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Társulati ügyek.
Szakgyülés 1872. évi november hó 13-án.

Tárgyak: i. Hantken Miksa úr szólott a m agyarhoni 
földtani társulatnak f. évi augusztus 26-tól szeptember hó 
2-ig Iglón tartott vándorgyűléséről, m ely minden tekin
tetben igen érdekes és tanulságos volt. (Lásd az érteke
zéseket.)

2. Ezután az első titkár felolvasta az e vándorgyű
lésre vonatkozó, hitelesített jegyzőkönyveket.

3. Roth Lajos szólott a hovárdos-karasztosi barna
szénterület földtani viszonyairól. Kim utatá az idézett szén
képlet elterjedését s oda nyilatkozott, hogy a szóban 
forgó lignitlerakodás vslószinüleg a congeria korba tar
tozik. TEzen értekezés tartalma bővebben a közlöny jövő 
számában fog közöltetni.

4. Hantken Miksa felolvasta Luschan Bódog úr, a 
bécsi anthropologiai társulat tagjának hozzá intézett 3 
levelét, m elyek mind a 1. f. évben N agy-Sáp  határában 
talált emberkoponyára vonatkoznak. Luschan úr utolsó 
levelében oda nyilatkozik, hogy a kérésére neki megte
kintés végett átküldött koponya csakugyan felette érdekes 
és az eddigi anthropologiai lelemények legfontosabb 
egyike.
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A z értekező úr e szóban forgó leletről már a múlt 
évi május hó io-én tartott szakgyülésen tett emlitést, s 
akkori felszólítása folytán a m. földtani társulat annak 
idejében Hantken Miksa, Dr. Szabó József és Zsigmondy 
Vilmos urakat kérte meg, hogy látogassák meg az érin
tett leihelyet, miszerint biztosságot szerezzenek m aguk
nak az iránt, váljon az érintett embercsontok nem jöttek-e 
talán utólagosan a lössbe? Dr. Szabó József ezennel 
említi, hogy az idézett leihelyet megszemlélte s részéről 
szintén ú gy mint az előtt Hantken úr nem észlelhetett 
semmiféle zavargást a lössön, mely azon feltételre jogo
sítana, hogy a csontok utólagosan jutottak az utóbbiba.

5. V égre az első titkár a belépő és kilépő tagok 
névsorát közié.

Beléptek: Dr. Balogh Pálné urhölgy és Dr. Bach J., 
Búza János, Duma G yörgy, Greguss János, Gombossy 
János, Dr. K ubacska Hugó, M iháldy István, N agy Gusz
táv, Szász Sándor urak.

Értekezések.
Jelentés a magyarhoni földtani társulatnak í. é. 

Igló városában tartott vidéki gyűléséről.
Hanthen Mihsa m agy. kir. osztálytanácsostól.

(Fölolvastatott a társulatnak f. é. nov. hó 13-án tartott szakgyülésén).

A  m agyar földtani társulat határozata szerint az 
idei vidéki gyűlése Igló  városában tartatott meg, augusz
tus hó 26-tól kezdve szeptember 2-ig. A z első ülésben, 
mely Iglón aug. hó 26-án a protestáns gymnasium egyik  
termében tartatott, Jendrassik M iksa m. kir. bányataná
csos a felsőm agyarországi bányapolgárság nevében a 
legszivélyesebben üdvözölte a társulat pesti tagjait, mire 
én a társulat nevében őszinte hálás köszönetét mondtam 
azon szives fogadtatásért, melyben részesültünk. Az 
elnök választása sorra kerülvén, egyhangúlag Jendrassik 
bányatanácsos úr választatott elnöknek. Következett ez
után 3 értekezés, melyeket Jerm y Gusztáv prot. gym na- 
siumi tanár, Neubauer Ferencz m. kir. iglói bányakapi
tány, és tiszt, tagtársunk Bruimann Vilmos budai bánya
kapitány tartottak. Jerm y tanár úr értekezett Szepesm egye



földtani viszonyairól, Xeubauer a programm szerint 
beutazandó terület földtani szerkezetéről és Bruimann 
Vilmos a vezérpontok (Fixpunkte) újabb meghatározási 
módjáról, melynek alkalmazása, kivált felsőm agyarországi 
területen igen előnyös volna. A  nagybecsű és érdekes érte
kezések felolvasása után tárgyalás alá került egy  felsőma
gyarországi földtani fiókegylet alakitása iránti általam tett 
■ indítvány. Mindezekről kimerítőbb tudósítás foglaltatik az ez 
ülésről szóló jegyzőkönyvben. A  teremben ki volt állitva egy 
igen érdekes, Jerm y tanár által összeállított kőzet és 
kövület-gyűjtem ény, mely értekezésének illustratióául 
szolgált.

Délután kirándulást tettünk az u. n. „Schulerloch“ 
vidékre, a kis mezőn levő kőbányák és a János bányához. 
A  Schulerloch vidékén diluvial conglomerat van kikép
ződve, melyben Jerm y tanár úr sok diluvial csontot 
talált. A  kőbányákban oligocaen homokkő fordul elő, mely 
flórája és faunájára nézve teljesen m egegyezik azon 
homokkővel, melyet Haszlinszky és Koch tanár urak 
megismertettek Eperjes vidékéről. A  János-bánya föld
tani viszonyait Münich Adolf szives volt velünk közölni. 
Az itteni János telér kitölteléki anyaga quarz, s abban 
rézkéneg fordul elő, Igen érdekes az a körülmény, hogy 
itt a jegeczes palákban a telér feküjében egy helyenként 
15  öl vastag gypstelep van kiképzödve. Ez kiaknázás 
tárgyát is képezi.

Augusztus 27-én Iglóról korán reggel indulván a 
Grüti hegyen, a Hlineczi völgyön át a Bindt nevű vidékre 5 
onnan Kotterpatakra. s végre Slovinkára mentünk, a 
hol este igen későn érkeztünk volt meg.

Először a Grüti hegy hátán állapodván meg, Schnapka 
József bányamérnök úr megismertette velünk az e vidé
ken kiképződött telércsoportot. A  hlineczi völgyben meg
néztük a magyar-osztrák vasgyártársulat bányáiból k i
szállított vasérczeket. Bindten Albrecht főherczeg vas- 
érczbányái vannak. Ezek igen nagy mérvűek, s egy 
szárnyvasuttal összeköttet sbe huzatnak a Kassa-Oderbergi 
vasúttal. Schnapka József a felsömagyarországi főherczegi 
vasbányáknak főnöke szives volt a kőzetek, érczek és az 
illető térképek bemutatása mellett egy  igen érdekes 
értekezést tartani, a bányák bányászati és földtani viszo
nyairól. Ez igen tanulságos értekezés bevégezte után a 
bányába mentünk E  bányában sok telér fordul elő, de 
ezek közül csak egy míveltetik m ostanában, honnan 
kizárólag vaspátérczet aknáznak ki. A  vastelep igen
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vastag, — a vasérczeket a hradeki — és a Sileziában 
levő főherczegi vasolvasztókhoz szállítják. A  bindteni 
b án yák b an , ha az előkészítő munkálatok be lesznek 
fejezve, évenként i millió mázsa vasérczet szándékoznak 
termelni.

Bindtről Kotterpatakra mentünk, hol K lu g  bánya
tiszt a bányatársulat nevében üdvözölvén, igen szivesen 
fogadott, s szives volt a kotterpataki bányák földtani és 
bányászati viszonyairól, a bányatérképek és érczek, vala
mint kőzetek elomutatása mellett egy  igen tanulságos 
értekezést tartani.

