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Adatok a Fruska Gora földtani m egism ertetéséh ez.

Irta R och litzer József.

(A m. földt. társulat f. é. mart. 11-én tartott szakülésén bemutatta 
I n k e y B é l a . )

Az előttünk fekvő földtani-bányászati munkálatot, me
lyet a t. társulatnak bemutatni lesz szerencsém, szerzője 
Rochlitzer J., a vrdniki kőszénbányák igazgatója, küldötte 
be a fö dmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minis- 
teriumnak. Tekintettel ezen dolgozat tudományos és ipari 
becsére, a magas ministerium annak szélesebb körökbe való 
elterjedését óhajtván, átengedte az értekezést, a hozzá mel
lékelt földtaui térképpel és gylijteiuénynyel együtt, a m. k.



földtani intézetnek, oly meghagyással, miszerint amaz az 
intézet egyik tagja által áttanulmányozva, a m. földtani tár
sulat valamelyik ülésén adassék elő.

E megbízásnak iparkodom a mai előadásommal meg
felelni.

A Fruska Gora nevű szerémségi hegység több jeles 
geológiai munkára szolgáltatott már anyagot és Dr. Koch 
Antal valamint Popovics Sándor erre vonatkozó értekezései 
után, társulatunk előtt sem ismeretlen többé. E körülmény 
indit engem arra, hogy Rochlitzer úr értekezésének azon 
részét, mely tisztán földtani leírásokat tartalmaz, csak rövid 
kivonatban közöljem és itt-ott megjegyzéseimmel kisérjem, 
melyek leginkább az előbbi kutatásoktól való eltéréseket 
fogják feltüntetni. A Fruska Gorát szemlátomásból nem is
mervén, nem is vagyok arra hivatva, hogy a felmerülő ellen
tétes nézetek között dönthessék.

A munkálat bányászati részét ellenben egész terjedel
mében adom, minthogy ezen van az egésznek fősulya és 
iparügyi jelentősége.

A bemutatandó kövületek meghatározását Kokán János 
úr szívességének köszönöm.

A F r u s k a  G o r a  legősibb képletét a kristályos pa
lákban látjuk, melyek főtömege Lezimirtől É-ra kezdődik 
és gyorsan szélesedve, K. felé egész a Kulam nevil romig 
terjed. A szerző térképe még egy második, de sokkal kes
kenyebb vonalat tüntet fei, a Vrdnik selo és Ledincze hatá
rától kezdődve egész Remeta velikáig, a mely vonaltól Dr. 
Kocb úr értekezése és térképe nem tesz említést.

Ezen palarétegek helyzetében és Ny-K. csapásirányában 
rejlik az egész hegység alkotásának alaprajza; az újabb 
üledékes képletek szabályos sorrendben környezik a kris
tályos középtömeget. A palanemek közül legnagyobb elter-
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jedéssel bir az agyagcsillámpala, de K. felé az agyagpala 
lesz túlnyomóvá.

Előfordul még csillámpala, fagyagpala, mészcsillámpala 
stb. egymással sokféleképen váltakozva. Ezen viszonyok fel
tüntetésére a szerző a hegység déli lejtőjének több patakjában 
feltárt rétegsorozatot ir le, kiegészítvén ez által Dr. Koch ur 
közleményeit, melyek inkább az éjszaki lejtőn látható feltárá
sokra vonatkoznak. így p. o. a Jazak-potok (patak) és 
mellékpatakjaiban a következő rétegeket találjuk, alulról föl
felé haladva :

1 . guttensteini mészkövet, *)
2 . kvarczit,
3. fekete agyagpalát, 50 Ölnyi vastagsággal, (csapása 

24 h. 5°, dőlése 60°),
4. fagyagos-csillámos palát kvarcz lemezekkel (80—90 

öl vast.),
5. mészcsillámpalát,
6 . agyagpalát, agyagcsillámpalát és kvarczcsillámpalát; 

bennök egy 20  ölnyi kvarczit telért,
7. serpentint, asbestnemü kőzet behelyezkedéssel; kísér

letek tétettek a Jarok-potokban feltárt vastaglevelü palából 
fedélpalát hasítani, de mindeddig kevés sikerrel.

