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Azon urak, nevezetesen dr. Koch Antal egyetemi tanár, 
Keumayer és Paul bécsi geologok, Halaváts és Lóczy, va
lamint Grosinger B. Károly úr, kik a gyűjtött anyag fel
dolgozásában szíves segédkezet nyújtottak, fogadják azért 
kőn érzett köszönetemet.

Az 1876. évi nyári idény a latt a magy. kir. földtani 
in tézet geológiai által eszk özö lt földtani fe lvéte lek  

eredm énye.

A havi jelentések alapján összeállította Matyasovszky J.

A tisztelt tagtársak, valamint a többi érdeklődő kö
zönség egy régi kívánságát reményiem teljesíteni, midőn e 
helyütt a lefolyt fölvételi idény alatt nyert tapasztalatok
és haladásokat, melyek Magyarország geológiájára nézve ki
váló fontossággal bírnak, rövid vázlatban összeállítom. Ez 
összeállítást annyival is inkább tartom kívánatosnak az ez 
ügyben érdeklődő közönséggel közölni, minthogy máskü
lönben a korlátolt hivatalos körökön kívül erről tudomást 
magának nem szerezhet.

Igénytelen nézetem szerint helyesebb lenne, ha az ily 
átnézetes, az intézet működési haladásáról és belélctéről 
szóló vázlat a m. kir. földtani intézet igazgatója által kö
zültetnék, mi azonban eddig nem történvén, eltökéltem ma
gam, legalább a jeleu esetben azt részemről foganatosítani.

Az évkönyvben megjelennek ugyan az egyes átvizs
gált vidékek részletes és a legújabb tudományos színvona
lon álló föld- és őslénytani leírásai, ezek azonban csak hu
zamos!) idő múlva, a gyűjtött anyag feldolgozta után jelen
hetnek meg és azonkívül e munkák terjedelmességüknél 
fogva nem is lehetnek átnézetesek.

A hivatalos földtani felvételek, melyek még a dunán
túli országrészben folytak, 4  fölvételi osztály által eszkö
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zöltettek, melyek élén dr. Hofmann K. és Böckh J, főgeo- 
lógok ; Roth Lajos osztálygeológ és személyem — állottak. 
Stürzenbaum József segédgeológ, valamint lnkey Béla ur — 
ez utóbbi mint önkéntes, — dr. Hofmann úr mellett mű
ködtek, mig Halaváts Gy. gyakornok Böckh urat, Kókán 
J. gyakornok pedig Both urat kisérte.

Tanárjelöltek, mint a kik a megelőzött években a 
nagym. oktatásügyi m. k. minisztérium meghagyásából ösz
töndíjjal ellátva, a földtani felvételek folyamában részt vet
tek, az idén pénz hiányában kimaradtak.

Annál nagyobb örömmel üdvözöljük azonban lnkey 
Béla tisztelt tagtársunkat, ki már két év óta lelkes buzga
lommal vesz részt mint munkatárs úgy a felvételeken, mint 
a téli tanulmányozásokban is.

Dr. Hofmann K. Vas és Sopron megyékben folytatá 
a fölvételt, és pedig azon vidéken, mely délfelé a tavai 
vizsgált területhez csatlakozva, Ny.- és E.-ról a stájer 
és osztrák határtól fogva kelet felé a Zőber-patak s Hoeh- 
strass, Röth, Velem és Búcsú helységek által jelölt vonalig 
terjed. Ezen fölvett területbe esik a rohonci palabegység 
legnagyobb része; hátramaradt csupán e hegység keleti 
vége, Röth, Kőszeg és Velem között, mely részt Hofmann 
ur eddig csak néhány átmetszeten járhatta be. Azon kívül 
az idén fölvett terület a Wechsel-Rosalia-hegységnek Sin
nersdorf, Borostyánkő, Steinbaeh és Günseck között hazánkba 
eső részét, valamint a fenérintett keretben levő neogén 
dombvidéket foglalja magában. Az utóbbi részben a nagy 
magyar neogén medencének gráci öbléhez, részben ama 
medencének éjszak felé következő s a Rábca és Kőszeg fo
lyók által keresztül folyt öbléhez, végre pedig e két öblöt 
összekapcsoló, keskeny tengerszoroshoz tartozik, mely a ro
honci palaszigetet az alpesi vonulattól elválasztván, Mária- 
falva-Günseck közt vonul el.

A felvételi munká'atok sok új észleletet szolgáltattak,
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melyek által a több tekintetben fontos s eddig nagyrészt 
aránylag csak kevéssé vizsgált vidék geognostikai viszo
nyairól való eddigi nézetek bővíttetnek s több pontban 
helyreigazittatnak.

A Hauer-féle átnézetes térképen a fönidézett területen 
— Sztolieka által a 60-as évek kezdetén e vidéken foga
natosított átnézetes földtani felvételek alapján — a krystá- 
lyos hegységen kiviil csak congéria-rétegek s ifjabb képző
dések vannak megkülönböztetve. Sztolieka fölfogása szerint 
itt az átala a szomszédságban Sz. Elek (Stegersbacb) és 
Vörösvár vidékén bőséges fauna által bebizonyított intersdorfi 
homokos és agyagos rétegek lapos fekvésben egészen az 
alpesi palabegység széléig folytatódnak s e vidéken belve
dere kavicscsal vannak födve. Hofmann űr és kisérői azon
ban ezen összletben, a rohonci palaszigettől nyugat felé ter
jedő öbölben számos ponton meglehetősen bőséges kövüle
tet találtak, melyek kétségtelenül bizonyítják, hogy az 
összlet ezen vidéken a neogén mindhárom emeletét: a me
diterrán-, szármáti- és a laeustrin congéria-rétegeket tartal
mazza; ellenben nem találhattak elégséges támpontot, mely
nél fogva e vidéken bizonyos lerakódást a belvedere k a 
vicshoz számíthatnának. A neogén összlet három emeletje a 
vizsgált vidéken biztosan követhető, habár kartographiai 
elkülönítésük igen hasonló petrographiai minőségük miatt, 
nehéz munkába került. Az összlet egyes emeletei szabá
lyos,, a vidék általános emelkedésének megfelelő lapos áta- 
lános dőléssel terülnek el.

