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kék cölestint nem említi. — De ezek felemlítésével csupán a kezdő mine- 
ralogust szándékoztam figyelmeztetni, korántsem e kiváló tankönyv érté
két kisebbíteni. — A leíró részhez két függelék van csatolva, az egyikben a 
kristályalakok rajzolása és projekcziója van ismertetve, a másik rövid 
táblázatokat tartalmaz, a melyekben az ásványok fizikai sajátságaik (kris
tályrendszer, hasadás, keménység, fény stb.) szerint vannak csoportosítva.

Zimányi Károly.

IRODALOM.

(5.) H ofman Rafael: Körmöcz szab. kir. bányaváros története és bányá
szata. (Mittheilungen der Section für Naturkunde des österreichischen 
Touristen-Club. Wien, 1899, XI. Jg. Nr. 2.)

A szerző ebben a vonzó leírásban megismerteti az Ősi bányaváros múltját 
és jelenét. Körmöcz aranybányáit már a 8. században művelték a Rammelsberg- 
ből bevándorolt szász bányászok, 1004-ben már híres volt bányája s 1100-ban 
Könyves Kálmán király szabad bányavárossá tette ; 1545-ig a bányászat kizáró
lag a városi polgárok kezében volt, ekkor adta át a város a bányákat I. Ferdinánd 
királynak. Változó szerencsével folyik ezótaKörmöcz bányászata;a 18.században 
virágzó művelésnek örvend, a jelen század első felében hanyatlik, de jelenleg 
ismét a felvirágzás hajnalán áll. Körmöcz bányászati viszonyait G esel l  S ándor 

kitűnő monográfiája nyomán ismerti a szerző. Végül a város nevezetességeit, 
a városi muzeum kincseit sorolja fel. P. K.

(6.) Ullmann Hugo: Jelentés a B ihar vármegyei Petrócz ércztelepciről. 
(Montan-Zeitung für Oesterreich-Ungarn, die Balkanländer und das 
Deutsche Reich. Graz, 1899. VI. Jg. Nr. 6.)

Petrócz vidékén az érczek a következő öt helyen találhatók: 1. Kiskóh 
falu közelében, 2. a Törökműben, 3. a Magura Saca területén, 4. a sulesti hegy
oldalon, 5. a Karpinasa szorosban.

A kiskóhi érez mágnesvaskövét a falutól ÉK-re mintegy 1 km. távolságban 
17 méter hosszú tárna tárja fel. Vastagsága itt 1 *27 m., de gyaníthatólag nagyobb 
rakodással vagy épen telep-tömzszsel függ össze. Ettől a tárnától E'-nak másfél 
km. távolságra van a Törökmű, a mely kvarezos kőzetben 30 cm. vastagságú 
mágnesvaskő telepet tár fel. A Magura-Sacán van a legnagyobb érezrakodás, 
mert itt a vörösvaskő mintegy 3 km. hosszú és km. széles szabad-tömzsben 
található a felszínen. Az árczelőjövetelt a czikkíró, a ki troppaui bányafőmér
nök, 20—30 millió métermázsára becsüli és felemlíti, hogy H alaváts G yula 

magyar főgeologus az érez mennyiségét 50 millió métermázsára becsülte. A Pulsa 
és Galbina patakok torkán szintén megvan a vasércz nyoma, s itt látszik, hogy 
az érez fekvője gránit, s fedője mészkő. A kiskóhi tárnától DK-nek 3 kilométerre, 
Sulestnél, az előbbitől mintegy 200 méterrel magasabban, vörösvasko-telep talál-
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ható. A Magura*Sacától ÉNy-ra 8 km. légvonal távolságban a Karpinasa begyen 
30 m. bosszú tárna magnetittel kevert barnavaskövet tár fel. Mindezek között a 
Magura-Saca ércztelep-tömzse a legfontosabb, mert a 955 m. magas plató bét 
különböző részén találták meg szabadon, a felületen a vörösvaskövet. A czikk - 
író a felületes, mállott vörösvaskő műveléséből 36«/o vasra számít, míg a mélyebb 
pontokon kibukkanó mágnesvaskőből 50—70% vasat remél. Az ércztelepek átte
kintésében azon érdekes következtetésre jut, bogy a magasabb telepeket vörös
vaskő alkotja, s hogy ezek mélyebben barnavaskő és mágnesvaskő-telepekbe 
mennek át. Ugyanezt a jelenséget figyelték meg Tirolban is. A továbbiakban a 
czikkíró körültekintő gondossággal mérlegeli ezen vasérczek kihasználásának a 
kérdését, nagy tájékozottsággal szól a helyi viszonyokról, barnaszén kutatást is 
javasol. Végül a jövedelmezőségre nézve állít össze kalkulácziót; 10,000 mmázsa 
nyers vas produkálása mellett 440,000 frt brutto jöveteimet számítva, a netto 
nyereséget 120,000 frtra becsüli. P. K.