A  kotterpataki bányák nagyon jövedelmezők, s a 
íelsőm agyarországi bányák között kiváló helyet foglalnak 
e l ; 2 telér míveltetik, m elyek gabbró által vannak elvá
lasztva egym ástól. A  telérek kitölteléki anyaga vaspát, 
és kevés quarcz és sulypát. Erczei higanyt tartalmazó 
fakóércz, réz, vaskéneg és zinober, egy mázsa érczben 
van átlagosan a fekütelepben 12 — 14 font réz, 24—30 lat 
higany, és 1 — 1'/2 lat ezüst, a fedütelérben 12 — 14 font 
réz, 2— 3 lat higany — és 2/4 — - 1 lat ezüst. Korábbi 
időkben hónaponként 3—4000 mázsa érez termeltetett, 
jelenleg csak 1900 — 2000 mázsa. Az éreztermelés csökke
nésének egy ik  okozója a kellő munkaerő hiányában rej
lik. K oráb b i időkben 480—500 érezmunkás dolgozott, 
most csak 230 van alkalmazva, mivel a munkások nagy 
részét kivált a vas és szénbányákhoz vonták el innen. 
Kotterpatakról este felé indulván, 10 óra tájban érkez
tünk Slovinkára, a hol Asztalos és Heiszler urak g ró f  
Csáky ő m éltósága nevében legszivélyesebben üdvözöltek 
és kényelmes éji szállással láttak el.

El nem mulaszthatom megemlíteni, hogy az e napon 
látogatott bányák birtokosai és elöljárói kiváló vendég
szeretetet tanúsítottak irántunk.

Augusztus 28-án a Q uekhegyen át Göllniczre fo ly
tattuk utunkat. Mielőtt útnak indultunk, Münich, Pfan- 
schmidt bányaigazgatók, és Palzmann bányatiszt a Slo- 
vinkai érezterület földtani viszonyait kőzetek, érczek és 
térképek elomutatása mellett ismertették meg.

E  közlemén)rek szerint a slovinkai bányaterületen 3 
főércztelér van : az arany, a durva és a Kohlenhöhe 
ércztelérek. Délnek az u. n. arany telér terjed körülbelül 
3000 ölre, vastagsága helyenként egy ölet meghalad. E 
telértől északnak, körülbelül 600 ölnyi távolságban, az
u. n. durva telér párhuzamosan körülbelül hasonló hosz- 
szaságban nyúlik el. V astagsága néha több ölnyi. Mind
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két telér között több vékonyabb telér ismeretes. Az u. n. 
Kohlenhöhe telér eg y  éles szög alatt a durva telér felé 
terjed, ú gy hogy e két telér bizonyos ponton való egye
sülése bizonyos. Az első két telér kitölteléki anyaga 
tulnyomólag vaspát. Erczei rézkéneg és fakóércz. A  
Kohlenhöhe telér kitölteléke tulnyomólag quarcz. E  
vidék földtani szerkezetében különféle jegeczes palák, 
és triasz-féle mészkövek vesznek részt. A  telérek a 
jegeczes palákban fordulnak elő, de hogy azon he
lyeken , hol a jegeczes palákat mészkő fe d i, váljon 
a telérek a mészkőbe is behatolnak-e ? mindeddigelé 
még nincsen megállapítva. Ez igen tanulságos köz
lemények megtörténte után a Quekhegyre indultunk. 
E  hegyen Krom pach és Göllnitz bányapolgárságának 
néhány képviselője a derék városok nevében a legszi- 
vélyesebben üdvözölte a társulat tagjait. Több órát 
töltöttünk e hegyen, a hol igen szép kilátás nyílik a 
felséges Fátra és a gömöri hegységekre, valamint az egész 
Szepességre. A  Quekhegy tetején m ég látni eg y  igen 
régi bányászat nyomait. E  h egy teteje csillám palákból 
áll, s két telér húzódik e hegyen keresztül. A  hegy 
tetején az u. n. R eitelér van, m elynek vastagsága néha 
2 ölet is elér. Menersdorfer szives közlése szerint régibb 
időkben, pedig még 30 év előtt e helyen higanyérczeket 
n yertek ; jelenleg azonban csak vas- és rézérczeket ak 
náznak ki. E g y  másik telér az u. n. durva telér, mely 
körülbelül 20—50 ölnyi távolságban lép fel, 1 5 —20 öl 
vastag. Délután a Jekelfa lva vidékén előforduló Mela- 
phyr és Serpentin kőzeteket szándékoztuk megnézni, de 
a beállott eső m eggátolta e szándékunk kivitelét. E g y e 
nesen Góllnitzre mentünk. Útközben megnéztük a Meners
dorfer család birtokában levő vasgyárt Göllnitz mellett, 
m ely egy  olvasztó kemenczéböl. egy  készelökohó, és e g y  
hengerműből áll. Göllnitz városában megérkezvén, nagy 
meglepetésben részesültünk a város derék bányapolgár
sága és értelmisége részéről, mely egy  fényes diszlakomát 
rendezett a társulat tagjai tiszteletére. A  lakoma végén 
sok felköszöntés történt, többi között a bányászok és 
geologok közreműködésének létesítése és a göllnitzi b á 
nyászat újbóli felvirágzására.

Augusztus 29-ik napja a programm szerint arra volt 
szánva, hogy Salmankon át Rozsnyóra menjünk. Azon
ban a beálló esős idő a programmtól való eltérésre kény
szerítvén, sajnálattal elhatároztuk Iglóra vissza menni, s 
ottan bevárni a zárülés napját, mely szeptember 2-ára
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volt kitűzve, s időközben ha az időjárás megengedi, Igló 
vidékén földtani kirándulásokat tenni. A  társaság nagyobb 
része m ég ugyanazon nap Ig lóra visszament. Én  pedig 
Menersdorfer úrnak további m aradásra való szives m eg
hívását n agy köszönettel e lfogadván , elhatároztam a 
zárülési napig Göllnitz vidékén ném ely kirándulást tenni. 
Augusztus 30-án az idő kedvező lévén, Menersdorfer úr 
szives vezetése mellett délelőtt megnéztem a Grellenseifen 
nevű völgyben lévő számos vasmühelyeket, m elyekben 
évenként körülbelül 20,000 mázsa különféle vasárukat 
készítenek, még pedig ásót, kapát, fejszét, kivált pedig 
vaslánczokat. E  völgyben csillám pala lép fel n agy elter
jedéssel. A  M ária kohó átellenében Göllnitz ballpart- 
ján  gabbró-féle kőzet fordul elő, melyben vékony vas
fény le-fekve tek vannak kiképződve. Délben táviratilag 
értesülvén , h ogy másnap a gyűlés tag ja i Dopsinára 
kirándulást tenni szándékoznak, még ugyanazon nap 
Ig ló ra  menni határoztam, hogy szintén részt vehessek a 
kirándulásban. A  vasúthoz való utazásom alkalm ával Me
nersdorfer ur szives volt a Serpentin egy  igen nevezetes 
lelhelyére vezetni. E  Serpentin Jek elfa lva  vidékén lép 
fel Göllnitznek eg y  m ellékvölgyében. A  kőzet, mészkő és 
verespalák között tódult fel. Jek e lfa lva  mellett, a Göllnitz 
balpartján egy  szilárd Serpentin-féle kőzet lép fel, 
melyben asbest n agy mennyiségben fordul elő, helyen
ként rövid idő alatt találtunk egy  néhány hüvelyk vastag 
asbest-eret.

Augusztus 3 1 -kén kirándulást tettünk Dobsinára. 
Útközben megnéztük a Palzmann-féle vasgyárt, a Göll
nitz völgyében.

D éltájban érkeztünk Zembergre, a  hol Dobsina v á 
rosa elöljárója és D obay Vilmos a H erczeg-Kabaug-féle 
bányák igazgatója a legszivélyesebben fogadtak. Sárkány 
úr a zembergi bányák igazgatója bemutatta a dobsinai 
kobalt és nicklbányák föld- és bányászati viszonyait. A  
kobalt-nickltelérek gabbróban lépnek fel. Ezek közül a 
legfontosabbak: 1. a zembergi, 2. a maria tárnái, 3. a 
józsefi. és 3. a wolfeni telér. A z érczek átlagosan 4— 6 
font kobaltot és 12 — 16 font nickelt tartalmaznak. A  sze
gényebb érczek felolvasztatnak, s csak az ig y  nyert 
kobalt és mckelben gazdagabb termény hozatik keres
kedésbe. A  telérek vastagsága nagyon ingadozó. Ebéd 
után, melyről Dobsina városa tisztelt polgársága volt 
szives gondoskodni, D obay Vilmos úr vezetése mellett 
megnéztük a dobsinai nagyszerű vasbányákat, melyekben
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a vasérczeket a felszínen vágják. A  vastelep egész 20 öl 
vastag. A lsó részében kobalt és nickelérczeket is ta r
talmaz.

