hier abgebildeten 
(Fig. III), den Nummidites intermedia-Schichten von Nagy-Kovácsi ent
nommenen, und einen Durchmesser von 5 Millimeter besitzenden Exem
plare beträgt die Zahl der Windungen 6; dabei beträgt die

Zahl der Kammern in der 1. Windung 1 
« « « « « 2. « 7 
« « « « « 3. « 13 
« « « « « 4. « 17 
« « « « « 5. « 21
« « « n « 6. « 26.

Da wir wissen, dass die Zahl der Kammern bei allen Nummuliten-Arten 
sich immer innerhalb gewisser Grenzen bewegt; so kann man leicht die 
grosse Ueberoinstimmung erkennen, die Nummulites Willcoxi und Nummu
lites Tournoueri in dieser Beziehung zeigen. Auch was die Gestalt und die 
Krümmung der Scheidewände bei den beiden Species anbelangt, finden wir 
dieselbe Uebereinstimmung; so dass wir sie kaum von einander unterschei
den können. Ob sie nach alldem aber endgiltig miteinander zu vereinigen 
seien, dies zu entscheiden, müssen wir Prof. H e i l p r i n  überlassen, dem 
mehr Material zur Verfügung stehen dürfte.

Nummulites Willcoxi zeigt auch zu Nummidites elegáns (Saw.) einige 
Aehnlichkeit (Vgl. De la Harpe, Etudes des nummulites de la Suisse, 
p. 17Ó, pl. VII. Fig. 12— 23); unterscheidet sich aber von diesem vorzüglich 
durch die verhältnissmässig viel kleinere Anfangskammer und durch die 
geringere Zahl der Kammern. An dem abgebildeten Exemplare (Fig. 4) 
beträgt die

Zahl der Kammern in der I . Windung 1 
(( <c « « « 2. « 7 
« n « « « 3. « 18 
11 « « « « 4. fl 2S.

Bei der zweiten in dem (iesteine von Florida befindlichen und von 
mir als neu betracliU'ten A rt; bei dem Nummulites Heilprini (Fig. 2.
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a )  b) c) verbreitert sich der Canal nur allmälig und besitzt in Folge dessen 
bei gleichem Durchmesser beinahe zweimal so viel Windungen als der 
Nummulites Willcoxi. Auch ist jene Art viel kleiner. Die Zahl der Kam
mern beträgt bei den abgebildeten Exemplaren

a )  bj  c)

Durchmesser Durchmesser Durchmesser
1*5 Mm. 1*25 Mm. 1'25 Mm.
Zahl der Zahl der Zahl der

Windungen—Kammern Windungen—Kammern Windungen—Kammern

l i  l i  l i
2 5 2 7 2 7
3 15 3 17 3 1(J
4 18 4 21 4 20 .

Aus dem Nummulitgestein von Florida erwähnt H e i l p r i n  noch einen 
Orbitoiden. Die innere Structur derselben weicht aber wesentlich von jener 
der Orbitoiden ab. Es bilden nämlich bei sämmtlichen Orbitoiden die Kam
mern rechtwinklige Vierecke; an den Exemplaren von Florida sind aber die 
Kammern rundlich, rhombisch und in nach rechts und links laufenden 
bogenförmigen Reihen angeordnet, wie wir dies bei Orbit ulites finden; 
weshalb wir auch die Art H e i l p r i n ’s  als solchen zu betrachten haben.

Ausser den bisher aufgezählten Foraminiferen kommen in dem ameri
kanischen Gesteine noch andere Foraminiferen in grösser Menge vor. In 
dem zermalmten Gestein fand ich Heterostegina, Qitinqueloculina und Tina- 
porus. Die feinen Schliffe aber zeigen uns des weiteren, dass ausser diesen 
grösseren noch mikroskopische und den verschiedensten Genera angehörige 
Foraminiferen an der Bildung des untersuchten Gesteins wesentlichen 
Antheil hatten. So z. B. Plecanium, G a u d r y a n a T e x t i la r ia ,  Bolivina, 
Globigerina, Truncatulina, Botalia u: s. w. und in Folge dessen müssten 
wir dieses Gestein für eine Meeresbildung und zwar eine alteocene Meeres
bildung halten. Gegen diese Auffassung aber spricht jener Umstand, dass 
nach H e i l p r i n  in dem fraglichen Gestein auch auch recente Mollusken Vor
kommen. Wenn daher die Fundorte dieser Nummuliten, wie dies H e i l p r i n  

annimmt, nicht als ihre primäre Stätte betrachtet werden können, sondern 
dahin geschwemmt w urden; dann müssen wir behaupten, dass nicht nur 
die Nummuliten, sondern auch das ganze Gesteinsmaterial, in tvelchem sie 
Vorkommen, dahin geschwemmt wurde.

ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN.
Fig. 1. Nummidites Willcoxi , H e i l p r i n , Florida. Gespaltenes Exemplar, 18-mal vergr.

a 2. Nummulites Heilprin i , H a n t k e n  n . sp. Florida, a feiner Schliff; b und c 
gespaltene Exemplare 20-mal vergr.

« 3. Nummulites Tournoueri , d e  l a  H a r p e , Nagy-Kovácsi bei Budapest. Feiner 
Schliff lG-mal vergr.

« 4. Nummulites elegáns Sow. Cuise in Frankreich. Gespaltenes Exemplar, 13-mal 
vergrössert.
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DIE TRACHYTISCHEX GESTEINE DES LAPOSER GEBIRGES.

V on

D r. G eorg  P r im ic s .

(Yorgetragen in der Fachsitzung vom 3. Februar 188G).

(Tafel II.)

Unter dem Láposer Gebirge begreift man den nordöstlichen Theil der 
Királyhágó benannten Gebirgskette, welcher sich zwischen dem 1447 Mtr. 
hohen Guttin und dem 1812 Mtr. hohen Czibles ausbreitet. Die Richtung 
dieses Gebirges, welches zwischen Siebenbürgen und der Marmaros den 
Grenzrücken bildet, ist im Allgemeinen eine südöstlich-nordwestliche. Seine 
mittlere Höhe beträgt nach den Angaben der Militär-Specialkarte und 
berechnet aus der Höhe der 18 in die Wasserscheide fallenden höchsten 
Spitzen, 1335 Meter. Es ist ein sehr zerklüftetes Gebirge, welches aus einer 
Gruppe bald höherer, bald niederer und meistens bewaldeter, steiler Kup
pen besteht, die dicht von auf seinem Rücken ihren Ursprung nehmenden 
und in unregelmässigem Lauf herabeilenden Bergbächen durchschnitten 
werden.

Den Grundstock dieses Gebirges bilden die Karpaten-Sandsteine, die 
aber an zahlreichen Orten, vorzüglich aber an den beiden Enden des Berg
zuges von den mächtigen Massen junger Eruptivgesteine durchrissen wur
den. An einigen Stellen sind zwischen den Karpaten-Sandsteinen Apt}’- 
chen-haltige hornsteinige Kalke und rothe Mergel eingelagert; an anderen 
und zwar vielen Stellen findet man lithothamniumreiche Nummulit-Kalk- 
steinschollen auf den Karpaten-Sandstein gelagert.

Obwohl ich in den Karpaten-Sandsteinen keine Petrefacten fand, so 
kann ich sie dessenungeachtet auf Grund ihrer Lagerung, ihres petrogra- 
phischen Charakters und insbesondere auf Grund ihres Verhältnisses zu 
den Aptvchen- und Nummuliten-Kalken in zwei verschiedenalterige Sehich- 
tengruppen unterscheiden. Die tieferen Schichten des Karpaten-Sandstei- 
lies, die hankförmigen von mittelfeinem Korn; die dunkelfarbigen thonigen, 
sandigen Schiefer li. s. w. sind mit grösser Wahrscheinlichkeit der Kreide 
zuzurechnen; während die oberen Schichten, die gelblichen, glimmeri- 
gen und conglomeratischen Sandsteine u. s. w. wahrscheinlich dem Eocen 
angehören.

Die mergeligen Schichten der unteren Gruppe des Karpaten-Saud- 
steines sind an einigen Stellen, namentlich am Fusse des Botunda, im 
oberen Gebiete von (Jláh-Ltipusbányu und in der Umgebung der Quelle des
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Baches Batiz Pólyán , wahrscheinlich in Folge der Einwirkung der Ande
site, in auffallendem Grade quarzitisch.

Nicht unerwähnt kann ich jene Sandsteine des Láposer Gebirges 
lassen, die in der Umgebung der Gipfel des Várátik und Szelha, an meh
reren Punkten hoch emporragende und dem Dolomit ähnliche kahle Felsen 
bilden. Diese Sandsteine sind meistens verändert, sehr rhyolith'-quarzitartig 
und stauten sich wahrscheinlich bei Gelegenheit des benachbarten Andesit- 
Ausbruches zu emporragenden Felsen auf. Die malerische Felsengruppe des 
Szermetest, die Piatra Czinkului, die Piatra Korbului u. s. w. sind alle aus 
solchen Sandsteinen aufgebaut.