A congéria-rétegek a fölvételi terület déli részétől éjszak 
félé eső részében, egészen a rohonci hegység partjáig ter
jeszkednek ; tovább nyugat felé azonban nem hatolnak az 
alpesi palahegységig, hanem attól meglehetős távolságban 
délre egy görbe vonalban végződnek, mely a rohonci hegy
ség éjszak-nyugati sarkától Bergwerk mellett Felső-Lövőn s 
Pinkafőn át nyugat felé Lapincs-Neustifrre vonul s ezen
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utóbbi helységnél a stájer határt haladja át. Különösen ne
vezetes itt a congéria-emelet legmélyebb rétegeinek paläon- 
tologiai jelleme. Ezen rétegek csak a terület nyugati részé
ben bukkannak napfényre, hol a rohonei hegység nyugati 
szélétől, Drumoly és Tárcsa mellett, az imént említett hely
ségek területén át nyugat felé egészen a szomszédos stájer 
területbe biztosan követhetők.

Ezen, világosan a congéria-emelet legmélyebb, köz
vetlenül a kétségtelen szármát! rétegeken, vagy a régi krys- 
tályos alaphegységen nyugvó rétegek itt mindenütt igen ál
landó faunát zárnak körül, mely Sz.-Elek, Vörösvár és 
egyéb pontokon „a brunni fauna“ által jellemzett felsőbb 
congéria rétegekétől eltér-, ellenben azonosnak látszik azzal, 
melyet Hoernes a bánsági határőrvidéki legmélyebb congé- 
ria-rétegekben, és legújabban Böckh Pécs vidékén szintén 
az emeletnek közvetlenül a szármáti rétegek fölött követ
kező határrétegeiben ismert föl.

Itt számtalan osztrakóda-héjacskán kívül, szármát ala
kokra igen emlékeztető apró cardiumok, egy — úgy lát
szik — a congéria banaticával (R. Hörn.) azonos kis con- 
géria-faj, egy planorbis, szóval alakok összlete találkozik 
mely teljesen arra emlékeztet, a melyet Böckh Pécs vidéke 
idézett rétegeiből gyűjtött és imént megjelent munkájában 
ismertetett.

A szóban forgó rétegek petrographiailag is különböz
nek némileg az emelet felsőbb, uralkodólag homokos rété 
geilől annyiban, hogy az előbbiek alkotásában képlékeny 
tályag és fehéres, homokos márga-fekvetek meglehetős részt- 
vesznek, melyek csillámos és többé-kevésbbé agyagos ho
mokkal s kavics-fekvetekkel váltakoznak.

A congéria-emeletuek imént tárgyalt alsó osztálya fölött 
következő rétegei, a vizsgált területen átalában igen szegények 
kövületekben; néhány pont (Alkó és Szálénak mellett), me
lyek az összlet egy középső szili tájához látszanak tartozni,
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a congeria partschi előfordulása által van kitüntetve, mig 
más helyeken, melyek átalános fekvésük szerint még fel
sőbb szintájt látszanak elfoglalni, a „brunni fanná“-ra jel
lemző congeria spatulata találkozik egyéb alakok mellett. A 
szármát emelet szintén többé-kevésbbé agyagos csillámos 
homok és homokos agyag s kavicsos rétegek váltakoza- 
tából alkotva, a congéria rétegek határától éjszakra az al
pok széle felé, széles övben bukkan a felszínre, mely az 
ország határát Lapincs-Neustift és Ehrenschachen közt ha
ladja át s valószinüieg közvetlenül összefügg a tovább nyu
gat felé, Stájerországban Hartberg mellett bőséges kövüle
tekkel már régebben ismert egyidejű rétegekkel, mig kelet 
felé egyrészt a gerincek magaslatán hátramaradt egyes 
részletek által a föntemlitett tengerszoroson át a Kőszeg 
folyó neogén öblébe folytatódik, hol ismét nagyobb kiter
jedést nyer, másrészt pedig a rohonci hegység déli szélén 
is Drumoly és Bárdoly között bukkan napfényre.

A szármát emelet egyes rétegeiben számos kövületet 
talált Hofmann ur, nevezetesen Máriafalva, Villersdorf, Pin
kafő táján, a stájer határ közelében, Lapincs-Neustift mel
lett, valamint Szálúnak környékén is. A szármát rétegek 
ezen vidéken paläontologiailag a cardium-faciesben vannak 
kiképződve ; Cardium plicatum, C. obsoletum, Modiola Vol- 
liynica, Tapes gregaria, Macira Padolica bennük a legkö
zönségesebb alakok. Mindezen említett köviilet-lelkelyek a 
gráci öbölbe esnek; tovább kelet felé az emelet petrogra- 
phiai minősége némileg megváltozik, a kavicsos és durvább 
anyag mindinkább túlnyomó szerepet visel, mig egyúttal 
a tartalom puhánymaradványokban elenyészik; legalább 
nem sikerülhetett a terület azon részében a szóban forgó 
képződésben efféle, a korra nézve biztos Útmutatásul szol
gáló maradványokat találni.

A szármát emeletbe tartozik valószinüieg a mária- 
falvi lignit-előfordulás is, melyet Körmendi J. úr a Neustift
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mellett levő szomszédos antimón-bányája számára kiak
náztad

A szén elő jövetel a szármát rétegek övébe esik ; ál
lati maradványok a szén-előfordulás közvetlen szomszédsá
gában nem találtattak ugyan eddig, azonban Körmendi úr 
szívességének szép növény-lenyomatokat köszönünk a sze
net kisérő rétegekből s Hofmann és Stürzenbaum urak is 
efféle zárványokat a máriafalusi bányától délnyugatra levő 
felhagyott akna-górcán nagyobb mennyiségben gyűjtöttek, 
melyek remélhetőleg biztosabb fölvilágositást fognak adni, 
a szén korára nézve.

