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E R T E K E Z E S E K .

Utazási jegyzetek Jáváról.
L ó c z y  L a j o s t ó l .

(Egy táblával.)

(Előadva a niagv. földt. társ. 1881. évi január hó 5-én tart. szakülésén.)

Gróí S z é c h e n y i  Béla nem a legrövidebb utón vezeté expediczió- 
ját Khinába, melynek nyugoti határán kellett az ismeretlen vidékeket 
felkeresni. Abban a tengeri útban, mely a sárga tenger partjáig elveze
tett bennünket, többször léptünk a szárazra. Mindegyik partraszállás 
előttünk uj képeket tárt fel és ba sűrűn tapodják is a „globe trotter“-ek 
a távol kelet partvidékeit, sokkal kevesebb szivárog el éleményeik ismereté
ből közénk Europa szivébe, hogysem minden lépésre meglepő ne akad
jon ott az idegen útjába. Ezen kirándulásaink legélvezetesebbje volt az, 
melyet J á v a  szigete nyújtott. Csak bárom hetet tölthettem gróf Széche
nyivel a 150 tűzhányót viselő szigeten; de a mit ezen rövid idő alatt 
feljegyeztem az — már azon körülménynél fogva is, hogy Jáva terüle
tét olyan anyag képezi, mint a magyarországi trachyt hegyeket — ér
dekkel bírhat a geolog előtt.

1878. április 5-én Batáviáböl Szemarangba hajóztam a Tambora 
gőzösön, mely Borneo délkeleti csúcsára igyekezve, útba ejté Jáva éj
szaki partvidékének kikötőit is.

A tenger tükörsima volt és az átlátszó vízben nagy számmal úsz
káltak a medusák, lágy testük rózsa-és ibolya színben játszott; jelenlé
tük sokáig nyugodt tengerre engedett következtetni.

A sziget éjszaki partja — melyet Batáviánál egy zöld vonal jelöl 
azon a mangrove-bozóttal fedett lapály szélén, melyre naponkint kétszer 
reágördül az ár — csakhamar eltűnt, a G e d e h  és a S z a l a k  tűzhányó 
kúpok, melyek Batávia megett emelkednek, az egyenlítő páratelt levegő
jének gőzfátyola által fedettek el. Másnap hajnalhasadtakor Pekalongan 
rhede-jében vetett a hajó horgonyt; Közép-Jáva vulkánjai innét már lát
hatók és a mint a gőzös 5— 8  tengeri mértföldnyire a halmos parttól kelet 
felé siet, egymásután lépnek előtérbe a S z i a m a  t, S z i u d o r o, Sz u  m- 
b i ng ,  Un g a r a n  és Mer  b á b u  kúpok. A IV. tábla 1 -ső rajza a kö-

12Földt. K özi. IX . évf.
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zép-jávai vulkánok körvonalait adja, a mint azok panorámája *) Szema- 
rang rhede-jébőllátható. Nyugatról a 3426 méternyi Sz l ama t - t a l  kez
dődik az, ennek csúcsán a kráter íumarolái táplálják a felhőket. A Szla- 
mat Pekalongan síkjából látszik kiemelkedni; kúpjának alján vész el 
ebben a D i e n g  hegység nyugati vége, melynek culmináló pontjait a 
S z i n d o r o  közelében siirii Djatti erdők fedik.

S z u b a h és K e n d a l  parti városok között a part halmos, a Dieng 
alján elvonuló s z a v a l i 1 2) lépcsők által fedett teraszról nehány patak 
cascadokban ömlik a keskeny lapályra, mely a partot szegélyezi. A 
D i e n g  is — noha széles háta nem utal erre — vulkáni anyagból á ll; 
belsejében régi fumarolás kráterek, szolfatarák léteznek; de ujabbkori 
kitörések is ismeretesek e hegységből, melynek alakja lényegileg külön
bözik a szomszédjában emelkedő Szindoro (3145 m.) és Szumbing 
(3336 m.) vulkánokétól; mindkettő nyugalomban van, Junghuhn 3) csupán 
gyenge fumarolákat talált (1838-ban) csúcsaikon. A Szindoro 1818, a 
Szumbing emberemlékezet óta pihen.

A távolból egyenlő magasságúnak látszik a két kúp, K 1 e d u n g 
helységnél egy 1406 m. magas nyeregben vágnak össze 12— 14°-nyi 
lejtésű oldalaik; a nyeregnek két felén oly hasonlóan emelkedik a két 
vulkán, mintha egyik a másiknak viszatükrözése volna. A hollandiak a 
„De twe gebroeders“, a két testvér elnevezést ezekre igen találóan al
kalmazzák. Az Ü n g a r a n  szintén régóta pihen már, de szolfatarái 
miatt nem vehető még kialudt tűzhányónak.

Kelet felől a M er b á b u  (3115 m.) zárja be a vulkánok sorát, a 
felette látható gőzfellegek a mellette rejlő M er ap i (2807 m.) kráterjá
ból emekednek, melynek csipkés szegélyét Kendal tájáról pillantám meg 
először a gőzösről.

Az Ungaran tetejét erdő boritja, a Merbabu begyepesedett. A Szum
bing és Szindoro azonban kopáran emelkednek ki a sűrű növényzetű 
halomvidékből, vagy a s z a v a k  földek vízszintesen vonalzott zöld 
szőnyegéből, melyet számtalan pálma csoportok — megauyi elrej
tett k a m p ó n  g vagyis jávai helység körül — tarkáznak. Szakadé
kok bordázzák a két testvért; fent a csúcs még sima kúp, de ennek 
felületén nem távol a tetőtől éles árkok kezdődnek, metyek lefelé mind

1) A panorámában a Szlamat-Merbabu 137 kilom. hoszu vonalat képvisel, az 
Ungaran pedig mintegy 34 kilom. távolban áll a szemlélőtől.

2) S za  v a h  =  teraszolt rizsföldek.
3) Jungliuhn F .: Java, seine Gestalt, Pflanzendecke und innere Bauart. Ford. 

Hasskarl. I. K. 1854. 3. köt. (2. köt. 241—243. 1.)
Minden geolog előtt ismeretesek Junghuhn érdemei; mindaz, mi nem közvetlen 

észlelésemül van e közleményben megjelölve, az ő fenidézett nagy munkájából lett 
merítve.
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inkább szélesebbek és mélyebbek lesznek. Meganyi vízmosások ezek, 
melyek jelentőségét és eredetét Jungkubn már akkor felismerte, midőn 
Humbodt és L. v. Bucii vulkán elméletei épen a külső elrendezésű sza
kadékokban keresték a felemelt kráterek bizonyítékait, a szakadékokat 
hasadékoknak tét intve.

A gyönyörű panoráma szemléletétől lelkesítve, nagy reményekkel 
léptem a Szemarangnál a partra és az 1875-ben épült vasút legköze
lebbi vonatával siettem Magelang felé, mely öt vulkán koszorújában a 
legalkalmasabb központja az ezekre intézendő kirándulásoknak. Van 
Dechen osztr.-magy főkonzul ajánló levele a magelangi residenshezf) biz
tosította nekem a szükséges kalauzolást. A Mcrapi, Jávának legélénkebb 
tűzhányója volt utazásomnak czélpontja. Junghuhn idejétől, tehát 34 év 
óta nem járt erre geolog, ki észlelését közölte volna. Az 1872-iki kitörés 
maradványai is még tanulmányozásra vártak és a jól megközelíthető kráter 
érdekes eredményekkel biztatott. Nagyon csalatkoztam várakozásomban : 
Magelangban több nap telt el, mig a residens vezetőkről és lovakról 
gondoskodott és a Szorakartai residenst, kinek kormányhatósága alá a 
Merapi környéke tartozik, jövetelemről értesítette. Jáván és általában a 
forró égöv alatt gyors mozgás lehetetlen; a nappal rövid és az október- 
márcziusi esős évszakra következő rendes délutáni záporok nagyon meg- 
röviditék azt is nekem. Végül április 17-ére Szemarangba kellett viszaér- 
keznem, hogy a Szingapore-ba induló postagőzösről, melyre helyeink már 
eleve meg voltak váltva, le ne késsem. Tehát csak nehány nap felett 
rendelkeztem és a legrövidebb utón csak egyszer juthattam a Merapi 
kráteréig. Még utólag is veszteség fűződött jávai kirándulásaimhoz! 
Gyűjteményeim, melyet Szingaporból adtunk fel, eddig nem érkeztek 
meg és elvesztekül tekinthetők. Hevenyében följegyzett észleléseket kö
zölhetek tehát csupán, melyek nagyon kevéssel toldják meg azt, mi 
Junghuhn bámulatos müvében a Merapiról leírva van.

A vasút Szemarangtól Ambaráváíg szállított. Szemarang környéke 
az üngaran oldalairól lerohanó folyók árvize alatt állt.

A meddig az árapály vize ér Mangrove-bozót és egy törpe pálma (Nipa 
tructicans) törzsnélküli koronája borítja az iszapot, melyen a Brachiurák 
lakásainak 0*30—0*40 méter magas sárkéményci emelkednek. T a n g- 
g u n g-nál halmokhoz ér a vasút, ezek oldalában egy nagy mész kőbánya 
látható, mely a szemarangi kikötő épületköveit szolgáltatja. Egy sárgás, 
üreges foraminiferás mészkő ez. Martin 2) szerint eocen vagy oligocen

■*) Jáván a residens a tartományok legfőbb hollandi hivatalnoka, ez nagy hata- 
talominal van felruházva a bensziilött „regent“ irányában, ki bábként teljesiti a hol
landiak parancsait a nélkül, hogy a benszülöttek az európaiak hatalmát közvetlen 
éreznék.

2) Neues Jahrbuch f. Min. etc. 1879. I. 188. 1
12*
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korú az. A halmok az állomás felett a mészkővel érintkező agyag, 
márgapala, homokkő és calciteres szürke mészkőpadok váltakozásából 
állanak. Mindez igen meredek állású, gyűrődéseket is mutat és k-ny áta- 
lános csapásban délnek dől. Küllemükre nézve ezen rétegek a F l y s c h  
jellegét viselik és ha ennek fogalmába a mai tényállás következményé
ből kort nem vegyitünk: miként a kárpáthomokkőre úgy a T a n g g u n g - i  
rétegekre is a F l y s c h  elnevezést helyesen alkalmazhatom. A halmok kez
detétől Tempuran állomásig a halmok felülete egy plateaura van egyengetve, 
melybe a vulkánokról lesiető vad vizek mély árkokat barázdáltak. Ott a 
hol az erdős gerinczek a kúpokról lenyúlnak, a tűzhányók anyaga is kez
dődik. A vasúti bemetszések trachyt-tufa és conglomerát rétegeket szelnek 
át, ezek vízszintesen helyezkednek a plateaut alkotó Flysch *) rétegfejein. 
(IV. tábla 5. rajz). A trachyt-conglomerát több helyen nagy darabokból 
álló brecciába megy át, mely szálban álló trachyt tömegeket övez és 
Tuntang előtt egy vasúti bemetszés egy ilyen trachyt tömzsöt szel át. 
Egy régi lávafolyam ez, mely az U n g a r a n r ó l  származott; anyaga 
érdes törésű, üreges, sötét aprókristályos trachyt, mely üregeiben hyalitot 
tartalmaz; sötét amphibol-andesitnek jegyeztem a helyszínén.

Ejszaknyugat felől Tuntanghoz közel az Ungaran lábánál nehány 
harangalaku halom emelkedik, ezek S z e m a r a n  g-ból is láthatók (1. 
rajz). A vasúti bemetszés trachytja valószínűleg ezekkel, mint az U n- 
g a r a n  régi parasit kúpjaival függ ősze. Az Ungaran-nak ezen lávafo
lyama és az azt kisérő tufa és conglomerát rétegek T u n t a n g  felett 
félkörben délnyugat felé kanyarodva, a Merbabu-ról lenyúl») gerinczczel 
érintkeznek. Az általuk képzett erdős magaslatok délkelet felől félkörben 
veszik körül A mb a r a  va síkját, mely az első pillanatra egy nagy 
kráter fenekére emlékeztet.

T u n t á n  g-tól a hasonnevű folyó szűk völgyét követi a vasút, a folyó 
Ámb á r  a v a  felől jő le és kataraktokban siet abban szurdokban alá, mely- 
lyel az említett magaslatok áltál képezett gátat átvéste. Felérve a 450 m. 
magasban fekvő lapályra, vízzel elboritottnak találtam az t; a vonat kerék
agyig gázolt az árban a kissé magasabban a hegyoldalban fekvő pályaud
varig. Könyen megtaláljuk az a m b a r á v a i  lapály eredetének magyarázatát 
a megelőző adatokban. Az U n g a r a n  egy lávafolyama A m b a r a v a  
üstvölgyét elzárta, annak 80 m. magas gátja megett egy hajdani tófene
ket lehet felismerni, mely nagy esőzések idején még most is vízzel telik 
meg, melyet a még nem eléggé mélyen bemetszett szurdok azonnal le-

f) Egészen hason Flysch látható Szingapúr uj kikötőjében, ott Grániton nyug
szik az és meredeken d-ny-nak dől. Kövületeket nem fedeztem föl abban. Ügy látszik, 
a hollandi geologok mint Flysch-ét sorozták ezt a harmadkorba. Jahrb. d. g. R. A.



csapolni nem képes. x) A lapály közepét posvány és láp foglalja el, mely
nek iszapvulkánjait Junghuhn helyesen magyarázta. 2)

A m b a r a v a  katonai szanitárium, melynek barakkjaiba a lába
dozók küldetnek; egy erőd van itt, melynek bástyáit azonban az 50-es 
évek földrengései úgy megrázták, hogy az lakatlanná vált.

Meredek, de jó karban álló országút vezet át Amb a r á v á - t ó l  az 
U n g a r a n  és M e r b a b u  közti 650 m. magas nyergen M a g e 1 a n g 
medenczéjébe. Az ut sürü erdők között jár, melyek az U n g a r a n - t  
egész csúcsáig borítják és a M e r b a b u  éjszaki oldalára is magasan 
felnyúlnak. Az U n g a r a n  trachytja és ezek brecciái fekszenek A m b a 
r a v a  közelében; az utón följebb vastag agyagtakaró borítja az odala- 
kat és a nyerget, mely a rizsföldek gazdag talajául szolgál. A nyereg
ről halkan lejt az országút M a g e 1 a n g-ig, mely a közép-jávai vulká
nokkal körülvett K a d u  tartomány főhelye. M a g e 1 a n g 400 m ten
gerfeletti magasban a mély ágyú P r o g o és E l l ő  folyók között egy fenn- 
lapályon fekszik. Ez miként az egész tartomány földje abból a trachyt-lává- 
ból áll, mely az Ungaranról folyt alá. A residens kertje alatt a P r o g ó  
szurdokja sötétszürke, aprószemü hólyagos trachytból áll, az üregekben 
natrolithot és calcitot találtam; a folyó homokjában sok magnetit van.

A residens kertjéből, mely a P r o g ó  sziklás partján terül el, fel
séges kilátás nyílik innét a tartományra, főleg pedig annak éjszaki 
felére. A S z u m b i n g  képezi a panoráma fénypontját; csúcsa légvonal
ban mérve 18 kilom.-nyire fekszik tőlünk; lejtője azonban a Progótól 
kezd emelkedni és ez párosulva az átlátszó lég incselkedésével, csalókás 
közeibe hozza a tűzhányó kopár kútját. Élesen felismerhető a kúp ol
dalán minden szakadék, sőt még a magányos fák is, melyek sík 
tetőjén állnak, szabad szemmel kivehetők.

Ma ge 1 a ng egy teknő közepét foglalja el, mely a S z u m b i n g ,  
S z i n d o r o ,  U n g a r a n ,  M e r b a b u  és Merapi közt mélyed; ezek
nek a tűzhányóknak egyenletes lejtői M a g e 1 a n-tól emelkednek, át
metszésben folytonos görbét képezve. A medencze csupán délfelől van 
alacsonyabb hegyek által környezve és arra is van lefolyása. A jávai 
tengeri szediment rétegek területe fekszik ott a tartomány déli határa 
és az indiai tenger közt.

A medencze oldalai 1500— 1600 m. tenger feletti magasságig,

165

') Dr. Posewitz tagtársunk, ki mint katonai orvos működik a hollandi Indiá
kon, némileg eltérő nézetet közölt ugyan barátaihoz intézett levelében (Földt. Ért. 1881. 
1. sz. 14. 1.) az ambaravai lapály eredetéről; de azt ő is hangsúlyozta, hogy az nem krá
terfenék. Az ő véleményét ez utóbbira nézve illetékesnek kell tartanom, mivel dr. P. 
hoszabb ideig tartózkodott Ambaráván.

2) I. h. II. k. 262. 1.
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rizs, gyapot, czukornád, kávé és borsültetvényekkel vannak fedve, me
lyek a teraszok végtelen vonalait megszakító falvak ligeteivel diszkert- 
nek tiintetik föl az egész tartományt.

A termékeny talaj okozza, hogy Magelang régtől fogva a sziget 
legtermékenyebb és legnépesebb tartománya, melyben az őserdőket a 
földmivelés még a hollandiak idejövetele előtt kiirtotta, csupán a kihűlt 
tűzhányók kürtői körül találhatók még fel azok maradványai, hol a ma
gasság és a kúpok meredeksége a földmivelésnek többé nem kedveznek. 
A termő talaj a tartomány éj szaki felében sárga vagy vörhenyes agyag
föld, olyan minő a Sz.-Endre visegrádi hegységben is a trackyt-hegyek 
aljában föllelhető. Fokozatosan megy át ez üreges és szilád nyirokba, 
mely trachyt darabokat tartalmaz és az éj szaki vulkán gyűrű andesit 
láváit fedi. Szembetünőleg az andesitek elmállásából keletkezett ezen 
termőföld, melynek subaerikus eredete itt kétségbe nem vonható.