(7.) Dr. Sava Athanasiu : A z északmoldvai flysch-zóna eoczénfaunájáról. 
(Verhandlungen der k. k. geologischen Beichsanstalt. Wien, 1899. Nr. 9.)

Nagy érdekű dolgozatról kell beszámolnunk, a mely tárgyánál fogva fölötte 
jelentős, s a mely Kárpátjaink révén bennünket is közelről érdekel. A  flyschben 
tudvalevőleg igen gyéren vannak organikus maradványok, s így az ebben talált 
egy-egy kövület megbecsülhetetlen'értékű a geológusra. S most S ava A thanasiu  

az északmoldvai Kárpátok homokkövéből egész sorozat eoczén kövülettel áll elő. 
E kövületek lelőhelye a Kárpátok külső peremén, a Sasca patak eredeténél van,
7 kmre délnek a bukovinai határtól, s 4  kmre DNy-felé Paiseni falutól. A  kövü- 
letdus kőzet, a mely a közönséges flyscb homokkő és márga közé telepedett, 
fehér színű meszes kötőszerű durvaszemű kvarcz homokkő. Ebben a homokkő
padban S ava A th anasiu  a következő kövületeket találta : Nummulites pet'forata 
obesa L eym ., Nummulites Lucasana D efr ., Nummulites cnrvispira M en e g h ., 

Irochocyathus cf. aequicostatus M ayer, Terebratula Hilarionis M e n e g h ., Tere- 
bratida Phrygia d ’A rch ., Terebratula Escheri M ayer, Terebratula Fumanensis 
M en e g h ., Terebratidina oblonga n. f., Anomia tenuistriata D e s h ., Pecten plebe
jus L amk., Pecten multistriatus D e s h ., Pecten reconditus S olander , Pecten 
Moldavicus n. f. igen gyakori, Pecten cf. corneus S o w ., Pecten cf. subimbricatus 
M ü n s t ., Pecten cf. Halaensis F rauscher , Pecten cf. Deikei M ayer, Gryphea 
Brongniarti B ronn tömegesen, Gryphea cf. May éri F rauscher , Gryphea n. f., 
Ostrea cf. flabellula L ám., Oxirhina A g ., Cetorliinus? B lv.

Ezen fajok legnagyobb része a középső eoczénre, a párisi emeletre utal. 
A  sascai flysch-fauna közel áll az észak alpesi és a vicentini eoczénfaunáboz, 
miként ezt különösen a bracbiopodák bizonyítják. K och A ntal az erdélyi eoczén-* 
bői csupán egy bracbiopodát ismer, ez a felső eoczénbeli Terebratulina striata. 
A  sascai lamellibranchiaták közül az erdélyi eoczénben az Anomia tenuistriata, 
Pecten plebejus, Pecten multistriatus és Gryphea Brongniarti igen gyakoriak. 
Ebből a szerző azt következteti, hogy a Keleti Kárpátok külső részén levő eoczén 
tenger összefüggött a belső részen levő tengerrel. Nevezetes, bogy a szerző a 
sascai kövületdús homokkőpadban egyetlenegy csigát sem talált; ellenben a
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Pecten, de különösen a tíi'yphca kagylók tömegesen fordulnak elő. A homokkő 
•durva minősége és a grypheák tömeges fellépése parti képződésre utalnak. 
A szerző leletének fontossága miatt nemcsak az uj formákat, hanem az összes 
talált fajokat pontosan leírja, és öt alakot rajzban is bemutat. P. K.