A bőséges fauna által kétségtelenül jellemzett mediterrán 
rétegek tovább éjszak felé a szármát emelet és az alább 
említendő durva couglomerát tömegek között bukkannak a 
felszínre széles övben Wiesfleck, Schreibersdorf, Pinkafő és 
Sinnersdorf között s mint a felső két neogén emelet 
úgy ezek is, főleg többé-kevésbbé homokos és csillámos 
agyag, agyagos homok és kavics-rétegek váltakozatából 
alkotvák.

Ezen emeletbe helyezkedik a schreibersdorfi barna
széntelep, mely az ezelőtt nehány évvel felhagyott ottani üveg
gyár számára mivelésben volt, mig jelenleg a bánya járható 
állapotban fentartatik. A széntelep közvetlen fedüjét véko
nyan rétegzett márga-pad képezi, egyes fekvetekben telve 
számtalan ceritkium pictum és littorinella héjjal; ezen brack- 
vizipad fölött sötét csillámos, agyagos homok-pad követ
kezik, mely igen bőséges tengeri-kagyló és csigahéjakat tar
talmaz. Mig másutt mindenütt a puhányhéjak eltávolitvák, 
a bányában a legépebb megtartásban találkoznak. A sclirei- 
bersdorfi szén, sötét barnaszén s minőségében némileg kü
lönbözik a máriafalvi lignittől Schreibersdorftól kissé délre 
a mediterrán emelet egy kavicsos, Lithothamniuni-padot tar
talmaz, bőséges puhány- és foraminifera-maradványnyal.

A vidék neogén összletéuek legmélyebb osztályát végre



a fenérintett, uralkodóiam durva, szilárd conglomerátból álló, 
igen hatalmas képződés alkotja. Ezen conglomerát-tömegek 
a Tauchen- és Pinka-patak közt levő területen tetemes el
terjedésben fordulnak elő, közvetlenül a krystályos pala- 
hegység széle mentén, mig fedőjükben a mediterrán és ifjabb 
neogén-lerakodások következnek : innen egyfelől nyugatra, 
az ország határán túl, Stájerországban folytatódnak, másfe- 
lől keletre a többször említett tengerszoroson át a Kőszeg
folyam öblébe terjeszkednek, hol Hofmann úr a képződést 
az alpesi palahegység széle mentén, a felvett terület éjszaki 
határáig, Steinbruch környékéig, követte.

Mig az előbb tárgyalt, kövület-tartalmú emeletek durvább 
anyaga túlnyomólag apró, gömbölyű quarzgörélyekből á l l ; 
addig ezen tetemes magaslatokat alkotó conglomerátok- 
ban főleg a szomszédos krystályos hegység különböző pala
nemeinek igen durva tuskói uralkodnak ; a tuskók néha 
1—3 méternyi átmérőt érnek el, s itt-ott a durva conglome- 
rát-padok a palahegység finomabb törmelékeiből álló fekve- 
tekkel váltakoznak. Ezen lerakódásban szerves maradvá
nyok egyéb nyomaira, mint itt-ott jelentkező, meg nem ha
tározható növénylenyomatokra, lignit és szurokszén-csikocs- 
kákra, eddig Hofmann űr nem akadt. E szerint a képződés 
közelebbi kora biztosan még nem határozható meg. Annyi 
kétségtelen, hogy idősebb mint a vidék kövület-tartalmazó 
mediterrán-rétegei, melyek fedőjében következnek e eoglomerát 
lerakódást, különösen Sinnersdorf vidékén, a Pinka jobb 
partján világosan fedvén, mig másfelől szintén alig lehet kétel
kedni azon, hogy e képződés még a neogén képletbe tartozik. A 
mediterrán összletnek Suess által felállított 1-ső emeletébe 
tartozik-e ?

A vidék krystályos kőzeteit Hofmann úr a következő 
bárom geológiai csoportra osztja fel.

1. A központi alpesi öv m a g a s a n  k r y s t á l y o s  kő- 
Ezek részben csillámos, részben fagyagos, gyakran gráná
tokat tartalmazó gneisz és csillámpala, melyekhez igen alá-

11
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rendelten amphibol-pala társul. Ezen kőzetek a vizsgált terü
leten csakis ennek a Wechscl-Rozália hegységnek hazánkba 
eső, s közvetlenül a központi Alpesek hatalmas pala-vonula
tához tartozó részében fordulnak elő. Nyugatról a magyar 
területet Hochhardt és Maltern között elérvén, a AVechsel- 
Rozália-hegység déli oldalain ezen hegységnek délkeleti 
sarkához Hasel mellett vonulnak, uralkodólag d. ny. dőlés
sel,” innen EEK. felé fordulva, ezen irányban a hegység 
széle mentén az ausztriai határhoz húzódnak, a következő 
ifjabb csoport kőzetei, valamint ráhelyezkedő neogén lera
kódások által megszakasztott szalagban. Amphibol-kőzetek 
tényleg csak igen alárendelt szerepet viselnek e vidéken 5 

kartographiailag kiválasztható részletben itt csakis közvetlenül 
az ausztriai határon, Steinbach mellett fordulnak elő gneisz- 
szál egybekapcsolva, s részben mint gránátban bővelkedő 
eklogitszerű kőzet kiképződve. Ezen részlet, úgy látszik, 
azon amphibol-vonulat folytatását képezi, mely tovább É. felé 
Ausztriában a Hut-Kogelt és Várhegyet alkotja Kirchschlag 
mellett. Ellenben az eddigi átnézetes térképeken Ausztriá
ból Dreihütten, Kedtenbach és Borostyánkő vidékén ma
gyar területre folytatódva kijelölt amphibol-pala-vonulatok 
itt kiküszöbölendők.