M a g e 1 a n g-tól délre a működő Merapi hamukitörései lepik el a 
felszínt; andesit-liomok és -dara alig elváltozva képez soványabb ta
lajt. A medencze közepén szálban álló lávát csak a folyam mentén talál
tam, hol a P o r g ó és E l l ő  mély ágyakban futnak dél felé, partjaik 
vízszintes tufarétegek és lávatelepekből állanak, melyek az U n g a r a n -  
ról látszanak lenyúlni. M a g e l a n g  mellett egy halom emelkedik: a 
T i d a r, melynek nyugati oldalán a tufa nagy augit-andesit darabokat 
tartalmaz, a szétmálló tufában é}> pyroxen kristályokat szedtem, melyek 
a legyakoribb co P, oo F  co, P. alakot viselték.

A hires B u r u - b u d o r  romokhoz tett kirándulásomban csupán a 
P r o g ó  kompjánál akadt észlelni valóm: az üreges nyirok alatt 
ott amphibol-sanidin trachytot véltem felismerni. A romok: a budhiz- 
musnak a 9-ik században emelt remek emléke ugyanilyen sanidin-tra- 
chytból emeltettek.

Aprilis 1 1 -én indulhattam a Mer api - r a .  M agelang-tól 7 p a a l 1) 
távolságra letértünk vezetőimmel a D j o k j ok a rtá -b a  vezető ország
úiról; innét azon patak mellékét követtük, mely a M er bábu  és  a Me
r a p i  közötti nyeregtől jő le egyesítve a két tűzhányó nyugati szaka- 
dékainak vizét; az erdőben nagy trachyttömbök hevernek, nem valami 
lávafolyam szirtiéiből valók azok, hanem az 1872-iki kitörés iszap-folya
mának maradványai, mely ápr. 15-én megindulva a Merapi kráterjából, 
(5 nap alatt érte el azt a kőhidat, mely a K a l i  P a b i 1 a n és 
K a l i  A p u  egyesült vize felett az országutat átvezeti, ezt az iszap
ár nagy tömbjeivel betömte és a hid mellett szakított az országúton 
keresztül medret. A délszaki esők azóta elhordták az apró törmeléket,

]) Egy javai p a a 1 kosza egyenlő 1-5 kilométerrel.
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ezért fedik a felszint a szabadon álló méternyi térfogatú tömbök, melyek 
elszállítására a nagy iszapár munkája is- csak nagyobb meredekségnél 
volt képes.

Az ut folyvást rizsföldek, kávé- és gyapotültetvények között vezet. 
B a t u n g-T e l t i m p u u  g-nál az emlitett patak széléhez jutunk, mely az 
1872-iki iszapárt lehozta; ennek mély árkán minduntalan átkelve 25 
kilm. távolban az országuttól fárasztó lovaglásban értük el S z e l ő  
helységet, mely a két tűzhányót elválasztó nyergen mintegy 1585 m. 
magasságban és már S z u r e k a r t a  tartomány területén fekszik. A Me- 
rapi kúpján emelkedett az ut egész koszában; kezdetben 1 °, följebb 2 ° 
és 3° lejtésűvé hajlott az.

A patak függélyes falak között 30—40 m. mély árokban siet alá. 
Partjain tracbyttufá és conglomerát rétegek láthatók, melyek a fel
színnel párhuzamosak. A tufa-padok — a hamueső eredményei — 
néhol olyan finomságú anyagból állnak, mint a magyarországi tra- 
chyttufák azon válfaja, melyet S t u r  bányatanácsos az erdélyi népies 
megjelölés nyomán P a l l a  névvel vezetett be a nomenclaturába. Szenes 
páfránfa (Asophila sp.) törzseket és egyéb növény-maradványokat foglal 
ez itt is magába. A trachyt-konglomerát és brekezia az iszap-folyamok 
telepeinek tekintendő.

A magyarországi trachyt-hegységek tufa-rétegei bizonyosan igen 
sok helyen ily módon keletkeztek, mint ezeknek a trachyt strató 
vulkánoknak a telepei: tehát nem vizalatti, hanem subaerikus szedi- 
mentek.

S z e l ő  egy jávai D e m a n g-kerületi főnök székhelye, a s z u r e -  
k a r t a - i  residens nyaralója is itt van;  ennek kertjében európai virágok, 
vetemények és gyümölcsfák diszlenek; 1500 m. tengerszint feletti ma
gasságban Jáva égalja mérsékelt, sőt hűvös; hó nem esik ugyan itt 
soha, de a fütött kandaló nyár derekán is elkel ködös időben az 
egyenlítői tengerpartról ide került európaira.

S z e l ő  a Me r a p i - r ó l  lenyúló szakadékok között fekszik, melyek 
a M er b á b u  oldalába benyomulva, ennek begyepesedett árkainak vizét 
is fölveszik. A K a l i P a b i l a n g  szakadékai a Blongkeng, Apu, Djuve 
stb. a kráter-szegélyig nyúlnak fel, mig ezek nyugatfélé irányulnak, 
mások keletnek vezetik le a záporok vizét. A szelői nyereg a mély és 
folyton átalakuló vízmosások miatt nagyon nehezen járható. A vízmosá
sok között a M e r a p i kúp oldalai sértetlenek, a viz mosások világosan 
előtüntetik a hagymaszerű rétegeket, melyekből a hegy á ll ; a sza
kadékok néhol azonban a magvat képező tömegig vagy talán csak 
egy lávafolyamig mélyedtek, mely sima aljukat képezi.
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Apr. 12-én a D e m a n g 1) opa s s z a i - va l  együtt felkisért a tűz
hányó régi kráteréig. Kezdetben ákáczfa-eserjék közt 27—28° hajlású 
lejtőn kapaszkodtunk fölfelé ; két szakadék közt emelkedő borda volt 
utunk, melynek oldalában trachyt-láva és trachyt-tufa padok váltakoz
tak ; a tetőtől a kúp aljáig ugyanazon vastagsággal birván. Szürke aug. 
és amphibol-andesitet véltem felismerhetni a lávában, melynek felső 
része üreges és hólyagos, sőt salakos és nagy amphiból kristályokat 
tartalmaz. A láva palás elválást mutat, mely a rétegzéssel és igy a 
kúp lejtésével párhuzamos.

Mintegy 2500 m. magasságban elhagytuk az utolsó fákat, melyek 
kihalt és szenesedett törzsei hamu és lapilli mezőkből meredtek elő.

Kísérőim az erdőben viszamaradtak, csupán két jávai, kiket a 
Demang az utolsó kampongban requirált, kisért a gőzölgő csúcs felé; az ut 
30° lejtésű diónagyságu görgetegen vezetett a kráterig és ezért fárasztó 
volt. Az apró görgeteg egy élről gurul le, mely egy keletnek forduló 
szakadék felső lapos gyűjtőjét szegélyzi és nyugat felé félkörben ka
nyarodva, a kitörési kúp oldalával olvad egybe. Egy régi kráter ma
radványa ez, melynek nyugati görbületét az újabb kitörések hamu 
és lapilli esője gömbölyítette le.

Sima hamukéreg borítja azt a lapos gerinezet, mely a kráter- 
maradványtól a mintegy 1 0 0  m. magas eruptiv kúpig vezet, nyugat 
felől szédítő mélység tátong: a Kali Blenkong felső része ; keletnek a 
régi kráterfenék széles és lapos teknőt képez, mely az említett szaka
dék viz-gyüjtőjeként szolgál. A kitörései iszap-árjai kelet felé sik ha
mutakaró által borittatnak, melynek 0’02—0’03 m. vastag kérge az eső
víz behatása alatt keletkezett; nyugatnak az 1872-iki kitörés iszap
árja vizomlásként hullott a Blonkeng szakadék mélyére, annak alján 
nem maradt azonban meg, mivel azt néhány száz méternyire lenn sima 
trachytszikla képezi. Az 1872-iki iszap-folyam ezen a gömbölyű gerin
czen megoszlott nagy része nyugat félé omlott alá; egy része pedig a 
régi kráter-fenéken terült szét (4. rajz).

A hamu-kéreg felülete olyan vastag, mint az asphalt-burkolat; 
rajta kelet-nyugati irányú hasadékok nyílnak. Ezeken, miként a régi kráter
szélnél is minden sziklahasadékon gőz sistereg elő, a nyílások szélét kén 
virág és lehér csapadék fedi: a gázokból sublimált sók ; a kénes gázok 
bűze fojtóvá teszi a lélekzést.

A hamu-kéreg lapályából ismét meredeken 25—äO^-al emelkedik 
ki a mintegy 100 m. magas eruptio kúp. Egész tömegében laza anyag
ból áll az: hamu, dara, lapilli és 1 — 2  köblábnyi nagyságú szegletes

') Benszülött kerületi főnök. A szelői Demang elválásunkkor nevét Besowi -  
ron 0-nak irta sajátkezüleg jegyzőkönyvembe.



169

trachyt-darabok szabály nélkül elhelyezkedve képezik. A kráter csip
kézett szélén a laza tömegek 30—32°-al lejtenek kifelé, télig öszec/.e- 
mentezett brekcziát képezve, melyben a rétegzés elmosódott és egy
befutó.

A kráter kerek, mintegy 1 kilm. átmérőjű, mélységét a bedobott 
kő 6  mp. alatt viszatérő csattanásából 2 0 0  m.-nyire becsülém, oldalai 
omladozó laza tömegekből állanak, melyek 50° hajlásban is bizonytalan 
egyensúlyban vannak.

A kráter fenekén két kerek résben viz áll, melyből gőz fellegek 
gomolyognak fel, csak ritkán engedve egy pillantást a kráterfenékre, 
mely a gőzölgő viztócsák körül egyenetlen és nagy kődarabokkal van 
fedve. A kráter falai is, melyek néhol függélyesek, sőt áthajlók, szám
talan hasadékból gőzölögnek; fojtó kénes gázok bűze emelkedik föl 
a kráterből és a tartózkodást a forró és omladozó kráterszélen marasz
talóvá épen nem teszi. A kráterszél oly éles, hogy csak arczra fekve 
tekinthettem a mélységbe, melynek oldalain folyvást csörömpölnek 
az aláhulló kövek. S z e l  ó-tól 4 órát vett a kúp megmászás 
igénybe.

A M er a p i  Jáva leghevesebb vulkánja. Történeti időből 12 kitö
rése Ion följegyezve.

1664, 1678. aug. 14., 1786. jul. 17., 1822. decz. 27—30., 1823. 
ápr. 6 ., 1832. decz. 25., 1837. jun. és jul., 1837. aug. 10., 1846. 
szeptember 2., 1849. szeptember 14., 1863. juh, 1872. ápr. 15., 1879. 
jun. 2 0 .

Mindezen kitöréseiben a M e r a p i  — miként Jáva többi vul
kánjai is a történeti időben — nem öntött ki lávát. Kitörései hamu
esőben nyilatkoztak; azok az iszap-árak, melyek a forróövi esők által 
péppé dagasztott hamu- és lappilli-tömegeket a kráterről lehozták, okoz
ták mindig a legtöbb bajt és pusztítást.

M a g é  l a n  g-ból az 1846., 1849. és 1872-iki nagy eruptiók 
iszap-árja estenkint hetekig, mint tüzes sáv volt a kráter éjszak-nyugati 
szélén látható a B l e n g h o n g  hasadékban, mely a kráterszélnek nyu
gati legmagasabb csúcsa alatt máig is felismerhetőleg az iszap-ár meg
keményedett foszlányait viseli.

A hamu-eső a növényzetet csak a vulkán közelében pusztította el, az, 
a mit a szél mesze hajtott — az 1822-iki kitörés hamuja a Sz lim 
b i n g  hegyig repült — alig tett kárt, mivel a gyakori esők vize gyor
san lemosta azt a növényzetről.

Az 1872-iki kitörés iszap-ára nyugat félé folyt alá, A K a l i  P a b i- 
l a n  árkát félig kitölté; az árok felső részében, ott, hol a 2—3° lejtő
ből a vulkán kúpja kiemelkedik, az 1872-iki iszap-ár maradványait több



170

helyen láttam. Eg-y terraszt képeznek ezek a régi magasabb partok kö
zött, melybe a patak ismét a régi ágyáig véste be magát. Agya
gos trachyt-komokból áll ezen megkeménykedett iszap, nagy tra- 
cbyt tömböket zárva b e ; növényzet még nem lepte el az iszapot. 
Ennek az iszapárnak foszlányai a kráter szélen is hasonló anyagból 
állanak.

A M e r a p i traehytja világos szürke, üreges és hólyagos augil- 
amphiból-andesitból áll. A különböző színárnyalatokat az elmállás foka 
adja, ép köveket csak a mély szakadékok alján lehet találni. A régi 
lávakitörések telepei nyújtják ezeket.

A M e r a p i  a Mer  b á b u  oldalkúpjának tekinthető, melynél 308 
méterrel alacsonyabb (Mer-babu a Mer-[api] dajkája a jávaiak nyel
vén). A M er b á b u  1560 óta pihen, kráterje éjszak-kelet felé nyílt. 
Junghuhn 1833-ban gyenge fumarolákat és hőforrásokat talált benne.

Meg kellett elégednem egyszeri látogatással, melynek a látottak 
egyszerű feljegyzésénél egyéb eredménye nem lehetett, az értékesebb 
tanulmányt az elveszett kőzet-anyag szolgáltatta volna.

*

April 15-én S z e m a r a n g-ban voltam ism ét; itt értesültem csak, 
hogy 12-én, tehát ugyanakkor, midőn a M e r a p i-n jártam, annak ke
leti lábánál heves földrengés volt, mely több k a m p ó n  g-ot romba dön
tött és két emberéletet is vett. Ilyen földrengések azonban a vulkán 
közelében, Jáván oly közönséges események, hogy azoktól senki sem 
fél többé.

S z e m  a r a n g-nál a K a 1 i-K a r a n g  mellékét látogattam meg; 
a várostól néhány kilométernyire nyugatra ömlik e folyó a tengerbe, 
nehány csatornája a városon fut keresztül, melyek partraszállásom idején 
döntötték a város nagy részét. A város nyugati felén a folyó egy szé
les csatornában ömlik a tengerbe. A hajók 2 —3 t.-mérföldnyire a pont
tól vetnek horgonyt. A folyó kő-gátak között mesze nyúlik be a parttól 
a vizbe és az áru-szállitó bárkák és apró gőzösök ezen tartják fel a köz
lekedést a vámház és a hajók között.

A város melletti halmok aljában a K a l i - K a r a n g  számára ott
létemkor egy uj medret ástak. Az uj meder egy gátat szelt át a halmok 
alatt, melynek földjében körülbelül 1 0  lábnyira a mai tengerszint felett 
nagymenyiségü subfossil tengeri puhány héjak, cseréptöredékekkel és 
nagy khinai téglákkal vegyesen hevertek. A vastag Tridacna héjakból 
ugyanoly módon, miként ezt később Canton-ban láttam, a khinaiak 
itt egykor karpereczeket készítettek. A hulladékok és puhányhéjak, me
lyek közt Natica, Conus, Ckemnitia, Melania, Paludina, tehát apró és
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édesvízi fajok is vannak, régi part szélt jelölnek, melyen a dagály és 
apály játszott.

A tenger most több kilométernyire van innét és erdő fedi el a 
szem elől, nem csak távol,, hanem jóval magasabban is van e régi part 
a tengerszintnél. A khinai tégla és feldolgozott Tridacnahéj maradványok 
a 13. századnál régiebbek nem lehetnek ; de valósziniileg még sokkal 
ifjabbak, mivel egy hollandi rézpénzt is találtam a hulladékok között, 
melyről a verés nem volt felismerhető. A partemelkedésnek bizonyítéka 
van itt mely teljesen egyezik azzal, a mit a jávai tenger széle mutat. 
Egy nagyobb térkép élénkbe tárja azt, hogy Jávának éjszaki partja 
lapos, a folyók nem mély tengerbe ömlenek és széles áradványi lapá
lyokban oszlanak szét.

Jáva éjszaki partja nem bír kikötővel, a hajók horgonyhelyeken 
— rhede —, 3 — 4 teng. mértíölduyire a parttól maradnak. A part 
maga pedig a delták körül 30 lábbal nyúlik évenkint a tengerbe. A 
déli part ellenben sziklás, a tengeri fenék hirtelen mélyed; az indiai 
Oczeán hullámai rongálják a partokat, mely szirtei miatt néni nyújt 
biztos kikötőt és horgonyhelyet. Ezek a körülmények arra utalnak, hogy 
Jáva déli partja sülyed, mig az éjszaki gyors emelkedésben van.

Daczára annak, hogy Jáva magaslatait 150-nél több vulkánjának 
kiöntött és kiszórt anyaga képezi a sziget vázát, alapját nem a vulká
nok, hanem ezeknél régibb sedimentek képezik. Kevés adat van még 
kéznél arra nézve, hogy Jáva régibb geológiai történetéről kielégítő ké
pet lehetne magunknak képezni, de a meglevő elégséges a fentebbi tény 
felismeréséhez.

A jávai geologok őse Juughuhn már leírta, hogy Jáva keleti és 
nyugati végéu és déli partjain oly sediment-telepek, melyek trachyt- 
anyagot még nem tartalmaznak, nagy területet foglalnak el. A P r é- 
a n g i regensségekben és M adui* á n vízszintes táblahegységben állnak 
ezek. A préangi plateaun 2000' vastag rétegsorozat trachyt, tufa és 
tengeri rétegekből áll. Höchstetter a miocén korba helyezi azon töme
ges trachyt eruptiokat, melyek kőzete a magyarországi régi trachy- 
tokhoz (dacit, propylit) hasonlít. Junghuhn ezeket diorit és porphyr 
névvel irta le.

TJjabb tanulmányok Jávának mészköveiben felső eocenkoru faunát 
konstatáltak, ezekben még nincs a trachyt-eruptiok nyoma.