E rétegsor agyagcsillámpalájában egy 9"-nyi kvarcz- 
telér fordul elő, mely rézkovanddal és malachittal van behintve.

A Belipotok, mely a jazaki monostor alatt egyesül a 
Jazak-potokkal, hasonló rétegsort mutat:

1 . guttensteini mészkő,
2 . vörös homokkő (werfeni),
3. agyagpala,
4. syenit (70 öl),
5. agyagpala,
6 . csillámos homokkő,
7. syenit (250 öl).

*) A triász képlet alantabb még szóba kerül.
7"
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A felsoroltak közül figyelmet érdemel a s y e n i t- 
nek nevezett kőzet, mely a rétegsorban két hatalmas belie- 
lyezkedést képez. A beküldött kőzet gyűjteményben az e 
névvel jelölt két példányt megvizsgálván, az elnevezés hely
telenségéről csakhamar meggyőződtem. A finom szemcsés 
kőzet fehér földpátból, kvarczból és fekete biotitból áll, 
tehát a gránit elegyrészeiből. A górcsövi vizsgálat sem mu
tat ezeken kiviil más elegyrészeket, csakhogy a földpátok 
egy része plagioclasticus ikerrovátkosságot árul el. A kris
tályátmetszetek tiszták és rendesen növekedési távokat 
tüntetnek fel. A kvarczszemek, melyek nagy számban for
dulnak elő, rendesen szabálytalan, gyakran legömbölyített 
alakokat mutatnak és sok zárványt tartalmaznak, u. m. 
buborékos vagy tiszta üvegzárványokat és hosszú, vékony mik- 
rolithokat. Folyadékzárványokat nem találtam. A kőzet alap
anyaga igen parányi kristályrészekből álló mozaikszert! szö
vettel bir, melyben az iivegnemü basis csak alárendelten 
szerepel.

Finomszemü gránittal van-e itt dolgunk vagy r h y o -  
1 i t t a 1, melyre a kőzet első megpillantásra emlékeztet? 
Nem ismervén a helyi viszonyokat, a kérdést eldönteni nem 
merem, de anyi bizonyos, hogy ezen minden esetre eruptiv 
kőzet a Fruska Gora előbbi átkutató! előtt ismeretlen ma
radt ; mert hasonló kőzetről sem Koch, sem Dölter, sem Po- 
povics nem tesznek említést.

A besenovoi és süljami patakok rétegsorozatait e helyt 
mellőzhetjük, de meg kell említenem a Suljam mellett a 
Glavica hegyen kibukkanó kvarczitot, úgyszintén azon na
gyobb kvarczittömeget, mely Besenevótól a Kulam-ig hú
zódik. Ezen kőzetben t. i. a szerző több helyen rézérczeket 
talált és reményét fejezi ki, hogy a hegység majdani szo
rosabb átkutatása csakugyan rézbányászatra fog vezetni. A 
rézércz főkép malachit, mely kéreg alakjában (Beschläge)
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lép fel. Kisebb kvarezittömegek Lezimir, Gergurevcze és 
Gergetegnél látliatúk.

A hegység keleti részében levő keskeny palavonulat 
leginkább sötét agyagpalából áll, melynek 25—40 ölnyi 
vastag rétegei 1 h. 5° felé dőlnek (EEK).

Az első korszakból való lerakodmányok képviselője egy 
csekély homokkő- és palaréteg összlet, melyet a szerző,tér
képén ugyan mint kőszénkori homokkövet kijelöl, de értekezé
sében valódi állásuk felett nem mer határozottan nyilatkozni: 
kőszén, avagy grauvakke, vagy épen kréta? Ez a keleti 
phyllitvonulathoz simul és ezt egész Remeta velikáig kiséri. 
Koch és Lenz urak is tesznek cmlitést a carbonkori homok
kőről és culm-képletekről, de Koch ur térképén nem talál
juk azt kitüntetve.