2. A következő csoportot ifjabb, e o z 0  i kőzetek 
alkotják: félig krystályos, szürkés vagy feketés, itt-ott 
graphitos agyagcsillámpala, chíoritpala, mészcsillámpala és 
Serpentin. Ezen kőzetek igen jelleges társasága már több 
részről a Tauern-lánc centrál-gneiszának külső pala-leplével 
basonlittatott össze, melylyel úgy a geológiai előfordulásra 
nézve, mint petrographiailag is nagy hasonlatosság mutatkozik. 
Itt is a központi alpesi pala-lánc magasan krystályos Kő
zeteire nézve, k ü l s ő  övét foglalnak el. A nagy rokonéi 
palaszigetet kizárólagosan alkotják felette hatalmas réteg
sorozatban ; innen délre, Hofmann úr tavali területében a 
Pinka-folyó által szűk, erosioi torkolatban keresztül folyt
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kisebb palahegység tömzsét képezik, mely hegység, mint a 
központi Alpesek további szigetszer« folytatásául ffyepii- 
Füzestől K.-re merül fel a környező congeria-rétegekből, 
mig éjszakra a szóban forgó kőzetek a Wechsel-Rozália 
hegységhez tartozó hegy ségi részben is jelentkeznek, az első 
csoport palatömegek közé ékelt széles részletben, mely Bo
rostyánkőtől E. felé terjeszkedik s Maltern és Steinbach 
között Ausztriába folytatódik. E kőzetekhez csatlakoznak végre, 
mint 3-ik legifjabb csoport,

3. p a 1 ä o z o i, szürkés vagy zöldes, az előbbieknél 
valamivel kevésbé krystályos, phyllitszeru kőzetek, melyek 
agyagpala-collectivnévvel jelölhetők, összekapcsolva finom
szemcsés mészagyagpala, mészkő és dolomit-behelyezke- 
désekkel. Hofmann űr ez idei területében nem fordulnak 
ezek ugyan elő, de igenis az általa tavai vizsgált, délfelé 
csatlakozó vidéken; a palahegység megbirálására felette 
fontosak. Az előbbi csoport kőzeteivel petrographiailag 
felette hasonlók, de — mint említtetett — ezeknél valamivel 
kevésbé világosan krystályosak, mégis geologiailag lénye
gesen különböző, ifjabb képlethez tartoznak. A vidék 
1 e g k ü 1 s ő b b palaövéhez tartoznak, s az alpesi vonulattól 
már némi távolságban dél felé, Hofmann úr tavali területén 
a környező congéria-rétegekből szigetszerüleg felmerülő, 
kisebb krystályos részletekben jelentkeznek.

Nevezetesen Németujvár környékén, Sulz mellett elő
forduló, valamint a tovább E. K. felé a hovárdosi erdőben 
és a szomszédos Hohensteinmais-hegyen a congéria-réte
gekből kibukkanó, kis krystályos részleteket alkotják, s 
végre a még tovább E. K. felé emelkedő, előbb említett gyepü- 
fiizesi' palasziget éjszaki szélén is fordulnak elő Somfalva 
és Ovár között, a második csoport palatömegeire helyez
kedett szalagban. Igen érdekes azon tény, miszerint 
Hofmann úrnak sikerült, ezen ős, metamorph kőzetekben, 
melyekből e vidéken eddig semmiféle szerves nyomok nem
valának ismeretesek, biztosan szerves zárványokat találni,

11*
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nevezetesen crinoida-nyéltagokat és korallmarad ványokat. 
Hofmann úr eféle, részben még aránylag jó megtartásban 
lévő maradványokat az összlet mészagyagpala és mészpala 
rétegeiben gyűjtött a gyepü-ftizesi palaszigeteu, a Kiniseh- 
hegyen, Somfala és Ovár mellett, valamint a Hohensteinmais- 
hegy kis palarészletében is ; az utóbbi helyen nem is ritkák. 
Úgyszintén a Hohensteinmais-kegytől csekély távolságban 
a hovárdosi erdőben felmerülő kis dolomit-részlet helyenként 
telve van korall-átmetszetekkel, s hasonló szerves nyomok 
mutatkoznak a sulzi palasziget dolomit-fekveteiben is. Ezek 
hazánknak eddig ismert legidősb szerves maradványai (az 
eddigi legidősebb leletek kétségtelenül sokkal ifjabbak, s 
tudvalevőleg a Kulm-képlethez tartoznak).

Igen távol vezetne bennünket, ha itt a pala-hegység
nek részletességeiben bonyolódott tektonikájába közelebbről 
bocsátkoznánk, melyről a specialis földtani térkép az egyes 
kőzetnemek kartographiai kiválása által közelebb belátást 
enged. Legyen megemlítve, miszerint a második csoport 
serpentinjei nemcsak az alpesi hegységi részben, Bernstein 
vidékén fordulnak elő, — honnan már Czjzek részletesen 
ismertette a Kozália-Wechsel-hegységről való beható, habár 
már régibb időbe tartozó értekezésében, — hanem úgy a 
rohonci, mint a gyepü-füzesi palasziget nyugati részében 
is igen tetemes kiterjedésben jelentkeznek, s ezen hegységi 
szigetek alkotásában lényeges szerepet viselnek.

Itt ép úgy mint Borostyánkő vidékén, chlorit palával 
szorosan összekapesolvák, helyenként ebbe teljesen átmen
nek, és — úgy látszik — e három elkülönült hegység 
részben ugyanegy terjedelmes övbe tartozik. Ezen öv ma
gas szintájt foglal el a vidék második csoportbeli palaössz- 
letében. A rohonci hegységben a Serpentin néhány hatalmas 
tömegre és apróbb behelyezkedésekre oszolva, a „Gähes 
Ende“, „Gais-Riegel“ és „Podgore Plisa“ eleinte dél felé, 
azután K. télé irányult terjedelmes, és alakilag is igen szembe-
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ötlőleg kiemelkedő vonulatát alkotja Üvegbánya s Pod- 
gorin között, s ritkán elszórt, apró behelyezkedésekben a 
palák csapásával D. K. felé egészen a hegység déli széléig, 
Rokoné mellett követhető, mig azután tovább délre a füzesi 
palaszigetbeu ismét igen jelentékeny elterjedést nyer, s ezen 
hegység délnyugati ágát csaknem kizárólagosan alkotja. 
Ezen metamorph kőzetek környékén a szomszédos palakő
zeteken is végbement rendkívüli mechanikai és chemiai folya
matok nyomai igen világosan tűnnek fel. A környező pala
tömegek ily régiókban, nagyban mint kicsiuyben, nagyobb 
vagy kisebb távolságra terjedő rétegzavarásokat sokszoro
san mutatnak, felállittattak, rendes csapásukban megváltoz
tak, összenyomattak és kiékelődéseket szenvedtek. Mészcsil- 
lámpala-telepek az érintkezési helyeken rendesen igen dur- 
vánszemcsés, serpentinizált mészkővé változtattak át, mely
ben igen gyakran mészmagnesia silicát: a k t i n o l i t h  bő 
mennyiségben jegecedett ki. A chloritpala a Serpentin szom
szédságában, úgy mint ez utóbbi chloritos átmenetének tömegei 
is, helyenként ma g n é t i  t t ol  vannak imprügnálva díszes okta- 
ilderekben (Üvegbánya vidékén olykor 1/4'< nagy egyének
ben), mig a terület k o v á n  d- és a n t i m o n i t-ércfekhetyei 
is a Serpentin előfordulása által kitüntetett hegységi régióban 
jelentkeznek, s kétségkívül genetikai kapcsolatban állanak 
a Serpentin képződésével