A M er a p i  déli lábánál homokkő és mészkő rétegek terülnek el, 
ezek itt lapos déli dőlésben vannak, és Kadu dél-nyugati határán a 
Szeraju hegységig terjednek, hol az újabb vizsgálatok a kristályos pa-
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Iák régi1) korát kimutatták2) Tung-jangnál az Ungar an keleti lábánál a 
nem vulkánikus tengeri sedimentek meredek déli állásban vannak. A 
sziget közepének felépitését a mellékelt (6 . rajz) ideális átmetszet magya
rázza. Jávának vázát tehát réteges hegység képezi, melynek kelet 
nyugati vonulata adja a sziget alakját. A hol ezen rétegek nem víz
szintesek, déli dőlésben vannak és a vulkánok hoszu vonalakban sora
koznak hosz- és haránt hasadékok helyén.

Centrál-Jáván a D i e n g ,  S z i n d o r o ,  S z u m b i n g  és az Un- 
g a  r a n, M e r b a b  u, M e r ap i két haránt vonalba esnek, a vulkáni 
működés ezeken kialvófélben van; a Merapi kitörései már nem félem- 
letesek.

Azok a kitörések, melyek Jáván történeti korban estek meg, lávát 
nem adtak ; a kúpok és strató vulkánok felépítése egyáltaljában Jáván 
nem tenger alatt, hanem a szabad légben ment végbe. A telepekben 
anyi hasonlót láttam a magyar trachyt tufa és conglomerátokhoz, hogy 
az ezek által alkotott hegységekben a subaerikus telepek létezését gya 
nitom és alig kételkedem, hogy azon geologok, kik trachyt-hegysé- 
geink tufáit és conglomerátjait ily szempontokból is kutatni fogják, 
egyes eseteknél ezt meg fogják alapithatni és egyszersmind azokat a köz
pontokat is felismerni, honnét a lávafolyamok szétáradtak és az iszap- 
árak anyaga kiszórva lett.

Úti jegyzetek az erdeiyi deli határhegységből.
Inkey Bélától.

(Előadva a inagy. földt. társ. 1881. évi október hó 12-én tart. szakülésén.)

1. A  Retyezát kőzetéről.

Erdély sok vidékére, különösen pedig a nehezen beutazható déli 
palavonulatra nézve mindeddig legfontosabb földtani kutforrásul Hauer 
és Stäche nevezetes munkája: „Die Geologie Siebenbürgens“ szolgál. 
Ezen munka 233. lapján a szerzők következőképen szólnak a Retyezát 
hegyről:

A középső részén (a Retyezát hegységnek), magán a Retyezáton 
és a Vallye Rasza és V. Lopusnyik nevii völgyek felső részeiben oly 
gneissfaj uralkodik, mely kézi darabokban egészen g r á n i t  jellegével *)

*) Junghuhn ezeket metamorfizált harmadkon rétegeknek tekinté i h. 3. k.
2) Dr. Posewitz. T. Verbeck után. Földt. Értesitő.
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bir. Szürke quarz és sárgás földpát igen szilárd sürü tömeget képeznek, 
melyben behintett barna csillámlapocskák tűnnek fel. N a g y b a n  a z o n- 
b a n  ez a k ő z e t  i s  r é t e g e z é s t  m u t a t  és  e n n é l f o g v a  a 
g n e iss-kez s z á m i t a n d ó . “

Alkalmam volt a nyáron ezen szép hegység vad alpesi világába 
mélyen behatolni és nevezetesen a Retyezát tömegen át barangolni: 
Malomvizről kiindulva és a klopotivai patak (Sebesviz vagy Nagyviz, 
Apa maré) völgyén felfelé a Gura zlatyeig vonulva a hegytömzsöt nagy 
félkör alakban megkerültem, úgy hogy délnyugoti oldaláról, az Aragyes 
nevű havasi legelőn át jutottam először a Zenoga tó partjához és másnap 
reggel a Retyezát csúcsára, honnét a Valea Reaszkába lebocsátkozva a 
malomvizi patak mentén jutottam ismét kiindulásom helyére. Útközben 
megejtett geológiai megfigyelések jól egyeznek a fentidézett mondattal. 
A Nagy- és Kisviz alsó folyásában mindenütt közönséges gneiss, itt-ott 
csillám- és ritkábban chloritos pala mutatkozik, mig a hegytömeg kö
zépső részében a szálban levő kőzet tisztán granitszerű szöveget nyer és 
palaságát egészen elveszti.

Alkatrészeit a fentebbi idézet sorolja fel. A földpát, mely az én 
példányomban rendesen tisztán fehér és fényes hasadási lapokkal bir, 
vékony csiszolatban felhőszerü elhomályosodást és gyenge polarizálást 
m utat; egyes kristályegyének ikkerrovátkosság nyomait hagyják felis
merni, Kolozsvárt pedig egy dr. Primics által gyűjtött retyezáti példány 
csiszolatában a mikroklin rácsozat alakú jelenségét vettem észre. A kő
zet quarz-szemeiben sok tű- és rövid oszlopalaku mikrolithot és gáz-zár
ványokat láthatni, folyadék-zárványok azonban nincsenek.

Ha tehát ezen kőzetet tisztán a petrographia szempontjából tekintjük, 
okvetlenül gránitnak kellene nevezni • a nevezett munka szerzői pedig 
csak azért számitják azt a gneisshez, mivel szerintük „nagyban réteg
zést mutat.“

Megvallom, hogy én ezen rétegzésnek nyomait az egész bejárt te
rületen hiába kerestem; a menyire én láthattam, a kőzet elválási ido
mai sehogyan sem feleltek meg azon párhuzamos, meszire követhető 
lapoknak, melyek a réteg szónak felelnek meg, hanem igenis ama sza
bálytalanabb, tömbszerü, többnyire paralellepidep alakú idomoknak, me
lyek mindenütt a kristályos tömegkőzeteknek, különösen a gránitoknak 
szokásos formái. Némely helyen, p. o. Nagyág vidékén, a trachyt elvá
lási módja sokkal inkább közelíti meg a valódi rétegzés alakját, mint 
ezen állítólagos gneiss. Nézetem szerint tehát nem csak a petrograph, ha
nem a geolog is kénytelen mondani, hogy a R e t y e z á t  c s ú c s a  és 
k ö r n y é k e  g r á n i t b ó l ,  n e m p e d i g  g n e i s s b ő 1 ál l .

L mellett nem hallgathatom el azon megfigyelésemet sem, mely
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szerint a Zenoga tó és a Retyezát között, a Nyégru tó környékén egy
két helyen egy szürke, tömött szövetű palára akadtam, mely úgy lát
szik, a gránitban beékelt kis rétegeket képez; továbbá bogy a Retye
zát csúcsáról a Valea Reaszka felé lemenve, azt tapasztaltam, bogy a 
kőzet tisztán szemcsés, tömegszerü szövetét mindinkább elveszti és a 
gneiss palásságát veszi fel.

Ennél fogva távol áll tőlem, bogy a Retyezát granittömegét tisz
tán plutói vagy épen eruptív kőzetnek tekintsem és genetikailag szigo
rúan elválaszam az egész hegység pala formátiójától. Nézetem az, hogy 
az ilyen gránittömzsök, melyek a nagyon hasonló anyagú kristályos pa
lák burkolatából kimagaslanak (ilyen p. o. a Magas-Tátra tömzse is), 
eredetük idejére és képződésük módjára nézve sem különböznek oly lé
nyegesen a környező gneiss- és palakőzetektől, amint a régibb geológiai 
nézet felteszi. Valószínű, hogy metamorphosisnak nevezett mélységbeli 
folyamat, mely közönséges lerakodásokat gneissé vagy csillámpalákká 
átváltoztatja, nem annyira lényegében, mint intensitásában és bizonyos 
körülmények módosulásában különbözik azon folyamatoktól, melyek 
végeredménye a valóságos vulkáni kőzetek létrehozatala, a gránitképző
dés pedig ebben az átmeneti sorozatban közbeeső állást foglalna el.

Egyébiránt a tudomány még távol van és talán örökké távol is 
marad ezen genetikai kérdések kétségtelen megoldásától. Annál fonto
sabbnak látszik, hogy a geológiai tárgyak elnevezése és jelzése hypo- 
tbesisek és személyi nézetek befolyásától függetlenné tétessék. A kőze
teknél ez csak úgy érhető el, ha tisztán petrographiai nomenclaturához 
ragaszkodunk. Gránit minden kőzet, mely quarz, földpát és csillám tisz
tán szemcsés, nem palás keverékéből áll, bármilyen legyen keletkezésé
nek módja és kora, sőt földtani szerkezete is. A gneisset nem anyira 
a rétegesség, mint az alkotó ásványszemek elrendezése, vagyis a palás- 
ság különbözteti meg a gránittól: a petrographiai jellegek kizárólagos 
tekintetbe vétele mindig elégséges arra, hogy e két kőzetet szorosan 
külön válaszszák — a menyire a természetben előforduló átmenetek 
engedik — és e szerint külön elnevezzük és jelezzük. A „gránit-gneiss“ 
szó pedig maga magában rejti az ellenmondást és leghelyesebben „ré
teges gránit“ kifejezéssel lenne pótlandó.

2. A  Páring.

A Retyezát szomszédja és vetélytársa a hatalmas P a r i n g  hegy
ség, mely a Zsil völgy déli oldalát szegélyzi; legmagasabb csúcsa a Re- 
tyezátnál is magasabb Y.urvu Mandri, egyszersmind országunk egy nagy
szerű határköve, melyről a szem szabadon futja be a délerdélyi nagy
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szerű hegyvidéket és a román alföld rónaságát egész a Duna kigyódzó 
fonaláig.

A táborkari térkép szerint ezen név tulajdonképen nem a főhcgy- 
gerinczet, hanem egy ágát illeti, mely épen a Mandra csúcstól elszakad
ván és ÉÉNy irányban mindinkább alábbszáll ván, Petrozsénynél végző- 
dik. Ezen hegységág gerinczén egymást követik a kimagasló csúcsok, 
melyek közül a nevezett térkép a következőknek idézi neveit és ma
gasságát : Vurvu Mandri (2520 m.j, Carjia (Kürsa) (2407 m.), Pareng 
(2076 m.).

Vándorlásaimon ezen hegylánczot a keleti oldalról, azaz a Zsijecz 
forrás területe felöl közelitettem és miután a meredek sziklafalak közt a 
legmagasabb csúcsig hatoltam, hazafelé a hegygerincz lankásabb lejtőjét 
vettem útnak, melyen 4 órai folytonos gyaloglás után a zsijeczi völgybe 
érkeztem.

E hegytömeg geológiai öszetétele nagyon egyhangú. Mig lent, 
a Zsijecz mentében, a kőszénbányáktól a favágók kunyhójáig a kristá
lyos palák, mészkő és szerpentin körülbelől ugyanazon tarka változatos
ságot mutatja, melyet az egyesült Zsil folyó hires áttörésében, a Szur
dokban, most, mióta az uj szekérút elkészült, egész kényelemmel tanul
mányozhatunk, — addig a hegység felsőbb részében, egész fel a leg
magasabb csúcsig egyebet sem találtam, mint azon tömött, kemény zöl
des palákat, melyet rendszerint c h l o r  i t  p a l a  gyűjtőnév alá szoktunk 
foglalni, habár gyakran helyenként határozott amphibol- s földpát-kép- 
ződést mutatnak és ily alárendelt részletekben megérdemlik az amphibol- 
gneiss elnevezést.

Ezen adattal nem akartam egyebet, mint helyreigazitani a „Geo
logie Siebenbürgens“ azon mondatát, hogy ,,a Paring legmagasabb része 
ugyanazon gránitszerü gneissből áll, mely a Retyezát-hegység legfelső 
részét képezi.“ (235. 1.)

Annak, aki a hegyek külidomában a geológia tényezők szakadat
lan működésének nyomait szokta felkeresni, fel fog tűnni a Paring felső 
részének sajátságos domborzata, mely már a táborkari térkép megtekin
tőjenek is szemébe szökik. A Mandra csúcsától, mint egy csomóponttól 
három irányban ágaznak el a keskeny szirtgerinczek és az utazó, a ki 
ezen gerinczek egyikén, az éjszaknyugot felé húzódó Paring-gerincz kés 
kény élén a Carjia (Kirzsa) csúcsig sétál, igen különböző képeket lát ut
jának két oldalán : balra, azaz DNy felé egyhangú kopár hegylejtőt,. 
melynek alakja tisztán a felületes kimosás és elmállás hatására vall; 
jobbra ellenben tátongó mélységekbe merül a tekintet és közel függőle
ges sziklafalak övezte katlanok fenekén egy pár csillogó tavacska tük
rén akad meg. Ez az u. n. Rosia (a térképen: Rosiile) és a Zanoga
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Szlaveiului vad vidéke, a Zsijecz patak forrás területe, a zcrgék és sas
keselyük tartózkodási helye.

Mi okozhatta ezen különbséget ? A magaslaton szembetűnő réteg
szerkezet nem ad kielégitő választ, mert a szilárd chloritpala rétegei ott 
csaknem vízszintesen, helyenkint gyengén D és DNy felé lejtve terülnek 
el. Ekkor a figyelmes szem egy másik jelenségen akad meg: a gerin
czen vezető ösvény mentében több Ízben a függőleges katlanfalakkal 
párhuzamosan vonuló árkok vannak, melyekben a felgyűlt hó még a 
nyár derekán is megmarad és honnan az olvadott hóié nem talál látható 
lefolyást; ezek az árkok tehát nem lehetnek az erosio munkája, inkább 
úgy tűnnek fel, mint hasonmásai ama lioszu repedezéseknek, melyek 
a folyók alámosott partjain gyakran képződnek, mint újabb partszaka
dások előjátéka. Csakugyan, mikor a keskeny bástyaszerü fal élén, balra 
több ölnyi árok, jobbra az óriási mélység között jártam, nem kételked
tem, hogy a sziklafal alattam már is elvált a rétegöszlet főzömétől és 
ma-hoinap — geológiai időszámítás szerint — egyszerre fog alázuhanni, 
uj sziklafalat hagyván és uj tömzsökkel töltvén el a katlanok fenekét, 
sőt talán ezáltal uj tavacskákat idézvén elő.

Hogy mi okozza itt ezen hirtelen erőszakos falszakadásokat a 
hegygerinoz éjszaki és keleti oldalán, mig a nyugoti és keleti lejtő csak 
a közönséges erosio működésének látszik alávetve, arra nézve több m a
gyarázat kínálkozik ugyan, de mivel mindegyik többé-kevésbé önkény- 
szerű feltevésekre szorul, vonakodnom kell azok fejtegetésébe bocsát
kozni, mig a vidék alaposabb átkutatása biztosabb vezérfonalat nem nyújt.

Az Aplit elegyrészeinek vegyelemzése.
Cserey Adolf Lukácstól.

(Bemutatva a magy. földt. társ. 1881. évi október hó 12-én tart. szakülésén.)

Az általam elemezett kőzet a gránit egyik félesége. Mig a közön
séges gránit lényeges elegyrészei quarz, földpát (ortboklas, alárendel
ten plagioklas) és csillám (muskovit biotit); addig az a p l i t  aprószemü 
elegye quarz és orthoklasnak, melyben nem lényeges elegyrész gyanánt 
előfordul még fekete turmalin is, egyes nagyobb gömböket vagy ereket 
képezve, mi a fehéres-sárgás kőzetnek tigrisbőrhöz hasonló külsőt köl
csönöz, miért is a bányászok „tigris ércz“-nek („Tiegererz“) nevezik.

Ezen sajátságos kőzet — melyben azonban a turmalin hiányoz- 
hatik is -  S e l m e c z  vidékén fordul elő, s Pettko volt az, ki a tudo
mányba ,,Aplit“ név alatt bevezette ; e nevet megtartották Andrián, Li
poid és legújabban dr. Szabó J. is.

Különösen dr. S z a b ó  J. volt az, ki e kőzet pontosabb petrogra-
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phiai vizsgálatával foglalkozott és annak eredményét ,,A Nummulitkép- 
let viszonya a Traehythoz Vihnyén, Selmeez mellett“ czimii értekezésé
ben közzé is tette .J)

Az elemezéséhez vett anyagot dr. Szabó J. egyetemi tanár úrtól 
kaptam, kinek megtisztelő megbízásáért, továbbá szives tanácsaiért e 
helyen sem mulaszthatom el legőszintébb köszönetemet nyilvánítani.

A kőzet egyszerű nagyitó lencse alatt oly aprószemii elegye a 
quarz és földpátnak, hogy e két elegyrészt mechanikai utón szétvá
lasztani nem lehetett; a turmalint sem lehet egészen tisztán kiszedni, 
minthogy itt-ott orthoklas vagy quarz-erek húzódnak a gömbökön ke
resztül. Maga az aplit keménysége 6  és 7 között változik, mig a tur- 
malingömbök vagy ereké állandóan 7.

Külön határoztam meg az aplit tömöttségét piknométerrel és kü
lön a turmalingömbökét.

Az aplitnak tömöttsége 15°C-nál == 2'56,
a turmalin tömöttsége 17°C-nál =  2*82.
Górcső alatt vagy 140-szeres nagyításnál dr. Szabó J. quarzból és 

lemezes, de belsejükben zavaros földpátnemekből állónak találta e 
kőzetet.

Dr. Szabó J. lángkisérleti meghatározása szerint az aplit föld- 
pátja egy nátriumban felette szegény káliumföldpát, mely az adulár- 
sorozathoz tartozik; én a földpát lángkisérleti meghatározásánál ugyan
azon eredményre jöttem.

Az elemezés módszere s eredménye.

I. A q u a r z  m e g  h a t á r o z á s  a. A quarz elkülönítésére a 
többi elegyrésztől Fouqué módszere szerint jártam el; ő ugyanis San- 
torin vulkáni sziget kőzeteit elemezvén, a földpát és az amorph-anyag 
elválasztására a pyroxen-, amphibol-, olivin-, magnetit- és quarztól a 
concentrált füstölgő hydrofluorsavat használta1 2). E sav a két előbbi 
anyagot könyen oldja fel, mig az utóbbiak a sav hatásának bizonyos 
ideig ellenállnak. Az elválasztásnál Fouquét híven követve, következő
leg jártam el. Az aplitot kellő tinomságu porrá törtem, a durvább sze
meket rostálás, a port szitálás által távolítottam el, és csak a közép- 
tinomságu szemekkel vittem véghez a kísérletet. Egy 1 0 0  cm. tartalmú 
tiszta ólomcsészébe (oly nagy platina-csésze nem állott rendelkezésemre)

1) Föleit. Közi. IX. p. 301.
2) Dr. Szabó Józs. Fonque munkája Santorin vulkáni szigetről. Akad. ért. IX. 