(8.) Dr. Oth. Ábel: A  Duna <:* Thaya közötti szirtvidék viszonya az  
alpesi-kárpáti hegy rendszerhez. (Verhandlungen der k. k. geologischen 
Reichsanstalt. Wien, 1899. Nr. 15 u. 16.)

Ez az érdekes tanulmány az Alpok és a Kárpátok közé ékelődött szirt- 
hegyek tektonikáját világítja meg, a mely szirtek az alsó-ausztriai Ernstbrunn 
vidékétől a morvaországii Pollauig keletészakkeleti irányban sorakoznak s a 
geologiai irodalomban a jurahegyek nevén ismeretesek.

A szerző rámutat, hogy a juravonulat csapása nemcsak az alpesikárpáti 
«sapásvonallal, hanem a cseh masszív törésszélével is egyközös. A waschbergi 
gránit, mint az archai kőzetek sávja, a csehmassziv keleti szélével egyközösen 
maradt fenn mint horszt, és ezen a horszton a jurakori kőzetek törésekkel 
zavart telepedésben maradtak meg, míg a horszt két oldalán a mélységbe süllyed
tek. Megfigyelései eredményeként kimondja, hogy valódi redőzést a szirtekben 
sehol sem talált, ellenben az egész vidéket komplikált törések és vetődések jel
lemzik, a mely jelenségnek egyetlen magyarázata az, hogy a jura szirtek erősen 
szétforgácsolt, töredezett s többszörösen eltolódott tábla maradványai. A továb
biakban czáfolja N eumayer és P aul felfogását, mintha t. i. a jurabeli szigethegy
ségeknek ez a vonala az alpesi-kárpáti antiklinálisnak a magvát képezné. Ezen 
felfogás helytelenségét a Duna és Thaya közötti szirtvidékre nézve bebizo
nyítja, s megfigyelései legfontosabb eredménye gyanánt hangoztatja, hogy a 
jurahegyeket a kréta szirtiepei képződése után fiatalabb gyűrődés már nem érte. 
Alárendelt gyűrődések az eoczén utáni időben kétségtelenül találhatók, ezek a 
felránczolódások azonban gyengék voltak arra, hogy a szirtek felépítését lénye
gében megváltoztassák. A juraszirtek az észak-kárpáti flisch zóna felgyűrődése 
alatt mint a torlódás akadályai szerepeltek, ezért a jurahegyek keleti oldalán 
a flysch erősebben gyűrődött, mint a nyugati oldalon, s ott, hol a Thaya mellett 
a szirtek végződnek, a flysch-ránczok akadálytalanul, fejlődhettek. A szerzőnek 
ezekből a fölötte becses vizsgálódásaiból tehát kitűnik, hogy a Duna és Thaya 
között levő szigethegyek horsztok, a melyek a fiatal harmadkori alpesi kárpáti 
redőknek semmiesetre sem alkotórészei. P . K.

(9.) Dr. F ranz Schaffer : Die Fauna des Dachschiefers von Mariathal bei 
Pressburg (Ungarn). (Jahrb. d. k. k. Gerl. Reichsanst. 1899, XLIX. 
Bd. 4 Heft, p. 648—658, 1 táblával.)

Szerző a Kis-Kárpátok déli nyúlványainak kutatása közben eljutott Mária- 
völgybe is és e már régen ismert területen tett megfigyeléseit és a részint általa 
gyűjtött, részint többektől ajándékozott kövületeket ismerteti. Előzőleg fölsorolja 
az idevágó fontosabb irodalmat s azután reátér megfigyeléseinek leírására.

A rétegsorozat a Máriavölgyben szerinte feltűnően szegény és szakadozott;
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közvetlenül az alaphegységen zöldesszürke agyagpala fekszik, mely csakhamar 
átmegy a liászkorú fekete fedó'palába. Az agyagpalára pedig — bár a reátelepülés 
világosan nem látható — lajtamész következik. A palavonulat vastagsága tete
mes, a rétegek DK felé dűlnek, erősen zavartak.