Ennél fontosabbnak tartom kiemelni, hogy Rochlitzer 
ur térképén . t r i á s z k é p l e t e k  láthatók, melyekről a 
korábbi kutatók mit sem tudnak ; sőt Lenz egyenesen azt 
mondja: „triászi ős jurái képletek sehol sincsenek (a Frusca 
Gorában)“. A szerző felvételei szerint a triaszi rétegek, me
lyek guttensteini mészből és werfeni vörös homokkőből álla
nak, egy helyt, Vrdnik és Jazak közt félbeszakítják a 
Sotzkarétegek folytonosságát, továbbá a Teocsin hegyen 
föllépvén, ettől egész Bezenovóig öszefüggő tömeget al
kotnak.

A beküldött gyűjteményben a guttensteni mészkőnek 
felemlitett példányát hiába kerestem, a werfeni homokkőnek 
ellenben egynéhány kézipéldányát, de nem kövületeit talál
tam. Tudva lévén, hogy a hasonnevű triászi képletek Sla- 
voniának más vidékein, nevezetesen az O r g i á v á  hegy
ség két végén tényleg előfordulnak, érdekesnek tartanám, hogy 
a dolog mibenléte szorosabban vizsgáltatnék és a képletek 
azonossága kövületek által bizonyittatnék.

Mellőzvén a juraképleteket, mint a melyeknek a Fruska 
Gora nyomát sem mutatja, még a k r é t á k  o r b ó l való

>*s'
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homokkövet és magnesia tartalmú chaleedunos mészkövet ne
vezem, mely képletek földtani helyzetét a bennök talált 
g o s a u-fauna kétségen kivtil helyezte. A krétakorszakba 
kell számítanunk, Dr. Koch szerint a s e r p e n  t i n t  és 
rokonkőzeteit is, melyek a Fruska Gora alkotásában fontos 
szerepet játszanak.

Ennek elterjedésére nézve a Rochlitzer-féle térkép szin
tén némi eltérést mutat Dr. Koch felfogásától. Az előbbeni, 
t. i. egy nagy Serpentin vonulatot tüntet fel, mely a beocsini 
határtól, a hegység gerinczén kezdődve, egész Rerneta veli- 
káig húzódik, nagyobbrészt a Sotzkarétegek E-i határát 
képezve. Kisebb, de egymással nem összefüggő serpentin- 
tömegek előfordulnak Hopovonál, Vrdniknál és Besenovonál 
és még tovább Ny. felé a kristályos palák területén.

A másodkori képletekre következnek a h a r m a d -  
k o r soktagu és szabályos zónákban a hegységet környező

t
lerakodmányai. Köztük legfontosabbak a ne oge n  legalsó 
vagyis a q u i t á n i  emeletnek azon rétegei, melyeket Rolle a 
dél-steierországi S o t z k a helységről nevezett el.

Minthogy ezen réteggel már teljesen átlépünk a bánya
ipar területére, helyesebbnek tartom itt már a szerző szavait 
változás és megjegyzés nélkül közölni.

„A gyakorlati bányász szempontjából a Fruska Gora 
legfontosabb tagjaként a Sotzkarétegek tűnnek fel. Stur és 
Dr. Lenz Oskár urak meghatározásai nyomán ezen képle
tet egész biztonsággal nevezhetjük Sotzkarétegeknek. Vrd- 
niktól éjszakra nyerik legnagyobb kiterjedésüket és egész 
Neradinon túl nyomozhatok. Nyugat felé a Vrdnik Kula 
kvarczitjára és a jegeczes palákra települtek, éjszaknak 
egész kiterjedésük hosszában Serpentin képezi határukat, D 
felé pedig lajtamész fedi őket. Már a térkép mutatja, hogy 
ezen rétegek igen számos pontján tártak fel kőszéntele
peket“.