Die trachytisclien Gesteine, welche vorzüglich in die Gruppe der 
Pyroxen-Andesite gehören, kommen im Láposer Gebirge in drei von ein
ander wesentlich verschiedenen Typen vor, welche Typen vermuthlich in 
Folge verschiedener Eruptionen entstanden sind. Das Gestein des Berges 
Güttin hat auch seinen eigenen Typus.

Von der Zeit des Ausbruches der Eruptivgesteine des Láposer Gebir
ges fehlen bisher die näheren D aten ; aber von ihrem verhältnissmässig 
jungen Alter zeugt dies, dass sie ohne Ausnahme die Karpaten-Sandsteine 
durchbrachen oder in ihnen Gänge bilden. An mehreren Orten, namentlich 
am Szekuj und am Kis-Hugyin kann man beobachten, dass nur eine Seite 
des Eruptionskegels aus der jungen Decke des Karpaten-Sandsteins hervor
ragt; seine andere Seite und seine Spitze sind von ihr bedeckt geblieben. Im 
Sattel der Gipfel des Czibles und Brán  sind an mehreren Punkten Schol
len des aus der erwähnten Decke herausgerissenen und hoch emporgehobe
nen quarzitisclien Sandsteines zu finden. All dieses beweist, dass die Erup
tivgesteine des Láposer Gebirges nach der Ablagerung der oberen Schichten 
des Karpaten-Sandsteines, aber wohl viel später darnach durchbrachen.

Nähere Angaben finden wir nur hinsichtlich des H y  persthen-Augit - 
Andesites des Guttin in einer Abhandlung von Dr. K a r l  H o fm a n n .  * 

Dieser Forscher hält das Gestein des Guttin für mediterran, indem er in 
seinem Tuffe am Bande des Guttin-Gebirges Petrefacten der Mediterranzeit 
auffand.

Die verschiedenen Typen angeliörigen Andesite kommen in verschie
denen geographischen Gruppen vor, die wir im Folgenden näher betrach- • 
ten wollen.

I. Die Gruppe von Oláh-Láposbánya-Kapnik.

Hypersthen-Augit-Andesite. Die charakteristische Eigentüm lichkeit 
sämmtlicher Andesite der Gruppe von Úláh-Láposbánya- Kapnik  (oder kür-

* Ásványtani közlemények a Vihorlat-Guttin Trachyt hegységének keleti 
részéből. — Földtani Közlöny. II. 1872.
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zer nach dem Láposer Gebirge, der Láposer Typus) ist ihre dunkle Farbe 
und ihr dichtes Gefüge. Dies ist, so scheint es, das beständige Merkmal der 
Gesteine eines grossartigen Ausbruches und so sehr unveränderlich, dass es 
kaum selbst in sehr grossen Entfernungen eine geringe Abweichung erken
nen lässt. Den diesem Typus angehörigen Andesiten begegnet man auch im 
Vihorlat-Guttin-Gebirge, entlang der Hargita, im siebenbürgisclien E rz 
gebirge u. a. a. 0. Sie sind in irischem, normalem Zustande und in der grün
steinartigen Modification zu finden. Das Gestein der grösseren Massen ist 
im Allgemeinen frisch, während das der Gänge meistens grünsteinartig ist. 
Sowohl die letzterwähnten Ganggesteine, wie auch die Ausläufer der grösse
ren Massen weichen abgesehen von den Unterschieden hinsichtlich der 
Farbe und einigermassen der inneren Structur, hauptsächlich darin von den 
frischen Gesteinen ab, dass in ihnen das Pyroxen sich theilweise oder 
ganz umgewandelt hat.

Die Farbe der frischen Gesteine ist immer dunkelbraun, manch
mal beinahe schwarz, selten ein wenig grau. Meistens sind sie so sehr 
gleichförmig dicht, dass in ihrer Grundmasse die winzigen Feldspatlie nur 
nach dem Glanze zu erkennen sind ; seltener sind sie ein wenig porpliyriscli 
und in diesem Falle sind die weissliclien oder graulichen Feldspathleisten 
und Pyroxenkryställchen gut erkennbar. Mit dem blossen Auge betrachtet, 
sehen wir, dass in manchem Exemplare die Feldspath-; in dem anderen, dass 
die Pyroxen-Krystalle grösser und so im Uebergewicht seien. Ihr Bruch ist 
uneben oder uneben muschelig und nur bei den halb hornsteinartigen 
ist guter muscheliger Bruch bemerkbar. Fremde Gesteinseinschlüsse sind 
kaum in diesen Gesteinen; nur einmal fand ich in einem von Szekuj stam
menden Exemplare ein erbsengrosses, körniges Quarzstückchen.

Die Gesteine der grünsteinartigen Modification sind bezüglich ihres 
Gefüges ähnlich den frischen; aber ihre Farbe ist meistens grünlich grau 
oder schmutzig grünlich braun und gewöhnlich sind in geringerer oder 
grösserer Menge kleine Körnchen von Pyrit darin zu sehen.

Die mikroskopische Untersuchung der Gesteine dieser Gruppe habe 
ich an dem an 2C> verschiedenen Punkten gesammelten Material ausgeführt. 
Die untersuchten Exemplare stammen aus den Andesitmassen von I árá- 
tik, Szelha, Prislop, Pleska, Neteda, Magúra, Csőri, Rotzir, Rotunda , 
Sibilla, Sátra, Azsicza, IIunkán, Csizma und P alt in ; ferner von der 
Marmaroser Seite oberhalb Váratik R upturi; aus den Ganggesteinen von
O.-Láposbánya und von der nördlichen Seite von Kapnik.

Die schwarze oder dunkelbraune Grundmasse der frischen Gesteine 
erscheint unter dem Mikroskop im Allgemeinen graulich. An ihrer Zusam
mensetzung nehmen wasserhelle polarisirende Mikrolithe, apolare Glastheil- 
clien und schwarze opake Körnchen theil. Die apolaren Glastheilchen und 
die Mikrolithe sind beinahe immer in gleichem Verhältnisse vorhanden;
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die letzteren sind manchmal gross; verhalten sich ähnlich wie Feldspath 
und sind an iluctuales Struktur erinnernd angeordnet.

Die grünlich graue Grundmasse der Gesteine der grünsteinartigen 
Modipcation, aber insbesondere die der Gänge zeigt sich unter dem Mikro
skop meistens ganz krystalliniscli; manchmal ist sie klein kristallinisch 
körnig, manchmal fleckenweise polarisirend und einen solchen Eindruck 
machend, als wenn sie von irgend einer krystallisirenden Flüssigkeit durch - 
tränkt wäre; im Uebrigen sind grüne chloritische Yerwitterungsproducte 
und schwarze opake Körnchen häufig in ihr.

Bei der vergleichenden Untersuchung der Grundmasse der in den 
verschiedenen Abstufungen der vollkommenen Frische und der Grünstein- 
modification befindlichen Gesteine habe ich mich überzeugt; dass die 
Durchkrystallisirung der Grundmasse mit dem stufenweisen Uebergang in 
Grünstem in einem gewissen Maasse gleichförmig Schritt h ä l t ; aber über 
einen gewissen Grad hinaus, bei dem das Gestein sich aufzulösen beginnt, 
erscheinen auch in der krystallinischen Grundmasse viele schwarze opake 
Körnchen und apolare grünliche oder braune Zersetzungsproducte.

Jene Nachwirkungen der vulkanischen Thiitigkeit, welche die Sub
stanz der Pyroxen-Gesteine umwandelte, verwandelte zugleich die im glasi
gen Zustande befindlichen Theilchen der Grundsubstanz der Gesteine; sie 
lockerten die Bande der Moleküle der im starren glasigen Zustande befind
lichen Substanz und machten es so möglich, dass sie sich nach den Gesetzen 
der Krystallisation gruppirten.

ln der Grundmasse sowohl der frischen, wie der grünsteinigen Ge
steine findet man folgende Krystalle ausgeschieden: Plagioklas, Hypersthen 
und Magnetit; nur schwer gelang es mir die Spuren von Biotit aufzufinden. 
Ausser diesen zu den ursprünglichen B estandteilen  des Gesteines gehö
rigen Mineralien sind in den Grünstein - Andesiten noch der Epidot , 
Apatit, Calcit und (Jtiarz als in Folge des Umwandlungsprozesses entstan
dene Mineralien häufig genug. Es ist natürlich, dass die Pyroxen-Minerale 
der vollständig modificirten Andesite sich sehr veränderten, von ihrer 
ursprünglichen Natur so sehr abweichen und dem verändertem Amphibole 
ähnlich pleochroistisch w urden; so dass sie in diesem Zustande nur nach 
der eifrigen Beobachtung der Abstufungen der Umwandlung erkennbar sind.