13. sz. 1879.
Föleit. K özi. IX . évf. 1 3
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6  gramm füstölgő hydrofluor savat öntöttem, melybe részletenkint 
3 grammot az elkészített szemekből tettem, hosszú platina-lemezkével 
folytonosan kevervén. Néhány másodpercz múlva hatalmas forrás állott 
be. A felforrás után azonnal vizsugarat bocsátottam a csészébe, hogy 
a sav további hatását megakadályozzam ; végre anyi vizet öntöttem, a 
menyi a föloldott földpát s a képződött kocsonyás kovasav eltávolítá
sára szükséges volt. Utoljára ujjaimmal dörzsöltem szét az anyagot s 
viz segítségével minden kovasavat eltávolítottam. A meg nem támadott 
quarzot szűrőbe vittem, eleinte sósavas, később pedig tiszta vízzel jól 
kimostam, szárítottam, hevitettem és mértem.

3 gr. a p l i tb ó l ...........................................0,126 gramm tiszta
quarzot nyertem.

Az aplit quarza ° / 0 k ife jezve ...........................4,2
II. A f ö l d p á t  e l e m z é s e .  A turmalin gömböket a kőzetből 

kiszedvén, az aplitot finom porrá zúztam s elemzésül 1 , 0  grammot 
vettem.

Miután minőleges elemzés utján meggyőződtem, hogy a földpát 
Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, és Na-t tartalmaz, a menyileges elemzéshez 

- fogtam.
1. A k o v a s a v  m e g h a t á r o z á s a .  A finoman öszetört anya

got tízszeres menyiségü vízmentes szénsavas nátriummal nyitottam fel. 
— A tökéletesen felnyitott anyagot eleinte vízben később HCl-ban ol
dottam. Többszöri bepáritás után leszűrtem a Si02-t kimostam, he vi
tettem és mértem. A mért Si02-ben foglaltatik a földpát Si02-n kívül 
az aplit quarzának Si02-je i s ; a földpát Si02-jét csak akkor kapjuk 
meg, ha az egészből a quarzot megillető Si03-menyiséget levonjuk.

Quarz és kovasav súlya együtt 1,0 gr. után 0,6551 gramm 
volt. E számból a fent nyert quarzot levonván,

marad mint a földpát Si02-je . . . . .  0,6131 gramm.
A földpát tartalmaz tehát ........................... 63,9979 %

tiszta Si02-t.
2. Az A13 0 3 és F e 3 0 3 m e g h a t á r o z á s a .  Az 1-ről leszűrt 

oldatot felforralva, fölös menyiségü szensavmentes amoniakkal telítet
tem s befödött edényben főztem, mi által az Al-t és Fe-t mint hydroxy- 
dokat lecsaptam; szárítván és jól kihevítvén a csapadékot A120 3 és 
Fe20 3-má változtattam és mértem. Súlyuk együtt 0,1721 gramm volt. 
Ezen megmért menyiségü anyagot sósavban oldottam ; az oldatot bepá- 
rítottam s azután hígított kénsavat adtam hozzá. A vasoxyd oxydullá 
átváltoztatása czéljából még néhány szem tiszta horganyt is dobtam az 
oldatba s miután a folyadék egészen tiszta le tt, titrirozás által charná- 
leonnal határoztam meg a  Fe-t. Oly titert készítettem, melyből 1 cc
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0,00642 gramm Fe-t jelez. Számolás által kiderült, hogy a folyadékban 
0,0052 gramm Fe20 3 van. Ezt az előbb nyert számból levonva

marad az Ál20 3- r a ...................... 0,1669 gramm
Az A1o0 3 kitesz 100 sulyrészben 17,4217 ° /0

A Fe20 3 „ „ „ 0,5427 °/o
3. A C a O  m e g h a t á r o z  á s  a. A 2-ról leszűrt oldatot, mintán 

kisebb térfogatra párítottam be, oxalsavas ammoniummal telítettem. 
Tizenkét órai állás után szűrtem, szárítottam s hevítettem. A kihevített 
anyagot szénsavas ammoniummal megnedvesítvén újra közönséges Bun- 
sen-lámpánál vörös izzásig hevítettem. így az oxalsavas calciumot szén
savas calciummá alakítva át, mértem :

CaC03 v o l t ................................................  0,01292 gramm,
miből következik, hogy kémlelt anyagom 0,0073- gramm 
CaO-t tartalmaz, vagyis
CaO 100 s. r .-b e n ......................................  0,7620 %-

4. A M gO m e g h a t á r o z á s a .  A 3-ról leszűrt s felére bepá- 
rított oldatot pbosphorsóval telítettem. Miután néhány óráig"állott s a 
csapadék fölött az oldat tiszta lett, szűrtem, s 1 s. r. ammóniából és 
3 s. r. vizből álló keverékkel jól kimostam. A íiltrumon lévő csapadé
kot szárítottam, hevítettem s mértem:

A Mg2P20 7 s ú l y a ...................... 0,0084 gramm
volt, miből az MgO . . . .  0,0030 grammal,
vagyis MgO 100 s. r.-ben . . 0,3131 °/0.

5. Az a l k a l i á k  m e g h a t á r o z á s a .  Az falkaliákat egy uj 
adagból határoztam meg. A kőzetet hydrofluorsavval Foüqué módszere 
szerint felnyitván a szilárd állapotban maradt quarzot s kovasavkocso- 
nyát szűrés által elkűlönitettem, Az AL 0 3, Fe20 3 és CaO-ot fentemlített 
rendes módszerek szerint választottam le, mely alkalommal nem mulasz
tottam el a fentebbi eredményeket ellenőrizni. Az eltérések^csekélyek 
voltak, mi az elkövetett észlelési hibáknak tulajdonítható.

Az oldatot, mely a MgO-t és az alkaliákat tartalmazta, Schaff- 
gotsch eljárása szerint *) kezeltem. Ugyanis a magnesia ammonium 
carbonattal összehozva, mint magnesium-ammoniumcarbonat csapódik 
le, az alkaliák pedig oldva maradnak E czélból az oldatot telített 
szénsavas ammoniummal hoztam ősze. (Schaffgotsch szerint telített 
széns. am. úgy készül, hogy 1 liter vizbe 230 gramm szénsavas am- 
moniumot és 180 gramm ammonium-hydroxydot oldunk fel.) Igy^sike- 
rült 24 órai állás után a Mg-at az alkaliáktól elválasztani. A képző
dött magnesiumammoniumcarbonat csapadékot leszűrtem s telített szén -

9 Dr Alex. Classen Quant. Analyse p. 32.
13*
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savas ammóniámmal jól kimostam. A megszárított s kihevített szénsavas 
magnesiumot kevés vízzel kimostam a netalán képződött kaliumcarbonat 
kivonása végett.

Az igy Mg-tól megszabadított oldatot sósavval kezeltem, vízfürdő
ben teljesen bepárítottam s Bunsen-lámpánál hevítettem, hogy a kép
ződött salmiakot teljesen elűzzem. Most a chloridokká átváltoztatott 
anyagot mértem meg.

A chlorkalium és chlornatrium súlya együtt 0,2427 gramm volt.
A megmért anyagot kevés vízben feloldván, fölös platina-chloridot 

öntöttem hozzá. Miután kissé beszáritottam, több órán át állni hagytam. 
A képződött nátrium és platinchloridokat aether és alkoholból álló keve
rékkel kezeltem, s 1 2  órai állás után a feloldott natriumplatinchloridot 
leszűrtem. A kaliumplatinchloridot 100° C-nál szárított s előre megmért 
szűrőre téve, 100° C-nál megszáritottam s mértem. A kaliumplatincblo-
rid s ú l y a ................................................  0,7553 gramm volt, mi 0,2304
gramm KCl-nak felel meg. E szám a fentebbi 0,2427 grammból levonva

N a C l- ra .....................................................0,0123 gramm marad
0,2304 EC1 m egfelel........................... 0,1456 „ K20-nak
0,0123 NaCl p e d i g ........................... 0,0074 „ NaáO-nak.

°/0-ben kifejezve:
K20  =  . ...................................... 15,1983 ° / 0

Na20  = ........................................... 0,7724 °/o
A viz meghatározása czéljából, még a chemiai elemzés előtt, eleinte 

100° C-nál 6  órán át szárítottam az anyagot s a vízveszteség 0,001 
gramm volt, utána 200° C-nál a kőzet 0,003 grammot veszített; utoljára 
erősen izzítva a veszteség 0,005 grammra rúgott; igy tehát összesen a 
v íz ta rta lo m ..................... .......................................... 0,009 gramm.

H20 100 s. r - b e n ................................0,9915 %•
A földpát elemezésének eredményei százalékokban öszeállitva:

Si02 ..................... . . . 63,9979 0/
/C

A120 3 . . . . . . . 17,4217
Fea0 3 . . . . . . . 0,5427 ;?
C a O ...................... . . . 0,7620 V

MgO . . . . . . . 0,3131 j )

k 2o . • . . . . . . 15,1983 V

Na20  . . . . . . . 0,7724 V
Izzitási veszteség . . . 0,9915 V

öszesen . . 99,9996 °/o-
Az elemzésből tehát nyilvánvaló, hogy az általam elemzett föld

pát az adulár-sorba tartozik; s mint dr. Szabó József fentidézett mun-
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kájában olvasom, Bischof szintén elemzett egy selmeczbányai földpátot, 
melylyel lényegében az általam elemzett földpát megegyezik.

Álljon itt a kettő öszehasonlitva :
Bischof földpátja egy ércztelérből Általam elemzett

Selmeczbányáról földpát:
Si02 64,62% . . 63,9979%
a 2oi3 18, 0  „ 17,4217,,
Fe20 3 0,53 „ 0,5427 „
MgO 0,31 „ 0,3131 „
CaO 0,78 „ 0,7620 „
K20 15,43 „ 15,1983 „
Na20 0,96 „ 0,7724,,

Az általam elemzett földpát vegyképlete : K20.A120 3, 6 SiO:
III. A t ú r  m a l i n  m e g h a t á r o z á s a .  A turmalin-göm bőket 

az aplitból kiszedtem s porrá zúztam. Minőleges elemzés utján megtud
tam, bogy FI, Si, B, Al, Fe, P, Mg, Ca, Na és K-t tartalmaz.

Menyileges elemzésül 1,0 grammot vettem; ezt eleinte 100° C-nál
több órán át hevitettem:

a veszteség 100° C-nál..........................  0,002 gr.
200° C-nál................................................ 0,016 „
erősen izz itv a ...........................................  0,0479 „

öszesen . . 0,0479 gr. volt.
Itt viz mellett Fluor is szabadult el, és az egészet röviden izzitási 

veszteségnek nevezem.
100 s. részben tehát az izzitási veszteség 0,4550 %.
1. A B20 3 és Si02 m e g h a t á r o z á s a .  A kiizzitott anyagot 10- 

szeres menyiségü szénsavas kaliummal bensőleg egyesítvén, fúvóval a gáz- 
íuvó lángjában megömlesztettem; az anyagot platina csészéből kiáztat
tam s egy hengerüvegben feloldottam; a fel nem oldódott kovasavat leszűr
tem s forró vízzel jól kimostam.

a) A tiszta B20 3 tartalmazó oldatot, miután azt kisebb térfogatra 
páritottam be, kalihydrattal telitettem. Éhez hydrofluorsavat öntöttem s 
az egészet vízfürdőben tartva, teljesen bepáritottam és megszáritottam. 
A szárított anyagot kaliumaceticummal kezeltem és 100° C-nál szárított 
s azután megmért szűrőbe hoztam. A filtrumot kaliumaceticummal addig 
mostam, mig csak chlorcalciummal csapadékot adott. Erre 80% alko
hollal a fölös kalciumaceticumot eltávolitván, 100° C-nál constant súlyig 
szárítottam; a KBFl^ súlya 0,334 grm volt, miből a tiszta

B20 3 =  . . . ................................  0,0927 gr.
B20 3 100 s. r é s z b e n ........................... 9,0088 %.

b) A csapadékot sósavban feloldottam, szűrtem s jól kimostam. A
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megszáritott csapadékot újból sósavval egyenletesen megnedvesitettem s 
befödött edényben 1/ 2 óráig melegítettem. Azután az egészet meleg víz
zel leöntvén, iivegpálczika segítségével kevertem és a kovasavat dekan- 
táltam s leszűrtem. A csapadékot jól kimosva, szárítottam s kiizitottnm. 
A kiizitott csapadék

súlya ......................................0.3S0 gramm volt.
SiOa 1 0 0  s. részben van . . 37,2549 °/0.

2. A többi oxydok meghatározására az alkaliak kivételével, újra 
1 , 0  gramm öszezuzott turmalint véve elemzésül, hydrofluorsavval bon
tottam fel s miután a turmalin feloldódott, a kevés quarzot és kovasav 
kocsonyát fent említett módszer szerint eltávolítottam.

a) Az A120 3, a Fe20 3 és P2Os meghatározása. Az oldatot salét
romsavval kezeltem, hogy igy a vasoxydult vasoxyddá változtassam át. 
A folyadékot azután szénsavas nátriummal közönbösitettem és natrium- 
aceticummal felforraltam. Oly csapadékot nyertem, mely A120 3, Fe20 3 és 
P30 5-t tartalmazott. Dekantálás által a csapadékot oldatából megsza
badítván, miután eleinte meleg vízzel mostam, a szűrőbe vittem és ké
sőbb kevés ammoniumot adva a meleg vízhez, újból jól kimostam. Az 
igy megszáritott s kihevitett csapadékot megmértem, súlya 0,3655 
gramm volt.

°/0-ben k i f e je z v e ................................  35,8331 °/0.
a) A P30 5 meghatározásá. A csapadékot hatszoros menyiségü 

szénsavas nátriummal és kétszeres menyiségü, vegyelemzéseknél nyert 
vegytiszta kovasav porral platinatégelyben öszeömlesztettem, és az 
anyagot szűrőbe hozva vízzel jól kilúgoztam. Az oldatban maradt kevés 
menyiségü kovasav eltávolítása czéljából az oldatot ammoniumearbo- 
nattal főztem és a csapadékot leszűrtem. Az oldatot sósavval kezelve, a 
fölös ammoniumearbonatot platina-csészében elűztem. Most a tiszta olda
tot, mely a phosphorsavat nátriumhoz kötve tartalmazta, chlormagne- 
sium oldattal lecsaptam ( 1  lit. tartalmaz 101,5 gramm kristályos chlor- 
magnesiumot, 200 gramm chlorammoniumot és 400 gramm ammonium- 
hydroxydot). 4 órai állás után a csapadékot szűrtem s 1 s. r. ammo- 
niumhydr. és 3 s. r. vízzel addig mostam, mig csak salétromsav- és 
ezüst-nitrátból készült keverékkel csapadékot adott. A nyert magnesium- 
pyrophosphatot szárítottam s vigyázva Bunsen-lámpánál hevítettem; 
eredményül 0,0024 grammot kaptam, melyből a P20 5-t kiszámítva, 
0,0015 gramm, meiy a fönnebbiekből levonva A120 3 és Fe203-ra ma
rad 0,3640,

Pa0 5 100 s. r.-ben ........................... 0,1470 %•
f>) A Fe20 3 m e g h a t á r o z á s a ,  itt mindjárt megjegyzem, hogy 

a vasvegyületet mint oxydot vettem, az oxydul meghatározását nem ki-
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séreltem meg. Már a Földpátnál említett Chamäleon titerrel határoztam 
meg a tiszta vasat, miután az a) alatti első csapadékot megszáritottam 
s kénsavval feloldván, kissé hígítottam. A számításból kiderült, hogy a 
turmalin 0,0280 Fe20 3-ot tartalmaz;

Fe20 3 100 s. r.-ben........................................... 2,7450 ° / 0

c) Az Al20 3-ot levonás által kapjuk =  0,3860 gr.
A120 3 100 s. r.-hen . . . . . .  32,9411 °/0.
I) A CaO m e g h a t á r o z á s a .  A 2, a alatti oldatot oxalsavas 

ammoniummal kezeltem s egészen úgy jártam el mint fent a Földpátnál. 
A CaC03 súlya 0,0171 gramm volt, miből CaO-ra esik 0,0095 gramm;

CaO 100 s. r . b e n ........................................... 0,9313 °/0.
c) A MgO m e g h a t á r o z á s a .  A 2, A)-ről leszűrt oldatot phos- 

phorsóval kezeltem; hagytam állni, szűrtem, szárítottam, hevitettem, mér
tem. Mg2, P2, 0 7 súlya 0,3034 gramm volt, MgO-ra esik 0,1090 gramm;

1 0 0  s. r . - b e n ...................................... 10,0686 °/0.
3. Az alkaliak meghatározása. Ezen meghatározás megejtésére uj 

adagot vettem s azt hydrofluorsavval felbontván, az oxydokat MgO kivé
telével fent leirt módokban leválasztottam. A magnesiát és alkaliakat 
tartalmazó oldatot fölös oxalsavval kezeltem és platina-csészében teljesen 
beszáritottam. Enyhe hevítés által az alkaliakat carbonatokká, az oxal
savas magnesiumot magnesiá-vá változtattam át. Az alkaliákat meleg víz
zel többszöri ismétlés által kivontam higitott sósavval chloralkaliakká vál
toztattam at. Az chloralkaliákat megmért platinatégelybe öntvén, egy pilla
natra megömlesztettem; kihűlés után mértem, a chlorkalium és ehlornat- 
rium súlya együtt 0,0445 gramm volt.