„Az eddigi tapasztalások szerint biztonsággal kimond
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hatjuk, hogy a vrdniki kőszéntelepet a Vrdnik helység éj
szaki végén kibukkanó Serpentin és kvarczit által félbesza- 
kitás érte, hasonlókép tovább E. felé azon kvarezit csúcsnak, 
melyen a Kula rom áll, keleti nyúlványa által. E felfogás 
szerint a telep azon része, mely a Maidan-tárna, az Oszkár- 
ereszke (Lesenke) és az I. számú Podkulam-tárna által van 
feltárva, egy elkülönített kőszénteknőnek déli széle volna, 
melynek ellenkező szárnya a Podkulam II. számú tárna és 
a dobra-vodai kutató tárna által van kimutatva. Ez ugyanis 
abból derül ki, hogy a telep ezen kimagasldsok közelében 
külöubözŐ dőlést mutat. Az L számú Vrdnik-akna, közvet- 
vetlenül a ravaniczai kolostorhoz vezető híd mellett, hol a Dr. 
Lenz által gyűjtött levéllenyomatok lelhelye vau, a telepnek 
három padját vágta át, melyek 3*/a 6 és 3y2 lábnyi vastag
sággal birván és egymástól l 1/2 lábnyi kőzetpadok által 
elválasztva, a 23 h. irányába 14 fokkal dőlnek, mig ezektől
D. felé a II. és III. számú aknákban, alig 300 ölnyi távol
ságra, a telep a nevezett aknák elsejében 2 ölnyi vastag
ságúnak találtatott, melyben az elválasztó rétegek (Zwischen
mittel) tökéletesen hiányzanak és csak épen vékony agyag
lemez által jelöltetnek. A II. sz. aknában 10. h. felé irá- 
nyodott 19 fokú dőlés, az inkább keletre eső III. számú 
aknában 13 h. felé 32 fokú dülés látható. A fúrólyukak 
egész sora kimutatta az I. és II. akna között a telep hiány
zását, ellenben nehány ölnyi vastag palásagyag és lágy 
homokkő átfúrása után kvarczitra akadtak.

Vrdniktől a Rekecaé patak mentében É. felé haladván, 
folyvást váltakozó palás agyagot, márgás homokkövet és 
homokkövet találunk, melyek dőlése fokozatosan merede
kebbé válik; ezekre látszólag a Maidan-tárna által kimuta
tott telep következik, melynek dőlése 2. h. felé 58°. A kép
letnek félbeszakitása első pillantásra nem tűnik fel, hanem 
azon körülmény, hogy a Rekecaé patak egyik mellékvizé
ben, a Koruna patakban, a Maidat!-tárnától Ny-ra, az u. n.
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Oszkár-ereszkében a telep majdnem függőlegesen áll, és to
vább K-nek a Kula felé ugyanaz a telep igen meredek éj- 
szaki dőléssel egy kutató tárnában van feltárva és annak a 
Kula mögött föltárt teleppel való összefüggése kimutatva van, 
— a telep félbeszakitására vonatkozó fentebbi feltevést ez 
igazolni látszik.

A Kula romja mögött a Sotzkarétegek két keskeny nyelve 
messze Ny-ra nyúl és itt is, az egész bányaterület legnyu
gatibb feltárásában, a Podkulam-aknában kimutatták a 
telepet.

Ettől K-re még egy feltárás van a Podkulam I. sz. 
tárnában. Ezen tárna, mely a kvarczit tőszomszédságában 
kezdődött meg, 31 ölre váltakozó palás agyagon és homok- 
kövön halad és ezen távolságban éri el a telepet, mely 
2. h. felé 65 fokkal dőlve, összesen 8 26 öl vastagságában 
következő alkotást mutat:

szép tömör k ő s z é n ............................................ 215 öl
elválasztó kávébarna nyirkos pala . . . . 016 „
morzsalékos s z é n ......................................... . 2 35 „
elválasztó hamuszinii p a lá sa g y a g ......................  0  80 „
ismét morzsalékos s z é n ...................................2-80 „