Este felé Dobsina városában megérkeztünk, a hol 
kényelmes elszállásolásról a dobsinai polgárság kiválló 
vendégszeretete gondoskodott, s a  földtani társulat tisz
teletére eg y  fényes lakomát rendezett, melyet e g y  igen 
kedélyes tánczmulatság követett.

Septem ber i-én kirándulást tettünk a sztraczenai 
jégbarlangba, m ely kétségkívül M agyarország egy ik  leg
érdekesebb nevezetessége. E  barlang I^uffini Jenő végzett / 
bányaakadem ikus által fedeztetett fel eg y  néhány év előtt.
A  jégbarlan g 3 osztályból áll. Az első osztály körülbelül 
eg y  500 négyszögölryi csarnok v a g y  terem, melyben 3 
jégoszlop emelkedik, a padlózatból a boltozatig. A  két 
m ásik osztály sokkal mélyebben fe k sz ik ; kényelmes lép- 
csőzetek összekötik a barlang 3. osztályát. E  jégbarlang 
kellő kivilágítás mellett oly nagyszerű látvány, hogy 
lehetetlen azon benyomást, m elyet a  látogatóra tesz, kel
lőleg leírni. Ez valódi tündérí látvány, s biztosan rem él
hető, hogy e barlangot a külföldiek is számosán fogják  
látogatni. Dobsina városa e helyen már e g y  vendéglőt 
is építtetett, úgy hogy a barlang látogatói kényelmes 
szállás és ellátásban is részesülhetnek.

A  Dobsina városa által rendezett diszebéd után, 
még ugyanaz nap visszatértünk Iglóra. September 2-án 
tartatott a zárülés Probstner A rthur elnöklete alatt. 
Kalchbrenner K á ro ly  szólott igen nevezetes lenyomatok
ról, m elyeket W allendorf mellett a nagy vasutibevágásban 
feltárt homokkőben fedezett fel. Ezeket eg y  óriási, a 
Panideák családjába tartozó álgafaj lenyomatainak tartja, 
s az álgafajt Panidites giganteának nevezi.

Bauer K á ro ly  ügynök K áposztafalva környékéből 
származó turfa példányokat mutatott be s egyúttal e 
turfa kitűnő tulajdonságait fejtegette.

A z értekezések után tárgyalás alá kerülvén a felső
m agyarországi földtani fiókegylet iránti indítványom, 
elhatároztatott e g y  bizottmány megválasztása, mely az 
egylet m egalakulása tekintetéből a szükséges lépéseket 
m egtegye. E  választmány a következő tagokból áll, 
Probstner Arthur, — elnök — Xeubauer Ferencz, Münich 
Adolf, Jerm y Gusztáv. Az ülés befejeztetvén, az elnök 
szívélyesen búcsúzott az Iglón összegyűlt tagoktól.

Az előadottakból k iviláglik , hogy a m agyarhoni 
földtani társulatnak ez idei, Igíó  városában tartott vidéki
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gyűlése alkalm ával az e gyűlésben résztvevő tagoknak 
bő alkalom nyujtatott igen érdekes és fontos földtani 
ismeretek szerzésére, valamint másrészt ezen alkalommal 
e g y  felső-m agyarországi földtani fiókegylet m egalakulása 
is létesülhetett. Ennélfogva örömmel constatálhatjuk, hogy 
a társulat czélja, melyet ilyen vidéki gyűlések megtar
tása által elérni igyekezett, el is éretett. Ezen örvendetes 
eredmény a felső-m agyarországi bányapolgárság, Dobsina 
és Göllnitz polgárai, g ró f C sáky ő méltósága, s az egyes 
bányavállalatok elöljárói áldozatkészségének, m elylyel a 
társulat czéljai elérését előmozdítani szíveskedtek, vala
mint az iglói bizottmány, mely ezen ülés megtartása 
tekintetéből a szükséges előmunkálatokat végezte, czél- 
szerü intézkedéseinek köszönhető. Bátor vagyok tehát 
indítványozni, hogy a nevezett testületeknek és férfiak
nak, nevezetesen a felső-m agyarországi bányapolgárság
nak, Dobsina és Göllnitz polgárainak, gró f C sáky ő 
méltóságának, Schnapka József, mint az A lbrecht főher- 
czeg ő fennsége vasbányái főnökének, Münich Adolf, 
Pfanschmidt Trión, D obay Vilmos, Sárkány M iksa, bá
nyaigazgatóknak, és Xeubauer Ferencz, iglói m. kir. 
bányakapitánynak, s mindazoknak, k ik  tanulságos érte
kezéseikkel ismereteinket bővítették , a m. f. társulat 
köszöneté jegyzőkönyvileg mondassák ki, s az illetőkkel 
írásban közöltessék.

A magyarhoni földtani társulat 1872-dik évi 
augusztus lió 26-án Iglón tartott vándor-meg

nyitó gyűlésének jegyzőkönyve.
('Felolvastatott a társ. f. é. nov. 13-án tartott szakgyülésenj

A  társulat csekély számban megjelent tagjai, hatha
tósan szaporítva Igló  és környékének szakférfiai és pol
gárai által, a gymnasium n agy termében gyűltek össze, a 
hol az ülést io óra tájban Jendrassik Miksa, a bánya
polgárság képviselője nyitá meg egy  szívélyes üdvözlő 
beszéddel. K ifejezést ád azon reménynek, hogy ezen 
vándor-gyűlésnek nem csupán az lesz eredménye, hogy a 
m agy. földtani társulat újabb tapasztalatokat szerez, hanem 
a felső-m agyarországi bányászat is uj lendületet fog 
nyerni úgy theoreticus mint practicus irányban. Hantken
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M iksa osztálytanácsos köszönetét fejezi ki a szives fogad
tatásért , melyben a földtani társulat részesült; említi, 
miszerint a tavalyi selmeczi vándor-gyűlés máris szép 
gyüm ölcsöket termett, mert eltekintve a tanulmányoktól, 
miket a társulat tett, egy  fiókegylet alakult, mely czélúl 
a selmeczi környék részletes földtani áttanulmányozását 
tűzte ki m agának. M eggyőződését fejezi ki továbbá, mi
szerint a  jelenlegi vándorgyűlés hasonló szép eredményt 
fog felmutathatni.

Ezekután az ülés saját szervezésére tért át, és pedig 
következő eredm énynyel:

Elnökké választatott közfelkiáltással: Jendrás- 
sik M iksa.

Jegyzőkké : Grenzenstein B éla  és Zsigmondy 
Béla.

Elnök felemliti, miszerint a programm akként ren- 
deztetett, hogy minden egyes hely m eglátogatásánál 
előbb az illető földtani viszonyok fognak a jelenlevőkkel 
közöltetni, és az egyes rétegek kőzet- és kövületpéldá
nyokkal lesznek illustrálva.

Neubauer Ferencz, bányakapitány Iglón, bízatott meg 
az egész felső-m agyarországi érczterület m egism erte
tésével.

Előadó, Neubauer Ferencz, részletesen Írja le ezen 
érczterület határait, elősorolja a kőzeteket, melyek annak 
alkotásában résztvesznek, megemlíti azok egymáshozi 
fekvését és sorozatát, és végül az ezen területen előfor
duló érczeket írja le, és azokat réz, vas, antimon és 
nickelkobalt tartalmok szerint osztályozza. Ezen előadását 
azon m egjegyzéssel fejezi be, miszerint a különösen Igló 
vidékére vonatkozó viszonyok egy  későbbi előadásban 
fognak megismertetni.

Jermy Gusztáv gymnasiumi tanár a Szepesség kép
ződményeiről szól általában, leírja azokat és mindezekből 
kőzetpéldányokat mutat be. Áttér azután az igló-smizsáni 
özönképződményekre, egy  részletes általa készített és 
ezen medenczére vonatkozó térképet, ú gy szintén az ezen 
medenczében elforduló ösállati maradványokat mutatván 
be. A z iglói harmadkori képletben található állat és 
növénykövületekről is szól és azok számos példányait 
köröztetve, a k iválólag érdekesekre figyelmezteti a jelen
levőket.