A kőzet szine kékesfekete, igen jól hasítható, keménysége csekély s ebben 
azonnal megkülönböztethető a paleozoi paláktól, hová kezdetben P artsch , K orn- 

huber , S tur  sorozták. A réteglapokon gyakran nyomás okozta finom redőzés lát
ható. Víztartalma csekély és hevítve nem hull szét lemezekre. Szabad szemmel 
egészen tömör, homogénnek látszik, csak itt-ott tűnnek fel.benne finom csillám - 
pikkelykék. Kékesfekete szinét organikus anyagok adják; pora hevítve elhalvá
nyodik. Mésztartalma 30%. Az agyagpalát régebben kizárólag fedőpalának hasz
nálták, de 1863 óta palatáblákat is készítenek belőle.

Fosszilia-maradványokat eddig csak gyéren találtak benne s csak most 
sikerült ScHAFFEKnek egy nagyobb sorozatot összegyűjteni. Az első ammonitot 
K ornhuber  gyűjtötte belőle 1860-ban, a mit E. S u ess  Ammonites bifrons, BRüG.-nek 
határozott meg. Ezután gyéren többen találtak egy-egy ammonit-lenyomatot; 
a m. kir. Földtani Intézet gyűjteményében is van egy Harpoceros bifronshoz 
hasonló példány, a melyet dr. S chafarzik F erencz 1884-ben gyűjtött. S chaffer 

szerint a gyűjtött ammonitok nem teljes lenyomatok vagy kőbelek, hanem min
dig csak reliefalakok, a melyeken azonban helyes világítás mellett gyakran fel
ismerhetők a faji bélyegek is.

S chaffer a g y ű j tö t t  a n y a g b ó l a  k ö v e tk e z ő k e t  h a tá r o z ta  m e g :

Harpoceraft bifrons, B rug .,

« boreale, S eebach ,

« metallarium, Dum.,
Coeloceras commune, Sow.

Talált még ezeken kívül egy közelebbről meg nem határozható nuculát 
s nehány belemnitet is, a miknek rajzát is közli, de ez utóbbiak is annyira meg 
vannak változva, hogy biztosan alig határozhatók meg. Nagy í észéről azt hiszi,, 
hogy a Belemnites acuarius, S chloth . és Bel. tripartitus, S chloth . fajokhoz tar
toznak, melyek a Harp. bifrons zónájában gyakoriak.

Előjönnek továbbá még meglehetős gyakran crinoida tűk — aljukon koro
nával is — de rossz megtartásuk miatt közelebbről ezek sem határozhatók meg.

Egy palalemezen még chondritszerű figurákat is látott S chaffer, mely leg
inkább a flyschben is előjövő Ckondrites setaceushoz és Chondrites filiform,ishoz 
hasonlít.

A f e n n e b b i fa u n a  a la p já n  sze rző  a  m á r ia v ö lg y i  a g y a g p a lá t  a  Harpoccras 
bifrons zónájába, te s z i ,  a m i m e g fe le l  a QuENSTEDtől e  J á s z n a k  je lö l t  s z in tn e k .

P.M.
(10.) Dr. F ranz Toula: Über den marinen Tegel von N eudorf an der 

March (Dévénij-Ujfahi) in Ungarn. (A pozsonyi Orvos-Természettudo- 
raányi Egyesület közleményei. Új folyam. XI. kötet, 1899. p. 3.)

/
A «Wienerberger Ziegelwerke» újabban agyagfejtőt nyitott Dévény-Ujfalu 

állomásnál, a melynek tanulmányozásában T oula megerősítette az előtte ott járt



IRODALOM. 169

dr. S chaffer  eredményeit. (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt 1897.) A feltárásról 
adott profilban vékony törmelékréteg alatt Belvedere kavics következik homokos 
betelepülésekkel (dili.); ez alatt 4 méternyi palás, homokos tályog van Meletta 
pikkelyekkel és a Vaginella Lapugyensis K i t t l .  számtalan példányával; ez a 
fedője a 14 méter vastagságú tályog rétegnek, melyben Brissopsis ottnaugensis 
R . H orn ., Solenomya Doderleini M ayer stb. találhatók, és a melynek fekvője 
kékes agyag.