összesen . 8.26 öl
Körülbelül 800 ölnyi távolságban EK-re, már a Ser

pentin szomszédságában, igen szép szénnek 2 lábnyi vasta
gon kibúvó telepét találták és a Podkulam II. sz. tárnán 
csapásirányában 16 ölre nyomozták, végre a széntelepet, dő
lése irányában vájt ereszkéken vizsgálták. Már az ötödik 
ölön a szén megtartván tökéletes tisztaságát, a telep vas
tagsága 1 ölre emelkedett. A telep 2. h. felé 35—40°-ot dől 
és úgy látszik, mintha a szomszédságban helytálló Serpentin 
a telepen nyugodna. Ez utóbbi körülmény még feltűnőbben 
mutatkozik az u. n. Dobra voda feltárásban ; itt az egész 
telep öszvastagsága 8239"; dőlése 2. h. 5° felé 62°, és 
következő rétegekből áll :
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Tömör kagyló törésit szén .  . . .  .  • • 0*88 öl
Szürke nyirkos a g y a g ............................................................................................................0'03 11

Tömör kagylós törésű s z é n .................................................................................TOO n

Világosszürke nyirkos a g y a g ..........................00 7 77

Tömör palás szén , ......................................... 0*38 57

Világosszürke nyirkos a g y a g ......................... 012 77

Tömör kagylós törésű s z é n ...............................0-33 77

Szürke a g y a g ................................................... 0 01 77

Tömör palás s z é n ..............................................0 21! „

Világosszürke nyirkos a g y a g ..........................0-04 n

Tömör kagylós törésű s z é n ...............................0 11 57

Szenes p a l a .................... ..... 000 T)

Szürke ag y ag ...................................................................................................................................................0*03 77

Palás szén .................................................................................................................................................................V33 57

Kávészinü p a l a .......................................................................................................................................005 r>

Tömör palás s z é n .........................................................................................................................0 21 r>

Szürke palás a g y a g ............................................................................................................0 20 11

Tömör kagylós törésű s z é n ................................................................................0*71 r

Szürke nyirkos a g y a g ......................................... 002 57

Tömör kagyló törésű s z é n ...............................0'33 77

Szurokfényü, tömör, kagylós törésű szén .  . . 0 29 77

Szürke nyirkos p a l a ............................................................................................................0 16 77

Tömör kagylós törésű s z é n ...............................006 77

Szürke palás a g y a g ............................................................................................................0 05 57

Tömör, kagylós törésű s z é n ...............................TOO 77

összesen . 8T2 öl.
Erre még egy csekély, körülbelül 2—3 láb vastag 

agyagos liomokkőréteg következik, melyhez azután a Ser
pentin sorakozik. Itt tehát a telep áthajlik, a mi hát uj bi
zonyíték gyanánt szolgálhat Dr. Koeh azon nézete mellett, 
hogy a Serpentin eruptiv eredetű".

Dr. Koch ur ezen serpentint a krétakorba helyezi s e 
szerint sokkal későbbi t. i. aquitani korban lerakodott Sotzka- 
rétegnek zavargatását nem okozhatta a krétakörül eruptió.
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Ha azonban a Serpentin és a rétegek feldulása közt csak
ugyan mutatkoznék okozatos öszefüggés, akkor legfölebb 
a serpentinnek régebben kitört kőzetekből való képződésére, 
vagyis a serpentinizálás folyamatára gondolhatnánk, ha t. i. 
felteszszük, hogy ezen alakváltozás, mely tudvalevőleg ren
desen a tömegnek tetemes öregbedésével jár, az aquitani 
kor után történt volna.

Egyébként a Fruska Gora geológiai alkata világosan 
utalván arra, hogy a hegység emelkedése egész a neogen 
kor későbbi szakaszaiba is folytatódott, egyszerűen a végbe
ment tömegmozgásoknak tulajdoníthatjuk a széntartalmu ré
tegek gyűrődését.

„A Sotzkarétegeknek serpentinnel való befödésének tü
neménye nem csak itt, hanem ép oly tisztán a Klanacz pa
takban és a hopovai kolostortól E ra is észlelhető, hol a 
Serpentin átvájása után a széutelepet kisérő kávészinü pa
lára akadunk.