Bruimann Vilmos bányakapitány Budáról, a bánya
térképek készítésére vonatkozólag egy  újabb módot közöl,



m ely lehetővé teszi, eltekintve azon hibáktól, melyek a 
delejtü eltérésének folytonos változása által állanak elő, 
mégis mindig könnyen és biztosan dolgozni, valamint az 
egy ik  bányakerület térképeit a másikéval összhangzásba 
hozni. Ezen mód pedig teljesen az elemző mértan sza
bályaira lévén alapitva, számok által meghatározott a lap
pontokat vesz segítségül.

Mindezen előadások érdekkel vétetnek tudo
másul és a  földtani közlöny legközelebbi 
számaiban részletesen fognak megjelenni.

„A  m agyarhoni földtani társulat 1872. évi vidéki 
gyűlésének program m ja“ autographirozott példányokban 
osztatik szét és minden további vitatkozás nélkül elfo
gadtatván a következő:

Aug. 2 6 . Ülés reggeli 9 órakor a gymnasium nagy 
termében. Előadást t a r t :

Neubauer Ferencz m. k. bányakapitány és 
Jerm y Gusztáv gym n. tanár.

D. u. 1 órakor közebéd a „bányász“ ven
déglőben.

D. u. 3 órakor k irán dulás: Igló  környéke.

Aug. 2 7 . Bindt-Kotterbach, Szlovinka éjiszállás.
„  2 8 . Szlovinka, Göllnitz éjiszállás.
„  2 9 . Szomolnok, Rozsnyó éjiszállás.
„  3 0 . Rozsnyó, Dobsina éjiszállás.
„  3 1 . Dobsina éjiszállás.

Sp.pt. 1 . Dobsina, Ig ló  éjiszállás.
„  2 . Ig ló  zárülés.

Hantken Miksa a netalán alakulandó fiókegyletröl 
szólva, kiemeli annak fontosságát a felső-m agyarországi 
bányakerületre nézve és említi, miszerint ezen fiókegy
letnek czélja gyűjtés és kutatás lenne a földtan te rén ; 
nem egy  különálló összefüggő nagyobb munka kivántat- 
nék, hanem az egyes egyleti tag és bányász saját leg
közelebbi környékének átkutatása által szép anyagot 
gyüjthetne, mi a m eglevő térképek javítására, újak ké
szítésénél pedig alapúi szolgálna.

Ezen tárgy tüzetesebb m egvitatása a zárgyü- 
lésre halasztatik.
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Elnök befejezi a gyűlést és annak folytatását a 
programm szerint:

Sept. 2-ára halasztja.
Ilanthen Miksa. Zsígmondy Béla.

Jegyző.
Bruimann Vilmos. Graenzenstein.

Jegyző.

A magyarhoni földtani társulat 1872-dik évi 
szept. 2-án Iglón tartott vándor-zár-gyulésének 

jegyzőkönyve.
(Felolvastatott a társ f. é. nov. 13-án tartott szakgyülésén).

A  megnyitó gyűlés elnöke Jendrássik  M iksa távol 
lévén Iglóról, Probstner A rthur kéretik fel az elnöklésre, 
mit elfogadva, általa a gyűlés m egnyittatik. A  megnyitó 
gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, az némi változtatá
sokkal elfogadtatik.

Kálchbrenner Károly, lelkész Olasziról, e g y  sajátszerü 
képződményt ir le, m ely e g y  vasúti-bevágásnál Olaszi 
(W allendorf) mellett találtatott és m ely hullámok által 
előállottnak tartatott, de, mint előadó véli, szerves ma
radvány. Előadó a növények közé sorozza, összehason
lítja most is élő moszatokkal (Alge) és Panidítes gigantea- 
nak nevezi el.

Bauer Károly, földbirtokos Lőcséről, eg y  tőzegtelep
ről tesz emlitést, mely K áposztafalva mellett 150 hold- 
nyi területen van kiképezve és 2 öl vastagnak találtatott. 
Ezen tőzeg könnyen sűríthető és akkor tömöttsége ha
sonló a bükkfáéhoz; égereje két akkora mint a nyírfáé. 
Előadó bemutatja ezen tőzeget részben friss, részben szá
rított és gyúrt állapotban.

Többen szólanak még e tárgyhoz; a telep , mint 
általánosan elism ertetett, valószínűleg csak későbben 
fogja kiállani a vesenyt a kőszén és fával, mindamellett 
már most is figyelm et és közelebbi vizsgálatokat érdemel 
e tárgy".

Ezután a fiókegylet m egalakulása kerülvén sző
nyegre, Hantken Miksa osztálytanácsos körülírja az életbe 
léptetendő egylet hatáskörét, mely főleg abban állana, 
hogy a felső-m agyarországi bányakerület tiszteivel egye
temben az egész vidék szorgalmatosán áttanulmányoztas- 
sék, kőzet és kövületpéldányok gyüjtetnének és az összes
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földtani és bányászati viszonyok a táborkari nagy térké
peken feljegyeztetnének.

Kiemeli kiválólag, miszerint nem szükséges, hogy 
az egyes felvételek összhangzásban legyenek, mert a 
rendezést a földtani társulat Pesten, illetőleg a földtani 
intézet vállalná magára, minek már csak azért is ottan 
kell történni, mivel vidéken nem áll az illetőknek ren
delkezésre azon okvetlenül szükséges irodalom, mely a 
fővárosban van összehalmozva.

Elnök egy bizottmány választását hozza indítványba, 
melynek feladata lenne az ügyet tovább fejleszteni és 
rendezni.

Az inditvány elfogadtatván:

Probstner Arthur ezen bizottmány elnökévé, 
tagokúi pedig:

Schnapka Alajos, Münnich Adolf, Jermy Gusz
táv, Neubauer Ferencz, Tavassi Lajos és 
Nadler Károly választatnak.

A  megnyitó és zárgyülés jegyzőkönyveinek hitele
sítésére :

Hantken Miksa és Bruimann Vilmos kéret
nek fel.

Hantken Miksa még egyszer köszönetét fejezi ki azon 
szives fogadtatásért, melyben a társulat mindentelé része 
sült, és sajnálja, hogy a kedvezőtlen idő nem engedte az 
egész utat a programm szerint kivinni.

Brobstner Arthur elnök köszönetét mondja azon 
figyelemért, melylyel a jelenlevők az értekezéseket hall
gatták és a gyűlést bezárja.

Hantken Miksa. Zsigmondy Béla.
Jegyző.

Bruimann Vilmos. Graenzenstein.
Jegyző.
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Neubauer Ferencz niagy. kir. bányakapitanynak 
az iglói vándorgyűlésen aug. hó 26-án tartott

előadása
(Jelen értekezés német nyelven tartatván, a bizottmány határozata szerint 

ugyan így közlendő.)

W enn ich, meine H erren ! mir erlaube, im Kreise 
hochachtbarer Fachmänner das W ort zu ergreifen, so 
fühle ich mich beengt in dem Bewusstsein, dass ich zu 
den Männern der Geognosie strenge genommen nicht 
zähle.

Die vorbereitende Versammlung ober-ungarischer 
W aldbürger hat jedoch zu dem Beschlüsse sich geeinigt, 
dass an den einzelnen Haltestationen Ihrer diessmaligen 
W anderung kurze Vorträge über die speziellen Lokal
verhältnisse gehalten, vor dem Beginne der Exkursionen 
aber ein Überblick über die gesammten Verhältnisse des 
Ihrer Aufmerksamkeit empfohlenen Terrains gegeben 
werden soll; und mir wurde die A u fgab e, durch die 
zuletzt bezeichnete, wenn gleich kurze Darstellung schon 
im Voraus einen gewissen Zusammenhang in die einzelnen 
D etails zu bringen.

