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XV. KÖTET. m .  JANUAR—FEBRUAR. 1—3. FÜZET,

A PHARMAKOSIDERIT ES AZ URVÖLGYIT U J LELŐHELYE
SANDBERG HEGYEN ÓHEGY KÖZELÉBEN. 

Dr. Szabó JózsEF-től.

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén, 1884 november 5.)

1884 kezdetén küldött hozzám Beszterczebányáról Dr. B othár S amu 
úr mint új leletet egy az ottaniak által eddig nem észlelt és így nem ismert 
ásványt, melyet a sandbergi elhagyott rézércz-bányák egyik újabb vájatá
bán találtak, a hol előbb vasérczet fejtettek.

Az ásvány jól kifejlődött Pharmakosiderit, mit ennek felismerni annál 
könnyebb, mert sokban emlékeztet az 1870-es évek elején Újbányán talált 
Pharmakosideritre, azon különbséggel azonban, hogy míg Újbányán telér- 
quarczitban fordult elő, mely Bhyolitban van kiválva, Sandbergen Arkozá- 
ban van, melyet a régibb néven Grauwacke-nak neveztek.

A nyáron Selmeczen tett geológiai kirándulásaim alkalmával Besz- 
terczebányára és onnét Dr. B othár S amu,* valamint Szontagh Tamás urak 
társaságában a helyszínére kimentünk.

Utunk Beszterczebányáról éjszaknak tartva azon a gyönyörű völgyön 
vezetett, melyen Hermaneczre is jutni, de Ulmanka falunál kette ágazván, 
az ENy-i marad a valódi hermaneczi völgynek, az éjszaki pedig vezet a 
mi kitűzött helyünkre Ohegyre. Innét kanyarodtunk fel azon tetemes ma
gasságban levő két régi bányahelyre, melyek egyike a «Eichtergrund» 
(Bichterova, Birótelek), másika «Sandberg» (Homokhegy) név alatt isme
retes és ezen a néven vannak a katonai geographiai intézet által kiadott 
újabb térképbe (1 : 75,000) is bejegyezve.

* Beszterczebányán orvos, egykori tanítványom, ki az ásvány- és földtan 
iránt folyvást élénken érdeklődik és már nem egy helyi adattal gazdagította a vidék 
ismeretét.

F ö ld ta n i  K özlöny. XV. kö t. 1885. 1
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'  r
Ez a két hely Ohegy és Urvölgy között van, az azok között elterülő 

hegységet képezi és a geológiai viszonyokat tekintve egészben véve meg
egyezik.

Ohegyen a templom magassága a tenger fölött 4-72 méter, a leg
nagyobb hegy, melynek csaknem csúcsáig mentünk a Glozur 969 m. Úgy a 
Birótelek mint a Homokhegy ennek a nyúlványai lévén, az első valamivel 
alacsonyabb, de a Homokhegy magassága 834 méter, miből aztán kive
hető : először, h gy mily nehezen hozzáférhetők ezen meredek és sokszoro
san bevágódott erdős hegység tetején kibukkanó tündékek nyomán hajtott 
műveletek, de másodszor, hogy mily nagy könnyítés van adva a víz és az 
atmoszferiliák hatásának utólagos változások előidézésére.

Utunkban gyűjtött kőzetek a következő tájékozást nyújtják a vidék 
geológiai viszonyaira nézve.

Ohegyről az állami bányászat helyére Richtergrundra mentünk elő
ször, s utunkban legelőbb Csillámpala volt, mi aztán fokozatosan átment 
Gneiszba.

A  Csillámpala (Is). Finom leveles szerkezettel a Terézakna alatt, mi 
a legközelebbi bányahely Ohegyhez. A Csillám össze-vissza zsugorodva, a 
Quarcz nagyobb szemekben, de olykor laposan kiválva. A palásság irányá
ban egyszersmind csuszamlásoknak is mutatkoznak nyomai. A Csillám 
fokonként erősen zöld színt vesz fel és elváltozásnak is indul, a melynek 
végeredménye, látszólag, hogy Steatitté lesz. Az épebbek némelyikében a 
palásság síkján Haematit-kiválás észlelhető, vasfekete, erősen fénylő pik
kelyekben. A Csillámpala repedéseiben olykor újabb képződésű erek is mu
tatkoznak, a melyeknek tölteléke hol Quarcz, hol egy hófehér igen jól 
hasadó ásvány, mi Földpátra emlékeztet, de megvizsgálva Ankeritnek 
bizonyult be. Savval nem pezseg, a lángot nem festi, hanem megfeketedik.

Mállott szemcsés Homokkő-féle kőzet üregeiben néha Gipsz (2i) van 
nagyobb fészkekben kiválva, mit a Terézakna hányáján volt először alkal
mam gyűjteni.

Gneisz (3i). Fénylő Csillámmal, melynek túlnyomó része fehér, de 
fekete sem hiányzik. Nem egészen szabályos rétegekben lévén a Quarcz és 
Földpát sorakozva, de különösen a kidagadó, igen ép Földpát által szer
kezete csomósnak mondható.

A vékony csiszolatban látni, hogy az elegyrészek között a Quarcz 
messze túlnyomó, aztán jönnek a homályos Földpátok. Ezek között a leg
nagyobb rész Káliumföldpát s csak gyéren találni plagioklaszt. Biotit sincs 
nagy mennyiségben. Ez még olykor egészen ép.

Tovább haladva fölfelé egy út kanyarulatánál Richtergrund magas
lata alatt Mészkő állott ki a hegyoldalon kis kúpban (42), de olyan tele
püléssel, mintha a körülvevő kőzet borítaná. Kövületnek nyoma sincs benne, 
hanem a repedések miriádjai az eredetileg sötét tömött Mészben fehér által
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tarkított ereket és pontokat idéznek elő. Vékony csiszolatnak van fen- 
tartva az iránt biztos tájékozást nyújtani, hogy a kövületeknek legalább 
nyoma meg van-e benne. Ezen Mész nemely helyen, még a hol legfeketébb 
is, sósavval pezseg, ennélfogva valóban Mészkő. Ütöttem le azonban ugyan 
annak a kibukkanásnak más pontján oly példányt is, a mi Dolomit. Alap
színre nézve ez is sötétszürke és szintén keresztül-kasúl van járva világo
sabb erekkel.

Fölérve a bírótelki bánya-telephez, a meredek hegynek az oldalán 
újból kiüti magát valamivel nagyobb tömeg fekete Mészkő (5i), hasonló az 
előbb említetthez, csakhogy sötétebb színű. Ennek a települése is azt a be
nyomást tette, hogy a körülfogó kőzetből üti ki magát.

A nagyszerű hányák, melyek a birótelki bányamívelésnek minőségé
ről nyújtanak tájékozást, egyszersmind alkalmat is szolgáltattak az abban 
előforduló kőzetek megvizsgálására, a miből következtetést lehet vonni az 
itteni magas hegység belsejének szerkezetére, miután az anyag az ércz- 
fekhely környékéből való.

Az uralkodó kőzet, mely ezen óriási hányák zömét kepezi, egy saját- 
szerű Arkózo, melyben az uralkodó anyag egy kissé pirosas színű Eöldpát, 
mely a lángkisérletben igen Káliumdus Orthoklasznak bizonyult be. Mel
lette van fehérebb színű Földpát, de alárendelten a mennyiségre nézve, a 
mely nem árul ugyan el ikerrovátkosságot, de azért a lángkisérletben 
Oligoklasznak mutatkozott. A Földpátok mellett nagy mennyiségben sze
repel a Quarcz, többé-kevésbbé világos rózsaszínnel és épen ügy, mint a 
Földpátok, határozatlan körvonallal. Ezen kívül némely példányban igen 
alárendelten Muskovit apró pikkelyei törmelékben észlelhetők (9i).

Az Arkozának (lOQ nem mindig van az a jelleme mely említve volt, 
hanem helyenként változás áll elő benne annyiban, hogy a Földpát-szemek 
aprók lesznek, míg a Quarcz- és a Biotit-pikkelyek felszaporodnak és így 
egészen szokottabb Homokkő - kinézést kapnak, a melynél a rétegesség 
kisebb tömegben is észlelhető. Színe ezen Homokkőnek általában szürke, 
seténként veres sem hiányozik.

Az Arkozának vagy néha a Homokkőnek üregeiben fehér vág}’ pirosas 
A!abastrom van kiválva, olykor fejnél nagyobb darabokban. Ezek igen 
emlékeztetnek az Urvölgyről ismeretes Anhydrit gömbökre, melyek külső 
része kívülről befelé gipszszé változik át vizfölvétel következtében. Ezen 
richtergrund-i példányok némelyikénél helyenként a keménység mintha 
nagyobb volna a gipszkeménységnél, miből arra szabadna következtetni, 
hogy eredetileg ezen zárványok anyaga is Anhydrit volt.

Chalybit Limonittá változva a Homokkő némely üregében gyakran 
látható, úgy szintén Malachit, melyet a bányavíz rak le útjában a hánya 
kőzeteire.

Csontok malachittal átjárva. Kecens csontok is impregnálodnak, szár-
1*
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csont, fogak stb. úgy, hogy ezen viszony emlékeztet a szibériai fogtür- 
kiszre, mely az ottani rézbányák vízének impregnatiója folytán jött létre 
negyedkori elefántfogakon.

Egyes példányokban találni még a Chalkopyritet vagy kevés Tetra - 
édritet, mint az oxydált rézérczek eredeti állapotát.

A kincstári bányatelepet elhagyván, még tetemesen kellett felfelé 
menni, a Glozurnak tartván, hogy a homokhegyi bányászat helyéhez jus
sunk, melyet magánosok miveitek, és a legtöbb beszterczebányai polgár 
ott alapította meg szerencséjét. De ez is a múlt dolga, most már úgy szól
ván felhagytak a rézbányászattal s legfölebb vasérczet fejtenek, mi Cha- 
lybit, de mindenkor Limonittá válva, vagy eredetileg már mint Limonit 
kiképződve. Darabig Dobsinára szállították, de a szállítási költség oly nagy, 
hogy újabban abbahagyták.

Pharmakosiderit. Ilyen vasérczfejtés alkalmával kívülről befelé vagy 
25 méterre hatolván a durva Arkozában, miután az oxydált vasérczek ré
gióján túljutottak, vékony kénegült rézércztelér következett, Chalkopyrit 
s Tetraédrit ezüst-tartalommal s egy mellékváj atban volt a Pharmakosi
derit csekély mennyiségben, mit azonban ki nem merítettek, hanem a 
munkát beszüntetvén, a jövőnek tartották fenn.

Elhagyván ezen újabb vajatokat, melyek előtt jelentékeny mennyi
ségben áll felhalmozva az ott hagyott Barnavasérez, még magasabbra 
mentünk a Glozurra (969 m.) s jutottunk a Homokhegy azon oldalára, 
melyen a már Thurzo idejében virágzott bányászat még nagyobbszerű rom
jai láthatók mint Birótelken.

A kőzet csupán Arkóza, mely azonban egyes szemeire hullik szét és 
alapul szolgál a Homokhegy elnevezésnek. A legnagyobb magasságban 
levő bányák egyike a Mihály tárna nevet viseli. Innét egy más völgyön, 
mint a melyen feljöttünk, attól délre a legközelebbin mentünk le Ohegy 
felé. Vagy fél magasságban újból a Kékes Dolomit mutatkozott egy kis 
ponton, de a települési viszony itt sem volt világos. Nyomban reá Arkóza 
következett, mi aztán váltakozva a Csillámpalával, a hegyoldal nyugoti 
részen tartott le a fővölgyig.

A Pharmakosiderit és Urvölgyit képződési viszonyai.

Az óhegy-homokliegyi Pharmakosiderit, ezen faj lelőhelyeinek sorá
ban, a szebb előfordulásokhoz tartozik. Kristályai nagyobbak mint rendesen 
a faj kristályai lenni szoktak. Alakra nézve csak a Hexaeder egy maga van 
kiképződve, e részben tehát az újbányái mögött áll, a melyeken hol a 
Tetraéder, hol az Oktaéder is fellép. Színe leggyakrabban oliva-barna, oly
kor kékes futtatási színnel behúzódva, máskor oliva-zöld; vannak bronz
sárgába hajlók is.
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Egészben véve ox}7dált vassal erősen impregnált durva Arkozának 
üregeiben fordul elő, annak oldalát fennőtt kristálycsoportokban von
ván be.

Azonban soha sincs egymaga, hanem mindig más ásványok társa
gában, a miről legjobb képet nyújthatnak az onnét hozott példányok, 
melyeket szabadjon itt megismertetni.

Midének előtt olyan példányokat mutatok, melyeken a középen még 
latható a Tetraédrit, másokat pedig, a hol vaskos Chalkopi/rit ismerhető fel, 
mint azon eredeti ásványok, melyek e vidéken a régi időben a rézbányák 
nyitására és művelésére alapul szolgáltak. Most csak vékony ereket képez
nek még, vagy csak hintve fordulnak elő, de nem többé oly mennyiségben, 
hogy fejtésökre jövedelmező bányászatot lehetne alapítani.

Ezen kénvegyületek rés int a sok vájás, részint maga az azokat tar
talmazó kőzet saját likacsossága által ki lévén téve a légbeliek hatásának, 
oxydátio következik be különböző irányban és eredménynyel, de desoxv- 
datióra sincs hiány a bemutatott példányok tanúsága szerint.

Egy példányon meg van középen a vaskos Tetraédrit, a szélek felé a 
Réz átmegy hydrocarbonátjaiba oly módon, hogy a hol csak együtt lépnek 
fel, előbb képződik az Azurit és ennek felületén utólag jön létre a Mala
chit. A behatás a repedésekből indul be a Tetraédrit felé.

A Malachit néha a Pharmakosiderit kristálycsoporton ül, a parage- 
netikai sorozatban tehát annál fiatalabb.

Az Azurit egyik példányomon apró, de igen tisztán kiképződött 
kristályok szép csoportjában lép fel. A szin sötétkék, a fény erős üvegfény. 
Az Azurit alapja ezen a példányon, valamint sok máson Cuprit, fénytelen, 
sőt olykor közel földes állapotban. Van azonban oly példány is, melyen a 
Cuprit egészen ép, a hol az átlátszó karmazsinpiros apró Hexaédereket 
képez, olykor kivehető egyenoldalú háromszöges csúcstompítással. Egy 
ilyen normál állapotú Cuprit-területtől két ellenkező oldalon ellentétes 
vegyi folyamat indult meg: egyfelé desoxydátió, miből Termésréz lett igen 
széjD rézveres szinü parányi kristályokban (egyenoldalú háromszög is ve
hető ki jó nagy lencse nagyítással), más oldalon ellenben oxydátio követ
kezett be, melynek eredménye gyérebben Azurit, s gyakrabban Malachit 
képződés lett.

Egyike azonban a legérdekesebb rézásványoknak, melyeket a Homok
hegyi Pharmakosiderit kísérői között fölfedeztem, az Urvölgyit (Herrn- 
grundit).

Zöld színű s bársonyfényű finom tűkristályok sugárosan csoportúivá 
terülnek el Tetraédriten, de oly módon, hogy ugyanazon kézi példány 
Arkozájának más üregében szemcsés Gipsz foglal helyet. Az igen vékony 
tűkristályok a mikroskop alatt nézve egészen azon szint, azon hasadást, s 
azon szimmetriát és azon optikai viselkedést mutatták, mint a minőket az
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Urvölgyitnél találtam *; de főleg jellemző az akkor általam megállapított 
lángkisérleti viselkedés: platinaliuzalon egy kis szem a nemvilágító gáz
láng aljába tartva, a lángot zöldre festi átmenőleg s megolvad fekete 
gyöngygyé. Ha ezen gyöngyöt sósavba mártjuk s a lángba vezetjük, elő
tűnik a rézchlorid kék lángja, de nem egyedül, hanem mellette a calcium- 
chlorid által előidézett sárgáspiros láng is. Ezen pillanatnyi festéseket 
többször (10—-12-szer) tanácsos ismételni, az eredmény annál döntőbb. 
Ezen bázisos rézcalciumhydrosulphát egészen hasonló körülmények között 
fordái elő, mint Urvölgyön, de azon különbséggel az alaki kikepződésben, 
hogy míg Urvölgyön leveles aggregátok, itt tűz-sugaras csoportok képződ
tek, melyek ezen kissé eltérő előfordulást annál érdekesebbé teszik.

Az eredeti ásványok (Tetraédrit, Chalkopyrit) vas tartalmának oxydá- 
tiója legnagyobbrészt a Yciscarbonátot szolgáltatja. Ez oly nagy meny- 
nyiségben fordul elő, hogy mint vasércz a fejtést megérdemli minőség 
tekintetében is. A Chalibit azonban legtöbbször oxydálódik és Limonittá 
változik át. Yan azonban arra is elég eset, hogy Limonit közvetlenül kép
ződik, aprón dudoros felületű s rostos szövetű halmazokat képezvén.

A Tetraédrit szolgáltatja az Arsent, a vashydroarzenát vagy a Phar- 
makosiderit képződéséhez.

Némely példányon látni, hogy a limonitosodott Chalibit Rhomboéde- 
reken gipsz van parányi kristálypamatokban, s míg egyéb részein a 
Rhomboédereknek parányi fényes Hámatit-pikkelyek ülnek.

Az eredeti ásványanyag oxydátiói vegyfolyamatáról sehol nincs jobb 
alkalom meggyőződni, mint a Sandberg magas bányáiról lefelé ereszkedve. 
A felette nagyszerű durva homokbányák oldalán itt-ott kis lépcsős síkok 
terülnek el, s ezek mindegyikén víz áll, a melynek széle mindig Malachit- 
iszap által zöldre van festve. Ez ismétlődik annyiszor, hogy ott csakugyan 
annak gyűjtésére is gondolnak. Zöld festéknek dolgozták fel (Berggrün), de 
jelenleg, az egyik munkás szerint, beváltják rézolvasztásra.

A Pharmakosiderit és Urvölgyit előfordulásának geológiai viszonyai.

A geológiai viszonyok kellő földerítése sok bajjal jár s az mindeddig 
nem sikerült. A bécsi geologok térképén az Ohegyre vezető szűk völgy 
éjszaki fele (Ulmankától kezdve) a Permi csoporthoz számított kőzetekből
áll, melyek részint Veres Homokkövek, részint Palák, érintkezésben Gneis-/ (/
szál. Magán Ohegyen ezen határozatlan elnevezésű Permi Veres Homokkő 
és Palakőzet van befestve, míg onnét keleti irányban fölemelkedve, előbb

* Urvölgyit, egy ívj rézásvány, megismerteti dr. Szabó J. Értekezések a 
Természettud. Köréből. Kiadja a M. T. Akadémia 1S79. IX. k. 9. szám.
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Gneisz, azután Pala (határozottabb korjelzés nélkül a szinkulcsban, de a 
Permi alatt következtetve) van kimutatva.