In den frischen Gesteinen sind der Plagioklas, Hypersthen und Augit 
meistens in beinahe gleichem Verhältnisse ausgeschieden; nur sind die 
Krystalle der Pyroxene gewöhnlich grösser als die der Feldspathe. Von den 
beiden Pyroxenen ist der Hypersthen häufiger als der Augit; ja  verdrängt 
letzteren oft gänzlich, wie ich dies unter anderem an den Exemplaren der 
Berge Vár útik und Neteda beobachten konnte. In der Grundmasse dersel
ben sind nur Plagioklas und Hypersthen zu sehen; sie sind daher reine 
Hypersthen-A ndesite. Eine solche Gesteinsart ist aber unter diesen Andesiten

Földtani Eözlfiny, XVI. köt. 188fi.
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dieses Typus nicht aufzustellen; indem nach Erfahrung die Hypersthen- 
Andesite in der Masse der Hypersthen-Augit-Andesite gleichsam nur Aus
scheidungen bilden. An den erwähnten Orten sind in der unmittelbaren 
Nachbarschaft der reinen Hypersthen-Andesite auch Augit haltende Ande
site zu finden. Nach meinen bisherigen Beobachtungen sind die reinen 
Hypersthen-Andesite viel dichter als die Hypersthen-Augit-Andesite und 
beinahe gleichförmig.

Von den erwähnten gesteinsbildenden und in der Grundmasse als 
grössere Ivryställchen ausgeschiedenen Mineralien ist der Plagioklas, der 
kleine leistenförmige oder grössere tafelförmige einzelne Kryställclien oder 
Krystallgruppen bildet, nur sehr selten gänzlich wasserhell; indem er beinahe 
ohne Ausnahme massenhaft winzige Flüssigkeits- und grössere Grundsub- 
stanztheilchen enthält, von welchen er graulich oder auffallend schalig wird. 
Beinahe bei jedem grösseren Flüssigkeits-Einschlüsse erscheinen auch 
Gasporen. Ausser diesen sind im Plagioklas Körnchen vom Hypersthen und 
Augit häufig genug. Manchmal bildete sich der Feldspath um ein grösseres 
Hypersthen-Kryställchen herum aus, wie dies besonders gut an einem 
Schliffe eines Ganggesteines von Fehérpatak (oberhalb Oláh-Láposbánya) zu 
sehen ist (Fig. 1). Im Orthoskop erwiesen sich diese Feldspathe meistens 
als Plagioklase mit wenigen Zwillingen. Die Feldspathe der Ganggesteine 
schwanken nach Prof. A. K o c h  — der sie nach Prof. J. S z a b ó ’s  Methode 
untersuchte — zwischen Andesin und Labradorit. Der Feldspath der 
frischen Gesteine erweist sich nach meinen eigenen Untersuchungen als 
dem Labradorit und Bytoivn.it- zuneigend.

Der Hypersthen kommt gewöhnlich in, der Grösse nach denen des 
Augit ähnlichen, kurzen, säuligen Kryställclien vor; aber die kleineren 
Kryställclien sind oft zur Leistenform verlängert. Seine Längsschliffe 
(Fig. 2, 3, 4.) sind ihrer Symmetrie wegen vom Augit leicht zu unterschei
den ; ebenso nach seinen Querschnitten, welche immer in geringerem oder 
grösserem Grade abgestumpfte, manchmal dem Quadrat sich nähernde recht
winkelige Vierecke zeigen (Fig. 7, 8.). Aus allen diesen Schnitten können wir 
auch auf die Form der Hypersthen-Krystalle schliessen, an welchen folgende 
Formen entwickelt zu finden s ind : ocPtc, ooPoo, ooP und m P ; selten oP. 
Manchmal sind auch solche von zonaler Struktur zu sehen. (Fig. 4.)

Die kleineren, leistenartig verlängerten Hypersthen-Kryställchen sind 
oft gekrümmt, was ich an dem mikroskopischen Präparate eines vom süd
lichen Fusse des Guttin bei Kapuik gesammelten Gesteines sehen konnte.

Der Hypersthen dieses Gesteines zeigt sich im Allgemeinen als schlecht 
spaltbar, viel schlechter als der Augit wodurch er von diesem deutlich 
abweicht.

Unter dem Mikroskop, in gewöhnlichem Lichte zeigt der Hypersthen 

zur Fleischfarbe neigendes Grau und unterscheidet sich so der Farbe nach
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kaum vom A ugit; aber im polarisirten Licht, im Orthoskop ist der Unter
schied zwischen beiden wesentlich. Der Hypersthen nämlich ist pleochrois- 
tisch und wird in paralleler Stellung dunkel; der Augit dagegen ist nicht 
pleochroistisch und die Auslöschung tritt bei schiefer Einstellung ein. Der 
Pleochroismus ist beim Hypersthen auffällig; in der Richtung der Haupt
achse immer grünlich g rau ; parallel mit der Achse ein a ) in’s Gelbliche 
neigendes röthliches G rau ; parallel mit der Achse b ) fleischfarbig.

Als Einschlüsse enthält das Hypersthen oft Magnetit und selten grau
liche weisse Körnchen.

Der Hypersthen spielt oft die Rolle eines Augitkernes. In meinen 
Schliffen sind zahlreiche solche Längs- und Querschnitte zu sehen, deren 
Mitte aus Hypersthen, aber der Rand von verschiedener Breite aus Augit 
besteht (Fig. 5, G, 9).

Die verhältnissmässig regelmässig ausgebikleten Krystalle des Augit 
kommen vereinzelt oder in Gruppen, manchmal mit Feldspath oder Hyper
sthen vermengt vor. Der vollständig frische Augit ist beinahe farblos, wenn 
er sich aber nur ein wenig zu verändern beginnt, dann erscheint in 
seinem Inneren oder an seinem Rande eine grüne, chloritische Substanz. 
An den symmetrischen Schnitten des frischen Augit tritt das Auslöschen 
des Lichtes bei 30—40° ein. Magnetit-Einschlüsse sind im Augit sehr 
gewöhnlich.

Zonales Wachsthum und verschiedene Zwillingsverwachsungen sind 
häufig bei den Augiten dieser Gesteine; ja manchmal sind beide an einem 
und demselben Augit-Krystall zu beobachten. Im Dünnschliffe eines Gestei
nes von dem Orte Ruptur i (bei Glód in der Marmaros) konnte ich an dem 
Längsschnitte eines Augites mit ungewöhnlicher Zwillingsverwachsung 
zugleich ausgezeichnetes zonales Wachsthum beobachten; wobei jene Er
scheinung überraschend ist, dass die Zonen ohne die geringste Störung 
über die Zwillingsebene sich parallel mit den Seitenflächen des Krystalls 
fortsetzen, wie dies in Fig. 10 zu sehen ist.

Oefters kann man beobachten, dass der Augit ähnlich dem Plagioklas 
aus zahlreichen dünnen Zwillingsplatten zusammengesetzt ist, und dann 
sehr an Diallag  erinnert. Solche Krystalle (Fig. 11, 12) fand ich im Gesteine 
am Kamme des Rotunda und im Ganggesteine von Oldh-Láposbánya.

Der Magnetit ist in unregelmässigen Körnern von verschiedener Grösse 
genug häufig zu finden und es scheint, dass sein Auftreten in proportionel- 
lem Verhältnisse mit der Grünsteinmetamorphose s teh t; wenn wir nämlich 
die grösseren, schwarzen, opaken Körner für Magnetit halten.

Der Augit ist sehr oft mit dem Hypersthen gruppirt zu finden; ein 
andersmal sind sie einander durchwachsen (Fig. 10, 13) oder parallel 
verwachsen. Manchmal hängt dem Hypersthen Feldspath an, oder um den 
Hypersthen lagerte sich Feldspath ab (Fig. 18). Die interessantesten Fälle

13*
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bietet aber <ler in den Augit eingewachsene oder mit dem Augit verwachsene 
Hypersthen.

Unter den im Augit eingewachsenen oder eingeschlossenen JIi/per - 
sthenen ist wieder dies der interessanteste Fall, wenn in jedem einzelnen 
mehrerer mit einander verwachsener Augitkrystalle je ein Hypersthen ein- 
geschlossen is t ; wie wir dies an Fig. 0 sehen können.

In dem schwarzen, frischen Andesit vom Berge Vúrátik fand ich zwei 
leistenartige Hypersthnie mit drei Augit m  von ähnlicher Form innig zu 
einem Krystalle verwachsen. Beide Pyroxene sind frisch und ist so der 
Hypersthen vom Augit hinsichtlich des Dichroismus auch im gewöhnlichen 
Lichte zu unterscheiden; aber im Orthoskop bei polarisirtein Lichte zeigt 
sieh der Unterschied scharf, indem der Hypersthen in paralleler Stellung 
sich verdunkelt; der Auyit aber nicht (Fig. 15).