So schwierig diese an sich kleine und unbedeutende 
A ufgabe für den Laien des Faches ist, so glaubte ich 
ihr doch nicht aus dem W ege gehen zu dürfen, von dem 
Gedanken geleitet, dass Ihr geübter, klarer B lick  die 
Spreu von dem Weitzen zu sondern wissen wird, und 
noch ein fruchtbares Körnchen auch dort zu finden ver
mag , wo es sich nur äusserst spärlich eingestreut 
findet.

W ie es von Vorne herein zu erwarten stand, wenn 
man Bergleuten den Entwurf des Programmes für die 
Exkursionen überträgt, wurde hiefür das ober-ungarische 
Erzgebirge gewählt, wo wir in erster Linie zu Hause 
sind, und worüber wir von der W issenschaft noch so 
manche Aufschlüsse hoffen und erwarten.

S ie werden es dem im bergbehördlichen Dienste 
ergrauten Manne verzeihen, wenn er vorw eg das für 
Ihren Besuch ausersehene Terrain gleichsam als Ihr 
diessm aliges Schurfgebiet betrachtet und ihm demge
mäss gewisse Grenzen zieht. Besorgen Sie jedoch nicht, 
dass der alte Pedant gleich mit Strafparagrafen zur 
Hand sein wird, wenn Sie in wissenschaftlichem Drange
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oder von der Rom antik verleitet, irgend wo ein wenig 
über die Grenzen hinaus zu gehen sich veranlasst fühlen 
sollten. V ielleicht kommt er sogar selbst noch auf den 
E in fall,-S ie  hierzu aufzufordern.

Die Grenzen also Ihres Schurfgeb ietes, oder wenn 
S ie  lieber w ollen , des ober-ungarischen Erzgebirges, 
sind uns von der Natur selbst mit ziemlich klaren Linien 
vorgezeichnet. Im Norden und Nordosten ist diese L inie 
gegeben durch die am rechten U fer des Hernadflusses 
in einem schmalen, nur einmal zwischen Poráts und 
Szlovinka etwas tiefer eingreifenden Streifen abgelager
ten jüngeren Gebilde von eocaenem Sandstein, rothem 
Dyas-Sandstein, T rias-K alk  und Dolomit, endlich kleineren 
Partien Glimmerschiefer und Gneiss.

A u f diese W eise nahe bei K aschau angelangt, gehen 
wir an der Südgrenze über Diluvial-Schotter und Congle- 
merat westwärts bis zu der anmuthig gelegen en , als 
ehrwürdigen, gastlichen Prämonstratenser A btei Jászó, 
von wo an T rias-K alk  die Herrschaft übernimmt und 
nur durch das Diluvium und Alluvium der Thal-Niede
rungen unterbrochen, und in seinem westlichen Theile in 
Dolomit übergehend, in einer westlichen nur wenig gegen 
Süd abweichenden Linie bis nahezu in das Rim a-Thal 
fortsetzt; an seinen Rändern fast überall von rothem D yas- 
Sandstein begleitet.

Bevor er das R im a-Thal erreicht, löst ihn eine 
Trachit-BreQfie a b , die sich an Glimmerschiefer an- 
schliesst, mit dem die W estgrenze beginnt. E r  selbst 
bildet sie bis in das Murány-Thal, wornach ihn Gneiss 
ablöst bis au f die Csuntava bei Dobschau, von wo wieder 
unser alter Bekannter — T rias-K alk  und Dolomit auf- 
tritt und bis nahe zu unserem Ausgangspunkte, Igló , 
fortzieht.

Ich muss besorgen, dass die chablonenmässige E in
förm igkeit der Grenzbegehung Ihnen die W anderung 
verleiden könnte, daher ich mir erlauben w ill, Ihnen 
etliche Ruhepunkte zu bezeichnen. Um aber nicht mit 
Ausruhen anzufangen, bevor w ir uns auf den W eg ma
chen, w ill ich Sie mit den in der Nähe unseres A u s
gangspunktes bekannten Fundorten von bituminösem 
K a lk e , und von Versteinerungen, mit einem nicht näher 
untersuchten Kohlenausbisse nicht aufhalten, ich kann es 
um so leichter, als mit ihrer freundlichen Zustimmung ein 
in diesem Fache gewandterer Mann darüber ausführlich 
zu sprechen gedenkt.
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Ich habe auch nicht im Sinne;  Ihnen unseren nicht 
sehr ausgezeichneten Dachiefer zu zeigen, ich werde das 
berühmte K aschauer W armbad ohne W asser, Bankó, 
nicht berühren, an den kaum mehr kenntlicheft Ruinen 
des alten Königsschlosses auf der K ra lova  bei Kaschau 
vorübergehen; sellbst an den Kaschauer Rebenhügeln 
Ihnen keine Labniss darbiethen, sondern erst bei Torna, 
am Fusse einer Kalkkuppe H alt machen, von der die 
alte Burgruinie melancholisch auf uns niederblickt.

Nicht diese ist es jedoch, welche uns hier Halt 
gebiethet, sondern zwei Schluchten, die quer durch den 
K alkzu g von Nord in das Thal münden, den Touristen 
unter den Namen A je r  und Szadelloer Thal bekannt.

Namentlich in das letztere gedenke ich S ie  jetzt zu 
führen. Von einem kleinen Bächlein durchrieselt, den 
Grund mit Kalkschutt in grösseren und kleineren Blöcken 
bedeckt, über den ein schmaler Fussw eg aufwärts führt, 
bilden die senkrechten W ände mit ihren gezackten Fo r
men, die Pyramiden ähnlichen in der Mitte des T hal
grundes noch stehen gebliebenen Kalknadeln, einen gro
tesken Anblick. Ich habe diese Schlucht wiederholt als 
Spaltenthal bezeichnen gehört, konnte mich aber dieser 
Anschauung nie anschliessen. Mir scheint vielmehr eine 
Schiefer Einlagerung vermöge des leichter auflösbaren 
M ateriales den A nlass zur Bildung eines Beckens gege
ben zu haben, das thatsächlich auch derzeit noch ver- 
hältnissmässig breit ist, worin sich die W ässer sammel
ten, welche den Durchbruch der Kalkw and veranlassten, 
deren Trümmer einen grossen Theil des Materiales lie
ferten, mit welchem die Thalsohlen des Torna-Baches und 
des Bődre Flüsschens bedeckt sind. Ob nicht die beiden 
abgerundeten Hügel rechts und links von der Thalmün
dung bei genauerer Untersuchung sich als Schuttkegel 
herausstellen werden, deren M ateriale eben daher rührt, 
muss ich vor der Hand dahin gestellt sein lassen, um so 
mehr, als sie in den Karten der W iener geologischen 
Reichsanstalt als Dolomit bezeichnet sind.

Anstatt von dem vorbezeichneten Becken aus den 
bequemeren W eg dem rothen Sandsteine entlang über 
Lucska und Dem o am Fusse des Gf. A ndrássy’-schen 
Stammschlosses Kraszna-H orka vorüber nach Rosenau 
zu geh en , will ich mir erlauben S ie  an den A lm ás’er 
und K örtvélyes’er W einbergen vorüber abermals in 
das K alkgeb irge  zu führen, um in ihm zwei weitere 
Naturmerkwürdigkeiten zu betrachten, die Eishöhle bei
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Szílicze und die Kalkhöhle bei A ggte lek . Von der 
ersteren, beiläufig 3 Meilen in gerader Linie gerechnet 
westwärts von Szadellö, geht in der Gegend die Sage, 
welche Ich sogar in einer Schulgeografie verzeichnet 
fand, dass sie nur im Sommer E is enthalte, das dagegen 
im W inter schmelze. Ein spekulativer Bierbrauer soll sie 

seit etlichen Jahren als Eiskeller benützen und sowohl im 
Sommer als im W inter für seinen Zweck ganz geeignet 
finden.

Von da 1 */2 Meilen südlich, jedoch aus dem Bodra- 
Thale über Józsafő und aus dem Sajó-T hale von Szárnya 
viel leichter zugänglich, treffen wir unterhalb des Dorfes 
A g gte lek  auf eine Höhle von bedeutender Ausdehnung 
mit mehreren Nebenkammern und grotesken Form en in 
verschiedener Abwechslung, mit und ohne Tropfstein 
Bildungen. Von dieser sind auf Grundlage geometrischer 
M essungen auch Zeichnungen im Buchhandel verbreitet, 
vom geologischen Standpunkte ist sie aber meines W issens 
noch nicht untersucht.