Hogy a Dobra vodánál feltárt széntelep azonos a mai- 
dani és podkulami teleppel, ez már a szénnek és az elvá
lasztó rétegek hasonlatosságából kiderül, továbbá azon kö
rülményből is, hogy a kibúvónál mint látszólagos fekiiréteg 
mutatkozó homokkő, a kibúvótól körülbelől 20—30 ölre 
D-nek már egészen meredeken áll, még tovább D. felé pedig 
ép úgy, mint Maidánnál ismét a rendes éjszaki dőlésű hely
zetébe tér vissza.

Keleti irányban meszebb, Klanacnál a Serpentin kö
zelében nagy zavargások mutatkoznak. Egy 2 lábnyi vas
tag szénkibuvó, melyet 24 ölnyi tárnán vizsgáltak meg, 
sokféle feldulásokat mutat, melyek az Iregtől Kanikra ve
zető ut mellett jobbra, a patakban nyitott I. sz. hopovai 
tárnában is láthatók és itt a rétegek oly öszebonyolitását 
idézik elő, mely nagy eruptiv káborodásra utal.

A rétegek átlag déli csapásirányt követtek, de any- 
nyira keveredtek ösze-visza serpentinnel, lajtamészszel
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és homokkővel, hogy belátván ezen tárna erdménytelensé- 
gét, kis távolságra délre egy akna nyitásához kelle fognunk, 
hogy az itten gyanitott és a pataknak több helyén kibúvók 
által kimutatható telep felől tisztába jöhessünk. Miután 14 
ölnyi mélységre levájtunk volt, mely munka alatt a zavar
gások szintén mutatkozáuak, látván, hogy a rétegek már
is egész függőlegesen állnak, keresztvájást (Querschlag) nyi
tottunk 2 h. irányába, melyen hatvan ölre különböző szi- 
nezetü, de leginkább világosszürke palás agyagon és agya
gos homokkövön áthatván, a 45-ik ölnél egy 3 ölnyi vastag 
szinpalatelepet metszettünk át. Ezen pala innét már inkább 
D-nek csapván, a keresztvájás az 5. h. felé irányoztatott 
és a 60 ölnél, a Vrdniken fölismert fekűt képező palás 
agyagnak áttörése után egy l 1/, ölnyi vastag tömör szén
telep táratott fel. Ezen túl levéllenyomatokat tartalmazó 
palásagyagot találunk, úgy mint Vrdniknél a monostor mel
lett, végre pedig a lajtameszet értük el.

Ezek folytán a telepet ereszkék (Gesenke) által vizs
gáltuk meg, és további 20  öl kivájása után a telep dőlé
sének 60 foktól 35 fokra menő csökkenése, vastagságának 
ellenben 1 ölig való fokozódása nyilvánult. A telep tökéletes 
tiszta és tömör, törése kagylós és szene vetélkedhetik a Vrd- 
nik, Maidan és Dobravoda kibúvóinak szenével.

Még messzebb K-re, Neradintól E-ra és Gergeteg köz
vetlen szomszédságában találtatott a szénnek legkeletibb ki
búvója a Sotzkarétegek területén; ez azonban a Vrdniki 
kutatómunkálatoknak időközben szükségessé vált beszünte
tése folytán tovább nem vizsgáltatott meg. Magánál Vrdnik
nél a helység tőszomszédságában csekély mélységű fúrások 
a telepet még több helyen mutatták ki.

Tekintettel azon vrdniki és hopovói telepfeltárások 
közt létező és Klanacnál constatált zavargásokra, melyeket 
már a morintovi völgyben a magukban véve csekély kvar- 
czit áttöréseken fellépő zavarodások gyanítottak, elhatároz-
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tatott, bogy az Aldovo völgyében, a hopovói zárdát és Ra- 
vanicával Összekötő vonalnak mintegy felében, fúrólyuk 
mélyesztessék. A megelőző mérések szerint a fúrónak 70—80 
ölnyi mélységben kellett volna a telepet elérnie. A fúrást, 
mely kezdetben igen jól ment véghez, a 44. ölnél abban 
kellett hagyni, miután a rudazat (Gestänge) eltörése után 
a fúrólyuk aljában megrekedt fúró darabot (Bohrstück) ki
húzni nem sikerült. Ez annál sajnosabb, minthogy az átfúrt 
rétegeknek a vrdniki rétegsorozattal való hasonlatossága 
ezen fúrásnak sikerét reméltette.