Ezen régibb s általánosabb fölvétel után Pozsepny volt megbízva a 
magyar konnáuy által bánya-geologiai tanulmányokkal Urvölgy-Ohegv 
vidékén s erről nagyobb mérvű geológiai térképét is készített (1874), me
lyet Péch Antal miniszteri tanácsos úr szivességéből másolatban bírok.

A bánvamívelések főképen egy ejszaki irányú, mintegy 2500 öl 
hosszú főövben feküsznek, melynek szélessége igen változó. Ezen terület 
térképén Pozsepny négy kőzetet tüntet k i: Grauwacke, Csillámpala, Gneisz 
és Triász mészkő. A Csillámpalát és Gneiszt ugyanazon szinnel egyesítve 
tünteti ki.

A legnagyobb elterjedésit ezek között a Grauwacke, melyet én Arkoza 
néven említettem, miután mindazon féleségére, melyet én láttam és vizs
gáltam, ezen elnevezés igen alkalmazható.

Péch Antal úr újabban sok fáradsággal tanulmányozván a teléreket
azon a vidéken, a települési viszonyokra nézve velem ezeket közölte
(1884) : cA Grauwacke rendesen a Csillámpala fölött fekszik és a telér-
liasadékok e két kőzetben vannak : a Mészkő befedi ezeket és a teléreket/
elvágja, tehát újabb korú, mint a telérek képződésé. Obegy mellett abnor- 
mis helyzetben fordul elő a Quarczit a Csillámpala alatt, valamint egy 
vastag Dolomit pad a telér alatt, melyen Csillámpala fekszik. A Csillám
pala sokszor úgy néz ki, mint a Gneisz. A Sandbergi és Urvölgyi oldalon 
mindenütt lapos fekvéssel legalul Csillámpala van, ezen Grauwacke és 
legfelül Mészkő, mely helyenként a Grauwacken, helyenként a Csillámp>alán 
fekszik, i)

Az eredeti érczek főképen Tetraédrit, mely ezüstben legtöbbször 
szegény és Chalkopyrit, melyek valóságos teléreket képeznek a kristályos 
palákban és az Arkozában. Gyakran van, hogy a telérhasadék csak egye
dül kénvegyületekkel van kitöltve ; az Arkozában főleg Tetraédrit, a Csil- 
lámpala-Gneiszban főleg Chalkopyrit. Az eredeti vegyületek azonban nagy 
változatosságban adják a már említett másodlagos képződésü ásványokat, 
oxydátiói vagy néha reductiói terményeket; de ezeken kívül is találni a 
telérek közelében üregeket, melyekben a már említett Anhydrit meg 
Gipszen kívül egyéb ásványok, u. m. az Urvölgyről ismert Aragonit, 
Cölestin, néha Baryt stb. vannak kiképződve.

A települési viszonyokból lehet következtetni, hogy a Carbonát-kőze- 
tek sokféle korból valók: van egy Dolomit, mely a Csillámpalánál régibb, 
van Mészkő, mely ennél fiatalabb és ez az, mely Urvölgy-Ohegy táján 
uralkodik és Triaszmészkőnek tartatik. Ezen Triaszmészkő perifériáján 
kívül Neocommész előhegyek s ennek tövénél, már alacsony medencze- 
tölteléket képezve, Eoczén rétegek következnek.

Az Eoczén némely rétegetei a Nummulitok által jól vannak jelle
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mezve. Már a becsi geologok térképén van kitüntetve Urvölgy-Óhegy 
magas hegjúörzsétől DK-re Lipts mellett a Garam jobb partján egy hullá
mos alsík, melyet magam is megtekintettem ez idei (1884) kirándulásom 
alkalmával. A nép Penyászkának nevezi azon dűlőt a várostól Nyugotra, 
melynek lankás síkján az eső lemossa ezen feltűnő kövületeket és a tót 
nép azokat itt is kövíilt pénzeknek tartja. Én azonban a szabad Nummu- 
litok előfordulási helyén túl Nyugotra fölebb menve, megtaláltam a Nuin- 
mulitréteget szálban. Az részben homokos agyagból áll, melyből a víz a 
Nummuliteket kimossa. Ezek között leggyakrabban a Nummulites perforata 
és Lucasana fordul elő. Vannak igen meszes szilárdabb rétegek is, me
lyekben Orbitoidok, kagyló és csgafauna is látható. A dűlő magaslatára 
érve, láttam, hogy az azután Nyűgöt felé is esik, és így közvetlenül a 
nyugoti maga* hegység Dolomitjának tövénél terjed el.

Délről Taj óva mellett Králik-ról kaptam Nummulitmeszet, mi ott 
egyrészt Triaszdolomit, másreszt a Trachyteruptio között foglal helyet. 
Ennek példányait H antken űr megvizsgálta s azon meglepő eredményre 
jött, hogy azok a Nummulitrétegek legfelső tagjainak felelnek meg. (Felső 
Eoczén, Hébert. Alsó Oligoczén, B eyrich.) A kőzet egy agyagos Mészkő, 
melyben gyakori a Nummulites Boucheri (De la Harpe). Van azonkívül 
benne:

Orbitoidcs papyracea, Reuss ; ritka.
Orbitoides sp.; nem ritka.
Truncalubina sp.
Botolta sp., ritka.
Globigerina sp., ritka.
Tinoponis globulus, Reuss ; ritka.
Bryozoa.
Lithothamnium  sp. (foszlányok).
Ezeken kívül még egy meghatározatlan homokos héjú foraminifera.
Ha ezen említett viszonyokat mind összefoglalom, és különösen az 

Eoczén-rótegek öbölszerű csendes lerakodását tekintem, az urvölgy-óhegyi 
Arkoza magas kora igen. szembeszökővé válik. Szigetet képezett azon 
hegycsoport a Neocom lerakodása idejében, mert ez azt körülvette, míg a 
a Triaszmész reá rakódott. Az Arkoza képezi Urvölgy és Ohegy között a 
legmagasabb hegyet a Glozurt. Anyaga törmelékkőzet, melynek eredetét 
keresve, nem az alatta előforduló Gneisznál állapodom meg, tekintve, 
hogy ennél a Biotit is megvan a Muskoviton kívül. A Glozur Arkozája 
inkább egy erősen Muskovitos Gránit darájának felel meg, mit tán az Éjsza
kon és ÉK-ten elvonuló hatalmas Gránit hegyláncz a mesozoi kort meg
előzőleg szolgáltathatott.

A Trachyt eruptió előtt délnek is el volt terjedve ezen kőzet s borítva 
úgy a Triász, mint az eoczén-rétegek által. A déluek találtató Trachyt vidé
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ken most csak egyes töredékében találjuk üg}r az Arkoza, mint a Nummii- 
litmész padok egyes szilárdabb töredékeit, a melyeknek kellő méltatása 
okvetlen megkívánja, bogy azokat ott, hol nagyobb összefüggésben vannak 
megtartva, fölkeressük és tanulmányozzuk. A Vihnye völgyi vagy Selme- 
czen a györgytárnavölgyi Arkoza szakasztott mása az urvölgy-óhegyinek 
úgy petrografiai, mint települési tekintetben. A Vihnye és Contravölgy 
Nummulitmesze ellenben annyiban tér el, hogy az itt találtató padtöredé- 
kek a nummulitrétegek melyebb szintjéhez tartozik, és így hasonmása 
Liptsnél van, nem pedig Tajován, hol a Nummulitrétegek legfiatalabb 
tagjait találjuk, melyekről Budapest táján tudjuk, hogy a legrégibb trachyt- 
kitöréssel (Biotit Orthoklas Quarcztrachit) egykorúnk, míg a N. perforata 
és Lucasana retegek határozottan öregebbek.

A MAGAS-TATRA DÉLI OLDALÁNAK HAJDANI JÉGÁRAIRÓL.
Dr. Roth Samu-íóI.

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1885 január 7-ikén.)

A kutatások és vizsgálódások hosszú sora, mely a jégárak (glecserek) 
tüneményének alapos felismerése és teljes magyarázata czéljából az Alpok 
vidékén még a múlt század kezdetén megindult s a jelen században foko
zódott buzgalommal s a múltra s kiterjesztve folytatódott, hazánkban alig 
keltett némi mozgalmat, jóllehet Kárpáthegységünk domborzati, magassági 
és éghajlati visszonyai nagyon valószínűvé teszik, hogy hajdan nálunk is 
megvoltak a jégárak keletkezésének feltételei. Az első adatok, melyeket a 
Tátra egykori jégáraira vonatkozólag bírunk, Sonklar-íóI származnak, ki 
1855-ben felkereste a Magas-Tátrát is és Tátrafüredről több kirándulást 
tett. Úti éleményeit 1857-ben tette közzé «Reiseskizzen aus den Alpen und 
Karpathen» czim alatt. E könyvének 112. lapján leírja a Tarpatak alsó 
részét, a mint az a Haramiakőtől áttekinthető. S midőn e sziklaomladékkal 
fedett és abból álló terület keletkezésének magyarázatát keresi és belátja, 
hogy sem folyó viz, sem pedig hegyomlás nem hozhat létre ehhez hasonló 
képződményeket, kényszerítve érzi magát az egykori jégárak működéséről 
szóló «hypothesis»-hez folyamodni. Sokkal határozottabban szól már 
könyvének 133 lapján, ahol a Felkai tó környezetét írja le. A tavat délfelé 
határoló gátat, valamint az 50—70 m. magasságban simára csiszolt szom
széd sziklafalakat a jégárak egykori működésének bizonyítékául tekinti.

Hat évvel Sonklar művének közzététele után (1863) jelent meg a 
lőcsei F uchs Frigyes «Die Centralkarpathen» czimű alapvető munkája, 
melynek gazdag tartalmában a Tátra hajdani jégáraira vonatkozólag a
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177-ik lap jegyzetében körülbelül a következők állanak: «Ámbár a haj
dani jégárak fő ismertető jelei — a glecser-csiszolások és jövevény-sziklák 
— ezen hegységben sehol sem mutatkoznak tisztán, mégis bizonyos okok
nál fogva hajlandó vagyok feltenni, hogy hegységünkben egykor terjedel
mes jégárak voltak.» S a csiszolt felületek hiányának okát fejtegetvén, igy 
végzi elmélkedését: «Ez különben olyan tárgy, mely a helyszínen eszköz- 
lendő pontos vizsgálatokra szorul — a mihez nekem nem volt időm — 
hogy határozottabb Ítéletet lehessen mondani. S ha majdan sikerül kimu
tatni, hogy itt egykor kétségtelenül terjedelmes jégárak léteztek: akkor 
mindenek előtt a Poprádi tó lenne az, mely keletkezését egy glecser-moré- 
nának köszönheti.»*

F uchs FRiGYEsnek a jégárak működésére vonatkozó nézetei, a mint 
láttuk, még nagyon határozatlanok, mert míg a Tarpataki völgynek a víz
esések táján való morénáját nem akarja a jégárak hatásának tulajdonítani, 
addig a közel 500 m. viszonylagos magasságú (1531 m.) Stösschenről, melyet 
tévesen egészen omladék-kőzetekből állónak tartott, azt Írja, hogy a jég
árak elmélete nélkül nehezen tudná megmagyarázni.

A Magas-Tátra hajdani jégárainak létezésére vonatkozólag igen fon
tos ítéletet mondottak a bécsi geológusok és ezek véleményét tolmácsolja 
Hauer 1869-ben, midőn a földtani térképhez kiadott magyarázatában a 
következőket mondja: «Jégkorszakbeli diluvium óriási morénák alakjában, 
továbbá szikla- és kavicslerakodások általában leginkább a Magas-Tátra 
éjszaki és déli oldalán vannak kitünően kiképződve.** Nem kevésbbé hatá
rozott H ochstetter nézete, midőn a Balkánfélsziget hegységeiről szólva azt 
mondja: «és épen igy nélkülözi a Rilo-Dagh az egykori jégárak morénáit, 
melyeknek a Tátrában oly nagy szerep jutott!» *** Ezen itt közölt ítéletek 
ugyan elég világosan szólnak, de részletesebb adatokat a Magas-Tátra 
jégáraira vonatkozólag a bécsi geológusoktól sem nyertünk s talán éppen 
ezen utóbbi körülmény lehetett oka annak, hogy sok tekintélyes tudós a 
bécsi geológusok ebbeli nézetének helyességében nem tudott megbízni. 
E kételkedők sorában állott és áll talán még máig i. t. elnökünk is, 
kinek a hetvenes évek elején tartott egyetemi előadásai arra indítottak, 
hogy a Magas-Tátrába tett kirándulásaim alkalmával a hajdani jégárak 
esetleges nyomaira lehetőleg figyelemmel legyek. Fáradozásom nem maradt 
sikertelen. A Tátra fővölgyeinek majdnem mindegyikében többé-kevésbbé 
biztos nyomokra akadtam és a Kárpátegyesület Évkönyvének Y. évfolya

* Fr. F u ch s: Die Centralkarpathen 177—178. lap.
•** Fr. v. H a uer : Geologische Uebersichtskarte der öst. ung. Monarchie 

Blatt III. Westkarpathan 532. lap.
*** F érd. v. H ochstetter : Die geologischen Verhältnisse des öst. Theils der 

europäischen Türkei. Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 1870. évf. 461. lap.
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mában (1878-ban) már több erre vonatkozó adatot közzé is tettem,* anél
kül azonban, hogy a lentebb felsorolt irodalmi adatokat ismertem volna, 
így felemlítettem a tarpataki völgyben a viz jobb oldalán a második és 
harmadik vízesés között levő oldalmorénát, a felkai völgy baloldalán 
elhúzódó szép oldalmorénát, a felkai tó déli oldalán elterülő végmorénát 
stb. Különben egész álláspontom is már lényegesen elter az előbb emlí
tett szerzőkétől, a mint az czikkem következő mondatából kiviláglik: 
«Sokáig azt vélték, hogy a Kárpátokban jégáraknak még nyomát sem talál
hatni, jelenleg azonban már nem szenved kétséget, hogy az a számos 
kőrakás, melyek vagy mint oldalmorénak a völgyek mentében húzódnak 
el, vagy pedig mint homlok- vagy oldalmorénák a völgyeket harántosan 
elzárják, a jégkorszaknak köszönik létöket.»

Ezt az általános Ítéletet nem a közölt nehány adatból alkottam meg, 
hanem sokkal szélesebb alapra volt szükségem és ilyennel ezen időtájban 
már rendelkeztem is. Hogy nem tettem közzé ez alkalommal az összes 
előttem ismeretes tényeket, annak oka az a törekvésem volt, hogy én a 
Tátra hajdani jégáraira vonatkozó adatokat legközelebb feldolgozzam, a 
mint az Évkönyv 144. lapján levő jegyzetből is kitűnik.

A Kárpátegyesületi Évkönyv ugyanazon kötetében még más érdekes 
adat is van a Tátra hajdani jégárairól; a 404. lapon ugyanis Dr. E me- 
riczy Géza a következőket Írja: «a Csorbái tó nem más mint egy jégárnak 
a maradványa, a melynek felső vége valamikor a Szolyiszkó és Bástya 
közötti gerinczig felért, a melynek teste a két hegy óriás kozott levő völgyet 
töltötte ki, és a melynek alja azon területen nyugodott, a hol jelenleg a tó 
medenczéje van. Ama kyklojisfal pedig nem más, mint az úgynevezett 
moréna, vagy jégárgát, a minőt minden jégár maga előtt tol.»

Egy evvel később Matyasovszky Jakab a Kárpátegyesületi Évkönyv
VI. kötetében** hasonlóképen nyilatkozik a Csorbái tóról, és a Felkai 
völgynek általam már előbb megismertetett oldalmorénájáról azt Írja, hogy 
«az oldalmorénának meglepő példánya.»

Ilyképen mindig új meg új adat került nyilvánosságra, a már előbb 
közzétett adatok pedig helyeseknek bizonyultak be, sokszor egymástól 
egészen függetlenül és önkénytelenűl. A mellett azonban folyton tartott 
az adatgyűjtés és számos tény szóbeli közlés útján már köztudomású lett 
a Tátra alaposabb ismerői között, de annak nyomtatásban közzétételével 
éppen nem siettünk, mivel azt óhajtottuk, hogy az egyszer megalkotandó 
kép lehetőleg teljes legyen.

E halasztásunk azonban nem vált javunkra. 1882-ben ugyanis P artsch

* D r. Roth S amu. A völgy- és tóképződés a Magas-Tátrában 140—145. lap.
** Matyasovszky Jakab: A Magas-Tatra geológiai vázlata. Kárp. egy. Évkönyv 

VI. kötet 1879. évf. 14. és 15. lap.
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boroszlói egyetemi tanár kiadta «Die Gletscher der Vorzeit» ezimű munká
ját, melynek első részében a Kárpátok egykori jégárairól szólva tetemes 
részét közli azon adatoknak, melyeket itt már ismertünk, és különösen én 
joggal mondhattam ezen munka megismertetése alkalmával,* hogy vele 
szemben olyan helyzetben érzem magam, mint valamely szónok, kinek 
fáradságosan összeállított és jól betanult beszédét az előtte szóló elmon
dotta. De azért távol legyen tőlem, hogy én P artsch érdemeit csorbítsam; 
ő nagy gonddal összehordotta a Tátra hajdani jégáraira vonatkozó irodalmi 
adatokat és ezeket gyarapította, itt-ott kiegészítette és helyreigazította, de 
egyszersmind oly pontokat is fedezett fel, a hol ő előtte még senkisem 
akadt jégárak nyomaira. Ez utóbbi különösen az éj szaki oldalra nézve 
áll, hol a Javorinka- Bialka-, és Suchavoda-völgyekben igen érdekes ered
ményekre jutott.

Partsch munkájában továbbá a részletesen leirt adatokon kívül oly 
tételeket is közöl, melyeknek bebizonyítását, illetőleg adatokkal való támo
gatását utódjára bízta. S e teköntetben kevés kivétellel egészen helyes nyo
mon haladt. Számos feltevésének és vélekedésének helyes voltát már a 
munka megjelenése alkalmával ki tudtuk volna mutatni a rendelkezésünkre 
állott adatok alapján, például a Poprádi tó előtt elhúzódó közepmorénára 
vonatkozólag; a többiekre nézve pedig a múlt évben volt alkalmunk a 
döntő bizonyítékokat megszerezni, példáúl a Várta fensikot illetőleg.