Wenn ich Ihnen noch von Ferne die Ruinen des 
alten, Sagenreichen M urány’er Schlosses au f einer Dolo
mitkuppe am oberen A usgange des M urányer Thaies 
zeige, S ie  im Vorübergehen auf das Verschwinden des 
unterhalb Sztrazena dem Göllnicz Flusse zufliessenden 
Baches Vloren-Seifen (wahrscheinlich abgekürzt für V er
lorne Seifen) aufmerksam mache, so mögen w ir uns aber
mals einen kleihen H alt gönnen bei der Ruffiny Eishöhle 
am spitzen Stein, auf Dobschauer Terrain. Schon längst 
unter dem Namen Eisloch am T age bekannt, wurde sie 
vor erst 3 Jahren von einem jungen Montanistiker, dessen 
Namen sie gegenw ärtig trägt, in ihrem Inneren erforscht 
und Dank der Vorsorge der Stadt Dobschau bequem 
zugänglich gemacht. D a ihr Besuch ohnehin in .das P ro
gramm aufgenommen ist, will ich mit ihrer Beschreibung 
nicht voreilen, und nur kurz andeuten, dass die deutlich 
sichtbare allm älige Bildung der einzelnen Eisschichten, 
ihre theils Stalaktiten , theils Staglagm iten ähnlichen 
Bildungen Interesse zu erregen sehr geeignet sind.

Haben wir in solcher W eise die Grenzbegehung 
vollendet, so können w ir uns unserem eigentlichen G e
biete, dem ober-ungarischen Erzgebirge zuwenden.

Hier haben wir es der Hauptsache nach mit Schie
fern zu thun, im allgemeinen Thonschiefern, die aber 
auch in Talkschiefer übergehen, und zum Theile Conglo
merate und Sandsteine eingeschlossen enthalten. Petre-



takten daraus kann ich Ihnen leider nicht versprechen, 
daher die Alters-Bestim m ung nur nach dem petrografi- 
schen Charakter und nach Analogien vorgenommen wer
den kann. Hierin m ag auch die Ursache liegen, warum 
die bisherigen geologischen Untersuchungen verschiedene 
Resultate ergaben. Ich wenigstens kenne nicht zwei 
geologische Karten  dieser Gebirge, welche auch nur 
in den Hauptsachen mit einander übereinstimmen wür
den. Wenn schon Männer, die sich das Studium der 
Geologie zur Lebens-A ufgabe gemacht haben, nicht zur 
Übereinstimmung ihrer Anschauungen kommen konnten, 
so werden Sie es dem Laien des Faches um so eher 
verzeihen, wenn er eine eigene Meinung gar nicht auf
stellt. Ich werde mich hiernach, wie ich auch bei der 
Skizzirung der Grenzgebirge gethan, an jene A lters-Be
stimmungen halten , welche die jüngsten K arten  der 
W iener geologischen Reichsanstalt angeben.

Wenden w ir uns von unserem heutigen Versamm
lungsorte gerade gegen Süden, so überschreiten wir in 
Kurzem  den eocaenen San dste in , sodann den rothen 
Sandstein und Schiefer der D yas Formation mit einzel
nen kleinen Kalkparthien, um in Schiefer und Conglo
merate der Steinkohlen-Formarion zu gelangen, welche 
gleichfalls nicht sehr lange anhalten, um grünen Schie
fern Platz zu machen, die nicht unwahrscheinlich der 
unteren Steinkohlen-Formation zugezählt werden kön
nen, und schon eine etwas grössere Breite einnehmen.

Im Göllnicz-Thale begegnen w ir dem alten Thon
schiefer. der bei Grosz-Hnilecz und W agendrüssel das 
Thal in einer schrägen Linie übersetzt, um einerseits 
ostnordöstlich bis Krom pach. anderseits westsüdwestlich 
in der Nähe von Dobschau vorüber und darüber hinaus 
fortzusetzen. E r  nimmt den grössten Theil des Erzgebir
ges ein, und erstreckt sich ganz oder nahe bis an die 
vorbezeichnete .Südgrenze unseres Terrains. Im Osten ver
schwindet er unmittelbar unter dem D iluvium ; von 
Metzenseifen über Rosenau bis Csötnek trennt ihn auch 
auf dieser Seite ein nicht sehr breiter Streifeu von Schie
fern und Conclomeraten der Steinkohlen-Formation vom 
rothen Sandsteine, und in seinem westlichen Theile ist 
er vom Sajö-Thale an bis an seine Südgrenze häufig von 
Schiefern, Conglomeraten, K alken  und Dolomiten der 
Steinkohlen-Form ation in grösseren oder kleineren Par- 
th'ien überdeckt.

Innerhalb des Thonschiefers treten an mehreren
16
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Punkten Parthien von Gneiss in grösserer oder geringe
rer Ausdehnung, an einigen Punkten auch krystallini- 
scher K a lk  auf.

Die Schichten aller dieser Gebilde streichen von 
W est nach Ost mit einem südlichen Einfallen, daher es 
im nördlichen Theile den Anschein gewinnt, als ob die 
im Norden vorliegenden jüngeren Gebilde von den süd
lichen, älteren überdeckt wären.

Von Schichtenstörungen kann ich Ihnen wenig er 
zäh len ; ich glaube nur Eine Störungslinie und auch 
diese nicht mit voller Bestimmtheit andeuten zu können, 
welche von Klein-Hnilec.z gegen Gross-Hnilecz läuft, am 
T age aber gar nicht beobachtet, in den Grubenbauen 
noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden kann.

Um die eruptiven Massen anzudeuten, _ denen die 
Hebungen und Senkungen, vielleicht auch Überkippun
gen zugeschrieben werden können, muss ich wieder 
etwas über die Grenzen unseres Gebietes hinausgreifen. 
Dass der lange und mächtige Trachytzug, w elcher Sáros 
und A bauj von Zemplin scheidet, auf die Gestaltung 
unserer Gebirge grossen Einfluss geübt hätte, scheint 
mir nicht wahrscheinlich, wenigstens deutet die Schich
ten lage  der Eetzteren nicht darauf hin.

Mehr Einfluss möchte ich den Granitmassen zuwei
sen, welche ausser unseres Gebietes im Norden in dem 
mächtigen Stocke der Zentral-Karpathen und am Bra- 
nyisko, im Westen am Kohut, im Inneren an der Szul- 
lova bei Gross-Hnilecz und in kleineren Parthien in der 
Nähe vop K aschau zu T age treten. Besonders aber 
möchte ich ihr Augenm erk in dieser R ichtung auf drei 
Gebirgsarten lenken ; auf den M elaphyr, gegenüber den 
Central-Karpathen von Kissócz bis in die Liptau au f ein 
Gestein, das bei Dobschau und bei Tökes unweit K a 
schau in mächtigerer Entwickelung auftritt und in meh
reren Punkten in der dazwischen liegenden aber etwas 
gegen Nord ausgebauchten Einie bekannt is. Unsere 
Bergleute nennen es Grünstein; die gelehrten Herren 
haben sich aber manches Jahr darüber gestritten, ob es 
als Diorit, Gabbro oder D yabas angesprochen werden 
soll. Ich werde mich nich erkühnen den Streit entschei
den zu wollen, halte aber dafür, dass ihm und dem 
bei Dobschau in seiner unmittelbaren N ä h e , dann bei 
Jekelsd orf, anstehenden Serpentin eine hauptsächliche 
R o lle  bei unserer Gebirgsbildung zu vindiciren wäre.
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Nun erübrigt noch, die in den vorskizzirten G ebir
gen bekannten Lagerstätten nutzbarer Mineralien ins 
A uge zu fassen, welche unser Interesse vor A llem  be
rühren, da sie seit Jahrhunderten die Quelle des W ohl
standes dieser, ohne sie villeicht heute noch mit undurch
dringlichen Urwäldern bedeckten Gegenden bilden, und 
so Gott will, und die Herren W aldbürger das Ihre thun, 
noch auf Jahrhunderte hinaus einen mächtigen Faktor 
des National-Reichthums uuseres schönen Landes abge
ben werden.