A néhány évvel ezelőtt még művelésben volt tete
mes k o v á i u l  lerakódások Újbánya és Borostyánkő mellett 
(pyrit kevés rézkovanddal és quarzzal telepszerű im- 
prägnatioi övékben), az ottani serpentin-tömegek tőszom
szédságában fordulnak elő a serpentiunel összekapcsolt 
chloritpalában.

Ugyanezen ckloritpala-öv folytatásába tartozik a Neu- 
stift mellett levő, ezelőtt néhány évvel még bőven jövedelmező 
Körmendy-féle an  t i ni ón - b á n y a  ércfekhelye, valamint a 
goborfalusi és alsó széu-égetői autimon-kutatások érc-elő
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fordulásai is. Ezen chloritpala-öv a rohonci hegységben 
kiterjedésének nagy részében különösen jól van jellemezve 
egy fekiijében következő hatalmas mészcsillámpala telep 
által.

Körmendy lir bányájában az ércek (antimonit kevés 
pyrittel és nyomokban jelentkező cinóberrel) a chloritpala és 
a fékü mészpala közt e vidéken beékelő quarz-kiválásokban 
bővelkedő, graphitos és fagyagos agyagcsillámpalábau ta
lálkoznak, nagyobb-kisebb fészkekben és erecskékben quarz- 
zal együtt; ekkép még a fekii-mészkőben is jelentkeznek, 
mely e vidéken erősen graphitos, valamint apró erecskék
ben a cliloritpalát is áthatolják.

A goborfalusi bányában az ércelőfordulás teljesen meg
egyező. Az alsó-szénégetői kutatásban az antimón-ércek a 
fekiimészkőben kis fészkeket képeznek. Ezen kutatás csak 
legújabb időben indíttatott meg, a munkálatok teljesen még 
a felszín közelében forognak, s az antimón-ércek nem kénes, 
hanem oxydált állapotban, zöldes, sárgás s ti bl it  h-té el vál
toztatva találkoznak, gyakran jellemző pseudomorphokban su- 
gáros a n t i m o n i t után.

Böekh J. íogeolog és Halaváts Gy. gyakornok urak 
Baranya és Somogy megyének déli részében foganatosították 
a földtani fölvételt. Ezen terület, mely kelet felé közvetlen 
kapcsolatban van az előbbi években Böekh és Hofmann 
urak által felvett pécsi és villányi hegységgel, éjszak és 
nyugat felé pedig a Bóth úr által felvett területhez csatla
kozik, délfelé egészen a Dráváig terjed ; körülbelül 43Q 
mértföldet képvisel, és nagyobb része a Dráva lapos vidékére 
esik, éjszakkeleti részében azonban'a Mecsek hegységet nyu
gat felé környező dombvidéket és a Mecsek nyúlványait tar
talmazza.

E területen a Dráva mentében az alluvium uralkodik, 
de valamivel tovább éjszak felé egy öv található, mely La-
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kócsán, Bogdásán, Sellyén és Vaiszlón húzódván át, helyen
ként még dombvidéket is alkot, a melyen a diluvialis homok 
tatálja elterjedését. E homokterület éjszaknyugatról délke
letre csap, s a somogymegyei diluvialis homokelőjövetelek 
folytatásának délkeleti vége.. E homoköv éjszaki széle 
hosszában folynak a Mecsek hegység délnyugati részének vizei 
a Drávába, s igy itt az alluviumok nagyobb mérvben ismét 
képviselvék. A lösz nagy szerepet visel, nyugat felé azonban 
csak M.-Lad környékéig terjed, honnan még tovább nyu
gatfelé egész a Dráváig ismét a diluvialis homok váltja fel, 
mely helyenként futóhomokot is alkot. Délfelé, t. i. Sziget
vártól nyugatra, csekélyebb elterjedésre még a lösz ta
lálható, de ezt csakhamar ismét a diluvialis homok követi, 
mely viszont végre a mindinkább nagyobb térséget foglalt) 
alluvialis területek által környeztetik.

A Baranyamegyében annyira elterjedt babérctartalmú 
vörös agyag, mely tudvalevőleg a lösz és ponti (congeria) 
rétegek közt mutatkozik, betelepülve és szintén diluvialis 
képződménynek tekintendő, nyugati irányban még Somogy 
megyében is áthúzódik, hol többek közt Szulimau körül 
figyelhető.

A harmadkorheli lerakódások mind a ponti, mind pe
dig a mediterrán emelet rétegei által vannak képviselve. A 
ponti rétegek, melyek Ibafa és Bükküsd környékén még 
erősen képviselvék, onnan nyugati irányban Mozsgón át 
Kis-Hárságyig követhetők, csakhogy tovább nyugat felé 
mindinkább alárendeltebb szerepet viselnek. Szt.-Lőrinctől 
délkeletre, valamint éjszakra a ponti rétegek ismét napfényre 
bukkannak, hol Congeria triangularis, Cardium Schmidti stb. 
által jellemezvék. Kövületek több ponton dúsabb mennyi-, 
ségben találhatók. Különben palaeontologiai és petrogra- 
phiai tekintetben, e terület ponti rétegei teljesen meg
egyeznek a Mecsek-hegység keleti részében talált ponti 
lerakodásokkal. A mediterrán emelet rétegei, még pedig
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mind az idősebbek mind pedig a fiatalabbak, különösen Aba- 
liget, Kováczena és Husztót körül lépnek fel.