P artsch munkájának, megjelenése után azonnal eltökéltem magamat 
arra, hogy adataim közlésével tovább ne késsem, de mielőtt nyilvánosság elé 
léptem, mégis jónak láttam egynéhány jégárat a hely színén, mintegy 
működésében megfigyelni, sőt egyúttal olyan területet is felkeresni, ahol 
régi jégárak nyomai találhatók. E czélból 1883 nyarán Svájczba utaztam, 
hol egy hónapnál tovább főleg ezen viszonyokat tanulmányoztam. Vissza
térve svájczi utamból, adataim összeállításához fogtam, de látván azok 
hiányos voltát, további kutatásokra, illetőleg meglevő adataim felülvizsgá
lására kellett magamat elhatározni, és azt tettem a múlt nyár folyamában. 
Kutatásaimban és kirándulásaimon Roth Márton barátom, a Magas-Tátra 
egyik legalaposabb ismerője kisért és az ő szives fáradozásának köszönök 
számos, különösen a viszonylagos magasságokra*vonatkozó meghatározást, 
melyeket aneroid segítségével eszközölt. Az absolut magasságokat legtöbb- 
nyire a bécsi cs. kir. katonai földrajzi intézet 1 : 25000 méretű táborkari tér
képeiből vettem át s a hol más kutforrást használtam, ott azt meg is 
jelöltem. Kedves kísérőm azonban egyébként is nagy segítségemre volt: 
lankadatlan buzgalma és az ügy iránti érdeklődése becses munkatársammá 
tették őt. Fogadja e helyen is őszinte köszönetemet önzetlen fáradozásáért.

Minthogy kutatásainkat anyagilag a m. tud. Akadémia math, és ter-

* Kárpátegyesüleli Evköúyv X. évf. (1883. év) Síi. lap.
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mészettudományi bizottsága támogatta, az elért eredményeket e bizottsághoz 
beadott részletes jelentésben foglaltam össze; de minthogy az eredménye
ket nagyon fontosaknak tartom, czélszerünek láttam, itt a földtani társulat 
tisztelt tagjai előtt is legalább főbb vonásaikban megismertetni.

Kutatásunk a Tátra déli oldalának fővölgyeire terjedett ki. Bejártuk 
a Tiefengrund-, a Feliérvizi-, Tarpataki-, Felkai-, Menguszfalvi-, Mlinicza- 
es részben a Koprova- és Tycha- völgyeket és azoknak mindegyikében az 
elsőt és utolsót kivéve a jégáraknak tisztán felismerhető nyomaira akadtunk. 
E nyomok sorában legelöl állnak a morénák, melyek sok helyütt oly 
jellemzően vannak kiképződve, hogy jégári származásukhoz nem férhet 
kétség. A morénák mellett továbbá lényegesek a jövevény - vagy vándor- 
kövek, melyek azonban csak azon völgyekben ismerhetők fel határozottan, 
hol különbözők a völgyet alkotó kőzetek. A jégárak harmadik ismertető 
jele a csiszolt lapok és a horzsolt vagy gömbölyűre koptatott hegydudorok. 
Ezek sem hiányzanak az általunk bejárt vidékeken, ámbár más hegységek
ben való előfordulásukhoz képest aránylag ritkák. Végül meg a völgyek 
domborzati viszonyai is említendők, mint a melyek szintén több igen jellemző 
adatot szolgáltatnak. Ezek a tényezők együttvéve, egymással kombinálva, 
képezik a Tátra egykori jégárainak bizonyítékait. Egyenként csak korlátolt 
bizonyító erejük van; mindegyikök, ha magánosán fordul elő, esetleg 
más úton is keletkezhetett, a mint azt Penck legújabban kimutatta. *

A) A morénák.

A morénák lehetnek oldal-, közép-, alap- és homlok- vagy végmoré 
nák. A Magas-Tátra déli oldalán e csoportok mindegyike képviselve van.

1) A Fehérviz völgyének morénái. A Fehér viz völgyének alsó végén 
az úgynevezett «Fehér fal» a patak által áttört és jobb szárnyától meg
fosztott homlokmoréna. E fal magassága 00—70 m. a patak viztükre felett, 
míg az utóbbinak absolut magassága a fal alsó végén valamivel több 1000
m.-nél. A fal szine a laza törmelékektől ered, melyek a meredek lejtőről 
folytonosan lecsúszva fehérlő kopár felületet hagynak maguk után. A tör
melékek sorában első helyen a gránit áll, igen gyakori azonban a quarczit 
és a mészkő is, ritkább a márgás homokkő. A gránit mindenféle nagyságú 
és alakú darabokban található, melyek minden rend nélkül helyezkedve el, 
hol élükön, hol lapjukon nvugosznak; némely gránitok gömbölydedek, má
sok szögletesek ép élekkel. A fehér por és homok, melybe a nagyobb kőzet
darabok mintegy be vannak ágyazva, nagyobbára gránit eredetű. A quar
czit-törmelék darabjainak nagysága szintén különböző, de aránylag ritkák

P e n c k : Pseudoglaciale Erscheinungen. Ausland 188k  ó v .  33. s z .  f ű z .  041. l a p .
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a nagyobb tömbök; olakjok többnyire szabálytalan, éleik sokszor még 
elég épek. A mészkövet számos feltűnő nagjr szikla képviseli, de azért van 
elég kisebb darab is. A mészkőpéldányok többnyire gömbölydedek. Mind 
ezen törmelék a völgy hátsó részeiből került mostani helyére és ásványi 
minőségük igen világosan mutatja eredeti helyüket. A Feherviz völgye 
ugyanis jobb oldalán gránitból és baloldalán üledékes kőzetekből á ll; az 
utóbbiak sorában legalul van diaszkorbeli quarczitos és vereses szinti 
homokkő, melyből a Stösschen éjszaki része, továbbá a Réniás egész 
tömege, a Weidau alja, a Fehértó medenczéjének déli szegélye, azután 
ugyanazon medencze éjszaknyugati oldala és a Durlsberg egy része áll. E 
homokkő fedőjét triaszkorbeli mészkő képezi, mely a Tränken táján fel
bukkanva a Fehértó medenczéjének éjszaki oldalán elhúzódó hegyeket és 
részben a Durlsberget is alkotja. A Mészárszék tövében szintén több helyen 
szálban látható ez a mészkő. E felett homokos márga következik és ennek 
a fedője ismét mészkő, melyből a völgy éjszaki hegysorának kopár gerin- 
czei állanak.

A Fehérfal a hegység előtt elterülő fensík felé meredeken végződik, 
hátrafelé pedig oldalmorénába megyen át, mely a völgy bal oldalán a 
patak víztükrétől 40—50 m. magasságban húzódik el és egy helyen át van 
törve a Stösschentől jövő mellekvölgyecske által. Ez az oldalmoréna is 
a völgy felé több helyen annyira meredek, hooy laza törmelékén kopár 
felületek támadnak. A hegyoldaltól e moréua gerincze 3— 4 m.-nyi magas
ságig emelkedik egyes helyeken. A morénát alkotó kőzetekhez hasonlókat 
azonban még feljebb a hegyoldalon is lehet találni. Az oldalmorénát 
áttörő első mellékvölgyben felfelé haladva gránitsziklákat, kevés quarczitot 
és itt-ott mészkövet is láttam és Róth M. a Fehérfal felett még 1209 m. 
magasságban mészkő-darabokat talált. A jövevényköveknek ezen elterje
dése a jégárnak egykori nagyságáról tesz tanúságot.

Az oldalmorénáknak még szebb példája látható egy kissé feljebb a 
völgy jobb oldalán. Ez a Morgásnak messzire látható vízmosása közelében 
közel 1400 m. absolut magasságban és körülbelül 150 m.-nyíre kezdődik 
a völgy alja felett és nagyjában a hegyoldal kanyarulatait követve hatalmas 
gát alakjában közel 1 km.-nyi távolságra húzódik lefelé.

Oly helyeken, hol erős beszögellés van a hegyoldalban, a moréna 
nem teszen oly erős kanyarulatot, minek következtében a moréna és a 
hegy lejtője között gyakran többé-kevésbbé terjedelmes térség marad. A 
moréna magassága kezdetben JO—12 m., lefelé azonban mindinkább apad 
és alsó végén már alig teszen 1 m.-t; szélessége 100—30 m. között válta
kozik, aránylag legszélesebb alsó végén, esése valamivel nagyobb fokú, 
mint a völgy aljáé, a mit egyrészt a jégárnak az olvadás következtében tör
tént apadásának, másrészt és főleg a völgynek e tájon való kiszélesedésének 
kell tulajdonítani. A moréna anyaga majdnem kizárólag gránit, alsó végén



azonban több helyen eleg nagy quarczit darabokat is találtunk, melyek 
csak jégár hátán kerülhettek ide a völgy felsőbb tájáról.

A víz mentében a Zöldtó fele haladva nagyon egyenetlennek találjuk 
a völgy alját, a mennyiben hol hoszant, hol harántosan kisebb-nagyobb 
emelkedések terülnek el, melyek gránit-törmelekből állnak és sokszor 
óriási gránitsziklák által vannak elborítva. A pataknak rendesen igen mélyre 
bevájt medre, de más feltárások is, azt sejtetik velünk, hogy a völgy egész 
alja ilyen törmelékből á l l : alapmorénct. Vagy hét helyen a völgyön 
keresztül húzódó haránt-vonulatok körülbelül 20 méternyire emelkednek 
a víz tükre felett, és összetételök meg ívalaku lefutásuk után Ítélve homlok
morénák. Hasonló mondható a Zöldtavat kelet felé elzáró gátról, mely 
azonban a tótól eltérő oldalán nem válik el élesen az alapmorénától, hanem 
vele egyesülten folytatódik. Ez a körülmény a képződés viszonyaira enged 
következtetni és azt mutatja, hogy a moréna lerakodása a jégár lassú és 
egyenletes visszahúzódásával lépést tartott és mindenütt közel egyenlő 
vastag réteget eredményezett, de a tó táján egyszerre megsziint, mi való
színűleg a törmeléket szállító jégtömegeknek rögtön visszahúzódása követ
keztében történt, a mint ezt későbben részletesen fogjuk tárgyalni.

Ama homlokmorénák, melyek mind a két oldalon az alaptól feltű
nően elválnak, a szakaszosan visszahúzódó jégáraknál képződnek a vesz- 
teglés idején.

A Zöldtóból eredő patak baloldalán nem messze a tótól egy hatalmas 
morénakezdődik, mely eleinte növekedő viszonylagos magassággal a Fehértó 
medenczéje előtt húzódik el és a Fehértó vize meg a Tránkenpatak által 
áttörve a Mészárszék felé halad. Ez a gát a Zöldtótól a Tránkenpatakig, sőt 
még ezentúl is egy darabig középmorénának tekinthető, melyet a Zöldtó és 
Fehértó völgyének jégárai hoztak létre. E középmorénának a Fehértó 
medenczéje felé néző oldala menedékes és 20—30 m.-nyi magasságú, 
míg a Zöldtópatakfelé bocsátkozó lejtője meredek és némely helyen 150
m.-nél magasabb.

Ez az utóbbi adat fogalmat ad a Zöldtó-jégár vastagságáról, és ha 
tekintetbe veszszük, hogy az a medenc-ze, melyből a Zöldtó jégára anyagát 
nyerte, sokkal nagyobb mint a Fehértó vagy azElölső-Bézaknák völgyének 
megfelelő része, és hogy az őt környező hegyóriások nagy mértékben felül
múlják a Fehértó körülieket, — a Búzáknak aránylag alacsony (köriilbelől 
2000 m.) hegyeiről nem is szólva : nagyon természetesnek fogjuk találni, 
hogy a Fehérvizi völgy jégárának a Zöldtó medenczéjében volt a leg
erősebb ága. Ebből a tényből azután könnyen megmagyarázható a fentebb 
leirt középmoréna iránya is, mely azt árulja el, hogy a Fehértó medenczéjé- 
ből érkezett jégár nem a mai vízfolyás mentében, hanem attól éjszak
keletre haladt, útjába ejtvén a Tránkenpatak most terjedelmes medrének 
alsó részét és az egész fensikot, mely a Mészárszék tövéig terjed: a Zöldtó
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medenczéjének jégára félreszorította a Fehértó meclenczejéből jött gyön
gébb szomszédját. S ez utóbbitól származnak azok a jövevény gránitsziklák 
is, melyek az üledékes kőzetekből álló Homlokos és Mészárszék tövében 
elterülő Weidau fensikon találhatók és melyeknek a Rézaknák felé való 
határa azon vonal által jelölhető meg, mely a Fehértó medenczéjének 
éjszaki oldalán levő begyláncz végétől a Mészárszék lejtőjéig húzódva, a 
Fehértó völgyének tengelyétől körülbelül 20°-nyira E.-Ny.-ra tér el. A 
Mészárszék lejtőjén előforduló utolsó gránitszikláknak absolut magasságát 
Róth M. 1531 m.-nek találta. Az Elölső Rézaknák völgyében az említett 
határvonaltól felfelé csak quarczit és mészkő található, melyek hatalmas 
alapmorénát képeznek. Ez a Tránkenpatak széles és gyepes medre által 
fel van tárva és a Durlsberg táján 10—15 m.-nyi; tovább lefelé azonban 
körülbelől kétszer oly vastag. Ezen moréna felszíne a többnyire óriási 
méretű quarczit-szikláktól, valamint a nagyszámú emelkedésektől és mé
lyedésektől nagyon egyenetlen. Egyes emelkedések a homlokmorénák 
tulajdonságaival bírnak, például a Tränken közelében, mások ismét közép
morénákra emlékeztetnek. Tovább felfelé az alapmoréna vastagsága mind
inkább apad, míg a Durisbergtáji gyepes térségen teljesen megszűnik. Ezen 
alapmoréna a Rézaknák völgyének jégárjától ered, mely teljes erejében egy 
ideig a Weidau fensikon a Fehértó jégárja mellett lefelé haladott, de 
későbben megapadt s ekkor teljesen feltartóztatta a Fehértó jégárja, a mely 
utóbbi ezentúl egészen a Mészárszék tövéig szélesedett ki, a mint azt a 
lerakott törmelékei elárulják. S ugyan ez a jégár meglehetősen jól felis
merhető homlokmorénát is hozott létre e tájon, melynek baloldali szárnya 
a Zöldtó és a Fehértó jégárai által alkotott és fentebb említett középmoré
nával látszik összefüggésben .lenni. A visszahúzódó Fehértó jégárnak egy 
másik sajátságos homlokmorénája feljebb található azon a meredek falon, 
melylyel a tó íensík-alaku medenczéje a völgy felé bocsátkozik. E falnak 
azonban csak egyes helyein láthatni a homlokmorénának jellemző alakját, 
legtöbbnyire csak törmelék-tömegeket találunk rajta, melyek a domborzati 
viszonyoknál fogva nem egyesülhettek gáttá, hanem lecsúsztak a lejtőn.

Az egykori jégárnak legtanúlságosabb nyomait azonban a Weidau 
azon részén találjuk, mely az Elölső-Mészárszék és a Homlokos tövében 
elterülve keletfelé a Réniásig és a Veresagyagig ér. E fensikon a Tránken- 
pataktól lefelé haladva mindenekelőtt két, egymástól alig 200 lépésnyi 
távolságban levő, nagy homlokmorénát találunk, melyek a patak felé erős 
gáttal függnek össze. E morénák anyaga a hegyoldal felé leginkább quarczit; 
de azért a gránit, mészkő és sötét szürke márgás homokkő is elég gyakori; 
a völgy felé azonban mindinkább gyarapodnak a gránit sziklák mind szám
ban mind nagyságban és 6—8 köbméteres tömegek nem tartoznak a ritka
ságok közé, de vannak annál nagyobb darabok is. A morénát alkotó többi 
törmelékek nagysága is igen változó; van itt mindenfele méret képviselve a
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a homokszemtől a köbméter többszöröséig; a darabok alakja szabálytalan, 
az élek néhol épek, néhol pedig többé-kevésbbe kopottak. A darabok fek
vése és szabálytalan elhelyezkedése typusos homlok-moréna tulajdonságait 
tüntetik fel.

Mind a két morénának belső oldalán tágas mély medencze van, 
melyben esős időben víz szokott állni. A medencze felé lankásabbak a 
morénák oldalai, külső domború faluk azonban egyszerre és meredeken 
emelkedik.

A gát viszonylagos magassága a hegyoldaltól a patak felé mind 
inkább növekedik és közepe táján mély bevágás, a hajdani jégár lefolyása 
által át van törve. Az alsó moréna legmagasabb pontja 14 m.-rel maga
sabb az előtte elterülő síkterületnel és szélessége némely ponton 23 m.-nél 
nagyobb. A felső moréna még szélesebb és magasabb, de kisebb átmérőjű. 
Ezen a tájon a völgy keresztmetszete olyan a milyennek a mellékelt 1-ső 
ábra mutatja.

1. ábra. A Feliérviz völgyének vázlatos átmetszene az Elölsö Mészárszék és a Morgás között.
A szélesség méretviszonya 1: 25,000-hez. 1. Gránit. 2. Veres homokkő (diasz). 3. Triász mészkő.

4. Quarczit. 5. Hommokkő és márga. 6. Jégártörmelék.

E morénáktól lefelé vízmosás van a Weidaun, mely a Homlokso 
lejtőjén levő völgyecskéből ered és az egész alapmorénát áttöri. E vízmo
sás túlsó oldalán a Homlokos tövében gyönyörű oldalmorénát találunk, 
mely a begy lejtőjétől 10—50 m.-nyi távolságban aWeidau fensíkján kelet
felé tart és átlépve e hágó legmagasabb fokát a Homlokostól mintegy ív 
alakban elhajlik. Innen azután körülbelül még egy kilométerig folytatja 
útját a Liebseifen völgyében. Ezen oldalmoréna az áttörés táján csak
3—4 m. magas és több hullámból á ll; lefelé azonban egyesülnek ezen 
sorok és a morénának mind szélessége, mind viszonylagos magassága foly
ton nő még a hágó legmagasabb pontján túl is egy darabig, de midőn a 
Veresagyag felé hajló lejtő esése mindinkább fokozódik, a moréna magas
sága is ezen mértékben apad. Szélességének középmértéke 40 in.-re tehető, 
de egyes helyeken egészen 100 m.-re is rúg, gerinezének magassága 4—14 
m. között ingadozik és a Fehérvíz tükre felett való magassága legalább 
120 m. A morénának a hegyoldal felé levő lejtője elég meredek és élesen 
elválik a Weidau gyepes felszínétől; itt-ott azonban ezen határon túl is 
találhatni egy-egy gránit-sziklát, de csak is egy pár lépésnyire a gáttól. A 
moréna anyaga majdnem kizárólag gránit, mely különböző alakú és nagy-

Földtani Közlöny. XV. köt. 1885. .)
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ságú darabok alakjában van jelen, némelyek több köbméter térfogatnak, 
mások ismét csak fej- vagy ökölnagyságúak, némelyek szögletesek és leg
feljebb csak a mállásnak mutatják nyomait, mások teljesen gömbölyűre 
koptatvák. A fekvésre nézve is nagy a változatosság, és igen gyakran talál
kozunk azon esettel, hogy egyes sziklák legkeskenyebb lapjukon nyugsza
nak. A gránit mellett kevés, diaszkorbeli quarczitos homokkő is van, mely 
többnyire nagyon épélű ; a mészkő felette ritka. Befelé ezen moréna lassan 
átmegyen egy lejtőbe, mely a Fehérvíz felé fokozatosan lebocsátkozik és 
összehalmozódott törmelékektől hullámzatos felszínű. Ezen lejő alapmo
rénának tekinthető. A meredek oldalú terrasszok felett rendesen hosszant 
lefutó morénát találunk, mely sokszor óriási sziklákból áll és a menedé
kesebb területeknek mintegy alsó határát képezi.