Bei den Hypersthen-A ugit-Andesiten der Grünsteinmodification zeigt 
sich diese Umwandlung, wie ich schon erwähnte, besonders darin, dass die 
Grundmasse des ursprünglich frischen Gesteines in kleinerem oder grösse
rem Maasse umkrystallisirt; dass seine Pyroxene entsprechend dem Grade 
der Modification sich verwandeln und dass die Eisen Verbindungen des 
Gesteins sich meistens zu Eisensulfiden umgestalten. Auch der Feldspath 
geht mehr oder weniger in Kaolin über; aber dies hat man eher der Verwit
terung als der Grünsteinmodification zuzuschreiben.

In petrographischer Hinsicht ist das Wichtigste die Umwandlung des 
I lypersthens und des Auyit s. Erfahrungsgemäss verwandelt sich der Jlyper- 
sthen viel rascher und leichter als der Augit. In sonst ganz frischen Gestei
nen kann man oft bemerki n, dass neben dem noch vollkommen frisch 
gebliebenem Feldspathe und Augit der Hypersthen sich bereits zu grünli
cher, feinfaseriger Masse umzuwandeln beginnt; andererseits kann man in 
dem Pyroxen-Umwandlungsprodukt der in völliger Grünsteinmodification 
befindlichen Gesteine noch vollkommen frische Augittheilchen finden. Der 
Ihfpersthen ebenso wieder Augit nimmt, wenn er sich vollständig um wan
delt, eine griiuliche oder bläulich grüne Farbe, sowie eine faserige Structur 
an : und wenn die Metamorphose noch weiter vorschreitet; so beginnt die 
blaue Farbe zu verblassen und wird schliesslich ähnlich dem Talk graulich- 
weiss oder aber ein Theil seiner Substanz wird durch kohlensauren Kalk 
ersetzt.

Bei beiden Pyroxen on kann die Umwandlung meistens am Bande oder 
entlang den Spalten und Sprüngen, selten im Innern des Krystalls begin
nen (Fig. 1 'l. 17) und zwar so, dass an einzelnen Theilon des Krystalls in 
paralleler Kiehtung mit der Hauptachse und dicht feine Spalten erscheinen ; 
innerhalb welcher die frische Substanz zuerst sich trübt, später aber 
vergrünt.

Der vollständig umgewandolto Hypersthen und der Augit unterschei
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den sich unter dem Mikroskop in einfachem Licht auch darin, dass das 
Umwandlungsproduct des Hypersthen faseriger ist, als das des Augits.

Wie bekannt, kann sich der Hypersthen gewöhnlich in Bastit, der 
Augit aber in Chlorit umwandeln. Und in der That sind zwischen diesen 
beiden Umwandlungsproducten im Orthoskop wesentliche Unterschiede zu 
beobachten; beide Pyroxene verlieren nämlich auch in ihrem um gewandel
ten Zustande nicht vollständig ihren Charakter. Der Bastit ist auffallend 
pleochroistisch ; in der Richtung der Hauptachse lauchgrün, in der Richtung 
der Nebenachsen gelblichgrün und wenn seine Polarisation nicht aggrega- 
tiscli is t , so tritt seine Verdunkelung gewöhnlich bei paralleler Stellung ein. 
Der Pleochroismus der cldoritischen Substanz, das Umwandlungsproduct des 
Augits, ist nicht so auffällig und verdunkelt sich immer in schiefer Stel
lung. Von dem hier Vorgebrachten konnte ich mich durch das Beobachten 
der stufenweisen Umwandlung des Hypersthen und des Augit überzeugen. 
Kennt man das optische Verhalten der Umwandlungsproducte beider 
Pyroxene, so können wir hinsichtlich des Pyroxens der vollständig in Grün
stein umgewandelten Andesite entscheiden , ob dieselben ursprünglich Augit- 

oder Hypersthen-A ugit-Andesite waren. Auf Grund dessen können wir 
behaupten, dass alle Grünstein-Andesite des Ganggesteines von Ülüh-Lájfos- 

banga ursprünglich Hypersthen • A n g it-A ndesite und nicht, wie man bisher 
glaubte, Amphibol-Andesite  oder Amphibol-Augit-Andesite  waren.

Bezüglich der Reihenfolge, in der die Minerale der Hypersthen-Augit- 

Andesite aus dem Magma sich scheideten, ist es zweifellos, dass der Hypersthen 

sich viel früher ausschied als der Augit: ferner, dass der grössere Theil des 
Augit's sich früher bildete, als der Feldspath, wie sich dies aus den Einschlüs
sen mit grösster Wahrscheinlichkeit folgern lässt. Der Hypersthen ist oft in 
Augit eingeschlossen zu finden; aber umgekehrt nie. Augit sieht man häufig 
im F eldspath; aber Feldspath im Augit gehört zu den grössten Seltenheiten.

II. Die Gesteine der Czibles-Gruppe.

Sämmtliche Gesteine der im weiteren Sinne genommenen Czibles- 
Gruppe, hielier auch die des K is-Hugyin gerechnet, sind mehr oder weniger 
Grünsteine.

Der Pyrit  ist in ihnen sehr gewöhnlich ; in einigen Exemplaren kommt 
er ungemein häufig vor. Bei den Gesteinen dieser Gruppe ist jene Einför
migkeit der Farbe und Structur, welche die Hypersthen - Augit - Andesite des 
Láposer Typus so sehr auszeichnet, nicht zu beobachten. Besonders die 
Gesteine der beiden Spitzen Czibles und Urán weichen diesbezüglich so wie 
hinsichtlich ihrer Gemengtheile so sehr nicht nur von dem erwähnten 
Typus, sondern von sämmtliclien trachytischen Gesteinen Siebenbürgens ab, 
dass man sie mit Recht mit der Cumulativbezeichnung «Gestein von Czibles»
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versehen kann. Von ihm wie auch von den übrigen Gesteinen der Umgebung 
des Czibles unterscheidet sich wesentlich das Gestein der Kuppe des A r cser. 
Vom petrograpliisclien wie vom geologischen Gesichtspunkte aus betrachtet 
lassen sich die im weiteren Sinne genommenen Gesteine der Czibles-Gruppe 
in drei Untergruppen eintlieilen, welche Untergruppen mit grösser Wahr
scheinlichkeit in Folge besonderer vulkanischer Eruptionen zu Stande kamen.

So sind zu unterscheiden :

1. Die Gesteine des Massivs des Czibles und  des Brán.

Pyroxen-Andesite. Diese sind sich hinsichtlich ihrer Minerale zwar 
ähnlich ; aber ihre Structur ist sehr verschieden. Ein Theil der Gesteine des 
Czibles und des Brán  ist nämlich krystallinisch, ein anderer aber granito* 
porpliyrisch.

Die Farbe der ersteren ist ein etwas dem Violett sich näherndes schmu
tzigbraun ; ihre Structur mittelkrystallinisch körnig und ähneln sie sehr 
einigen Dioriten. Dem blossen Auge erscheinen sie hauptsächlich als das 
Gemenge eines Pyroxenniinerals von grünlich brauner Farbe und plattiger 
Structur und einem frischen grauen Feldspath.

Es kommen auch solche Modificationen vor, die zwischen den grani- 
tisclien und der granitoporphyrischen Structur das Uebergangsglied bilden. 
Diese bestehen vorzüglich aus dem zuletzt erwähnten Pyroxen, zwischen 
dessen eben nicht kleinen Kryställclien die ins ltöthliche sich neigende 
schmutziggraue, grösstentheils aus Feldspath bestehende Grundmasse sicht
bar ist. Diese lösen die atmosphärischen Niederschläge leicht auf, in Folge 
dessen können wir oft solche Gesteinsplatten finden, an deren Oberfläche 
die Grundmasse tief ausgewittert ist und die Platte ist dann mit dem der 
Verwitterung besser Widerstand leistenden grünlichen Pyroxen so über
deckt, als wenn er sich dort aufgewachsen ausgebildet hätte.

Die yranitoporjdiyrischen Gesteine sind grünlich grau, aber manchmal 
gelblich oder röthlich. Ihre Grundmasse ist grünlich grau und kleinkörnig 
krystallinisch. In der Grundmasse ist in grösseren Krystallen nur der 
Feldspath ausgebildet und ist die Farbe dieser erbsengrossen Kiystalle 
graulichweiss, manchmal gelblich oder röthlich, und sind sie beiläufig in glei
cher Menge mit der Grundmasse. Die Farbe des Feldspathes ist zugleich von 
Einfluss auf die Farbe des Gesteins. Der Pyroxen ist mit blossem Auge kaum 
erkennbar; Byrit ist in beträchtlichen Körnern häufig zu linden. Der Feld
spath dieses Gesteins wird in Folge der Einwirkung der Atmosphärilien sehr 
leicht ausgelaugt und wird dadurch das Gestein schwammförmig zellig. 
Solche Stücke liegen auf der südwestlichen Seite des Brau  nahe zu seiner 
Kuppe und ebendaselbst in grösser Menge herum.