Um Ihre schon etwas stark in Anspruch genom
mene Langmuth und Geduld nicht auf eine all zu harte 
Probe zu stellen, werde ich mich bei ihrer Skizzirung 
zu fassen suchen, und nur dort ein wenig mehr ins D etail 
gehen, wo ihr W eg  S ie nicht hinführen wird. Ich theile 
sie zu diesem Ende in vier von einander verschiedene 
Gruppen: in die Kupfererz-Lagerstätten, in die Eisenstein- 
L ager, in die Antimon, und die Kobalt-Nickel führenden 
Gänge.

Die Kupfererz-Lagerstätten finden sich in allen 
vorbezeichneten Schiefergattungen, obwohl von verschie
dener Beschaffenheit, und sind derzeit vorzugsweise im 
nördlichen Theile nnseres G eb ietes, in der Zips, im 
oberen Sajó-Thale in Gömör bekannt. Man hat sie in 
früherer Zeit sämmtlich als Gänge bezeichnet, und noch 
heute gibt ihnen der praktische Bergm ann diesen Namen. 
Ein Hauptgrund dazu mag vielleicht in der Nomenklatur 
der älteren Berggesetze liegen, welche keine andere als 
Gangverleihung kannten. Seit einigen Jahren hat man 
aber angetangen sie als L ager anzusehen, weil sie den 
Gebirgsschichten konform streichen und fallen. Doch 
ergaben sich auch hiergegen Bedenken. In Szlovinka, an 
der Grenze gegen Göllnicz, weiset man nämlich auf das 
Scharen der zwei mächtigsten dort bekannten L ag e r
stätten hin, obwohl ich für meine Person bis jetzt nicht 
in der L ag e  war, mich durch eigenen Augenschein von 
der R ich tigkeit dieser Scharung überzeugen zu können, 
und unweit von Klein-Hnilecz hat man in neuester Zeit 
eine Lagerstätte ausgerichtet, welche den übrigen hier 
bekannten ins K reuz streicht, obwohl ich vielmehr geneigt 
wäre, diese letztere Abweichung von der R e g e l v ie l
mehr der früher schon angedeuteten Schichtenstö
rung zuzuschreiben. W eitergehende Aufschlussarbeiten 
werden voraussichtlich hierein mehr K larheit bringen.

Da diese Lagerstätten iiberdem Mineralien enthal-
16*
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ten, welche sich weder im Hangend- noch im Liegend- 
Gesteine finden, ist man in jüngster Zeit geneigt, ihr 
Entstehen als sekundär anzunehmen und sie sohin mit 
zugleicher Rücksicht auf ihr den Gebirgsschichten con
formes Auftreten als Lagergänge zu bezeichnen,

— W ie ich früher schon die Ehre hatte zu bemer
ken, sind die Lagerstätten nicht überall von gleicher 
Beschaffenheit. A lle  haben zwar das Eine mit einander 
gemein, dass die Kupfererze in und mit Eisenspäthen 
einbrechen, welche Letzteren zunächst am T age meistens 
re in , mitunter in Braunerze umgewandelt Vorkommen, 
und erst in einiger Teufe unter dem Rasen, Kupfererze 
aufnehmen. Das Vorkommen der Kupfererze in einzelnen 
von einander getrennten Linsen ohne eine bis jetzt be
kannte R e g e l , macht ihr Aufsuchen schwierig und 
kostspielig.

Die A rt der Kupfererze und die übrige Ausfüllung 
ist dagegen verschieden. In den früher als der Stein- 
kohlen-Formation angehörig bezeichneten Schiefern, ins
besondere in Kotterbach, tritt Schwerspath hinzu; Gel- 
ferze sind selten ; die Fahlerze haben einen, meistens 
hohen Q uecksilberhalt. In den grünen Schiefern kommen 
dagegen meist Gelferze mit Quarz vor; im Thonschiefer, 
gleichfalls mit Quarz, sowohl Gelf- als Fahlerze, letz
tere jedoch ohne oder mit nur geringem  Quecksilber
halte.

Die in diesem Theile des oberungarichen Erzgebir
ges bisher bekannten Eisensteine (Späthe) repräsentiren 
einen mächtigen Schatz, namentlick in unserer, des Eisens 
so sehr bedürftigen Zeit. Ob sie aber in grössere Teufe 
rein niedersetzen, ist eine noch nicht gelöste F r a g e ; ich 
halte vielmehr mit Rücksicht auf die wenigen tieferen 
Aufschlüsse dafür, dass sie sämmtlich in grösserer Teufe 
Kupfererze aufnehmen dürften, und zählte sie daher noch 
nicht zu der zweiten Gruppe, zu den Eisenstein-Lager
stätten.

Fragen  S ie mich endlich um die Anzahl und Mäch
tigkeit der einzelnen Lagerstätten, so kann ich Ihnen 
mit einer bestimmten Antwort nicht dienen. Manche G e 
gend ist von minder mächtigen Lagerstätten förmlich 
durchschwärm t, während in anderen e in e , zwei, drei 
m ächtigere, mitunter bis über 20 K lafter mächtig, nebst 
einigen unbedeutenderen bekannt sind.

Erlauben S ie mir nun, meine H erren ! einen kühnen 
Sprung vom Norden in den äussersten Süden unserer



Gebirge, urn auf die zweite Gruppe, die der Eisenstein- 
láger überzugehen. S ie  biethet uns w eniger M annigfal
tigkeit, aber durch die Grossartigkeit der Eisenstein- 
Massen ein besonderes Interesse.

Südlich von N agy-Röcze erhebt sich ein Thon
schieferberg, unter dem Namen Zeleznik bekannt, mit 
einer kleinen .Einlagerung von krystallinischem  K alk e , 
und mit bis jetzt bekannten 4 Lagern von vorzüglichem 
Brauneisensteine, wovon das dritte bei Szirk. im Süden 
des Berges, 15 K lafter, das vierte bei Nándras und R á 
kos io  K la fte r m ächtig aufgeschlossen sind. Sie liefern 
das M ateriale zur Erzeugung- von jährlich mehr als 
400,000 Zentner Roheisen, sind aber weder im Streichen 
noch in die Teufe sehr weit aufgeschlossen. In dem bei 
Szirk derzeit in Hau stehenden tiefsten Stollen scheint 
das dritte L ager noch nicht erreicht zu sein, in den 
beiden ersten hat man aber nebst Braunerzen auch Späthe 
gefunden. daher man einen weiteren Aufschluss über 
das Verhalten dieser Lager in der Teufe erst noch zu 
erwarten hat.

Die Gutartigkeit und Reinheit dieser Eisensteine 
ist die Hauptursache, wesshalb ein ziemlich ausgedehn
tes Vorkommen von Magneteisensteinen westlich von 
Theiszholz, gleichfalls in Thonschiefer, nur dem Namen 
nach bearbeitet wird, wesshalb nähere A ngaben über 
ihr Verhalten nicht gegeben werden können.

Ein ganz ähnlicher Eisenstein wie am Zeleznik, 
aber in geringerer M enge und noch weniger aufge
schlossen wird gleichfalls im Thonschiefer auf einem bei
läufig 6 K la fte r mächtigen L a g e r  am Hradek zwischen 
Jo lsva  und Csetnek genommen.

Schöne Spatheisensteine endlich finden wir, gleich
falls auf Lagern  im Thonschiefer, im Sajó-Thale, von 
Rosenau einerseits gegen Nord und Ost, anderseits g e 
gen W est. E'nter den Letzteren glaube ich insbesondere 
erwähnen zu sollen zwei 4 und 12 K la fte r  m ächtige L a 
ger bei Nadabula, die über 1000 K la fte r weit bereits 
bekannt sind, aber gegen die Teufe zu an M ächtigkeit 
abzunehmen scheinen. Ihre Fortsetzung lässt sich west
wärts bis an die Grenze des Dobschauer Terrains ver
folgen, und erst in den letzt abgewichenen Jahren w urde 
bei A lsó-Sajó  ein Aufschlussbau a n g e le g t, der zwar das 
Hangende und Liegende nur stellenweise bloss gelegt 
hat, aber schon bis jetzt eine ausserordentliche M ächtig
keit unzweifelhaft konstatirt.
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Endlich m ag in dieser Gruppe noch die Spath
eisenstein Niederlage bei Dobschau Erwähnung finden, 
welche sich theils in grossen Nestern im grünen Schie
fer, theils eingebettet unter einem festen Conglomerate 
findet, das die Höhe der G ugl und einige tiefere Mulden 
einnimmt.