Vrdniktől D-re egy második lyuk furatott, de a jazaki 
Belipotokban is előforduló csillámos homokkőben beszünte
tett. Az 5. ölnél ezen fúrólyuk a II. sz. vrdniki aknában 
föltárt 2 ölnyi vastag telepen átvágván, ennek feküjében 
többszínű agyagot, márgát, homokkőt és eonglomerátokat 
mutatott ki, második széntelepet azonban a werfeni rétegek
hez számitott homokkövekig sem birt földeríteni.

E szerint jogosultnak látszik azon vélemény, mely sze
rűit a vrdniki területen csak egyetlen egy szénteleppel van 
dolgunk, hacsak önálló telepeknek nem akarjuk tekinteni 
azon jelentéktelen közrétegek által elválasztott teleppadokat, 
melyeket Maidanból, az I. sz. Podkulam tárnából és a 
Dobravoda vidékén ismerünk. Említsük még, hogy a II. és
III. sz. vrdniki aknákban elért telepnek egész a Jazak és 
Vrdnik közti határig való terjedése fúrások által nyert bi
zonyítást.

A Maidan-tárnában, mely a Dr. Lenz és Dr. Koch A. 
által Maidánban látott kibúvóktól délre vájatott, — tehát a 
telep feküjében — meglehetős menyiségü, gömbös elválása 
sphaerosyderit tömegeket találtak. A bécsi cs. k. földtani 
államintézetben eszközölt vegyelemezésük 35 százaléknyi 
vastartalmat tüntetett fel. A tárna, mely kísérleti tárna lé
tére csak 6 öl hosszú volt, ezen vasköveknek oly tetemes 
menyiségét szolgáltatta, hogy ennek megemlítése itt igazolt
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nak látszik, annál is inkább, mivel a kövek vastartalma is 
nagyobb lévén sok más ércznél, melyekkel nem egy magas 
pest (Hochofen) még kielégítő nyereség mellett munkál tátik, 
figyelmet érdemel.

Jazaktól K. felé a lajtamész közvetlenül a triászi 
mészre és a jegeczes palákra támaszkodik és a Sotzkaré- 
tegek felbukkanását nem engedi kimutatni. Már csak Lezi- 
rnirtől éjszakra s iunét kezdve egész Grabovóig találunk a 
lajtamész feküjében a vrdniki palásagyag és homokkövekhez 
hasonló képleteket, melyek valószínűleg szintén a Sotzkaré- 
tegek közé számítandók, ha nem is találni bennök oly le
véllenyomatokat, melyek ezen rétegöszlet szintáját közelebb 
meghatároznák. Lezimirnél, a kristályos kőzet közelében 
lemélyesztett két fúrólyuk 17 és 24 ölnyi mélységgel ezen 
rétegeket egész az alapkőzetig áthatotta, anélkül, hogy 
széntelepet mutatott volna ki.

Egy valószínűleg a Sotzka rétegekhez tartozó másik 
rétegöszlet Rakovactól D-Ny-ra kezdődik és Ledince s 
Kamenitzen keresztül K. felé vonul. De ez anyi zavaro- 
dást és eldarabolást tüntet fel, hogy benne kiaknázást ér
demlő telepet találni alig remélhetünk. A rakovaci szénki- 
buvók csak jelentéktelen telepfoszlányok és darabokból 
állnak és a ledeuceiek, melyek 2 lábnyi vastagsággal 
bírván, egy kutatótárna kivájására inditottak, csaknem füg
gélyes dőlésük mellett oly szabálytalanok és szétnyomot- 
taknak mutatkoztak, hogy nekik semmi bányászati fontos
ságot nem lehet tulajdonítani, ép oly kevéssé mint a Ka- 
menictől K-re az Uglija pótokban lévő kibúvóknak.