Die Gesteine der granitoporphyrischen Struktur sind im Uebergewicht 
und vorzüglich auf den Gipfeln der Berge zu linden.
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Am südwestlichen Fusse des Czibles, auf einer schmalen Bergrippe ist 
in eocenem Karpaten-Sand stein ein starker Gang zu sehen, welcher nach 
Nordost, in der Richtung des A r cser streicht. Das Gestein dieses Ganges ist 
graulich weiss, von krystallinischer Structur und scheinbar ein wenig 
rhyolithisch; dicht mit Pyrit durchsetzt. Mit freiem Auge sind darin noch 
frische Feldspathkryställchen und bleichgrüner, seidenglänzender, fein- 
blätteriger Pyroxen zu sehen. Sowohl die Häufigkeit des Pyrit, wie auch 
die bis zur Verfärbung gehende Umwandlung des Pyroxen zeugen von 
dem grossen Grade der Umwandlung dieses Gesteins in Grünstein.

Prof. G. T s c h e r m a k *  hält die Gesteine des Czibles für Pyroxen- 

Andesite, und nachdem es mir nicht gelungen ist den Ursprung des blättrig 
faserigen uralitischen Minerals näher zu bestimmen, so wende ich eben
falls die allgemeine Bezeichnung Pyroxen-Andesite  auf dieselben an.

Alle diese Gesteine von verschiedener Structur erweisen sich unter 
dem Mikroskop hinsichtlich ihrer mineralischen Constitution und vorzüg
lich hinsichtlich des charakteristischen Vorkommens des blätterigen 
Pyroxenminerals als vollkommen gleich constituirt. Alle sind krystalli
nisch. Als ursprüngliche Mineralien betheiligten sich an ihrer Zusammen
setzung hauptsächlich der Feldspath, der blätterige, faserige uralitische 

Pyroxen, der Hypersthen beinahe immer in bastiiischem Zustande, der Augit 
und der Magnetit ; als nachträglich ausgebildete Minerale kommen in 
ihnen vor: Pyrit, Epidot, H äm atit ,  A pa ti t  und Quarz. Von allen diesen 
Mineralien besitzt entschieden das grösste Interesse in Folge seiner unge
wohnten Umwandlung und seiner blätterigen, faserigen Structur das amphi- 

bolische Mineral oder das uralitische Pyroxen.
Der Feldspath ist unter dem Mikroskop meistens noch ganz frisch; 

sehr oft in Folge ungeheurer Mengen vou Flüssigkeitseinschlüssen bläu
lich oder graulich. Aus diesen molekularen Flüssigkeitstheilclien sind in 
ihm noch apolare braune Magmatheilchen und bläulich graue, ansehnliche, 
abgerundete Pyroxenkörnchen; die Häufigkeit der letzteren lassen ihn im 
polarisirten Licht oft bunt erscheinen. Im Feldspath des Ganggesteines sind 
auch gut ausgebildete P//?,iikryställchen zu erkennen. Unter dem Orthoskop 
erweist er sich als polysynthetischer Plagioklas, der nach der Flam m en
untersuchung Dr. A. K o c h ’s  entweder Labradorit oder dem Andesit zunei* 
gender Labradorit** ist, was sich auch nach neuerer Untersuchung 
erwies.

Der Hypersthen ist nur selten in frischem Zustande zu finden, und 
nur in den granitoporphyrischen Umänderungen; er kommt immer im

* 0. V o l k n e r ,  Andesit von Czibles im Gnttiner Gebirge im nördlichen Sieben
bürgen. — T s c h e r m a k ,  Mineral. Mittheil. IV. Bd. p. 261.

** Dr. A. K o c h :  Petrograpliisclie Untersuchung der trachytischen Gesteine 
des Czibles und von Oláhláposbánya. — Földtani Közlöny, X. lySO.
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Husiit oder zwischen den inistitmassai vor in einzelnen unregelmässigen 
Stückchen und mit derselben Farbe und demselben Pleochroismus, wie in 
den Irischen Gesteinen des Láposer Typus.

Das gesellschaftliche Vorkommen der gelblich-grünen, aggregatisch 
polarisirenden Massen desBastits mit den Brüchstiickchen des Hypersthens 
zeugt ebenfalls davon, dass auch hier der Bastit aus der Umwandlung des 
Hnpcrsthen zu Stande kam. Nachdem der Bastit in diesen Gesteinen in der
selben Qualität häulig vorkommt, wie in den Griinsteinen des Láposer 
Typus, so können wir daraus folgern, dass in ihnen der Hypersthen 
ursprünglich eine ansehnliche líolle spielte.

Der Autfil C*) ist in frischem Zustande verhältnissmässig selten und 
eher in Modilicationen krystallinischer Structur zu linden. Gewöhnlich 
kommt er in ziemlich grossen unregelmässigen Krystallen vor. Im frischen 
Zustande ist er beinahe wasserhell; nach zwei Richtungen hin spaltbar, 
in der Richtung der Hauptachse und schief auf derselben nicht pleocliroi- 
stiscli; häutig genug sind in ihm braune lamellare Interpositionen und opake 
Körner; oft ist er in eine halb oder ganz grüne pleochroistische, chlorit
artige Substanz umgewandelt. Unter dem Orthoskop zeigt er prächtige 
Supplementärfarben; seine Extinction ist gross: parallel eingestellt mit 
den parallel der Hauptachse gehenden Spaltungsrichtungen verdunkeln 
sich die verschiedenen Schnitte zwischen 38°— 17fJ. In Folge seiner brau- 
neu lamellaren Interpositionen, seiner ausgezeichneten Spaltbarkeit, der 
dem Feldspathe ähnlichen Farblosigkeit weicht dieses Mineral von dem 
bekannten in den vulkanischen Gesteinen vorkommenden Amjit ab, und 
erinnert an den Diallafj.

Der ( ralit, das Hauptmineral der Gesteine der Massive des Czibh's 

und des Jirdn ist grünlich braun, blätterig faserig und kommt entweder 
in kurzen oder langen leistenförmigen Krystallen vor, die nie vollständig 
ausgebildet sind. Endgestalten sind nie darauf zu sehen. In Schlitten 
zeigen sich ihre Ränder ungleichförmig vertieft, gebuchtet und einge
schnitten ; an den Enden meistens gefranst, von lichtgriier, grünlich
brauner F a rb e ; parallel init der Hauptachse sind sie von feiner faseriger 
Structur und pleochroistisch, in der Richtung der Hauptachse gewöhnlich 
bläulich g rü n ; in der Richtung der Nebenachsen gelblich oder grünlich 
grau oder gelblich braun. Häulig sind die mit der Hauptachse parallel ver
wachsenen Zwillinge. Dieses Mineral beiindet sich nicht mehr im ursprüng
lichen frischen Zustande.

In den Exemplaren von der Kuppe des (V.ibles sieht man in diesem 
grünen faserigen Mineral selten die ursprünglichen frischen, tabakbraunen 
Kerne, welche in den Schattirungen ihrer ursprünglichen Farbe bemerkbar 
pleochroistisch sind, ohne vollständige Lichtabsorbtion.

Bei den mit den Zwillingsliefen oder den einzelnen Fasern parallel
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eingestellten Krystallen trat das Auslöschen bei den verschiedenen Schnit
ten zwischen 8— 10° ein.