A mediterrán rétegek is teljes mérvben csak folytatá
sát képezik ama mediterrán lerakódásoknak, melyeket to
vább kelet felé a Mecsek-begység oldalai számos pontján 
találunk, s melyeket illetőleg a magy. ldr. földtani intézet 
évkönyve IY. k. 4. füzetében megjelent „Pécs városa kör
nyékének földtani és vizi viszonyai“ cimíí munkára lebet 
utalni. Tovább nyugatról, mint Bükkösd és Ibafán a mediter
rán rétegek e területen ismeretlenek.

A másodkorbeli kőzetek a lösz és barmadkorbeli lerakó
dások képezte lepel alatt a számos árokban sok belyt lép
nek fel. Abaliget, Hetvebely, Megyefa körül bukkannak ;ki. 
Abalíget, Hetvebely és Megyefa környékén a kagylómész 
rétegeivel találkozunk.

A kagylómész itt is ama bárom osztályra taglalható, 
melyet már a Mecsek egyéb részeiből ismerünk, s melyek 
közt az ismert bracbyopodadűs lerakódás a középső osztályt 
képezi. Itt a Mecsek nyugati részében azonban dolomitok 
már szaporábban találhatók, mint a Mecseknek tovább ke
letfelé következő részében, s többnyire a kagylómész felső 
osztályának tagjai.

Szt.-Lőrinctől éjszak-éjszaknyugatra t i. Dinnyeberki 
körül vörös, conglomerátos homokkövekre akadtak ismét, 
mélyek petrograpkiailag az alsó trías legalsó részében Cser
hát körül fellépő tagokra emlékeztetnek, s valószínűleg is 
ezekkel egykoruak.

Itt Dinnyeberki mellett ezen alsó triadi, vörös, con
glomerates homokkövekben zárványként gördült gránit dara
bok is mutatkoznak, mely gránit petrograpkiailag teljesen 
megegyezik a Mecsek gránitjaival.

Már régóta ismert tény, hogy a Mecsek-begység déli 
széle mentében két ponton gránit is fellép, t. i. Fazekas- 
Boda és Mórágy közt, mely a főzömöt képezi, valamint
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ben, de eddig ismeretlen tény, hogy a gránit a pécsi eló'jö- 
vetelektől mintegy 3 mértfölddel még tovább nyugatra, t. i. 
Szt.-Erzsébettől valamivel éjszakra, egy csekély előjövetel- 
lel ismét napfényre bukkan, mint ezt Böckb úr az idei felvé
telek alkalmával kimutatá, ott is a szomszédságában lévő 
alsó triadi lerakódásoktól dél télé helyezkedvén.

Egy e gránit előjüveteleket összekötő vonal csapása 
a Mecsek általános csapását, nevezetesen nyugati részében 
meglehetősen tükrözi vissza, s a hegység déli széle hosszá
ban, hol törések több helyt sőt egész határozó*tsággal je- 
lülvék, helyezkedik.

Mint már emlitve lett, úgy a másod- valamint, harmad- 
korbeli lerakódások többnyire ~ csakis a számos árokban, 
mely e vidéket harántolja, láthatók képviselve, a dombok 
felületét rendesen lösz borítja, mely nehány ponton ősem
lősök maradványait (Eleph. prímig.) tartalmazta, igy neve
zetesen a domolosi puszta mel lett, honnan az intézet He- 
gyessy földbirtokos úr szívességének szép maradványokat 
köszön, melyeket ő az ottani löszben lelt.

A folyó évben Böckh úr által felvett, imént tárgyalt 
vidék átvizsgálásával Baranya megye földtani felvétele be 
vau fejezve.

Baranya és Somogy megye fennmaradt volt része 
felvételének befejezte után, Böckh J. főgeolog a jelen őszszel 
még Moson-megye felvételét kezdé meg, s igy a Fertő tava 
körül is működött.

Both Lajos, osztálygeológ az általa 1875-ben fel
vett vidékhez nyugat felől csatlakozó területet vette fel Ró
kán János gyakornok úr társaságában ; nyugati irányban e 
sorok összeállítójának-, délkelet felé pedig Böckh úr terü
letével volt felvételi területe határos.

A bejárt vidék, nagyjában a Balaton délnyugati vége,
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a déli vasút szt.-mihály-, n.-kanizsai vonala és a Dráva 
közt terülvén el, »Sármellék, Szt.-Mikály •, N.-Kauizsa, Zákány, 
Berzencze, Komárváros, Marczali-hely ségek s a Balaton által 
határoltatik, s így mintegy 30 négyszög mértföldre terjedve, 
Somogy és Zala megyék délnyugati illetőleg délkeleti részeit 
foglalja magában.

Az igy körülirt terület dombvidéket képez, melyen 
főleg két, az alacsonyabban fekvő tájból kiemelkedő vonu
lat, egy nyugati és egy keleti, különböztethető meg. Az 
első nyugatról az u. n. principális-csatorna ártere, valamint 
a tovább nyugatra következő dombok, kelet felé pedig a 
Zala folyó, s ettől délre a szt.-Jakab-simonyi-i vonalig ter
jedő alluvialis terület, valamint tovább délre körülbelül Mi- 
háld-Csurgó helységek által van szegélyezve, mig a keleti 
vonulat Szakácsi, Maróthi puszta, Balaton Szt.-György közt 
egyrészt, Balaton-Keresztúr, Marczali, Mesztegnye-lielységek 
közt másrészt, a nyugatival párhuzamosan, azaz éjszak-déli 
irányban húzódik. Az e két vonulatot (övét) összekötő terü
let vagy egészen sik, vagy csak alacsony, jelentéktelenebb 
dombokat mutat. Délre a Dráva felé, e folyó ártere képezi 
a szóban levő területnek határát, mig az általában maga
sabban fekvő nyugati vonulat, mint összefüggő tömeg a 
Zákány mellett levő Magos-hegygyel, mint déli végpontjával, 
egészen a Dráváig nyomul, addig az alacsonyabb keleti öv 
déli irányban Tapsony, Seggesd, Kónyin át csak körülbelül 
N.-Atádig, de itt is már csak vékony nyúlványban, követ
hető Itt is innen délre, a Dráva felé mindinkább lapul, és 
mint az említett összekötő terület, szintén alacsony, jelenték
telen dombokat képez.