A Frusca Gora kőszene igen jó minőségű és a fön
tebb említett és részletesebben előadott zavargások daczára, 
a számos, részben igen terjedelmes feltárások a szénnek 
oly menyiségét mutatták ki, mely a tervezett vasút ki
építése után hivatva lesz a Frusca Gorát, tekintve helyze
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tének kereskedelmi előnyeit, fontos szénbányászati területté 
átalakítani.

A vrdniki terület 4 különböző szénfajának vegyelem
zése a bécsi cs. k. földtani államintézetben erközöltetctt és 
következő eredményt nyújtott:

Szén jelölése
Víz Hamu IIŐ

e g y 
ségek

Bécsi m
tartalom

1. Szén a Podkulam I. sz. tár-
nából 10-1 3-5 4316 12-1

2. Szén a Podkulam II. sz. tár-
nából 10-5 5-4 4248 12-3

3. Szén a Dobra voda-i Oskár tár-
nából 11 6 8*8 3906 13-4

4. Szén a II. sz. Vrdnik aknából,
a palás feküpad szenéből 7 0 29-5 2906 17-7

Ezen szén tehát a barnaszenek jobb fajaihoz tartozik.“

A Sotzkarétegeknek és azok kőszénkineseiknek ily
nemű leirása után a szerző még a fiatalabb néogen kép
letekre tér át.

A Lajtamész, mely a hegységet majdnem szakadatlan öv
ként környezi, kitűnő égető meszet szolgáltat s ezért több 
helyeu, u. m. Neradin, Vrdnik és Lezimirnél jelentékeny 
menyiségben kiaknáztatik. Kövületei közül a beküldött 
gyűjtemény egynéhány szép példányt tartalmaz.

A Lajtamészhez a szarmát Cerithum- és a ponti Conge- 
riarétegek sorakoznak. Az utóbbiak kétféle, iparilag érvénye
síthető anyagot tartalmaznak : Beocinnál a hires cementmár- 
gát és Karlovicnál lignittelepeket. A lignitek a congeriaöszlet 
felső részében fordulnak elő és Karlovicz körül, több egy- 
másfölött vízszintes helyzetű és kék tályag által elválasz
tott telepet képeznek. A szén azonban nem igen tiszta és
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feltűnő sok vizet tartalmaz. Hasonló telepek vannak még 
Cerevic és Banostor közelében. Megemlitenclők még azon 
vörösvasércz hömpölyök, melyeket a csereviczi patak felső 
részében találtak. Eredeti lclbelyiiket eddig még nem fe
dezték fel.

Előadásomat nem fejezhetem be jobban mint a szerző 
következő szavaival.

„Ezek szerint a Fruska Gora, melynek már alkata is 
sok tekintetben érdekes, kőszenénél és cementjénél fogva, 
valamint a még remélhető réz- és vasérczleletek által, nap
ról napra fontosabbá válik azon mértékben, a melyben a 
feltárások előre haladnak és igy az ásatag égőszernek rop
pant menyiségéről meggyőződünk. Nem is kell egyéb a 
Zimony-Pest és Sziszek-Zimony közti vasút elkészülésénél, 
hogy Vrdnik és Ravanicza ama félreeső völgyében a bá
nyászati tevékenység élénk siirgése-forgása meginduljon“.

A szék só  képződéséről*].
D r. W a rth a  V inczétöl.

(Előadva a m. füldt. társ. 1877. évi márczius 14-én tartott szakülésén.)

Jelen felszólalásomra Kvassay Jenő értekezése nyúj
totta az alkalmat, mely értekezés „Ueber den Natron und 
Székboden im ungarischen Tieflande“ czim alatt a bécsi cs. 
kir. földtani intézet évkönyveinek 4-ik számában megjelent. 
Kvassay ur a többi között a széksó képződéséről szól és Dr. 
Szabó József erre vonatkozó trachyt-elméletét elvetvén, mint 
saját nézetét a következőket mondja:

„Wir wissen, dass, wenn wir auf eine kalkhaltige Bo
denart C h l o r k a l i u m  - L ö s u n g  aufgiessen, die durchfil-

*) Az előadást, kapcsolatban Dr. Szabó József niegjegj'zéseivel 
kivonatosan közöljük. Szerk.