A nyert chloralkaliákat kevés vízbe feloldottam s fölös platiuacblo- 
riddal leöntvén, azokat kristályosodásig bepáritottam s nehány óráig állni 
hagytam.

Ezen oldatva aetherből és alkoholból készített keveréket öntöttem 
s 12 órai állás után a fel nem oldódott kaliumplatinchloridot 100° C-nál 
szárított s megmért szűrőn szűrtem, azt szárítván, mértem ; súlya 0,0047 
volt, miből a KC1 menyisége 0,0048. E számot a fentebbi öszes súlyb ól 
levonva, NaCl-ra marad 0,0397 gramm.

0,0397 NaCl ad 0,0210 Na20  
0,0048 KC1 ad 0,0030 K20 

Na20  1 0 0  s. r.-ben van 2,0588 ° / 0 

K20 ,, „ „ 0,2911 °/0.
A turmalin elemezésének eredménye százalékokban öszeállitva: 

Si20  =  37,2549
AlaOg =  32,9411
Fe20 3 =» 2,7450
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b a -rrrz 9,0088
P A 0,1470
MgO = 10,0686
CaO — 0,9313
Na20 = 2,0588
k 2o = 0,2041

Fluor és viz = 4,5500
99,9996

A turmalin vegyképlete:
3 (Mg, Fe, H2, K2, Naa,) 0,B20 3, 2 Al20 3, 4 Si02.

A turmalin tehát magnesiaturmalin s közel áll Zillerthalban elő- 
íorduló turmalinhoz.

Ezek után az elemzésből is kiderült, hogy az általam elemzett kő
zet quarzból, adularból és magnesiaturmalinból áll és igy a mikroskop 
által földerített nézet teljesen igazoltnak mondható.

Adatok Bosznia kőzettani, ismeretéhez.
Dr. Primics Györgytől, Kolozsvárt.

Dr. Herbich Ferencz a legközelebbi múltban a kormány megbí
zásából huzamosabb ideig foglalkozott Bosznia és Herczegovina bányá
szati viszonyainak tanulmányozásával. Innen többféle ásvány- és ércz- 
darab mellett számos kőzet példányt is hozott az érd. múzeum gyűj
teményébe s ez utóbbiaknak petrographiai áttanulmányozásával engem 
bízott meg.

Bosznia és Herczegovina geológiai és ezek keretében a petrogaphiai 
viszonyai is elég kimerítően vannak leírva a bécsi geologok által 1880-ban 
kiadott munkában; x) saját vizsgálatom eredménye tehát, mely merőben 
uj lelőhelyü kőzetekre vonatkozik, némiképen kiegészítése gyanánt 
tekinthető a most idézett munka petrographiai részének.

Az általam átvizsgált kőzetek a következők:

‘) Dr. Mojsisovics, dr. Tietze és dr. Bittner: Grundlinien der Geologie von 
Bosnien-Herzegovina, Wien 1880.
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Amphibolpa lak .

E l ő j ö n n e k  K r i v á j a  v ö l g y b e n ,  D u b o s t i c á n .  Ezen kőze
tek közt két egymástól lényegesen elütő változat különböztethető 
meg, u. m .:

1. D - i o r i t o s  a k t i n o l i t h  p a l á k .  Ezek zöldesbarna 
egészen üde kőzetek, nem egészen jellemző palás szerkezettel, miáltal 
némileg az amphibolithoz közelítenek. Szabad szemmel kivehetők 
belőlök sötétzöld, részben áttetsző aktinolith rostok és ezek közt 
gyéren parányi földpát részletek. Nagyitó alatt vizsgálva láthatni, 
hogy e kőzetek töredezett, kevés magnetittel kevert, amphiból kris
tályok halmazából állanak, melyeket az apró kristályszemcsékben 
föllépő földpát, mint valami ragasz myag köt össze. A hossza oszlo
pos, legtöbbször tört végű, csak kivételesen mP és oP alakokat 
feltüntető a m p h i b o 1 kékeszöld szinii; dichroismusa elég erős, 
zöldessárga és élénk kékes-zöld közt változik szinelnyelés nélkül. Az 
apró szemcsében föllépő f ö l d p á t o k  közt kétféléket lehet megkülön
böztetni : egészen viztisztákat és homályosokat: az elsők sötétre állított 
nikolok közt igen jelleges p l a g i o k l a s o k  módjára viseltetnek, s az 
utóbbiak halmaz polarisatiót mutatnak s nagy valószínűséggel O r t h o k 
l a s  ok. E kőzetekből a quartz úgy látszik teljesen hiányzik s igy ezek 
csak szövetben s a földpátoknak alárendelt föllépésében térnek el a 
quartzment dioritoktól.

2. G r á n á t t á  r t a l m u  a m p h i b o l p a l  á k. Ezek sötétbarna 
fénylő, a tömegesszerii amphibolithoz közeledő kőzetek. Fekete fénylő, 
többnyire lemezes amphiból halmazából állanak, melyben bőven gyanta
veres áttetsző, borsnyi s nagyobb gránátszemek vannak beágyazva; itt 
ott egyes kékesszürke alaktalan chaleedonszerü kiválások is láthatók 
bennök. Mikroskop alatt szintén az látható, hogy a kőzetek kevés ko
vasavval összekötött rozsdabarna vagy világos sárgás-szürke lemezes 
a m p h i b o 1 halmazából állanak, melyből a testszinü gránát porphyro- 
san van kiválva Az amphiból nem képez teljesen kiképződött kristá
lyokat, hanem jellemzően hasadozott tört végű lemezeket, melyek sok
szorosan összebonyolitva és összenőve vannak egymással, ügy látszik, 
hogy az amphiból különböző színe egyúttal az optikai viselkedéssel is 
szoros összefüggésben áll, a menyiben a világos sárgás-szürke amphi- 
bollemezek teljes szinelnyelésü erős dichroismussal bírnak, mig ellenben 
a rozsdabarna szintieknél ezen az amphibolra jellemző tulajdonság vagy 
teljesen hiányzik, vagy csak a nyoma mutatkozik. A q u a r t z  legtöbb
ször viztiszta, de sokszor telve van porszerü zárványokkal, igen gyak-
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ran hasadásra emlékeztető párhuzamos repedési irányok láthatók henne, 
melyek sokszor egymást keresztezve a rhomhoéderekhez hasonló idomo
kat mutatnak. A gránát még teljesen üde, világos testszinü, néha majd
nem színtelen ; sötétre állított nikolok közt teljesen isotrop test gyanánt 
mutatkozik, melyben bőven anisotrop, gyakran jókora nagy s aránylag 
jól kiképződött kékes vagy zöldes-szürke oszlopos kristályka, vagy 
gömbölyödött szemcse jön elő mint zárvány. Ezek közelebbi megfigyelés 
folytán nagyobbrészt nephelineknek bizonyultak be, de több amphibolra 
emlékeztet. A nagyobb nephelin zárványok meg ismét vékony hajszál- 
szerű barna alakokat zárnak magukba. A nephelin s ampbibol termé
szetű zárvány mellett sokszor láthatók a gránátban rozsdabarna, jól 
áttetsző hexaederszerü zárványok is, melyeket kicsinységöknél fogva kö
zelebbről nem lehetet meghatározni A gránát szabálytalan repedéseiben 
helyenkint, sorban elhelyezett, apró globulitszerü s amphibolra emlékez
tető szemcsék lépnek fel, vagy pedig ferritek, melyek sokszor halfo
gakhoz vagy hókristályokhoz hasonló alakokat alkotnak.

Olivingabbrók.

Előjönnek K r i v á j a  v ö l g y b e n ,  D u b o s t i c a  környékén. 
Nagyszerüktől egészen az aprószemcsésig változó gránitos szövetű kőze
tek. Szabad szemmel kivehető alkatrészeik: a szürke vagy világos- 
szürke, kissé üveges áttetsző, sokszor ikerrovátkos f ö l d p á t  és sötét
barna vasdus o 1 i v i n. E két ásvány keverékében némely példányokban 
elvétve, feltűnő nagy kristályokban, vagy kristálytöredékekben a d i a l -  
l a g  látható. A földpát és az olivin legtöbb példánynál, kiválólag a 
középszinüeknél látszólag egyenlő menyiségben lép fel, — ellenben a 
nagyszemiieknél a földpát, az aprószemüeknél az olivin a túlnyomó. Mik
roskop alatt az említett ásványokon kívül hypersthén, magnetit, Serpentin 
és opacit is fölismerhetők bennök. A f ö l d p á t o k  itt a legtöbb pél
dánynál már meglehetős fokú mállást mutatnak, legtöbbször szürke 
mállási terményekkel vannak elborítva s csak ritkán egészen üdék Egy 
és ugyanazon csiszolatban is azonban mindig a mállás foka s a nagy
ság szerint kétféle földpátot lehet megkülönböztetni: nagyobb üdébbeket, 
és többnyire kristálytöredékekben föllépő kisebb-mállottabbakat; az 
elsőkön majdnem mindig szép ikerrovatosság látható, ezek jelleges pla- 
gioklasok, mig az utóbbiak szemcsés tömegüek, halmaz polarisatiót 
mutatnak s orthoklas jellegűek. A plagioklas mindig tulnyomólag lép 
fel. Az olivindus változásoknál az alárendelt szerepet játszó földpát 
jellege nagy fokú mállása következtében alig fölismerhető. Az o l i v i n  
kisebb nagyobb, majdnem viztiszta szegletes szemcsés csoportokat képez,
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melyek közt a kristály körrajzaira sehol sem akadhatunk. Az egyes 
szemcsék opacittal telt, sárgás-barna, kékes-zöld vagy barna többnyire 
finom rostos serpentines anyag által vannak egymástól elválasztva. Hogy 
az olivin csoportok szemcséi valaha összefüggő, de későbben szétesett 
kristály fönnmaradt részei, az kétségbevonhatlanul onnan tűnik ki, hogy 
polárisait fényben csoportonkint mindig egyformán viselkednek; kétség
telen ennélfogva továbbá az is, hogy az olivin szemcséket körülfogó 
anisotrop és isotrop anyagok azok mállási terményei. A d i a l  l a g  több
nyire kristálytöredckekben egyes helyeken csoportosulva, legtöbbször 
olivin vagy apró bypersthén társaságában lép fe l; szine sárgásbahajló 
zöldesszürke, dichroismusa feltűnő, bágyadt testszin és zöldessárga közt 
változik szinelnyelés nélkül; — egyes részei gyakran chloritosszerii 
vagy szürkésfehér anyaggá változtak át és ezek halmaz polarisatiót 
mutatnak. Egy mogyorónyi nagy, jól hasadozott, de sok repedéssel is 
ellátott diallag kristály vékony csiszolata szabad szemmel vizsgálva test- 
szinbe hajló világosszürke színűnek látszik, melyben egyes gömbölyüdött 
z ö l d e s s á r g a ,  r o z s d a b a r n a ,  p i s z k o s b a r n a  és opacitdus finom
rostos s z ü r k é s f e h é r  részletek különböztethetők meg; a kristály szélein 
meg k é k e s z ö l d  és z ö l d e s b a r n a  finom hasadási irányokkal ellá
tott ásványi anyagok lépnek fel. Mindezek nem lehetnek egyebek, mint 
a diallag különböző fokú elváltozási állapotai. A testszinbehajló diallag 
sötétre állított nikolok közt úgy viselkedik, mintha ferde tengelyű kristály- 
rendszerhez tartoznék; a zöldessárga és zöldeskék anyagok rhombos, a 
rozsdabarnák isotrop testek gyanánt viselkednek, mig a szürkésfehér, 
finom rostos halmaz polarisatiót mutat. A h y p e r s  t hen  legtöbbször apró 
kristályroncsokban jön elő, ritkán meglehetősen jól kiképződött kristá
lyokban, szine dohánybarna, szinelnyelés nélküli dichroismusa elég erős. 
Nagyobb kristályokon ugyanolyan különböző szinü elváltozás állapotai 
láthatók, mint a diallagokon. Elvétve láthatók még e kőzetekben na
gyobb m a g n e t i t szemek és o p a c i t csoportok.

Oliv in-enstatit hözeteh.

E l ő j ö n n e k  Kr  i vá j  a - v  ö Így b e n D u b o s t i c a n .  Zöldesbe 
hajló sötétbarna, félig serpentinné átváltozott kőzetek. Piszkos zöldes
barna elváltozott apró olivin szemcsék halmazából állanak, melyből elég *
sűrűn zöldesszürke és zöldesbarna gyöngy- vagy selymesfényü lemezes
rostos enstatit borsónyi nagy s kisebb kristályokban van kiválva. —
Nagyitó alatt is feltűnik, hogy e kőzetek opacitdus serpentinhálózattal 
körülfogott olivinszemcsék halmazából vannak összetéve, melyben az 
enstatit feltűnő nagy kristályokban ván beágyazva. Az o l i v i n  szürkés
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fehérszinü szegletes szemcsékben lép fel. Az e n s t a t i t  világos szürke 
vagy zöldesszürke szinü s igen szép párhuzamos rostos szerkezetű; 
dichroismusa alig észrevehető; keresztezett nikolok közt ikerlemezes 
szerkezetet mutat s élénk kékes színekben pompázik. A S e r p e n t i n  
hálózat világos sárgás-zöld vagy barnászöld szinü s finom rostos szer
kezetű ; dichroismusa eléggé feltűnő világos-zöld és barnás-zöld közt. 
Itt-ott láthatók még e kőzetekben teljesen isotrop rozsdabarna szinü 
tömegek is.

Olivin-enstatit-diattag kőzetek.

Előjönnek olivin-enstatit kőzetek társaságában K r i v á j a  v ö l g y 
b e n ,  D u b o s t i e a n .  Piszkos zöldesbarna szinü, tömör kőzetek. Sza
bad szemmel egészen zöldesbarna szinü télig serpentinné változott apró 
olivin szemcsék halmazából összetetteknek látszanak. Mikroskop alatt 
az olivin-enstatitokkal megegyező szerkezetet mutatnak t. i. Serpentin 
halókkal körülfogott apró o l i v i n  szemcsék, szürkésfehér e n s t a t i t  és 
apró vörhenyesbarna d i a 11 a g kristály töredékeinek keverékéből, me
lyekhez gyéren jókora nagy egyes S p i n e l l  kristály töredékei járulnak. 
A spinell dohánybarna szinü, fekete opacitos anyag által kitöltött ösze- 
visza menő repedésekkel van ellátva ; hasadásnak és dichroismusnak semmi 
nyoma sem észlelhető rajta s teljesen apolar; apró kristályroncsai 
dúsan vannak opacitos anyag által elboritva.

Biotit-quarz-tr achy tok,

Előjönnek Z e p c e  é s  M a gl  a j k ö z t B o s z na  f o l y ó  b. o l 
d a l á n .  Világosszürke apró szemcsésnek látszó kőzetek. A szürkésfehér 
igen alárendelt alapanyagukból kivehetők: a kölesnyi nagy sárgás
szürke mállott földpátok, ugyanilyen nagy fekete csillogó biotit leme
zek vagy oszlopkák, s gyéren nagyobb quartz szemek. A biotit és a 
földpát^körülbelül egyenlő menyiségben lép fel. HCl-val kissé pezseg
nek. Mikroskop alatt látható, hogy a világos-szürke földpátmikrolit- 
bokban gazdag alapanyag nagyobbrészt globulitszerü szemcsékből s 
üveges hasisból áll. A belőle porphyrosan kivállott ásványok közül 
a f ö l d  p á t  már nagyon mállottnak látszik, sok helyen egyes részei 
rozsdasárga és barna limonit tömegekkel vannak elfödve vagy az egész 
kristály limonit keretbe van foglalva. Keresztezett nikolok közt 
o r t h o k l a s  o k n a k  mutatkoznak csak néhány apróbb p l a g i o k l a s  
jellegével bir, igen sokszor aggregat polarisatiót mutatnak. A b i o t i t  
helyenkint még egészen üde dohánybarna sziníí, különben igen sok-
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szór sötét-rozsdabarna és ehez hasonló fekete opacitdus alaktalan 
anyagba van átváltozva ; ha üde, szép lemezes szerkezetet mutat. Zár
vány gyanánt oszlopos nepheliu kristálykák jönnek elő benne. A göm- 
bölyüdött q u a r t z  szemek igen sok zárványt tartalmaznak, nevezete
sen : szépen kiképződött oszlopos n e p h e l i n  kristálykák at, melyeken 
az go P, mP és a oP alakok tisztán felismerhetők, viztiszta koszú a p a- 
t i t tűket, a b i o t i t b ó 1 és az alapanyagból egyes részleteket.

Zöldkó'nemii biotit quarz-tr achy tok.

Előj önnek az előbbiek szomszédságában Z e p é e  é s  M a g l a j  
k ö z t  Bő s z  n a f o l y ó  b. o l d a l á n .  Aprószemű granitoporphyros 
szövetű kőzetek. Zöldesszürke alapanyagokból szabad szemmel kive
hetők : tejfehér vagy világos testszinű kölesnyi nagy, ritkán nagyobb 
üveges földpátok, zöldesbarna meglehetősen mállott biotit és gyéren 
feltűnő nagy kristályokban a quartz. HCl-val alig észrevehetően pezseg
nek. Mikroskop alatt vizsgálva láthatni, hogy a szürkés alapanyag 
mikrolith, biotit töredékek, magnetit szemcsék s alaktalan hasis keve
rékéből áll, melyből porpbyrosan vannak kiválva : f ö l d  p á t, b i o t i t ,  
q u a r t z  és m a g n e t i t .  A f ö l d p á t o k  igen mállottak szokszor 
szürkésbarna opacittartalmu és rózsdapiros mállási terménynyel vannak 
elborítva — ritkán egészen üdék — ő r t  hók  la 's jellegűek, csak 
néhány kristály metszet p l a g i o k l a s  módjára viselkedik. A b i o t i t  
vagy kékes- vagy sárgás-zöld színű félig chloritos vagy opacitdus 
barna alaktalan anyaggá van átváltozva: legtöbbnél a biotitot jellegző 
diehroismus és a rostos szerkezet még jól látható. Zárvány képen elő
jönnek benne nephelin oszlopkák és apatit tűk. A q u a r t  z legtöbb
ször gömbölyödött, gyéren jól kiképződött kristályokban is látható. Elő
jönnek benne mint zárványok: nephelin oszlopkák, apatit tűk és sok
szor zöldes-sárga oszlopos ép tengelyű kristálykák, melyeken a dichro- 
ismust (veresbarna és világoskék) még igen jól lehet látni. Ezen zár
ványok igen emlékeztetnek a turmalinra.
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Reisenotizen aus dem südlichem Grenzgebirge von Sieben
bürgen.