T oula táblázata saját és dr. S chaffer  gyűjtéseiről tartalmaz 115 fajt:
26 Foraminifera,
4 Echinodeívma,
1 Serpula,

16 Lamellibranchiata,
2 Scaphopoda,

52 Gasteropoda,
2 Pteropod«,
2 Cancer,
6 Hal,
4 Növény maradván y .

Ezek közül részint mint újakat írja le T oula a következőket:
Triloculina neudorfensis n. sp. Uvigerina neudorfensv* n. sp. Textularia, 

carinata D ’Orb. var. elongata n. var. (Brissomorpha vagy Schizaster fajoktól 
származó echinoidea tüskék). Serpnla sp. Pecten denudatus Rss. Pecten (Semi- 
pecten) Bittneri n. sp. Cryptodon (Axinus) subangulatus E . H orn. Teliina ottnan- 
gensis R. H orn. Nerita cf. Grateloupiana F ér . Turritella neudorfensis n. sp. 
Turbonilla aff. costellata G rat . Turbonilla a,ff. obscura Rss. (n. sp.?) Bucánium 
sp. (talán új alak), Pleurotoma portahungariensis n. sp. Vaginella Lapugyensis 
K it t l . Spiralissp. Cancer sp. Két faj, a melyek egyike hasonló, bár kétszer akkora, 
mint a Microdium nodulosum R e u s s . Otolithus: (Gadi) elegáns (mioczén válto
zat), Otolithus: Maci'unis Kokeni n. sp. Clupea sp. talán Haidingeri H aeckel. 

Meletta sp. Spiralia neudorfensis n. gén. et n. sp. néven, végre egy ismeretlen 
eredetű spiralis-alakú növényi maradványt ír és rajzol le.

Már a tipusos schlier-alakok jelenléte is arra vall, hogy az új falvi tályog a 
schlier-rel egyenértékű. Erre vall a sok, kizárólag felső mediterrán gasteropoda 
(25 badeni faj). A  foraminiferák leggyakoribb fajai a wielicskaikkal azonosak. 
A ndrussow  újabban déloroszországi agyagpalaformáczió legfelső részében talált 
Spirialis héjakból és a sok tipusos schlier-fajból ott akkori mély tenger létét 
teszi fel, a mely, — ha az új falvi fedő rétegekben együtt található Spirialisokia, és 
Vaginellakra gondolunk — kapcsolatos lehetett a bécsi medencze schlier-tenge- 
rével, mert a nyugaton hiányzó abisszopelágikus Spirialis csak innen származ
hatott. S a jellemző Aturia Aturi itt is éppen úgy hiányzik, mint az abisszikus 
délorosz schlierben. Walbersdorfon kívül csak Dévény-Újfalu schlierje számít
ható még a «bécsi medencze alpin részéhez» ; mindkettő a pannoniai medencze 
kapujánáL

Ezután T oula a schlier-kérdés fejtegetésébe megy át s a kor-kérdésben 
való nézetek felsorolása és egybevetése után legvalószinűbbnek tartja, hogy

Földtani Közlöny. XXX. köt. 1900. 12
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_ /
Walbersdorf és Dévény-Ujfalu schlierje a badeni tályoggal, legalább részben 
egykorú facies-képződmény, a mely tehát — mint először H örnes mondta — 
nem az első, hanem a második mediterránhoz számítandó. Abból, hogy a schlier 
a badeni tályog számos alakját tartalmazza, nagy valószínűséggel következtet
hető, «hogy az a tenger, a melyben a badeni tályog lerakodott, már a schlier 
keletkezésekor is fennállott.»

Megjegyezzük, hogy Dévény-Ujfalu semmi szin alatt sem Neudorf s a 
«neudorfensis» melléknév korrigálandó. Sz.

(11.) Dr. A. Kornhuber : Über die Thonschiefer bei Mariathal in der 
Pi'essburger Gespa nschaft. (A pozsonyi Orvos-Természettudományi 
Egyesület közleményei. Új folyam, XI. köt. p. 38.)

Ha a Kis-Kárpátok gránit-hátáról Máriavölgy irányában leereszkedünk, a 
gránitot helyenként fedő kvarczhomokkő- és kvarczit-réteg fölött a helyenként 
agyagpalával váltakozó sötétszürke mészpala területére jutunk, mely fedőpalának 
alkalmazva 1854 és főleg 1860 óta nagymérvű művelés alatt áll. Csak Máriavölgy- 
nél jelennek meg e felett a felső-mediterrán parti képződményei. A pala-telepet 
hatalmas törmelék-dombok környezik; ezeken épültek a műhelyek. A szálban 
álló északi szikla 60 méteres oldalfalán réteggyűrődés antiklinálisa látható EK. 
és DNy. düléssel.