Ez a gránittörmelék a veres homokkőből álló Réniás oldaláin is talál
ható és pedig nagyobb magasságban mint az oldalmoréna alsó részének 
legmagasabb pontján a Homlokos tövében. Legmagasabbra emelkedik a 
gránit a Réniás éjszaknyugati oldalán. A Reniáson található gránitsziklák 
szintén nagyon különbözők mind nagyságra mind alakra nézve; mennyi
ségűk alulról felfelé mindinkább apad. Ez a hegy a keletnek tartó jégárnak 
útjában állott, minek következtében az utóbbi két ágra oszlott: az erősebb 
ág a fővölgyben haladott tovább, mig a gyengébb átlépve a hágót a Lieb- 
seifen fele vette útját. A fentebb leirt moréna azonban a Homlokostól jövő 
vízmosáson túl felfelé is folytatódik, mindinkább közeledve a hegy lejtőjé
hez, de egyszersmind nagyságban is folyvást fogyva.

A Fehérvíz völgyében előforduló ezen jellemző és könnyen felismer
hető morénákon kivűl még felemlítendő az a hatalmas alapmoréna is, 
mely a Fehérfal előtt terülve el messzire kinyúló hátat képez. A Fehérfal 
már csak a hátráló jégár műve.

A Fehérvíz völgyének hossza közel 7 km.; szelessége kezdetben 
5 km.-nél nagyobb, de lejebb mindinkább apad és a Fehérfal mellett már 
csak 1V2 km .; az egész völgy vízterülete közel 14 km.2, ennek 10 km.2-nyi 
részét magas hegyek veszik körül, a többi 4 km.2 pedig az alacsony elő
hegyek között terül e l ; a jégár körülbelül 1000 m. absolut magasságig 
bocsátkozott le.

í2. A  Tarpatak völgyének morénái. A tarpataki völgy mind széles
ségre mind hosszúságra felülmúlja a Fehérvíz völgyét; hossza közel 10 
km. (a Stössehent véve alsó határnak) és vízterülete 16 km.2-re, tehető : 
ennek 11 km.2-nyi része magas hegyek között fekszik 5 km.2 pedig 
már a hegységen kivűl van. A tarpataki völgy a Nagy- és Kis-Tarpa- 
tak egyesüléséből támad és nagyjában DKK.-nek tart. A Nagy-Tarpa- 
takot nem volt alkalmam bejárni és mások sem említettek eddig jég
árakra vonatkozó adatokat onnan, azért ezen völgyről nem szólliatak e 
tekintetben; a Kis-Tarpatakot már részletesebben ismerem és itt ajég-
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áraknak számos nyomával találkozik az ember. A morénák sorában felem
lítendő a Tüzelőkő mellett levő nagy homlokmoréna, mely baloldalán a víz 
által át van törve, míg a jobb oldalon 60 m.-nél magasabbra emelkedik, 
hatalmas övét képezve, melyen belül lankás falu medencze terül el. Innen 
lefelé különösen a völgy jobb oldalán a törmelékeknek és szikláknak több 
oly csoportosulását látjuk, mely oldalmorénára emlékeztet; épen úgy 
vannak a völgy irányára többé-kevésbbé merőlegesen álló-sziklagátak is, 
melyek sok tekintetben homlokmorénákhoz hasonlítanak. Kissé lejebb a 
baloldalon már oly képződmény van, mely mint moréna már tisztán felis
merhető. Ez 3—4 m. magasságban és 15—20 m. szélességben a víz köze
lében, de a hegyoldaltól jó messzire húzódik el, mindenütt alkalmazkodva 
a völgy talpának lejtőségi viszonyaihoz. Ez az oldalmoréna egészen a 
Kis-Tarpatak végéig húzódik el és a hátráló jégár müve. Midőn a jégár 
teljes erejében volt, sokkal nagyobb volt a kiterjedése, a mint a Lépcsőke 
felett a Lomniczi gerincz tövében elhúzódó oldalmoréna bizonyítja. A 
jobb oldalon is láthatni egy magasabb moréna maradványait.

Lebocsátkozva a fővölgybe és átmenve a Tarpatak jobb oldalára, 
mindjárt a vízesések közelében oldalmorénához jutunk, melynek a túlsó 
oldalon levő párját már elvitte a víz. Ezek a moréna-képződmények azon
ban elenyészők azon óriási morénaterülethez kepest, mely tovább lefelé 
félkör alakjában határolja a völgyet és mely annál élesebben és feltűnőb
ben válik el a Tátra alján elterülő lankás lejtőtől, minél lejebb húzódik. 
Ezen vonulat a Tarajkán 1266 m. magasságban veszi kezdetét és onnan 
gerincz alakjában az 1167 m. magas (Kolbenheyer szerint) Haramiakőhez 
ereszkedik le, honnan a Toronyhegy (1117 m.) felé folytatódik. Itt azután 
ívalakban éjszakra fordul 1‘5 km. széles és délkeletfelé magasságban 
mindinkább apadó fensikot képezve, mely több párhuzamos hullámot 
enged megkülönböztetni. A legbelső hullám a legmagasabb (1141 m.) és 
körülzárja a Christelau nevű medenczét, mely többnyire gyepes, de néhol 
lápos-tőzeges, másutt megint bokros erdős. Az utolsó (külső) hullám már 
50—60 m.rel 1000 m. alatt van és meredeken bocsátkozik körülbelől 900 
m. absolut magasságig, hol egyszerre menedékesebb a talaj és a szomszéd 
területek esésének megfelelőbb. Az egész fensík felszíne az emelkedések és 
mélyedésektől nagyon egyenetlen; némely medenczében meggyül a viz 
és tócsa támad, másutt tőzeges, lápos a föld; sok helyütt óriási sziklák 
nehezítik meg a közlekedést. Ez a hatalmas gát éppen úgy, mint a Tarpa
tak jobb oldalán levő hegysor törmelékekből és omladékokból áll, melyek 
mindenféle nagyságban fordulnak elő és rendetlenül helyezkedtek el.

A fensík folytatását követve kezdetben éjszak-nyugatnak, későbben 
majdnem egyenesen nyugatnak tart, mig a Lomniczi gerinczczel össze nem 
olvad. E megváltozott irányában azonban tetemesen veszít szélességéből, 
míg magassága folyton gyarapodik. Ott, a hol a Lomniczi gerinczczel érint
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kezik 1183 m. magas ; és ezen magasság némileg megfelel a völgy túlsó 
oldalán levő Haramiakő magasságának. A két gerincznek egymástól való 
távolsága e helyen közel 1200 m., míg a völgy felett való magasságuk 
80—100 m. A völgy baloldalátképező hegy-liát a Christelau felé menedé
kes és több oldalmorénát enged megkülönböztetni, melyek közül különösen 
kettő nagyon feltűnő ; az egyik kiebb és magasabban fekszik, a másik 
pedig már közelebb esik a Tarpatakhoz, de azért még mindig 40—50 m.-rel 
magasabb ennek tükrénél. Ezen utóbbi morénától délnyugatra terűi el a 
Christelau terjedelmes és régi tómederre emlékeztető medenczéje, melynek 
legmélyebb pontja 1090 m.

A Tarpatak a völgy jobb oldala menetében húzódik el és a Torony
hegy mellett áttöri a széles homlokmorénát, melyben majdnem 100 m. 
mély és meredek faló medret vájt ki magának. Ezen medrében azonban 
feltűnő nagy az esése; két kilométer távolságra közel 200 m. magassági 
különbség esik. A meder egész hosszában óriási sziklák hevernek, melyeket 
a hozzájuk ütődő hullám gömbölyűre koptatott. E sziklákon át rohan a 
Tarpatak vize óriási zajjal és robajjal. Szálban levő sziklát ezen egész fen- 
síkon nem találtam.

3. A Felkai völgy morénái. Ez a völgy sokkal kisebb mint az előbbi, 
de azért ennek is meg volt a maga jógára. A völgy egész hossza 5’5 km.-re 
tehető és vízterülete G km.2, miből 4 km.2 a magas hegyek között fekszik, 
míg közel 2 km.2 már a hegységen kivűl van. Felülről lefelé haladva az 
első, morénának tartható sziklarakást a Hosszútó keleti oldalán találjuk. 
Ez a moréna anyaga a lejtő meredekségénél fogva nem rakódott le gát 
alakjában, hanem az apadó jégár szélét követve az egész oldalra oszlott 
szét. Már határozottan morénáknak mondható képződmények va'nnak a 
Felkai-tónál. A tavat délfelé elzáró gát homlokmoréna, mely az alapmo
rénával olvadott össze; a völgy baloldalán elhúzódó és az alap lejtődéséhez 
alkalmazkodó szikla-gát pedig, melynek párja a völgy túlsó oldalán is lát
ható, oldalmoréna. Azonban magasabban fekvő oldalmorénáknak is látni 
még maradványait, különösen, ha azon tájon tekintünk körül, hol a tou- 
ristaút a Kereszthalmon át vezet. Innen különben igen szépen látható az 
alsó bal oldalmoréna is, a mint hatalmas gát alakjában délfelé tart és ott 
az erdő sűrűségében eltűnni látszik, de valósággal gyönyörűen megtartott 
homlokmorénába megyen át, mely különösen alulról a Tátrafüredtől a 
Csorbái tóhoz vezető tourista-útról látható szépen. E homlokmoréna 
1100 m.-nél valamivel magasabban fekszik és feltűnően kiemelkedik a 
völgy lankás lejtőjéből; méretei ugyan meg sem közelítik a Tarpataki vég
moréna méreteit, — külső széleinek egymástól való távolsága nem teszen 
egészen 1 km.-t és viszonylagos magassága a körülötte elterülő lejtőhez 
képest alig 50—60 m., — de a mily jellemző e völgy bal oldalmorénája, 
olyan tisztán fölismerhető a homlokmorénája is. Az említett méretek
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különben teljesen megfelelnek a völgj7 vízterületének és az egykori jégárnak 
ettől függő kiterjedésének; de a végmorena absolut magassága is ezen 
körülménynek következménye, a mi legjobban kiviláglik, ha az előbb leirt 
völgyek legalsóbb homlokmorénáira tekintünk vissza.

A Felkai-völgy jégárjának ezen homlokmorénája igen tanulságosnak 
tűnik-fel. A patak baloldalán ugyanis az omladékok folytonos lecsúszása 
következtében majdnem teljesen kopár a közel 80 m. magas fal, melyben 
mindenféle nagyságú és alakú, hol szögletes, hol gömbölyded kőzettöredé
kek vannak, melyek részint még a fehér homokban beágyazvák, részint 
pedig már kimosva a fal oldalán vagy alján hevernek. A sziklák nagyob- 
bára gránitok, van azonban köztök csillámpala és gneisz is. Ha gondosab
ban megfigyeljük ezen homlokmorénát, több egymásután következő hom
lokmorénából összetettnek találjuk; és külső nyugati oldalát tekintve 
három egymásután következő ívet enged felismerni; mind megannyi hom
lokmorénának jobb oldali szárnya. A szomszédos homlokmorénák között 
mindenütt többé-kevésbbé mély behorpadás van, mely a völgy belső olda
lairól is látható. A fehérfal jó messzire felfelé húzódik a völgyben, mely
nek szélessége e tájon alig 4(J0 m.

4. A  Menguszfalvi völgy morénái. A Menguszfalvi völgy is két részre 
oszlik: az egyik a magas hegyek között fekszik és háromszöghez hasonlít, 
a másik a hegységen kivűl van ; az elsőnek területe közel 12 km.2-re tehető, 
az utóbbi körülbelül 5 km.2 A völgy egész hossza 8 km .; iránya egyenesen 
éjszakról délfelé tart.

A völgy felső része három ágból á ll; a hinczkói fensíkból, a Békás 
tavak medenczéjéből és a Menguszfalvi omladek-völgyből. A fővölgyben, a 
hinczkói fensík meredék falának tövétől kezdve több morénát láthatni: 
mindenekelőtt felemlítendő a baloldalon egymás felett levő két oldalmo
réna; a felső a meredek falak tövében húzódik el és több helyen vízmo
sások és mellékvölgyecskék által van áttörve, másutt megint leomlott 
gránitsziklák halmozódtak össze mögötte ; némely helyen azonban tisztán 
felismerhetőleg válik el a hegyoldaltól; a patak víztükre felett való magas
sága a Poprádtó közelében G8 m. Az alsó moréna már jobban van meg
tartva s a Poprádtó közelében közel ÖO m.-rel fekszik lejebb a felsőnél; a 
völgyben felfelé haladva azonban mindinkább közeledik egymáshoz a két 
moréna s a Békás tavak lépcsője alatt már egy magasságban vannak és 
köztük csak annyi a különbség, hogy a felső közelebb esik a hegyoldalhoz, 
mint az alsó. A völgy jobb oldalán kezdetben csak az alsó morénának 
látszanak nyomai; legnagyobb részt omladékkupok fedik el. A Poprádtó- 
nál hatalmas középmoréna kezdődik, mely a völgy irányában közel két 
km. távolságra húzódik. Ezen moréna az Omladékvölgy és a fő völgy jégárai 
által hozatott létre. A fő völgy jégára, mint erősebb, eltérítette irányától a 
gyengébb szomszédot és azután párhuzamosan haladott vele.
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A középmoréna egész terjedelmében különböző nagyságú törmelé
kekből á l l ; felszínén sok helyütt óriási gránitköbök hevernek. A kisebb 
jégár medrében folyó Krupa vize felé lankás a lejtője, a mélyebben fekvő 
fővölgy felé azonban aránylag igen meredek. A moréna gerincze rendesen 
nagyon boltozott és egyes helyeken nagy kiterjedésű lápok terülnek el a 
felszinén, a Poprádtó közelében azonban aránylag keskeny. Az utóbbi 
helyen beliorpadás is mutatkozik rajta, mely körülbelől 15 m.-nyire van a 
tó mai tükre felett és a tó egyik régi, egyenesen a fővölgy felétartó lefolyá
sának medre. Jelenleg csak vagy két km.-rel lejebb egyesül a Poprádtóvíze 
a fővölgyével és az egyesülés utána Poprád nevet veszi fö l; ezen utóbbi 
helyen egyszersmind véget ér a középmoréna is. A fővölgyben több helyütt 
láthatni az oldalmorénák maradványait.

Kiérve a magas hegyek közül igen nagy változatosságot találunk a 
morénákra nézve. A völgy baloldán az Oszterva folytatását képező Hola- 
Ubocs nyugati lejtőjén két moréna vehető ki. Az alsó nem magasan a 
völgy alja felett húzódik el, széles övét képezve; a felső azonban azon a 
tájon, hol a Krupapatak a Menguszfalvi völgy vizével egyesül, 120 m.-re 
van a völgy alja felett. A moréna szélessége 40—50 m. között változik, 
magassága 8—10 m.-t teszen. Ezen moréna az Oszterva meredek falától a 
Poprád áttöréséig terül el, mind absolut mind viszonylagos magasságban 
folyvást apadva és valószinű, hogy a Partsch által leirt két oldalmoréna, 
melyek a Postredna alatt a Poprád baloldalán találhatók, ezen morénák
nak folytatásai.* A völgy jobb oldalán a megfelelő tájon egy darabig csak 
egy moréna látható, lejebb azonban a völgy alsó végén, délnyugatra azon 
ponttól, hol a Poprád keletnek kanyarodik, ismét kettő van : egy felső és 
egy alsó; a felső körülbelül vagy 100 m. az alsó 25—30 m.-nyire van a 
völgy alja felett. Tovább délfelé mindinkább apad a felső moréna magas
sága, míg végre összeolvad az alsóval és egy homlokmorénába megyen át, 
melyen egy délkeletfelé irányozott mély bevágás látható. E bevágásnak 
lejtői, alja valamint egyéb alakbeli viszonyai arról tanúskodnak, hogy az 
egykor folyó víznek mederül szolgált; s tekintve, hogy ezen bevágás leg
magasabb pontja alig 10 m.-rel magasabb a Postredna azon pontjánál, hol 
a Poprád déli irányát elhagyva egyszerre keletnek fordul, bizonyosnak 
mondható, hogy a Menguszfalvi völgy egykori jégárának vize legalább egy 
ideig ezen irányban folyt le és hogy ezen bevágás egykor a Poprád folyó- 
nak medrét képezte. S ezen víz volt az, mely Lucsivna felé tartva azt az 
egész lejtőt gránit-hömpölyökkel borította el, a mely jövevény-köveknek 
eredete különben bajosan volna magyarázható. A Menguszfalvi jégár ezen 
végső medenczéjének baloldalán csak az alsó moréna látható mint 25—30

* Partsch : Die Gletscher der Vorzeit 17. lap.



m.-nyi magas part, mely egész tömegében a jégár által lerakott törmelé
kekből áll és felső részén a keletnek tartó Poprád által van áttörve.