A felületnek ezen alakulása a vidék földtani alkotá
sában találja magyarázatát.

Mint már az imént mondottakból kivehető, az allu
vium e területen meglehetősen nagy elterjedést nyer. Az 
ezt földtani kor szerint közvetlenül követő diluvium, itt a
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legnagyobb t*rt foglalja el, részint mint homok, részint 
pedig agyag vagy valódi lösz alakjában. Az itt-ott kavi
csos homok, melyet e vidék diluvial lerakódásaiban átalá- 
ban mélyebb fekvés illet, főleg az érintett két vonulatot ösz- 
szekütő, alacsony vidékén — a Balaton déli vége és a 
Dráva közt — terül el, helyenként futóhomok képződésére 
szolgáltatván alkalmat.

A valódi löszt, mely sokszor homokos, és sőt tiszta 
homokba is megy át, uralkodóan szintén csak a laposabb 
lejtőkön s átalában az alacsonyabb vidéken találjuk, holott 
a magasabban fekvő vidéket s az ott vonuló dombok csú
csait, hol ez utóbbiak felületét diluvium képezi, kemény, 
rendesen homokos agyag borítja. A szt.-jakabfai puszta kö
zelében homokos, meszes löszben emlős-maradványokat is 
sikerült lelni

A diluvium és a ponti (congeria) rétegek közt egy 
rendesen vörös, babércet tartó, tiszta agyag s homo
kos agyagból álló lerakódásra akadunk. E vörös agyag- 
maga szerves maradványokat ugyan sehol sem mutat, de 
vele együtt fellép édesvízi mészkő, darabokban s egész pa
dot képezve, s apró helixeket tartalmazva. E nagy elterje
déssel biró képződés talán még a diluviiynhoz számítandó, 
mint ez már történt és történik is, de annyi bizonyos, hogy 
a szóban levő területen az igazi diluvium és a határozott 
ponti rétegek közt foglal helyet, mely két lerakódás közt 
feltűnő petrographiai kinézésével itt mindig és mindenütt 
éles határt jelöl. A tiszta vörös agyag, mint máshelyt, úgy 
e vidéken is több ponton a fazekasok által használtatik.

Az itt napfényre jutó legmélyebb, egyszersmind leg
régibb lerakódások a neogen ponti emeletéhez (congeria- 
rétegek) tartoznak. Ezek a terület altalaját képezve, főleg 
az enditett nyugati vonulat éjszaki részében, nevezetesen 
Bakónak, Orosztouy, Dióskál környékén lépnek fel uralko
dóan s nagyobb vastagságban Ez utóbbi köwilmény,
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tekintetbe véve a fedő fiatalabb rétegeket, idézi elő 
e vidék érintett magasabb fekvését. Bakunak tói délre Nagy- 
Kanizsa, Zákány felé, dacára az árkokkal általában elég 
bőven ellátott területnek, a ponti rétegek már csak gyéren 
figyelhetők, mert már mélyebben fekszenek, minek követ
keztében a felület is csekélyebb magasságot mutat.

Egészben ugyanezt látjuk a keleti övnél is, hol a ponti 
emelet rétegei szintén csak csekélyebb mérvben constatálhatók. 
Egyes pontokon különben ezek a két vonulatot összekötő, 
alacsonyabb vidéken is bukkannak ki, de itt a rátelepülő 
fiatalabb rétegek is már sokkal vékonyabbak. Dél felé 
végre, azaz a Dráva felé, a ponti rétegek egészen el
tűnnek.

Ezek tehát, homok-, homokkő-, agyag- s márgából 
állva, a szóban forgó területen több helyt kövületek állal 
jól jellemezvék. A homokkövet több ponton, többi közt a 
Dioskál mellett fekvő „Pogányvár“ tetején] is, kőbányában 
fejtik, s építési célokra, valamint útkavicsolásra használják. 
Négy ponton, u. m. Kerecseny, Bakónak, Merenye s k Csapi 
helységek szomszédságában lignitet is tartalmaznak e réte
gek, de a hol az a természet szolgáltatta feltárásokban lát
ható, oly csekély, körülbelül 25 cm.-ig menő vastagságban 
mutatkozik, hogy e szerint Ítélve annak előjövetele ipari 
szempontból csakis egészen jelentéktelenuek nyilvánítható. 
Egészben e területen is figyelhető az, hogy a ponti rétegek 
agyag-lerakódásának főzöme mélyebben fekszik, mint azok
nak homoktömege.

így tehát a Balaton déli vége és a Dráva közt terjedő 
vidéknek felvéte’e által egyúttal Somogy megyének földtani 
felvétele is be lett végezre.

A vidék, melyen s z e mé  l y e m  foganatosította a földtani 
felvételt, Vas- és Zala megyéknek déli részeibe, valamint So
mogy megyének nyugati tájába esik. Területem kelet felé
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közvetlen a Roth úr által felvett területhez, éjszak felé 
nagyobbrészt az általam a múlt évben, és Böckh ur 
által 1872-ben átvizsgált vidékhez csatlakozik, nyugat 
felé egészen a stájerországi határig terjed, dél felé azonban 
részint a Mura, részint pedig a Dráva-folyam képezik a 
határt. A „Muraközét, mely szintén idei felvételi területem
hez tartozott, megbetegedésem miatt már nem vizsgálhattam 
meg. Az imént körülirt vidék 45 □  mértföldre terül el és 
még a „gráczi harmadkori öbölébe esik, de földtanilag itt 
nem igen nagy változatosságot mutat, mindazáltal majdnem 
kétségbe ejti a kartirozással foglalkozó geologot, miután az 
olt megfigyelhető lerakodások, — eltekintve az egy-két pon
ton talált fossiloktól, — „kövület nélküliekének nevezhetők 
s így sok helyen a pontosabb kor-mcgállapitás eddig még 
nem biztos; e vidéken a feltárt rétegek lerakodási 
ideje alatt a körülmények dúsabb szerves élet fejlődésére 
nem valónak kedvezők.