Trotz all’ dem konnte ich doch nicht zweifellos entscheiden, mit 
welchem ursprünglichen Mineral ich eigentlich hier zu thun habe, und 
wendete mich daher an die bekannte Fachkenntniss und Freund
lichkeit des Herrn Prof. Dr. H o s e n b u s c i i  in Heidelberg, der mir bezüg
lich des Gesteins vom Czibles und des fraglichen Minerals Folgendes 
mittheilte :

«Das Mineral in Schliff 4 vom Czibles-Berg ist ein Amphibol-Mineral, 
welches uralitiscli aus einem Pyroxen hervorgegangen ist. Das Präparat 5 
vom Czibles enthält einen fast farblosen Augit mit deutlicher Zwillings- 
biklung nach .jO J * JO und o l *gleicher Zeit. Ob dieses zum Diallag zu rechnen 
sei, vermag ich nicht zu sagen. Der Schliff enthält keine Querschnitte, um 
die Spaltbarkeit zu zeigen. Ausserdem kommt offenbar ein Ba9tit vor, der 
wohl aus rhombischem Pyroxen entstanden ist. An dem fraglichen Mineral 
im Handstück vom Berge Czibles habe ich Folgendes beobachtet: Ich 
konnte nirgends ein Spaltblättchen zu brauchbaren Winkelmessungen 
erhalten. Die Spaltungsblättchen löschen zum Theil parallel aus und 
müssen also nach OO i  *oo abgespalten sein. Dann tritt in der Mittellinie des 
Gesichtsfeldes schief eino Bissectrix mit negativem Charakter a u s ; theils 
löschen die Spaltflächen 12° schief gegen die Fasern und Prismenachse 
aus. Auch hier liegt die Achsenebene parallel der Prismenachse, die 
Bissectrix tritt nicht auf den Mittellinien des Gesichtsfeldes aus, sondern 
seitlich schief und hat gleichfalls negativen Charakter. Demnach dürfte das 
Mineral ein Amphibol sein, welcher aus einem orthopinakoidal spalten
den Pyroxen entstanden ist. Auch der Pleochroismusu c >  a spricht für diese 
Deutung. Ausserdem erhalte ich vereinzelte Spaltblättchen, aufdenen senk
recht eine negative Bissectrix austritt. Die sind immer sehr weich und 
scheinen Bastit zu sein. . .» Es ist daher bis zur Zeit nicht mit voller 
Sicherheit zu entscheiden, ob der fragliche uralitische Amphibol aus 
der Umwandlung von Pyroxen zu Stande kam und entschiedene Antwort 
darauf würde man nur dann geben können, wenn es gelänge, was zweifel
haft ist, solches Material herbeizuschaffen, in welchem das fragliche Mineral 
noch in frischem Zustande ist.

Das Ganggestein, welches, wie ich schon erwähnte, schon in hohem 
Grade in Grünstein überging, weicht darin einigermassen von den Gesteinen 
der Masse des Czibles ab, dass der f ralit in ihm viel besser umgewandelt 
ist, als in den früheren; ferner darin, dass in der Gesellschaft von (Juarz 

in ihm unter dem Mikroskop oft feine nadelförmige Krystallgruppen zu 
sehen sind. Diese Gruppen sind seine nadelförmigen, grünlichen oder wasser
hellen, oft in dem liande von ausgezackten Quarz eingewachsene Krystalle, 
welche sich gewöhnlich in schiefer Stellung verdunkeln. Dr. A. K o c h  erwähnt
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einen im Quarz des Gesteins von Czibles vorkommenden A m ia n t*  und es 
ist sehr glaubwürdig, dass diese Nadelchen auch dem Amiant angehören.

2. Das Gestein des Areser (Areeru).

Bastit-Auffit-Andesite. Der Areser ist in oro- und geographischer 
Hinsicht eigentlich die dritte Spitze des Cziblesmassivs; entstand aber 
geologisch aller Wahrscheinlichkeit nach in Folge einer besonderen Erup
tion. Sein Gestein unterscheidet sich sowohl seiner Structur, wie seiner 
mineralischen Constitution nach augenfällig von dem Gesteine des Czibles 

und des Brán.

Das Gestein der felsigen Spitze des Areser ist dunkelbraun porpluj- 

risch. In der dunkelbraunen, gänzlich einförmig erscheinenden, dichten, 
überwiegenden Grundmasse sind hauptsächlich erbsengrosse, meistens 
harzfarbige, manchmal ein wenig grünlich graue, frische Feldspathe und 
bedeutend seltener als diese; kleinere, braune Pyroxenkrystalle aus
geschieden. Wegen der dunklen Färbung des Feldspatlis ist die porphy- 
rische Structur bei diesen Gesteinen nicht so in die Augen fallend, als sie 
thatsächlich ist.

Die Grundmasse erscheint unter dem Mikroskop meistens dunkel
braun und homogen und besteht hauptsächlich aus apolarem Glas, in 
welchem viele weissliche polarisirende Körnchen sind; in der grauen 
Grundmasse einiger, ein wenig zu verwittern beginnender Gesteine sind 
die polarisirenden Körnchen im Uebergewicht, und ist dann die Grund
masse fleckenweise von röthlichbraunem Farbstoff bunt. In dieser charakte
ristischen Grundmasse sind in verhältnissmässig grossen Krystallen h u s - 

geschiedan zu sehen : Feldspath, Aiu/it und Bastit. Ersterer mit letzterem 
in beinahe gleichem Verhältnisse ; der Augit aber kommt untergeordnet vor.

'Der Feldspath erweist sich als frischer, polysynthetischer Plagioklas; 
es sind sehr viel Grundmassetheilchen in ihm, die vorzüglich entlang der 
Zwillingsplatten eingeschlossen sind und diese sind es, welche dem Feld
spathe seine harzartige Farbe verleihen. Nach der Methode S zabó’s 

bestimmt, steht er zwischen dem Labradorit und Andesin.
Der Atujit ist selten in frischem Zustande zu sehen uud kommt mei

stens in unregelmässigen Körnern vor, an welchen unter dem Orthoskop 
oft auch Zwillingsverwachsung zu beobachten ist. Manchmal sind in ihm 
weissliche, wahrscheinlich Feldspathkörnchen zu sehen.

Der Bastit ist grünlich grau, feinfaserig und charakteristisch pleo
chroistisch. Er findet sich in den verschiedenen Präparaten häufig und in 
genügend grossen Krystallschnitten vor und verdunkelt sich immer in paral
leler Stellung. Wenn die Umwandlung des Bastit fortschreitet, dann wü’d

Dr. A. Koch, 1. c. p. 13N.
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seine Farbe rötblich braun und sein Inneres wird von einem serpentin
artigen Netz durchzogen, in dessen zellförmigen Kreisen Calcitflecken 
erscheinen. Dann ist er nicht mehr pleochroistisch und reagirt kaum mehr 
auf das polarisirte Licht.

Es ist wohl wahr, dass ich in diesen Gesteinen den Hypersthen in 
ursprünglichem frischem Zustande nicht beobachtete; aber zweifellos, dass 
der Bastit auch hier aus der Umwandlung des Hfipersthen entstand; wovon 
ausser dem optischen Verhalten des Bastit auch jener Umstand zeugt, dass 
er oft mit dem frischen A ugit  innig verwachsen ist. Manchmal sind in 
letzterem B a sti t-Flecken zu beobachten, die in polarisirtem Lichte allso- 
gleich zu erkennen sind, dass sie nicht aus der Umwandlung des Augit ent
standen sind. In anderen Fällen sind wieder an beiden. Seiten des Bastit 
frische Augit-Krystalle gewachsen, wie dies auch in Fig. 18 zu sehen ist.

o. Die Gesteine der näheren Umgebung des Czibles.

Grünstein-Hypersthen-Augit-Andesite. In der Umgebung des eigent
lichen Czibles-Massivs kommen an zahlreichen Orten solche Andesite vor, 
welche sowohl vom Typus des Gesteins des Czibles wie von dem des A reser, 
besonders hinsichtlich der Structur, sehr abweichen. Solche Gesteine sind an 
mehreren Orten des Grates des Palcinis, der Kuppen Stedzsiori Gropii 
und K is-Hugyin  und den dazwischen liegenden Berggraten u. s. w. zu 
finden.

Alle diese Gesteine sind im allgemeinen einander ähnlich; befinden 
sich mehr oder weniger in Grünstein-Modification und enthalten Pip it. Von 
Farbe sind sie griinlicli-grau oder grünlich-braun; ihre Structur scheint ent
weder als kleinkörnig oder als dicht und sind sie in dieser Beziehung den 
dichten Dioriten sehr ähnlich. Hinsichtlich der mineralischen Constitution 
und einigermassen auch der Structur nähern sie sich der Grünstein-Modifi
cation des Láposer Typus. Mit blossem Auge kann man in ihnen ausser 
dem Pyrit nur graulich weisse Feldspathkörnchen und grünlich-graue 
Grundmassetheilclien unterscheiden.

Unter dem Mikroskop ist es gut sichtbar, dass in diesen Gesteinen 
auch ziemlich viel Grundmasse ist, die aber entsprechend den verschiede
nen Abstufungen der Grünstein-Modification mehr oder weniger krystalli
nisch ist und dem angemessen kann der Augit und der Hypersthen nur 
sehr selten noch in frischem Zustande beobachtet werden. Der Feldspath ist 
im Allgemeinen noch ziemlich frisch; aber die beiden Pyroxene sind in den 
meisten Exemplaren vollständig umgewandelt.

Ausser den erwähnten Mineralien, nämlich dem Plagioklas, Augit und 
Hypersthen, d. h. den Umwandlungsproducten der beiden letzteren, dem 
Chlorit und Bastit, sind in diesen Gesteinen noch oft genug der Biotit in
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kleinen Blättchen, K p  időt-Körnclien, A p a d t -Nadeln und (^/«rá-Fleckchen 
zu sehen, unter welchen Mineralien bloss der Biotit als ursprünglicher 
B estandteil des Gesteins zu betrachten ist.