A Poprád régi és mai medre által határolt és körülbelől 3 km.2-nyi 
fensík jellemző moréna-terület, melynek felszíne a sok emelkedéstől és 
mélyedéstől nagyon egyenetlen. Mind az emelkedések, mind a mélyedések 
több nagyobb csoportba foglalhatók. A fensík alakja nagyjában négyszögü, 
lejtősödése délkelet felé tart; legmagasabb pontja 1235m.-nyíre emelkedik, 
mig délkeleten a Várta csak 106Ö m. magas; a fensík töve körülbelül 950 
m. magasságban fekszik, mi egyszersmind a jégár alsó határának is a 
magassága. Mind a fensíkon, mind a Poprád mai medrében óriási épélü 
gránitsziklák hevernek, melyek csakis a jég hátán kerülhettek mai he
lyökre. A míg a jégár a menguszfalvi völgy aránylag szűk, de mégis 
1 km.-nél szélesebb medrében haladott, 100 m.-nél nagyobb magasságban 
jelölte meg útját hatalmas oldalmorénákkal és midőn ezen völgyből kilé
pett, délkeletnek fordult és jégtömegeivel meg törmelékeivel elárasztotta az 
egész tájat. De az mind csak a jégár teljes erejének idején történt így, 
mert midőn ereje apadni kezdett, mindinkább visszahúzódott ezen fensík- 
ról és akkor rakódtak le az alsó oldalmorénák.

A menguszfalvi jégár azonban ezen itt leírt morénákon kívül még 
másokat is alkotott; hatása tovább nyugat felé is érvényesült és a csorbái 
állomástól éjszakra levő és körülbelől 1000 m. magasságban kezdődő 
meredek bástyaszerű kiemelkedés részben az ő műve. Ezen meredek hegy
oldal ugyanis óriási homlokmoréna, melynek létrehozásához a mengusz
falvi jégáron kívül a Mlinicza-völgy jégára is járult, az utóbbi különösen 
nyugat felé érvényesítvén hatását. A moréna délkeleti lejtője lépcsőzetes és 
különösen három nagyobb fokot enged megkülönböztetni; anyaga minde
nütt megegyezik a jégárak által lerakott hordalékkal és a mellett az a 
nevezetes körülmény érdemel különös megemlítést, hogy a hochwaldi víz
választón nem találni gránitot, de a mint a meredek lejtőhöz érünk, azon
nal kezdődik a gránittörmelék, mely ezentúl szakadatlanúl tart egészen a 
Csorbái tóig.

5. A  Mlinicza-völgtj morénái. A Mliniczavölgy ugyan a kisebb völ
gyekhez tartozik, területe, 8 km.2 és egész hossza G’5 km., mind a mellett 
igen tekintélyes jégárat hozott létre, mivel igen magas fekvésű. Az összes 
területnek közel 6 km.2-je 1500 és 2437 m. magasság között fekszik és 
medenczéjének felső végén a 2100 isohypsa húzódik át. Ezen völgynek 
különösen alsó részében igen tekintélyes morénák terülnek el.

Az a gát, mely a Csorbái tavat veszi körül, a Mlinicza jégár törmelé
keiből alakult és dél meg délnyugat felé a jégár homlokmorenájának felel 
meg, míg éjszaknyugaton és délkeleten oldalmorénának tekinthető. A gát 
szélessége és a tó víztükre felett való magassága nagyon változó; délén és 
délkeleten több helyen 20 m.-nél és éjszaknyugaton 30 m.nél is maga-
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sabbra emelkedik ; a keleti oldalon is tekintélyes a magassága; szélessége 
50—200 m. között változik; legszélesebb a keleti oldalon, hol több pár
huzamos hullámból áll. Igen tanulságos az éjszaknyugati gát is, a 
memryiben feltűnő egyenes lefutású és némileg vasúti töltésre emlékeztet. 
Ezen gát a hegység felé 7—8 m. magas lejtővel bocsátkozik le egy mocsá- 
ros lápos terület felé, mely nyugatra lejtősödik és egy régi jégár medrére 
vall. A tó éjszakkeleti oldalán levő gát aránylag alacsony (5—6 m.) és 
csak utólagosan keletkezett, midőn a jégár már nem tért el nyugatra, 
hanem eredeti irányában megmaradva a Csorbái tótól keletre véget ért.

Ha a Mliniczavölgy jobb oldalán elindulva lefelé haladunk, több 
egymásután következő medenczére akadunk, melyek délfelé tvalakú gáttal 
vannak határolva és többnyire tőzegesek és mocsárosak. A gátak közepe 
iáján többé-kevésbbé mély bevágás látható. Ezek a medenczék egykor a 
visszahúzódó Mlinicza jégár medrét képezték és a visszahúzódás phasisai- 
nak hírmondói; az ívalakú gátak a jégár homlokmorénái és az ezeken 
látható bevágáson keresztül folyt le a régi jégár vizének egy része, míg a 
másik része már akkor is a medenczéket éjszakkelet felől megkerülő Mlini- 
czába szakadhatott. A Csorbai-tóhoz vezető utón felfelé haladva és azon 
ponttól fogva, hol az éjszaknyugatra lordul, igen tisztán láthatni ezen 
morénákat, mint a meredek lejtő legfelsőbb fokát. Magasságuk az úttól 
számítva körülbelől 60—80 m.-t teszen, de minél feljebb haladunk a 
Csorbai-tó felé, annál inkább apad a viszonylagos magasságuk és több 
helyen 30m.-nyinél is alacsonyabb lesz; absolut magasságuk azonban foly
tonosan növekszik; déli lejtőjük igen meredek, a medenczék felé azonban 
nagyon lankásan bocsátkoznak le ; anyaguk jégár által lerakott törmelék. 
Valószínű, hogy az alsóbb fekvésű homlokmorénák létrehozásánál a men- 
guszfalvi jégár is közre működött, minthogy ezen két völgy jégárja között 
ezen a tájékon nem volt feltűnő válaszfal.

Végül fölemlítendők:
6. A  Koprovavölgy morénái. Ez a völgy.a Tátra déli oldalának leg

kifejlettebb és legterjedelmesebb völgye; hossza majdnem 11 km. és víz
területe megközelíti a 25 km.2 t. Kezdetben nyugatnak tart, későbben dél
nyugatnak fordul és utjának nagyobb felét ezen irányban teszi; alsó végén 
ismét nyugatnak kanyarodik. A völgy keleti fele mindenütt a 2200— 
2400 méter, sőt ezentúl is emelkedő csúcsok és gerinczek egész sora által 
van körülvéve és négy magasan fekvő medenczével áll kapcsolatban, míg 
nyugati része nagyon tagolatlan és csak legmagasabb pontjaival haladja 
meg a 2000 m.-t. Egyrészt ezen oknál fogva, nagyrészt azonban a völgy
nek mély volta miatt — több mint 3/4 része alacsonyabb 1400 m.-nyi- 
nel — a jégárak nyomai, különösen a morénák itt nem oly jelentékenyek 
mint az előbb tárgyalt völgyekben. Vájjon a Palenicza nagy homlok
morénának tekintendő-e, azt nem sikerült határozottan kimutatnunk; de
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ezen hegy vonulat belső, a Koprova-patak felé fordított oldalán több laza 
törmelékből álló terraszt és a völgy alján egy teljesen megtartott oldal
morénát láttunk, melyek lefelé folytatódva egy homlokmoréna alakú gátba 
mennek át. A völgy baloldalának ezen képződményeivel szemben a túlsó 
oldalon két tisztán felismerhető oldalmoréna van. Az alsót, mely a bal 
oldalon elhúzódó legalsó hullámnak felel meg, több helyen a patak vize 
alámosta és ott a víz felé bocsátkozó lejtője a nagy meredekség és a törme
lékek laza összefüggése következtében egészen fel van tárva. E feltárások
ban igen tisztán látható a jellemző jégár-hordalék. A felső moréna a völgy 
alsó részében igen széles és kevésbbé magas, feljebb azonban, legalább 
némely helyen, jellemzően van kiképződve. Két helyen egymáshoz közel 
homlokmorénák maradványai csatlakoznak ehhez a morénához.

A völgyben felfelé haladva, nem messze azon híd felett, melyen az 
út a patak jobb oldalára vezet át, tisztán felismerhető liomlokmorénához 
jutunk, melyet a víz áttört és középső részétől megfosztott. Nem messze ezen 
homlokmorénától egy sokkal magasabbra akadunk, melynek baloldalát 
lerombolta a víz, míg jobbra a hegyoldal felé folyton növekedik; a víz 
közelében közel 40 m.-nyi a magassága. — E nagy homlokmoréna mögött 
több kisebb következik közel egymás után; déli oldaluk domború és mere
dek, az éjszaki pedig homorú és lankásan bocsátkozik a mögöttük elterülő 
kisebb nagyobb medenczékhez. A homlokmorénák felszíne különböző nagy
ságú és többnyire ép élű gránitsziklákkal van fedve.

B) Jövevény- vagy vándorkövek.

A Magas-Tatra déli odala leginkább gránitból illetőleg gneiszgránit
ból állván, a jégárak által szállított és lerakott törmelékek is ilyen 
eredetűek, és ennélfogva jövevény-természetük egy könnyen fel nem ismer
hető. E tekintetben azonban kivételt képeznek a fehérvízi és a felkai völgy. 
Az elsőnek bal oldala, a Stösschen délnyugati részét leszámítva, üledé
kes kőzetekből áll, a másik pedig a Gránátfal táján csillámpalából van 
alkotva; s e két völgyben találkozunk is a jövevénysziklák egész sorával.

A Eehérvíz völgyében a Fehérfalban és e felett is a völgy hátsó 
részéből származó mészkő-, homokkő- és quarczit-jövevények láthatók óriási 
számmal; a gránit is onnan való, de minthogy a Stösschen ezen részében 
szálban is van gránit, jövevény volta nem mutatható ki oly világosan. 
Yándorkő továbbá az a quarczit is, melyet egy kissé feljebb a Morgás keleti 
lejtőjén elhúzódó gránit alkotta morénában itt-ott találhatni, minthogy az 
egész hegyoldalon szálban levő quarczit nincsen. A jőve vény sziklák azon
ban legtanulságosabban a Weidau fensíkon fordulnak elő, hol egész moré
nagátak jövevénykőzetekből vannak alkotva. Az a hatalmas gránit-moréna, 
mely a Homlokos tövében húzódik el és a közel 120 rn. magas hágón át a
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Liebseifen völgybe is átcsap, teljesen üledékes kőzeten nyugszik és a jöve
vényszikláknak egyik legklasszikusabb példája. S ha még ezentúl is akadna 
valaki, a ki kételkedik azon, hogy a Tátrában egykor jégárak léteztek, az 
keresse fel a Weidaut és bizonyosan megváltoztatja nézetét.

A Felkai völgyből már P artsch is említett csillámpalát, melyet a 
völgy bal oldalmorénájában talált,1 nekem is sikerült ilyenre akadnom és 
pedig mind az említett oldalmorénában, mind pedig a homlokmoréna fehér 
falában. Az utóbbi helyen gránát tartalmú darabok is voltak és pedig 
közel a moréna legmagasabb pontjához is. Kóth M. a moréna nyugati 
külső oldalán talált szögletes csillámpala darabokat. Ezek mind csak a 
jég segítségével kerülhettek mostani helyükre. Különben hasonlót lehet 
mondani mindazon óriási mértékű gránitsziklákról is, melyek a hegységen 
kívül található morénákban oly gyakoriak, ha eredeti helyök mindjárt fel 
nem ismerhető is. E tekintetben különösen említésre méltónak találom a 
Tarpataki völgy egy esetét. A tarpataki nagy homlokmoréna alatt ugyanis 
közel 70 m.3 nagyságú gránittömeg van. Ezen sziklának ép élei és óriási 
méretei bizonyossá teszik, hogy nem a víz szállította.

C) A simára horzsolt lapok és a gömbölyűre koptatott hegydudorok.
A jégárak egykori működésének ezen jelei sem hiányzanak a Magas- 

Tátrában. A Fehérvíz völgyében a Fehérfal mögött, ott a hol az oldal
morénát a Stösschentől jövő mellékvölgy áttöri, a meredek sziklafalból 
nagy méretű gránitdarab nyulakodik ki, melynek alsó lapja simára van hor
zsolva. A Fehértó medenezéjének éjszakkeleti oldalán a domborúvá simított 
mészkőhátak valószínűleg szintén jégáraktól nyerték mai alakjukat. A  Tar- 
pataki völgyben Kolbenheyer az Üt tó tájáró lemlít jégárak által létrehozott 
horzsolásokat;'2 magam a Kis-Tarpatak alsó végén a Lépcsőke felsőfokán 
láttam igen érdekes esetet. Az utóbbi helyen ugyanis nagy gyepes térség 
előtt szálban levő gránitból álló gát emelkedik, mely vagy 10m. magas és a 
medencze felé levő oldalán simára van horzsolva. A kivájt felületen egy
mással és a völgy irányával párhuzamosan futó barázdák láthatók; az 
emelkedés lejtője 20°-nyi szöget képez a vízszintessel. A jégárnak tehát e 
helyen felfelé kellett haladnia egy darabig. Azt az esetleges felfogást, hogy 
ezen horzsolás folyóvíztől eredhetne, teljesen tárgytalanná teszik a dombor
zati viszonyok. E gát szikláin azon a helyen is látszanak horzsolások, hol 
jelenleg a Kis-Tarpatak vize tör rajta keresztül. Lejebb a Nagy-Tar^ata- 
kon átvezető hídnál a patak baloldalán két, majdnem vízszintesen fekvő 
kőszikla van, melyek szálban látszanak állani; csak felső lapjok ér ki a 
földből és ez nagyon sima és barázdált. A barázdák egymással és a völgy * **

* P artsch : Die Gletscher der Vorzeit etc. 13. lap.
** Kolbenheyer: Die Hohe-Tátra VI. kiad. 19. lap.

c26
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baloldali lejtőjével haladnak párhuzamosan. Hasonlót tapasztalunk, ha a 
Kis-Tarpataknak a Lépcsőke alatt levő hidján haladunk át; az ott szál
ban levő gránit simára van csiszolva, s valószínű, hogy a Tarpataknak 
ezentúl erősen előnyomnló és szálban levő gránitból álló baloldali lejtője 
jégárának köszöni szabályos alakját és lejtősödését. Végül fel kell említe
nem egy sziklát, mely a Tarpatak homlok-morénájában a Königsweg mellett, 
már közel a gerinczhez fekszik és alsó oldalán simára van csiszolva. Ezen 
szikla közelében jégár-brecciát is találtam.

A Fel kai völgyből már Sonklar említ simára csiszolt lapokat* és 
utána mások is indultak; Partsch azonban nem tartja azokat kétségtele
nül jégáraktól eredőknek,** és magam is e tekintetben egy véleményben 
vagyok vele. Hogy a Gránátfalban néhol simák a lapok, annak oka több
nyire a csillámpala szöveti és szerkezeti viszonyaiban rejlik. Én csupán egy 
helyen a Flächt második kúpja alatt találtam olyan lapot, melynek síma 
felszínét jégárak által létrehozottnak lehetne tekinteni. Már sokkal való
színűbb, hogy a Hosszutó keleti oldalán levő hegykúpoknak és egyéb emel
kedéseknek domborúdad alakja jégáraktól ered. S szerény véleményem 
szerint hasonló oknak volna tulajdonítandó a menguszfalvi völgyben a 
hinczkói fensíknak és a Békástavak medenczéjének a fővölgybe lebocsát
kozó meredek falának horzsolt felülete is.

D) A völgyek domborzati viszonyai.

A Magas-Tátra legtöbb völgye a configurátió tekintetében bizonyos 
megegyező vonásokat mutat, melyek különösen ott ismerhetők fel leg
tisztábban, hol a jégáraknak nyomaival találkozunk. Egyik ilyen jellemző 
vonás az, hogy a völgyeknek felső végén és oldalán többé-kevésbbé terjedel
mes, kerek és meredek falakkal körülvett medenczék fordulnak elő, melyek 
néha egy vagy több tavat zárnak körül (Öttó, Békástavak, hinczkói tavak, 
Terianszkótó, Batizfalvi tó, Kőpataktó stb.). Ilyen kerek medenczek (circus- 
vagy katlanvölgyek) vannak az Alpokban, a Pyrenéusokban, Norvégiában 
(botner) is és ott mindenütt vagy most is jégárakkal állnak összefüggésben, 
vagy pedig olyan helyen találhatók, hol hajdanában jégár terült el. Egykor 
jégár által borított területeken előfordulnak továbbá Közép-Európa egyes 
hegységein úgymint a Fekete-erdőben 750 m ., a Cseh-erdőben 930 m., az 
Óriási-hegységben 1030 m .; az Altvater hegységben 1:200 m.-nyi magas
ságon felül; a Magas-Tátrában előfordulásuk alsó határa 1500 m .; mi a 
hóvonalnak nyugatról kelet felé való emelkedésének felel meg.***

Sonklar: Reiseskizzen 133. lap.
^  Partsch : Die Gletscher der Vorzeit lö. lap. 

*** Partsch: Die Gletscher der Vorzeit. 181. lap.
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A circus-völgyeknek a jégárakkal való ezen szoros összefüggése, nem 
kevésbbé azonban a vízvájta völgyektől lényegesen eltérő alakjuk is 
nagyon valószínűvé teszik, hogy a jégárak által hozattak létre. Partsch 
keletkezésüket Heliand nyomán következőleg magyarázza: az olvadás 
alkalmával beszivárog a jégárak vize a szomszédos kőzetekbe és megfagy
ván szétrepeszti azokat. Az ilyképen meglazult meder törmelékeit azután 
tovább szállítja a jégár. Ez által a meder mindig mélyebbre vájatik, míg 
végre egész katlan támad.*

A Magas-Tátra völgyeinek egy másik közös jellemző vonása, mely az 
előbbivel sok tekintetben rákon, a meredek lépcsők és az ezek tövében 
elterülő medenezék, melyeket alsó végükön törmelék - gátak határolnak. 
Ezen medenezék, épen úgy mint az előbbiek, gyakran tavat zárnak körül ; 
soknál azonban már áttöretett az akadályúl szolgáló gát és a medencze 
lecsapoltatott. Ilyen lecsapolt medencze van például a Felkai völgyben a 
Virágoskert felett, a menguszfalvi völgyben a hinczkói fensík tövében; a 
tarpataki völgyben a Lépcsőke alatt stb.; még ma is tavat tartalmazó 
medencze a Zöldtó, a Felkai tó stb. medre.

E medenezék keletkezése visszahúzódó és már tetemesen megapadt 
jégáraknak tulajdonítandó. Ha ugyanis ilyen jégár lépcsőről bocsátkozik 
le, megszakad jégtömegeinek összefüggése ; és ha leérve a lépcső tövéhez 
ismét egyesülnek is, már nem képesek nagyobb erőt kifejteni és az olva
dásnak nagyobb mértékben ellenállani. A jégár apadásának további folya
mában már nem is bocsátkozik le a lépcsőről, hanem ott fent végződik, 
minek természetes következménye, hogy a lépcső alján levő jéghalmaz 
sehonnan sem pótoltatván, egészen eltűnik és csak kisebb nagyobb mélye
dést hagy hátra, melyben az összegyűlő víz tavat képez.