Az alluvium e vidékeu, főleg a Mura és Dráva folyam 
mentén nagy elterjedéssel bir, úgy, hogy ezek árterén több 
helyen 1 , sőt 2  mértföldnyire terül el a íőlyammeder rendes 
partjaitól. A Mura folyam jobb partja meredek, bal partja 
azonban mindenütt lapos s majdnem észrevétlenül emelke
dik a 2  órányira távol fekvő dombok tövéig, menedékes lej
tőt képezvén, számos holt ággal, melyek mind bizonyité- 
kai annak, hogy a Mura-folyam csakis a jobb partját 
mossa. A Dráva-folyam ellenkezőleg, úgy látszik inkább 
balpartja felé törekszik. A Dráva, mely Magyarhon és Hor
vátország közt a természetes határt képezi, itt csakis Ma
gyarország rovására működik 5 igy például Légrád mezővá
rosa, mely jelenleg a Dráván túl fekszik, Rákóczy idejében 
még a Dráván innen volt, mit a számos holt ág is bizo- 
nyit, melyeket messze, Légrádon túl figyelhettem meg.

A Dráva és Mura alluviumai, fekete, termékeny, 3— 6  

dm vastag televényföld képezte lepel alatt kavics- és bo-



320

mokból állanak. Az alluvial képződések még- több, számos 
völgyben 1 erjednek el, úgymint : a Lendva, Kebelle, Kerka, 
Cserta, Váliezka stb.-patakok mentén, valamint a Szt. Mihály 
és Hahót közti mélyedésben terjedelmesebb turfa-telep lép 
fel. A futóhomok fölvételi területemnek csak délkeleti részé
ben lép fel, kiválóan Kis-Kanizsa, Bajosa és Belezna kör
nyékén nagy elterjedéssel bir, hol folytatását és végét ké
pezi azon futóhomok-övnek, melyet Böckh és Both urak 
Somogy megyében észleltek.

A diluvialis lerakodásokat 3 osztályba osztom, u. m. : 
lösz, kavics és agyag, melyet Böckh és Roth urak Somogy- 
megyében észleltek. A valódi lösz jellemző számos csigái
val alárendelten lép fel és többnyire csak a dombvidék al
ján figyelhető, egy övét képezvén, mely Leudva-Ujfalutól 
kezdve Vörösökön, Lefenyén és Szepetneken át Homok Ko
márom és Hahót félé húzódik fel. Ezen övtől nyugat és 
éjszaknyugat felé a lösz már nem lép fél. A lösz helyett, 
főleg az úgynevezett „Göcsej“ vidékén, találkozunk egy 
rozsdásszinü, homokos, s z í v ó s , kemény, temiéktelen agyag
gal, melyben szerves maradványok nyomát sem találhattam, s 
mely savval érintve nem pezseg. Némely helyen igen hatalmas 
10— 15 met. magas partokat képez és semmiféle rétegzést 
nem mutat. Ez utóbbi két tulajdonsága hasonlóvá teszi a 
löszszel, de a többi tulajdonságai úgy eltérnek a löszéitől, 
hogy kívánatosnak találtam ezen elkülönítést a térképen is 
feltüntetni, hol mint „diluviális agyag“ van kijelölve. Mivel 
hogy — a mint már emlitém, — nem sikerült szerves ma
radványokat találni a nevezett agyagban, korának meghatá
rozására csakis a települési viszonyok nyújtottak némi 
támpontot, melyek arról győztek meg, hogy ezen agyag a 
lösz előtt rakódott le.

A harmadkor csakis legfiatalabb emelete, a „ponti 
emelet“ által van képviselve. Az ide tartozó rétegek nagy 
elterjedéssel bírnak s majdnem kizárólag az egész domb
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vidéket alkotják, mely helyenként tetemesebb magasságban 
emelkedik. Ezen lerakódások márgás agyag, homokkő, ho
mok és kavicsból alkolvák. A márgás agyag rendesen a 
legmélyebb szintet foglalja el, gyakran azonban rétegzésé
ben váltakozik, homokkő és homok-rétegekkel. A kavics, 
mely főleg az úgynevezett rTótságbanu Vasmegyében ha
talmasan van kifejlődve, a legmagasabb szintet, — a dom
bok kúpjait — képezi. Ezen kavicsot Stoliczka úr, ki ezen 
vidéken 1861-ben az átnézetes földtani fölvételt fogana
tosította, a „Belvedére-kavics“-csal azonosította, de nekem, 
sajnálatomra, nem sikerült biztos, hiteles adatokat szerezni, 
melyek alapján ezen kavics meghatározható lett volna, némely 
helyen azonban ezen kavics előfordulási módja inkább 
diluviális képződményre utal.

Fölvételi területem keleti felében ezen Belvedere- ka
vics csak igen alárendelten lép fel, itt a csillámdús homok, 
homokkő és márgás, homokos agyag alkotja a dombvidéket. 
Alsó-Lendva és Söjtör környékén, hol ezen rétegek szépen 
vannak föl tárva, csak igen rosszul megtartott és csekély 
számú kövületet sikerült találni az agyagban. A talált unió, 
planorbis, helix és cardiumfajok közül a Helix robusta Beüss, 
a leggyakoribb. Lignit- és barnaszén-telepeket számos he
lyen nyomoztam, úgy mint Alsó-Lendván, Budafán, Banán 
és Börzönczén, de az előfordulási viszonyok oly kedvezőt
lenek, hogy itt üdvös bányamivelés valaha alig várható, 
mint ezt több szerencsétlenül járt vállalat is bebizonyítja.

Végre szabadjon még tisztelt collegáimnak hálás kö- 
szönetemet kifejeznem azon barátságos előzékenységért, mely- 
lyel ezen jetentés összeállítását becses felvilágosításukkal 
megk önnyit tették.