III. Das Gestein des Nagy^Hugyin.

( hthoklos-Traehgl. Die alleinstehende, schoberförmige, H» 1 ri Meter 
hohe Kuppe des N agy-H ugyin , welche sich an der nordwestlichen Seite des 
(Jzibles, von ihm einige Kilometer entfernt, aus dem Karpathensandstein 
erhebt, besteht aus einem graulich weissen, ein wenig porösem Gestein: 
welches an jedem Theile des Berges in ziemlich verwittertem Zustande ist, 
und älter als die Hypersthen-Augit-Andesite  zu sein scheint.

In der sandartigen, feinkörnigen Grundmasse dieses Gesteins sieht 
man mit freiem Auge llimmerndc, weissliche Feldspathkryställchen und 
schwarze flimmernde noch frische Biotitplättchen; es fand sich auch n<*cli 
ein braunes, in grösseren Krystallen ausgeschiedenes Mineral, wahrschein
lich Amphibol, vor; aber dasselbe war schon so verwittert, dass an seiner 
Stelle meistens nur líostllecken sichtbar sind. Sehr vereinzelt linden sich 
noch halb umgewandelte (h a n a t-Körnchen vor, deren Einbettung in die 
Grundsubstanz darauf folgern lässt, dass sie nicht nachträgliche Bildun
gen sind.

Ein dem Gesteine des Nagy-Hugyin ähnliches graulich weisses Ge
stein ist am nördlichen Fusse des Areser zu finden, wo seine dünne Tafeln 
in Haufen auf der Oberfläche herumliegen. Dasselbe ist aber viel mehr 
verwittert, an Kaolin reicher als das des N agy-1 fiigyin und ist seine 
Grundmasse dichter. Ausser Kaolin-Feldspath-Kryställchen sind in ihm 
vereinzelt gänzlich umgewandelte, grünlich-graue, chloritische, faserige 
Amphibol-Kryställchen zu erkennen. Dieses Gestein erscheint auch unter 
dem Mikroskop als sehr kaolinisch.

Die Grundmasse des Gesteines des Nagy-1l.ttgyin erscheint unter 
dem Mikroskop krystallinisch und vorzüglich aus Feldspath bestehend ; 
indess ist es lleckenweise von chloritischer Substanz und Kost gefärbt, ln 
ihr sind in grösseren Kryställclien der Feldspath und der Biotit als ausge
schieden zu finden und ausser diesen in kleinen Körnchen wenig (Juarz und 
Magnetit; an der Stelle des einstigen Amphibol (?) aber sind entweder 
Höhlungen oder rostige Opacitmassen zu sehen.

Der Feldspath zeigt sich auch unter dem Mikroskop genug frisch und 
re in ; der grössere Theil der Schnitte ist unter dem Orthoskop einfarbig oder 
ein Doppelzwilling, und war nur an den kleineren leistenförmigon die mehr
fache Zwillingsverwachsung zu beobachten, und so ist der grössere Theil 
des Feldspaths optisch als Orthoklas zu betrachten. Nach der Methode l ’rof. 
S z a iíó ’s bestimmt, zeigt er sich zwischen Perlhit und Lo.rnklas schwankend.
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Der Biotit, der sich im Schliffe meistens als kleine Bruchstücke zeigt, 
ist ganz frisch. Die kleinen Körnchen des Quarz  scheinen die ursprüng
lichen Bestandteile des Gesteins zu sein. Die genug grossen, unregelmässi
gen Körnchen des Magnetits und kleine (JpacitmuH^vn sind in Menge zu 
beobachten.

IV. Das Gestein des Guttinmassivs.

Hypersthen-Augit-Biotit-Andesit. Die Masse des sich stark ausbrei
tenden felsigen Berges Guttin besteht aus einem kleinkörnig scheinenden, 
taubengrauen oder noch lichter grauen, porösen Gestein von trachytischer 
Structur mit rauhem Bruch. In demselben sind mit freiem Auge der Feld

spath, Biotit und Pyroxen erkennbar. Der Feldspath ist oft mit gelblich- 
weisser kaolinischer Glasur überzogen; der Pyroxen ist mit dem Feldspath 
scheinbar in gleicher Menge ausgeschieden. Die Wandung der grösseren 
Poren der Grundsuhstanz ist mit den dichten Gruppen gelblich grauer, sehr 
kleiner Tridyviit-livystti\\chen  bedeckt und sind dieselben so klein und fein, 
dass sie nur unter dem Mikroskop erkennbar werden. Dr. K. H o f m a n n  *  

fand aber in einzelnen abgerissenen Trümmern dieses Gesteins auch kry- 
stallographisch gut bestimmbare, genügend grosse Tridym it-Kryställclien.

Unter dem Mikroskop scheint die Grundsubstanz dieses Gesteins aus 
dem Gemenge hauptsächlich von Feldspath-Mikrolithen, apolar grauer 
Glassubstanz und einzelnen Augit- und Hypersthen-Körnchen zu bestehen ; 
in welcher in grosseren Krystallen die auch makroskopisch sichtbaren 
Mineralien ausgeschieden sind. Unter dem Mikroskop ist es aber zweifellos 
zu eoiistatire.il, dass beide Arten des Pyroxens, der Hypersthen und der Augit, 
in beinahe gleichem Verhältnisse zur Bildung dieses Gesteines beitragen.

Von allen diesen Mineralien ist der Feldspath in den grössten Kry
stallen ausgeschieden. Er ist meistens frisch und wasserhell; enthält aber 
oft sehr viele Grundmassethcilchen und braune opake Körnchen und ist 
dann schmutzig grau. An den einzelnen Schnitten ist oft zonale Structur 
zu beobachten; der meiste erweist sich als aus zahlreichen Zwillingsplätt
chen bestehender Plagioklas. Als Einschlüsse können in ihm Augit- und 
H y  persthen-Kövnchen, Apatit-Nadeln  und vereinzelt auch Magnetit-Kryställ- 
clien Vorkommen. Diese Feldspathe gehören nach Dr. K. H o fm a n n  auf 
Grund der Bestimmung nach Prof. SzabcVs Methode in die Reihe des 
Labradorits; ** sie werden ferner durch Säuren leicht aufgelöst und 
enthält die Lösung Calcium und Natrium.

Der Augit kommt in licht grünlich-grauen, meistens unregelmässig 
ausgebildeten Kryställclien einzeln oder in Gruppen vor; in letzterem Falle

Dr. K. H ofmann, 1. c. p. 7i.  
Dr. K. H ofmann 1. c.
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oft mit Hypnstheil-KrystnWen und ist auch in Gesellschaft von ziemlich 
grossen Maynetit-Körnchen zu finden. Er ist selten von zonaler Structur 
und oft in Zwillingsverwachsung; manchmal ist er ähnlich dem Plagioklas 
aus vielen Zwillingsplatten zusammengesetzt. Als Einschlüsse kommen in 
ihm oft Magnetit-Körnchen; seltener Apatit-Nadelchen und Flüssigkeits
einschlüsse letztere manchmal mit Gasporen vor.

Der Hypersthen erscheint in dünnen Schliffen im Allgemeinen von 
Fleischfarhe und kommt ähnlich dem Augit in grossen Krystallen vor. Die 
grösseren Krystalle sind kurze Säulen; die kleineren eher leistenförmig. Der 
Hypersthen weicht vom Augit im gewöhnlichen Lichte nur in seiner Farbe 
und einigermassen darin ah, dass auf ihm selten so deutliche Spaltungsrich
tungen zu beobachten sind, wie beim Augit; aber auf Grund seines Pleo
chroismus und Extinction ist er entschieden zu unterscheiden. Auch im 
Hypersthen kommen als Einschlüsse Maynetit-Körnchen, abgerundete graue 
Körnchen und Flüssigkeitspartikelchen letztere manchmal mit Libellen vor. 
Der Hypersthen des Guttiner Gesteins ist in allem ähnlich dem Hypersthen 
des Gesteinstypus vom Lápos.

Der Biotit kommt sowohl in frischem wie in gänzlich aufgelöstem 
Zustande vor; aber auch die frischen Kiystalle sind meistens mit einer 
(Jpacit-Rinde umgeben. Im Schnitte der gänzlich zerstörten Krystalle sieht 
man apolare braune Substanz, Maynetit-Körner, Apatit- und Epidot- 
Körnchen. Im frischen Biotit kommt Maynetit und Apatit häufig vor. 
Ersterer findet sich auch selbstständig in genug grossen Kryställclien in 
diesen Gesteinen häufig vor.