Egy további jellemző közös vonás, hogy a mellékvölgyek többnyire 
meredek failed bocsátkoznak a fővölgybe; így találjuk azt a Fehérvíz völ
gyében a Fehértó medenczéjével, a Tarpataki völgyben a Kis-Tarpatakkal, 
a menguszfalvi völgyben a hinczkói fensíkkal és a Békástavak medenczé
jével, a Koprova-völgyben a Neftzer- és Hlinszkamellékvölgyekkel stb. 
A mellékvölgyeknek ezen tulajdonsága nem származhatik folyóvíztől, 
mivel az a völgy alsó végén kezdi meg működését és lassú átmenetet idéz 
elő a fővölgytől a mellékvölgybe.** Valószínű, hogy itt is jégárak szere
pelnek mint okozók, a mennyiben a jégár által kitöltött mellékvölgyekben 
némileg szünetel a víz vájó hatása, míg a fővölgyben korlátlanul tarthatott.

Igen érdekes azon völgyek lejtőinek configurátiója is, melyekben haj
danában jégárak honoltak. — E völgyeknek, alja törmelékekkel van 
fedve és a víz medrétől nagyon lankás az emelkedés. A völgynek eme

*  U. o. 187—190. lap és P enck : Die Oberfläche Norwegen?. Ausland. 1882.
Pen ck : Die Oberfläche Norwegens. Ausland 1882. évf. 193. lap.
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lapos teknő alakú alja felett azután feltűnő meredek, sokszor majdnem 
függőleges falak következnek bizonyos magasságig, miután ismét mérsé
keltebb fokú a lejtősödés, mely néha ä gerinczig tart. Ezen völgyeknek 
vázlatos keresztmetszete ennélfogva olyan, a milyennek a 2-dik ábra 
mutatja.

A völgyek oldalainak és aljának ilvképen való alakulása nagyrészt a 
jégár működésének tulajdonítandó, mely itten hasonlóképen érvényesült, 
mint a circusvölgyek keletkezésénél. Itt is nagy szerep jutott a fagynak.

Mint a völgyek aljának igen nevezetes tulajdonságát fel kell említe
nünk azon nagy fokú esést, mely mindenütt a homlokmorénák áttörésénél 
található s természetesen annál nagyobb mértékben mutatkozik, minél

nagyobbak ezen morénák. A mélyen bevájt meder alját ott mindenütt 
óriási sziklák lepik el, melyeknek egy részét a hozzájuk iitődő hullámok 
gömbölyűre koptatták. Ezek az áttört moréna maradványai, míg az apróbb 
törmeléket már tovább sodorta az ár.

A nagyobb homlok morénák áttörésénél azonban többnyire irányát 
is változtatja a víz medre. A Fehérvíz utolsó homlok-morénájának jobb 
oldalát támadta meg és pedig annyira, hogy azt már majdnem végképen 
elhordta, a Tarpatak is jobb partját mosta alá; a Felkai víz elhagyja 
DDK-i irányát és kezdetben egyenesen délnek, lejebb pedig már DDNy-nak 
tart és kilépve a homlok-morénából ismét egyenesen D.-nek foly. A men- 
guszfalvi völgy alsó végén pedig azt találjuk, hogy a Poprád vize balfelé 
hagyta el a völgy főirányát, ugyanazt teszi a Mlinicza is, míg a Koprova 
vize jobbra tér ki.

Végül még felemlítendő a völgyek legalsó homlok-morénája előtt 
elterülő és neki alapul szolgáló boltozott nyelv vagy hát, mely a 
morénát elhagyta víz által többnyire igen szépen tárul fel és törmelékek
ből áll. Ezen képződmény alsóbb része a jégár alapmorénájának tekint
hető, mely a jégár alján szállított és a jégár alatt folyó víz által sodort 
törmelékekből keletkezett és melyre azután a visszahúzódó jégár végéről a 
jégár hátán hozott törmelék is lerakodott. Ilyen morénákat találunk a

2. ábra. A M agas-Tátra déli oldalán levő völgyeknek vázlatos átmetszete. 
1. Szálban levő g rá n it; 2. törmelék.
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Fehérvíz völgyében a Fehérfal előtt, a Tarpataki völgyben, a Felkai völgy
ben stb. A Felkai völgyben a nagy homlok-morénák alatt levő fehér falak 
valószínűleg ilyen morénák feltárásai. A többnyire gömbölydedre kopott 
különböző nagyságú és szabálytalanúl elhelyezett gránitzárványokat 
azelőtt annak bizonyítékául tekintették, hogy az egész lerakodás vízből 
ülepedett le, njnbban azonban a jégár alján való szállításra következtet
nek rólok.* A jégárak tehát még a legalsóbb homlokmorénákon túl is 
folytatódtak és a völgyek végén levő nagy homlokmorénákat visszahúzó
dásukkor hosszabb ideig tartott veszteglés alkalmával rakták le. Flogy 
tulajdonképen meddig értek le az egyes jégárak, annak eldöntése további 
kutatásoknak van fentartva. Azonban számos más kérdésre nézve is 
hiányzik még a végleges válasz. így példáúl a Tátra tövében elterülő és 
törmelékkőzetekből meg görgtegből álló nagy lejtőnek keletkezésére nézve 
még korántsem vagyunk egészen tisztában. Sokan, látván a homokban 
betemetett sziklazárványoknak többnyire gömbölyű alakját azt vélik, hogy 
a folyóvíz rakta le ezen hatalmas és némely helyen több száz m. vastag 
tömegeket; de ha tekintetbe veszszük, hogy ezen lejtő felszínén számos 
épélű és többnyire nagy méretű szikla hever, melyek néhol egész halma
zokat képeznek, hogy a lejtőt alkotó és össze-vissza elhelyezett törmelékek 
között számos feltárásban kopott, de feltűnő nagyméretű darabot találunk 
betemetve, melyeknek továszállításához olyan nagy vízerő kivántatnék, a 
milyennel az egész hegyoldal sem rendelkezik, és ha végre tekintetbe vesz
szük, hogy jelenleg a folyóvíz nemcsak, hogy nem szaporítja ezen töme
geket, hanem nagyságának megfelelő medret váj ki magának azokban: 
joggal kételyek támadnak bennünk ezen nézet helyességére nézve. És 
minél inkább bebizonyul a víz által való szállítás lehetetlensége, annál 
inkább előtérbe lép egy másik magyarázat, mely a jégárt teszi a szállítás 
eszközévé. Ebben az esetben azonban fel kell tennünk, hogy a Tátra egész 
felszínét egykor jég borította, mely mélyen lebocsátkozva a Poprád völ
gyébe, alján mindenféle nagyságú törmeléket szállított. Ezen törmelék 
azután a többé-kevésbbé hosszú útban lekopván vagy teljesen összemor
zsolódván, azon anyagot szolgáltatta, melyből a lejtő áll. Az itt-ott található 
épélű sziklák pedig nem a jégtömegek alján, hanem azok hátán kerültek 
mostani helyökre és olyan pontokról erednek, melyek nem voltak hóval 
vagy jéggel fedve.

Az a feltevés, mely szerint jégárak hozták volna létre a Tátra tövén 
elterülő tekintélyes fensíkot, első tekintetre merésznek látszik, de ha 
számba veszszük, hogy az újabb kutatások szerint az Alpok jégárai éjszak 
felé Münchenig, sőt még ezentúl is terjedtek, hogy Skandinávia jégárai 
Németország éjszaki alföldjét teljesen elborították és délfelé a Német

* Penck: Die Vergletscherung der Alpen 33—43. lap.
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középhegységekig meg Krakó tájáig értek, míg keletfelé igen messzire 
Oroszország belsejébe hatoltak elő,* nem fogunk hahozni a fentebbi véle
mény kimondásával. Ezzel azonban csak annak lehetősége és némileg 
valószínűsége van kimutatva, hogy a Tátrában egykor általánosabb volt 
volna a jégárak elterjedése, s a jövőnek egyik feladata ezen felfogást tények
kel és adatokkal támogatni. S ha sikerül ezt bebizonyítani, akkor ismét 
az a kérdés áll elő, vájjon a jégáraknak ezen általánosabb elterjedése 
ugyan annak a korszaknak jelensége-e, a melyben a fentebb leirt jégárak 
léteztek, vagy egy más és pedig megelőző jégkorszak terménye-e?

A mint ezekből láthatjuk, még igen messze vagyunk a probléma teljes 
megfejtésétől; a kérdéseknek egész bosszú sora még megoldásra vár. A mit 
eddig nagy fáradsággal és nem kevésbbé nagy költséggel elértünk, az csak 
kezdete, kiinduló pontja a nagy munkának, de reményiem, hogy némileg 
alapja is.

* Penck: «Die Gl-acialzeit» Encyklopaedie der Naturwissenschaften. Trewendt. 
Breslau 1884. 1. K. 40. füz. 528. lap.

. KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR KIRÁLYI FÖLDTANI INTÉZET 
CHEMIAI LABORATÓRIUMA BÓL *

IÍALECSINSZKY SÁNDOR-tÓl.

(Előterjesztettek a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1884 november 5.)

I. A pálfalvai (nógrádmegyei) agyag chemiai elemzése.

Színe szürkés fehér. Sósavval leöntve, pezseg.
Magas hőmérsékletnél lassan megolvad.
A légszáraz anyag 100 súlyrészében van:

Chemiailag kötött kovasav (SiOa) ...  35-87
Mechanikailag kevert kovasav (homok) 28-02 
Timföld (AlaOs) ... ... ... .... ... 16-10
Vasoxydul (FeO) ... ... ... ... 040
Mész ... ... ... ... ... ... .. .  2-20

, Nátriumoxyd (Na20)—- --- — —- 0-98
Káliumoxyd (KaO)... ... ... ... ... 0'60
Chemiailag kötött víz (H20)-}-CÜ2... 6-62
Hygroskopikus víz (H2 O) ...  ... ... 9'08
Mangánoxyd ... . . .  ................ . nyomokban

Összesen ... 99-93

E közlemények később rendszeresen csoportosítva a kir. földtani intézet évi 
jelentésében fognak megjelenni.
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II. Sztaranyai Agyag.

Gróf Sztáray Antal uradalmában TJngmegye nyugoti szélén, Szta- 
ranya határán, az első magyar-gácsországi vasút Nagy-Mihályi állomástól 
fél óra távolságban, 2—G méter vastag rétegben található egy fehér színű 
homogén és igen zsíros agyag, a mely óvatosan megszárítva nem repedezik 
meg és legmagasabb laboratóriumi hőfoknak kitéve sem olvad meg, ezért 
tűzálló edények készítésére bizonyára igen alkalmas lesz.

A légszáraz agyag elemzése a következő eredményt nyújtotta:

Kovasav (SÍO2) .. .  ... ... ... ... 5b76
Timföld (AI2 O3) ... —. ... ... ... 30-70
Vasoxyd (Fe2 Ösi ... .... ... ... ... 2-20
Káliumoxyd (K2 O) \ _
Nátriumoxyd (Na2 Ü)/
Chemiailag kötött víz .. .  .......... . ... 10-90
Hygroskopikus víz ... .. .    . . .  4'31

Összesen .. .  100-22

III. Hunkóczi Agyag.
Lelőhely: Ungmegye, szobránczi járás, a hunkóczi erdőben, jó út 

mellett. Szobráncztól másfél óra járásnyira, Csuha L ászló birtokán. Színe 
fehér. Magas hőmérsékletnél megolvad.

A légszáraz anyag mennyiségi vizsgálatának eredménye a következő :

Kovasav (SÍO2) ... .. .  ... ... ... 08-02
Timföld (AI2 O2)... ... ... . . .  . . .  15-76
Vasoxyd (Fe20s) ... ... ... ... ... 1-90
Káliumoxyd (K2 O) ... ... ... ... 5‘41
Kátriumoxyd (Na20) ... . . .  ... ... F85
Chemiailag kötött víz ... ... ... 5-38
Ftygroskopikus víz i._ ... ... ... F73

Összesen ... 100-05

IV. Okker Analysis.
Szent Iványi Zoltán úrtól elemezés végett átvettem egy nógrád- 

megyei igen kis fajsúlyú sárga színű, könnyen szétjjorló Okkert. Minthogy 
benne némely idegen részek, különösen kvarczdarabok fordultak elő, az 
eredmény átlagossága végett előbb ezeket iszapolás útján eltávolítottam. 
Az analysishez az iszapolt és megszárított anyagot használtam.

Sósavval melegítve chlorfejlődés mellett fololdódik.
Az elemezés a következő eredményeket szolgáltatta:

Vasoxyd ( F 0 2 O 3 )  ... ... . . .  .. .  ... 72‘55
Manganoxyd (MnO)... . . .  . . .  .... 3-75
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Mészoxyd (CaO) ... .. .  ... .. .  ... 082
Magnéziaoxyd (MgO)... .. .  .. .  ... 1-12
Kötött víz ...........  ... .. .  14*07
Oldhatatlan anyag (kvarcz) ... ... 7*24
Szenres anyagok ...  . . .  ... ... ... nyomokban

Összesen ... 9055

Mint ezekből az adatokból láthatni, a legnagyobb tömege vasoxyd- 
hydrátból áll, nem jelentéktelen mennyiségű mangánnal. Ha magasabb 
hőmérsékletre hevítjük vízvesztés mellett, színét fokozatosan megváltoz
tatja, míg végre gesztenye-barnává változik és porlékony marad.

Ezt a vasokkert előnyösen lehet használni festéknek.

Y. Homok Analysis.

Az átadó n e v e : H orváth és Pálfy.
Lelőhelye: Szomód község, Komárommegye. A szőlőben.
Színe fehér és csak itt-ott mutatkoznak sötét pontok. Górcsővel meg

vizsgálva nagyobbrészt a kvarcz-liomok sajátságait mutatta. Sósavval nem 
pezseg. Vízben csak kis mértékben oldódik.

Mennyilegesen megvizsgálva a következő eredményt ad ta:

Sósavban oldhatatlan rész . . .  ... . . .  98.53 %
« oldható « . . .  ... ... 1*47

Összesen ... lUOOO 
Kovasav (SÍO2) ... .. .  . . .  . . .  . . .  94*70
Vasoxydnl (FeO) .................. . . .  0*63
Mészoxyd (CaO) ...  . . .  .. .  .. .  ... 1*94
Magnesiumoxyd (MgO) ................ . 055'
Timföld (AI2O3) ... ... ... ... ... T9S
Alkáliák (KNaO) ...........  ... 0’41

Összesen ...  100*00

YI. Bozovicsi barnaszén.

Az átadó n e v e : B öckh János, a földtani intézet igazgatója.
Lelőhely : Bozovicstól DK-re (Krassó-Szörénymegye), Matheseren 

szénfeltárása a Nera hídja mellett. Középső tiszta szénréteg, 20 cm. vastag. 
Tartalma a következő:

Széneny (C) ...  ................  . . .  .. .  53*16
Hydrogén (H) ...  ... .. .  .. .  ... 3*68
Oxygén és nitrogén (0 +  N) ... . . .  27*39
Hamu........... —. ...  ............... ... 6*05
Víz ... .. .  .. .  . . .  .................. . ... 9*72

Összesen ... 100*00
3F ö l d t a n i  Közlöny . XV. köt.  1885.
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VII. P álfa lvai szén .

B eküldő: Gauthier, fakereskedő.
L előh ely : Pálfalva, Nógrádmegye.

Széneny (Cj ...  . . .  . . .  .. .  .. .  G104
Hydrogen (H) ... .... ... .. .  . . .  4-26
Oxygén és Nitrogén (O-j-N) .... . . .  18*57
Hamu... .. .  .. .  .. .  .. .  ... ... 5*65
Hygroskopikus víz .. .  . . .  .. .  . . .  1048

Összesen ... 100‘00

Az illékony alkatrészek összege =  52'7 °/o 
A kén mennyisege =  0*81 
A theoreticus fűtőképesség =  5516 caloria.
Kokszot nem ad.

V ili. Elseolith S y en it a S ierra M onchique hegylánczból.

A vizsgálatra használt kőzetet Rosenbusch H. heidelbergi egyetemi 
tanár bocsátotta rendelkezésemre.

Kovasav (SiOa) ...  ... . . .  . . .  . . .  54-71
Timföld (AI2O3 )-.- ... . . .  ... . . .  22-07
Vasoxyd (FeaOs) ...  . . .  . . .  ... ... 2'49
Vasoxydul (FeO) ... .. .  .. .  .. .  2-50
Mészoxyd (CaO) ... . . .  . . .  ... ... 2’52
Magnéziaoxyd (MgO)._. .. .  ... ... 0-88
Nátriumoxyd (NaaO) ...  ... ... . . .  7-58
Káliumoxyd (Ka20) . . .  .._ .. .  .._ 5*46
Chemiailag kötött víz .. .  ... ... .. .  F13
Hygroskopikus víz .. .  ... ... .... 0'20
Chlór ...  . . .  . . .  . . .  .. .  .. .  ... nyomok.

Összesen ...  99-54
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MEGEMLÉKEZÉS GÖPPERT H. RÓBERTRÓL.
Dr. Staub MóRicz-tól.

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén, 1884 deczember 3-ikán.)

1884 május 18-án fejezte be érdemekben gazdag életét Göppert 
R óbert, ki egy félszázadon át kiváló tevékenységet fejtett ki a botanika 
terén. Hogy e nagyérdemű tudós életéről és érdemeiről társulatunk szak- 
ülésén is megemlékezünk, erre az indít bennünket, hogy Göppert botani
kai tanulmányai kiválóan a geológia érdekkörébe tartozó fosszil növényekre 
vonatkoztak. Ebben a tekintetben Göppert kutatásai megelőzték H eer, 
Unger és E ttingshausen dolgozatait; ő mintegy végrehajtója lett B rong- 
niart és gróf Sternberg botanikai végrendeletének.

Göppert 1800 julius 25-én született Sprotten mellett Sziléziában,
abban az országban, melynek ősi flóráját ő derítette föl egész gazdagságá-/
ban. Édes atyja gyógyszerész lévén, eleinte ő is gyógyszerészettel foglal
kozott, de már 1821-ben a boroszlói egyetemre, 1824-ben pedig Berlinbe 
ment s főképen az orvosi tudományokat és a botanikát hallgatta. Huszon
két éves korában kezdett már tanítással foglalkozni, akkor lett a boroszlói 
orvostudományi fakultásnál eleinte magántanár, míg 1831-ben rendkívüli 
és 1839-ben rendes tanárrá nevezték ki. Midőn 1852-ben Nees v. E senbeck 
politikai magatartása miatt hivatalától megfosztatott, Göppert a füvész- 
kert igazgatását is átvette s áthelyeztetett a bölcsészeti fakultáshoz. Göppert 
tehát 57 éven át ült a tanszéken, és e helyet csak kevés nappal halála előtt 
hagyta el.