Von B. von Inkey.

(Vorgetragen in der Fachsitzung der ung. geol. Ges. am 12. Oktober 1881.)

1. Uber das Gestein des Retyezdt.

Für viele Gegenden Siebenbürgens, besonders auch für den schwer 
zugänglichen südlichen Schieferzug ist bislang H a u e r  und S t a e h e ' s 
vortreffliche „Geologie Siebenbürgens“ das wichtigste wenn nicht ein
zige geologische Quellenwerk. Über den Berg Retyezát äussern sich 
die Verfasser auf Seite 233 folgendermassen: „Im centralen Theil 
am Retyezát selbst und im Hintergründe der Vallye Rasza und V.-Lo- 
pusnyk dagegen herrscht ein Gneiss, der in Handstücken ein völlig 
granitisches Aussehen darbietet. Grauer Quarz und gelblicher Feldspatli 
bilden eine sehr feste, dichte Masse, in der braune Glimmerblättchen 
eingestreut erscheinen. Im  G r o s s e n  z e i g t  a b e r  a u c h  d i e s e s  
G e s t e i n  S c h i c h t u n g  und ist daher dem G n e i s s  beizu
zählen.“

Ich hatte Gelegenheit im Laufe dieses Sommers tief in die wilde 
Alpenwelt dieses schönen Gebirgszuges einzudringen und das eigentli
che Massif des Retyezát zu durchstreifen. Von Malomviz ausgehend 
zog ich dem Klopotiva-Bache (Apa mare) entlang aufwärts bis zur 
Gurazlatye und nachdem ich auf diese Weise den Gebirgsstock im 
grossen Bogen umgangen hatte, erhob ich mich auf den Rücken des
selben und gelangte über die Bergweide Aragyes zum Zenoga-Teich, 
am anderen Morgen aber bis auf den Gipfel des Retyezát, von wo ich 
dann über Valea reaszka in das Thal des Malomvizer Baches und so 
nach dem Ausgangspunkt meiner Fahrt gelangte.

Was ich unterwegs von der geologischen Beschaffenheit des 
durchwanderten Gebietes beobachten konnte, stimmt bis auf den spä
ter zu berührenden Punkt, mit der oben angeführten Stelle gut 
überein.

Überall fand ich in den Thälern Gneiss, zuweilen Glimmerschiefer, 
seltener chloritische Schiefer, während der mittlere Theil dos Gebirgs-
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Stockes von einem rein körnigen, granitartigem Gesteiu eingenommen 
wird. Ein mitgebrachtes Handstiick zeigt makroskopisch die oben er
wähnte Beschaffenheit, nur ist der Feldspath grösstentheils rein weiss, 
mit glänzenden Spaltungsflächen, der Glimmer zeigt oft grünliche Fär
bung. Im Dünnschliffe erscheint der Feldspath durchswegs wolkig 
getrübt, mit schwachen Polarisationsfarben ; einzelne Individuen zeigen 
eine Andeutung von Zwillingsstreifung ; in der Sammlung der Klausen
burger Universität erblickte ich in einem von Dr. Primics hergestellten 
Schliff, die auffallende Gitterzeichnung des Mikroklin. Der Quarz ent
hält längliche Krystallmikrolithen nnd Gasblasen, aber keine Flüssig
keitseinschlüsse.

Von rein petrographischem Standpunkt aus müsste daher das 
Retyezátgestein unbedingt als Granit bezeichnet werden und dem 
citirtem Satze nach wird es auch nur desshalb zum Gneiss gestellt, 
weil es im Grossen Schichtung zeigen soll. Ich muss gestehen, dass es 
mir nicht gelang, so weit ich auch das berührte Gebiet durchstreifte, 
Spuren dieser Schichtung zu erblicken, wohl aber erkannte ich jene 
massigen, meist parallelepipedischen Absonderungsformen, die den kry- 
stallinischen Massengesteinen, besonders dem Granit überall eigenthümlich 
sind. Es giebt Gegenden, z. B. die von Nagyág, wo die Absonderung 
des Trachytes sich weit mehr der wahren Schichtungserscheinung 
nähert, als hier die Formen dieses sogenannten Gneisses.

Meiner Ansicht nach müsste man also sowohl vom petrographi- 
sehen als auch vom geologischem Standpunkt aus zuerkenneu, dass 
d e r  G i p f e l  d e s  R e t y e z á t  u n d  d e s s e n  U m g e b u n g  n i c h t  
a u s  G n e i s s ,  s o n d e r n  a u s  G r a n i t  b e s t e h e .

Ich darf hierbei allerdings nicht mit Stillschweigen übergehen, 
dass ich auf dem Wege vom Zenogateiche zum Retyezát, in der Nähe 
des Nyegru genannten Teiches an einigen Punkten ein graues, dicht 
aussehendes Schiefergestein antraf, das sich mir wie eine schmale 
schichtenartige Einlagerung im Granit darstellte. Ferner ist es auch 
gewiss, dass das Retyezátgestein auf dem Abhange gegen Valea re- 
aszka allmählig schiefriges Gefüge annimmt, also wirklich in Gneiss 
übergeht.

Es steht mir daher fern, dem Granite des Retyezát rein plutoni- 
schen oder gar eruptiven Ursprung zuzumessen und es von der allge
meinen Schieferformation des Gebirges genetisch trennen zu wollen. 
Ich halte vielmehr dafür, dass derartige, aus krystallinisehen Schiefern 
hervorragende Granitstöcke (ein anderes Beispiel wäre z. B. der Stock 
der Hohen Tátra) von den umgebenden Gneissen und Schiefern weder 
der Zeit, noch der Art ihrer Entstehung nach so scharf zu sondern wä-
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ren, als es die ältere Anschauung- that und die Praxis der geologischen 
Aufnahmen noch immer thut. Ist es doch wahrscheinlich dass der sogen. 
Metamorphismus, jener Tiefenvorgang, duch welchen das Material 
unserer Sedimente au Gneiss, Glimmerschiefer u. s. w. umgewandelt 
wird, nicht dem Wesen nach, sondern nur im Grade der Intensität und 
in der Modification gewisser Nebenumstände sich von jenen Processen 
unterscheidet, deren Endresultat die Hervorbringung echt vulkanischer 
Gesteine ist; die Granitbildung aber dürfte in dieser Stufenleiter den 
mittleren Platz einnehmen. Freilich ist die endgiltige Entscheidung die
ser genetischen Fragen noch lange nicht Eigenthum der Wissenschaft; 
um so wichtiger scheint es aber die Benennung geologischer Gegen
stände von dem Einflüsse der Hypothesen und persönlicher Ansichten 
unabhängig zu machen. Bei den Gesteinen ist dies nur durch strenges 
Festhalten an einer rein petrographischen Nomenclatur möglich. Be
zeichnen wir also mit dem Namen Granit ein rein körniges Gemenge 
von Quarz, Feldspath und Glimmer, so liegt das Unterscheidungsmerk
mal zwischen diesem Gesteine nnd dem aus den gleichen Mineral
elementen bestehenden Gneiss gewiss mehr in der Struetur, im Gegen
sätze zwischen körniger und schiefriger Anordnung, als in dem tekto
nischen Verhalten der ganzen Massen, im Vorhandensein von unregel- 
mäsigen oder von parallel laufenden Absonderungsflächen. Nun ist es 
aber bekanntlich rein uur das letztere Merkmal, welches zur Aufstellung 
des Begriffes G r a n i t g n e i s s ,  als einer Varietät der krystallinischen 
Schiefer, geführt hat, ein Wort, welches einen Widerspruch in sich 
birgt und am besten durch den Ausdruck „geschichteter Granit“ zu 
ersetzen wäre, wenn man sich nur bei der Benennung von Gesteinen 
jedes Hintergedankens an die Entstehungsweise, die wir ja doch nicht 
wissen, enthalten wollte.

2. Der Paring.

Als Nachbar und Bivale des Betyezät erhebt sich das P a r i n  g- 
g e b i r g e  im Süden des Zsilthales; sein höchster Gipfel, der selbst den 
Retyezät überragende V u r f u  M a n d r i  bildet einen mächtigen Grenz
stein unseres Landes, von dessen Gipfel aus der Blick gegen Nord 
die bunte Gebirgswelt Süd-Siebenbürgens umspannt, gegen Süden aber 
weit in das Flachland der rumänischen Donauniederung schweift.

Der Name Paring ist auf der Generalstabs-Karte nicht dem Haupt
rücken des Grenzgebirges, sondern einem Zweige desselben beigelegt, 
der sich eben bei dem Knotenpunkte des V.-Mandri abtrennt und in 
nordöstlicher Richtung verlaufend bei Petrozseny endet. Die hervorra
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genden Spitzen dieses abgezweigten Gebirgszuges sind: Yurvu Mandri 
(2520 M-b ein unbenannter Tüpfel (Rosia"?) (2444 M ) Carjia (2407 
M.), Parengu (2076 M.).

Ich erstieg den Gebirgsstock des Taring von der Ostseite, d. h. 
vom Quellgebiet der Zsijetz aus, wobei das letzte Stück Weges zu 
einer recht beschwerlichen Kletterpartie über steile Felswände wurde. 
Den Abstieg nahm ich hingegen dem Bergrücken entlang, so dass ich 
das Thal der Zsijetz beim Orte gleichen Namens erreichte.

Was sich bei dieser eintägigen Wanderung vom geologiseheu 
Bau des Gebirges beobachten liess, verrieth eben keine grosse Man
nigfaltigkeit des Gesteinmateriales. Am wechselvollsten zeigen zieh 
die Aufschlüsse unten im engen Theile de Zsijetzthales : da wechseln 
Glimmerschiefer, Gneiss und Chloritschiefer mit Serpentin, körnigen 
Kalkstein und graphitischen Schiefern, etwa in derselben Weise, die 
man im berühmten Durchbruche der vereinigten Zsil jetzt um so be
quemer studiren kann, als die im Bau schon weit vorgeschrittene 
Fahrstrasse treffliche Aufschlüsse bietet. Im höheren Theile des von 
mir begangenem Gebirges bis hinauf zum Gipfel fand ich fast aus- 
schlisslich nur jene harten grünen Schiefer, die man nach ihrer über
wiegenden Ausbildungsweise unter dem Namen Chloritschiefer zusammen
fassen kann, obwohl einzelne Partien, die deutlich Feldspath und 
Amphibol erkennen lassen, als Hornblende Gneiss bezeichnet werden 
müssen.

Nach Obigem wäre nun in der ,,Geologie Sibenbürgens“ p. 235. 
der folgende Satz richtig zu stellen: „die höchste Masse des Paring 
[besteht] aus demselben granitartigen Gneiss, der den obersten Theil des 
Retyezätgebirges bildet.“

Wer gewohnt ist in den Reliefformen der Gebirge die Spuren der 
ununterbrochen wirkenden geologischen Agentien aufzusuchen, dem 
wird die eigenthümliche Gestaltung der oberem Partie des Paring - 
gebirges sofort in’s Auge fällen, selbst wenn er sie nur in so guter 
graphischer Darstellung beachtet, wie sie die Generalstabskarte bietet. 
Wenn wir vom Kno enpunkte des V.-Mandri in nordwestlicher Richtung 
gegen die Carjia den schmalen Kamm entlang gehen, ist das Bild, das 
sich uns zu beiden Seiten des Weges darbietet, ein sehr verschie
denes : links, gegen SW, senkt sich der kahle Abhang eintönig zu 
Thal von zahlreichen, fast paralellen Furchen durchschnitten, wie sie 
eben die Erosion der Oberfläche nothwendighervorrufen muss; rechter 
Hand hingegen eröffnen sieh schwindelnde Abgründe, ein Reihe wilder, 
von fast senkrechten Mauern umgebener Felsenkessel, auf deren Grund 
zwischen angehäuften Schuttmasseu kleine grüne Meeraugen glänzen.

14Völdt. Közi. IX . évi.
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Dies ist das Quellgebiet der Zsijetz, die Rosia (Rosiile) und Zenoga 
Slaveiului, der Aufenthaltsort zahlreicher Gemsen und Lämmergeier.

Worin soll man nun die Ursache dieser auffallenden Verschieden
heit suchen ? Der Schichtenbau, wie er sich auf den kahlen Höhen dem 
Auge darbietet, gieht keine genügende Antwort auf diese F rage; denn 
wir sehen hier die Schichten des erwähnten harten Chloritschiefers in 
nahezu horizontaler Lage oder mit geringer Neigung nach S. und SW. 
liegen. Indessen bemerken wir hier oben bald noch eine Nebenerschei
nung, die, wenn sie auch zu keiner Erklärung der besagten Reliefbildung 
führt, doch die Art und Weise des Vorganges klarer macht. Wir 
erblicken nämlich hier auf dem Grat des Gebirges zu mehreren Malen 
lange Gräben, die mit der Kante des Abrandes zu unserer Rechten 
parallel laufen, jedoch nicht in diese münden, überhaupt keine Mün
dung haben, so dass Schnee und Wasser sich darin ansammeln. Ihr 
Verlauf und ihre Abflusslosigkeit beweist, dass sie nicht das Product 
der Auswaschung sein können, vielmehr erinnern sie an jene langen 
Spalten, die sich im weichen Erdreich unterwaschener Flussufer zu bil
den pflegen und das Losreissen neuer Ufertheile einleiten.

In der That scheint es das natürlichste anzunehmen; dass diese 
Gräben das Ausgehende tief hinabsetzender Gesteinsspalten sein, die, 
was immer auch ihr Entstehungsgrund sein mag, jedenfalls einen baldi
gen Einsturz der senkrechten Felswand voraussehen lassen. Es ist zu 
bemerken, dass jene Gräben immer nur die steilen, fast senkrechten 
Kesselwände begleiten und zwar oft nur in einer Entfernung von 1—2 
Klaftern, dass sie hingegen dort, wo die zwieschen den einzelnen Kes
seln vorspringenden Scheidemauern sich vom Gebirgsgrat abzweigen, 
ihren Lauf unterbrechen. So scheint es also als ob die Erweiterung 
und das tiefere Einschneiden jener Felsenkessel gleichsam sprung
weise vor sich gehe, besser gesagt: der Paringrücken wird von der 
Sudwestseite her nur auf gewöhnliche Art, durch fast unmerkliche 
Erosion, von Nordost her aber durch zeitweilige bedeutende Bergstürze 
angegriffen. Damit wäre freilich nur der Verlauf dieser Bidungsweise 
geschildert, nicht aber ihre Grundursache angegeben; um letzteres wa
gen zu dürfen, müsste erst die Zuzammensetzung und Tektonik des 
Paringgebirges durch eingehendes Studium und detaillirte Aufnahme 
klargestellt sein.
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Zur petrographischen Kenntniss von Bosnien.
Von Dr. G. Primies aus Klausenbm-g.

(Vorgetragen am 9. Nov. 1881 in der Fachsitzung der ung. geologischen Gesellschaft.)

Dr. Franz Herbich, der sich vor Kurzem im Aufträge der Regie
rung längere Zeit hindurch dem Studium der bergbaulichen Verhält
nisse von Bosnien und Herzegovina liingegeben hat, brachte von dort 
nebst Mineral- und Erzstufen auch zahlreiche Gesteinsproben für die 
Sammlung des siebenbürgischen Museum mit und überliess mir die pe- 
trographische Untersuchung der letzteren.

Die geologischen und hiermit auch die petrographischen Verhält
nisse der genannten Länder finden wir in einem neueren Werke*) der 
Wiener Reichs-Geologen ausführlich dargelegt, meine folgenden Unter
suchungen, die sich nur auf Gesteine von bisher unbekannten Fundor
ten beziehen, mögen als ein Beitrag zum petrographischem Theile des 
bezeichneten Werkes angesehen werden.

Folgende Gesteinsarten wurden von mir untersucht :

Amphib olschiefer.

Im K r i v a j a - T h a l  bei  D u b o s t i e a .  Es sind hier zwei we
sentlich verschiedene Varietäten zu unterscheiden :

1. D i o r i t a r t i g e  A k t i n o l i t h s c h i f e r .  Grünlichbraune, ganz 
frische Gesteine mit undeutlicher Schieferstrüctur, wodurch sie sich 
einigermassen den Amphiboliten nähern. Mit freiem Auge erkennt man 
darin dunkelgrüne, theilwess durchsichtige Aktinolithfasern und dazwi
schen spar-am kleine Feldspathpartikel. Unter dem Mikroscope zeigen 
sie ein Gewirr von Amphibol-Krystallen mit wenig Magnetit untermischt 
nnd von einer klein-krystallinisch entwickelten Feldspathmasse wie 
durch einen Kitt verbunden. Der blaugrüne Amphibol tritt in langen 
Säulenkrystallen auf, meist mit abgebrochenen Endflächen, nur selten 
lassen sich die Flächen m P und o P erkennen, sein Dichroismus ist 
ziemlich bedeutend und zwar zwischen grünlichgelb und blaugrün 
schwankend ohne Lichtabsorbtion. Die kleinen FeldspatkkÖrner sind 
zum Theil gauz wasserhell, zum anderen Theil trübe; erstere sind

’) Dr. Mojsisovics, Dr. Tietze uud Dr. Bittuer: Grnndlinien der Geologie von 
Bosuien-Herzegvoina, Wien 1880.