A máriavölgyi pala finomszemcséjű, a rétegzet szerint levelesen elváló, 
zsirfényű, egyenletlen, fénytelen törésű, 2-ős keménységű (Mohs) bitumenes, 
szürke, meszes agyagpala; csiszolatban (dr. A. P elikan) 0-001x0*002 millimé- 
temyi csillám, kvarcz és rutil szemcséi észlelhetők meszes, agyagos alapanyagban; 
mésztartalma mintegy 34%5°/o. Helyenként fehér, kvarcz és mészpát-kristályokból 
álló erek vannak benne.

A szebb pala-lapokat bányászati úton nyerik, s erre a czélra 750 méteres, 
több elágazású tárót építettek a csapás mentén (EK. felé), a melyen csillékkel, 
gőzgép segélyével szállítják az anyagot a műhelyekbe, a hol kézi eszközökkel 
dolgozzák fel s alakítják különböző czélokra. Újabban az üzem gyengült, bár a 
nyert árú minőségéhez képest elég olcsó.

Ez a kőzet a hasonló palák analógiájára a grauwacke-hoz számíttatott 
mindaddig, míg benne K ornhuber  az első Ammonites bifrons-ot találta, a mely a 
felső Has vezérkövülete, ő és dr. S chaffer  ezen kívül még egyéb kövület-ada
tokkal is megerősítették a kor-megállapítást. (L. a 9. sz. ismertetést.) Sz.

(12.) Dr. A. Kornhuber : Geologisches au-s dem Gra nit-Terrain bei Ratsch- 
dorf (Récse) und S L -Georgen, (A pozsonyi Orvos-Természettudományi 
Egyesület Közleményei. Új folyam, XI. kötet, 1899. p. 53.)

A gránit, a mely ezt a hegységet alkotja, sárgásfehér ortoklaszból s fény
telen fehér oligoklaszból, szürke, üvegszerű kvarczból, sok biotitból és kevesebb 
muszkovitból áll; sok gneisz- és különféle pala-zárványt tartalmaz. Domború for
máit kiálló sziklák, vagy meredekségek nem zavarják, mert anyaga könnyen málló. 
A «Steinriegel» alatt óriásszemű betügránitszerű pegmatit található nagy musz-
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kovit-táblák kíséretében, több helyen pedig gránát. A «Vörös kereszt»-nél egy 
«epidotos piroxén-zöldpalának» minősíthető pala-tömeg emelkedik ki (függélyes 
lapokkal) a gránitból, s ez a pala dr. B erw erth  szerint: világos monoklin piro- 
xénből, muszkovitból, valamely epidot-ásványból és titanitból áll.

A «Steingraben» nevű vízmosásban, a pozsonyi erdészlaktól nyugatra 
aplit is található, a melyet egykor fejtettek s benne a művelés nyomai ma is 
láthatók.

Megemlíti a szerző a pozsonyi hegyeknek azon különös kőrakásait, a melyek
ről B öckh H ugó mutatta ki, hogy nem «megalithikus emlékek», továbbá az 
«ördög-tojásóknak» mondott erodált kőkelyheket stb.

Szt.-Györgynél «a gránitban nagyobb kiterjedésű gneisz-betelepülések lép
nek fel»*; ez a kőzet fehér földpát szemecskékből, szürke kvarczból s kevés fehér 
csillámlemezkéből áll (rétegenként feketével váltakozva); jó talajt ad, könnyen 
mállik.

Végre több kőbányát említ K o r n h u b e r , a melyekben a gránit különféle 
módosulatait fejtik, vagy fejtették régebben.

Vájjon nem lehetne-e megfelelő kőbányászattal a mauthauseni gránitnak 
Pozsonynál útját vágni ? Sz.

* Az említett betelepülések (?) talán az eredeti gránitmasszának lokális ha
tásokra elváltozott részei.

12*