A fosszil növények tanulmányozásával 1834-ben kezdett foglalkozni, 
midőn Brongniart, L indley és H utton kutatásai folytán már ismertesekké 
lett harasztokat tette kritikai tanulmányok tárgyává és egyszersmind m eg
határozta a saját birtokában levő példányokat.

A harasztok túdvalevőleg a régibb flórák túlnyomó részét képezik; 
de minthogy lombjuk termetére a különböző fajok több tekintetben hason
lítanak egymáshoz, a fajok generikus meg specifikus megkülönböztetésére 
csak a szaporodási szervek nyújtanak biztos támjiontot. E szervek azon
ban vajmi ritkán találhatók föl a fosszil növényeken; ennélfogva ezeket 
csak a lomb alakja és az erezet alapján lehet a rendszerbe beleilleszteni. 
Ezt első Ízben B rongniart és utána Göppert kísérletté meg, ki az akkor 
már ismeretesekké lett élő harasztoknak két harmadával volt képes fosszil 
rokonokat összehasonlítani. A terjedelmes munka 1836-ban jelent meg. 
Maradandó becsét az adta meg, hogy Göppert benne valóságos hangya
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szorgalommal gyűjtötte össze mindazon adatokat, a melyek a növényi 
őslénytan történetének az alapját megvetik.

1850-ben az iméntinél nem kevésbbé fontos munkát bocsátott közre : 
a Coniferák monographiáját. Kutatván a legrégibb adatokat, ezeket is kri
tikailag dolgozta föl és az élő coniferák boncztani szerkezete alapján sike
rűit neki négy olyan typust (Forma Pini, F. Araucaria, F. Taxi, F. Gneta- 
cearum) fölállítani, melyek szerint a fosszil törzsek meghatározhatók és 
rendszerbe foglalhatók. Ezt a munkát, melyre Unger, H artig, Merck- 
lin, Cramer, Gregor, Conwentz, Kraus és mások későbbi ugyanezen irá
nyú kutatásai alapitvák, lényegesen kiegészítette egy 30 évvel későbbi 
értekezésével, mely «Revision meiner Arbeit über die Stämme der fossilen 
Coniferen, insbesondere der Araucaritcn und über die Descendenzlchre» 
czimen 1884-ben látott najjvilágot.

A  fosszil coniferák monographiáját a hollandi tudományos társulat 
arany éremmel tüntette ki. Ennek megjelenése után két évre Gőppert az 
úgynevezett átmeneti képződmények fosszil flóráját tárgyazó nagy művét 
adta ki ( Die fossile Flora des Uebergangsgebirges). Ebben is kimerítően 
és kritikailag írja le azon növénymaradványokat, melyek addig a Werner- 
íéle «Uebergangsgebirge» kőzeteiből kerültek s 1860-ban ezt a művét is 
kibővítette egy újabb vaskos kötettel, melynek czíme: «Uber die fossile 
Flora der sibirischen, der devonischen und unteren Kohlenformation oder des 
sogenannten Ubergangsgebirges.»

Gőppert a  h a r m a d k o r  f l ó r á j á n a k  i s m e r e t é t  s z in té n  l é n j ’e g e s e n  e lő 
m o z d í to t t a .  A  f i a t a l a b b  k é p le te k  f l ó r á j a  1 8 2 1 - b e n ,  m id ő n  a  n ö v é n y i  ő s l é n y 
t a n  a  t u d o m á n y o k  s o r á b a  l é p e t t ,  m é g  a l ig  v o l t  i s m e r e t e s .  A d d ig  c s a k n e m  
k iz á r ó la g  a  k ő s z é n k o r s z a k  f ló r á já v a l  f o g la lk o z ta k .  M id ő n  Gőppert a  nyír
ás a z  é g e r f á k  v i r á g a in a k  fo s s z i l  m a r a d v á n y a i t  fö l f e d e z te ,  a  t u d ó s  v i lá g  
k é te ly ly e l  f o g a d ta  a z  ú j  é s  m e g le p ő  h í r t  é s  G ö ppE R T nek  a  n é m e t  t e r m é s z e t 
v iz s g á ló k  1 8 3 6 . é v i j é n a i  v á n d o r g y ű lé s é r e  k e l l e t t  a  c s o d á s  d o lg o k a t  e lv i n 
n ie ,  h o g y  h i t e l t  s z e r e z z e n  é r d e k e s  f ö l f e d e z é s é n e k .  H a r m a d k o r i  f ló r á k k a l  
f o g la lk o z ó  d o l g o z a t a i :  «Die fossile Flora von Schossnitz» é s  «Die Tertiär - 
flora von Schlesien» ;  e z e k e n  k ív ü l  J á v a  fo s s z i l  f l ó r á j á t  is  m e g is m e r te t t e ,  
e g y s z e r s m in d  a z t  a  n e v e z e te s  t é n y t  d e r í tv e  k i ,  h o g y  a  t r o p ik u s  v id é k e k  
h a r m a d k o r i  f ló r á ja  n e m  k ü lö n b ö z ik  l é n y e g e s e n  a  j e l e n l e g  é lő tő l .  Gőppert 
a b b ó l  a  f a jo k  á l l a n d ó s á g á r a  k ö v e tk e z t e t e t t ;  m íg  e l l e n k e z ő le g  H eer k é s ő b b  
b e b iz o n y í to t t a ,  h o g y  a z  é g h a j l a t i  v i s z o n y o k  o t t  k o r á b b a n  v e t té k  fö l  m a i  
j e l l e m ö k e t  m in t  a  s a r k o k o n  é s  a z  e z e k  k ö r ü l  e l t e r ü lő  v id é k e k e n .

GöppERTnek a  h a r m a d k o r r a  v o n a tk o z ó  m u n k á i  k ö z ö t t  l e g n e v e z e te 
s e b b  a  l e g u to l s ó ,  m e ly e t  1 8 8 3 - b a n  a  b e r l i n i  tu d .  a k a d é m ia  t á m o g a tá s a  
m e l l e t t  é s  Menge A. b a r á t j á v a l  e g y ü t t  a d o t t  v o l t  k i : a borostyánkő ős
növényeiről.

Tudjuk, hogy a borostyánkő legnevezetesebb lelőhelye keleti Porosz
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ország tengerpartja, a hol részint a földből, részint a tenger vizéből gyűj
tik nagy mennyiségben a fosszil borostyánkövet. Ezzel különben Göppeiit 
már régóta foglalkozott, miről számos kisebb-nagyobb értekezései tanús
kodnak. 0 volt az, a ki már régen kimutatta, bogy a borostyánkő hatféle 
tűlevelű fa (Pinites succinifer, P. stroboides, P. Mengeanus, P. radiosus, 
P. anomalus, Physematopitys succineus) terméke és hogy a keleti tenger 
mai feneke óriási tűlevelű növénytenyészet talaja volt. Fájdalom, hogy e 
nagyobb összefoglaló munkának csak az első része jelent meg; de Borosz
lóban tartózkodásom alkalmával megtudtam, hogy a második és befejező 
rész kézirata is készen áll és így a tudományra nézve biztosítva van.

E z e k  u t á n  n e m  t a l á lo m  s z ü k s é g e s n e k ,  h o g y  G ö p p E R x n ek  1 8 3 0 - tó l  
fo g v a  m e g j e le n t  s z á m o s  k i s e b b  d o lg o z a t á t  is  f ö l s o r o l ja m .  D e  j e l l e m z é s é r e  
m e g  k e l l  e m l í t e n e m ,  h o g y  Göppert, á m b á r  n e m  v o l t  t a n ú i t  é s  t a p a s z t a l t  
g e o ló g u s ,  m é g is  le g e ls ő  v o l t ,  a  k i b e h a t ó a n  t a n u l m á n y o z t a  a  n ö v é n y e k  
f o s s z i l ic á t i ó já n a k  t ü n e m é n y e i t  é s  s z á m o s  k i s é i l e t e i  a l a p j á n  v i lá g o s s á g o t  
d e r í t e t t  n é m e l y  g e o ló g ia i  t ü n e m é n y e k r e  is .

Sajátságos jelenség, hogy Göppert ép úgy, mint nagy kortársa H eer 
Oszwald, nem hódolt a darwinismusnak. Göppert ugyan nem tagadta a 
szerves világ fokonkénti fejlődését, az egyszerűbb szervezetekből tökéle
tesebbekké való fokozatos emelkedést, de a legősibb időkre nézve már 
1860-ban kimondotta, hogy a szilur és az alsó devon korszak moszatain 
nem tapasztalt oly fokozatos fejlődést, a minőt Bronn ugyanazon korsza
kok kagylóira nézve kimutatott. És még 1883-ban is úgy nyilatkozik, hogy 
ama bizonyítékokat, a melyek valamely új fa jn a k  a szakadatlan uariatio 
útján véribement képződését meyerékítenék, nem tudta mcytalálni. Ellenkező
leg Göppert elég tényt tud fölmutatni, a melyek a transmutaczió tana elől 
elvonják a talajt. Szerinte a typus változatlan, mert az elenyésző és a meg- 
ifjodott typus között hiányzik az átmenet. Viszont ismer Göppert olyan 
typusokat is, melyek két vagy több génus, sőt família jellemeit magokban 
egyesítik és ő ezeket kombinált szervezeteknek nevezte el.

így egyesíti magában a Calamosyrinx szervezete a zsurlók és az 
egyszikűek jellemét; Calamopterisé a zsurlókét és a harasztokéfc és Cala- 
mopitys a zsurlókét és a Coniferákét. E három kombinált szervezet a felső 
devon idejében élt és ennek végével megszűnt létezni. Utánok más, velők 
már együtt előfordulók, úgy mint a Sigillariák a Cordaitesek léptek elő
térbe; míg ismét mások, úgy mint a Calamodendronok mint új tagok 
járultak hozzájok és alakítottak egy olyan alakkört, mely a Coniferák köré 
csoportosult. Mind a három typus fatörzse emlékeztet a Gymnospermákra, 
nevezetesen pedig a Coniferákra. A Cordaitidák magva rokonságot mutat 
a Salisburiákkal, levele az egyszikűekkel, fatörzse pedig az Araucariákkal. 
A Galamodendreák törzse külsőleg elárulja a conifera-typus rokonságát a 
zsurlókkal; sőt belső szerkezete a kétsziküekkel való rokonságot is gyanít-
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tatja. A Gymnospermák és az edényes Kryptogamok között levő hézagot 
kitöltik a Sigillariák, melyeknek gyümölcse, mint a most élő Selaginelleáknál 
a tengely végén álló füzérek fedő levelei alatt tetraéder alakú spórákból áll.

A Coniferákhoz legközelebb álló Cycadeák a permi flora Medullosái 
áltál voltak velők egyesítve, mint a medullosák is kombinált szervezetek, 
a mennyiben bennök a Conifera- és Cycadea-typus egyesül.

A palaeozoi korszak végével azonban az itt fölemlített növénycsopor
tok mind eltűnnek és hátrahagyják a Coniferákat ama egyszerű alakok
ban, a melyekben a mai borában találkozunk velők.

A typus változatlanságáról tanúskodnak Göppert szerint az úgyne
vezett hosszú életű fajok is. így a Neuropteris Loshii, B rgt. fentartja magát 
a culm, a carbon és jura-korszakon át; a Palaeoxyris reguláris, B rgt. a 
palaeozoi korszaktól kezdve egész a kréta kezdetéig, és így a leghosszabb 
életű növény. Számos növény átjött a harmadkorból a jelenkorba; ilyen 
például a poroszországi barnaszén-képletből ismeretes Finites Thotnassia- 
nus, mely azonos a Finns Pallasiana, LAMB.-val (F . Laricio, Poir.).

Be Göppert elismeri a «visszaesés»-t D arwin értelmében. A Sigillá- 
riák kihalnak a carbont követő korszakban, de fönmarad belőlök a tarka 
homokkőben egy sajátságos alak, a Plcuromoya Sternbcrgi, Spicker (Sigil- 
laria St embergi, Münster), valóságos törpe utóda a kőszénkorszakbeli 
hatalmasoknak!

Meg kell emlékezni Göppert azon érdemeiről is, melyeket magának 
a dolgozószoba és a tanterem falain kívül szerzett. Tudósi és tanári pályá
ján oda törekedett, hogy a mívelt közönség zöme mindinkább érdeklődjék 
a tudomány iránt és a boroszlói füvészkertben összehalmozott szemléleti 
anyagot nemcsak a tanuló seregnek, hanem a nagy közönségnek is hozzá
férhetővé tette. 0 volt az első, ki (1850) egyáltalában növénytani múzeumot 
rendezett be és ha a geológiai csoportozatokhoz, melyeket a kertben föl
állított, a kritika hozzáférhet is, a nagy közönség körében mégis megtették 
ama hatást, melyet a tervező czélba vett.

A «Schlesische Gesellschaft für Cultur», melynek három évtizeden 
át volt elnöke, egyedül neki köszöni erőteljes fölvirágzását és nem téve
dünk, ha azt állítjuk, hogy nincs tartomány Németországban, melynek 
bórája oly behatóan volna tanulmányozva, mint Porosz-Sziléziáé.

Nem volt a lefolyt félszázadban Boroszlóban közhasznú és hazaüui 
vállalat, melynek Göppert nem állott volna az ólén vagy a melyben leg
alább kiváló részt nem vett volna.

E férbú, kinek működését ime röviden vázoltam, nemcsak azokat a 
kitüntetéseket érdemelte meg, a melyekben hazája részesítette, de kiérde
melte összes szaktársai elismerését. Méltó, hogy kiváló tudományos érde
meiért és úttörő munkáiért róla a magyarhoni földtani társulatban is meg
emlékezzünk.
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RÖVID KÖZLEMÉNYEK.
— Egy Málnásvidéki (Háromszékmegyebeli) kőzetről. Dr. Schmidt 

Sándor az 1884 november 5-iki szakülósen * mutatványokkal kísért köz
leményt terjesztett elő, melynek kivonatát egy tagtársunk az ülésen készí
tett jegyzetei után a következőkben foglalta össze.

A vizsgálat tárgyául szolgáló közetet Zsigmondy Vilmos, társulatunk 
alelnöke gyűjtötte s a budapesti egyetemi ásványtani intézetnek ajándé
kozta. Schmidt tagtársunk az intézettől vette át megvizsgálás végett.

A kőzet azért kiváló érdekességü, mert üregecskéiben — különösen 
a fris törésű — lapokon a Pyroxéncsoport rliombos tagja, a Hypersthen 
számtalan fennőtt kristálykában mutatkozik.

A Pyroxén csoport rhombos tagjai egyáltalában igen ritkán kerültek 
még vizsgálat alá. D es Cloizeaux 1862-ben mutatta ki legelőször, hogy 
a Mont Dore trachytjában előforduló Pyroxenek voltaképen rhombos Ensta- 
titok, később Lang foglalkozott tüzetesen a breitenbachi meteorvasban 
előforduló Bronzitkristályokkal, A laachi kolostor mellett található vul
káni bombákban apró barna és sok lapokkal biró kristáíykák vannak, 
melyeket G. vom Rath Amblystegit név alatt írt le, de később kitűnt, hogy 
ez semmi egyéb mint egy rhombos Pyroxén. Újabb időben B laas a dema- 
vendi (Perzsia), Krenner pedig az aranyi hegyi (Piski mellett, Erdély) tra- 
chytban mutatták ki a Hypersthen előfordulását.

Schmidt a málnási táblás kristályokat az egyhajlásu Pyroxén szerint 
állítja fel s a nagy véglapot o o P o o - n e k  veszi; ezenkívül meg van még a 
prizma övében a ooPoo és a ooP, a tetőn pedig domák és piramisok zár
ják be a kristályokat. A mérések által megállapított lapok sorozata a kö
vetkező :

a (100) ooPoo; u (324) 3ö  P 3A ;
b (010) ooPoo k (104) V4 Poo
m (110) ooP 1 (102) V2 Poo

i (122) P2 ;

A mérések nem egyeznek egészen az aranyi hegyi és a demavendi 
kritályokéval, minek okát talán a chemiai constitutióban kell keresnünk.

Pleochroismusuk a brachy-symmetria síkon zöld és sárga; hasonló 
kísérleteket tett Schmidt a másik véglapon és a bázison is.

A Hypersthenek mellett alárendelten még kis Amphiboltűk és fehér

* I.. a jegyzőkönyvi kivonatot e Közlöny tavalyi (XIV.) kötetében az 570-ik lapon.
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Tridymitek fordulnak elő a kőzet üregeiben. Ezeken kívül látható a repe- 
déses és üreges kőzetben néhány Quarczszem mint zárvány és egy na
gyobb elváltozott csillámos rész.

A vékony csiszolatban az alapanyag mikrolithosnak bizonyul. A mi- 
krolithok szabálytalanul elrendezett kis Plagioklas léczecskék által képez- 
tetnek, melyek között azonban inkább az egyszerű kristályok dominálnak. 
Ezen alapból egyes nagyobb Augitok válnak ki, melyek optikai viselkedése 
és hasadása a rendes. A túlnyomó elegyrészt az üde és zónás szerkezetű 
Augitok képezik ezen kőzetben, Hypersthen csak szórványosan fordul elő 
imitt-amott és szerző nem is hajlandó az utóbbi ásványt kétségtelenül a 
kőzet lényeges elegyrészei közé sorozni. Magnetit bőven fordul elő az 
alapanyagban, gyéren Apatittűk és Hámatittáblácskák is; a Tridymitet 
szintén megtalálhatjuk a csiszolat üregeiben.

Ezen ásványassociatió alapján Schmidt e megvizsgált kőzetet Hyper- 
sthen-Tridymit tartalmú Angit-Andezitnek nevezi.

A kőzet valószínűleg azon kőbányából való, mely a málnási fürdőtől 
K-re fekszik; H erbich ugyan a Székelyföld geológiai viszonyai czímü 
munkájában, illetőleg a hozzá csatolt térképen Kárpáti homokkövet jegy
zett be, de tekintetbe véve azt a körülményt, hogy Budai József szintén 
ellene mond H erbich adatainak s a Nagy-Murgóról Amphibol-trachytot, 
Bibarczfalváról pedig Augit-trachytot ismertetett, H erbich térképe ezen a 
helyen is kijavítandó.

Ezek után röviden ismerteti előadó mind azon kutatásokat, melyek 
a rhombos Pyroxénnek kőzetekben való előfordulására vonatkoznak.