14*



Plagioklase, die letzteren zeigen Aggregatpolarisation und sind höchst 
wahrscheinlich Orthoklase. Quarz scheint gänzlich zu fehlen. Die Ge
steine unterscheiden sich also von den quarzfreien Dioriten nur durch 
die etwas schiefrige Struetur und das untergeordnete Auftreten von 
Feldspath.

2. G r a n a t t ü h r e n d e  A m p h i b o l s c h i e f e r .  Dunkelbraune, 
glänzende, den massigen Amphiboliten nahestehende Gesteine. Sie be
stehen aus einem Haufwerk schwarzer glänzender meist lamellarer 
Amphi bolkrystalle mit eingestreuten röthlichen, durchscheinenden Gra
natkörnern von Pfefferkorngrösse und darüber. Das Mikroscop lässt 
diese Zusammensetzung noch deutlicher erkennen; die Amphibole er- 
scheinenen im Dünnschliffe rostbraun oder licht gelbgrau und es scheint, 
dass mit diesem Farbenunterschied auch ein verschiedenes optisches 
Verhalten verbunden sei, da die lichtgelben Individuen einen starken 
Dichroismus mit vollkommener Lichtabsorbtion zeigen, während diese, 
für den Amphibol sonst charakteristische Eigenschaft den rostbraunen 
Individuen ganz fehlt oder nur in schwachem Grade eigen ist. Die Am
phibolkörner bilden keine ausgebildeten Krystalle, sondern vielfach ver
wobene Lamellen mit charakteristischer Spaltung und gebrochenen End
flächen, das Ganze mit etwas Kieselsäure durchtränkt. Der Quarz ist 
wasserhell, enthält aber häufig staubartige Einschlüsse und zeigt oft 
parallele Risse, die an Spaltungsflächen mahnen und häutig mit ande
ren gekreuzt, rhomboederartige Formen bedingen. Die Granaten sind 
noch ganz frisch, licht fleischfarbig, bisweilen fast farblos, zwischen 
gekreuzten Nicols zeigen sie das Verhalten isotroper Körper, enthalten 
aber zahlreiche oft, ziemlich grosse Einschlüsse anisotroper Körper, die 
sich als grünlichgraue, oft gut entwickelte Krystalle oder als gerundete 
Körner praesentiren ; die Mehrzahl dieser Einschlüsse lassen sich als 
Nephelin erkenen, einige erinnern hingegen an Amphibol. Die grösseren 
der Nephelineinschlüsse enthalten wieder dünne, fadenförmige braune 
Gebilde. Nebst diesen Einschlüssen sieht man im Granat häufig rost
braune durchsichtige hexaederförmige Einschlüsse, deren Kleinheit jede 
Bestimmung unmöglich macht. In den unregelmässigen Sprüngen des 
Granates treten kleine globulitähnliche, an Aphibol mahnende Gebilde 
auf, ferner Ferrite, die oft Fischzähnen oder Schneeflocken vergleich
bare Gestalten annehmen.

Olivingabbro.

Im K r i v a j a - T h a l  in der Gegend von D u b o s t i c a .  Es sind 
gross- bis kleinkörnige, granitische Gesteine. Die mit freiem Auge er
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kennbaren Restandtheile sind : grauer, etwas durchscheinender oft ge
streifter F e l d s p a t h  und dunkelbrauner eisenreicher Olivin. Im 
Gemenge dieser beiden Mineralien treten einzelne, auflallend grosse 
Krystalle von Diallagen auf. In den meisten Fällen sind Feldspath und 
Olivin ziemlich in gleicher Menge vorhanden, io den grosskörnigen 
Exemplaren jedoch ist der Feldspath, in den feinkörnigen hinwieder 
der Olivin überwiegend. Unter dem Mikroscop erblickt man ausserdem 
noch Hypersthen, Magnetit, Serpentin und Opacit. — Der Feldspath 
zeigt sich in den meisten Fallen schon stark verwittert; in ein und 
demselben Dünnschliffe kann man nach dem Grade der Verwitterung und 
der Grösse zweierlei Feldspäthe unterscheiden : die" grösseren und fri
scheren Körner sind Plagioklase die fast immer Zwillingsstreifung zei
gen, — die stark verwitterten, meist nur als Krystalltriimmer auftre
tenden zeigen hingegen Aggregatpolarisation und den Charakter des 
Orthoklases. Ersterer Feldspath ist stets überwiegend vorhanden.

Der O l i v i n  bildet kleinere und grössere, fast wasserhelle, eckige 
Körnergruppen, an denen man niemals eine der Krystallform entspre
chende Umgränzung erkennen kann. Die einzelnen Körner siud von 
einander durch eine mit Opacit erfüllte gelbbraune, blaugrüne oder 
braune Serpentinmasse getrennt. Dass die einzelnen Theile dieser Oli- 
viugruppen Bruchstücke ursprünglich zusammenhängender aber später 
getrenn er Krystallindividuen seien, geht daraus hervor, dass sie sich 
im polarisirten Lichte stets gruppenweise gleich verhalten ; es ist da
her auch unzweifelhaft, dass die zwischen den Körnern eingedrungenen 
anisotropen und istropen Gebilde Verwitterungsproducte des Olivines 
seien.

D i a 11 a g tritt meistens in Bruchstücken stellenweise augehäuft, 
gewöhnlich in Gesellschaft von Olivin und Hypersthen auf. Die Farbe 
ist ein in’s Gelbliche neigende grünlichgraue; der Dichroismus ist auf
fallend, zwischen blass-fleischfarben und grünlichgelb, ohne Absorbtion; 
einzelne Partien sind in chloritartige oder in lichtgraue Massen umge
wandelt, welche Aggregatpolarisation besitzen. Der Dünnschliff eines 
Diallagkrystalles von Haselnussgrösse erscheint dem freien Auge licht
grau bis fleischfarbig, es kommen aber darin Partien von grüngelber, 
rostbrauner und schmutzig brauner Farbe, ferner andere Opacitreiche, 
feinfaserige grauliche Theile vor; gegen den Band treten noch blau
grüne und grünlich braune feingespaltene Mineralgebilde auf. Alle diese 
können nur verschiedene Umwaudlungsproducte des Dialing sein. Der 
H y p e r s t h e n  kommt meistens in kleinen Krystalltrümmern, selten als 
ziemlich gut ausgebildeter Krystall vor. Seine Farbe ist tabakbraun, 
sein Dichroismus ziemlich stark, ohne Absorbtion. Tu grösseren Indivi
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duen unterscheidet man ebenso wie beim Diallag verschieden gefärbte 
Umwandlungsstadien. Zerstreut kommen im Gestein grössere Magnetite 
und Opacit-Gruppen vor.

Olivin-Enstatit- Gesteine.

K r i v a j a - T h a l ,  b e i  D u b o s t i c a .  Grünlich dunkelbraune halb 
serpentinisirte Gesteine. Sie bestehen aus schmutzig grünlichbraunen 
zersetzten Olivinkörnern, zwischen denen grüngraue und braune, perl
oder seidenglänzende, lamellar-faserige Enstatitkörner von Erbsengrösse 
ziemlich häufig ausgeschieden siud. Unter dem Mikroscop lassen die 
Olivinkörner eine Umrandung von opacitreichen Serpentin erkennen; 
der O l i v e n  zeigt sich da als grauweisse eckige Körner. Der Ens t a -  
t i t erscheint hellgrau oder grünlichgrau, mit sohöner parallelfaseriger 
Struetur, zwischen gekreuzten Nikols lässt er Zwillingslamellen erkennen 
und polarisirt mit lebhaft blauer Farbe. Das S e r p e n t i  n-Netz ist hell 
gelblichgrün oder braun-grün, mit feinkörniger Textur und auffallendem 
Dichroismns. Stellenwe se findet man im Gesteine ganz isotrope rost
braune Massen.

Olioin- Enstatit-Dialia ()- Gesteine.

In Gesellschaft der Obigen im Krivaja-Thale, bei Dubostica. 
Schmutzig grünbrauue dichte Gesteine. Dem freien Auge erscheinen sie 
als aus grünbraunen halb serpentinisirten Olivinkörnern bestehend. 
Unter dem Mikroscop zeigen sie eine ähnliche Struetur, wie sie oben 
von dem Olivin-Enstatit-Gestein beschrieben worden i s t ; nämlich ein 
körniges Gemenge von kleinen Olivinkörneru, die von Serpentinmasse 
netzartig umsponnen sind, von grauweissen Enstatit und kleinen Bruch
stücken von röthlichbraunen Diallag, stellenweise mit ziemlich grossen 
Spinell-Krys fallen.

Biotit- Quarz-Trachyte.

Vorkommen: zwischen Zepce und Maglaj am linken Ufer der 
Bosna. Es sind dies lichtgraue feinkörnige Gesteine. In einer grau
weissen Grundmasse sind eingebettet: gelblichgraue Feldspathkörner 
von Hirsekorngrösse, schwarze glänzende Biotittäfelchen und Säulen und 
sparsam grössere Quarzkrystalle. Biotit und Feldspath ziemlich in gleicher 
Menge. Mit Salzsäure braust das Gestein ein wenig. Unter dem Mikro
scop erscheint die Grundmasse als Giasbasis mit Globulitkörnern und
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zahlreichen hellgrauen Feldspath-Mikrolithen. Die ausgeschiedenen 
makroscopischen Feldspäthe sind bereits stark zersetzt und mit brauner 
Limonitmasse gemengt; sie erweisen sich grösstentheils als Orthoklas, 
nur einige kleinere sind Plagioklase; sehr häutig zeigen sie Aggregat- 
Polarisation. Der G l i m m e r  ist stellenweise noch ganz irisch, von 
tabakbrauner Farbe, häufig aber mit rostbraunen oder schwarzen opacit- 
artigen Zersetzungsproducten erfüllt. Es enthält als Einschluss kleine 
Nephelin-Säulen. Die gerundeten Quarzkörner enthalten zahlreiche Ein
schlüsse: gut entwickelte Nephelin-Säulen mit erkennbaren oo P, m P  
und o P Flächen, wasserhelle lange Apatit-Nadeln und Theile von Glim
mer und der Grundmasse.

Grünsteinartiger Biotit- Quarz-Trachyt.

Vorkommen : wie oben. Feinkörnige, granito-porphyrische Gesteine. 
In einer grüngrauen Grundmasse erkennt man milchweissen oder hell 
fleischfarbigen glasigen Fel spath, grünhraunen zersetzten Biotit und 
seltener Quarz in auffallend grossen Krystallen. Mit Säure braust das 
Gestein kaum merklich Unter dem Mikroscop die Grundmasse besteht 
aus Mikrolithen, Biotitfetzen und Magnetitkörnern in einer formlosen 
Basis: darin porphyrisch au-geschieden : Feldspa h, Biotit, Quarz und 
Magnetit. Die meist stark zersetzten Feldspäihe verhalten sieh giössten- 
theils wie O r t h o k l a s ,  selten w e  P l a g i o k l a s .  Der G l i m m e r  ist 
theil in blau- bis gelb-grüne chloriiische theils in opaci reic e braune 
Massen umgewandelt, bei den meisten Biori en kann man die charak 
teristische Blätterstrnctur und den starken Dichroi mus noch gut erken
nen. Als Einschlüsse enthält der Glimmer Nephelinsäulen und Apatit- 
Nadeln. Der Qua r z  ist meist in gerundeten Körnern, selten in wohl- 
ausgebildeten Krystal en vorhanden; einschlussweise kommen darin v >r : 
Nephelinsäulen, Apatitnadeln und häufig grünlichgelbe säule -artige 
Kristalle, mit gut erkennbarem Dichroismus (rothbraun und hellblau), 
die au Turmalin erinnern.
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Die geologischen Verhältnisse des Lokva-Gebirges.
V on Julius Halaváts.

Im Sommer des verflossenen Jahres (1880) vollzog ich die geo
logische Aufnahme des längs der unteren Donau sich erstreckenden 
Lókva-Gebirges.

Dieses Gebirge ist der Vorläufer des Banater Gebirgszuges, und 
erstreckt sich auf das Gebiet zwischen Moldova, Szászkabánya und Bá- 
ziás. Die höchsten Spitzen desselben überragen kaum die Höhe von 
600 M. über dem Meeres-Niveau. Die dortigen Einwohner bezeichnen 
zwar nur jenen Theil unseres Gebirges mit diesem Namen, durch wel
chen der Weg zwischen Belobreszka und Kusics nach Weisskirchen 
führt, und neben welchen Weg die dachlosen Pannen eines den Namen 
Lokva führenden Ordonanz-Postens liegen, nichtsdestoweniger glaube 
ich keinen Fehler zu begehen, indem ich in Anbetracht dessen, dass 
die meisten Karten diesen Namen auf das ganze fragliche Vorgebirge 
ausdehnen, dieses durch geologisch zusammengehörige natürliche Gren
zen abgeschnittene Gebiet mit diesem Namen bezeichne.

Die östliche Grenze meines Aufnahmsgebietes bildet das dort auf
tretende mesozoische Sediment, welches am Fusse des Vretjnik Berges 
südlich von Neu-Moldova hervortritt und den Ivraku Mészáros umgehend, 
am Ende des östlichen Zweiges von Neu-Moldova durch dieses Thal 
setzt und den Gaura Lupilor ebenfalls umgehend, mit einer jähen Bie
gung sich in jenes Thal hinablässt, in welchem die Strasse von Mol
dova nach Szászkabánya führt. Von diesem Punkte verfolgt es die Hieb 
tung dieses Thaies, beziehungsAveise die Strasse bis Faca Radimna und 
erstreckt sich in einer nahezu geraden Linie bis zum nordöstl. Ende 
von Szászkabánya, überlässt theilweise den Berg zwischen Szászka
bánya und Román-Szúszka deu krystalliuischen Schiefern und verschwin
det endlich im westlichen Theile des genannten Berges, im Nera-Thale.

Das fragliche Aufnahmsgebiet wird nördlich von der Nera, dem 
grössten Flusse des Krassó-Szörényer Komitates begrenzt. Dieselbe bahnte 
sich ihren Weg zwischen Román-Szászka und Kusics durch die krys- 
tallinischen Schiefer; über Kusics setzt sie jedoch ihren Weg in glei
cher Richtung auf einem Inundations-Gebiet von beträchtlicher Breite 
fort bis Szokolovác, wo sie plötzlich eine südliche Richtung annimmt und 
sich in die Donau ergiesst, um mit derselben die westliche Grenze zu 
bilden.

MAGVA! I
TUDOMÁNYIT' AKADÉMIA

I KÖNYVI Ak A
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Im Süden wird dieses Gebirge von der Donau begrenzt, welche 
liier zugleich die Reichsgrenze bildet.

Der nördliche Abhang der die Spitzen Gyalu Tirbului (635 M.), 
Kraku Turkului (504- M.), Lissa Pojana (569 M ), Antinja Livada 
(508 M.) und Vragolja (446 M.) berührenden Wasserscheide sendet ihre 
Gewässer in die Nera, der südliche Abhang dagegen in die Donau.

Das Lökva-Gebirge verdankt sein Entstehen einer nordwestlichen 
einseitigen Hebung, welche in all’ ihren teutonischen Verhältnissen Aus
druck tindet. Das allgemeine Streichen der die Hauptmasse des Ge
birges bildenden krystallinischen Schiefer entspricht — abgesehen von 
einzelnen kleineren Falten — jener Voraussetzung und hat eine SW— 
NO-liche Richtung. An dem aut die mit X̂ 4VI- bezeichnete General-. 
stabs-Karte entfallenden Theile des Gebirges lässt sich jenes Merkmal 
besonders deutlich beobachten. Hier erhebt sich plötzlich aus dem Do- 
nau-Thale der südliche Abhang, während der nördliche sich in das 
Nera-Thal nach und nach hinablässt und das hier auftretende Sediment 
bedeckt diesen Abhang, indem es sich dem allgemeinen Streichen ent
sprechend, gegen Zlatica allmählig verschmälert.

Den Hauptkern unseres Gebirges bilden die krystallinischen Schie
fer, während in den unteren Partien des Szokolovac-Zlaticaer Theiles 
sowohl des südlichen, als auch des nördlichen Abhanges neogene, vor
wiegend aber diluviale Bildungen zu Tage treten, die eine bedeutende 
Höhe erreichen und selbst in der Umgegend von Báziás, wo die Donau 
den westlichen Scheitel unseres Gebirges, nämlich den auf serbischem 
Ufer liegenden Rama-Berg abschneidet, in einzelnen isolirteu Schollen die 
krystallinischen Schiefer bedecken und zwischen den auf den beiden 
Abhängen auftretenden Diluvial-Ablagerungen zur Verbindung dienen.

Bevor ich jedoch auf eine kurze Schilderung dieser Bildungen 
überginge, finde ich es für nöthig, der hier durch Foetterle im Jahre 
1870. bewirkten Übersichts-Aufnahmen Erwähnung zu thun. Derselbe 
gab über seine daselbst angestellten Beobachtungen eine kurzgefasste 
Beschreibung in den „Verhandlungen der k. k. geol. R.-Austalt.“ Jg. 
1870 Ausser diesen sind mir in der Literatur keine unser Gebirge 
betreffenden Daten bekannt. Behufs leichter Orientirung gebe ich hier 
auf Grund meiner eigenen Aufnahmen entworfenes Bild der geologischen 
Verhältnisse des fraglichen Gebirges. Die einzelnen Glieder sind fol
gende :

K ry  s t a l l  i n i s  c he  S c h i e f e r .  Die Hauptmasse des Gebirges 
besteht, wie bereits erwähnt, aus krystallinischen Schiefern und hier be
obachtete ich das abwechselnde Vorkommen von Glimmerschiefer, Chlo
ritschiefer, Gneiss, Amphi bolgneiss und Phyllit.
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Der Glimmerschiefer besteht aus weissem Glimmer und Quarz. 
Das Verbältniss dieser Gemengtheile ist äusserst verschieden. Meistens 
ist Glimmer vorwiegend und enthält nördlich von Romär-Pozsezsena 
winzige Granat-Körnchen, ln der Umgegend von Macsevics fand ich 
jedoch auch eine Varietät, in welcher Quarz die Hauptrolle spielt und 
der Glimmer nur in einer sehr untergeordneten Quantität zur Bildung 
das Gesteines beiträgt.