Dr. K. H o fm a n n  erwähnt aus der Nähe des Guttin auch Amphibol. * 
Ich beobachtete denselben in meinen Gesteinsstücken und deren Schliffen 
n icht; wahrscheinlich deshalb, indem ich dieselben von den höchsten 
Spitzen des Guttin sammelte.

Ara südlichen Fusse des Güttin, nahe zu K apnik, kommt auch der 
schwarze, dichte Hypersthen-Auyit-Andesit des Láposer Typus in Gängen 
vor. Dies ist insofern von Interesse, indem hier die beiden Typen einer und 
derselben Gesteinsgattung neben einander zu beobachten sind und so auf ihr 
relatives Alter folgern lassen. Das Gestein des dichten Ganges ist aller 
Wahrscheinlichkeit nach jünger, als der Guttiner Typus.

Schliesslich halte ich es für meine angenehme Pflicht hervorzuheben, 
dass ich die Ausführung dieser Studie der verbindlichen Gefälligkeit des 
Herrn Directors .Johann B öckh verdanke, der mir am kgl. ung. geol. Insti
tute die nöthigeii Räumlichkeiten und Instrumente zur freien Verfügung 
stellte.

])r. K. I I o k m a n n , 1. c. p. 78, 71.
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ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN
Tafel H.

Fig. 1. Hypersthen-Krystall in Plagioklas eingewachsen.
« 2. 3. Längsschnitte des Hypersthen mit Einschlüssen von Magnetit und Apatit (V). 
« 4. Längsschnitt des Hypersthen, der an seinen beiden Enden sich zoniscli zu 

umwandeln beginnt.
« 5. Hypersthen eingewachsen in einen Augitkrystall (Längsschnitt).
« 6. In Augit eingewachsener Hypersthen (Querschnitt).
« 7. 8. Querschnitte von Hypersthen.
« 9. Parallele Verwachsung dreier Augit-Krystalle; in jedem derselben ein Hyper

sthen-Korn.
« 10. Unregelmässige parallele Verwachsung des Augit (a )  und des Hypersthen ( h). 
« 11. Vielfache Zwillingsverwachsung des Augit (Querschnitt).
« 12. Dasselbe (Längsschnitt).
« 13. Den Augit (a)  durchwachsener Hypersthen (h).
« 14. Hypersthen im ersten Stadium (Bastitisation) der inneren Umwandlung.
« 15. Parallele Verwachsung dreier plattenartiger Augite (a )  und zweier eben

solcher Hypersthene.
« 16. Querschnitt von zonischem Augit mit mehrfacher Zwillingsverwachsung.
« 17. Hypersthen in halb verändertem Zustande.
« 18. Vollständig umgewandelter Hypersthen (Bastit) parallel verwachsen mit Augit.

Dr. A. S c h m i d t  theilt seine Untersuchungen über den «serbischen Cinnaberit» 
mit und legt die seinen Vortrag illustrirendeu Krystallmodelle vor.

J .  H a z a y  bespricht i n  seinem Gastvortrage die «Tropfsteinhöhle von Béla 
und eine neu entdeckte Höhle aus dem Comitate Bihar.» Letztere benannte er 
«Alexander Naf/y's Höhle* und gibt die kurze Beschreibung derselben, woraus 
hervorgeht; dass dieselbe an Schönheiten reich und des Studiums würdig sei.

Die Reihe der angemeldeten Vorträge beschliesst .T. H a l a v á t s ,  besprechend 
das Genus «Valenciennesia» und eine neue Art derselben, die «Valenciennesia 
Böckhii.»

Zum Schlüsse legt. Director J. B ö c k h  als Präses des Subcomité's, welches von 
der Gesellschaft mit der Anfertigung des ungarischen Theiles der internationalen 
geologischen Karte Europa’s betraut wurde, das Resultat der bisherigen Thätigkeit 
des Subcomité’s vor. Die Karte ist nämlich, mit Ausnahme des siebenbürgischen 
Appendixes, welchen Prof. Dr. A. K o c h  in Klausenburg ausarbeitet, vollendet. 
Dir. B ö c k h  bringt vor, dass sie sich an die Weisungen des internationalen Con- 
gresses gehalten und auf den Vorschlag L. L ó c z y ’s  die STEiNHAUSER’s c l i e  Karte — 
Maassstab 1 :• 1.296,000 — als Grundlage der Farbenzeicbnung angenommen haben. 
Die erwähnte Karte ist genau und gibt auch die hydrographischen Verhältnisse 
gut wieder. Der Vortragende legt auch den Farbenschlüssel vor und erwähnt, dass 
dort, wo die Bildungen sich in schmale Bänder gruppiren, die Demonstrirung 
der vom Congresse vorgeschlagenen Gliederung mit grossan Schwierigkeiten ver
bunden war. Das Subcomité fasste die Bezeichnung der eruptiven Gesteine in drei 
Gruppen zusammen. Bei den eigentlichen eruptiven Gesteinen entspricht die

IV. F A C H SIT Z U N G  VOM 12. M A I 1886.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S z a b ó .
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Grundfarbe einer der Grundfarben der synchronen Sedimentgesteine; nur wurde 
erste in intensiverer Schattirnng angewendet. Die Absonderung nach Basicität und 
Acidität geschah mittelst schwarzer, respective roth er Linien ; die Farbe der mit 
den Sedimenten synchronen Tuffe stimmt mit der der ersteren überein, ist aber 
durch rothe, ihrem basischen oder sauren Verhalten entsprechend, durch vertikale, 
respective horizontale Linien charakterisirt. Bei Beendigung seines Vortrages 
spricht Dir. B ö c k h  den Mitgliedern des Subcomité’s — Dr. K a r l  H o f m a n n ,  L u d w i g  

R o t h  v .  T e l e g d  nnd L u d w i g  v .  L ó c z y  — für ihre unermüdliche Theilnahme an 
dieser Arbeit seinen herzlichsten Dank aus.

Der Präses gibt dem Subcomite gegenüber der dankbaren Anerkennung der 
Gesell schaft warmen Ausdruck.

V. A U S S C H U S S -S IT Z U N G  VOM 12. M A I 1886.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S z a r ó .

Der Ausschuss erledigt in dieser Sitzung die laufenden Angelegenheiten und 
nimmt unter andertim den von der Redaetion der «Xotarixia •» angebotenen 
Tauschverkehr an.

MITTIIMIIjI iNí íFíN AUS DER K(JT, UN(Í. (IE0L. ANSTALT.

Latuhmnfnahmen im Jahre 1886. Die Geologen der kgl. ung. geol. Anstalt 
werden im Laufe dieses Stimmers die geologischen Landesaufnahmen in zwei 
Sectionen fortsetzen. Die erste Section, an deren Spitzt* der Chefgeologe Dr. K. 
H o f m a n n  steht, wird in den Comitaten Szolnok-Doboka, Arad, Biliar, Temes. 
Kolozs und Torda-Aranyos thätig sein. An diesen Arbeiten werden sieh der Sec- 
tionsgeologe Dr. J. Pethö und als Volontäre Dr. A. Koch. Professor an der Uni
versität in Klausenburg, nnd Ti. v. L ó c z y ,  Professor am .Tos^fs-Polytechnikum in 
Budapest, betheiligen. Die zweite Aufnahme-Section ist in diesem Jahre nur durch 
den Chefgeologen L. R o t h  v. T u l k o d  vertreten, der seine schon im Vorjahre im 
Comitate Krassó-Szörény begonnenen Arbeiten fortsetzen wird. - Der dioser 
Section zugetheilt. gewesene Geologe Dr. F. St nAFAUziK begleitet mit Erlauhniss 
des hohen Ministeriums für Landescultur den bekannten Reisenden M o r i t z  Déchy 
auf seiner Expedition in den Kaukasus und wird in den Kreis seiner Studien auch 
das Potroleumvorkommen in der Umgebung von Baku ziehen.

Bergrath A. G e z k l l  wird in der Umgebung von Körmöczbánya seine im 
vorjährigen Sommer begonnenen berg-geologischen Untersuchungen fortsetzen. 
Director J. B ö c k h  wird im Laufe des Sommers die einzelnen Sectionen in ihrem 
Aufnahmegebiete besuchen und schliesslich seine vor einigon Jahren im Comitate 
Krassó-Szörény begonnenen Studien wieder aufnehmen.

Speiule. Herr A n d o r  v. S k m s k y ,  der opferthätige Protoctor unserer vater
ländischen naturwissenschaftlichen Sammlungen vermehrte diejenige der kgl. ung. 
Anstalt wieder mit einem worthvollen Geschenke; indem er eine Serie von 
\A Exemplaren prachtvoll erhaltener Pflanzenfossilien von den obertriadischen 
Schichten von Lunz in Niederösterreich für die phytopalaöntologische Sammlung 
der Anstalt anschaffte.
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