Die dritte Gruppe, jene der Antimonerze, kommt 
auf Gängen vor, welche sich von B ellér bei Rosenau 
über Schmöllnicz bis A ranyidka fortziehen, im westli
chen Theile reinen derben Antimonglanz führen, im 
östlichen Theile dagegen auch Zinkblende, Schwefelkies, 
Arsenkies aufnehmen und hier hauptsächlich ihres S il
berhaltes wegen abgebaut werden. Die Ausfüllung dieser 
Gänge besteht aus aufgelöstem Gebirgsgesteine, ist daher 
im westlichen Theile vorherrschend thonig und schiefrig, 
im östlichen dagegen, wo der Thonschiefer zum Theile 
in Glimmerschiefer und Gneiss übergeht, nimmt sie auch 
Quarz und Feldspath auf.

Beiläufig in diese Linie fallen die Schmöllniczer 
K upfererz-Bergbaue auf drei im Baue begriffenen L a 
gern mit den dazwischen liegenden sogenannten K ie s
stöcken. Da Ihr Besuch für Schmöllnicz ohnehin in A u s
sicht genommen ist, dort daher Gelegenheit zu einer ein
gehenderen Erörterung gebothen sein wird, muss ich 
mich, meinem Versprechen getreu, nur eine Übersicht [zu 
geben, eines weiteren Eingehens auf dieses interessante 
Vorkommen enthalten.

Kobalt- und Nickelerze endlich sind zwar spora
disch auch in der Nähe von Rosenau und an anderen 
Punkten in geringer M enge gefunden worden, ihre 
Hauptniederlage aber gehört Dobschau, uud hier jenem 
eruptiven Gesteine an, das ich schon oben erwähnte, 
ohne seine Nomenklatur festzustellen; ich w ill es hier 
Gabbro nennen. B e i seinem Zutagetreten m ag zugleich 
ein Senken des die Spalte umgebenden grünen Schie
fers stattgefunden haben, wornach sich eine A rt Mulde 
bildete, die unser Gabbro überfloss, so dass e r , we
nigstens zu T age aus, au f dem Schiefer aufliegt. A n der 
Grenze gegen den Schiefer ist der Gabbro aufgelöst 
und mürbe, und dieser Theil ist es vorzugsweise, w el
cher von den K ob alt und Nickel führenden Gängen 
durchzogen -wird, obwohl solche auch in den Gabbro 
und selbst bis in den oben aufliegenden Eisenstein fort
setzen. Das weitere Detail will ich auch hier dem L ok al
besuche überlassen.
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Indem ich hiermit schliesse , bleibt mir nur noch 
übrig , meinem verbindlichsten Danke für Ihre freund
liche Geduld und Aufm erksam keit und dem Wunsche 
A usdruck zu geben , dass meine allerdings sehr lücken
hafte Skizze etwas W eniges dazu beitragen möge, das 
B ild  , welches sich in den nächsten Tagen vor Ihren 
A ugen  entrollen wird, leichter zu überblicken. Wo die 
Farben  nicht richtig gew ählt sind , wird es, hoffe ich, 
keiner grossen Schw ierigkeit unterliegen , sie durch g e 
meinsames Zusammenwirken zu berichtigen.
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Ve gye s e k .
JI. J .  Felfedezett fossil erdő a Californiai harmadkori 

képződésben. (Bollettino 7-ik és 8-ik sz, 1872.)

A  Csendestenger partjain tett tudományos kirándu
lás alkalm ával a társaság néhány tagja meglátogatott egy  
helyiséget, m ely nem fekszik messze a San Francisco és 
a G eyserek közti úttól és melyen nem rég néhány kövült 
fatörzsöt fedeztek fel.

A  helyiség e g y  magas, sziklás hegygerinczen fek
szik, a Contea die Napá.-ban (California); a calistogai 
meleg forrásoktól m integy 5  angol mértf. délkeletre és a 
Sant Elena hegycsúcsától vag y  10 ang. mértf. délre. A  hegy- 
gerincz. m ely a Napa -és Santa-Rosa völgyeket e lvá
lasztja. körülbelül 700 méternyi m agasságra emelkedik, 
és átváltozott (metamorph), krétariemü kőzetekből á l l ;  
szabálytalanul fedve harmadkori rétegek által, melyek 
durva homokból és fekvetes rétegzett! vulcanicus hamu
ból állanak.

A  helyiség, hol az első törzs-fákat felfedezték, pon
tos vizsgálása folytán tagadhatatlanul győződtek meg' 
arról, hogy ezek mind kilátszanak a vulcanicus T uff és 
homok felületén, melyek a hegygerincz e részét képezik. 
További kutatások következtében az egypár mértföld- 
nyire terjedő hegyvidék számos más pontján is találtak 
kövült fatörzsöket, mely tény helyt ád azon nézetnek, 
hogy ezen harmadkori lerakódások egy  terjedelmes, n agy 
fákból álló erdő m aradványait tartalmazzák, melyek 
alkalmasint eg y  vulcanicus kitörés következtében fel- 
fordittattak és elfedettek. A  vulcanicus Tuffból kiszaba
dított törzsök kivált nagyságúak és látszólagosan m eg
egyeznek oly fákkal, melyek a Csendestenger partjainak 
jelenlegi, erdeiben találtatnak; különösen az óriási Coni- 
ferákkal.

E g v  oly iának elérhető részé mintegy 22 méternyi 
hosszasággal b ir. és habár héja hiányzott és elkopott 
vala, szükebb végének átmérője mégis 2 m. 20 c rúgott. 
E g y  más magaslaton , az előbbitől körülbelől %  ang. 
mértföldnyire nyugatra, még két nagy törzs találtatott, 
melyeknek egyike körülbelől 1 m. 60 c átmérővel és 10 n>'



hosszasággal b ir t : fekvése nyugatkeleti volt. A  másik 
töredékeiből látszott, hogy átmérője legalább ; m. lehe
tett. Ezek látszólagosan nem jöhettek messziről azon 
helyre, hol jelenleg fekszenek, miután héjuk jó l lévén 
megtartva, és szomszédságukban a legkisebb ágak  ma
radványai láthatók.

Mind a felfedezett fák hosszában feküdtek, és sok 
a kövülés után eltöretett, még pedig látszólagosan azon 
rétegek helyváltoztatása á lta l, m elyekben betelepülve 
voltak.

A  fák  nagyobb része észak-déli irányban fekszik, 
alkalmasint azon folyam irányában, m ely befedte ezeket 
vulcanicus an yaggal. A z észlelt fák  mind kovasulva van
nak, mit alkalmasint n agy  hőm érséggel biró felolvadt 
kova tartalmú vizek okoztak.

Ú g y  látszik, hogy ezen fák  mind Coniferák voltak, 
s külsőleges jellem eik által hasonlítanak azon növény
zethez, mely jelenleg is uralkodik e vidéken. Pontos 
górcsői vizsgálatok a kővült fák és a  Conifera Sequoia 
sp. szerkezete közt különbséget nem mutatnak.

A  fekvetek , m elyek ezen törzsöket körülfogják, 
más kövületeket tartalmazni nem látszanak, kivéve itt- 
ott apró kőszén-maradványokat, és ig y  koruk nagyon 
k étséges; mivel azonban zavartan fekszenek a hajlított, 
és metamorph krétanemü rétegeken, valószínűleg pliocen- 
nek tekintendők; valószínű az i s , h ogy a kitörés a 
legközelebbi V u lcantól, t. i. a San t’ E lena hegytől, 
eredt.
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