An mehreren Orten übernimmt der grüne Chlorit die Rolle der 
Gesteinbildung und der hiedurch entstandene Chloritschiefer spielt eine 
bedeutende Rolle in der Schichtenreihe. In diesem Gesteine ist Chlorit 
vorherrschend und führt in der Umgegend von Báziás grössere, meistens 
schon in Brauneisen übergangene Pyrit-Hexaeder.

Während in den unteren Partien der ziemlich mächtigen krystalli- 
nischen Schiefer nur Glimmer- und Chloritschiefer zu treffen sind, kommt 
in den höheren Schichten auch schon Gneiss, obzwar sehr untergeord
net, vor. Nördlich von Radimna fand ich Gneiss, dessen Glimmer sowie 
der in grösseren Krystallen sichtbare Feldspath von weisser Färbung 
ist, während bei Naidas Gneiss-Schichten Vorkommen, die rothen Feld
spath enthalten und ärmer an Glimmer sind. Dieser Gneiss besitzt eine 
granitische Struktur. Östlich von Zlatica enthält der Gneiss in grösserer 
Quantität Amphibol.

ln der Gegend von Belobreszka und längs der Lökvaer Strasse 
findet man graphitische, schieferige Phyllite eingelagert.

Die aus diesen krystallinischen Schiefern bestehende Bildung fällt 
im Durchschnitt nordwestlich (20—22 H.) mit 25—35 Grad ein.

N e o g e n e  F o r m a t i o n .  P o n t i s c h e  St u f e .  Am Fusse des 
nördlichen Abhanges des Lökva, östlich von Langenfeld fand ich in der 
Sohle eines unmittelbar unter dem Dorfe laufenden Grabens eine bläu
liche Thonschichte, auf der das am Rande des Grabens sichtbare dilu
viale Sediment lagert. Diese Schichte enthielt in grösserer Anzahl 
Thierreste, unter denen folgende sich befinden:

Congeria cf. Partschi Czjzek1)
Cardium nov. form, (aus der Gruppe des C.-Suessi Barb.)

„ sp. (Fragment).
Limneus sp.

und daher betreffs des Ahers unzweideutige Belege liefern.
Di l u v i u m.  Ebenfalls in dem Langenfelder Graben ist auf der 

erwähnten Thonschicht Schotter gelagert, welchen ich wegen sein :s en
gen Zusammenhanges mit dem über ihm befindlichen Löss, zum Dilu

1) Dieselbe Form, welche Dr. Karl Hofmann aus der Umgegend von Zilah 
erwähnt (Földtani Közlöny. 1879. Bd. IX., p. 277.)
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vium zähle. Der Schotter selbst stammt aus dem benachbarten Gebirge, 
besteht aus abgerundeten Stücken der dort vorkommenden krystallini- 
schen Schieier und führt freie Goldkörner. Einstens haben hier Zigeuner 
Gold gewaschen und waren deshalb vom Militär-Dienst enthoben, spä
ter wurde durch die Militär-Verwaltung der Militär-Grenze dieses Privi
legium aufgehoben und seitdem wird auch das Goldwäschen nicht mehr 
betrieben.

Gleiches Alter mit diesem Schotter besitzt am Fusse des südli
chen Abhanges der im Donau-Thale zwischen Moldova und Kadimna 
niedere Hügel bildende gelbe Sand, in welchem bei Román-Pozsesena 
Einlagerungen von grobem krystallinischen Schiefer-Schotter zu sehen 
sind und welcher — wie ich mich bei Suka überzeugte — ebenso 
mit dem über ihm lagernden Löss durch allmähliche Übergänge in 
ebenso enger Verbindung steht, wie der Schotter des nördlichen Abhan
ges. Der auf der westlichen Seite der Insel Moldova, neben dem den 
Namen „Anhöhe“ führenden Wachpostens aus dem Alluvium herausra
gende Hügel ist ein losgerisseuer Theil jener Bildung.

Auf dem Schotter, beziehungsweise dem Sand, welcher die unte
ren Glieder des Diluviums bildet, ist auf beiden Abhängen Löss gela
gert. Löss f <nd ich zuert bei Szcrb-Pozsesena. Derselbe bedeckt in 
einem ununterbrochenen Zuge und bedeutender Mächtigkeit den südli
chen Abhang. Darunter sind hie und da in den Wasserrissen die kry
stallinischen Sch efer des Grundgebirges zu sehen. Endlich bei Báziás, 
wo unser Gebirg von der Donau durchbrochen wird, tritt derselbe aut 
den Rücken in einzelnen Schollen auf, die die Verbindung zwischen 
dem am nördlichen Abhang zwischen Szokolovác und Zlatica in bedeu
tender Breite auftretenden Löss bilden. Der Löss enthält, besonders in 
der Gegend von Suska in grösserer Anzahl fossile Ueberreste. Hier 
sammelte ich folgende Arten:

Helix arbostorum Linné.
„ hispida Linné.

Succinea oblonga Drap.
Clausilia pumila Zieg.
Bulimus tridens Mill.

Im Hangenden kommt
Helix pomatia Linné vor.

A l l u v i u m .  Das letzte Glied der an der Zusammensetzung des 
fraglichen Gebietes theil nehmenden Bildungen ist da-i längs der Flüsse 
und Bäche oft in bedeutender Ausdehnung vorkommende Alluvium. 
Diese recente Ablagerung besteht aus dem von den benachbarten Ber
gen abgewaschenen feineren und gröberen Schutt.



Über eine Bodensenkung am Ufer des Plattensees.
Von I. Bernáth.

Erdbeben, welche in unserem Lande von Zeit zu Zeit mit grösse
rer oder geringerer Energie auftreten, babén bekanntlieb in neuerer Zeit 
Agram und dessen Umgegend schwer heimgesucht. Dies macht, dass man 
gegenwärtig alle Erscheinungen, die sich auf das Erzittern, Spalten und 
Versinken der Bodenoberfläche beziehen, mit grösserer Aufmerksamkeit 
verfolgt und deshalb halte ich es für zeitgemäss in Kürze einer kleinen 
Bodensenkung, die vor einigen Jahren am nordöstlichem Ufer des Plat
tensees beobachtet worden, von der aber noch kein Bericht vorliegt, Er
wähnung zu thun.

Die erste Anzeige von dieser Erscheinung erhielt ich von Herrn A. 
S o m m e r  Oberarzt in Balatonfő-Kajár, der dann die ff Ute batte mich 
an den Ort der Bodensenkung zu führen.

Das nordöstliche Ufergebiet des Plattensees gehört zur Puszta Aka- 
rattya, zwischen den Dörfern Kenese und Lepsény gelegen. Das Ufer 
besteht hier aus einem langen Hügelriieken, der den See hohen Uferdäm
men gleich umsäumt; sein welliger Rücken erhebt sich um 200—250 
Fuss über den Spiegel des Wassers. Dev Absturz gegen den See ist steil, 
fast senkrecht, während die entgegengesetzte Seite sich ganz sacht ge
gen Lepsény und Kajár zur Ebene hinabsenkt.

Auf dem Rücken dieses Hügels steht eine riesige Ulme mit weit 
ausgebreiteten Aesten. Sie ist in der Umgegend als „Rákóczy’s Baum" 
bekannt und dient, da sie dem Orte der Bodensenkung nahe steht, als 
Orientirungspunk beim Aufsuchen derselben.

Hier war es also, wo vor einigen Jahren ein Tlieil der hohen Ufer
wand senkrecht in die Tiefe sank. Das Material dieser Uferwand ist 
feiner Sand, mit sehr wenig Thon gebunden. Der Neigungswinkel der 
Uferwand beträgt hier, nach meiner eigenen Beobachtung, 52—58 Grad.

Vor der Durchführung die Tieferlegung des Seespiegels, also noch 
vor 20 Jahren, bespülte das Wasser den Fuss der Wand und schuf durch 
fortwährenden Wellenschlag einen fast horizontalen Untergrund; gegen
wärtig hat sich das Wasser in Folge der Abzapfung zurückgezogen und 
hinterliess zwischen seinem Ufer und der steilen Wand einen breiten, fast 
horizontalen Streifen.

Die Bodensenkung hat nur die steil abfallende Uferwand berührt, 
beiläufig im unterem Drittel ihrer Höhe, so zwar, dass hier in der Ufer
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wand ein langer Spalt und eine tiefe Grube entstand. Diese Grube misst 
130 Klafter in der Länge, und erstreckt sich parallel mi dem Seeufer ; 
die Breite so wie die Tiefe der Grube ist von Stelle zu Stelle verschie
den, meist zu mehreren Klaftern gross.

Unmittelbar am Fusse der Uferwand sah ich einen fortlaufenden 
Aufwurf von circa 1/ 2 Klafter Höhe, auf dessen Rücken breite Läng
spalten sichtbar waren. Dieser Aufwurf befand sich gerade unter und 
vor der Grube, mit der er gleiche Längsrichtung und gleiche Länge zeigte. 
Daraus wäre zu schliessen, dass die versunkene Erdmasse die Luft des 
Hohlraumes, in welchen sie hinabgestürzt, zusammengepresste und dass 
die gedrückte Luft am Fusse der Uferwand, wo sie geringerem Wieder
stand begegnete, das Erdreich zu einem schanzenartigen Aufwurf empor
trieb und durch die auf dessen Rücken aufgerissene Längspalte entwich. 
Diese Bodensenkung fand im Frühjahre 1869 statt. Der einzige Augen
zeuge des Vorganges war ein taubstummer Schafhirt. Aus den Zeichen 
die machte, entnahm man, dass die Erdsenkung von einem lokalen Erd
beben und einer starken Detonation begleitet gewesen sei, welche Erschei
nung seine Schafe in wilden Schrecken auseinander jagte.

Die Beschreibung dieser Erdsenkung lässt auf das Vorhandensein 
eines unterirdischen Hohlraumes zchliessen und es ist sehr wahrschein
lich, dass sich diese Höhle erst in neuerer Zeit und zwar einzig durch 
die auflösende Thätigkeit des Wassers gebildet habe.

Das in den Boden einsickernde und unterirdisch circulirende Was
ser lösst unglaubliche Mengen von kohlensauren Kalk und anderen Be- 
standtheilen der Erdschicht auf, und wenn man die Menge der in den 
Quellwässern gelösten Bodenbestandtheile geuau nach weist, wird man 
zur Überzeugung gelangeu dass jede Quelle jährlich ganze Felsen dem 
Innneren der Erde entführt, dem entsprechend also Hohlräume entstehen 
müssen.

Als Beispiel will ich die Thermen von Budapest aufführen und 
durch eine kleine Rechnung den Nachweiss liefern wie gross die Menge 
der durch sie ausgelaugten Bestandtheile und wie gross der entspre
chende Hohlraum sei. Nach vorhandenen Messungen ist die in 24 Stun
den der Thermen von Budapest entquellende Wassermenge: 
aus den Quellen auf dem rechten Donauufer 868,003 Eimer odor 49,119 Km.
aus dem Bohrbrunnen auf der Margaretheninsel 279,012 „ „ 15,789 Km,

„ „ „ „ im Stadtwäldchen 13,434 „ „ 760 Km.
Zusammen 1.160,446 Eimer oder 65,668 Km.

Aus den bisher vorliegenden Quellenanalysen wissen wir, dass die 
Budapester warmen Wässer im Liter ein Gramm (einige auch mehr) 
fester Bestandtheile enthalten, worunter kohlensaurer Kalk überwiegnd ist.
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In 1000 Liter ( =  1 Kubikmeter) sind also mindestens 1 0 0 0  Gramm 
(— 1 Kilogramm) feste Bestandteile, daher in den 65668 Kub.-Met. 
des Budapestéi- Thermenwassers ebensoviel Kubikmeter fester Gesteins- 
theile gelöst. Setzen wir das spec. Gewicht dieser Bestandteile =  3 
(jedenfalls eine hohe Ziffer) so würde ein Kub. - Met. Kalkstein 3000 
Kilogramm wiegen und 65,668 Kilgr. würde eine Masse von 21.889 

Kub. Met. geben, die täglich dem Untergründe der Umgebung von Buda
pest entführt wird. Dies giebt im Jahre eine Masse von 7989.5 Kub. Met., 
also eine Würfel von 19.95 M. Seitenlange. Demnach entspricht der 
Hohlraum, den die Auslaugung durch die Budapester Thermen jährlich 
erzeugt, dem Volumen nach einem vierstöckigen Hause von etwa 20 Me
ter Länge und Breite — ein überaschendes Resultat, das aber die häu
figen lokalen Bodenerschütterungen und unterirdischen Getöse, die in 
der Umgebung von Budapest beobachtet werden, erklärlich macht.

So wie die Thermen bei Budapest, wirken auch anderswo die 
Quellwässer in grösserem und geringerem Maas auslaugend und höhlen
bildend und diesem Vorgänge schreibe ich auch die Bodensenkung am 
Ufer dem Plattensees zu, die seinerzeit in der Umgegend viel Aufsehen 
machte.

S i t z u n g s b e r i c h t e  d e r  u n g .  g e o l o g i s c h e n  G e s e l l s c h a f t .

F a c h s i t z u n g  am 12. O c t o b e r  1881.

1. Secretär A. Schmidt meldet das im Laufe des Sommers erfolgte Ableben 
des Gesellschafts-Mitgliedes J o s e f  Stürzenbaum,  Hilfsgeologen der kön. ung. geo
logischen Anstalt, dessen bescheiden-stilles, doch rastlos thätiges Wirken im Kreise 
seiner Fachgenossen und Freunde nun schmerzlich vermisst wird.

2. Herr F. Schafarzik legt die in gegenwärtiges Nummer (ungarisch) mitge- 
theilte Abhandlug des Herrn L. Cserey (Chemische Analyse der Bestandteile des 
Apl i tes  vo n  Schemnitz,  vor. Das Gestein besteht aus Feldspath, der in der Ana
lyse die Formel des Adular ergab, aus Magnesium-Turmalin von ähnlicher Zusammen
setzung wie der Zillerthaller, und aus Quarz.

3. Secretär A. Schmiedt legt des Herrn B. v. In k ey  „Geologische Reisenoti
zen aus dem südl i chen  G r en zg e bi r g e  von  S ie b en b ü rg e n “ vor (siehe oben).

4. Hr. Hugo S z t e r é n y i  bespricht, unter Vorweisung der gesammten Exem
plare, einen miemitischen Trachyt vom Mulatóhegy bei Lorincz, an dem sich stufen- 
Aveise Übergänge in die sphaerulitische Abart nachweisen lassen.

5. Herr Dr. J. Szabó gibt einen kurzen Überblick vom Verlaufe und den 
Resultaten des vor kurzem stattgehabten zweiten internationalen Geologen-Con-  
gress  zu Bologna.

6. Es werden neue fünf Mitglieder angemeldet.
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F a c h a i t z u n g  a m 9. N o v e  in b e r 1881.

1. Secretär B. v. Inkey legt Hemm M. v. Hantken’s ausführlichen offiziellen 
Bericht über das grosse E r d b eb en  von  Agram (1880) vor. Derselbe enthält eine 
reiche Fülle von Beobachtungen und Angaben, die der Verfasser, kurz nach dem Ereig
nisse seitens des kön. ung. Ministeriums für Akerbau, Handel und Industrie nebst dem 
Vortragenden ausgesendet, an Ort und Stelle sammelte. Wir entnehmen aus diesem 
Berichte folgende Schlussresultate: Der offiziell konstatirte Schaden belauft sich in 
Agram auf nahezu 2 Millionen (fühlen, in anderen Theilen des Landes auf weitere 
1.122,436 fl.

Das ganze Erschütterungsgebiet umfasst circa 6000 □-Meilen. Als Ausgangs
region des Erdbebens ist das Sleme-Gebirg zu betrachten. Die Region der stärksten 
Erschütterung umfasst 20—24 D-Meilen und stellt sich in Form einer Ellipse dar, 
deren grosse Axe mit der Erhebungs-Axe des Sleme-Gebirgos zusammenfällt. Eine 
zweite Ellipse mit einem grossen Durchmesser von 10 und einem kleinem von 8 Mei
len umgränzt das Gebiet der geringeren Erschütterungen, die aber noch immerhin 
bedeutende Schäden verursacht haben. — Als Fortpflanzungs-Geschwindigkeit ergeben 
die vorliegenden Zeitangaben 22 Kilometer in der Secunde, eine ausserdentlich hohe 
Ziffer, welche an der Richtigkeit der Beobachtungen Zweifel erweckt. — Die Bewe
gungsart war dreierlei: Wellenbewegung, Stösse von unten und von der Seite und 
einfaches Beben; drehende und wirbelnde Bewegung ist wohl ausgeschlossen. In der 
Richtung der Stossbewegungen last sich keine Regelmässigkeit erkennen. In Bezug 
auf die Ursache des Erdbebens spricht sich der Verfasser für diejenige Theorie aus, 
welche das Agramer Erdbeben zu den Dislocations- oder tektonischen Erdbeben rech
net, da die Wahrscheinlichkeit anderer Ursachen in diesem Falle ausgeschlossen sei. 
Die viel besprochenen Erdrisse bei Reznik werden, gleich den ein Jahr vorher auf 
der Insel Alt-Moldova beobachteten Spalten, als oberflächliche Begleitungserscheinun
gen des Erdbebens erklärt.

2. Herr Dr. M. Staub berichtet über fossile Fflanzenreste, die Hr. Halaváts 
in den Mediterran-Schichten im Comitate Krassó-Szörény gesammelt. Es sind dies: 
Cystosira communis Ung., Acer trilobatum Al. Br. und eine neue Art, die der Vor
tragende mit dem Namen Rhus deperdita belegt.

3. B. v. Inkey legt Herrn Dr. G. Primics’ petrograpbische Unternehmungen 
bosnischer Gesteins-Arten vor (siehe oben).