PtosENBuscH «A kőzetek physiographiája» czímű munkájának második 
kötetében még kétségbe vonta F ouqué azon észleleteit, melyek szerint a 
santorini lávákban Hypersthenek fordulnának elő és inkább abban a 
véleményben volt, hogy azok nem egyebek mint erősen pleochroos Augitok. 
Azóta azonban már többen is kimutatták a Hypersthennek Trachytokban 
való előfordulását. így például I. B laas megvizsgálta azokat a csaknem 
1 mm. nagyságú, üvegfényű barnássárga kristálykákat, a melyek a Demavend 
perzsiai hegység több pontjáról (Nasra, Kordun, Borigosziklák) származó 
trachytok üregeiben, felnőve fordulnak elő. Arthur Wichmann a csendes 
oczeánbeli Witi szigetek Andesitjeiben (Munia szigetről) magát a kőzetben 
lévő pyroxenes elegyrészt találta az egyenes extinctió folytán rhombosnak. 
Friedrich Becke pedig bennünket közelebbről érdeklő helyekről t. i. a 
Hargita közelében (Tusnád, Közrez havas, Homoród falu mellett) és a 
Bukovina felé terjedő vidéken is fölfedezte a Bronzitot mint elegyrészt. 
Amerikában Cross amerikai Andesiteken kívül igen sok magyarországi 
Augit-Andesitet vizsgált meg, Hegyaljáról, a Mátrából, továbbá Szerbiából 
s azt állítja, hogy a Pyroxen túlnyomó része rhombos természetű s hogy 
ezeket a Plypersthen-Andesiteket el kellene különíteni az Augit-Andesitek-
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tői. Ugyanez alkalommal Cross háromhajlású Pyroxent is talált, de ez sem 
a Babingtonittal, sem pedig a Szabóittal nem egyezik meg, hanem újnak 
látszik. Cross ezt a három hajlású Pyroxént nem csak amerikai, hanem 
25 más helyről származó kőzetben is fölismerte. Előadó azonban e triklin 
Pyroxén létezése iránt kétséggel viseltetik, a mennyiben nincsen kimutatva, 
hogy az illető kristálymetszetek kellően orientálva voltak-e? Köztudo
mású dolog lévén, hogy vékony csiszolatokban még a rhombos rend
szerű ásványoknak is lehetnek számos olyan metszetei, a melyeken a 
fénynek ferde kioltása mutatkozik: az egyhajlásuaknál pedig vékony- 
csiszolatokban az egyenesen kioltó metszetek már valóban a ritkább 
esetek közé tartoznak. Ebben a tekintetben tehát még újabb vizsgálatok 
lennének teendők.

— A heterogén testek kettős fénytörésének bemutatása.*)
A mai optika szerint a feny-iether rugalmasságát a testek legkisebb 
részecskéi között ható erők módosítják. így ha átlátszó homogén, isotrop 
testtel van dolgunk, akkor a fénysugár abban minden irányban meg
egyező módosítást szenved, azt mondjuk, hogy az a fényt egyszerűen töri. 
Homogén, de anisotrop testeknél azonban, a legtöbb esetben a fénysugár 
a változó irányok szerint más és másképen módosul, azoknál kettős fény
törést és ezzel együtt polárossági tüneményeket észlelhetünk. Ezen utóbbi 
kategóriába tartoznak a kristályok, míg az előbbi osztályba az amorf teste
ket sorozzák. De a kettős fénytörés nincs kizáróan a kristályokra szorítva, 
épúgy a mint az egyszerű fénytörést a kristályok egy csoportjánál, a sza
bályos kristályrendszerbelieknel is megtaláljuk. Ha azonban kettős fény
törést a kristályokon kívül egyéb testeken is tapasztalunk, vagy azt épen 
elő is idézzük, mindannyiszor heterogén testekkel van dolgunk. Ilyenek pél
dául a fényt kettősen törő gyapot- és lenszálak, a keményítőszemek, a leg
több állatnál a szem kristálylencséjé, a préselt vagy gyorsan lehűtött 
üvegek, sok collooidális anyag (collodium , gelatine stb.). Érdekesek e 
heterogén testeknél a kettős fénytörés tüneményei főleg akkor, ha az in
homogenitás eloszlása bizonyos szabályt követ.

Ha például egy gömbszerű lapos átlátszó testnél a homogenitás el
változása concentrális rétegekben történt, akkor az ennek folytán előidézett 
kettős fénytörési tünemények is ezen határolásoknak megfelelők fognak 
lenni. Ha az ilyen gömbön egyenközü, poláros fénysugarakat bocsátunk 
keresztül, akkor azok u. is a mint a gömb különböző helyein haladnak 
keresztül, egyúttal különböző módosítást fognak szenvedni. A testből ki
jutó sugarak ennek folytán a gömb egyes helyein más és más fázis-különb
séggel intérferálni fognak, de könnyű belátni, hogy az inhomogenitási

* Szakülés 1884 december 3-ikán. L. a múlt évi (XIV) kötet 572-ik lapján.



4 2 RÖ VID  KÖ ZLEM ÉN Y E K .

határokon belől egyformán változnak el. Ezen testeknél tehát parallel 
poláros fényben hasonló interferenczia tüneményt kell látnunk, mint az 
egy főtengelyű kristályoknál, ha a főtengelyre normális irányban metszett 
lemezeken convergáló poláros fényt bocsátunk keresztül. Ezt a jelenséget 
igen jól lehet észlelni azon gömböcskéknél, a melyeket legújabban 
H. Reinsch (Groth’s Zeitschrift IX. 561) készített. Ha a többi között Spha- 
leritot salétromsavban feloldunk és a részben kivált kéntől leszűrt, vízzel 
higított oldatból egy csöppet üveglemezen elpárologni hagyunk, akkor 
számos apró gömböcske válik ki, a melyeken mikroszkóp alatt sötét Nico- 
lok között az érintett tüneményt igen szépén észlelhetjük. A lapos golyócs
kák láthatólag számtalan concentrális kéregből állanak és a mikroszkóp
ban sötét Nicolok között dimensióik szerint különböző élénk szinekkel 
ékeskednek; a finom szines gyűrűk és a fekete kereszt teljesen hasonlók 
az egy főtengelyű kristályok tengelyképeihez. Loczka .József kartársam 
volt szives ezt az oldatot megkészíteni és egy készítményen van szerencsém 
a jelenséget be is mutatni. Hogy e gömböcskék nem kristályok, az köny- 
nyen belátható, mert parallel poláros fényben kristálylemezeknél interfe- 
renczia-gyürűket nem lehet látni, mivel az anyag homogenitása folytán az 
egyenlő irányban beeső fénysugarak mind megegyezően módosulnak. To
vábbi különbség az is, hogy e kis gömböknél az interferenczia-kép csakis 
bizonyos helyekre szorítkozik, az a készítmény mozgatásával szintén mo
zog, a görbék alakjokban a gömbök határolását követik stb., míg a kristá
lyoknál mindez a helytől és a kristályok határolásától független. Ezekre a 
csinos készítményekre, m'nt az érintett kettős fénytörési tünemény demon
strálására kiválóan alkalmas és könnyen megkészíthető tárgyakra óhaj
tottam ez alkalommal a tisztelt szakülés szives figyelmét felhívni.

Schmidt Sándor.
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G. P ilae : Flora fossilis Susedana. Descriptio plantarum fossilium quae in 
lapicidinis ad Nedelja, Sused, Dőlje etc. in vicinitate civitatis Zagra- 
biensis hucusque repertae snnt. Kiadta a délszláv tudom. Akadémia. 
Zágráb, 1883. Nagy 4° ; 1G3 lap, 15 táblával. (Columnárisan horvát 
és franczia szöveggel.)

Zágrábtól északra a Krapina meg a Száva között terjed ki KÉK-NyDNy felé 
körülbelül 40 km.-nyi hosszúságban a zágrábi hegység, mely a Sleme nevű hegy
csúcsban 1035 m.-nyi magasságot ér el.

A mioczén-kor vége felé a hegység még szigetet alkotott, mely, noha terje
delmére nézve nagyobbodott, alakját még akkor is megtartotta, midőn a körülvevő 
víznek sótartalma mindinkább fogyott. Még csak a szármát kor vége felé kezdő
dött Horvátországban a kontinentális typusz előtérbe lépni. Akkor e szárazföldet 
sekély tavak borították el, melyek partjain a nád buján tenyészett és melyek fene
kén fehér, krétaszerű, kis Lvmneusokat és Planorbisokat, valamint az Oeningen 
mellett gyakori EnUromorpha stagnalis, H e e r , héjait magában záró márga 
ülepedett le.

Horvátország mioczén lerakodásaiban mindenütt találkozunk a felső medi
terrán faunával; rajta fekszik a szármát emelet, melyre megint az emlitett márgák 
rakódtak be. Mind a hárem oszthatatlan stratigráfiai egészet képez. A szármát és a 
fehér márgákba való átmeneteit képező rétegekből kerültek ki a növények, melye
ket P ilar  az itt bemutatott munkában leirt.

A Száva balpartján, körülbelül 8 km-nyire nyugotra Zágrábtól 61 m.-nyi 
magas domb emelkedik, melynek tetején a Sused nevű vár romjai állanak. Edomb 
déli lejtőjén, a Száva partján már 20 évvel ezelőtt bányát nyitottak, mely alkalom
mal sok fossziliát találtak. Közöttök sok volt a hal, melyek túlnyomó mennyiségben 
a Clupeoidák családjához tartoztak ; továbbá valamely Cetacea (Mesocetus Agrami, 
V an B e n e d e n ) majdnem tökéletes csontvázát és növényeket, melyeket akkor Vuko- 
tinovics L. határozott m eg. P ila r  ezeket a meghatározásokat most kiigazítja és új 
adatokkal bőviti az akkori leletet.

Az emlitett domb legnagyobb tömegében rnárgás palából áll, melynek alsó 
szürke rétegei igen kevés molluszkát zárnak magokban. Tengeri moszatokon (Cysto- 
seira Partschii, Sternbg. sp., C. communis, Ung.) és a Zostera Ungeri, Ettgsh.-fajo
kon kivül, mely növények gyakran Bryozoák és Annelidák által vannak borítva, 
találtak még néhány Echinidát, Ostrea cochleart; néhány Teliinát meg Lucinát.

Eme szürke palák stratigrafiai helyzetét csak a Krapina folyó hídja mellett 
tehet megtudni, mely híd 1 Vs km.-nyi távolságban EENy-ra fekszik Sused városától. 
Ugyanott szürke homokos márgára akadunk, melynek faunája tökéletesen megfelel 
ama felső mediterrán faunának (Helvetien), melyet P ilar  Dolja mellett is, északra 
Susedtól talált.
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Ha e hely niveaujától fölemelkedünk a szomszédos gyakran elég lejtős dom
bokra, akkor azt tapasztaljuk, hogy a tengeri fauna mindinkább szegényebb lesz, 
míg végre ama föntemlitett szürke palákhoz jutunk el. Láthatni tehát, hogy ez 
utóbbiak a tisztán tengeri lerakodásoktól a szármát emelet elegyes vizíí lerakodá
saira képezik az átmenetet. A kettő között határvonal nem húzható. Az ezután 
következő tiszta tavi flora és fauna, ugyanis a szármát emelet legfelső, különösen 
az Enteromorpha stagnalis által jellemzett niveauja Sused mellett még nem figyel
tetett meg közvetlenül, de lehetséges, hogy a domb még magasabban fekvő részében 
még fölfedezhető.

Az emlitett rétegekben talált növényfajok száma 110. Ide tartoznak :
Enteromorpha (1 faj); Fucus Sclilosserianus n. sp., F. Sulekianus n. sp., 

Cystoseira (2); — Sclerotium (2), Sphaeria (1); — Plagiochila susedana Jirus ; — 
Pteris ( i) ; — Phragmites (2), Cyperus (1); — Zostera (1); Typha (1), Sparganium 
( 2 ) ; — Libocedrus (1), Callitris (1), Glyptostrobus (1); Pinus (8 ; köztük P. Vuka- 
soviciana n. sp.), Abies (1), Sequoia (1); — Myrica (6; köztük M. Palaeo-Gale n. 
sp.); Quercus (5), Castanea (1), Planera (1), Ulmus (1); Ficus (6 ; köztük F. con
gener n. sp., F. cuspidiloba n. sp.; F. obtusiloba n. sp.), Salix (2), Populus (1); 
Cinnamomum (3), Persea (3), Litsarea Tietzei n. sp., Daphnogena Susedana n. sp., 
Personia steuophylla n. sp.. Grevillea susedana n. sp., Hakea Sturii n. sp., Embo- 
tlirium (1), Olea (1), Nerium Heerii n. sp., Apocynophyllum (1), Myrsine (2), 
Ardisia (1), Diospyros (1), Styrax (1), Vaccinium subcordifolium n. sp., Andro
meda (1), Aralia Saportae n. sp. A. tertiaria n. sp., Nyssa (2), Magnolia (1), Passifiora
(1) , Bombax (1), Sterculia (1), Acer (2), Malpighiastriun (1), Sapindus (4), Cupania
(2) , Celastrus (1), Ilex (1), Zizyphus (1), Rhamnus Jirusi n. sp., Carya (1), Juglans 
(1), Palaeocarya (1), Rhus Saportana n. sp., Heterocalix (1), Pyrus (1). Amygdnlus 
(1), Dalbergia (1), Sophora (1), Caesalpinia (1), Podogonium (2.), Cassia (1), Copai- 
fera (1), Acacia (1).

Sused mellett a Dőlje nevű patak ömlik a Szávába. Ha e patak mentén a 
dolomitok, meg dolomitszerű meszek által alkotott szoroson végig megyünk, Dőlje 
faluhoz érünk, mely Susedtól északra mintegy ÍVs km.-nyi távolságban fekszik. Dél
felé a völgyet a Goljak nevű domb zárja el, melynek egyik kőbányájában szürke, 
márgás, szerves maradványokban szegény, tökéletlen palás meszet fejtenek. E mész 
azonban kövületekben bővelkedő márgákba van zárva. E kövületek kétségtelenné 
teszik, hogy e márgák a szármát emeletbe valók. Bennök 150 fajhoz tartozó növényt 
találtak ; ú. m.:

Enteromorpha (1), Cystoseira (1); — Sclerotium (1), Sphaeria (1), Phaci- 
dium (1); — Plagiochila (1); — Pteris (2); — Isoétes (1); — Arundo (1), Phrag- 
mitis (1); — Smilacina Ráckiana n. sp., Smilax Ettingsliauseni n. sp., Musophyllum 
(1), Najadopsis (1), Zostera (I), Ruppia (1), Typha (1), Sparganium (1); — Libo
cedrus (1), Callitris (1), Pinus (7 ; köztük P. doljensis n. sp., P. Vukasoviciana n. 
p.i, Abies (1), Myrica (7; köztük M. Palaeo-Gale n. sp.), Betula (1), Ainus (1), 
Quercus (9 ; köztük Qu. Brusinae n. sp., Qu. Torbariana n. sp.), Castanea (1), 
Ulmus (2 ; köztük U. doljensis n. sp.); Ficus (6 ; köztük F. congener n. sp. ; F. cus
pidiloba n. sp., F. Gorjanovici n. sp.); Populus (4), Polygonum (1), Pisonia (1) 
Cinnamomum (4 ; köztük C. apiculatum n. sp.), Persea (3 ; köztük P. Tiberghieni
n. sp.), Oreodaphne (1), Benzoin (1), Laurus (4; köztük L. Clementinae n. sp., L.
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Neumayri n. sp.), Daphne spathulata n. sp., Elaeagnus (1), Personia Heerii n. sp., 
Aristolochia sphaerocaipa n. sp., Fraxinus(l), Olea (1), Echitonium (1), Neritinium 
(1), Apocynophyllum (3; köztük A. excavatum n. sp.), Myrsine (1), Ardisia (1), 
Bumelia (1), Sapotacites (1), Styrax (1), Yaccinium subcordifolium n. sp., Andro
meda (1), Araliophyllum (1), Cornus Haueri n. sp., Callicoma (1), Ceratopetalum 
(1), Weinmannia (1), Magnolia (1), Sterculia (1), Tilia doljensis n. sp., Tern- 
stroemia (1), Acer (2), Sapindns (4), Cupania (2), Celastrus (3; köztük C. 
doljensis n. sp. és C. Vukotinovici n. sp.), Ilex (3). Zizyplms (1), Bercliemia (1), 
Rhamnus Jiruci n. sp.; Eli. Schimperi ü. sp., Juglans (3), Palacocarya (1), Rhus 
(5; köztük Rh. bidentata n. sp., Rh. Crepini n. sp., Rh. Sapoidana n. sp., Rh. toxi- 
codendroides n. sp.), Cnestis (1), Callistemon (1), Myrtus croatica n. sp., M. Ungeri
n. sp., Rohinia (1), Dalbergia (3), Sopliora (1), Podogonium (1), Cassia (6 ; köztük 
C. Victoria n. sp.), Acacia Hoernesi n. sp., Dolicliites (1).

Az «átmenetei rétegek» e kőbányában nem láthatók ; a legfelsőbb rétegekben 
azonban itt is mutatkozik a már említett Enteomorpha stagnalis, Lymneusokkal 
meg Planorbisokkal.

E kőbányától keletre fél km.-nyi távolságban ismét találkozunk az átmeneti 
rétegekkel, melyek itt alig 1 m.-nyi vastagságban fehér, lemezes tripolihól állanak, 
mely Bacillariákat, Radioláriákat meg Spongia tűket, valamint igen gazdag flórát 
tartalmaz; minthogy azonban e tripoli rendkívül finom lemezekre hasad szét, a 
növények kikészítése csak nehezen sikerül. P ila r  csak a következő fajokat tudta 
meghatározni.

Cvstoseira (2), Spliaerococcus fugax n. sp., Smilax (1), Ruppia(l): Libo- 
cedrus (1), Callitris (1), Pinus (2), Ginkgo (1), Myrica (4-), Quercus doljensis n. sp.; 
Castanea (1), Ficus (1), Daphne laureolifolia n. sp., Myrsine (1), Celastrus (1), Zizy- 
plius (1), Palaeocarya (1).

Susedtól délre 4 km.-nyi távolságban fekszik a Sveta Vedelj a nevű falu, hol 
hasonlókép valamennyi réteg, a Cysotoseira Partschiit magában záróktól kezdve 
egészen föl az Knteromorpha stogmdis tartalmúakig föl van tárva. Az ott levő két 
kőbányában a következő növények gyüjtettek :

Enteromorpha (1), Cvstoseira (1); — Plagiocliila susedana Jirus ; — Equisetum 
Vrevcianum n. sp.; —: Pteris (1), Phraginites (1), Carex (1), Typha (1), Sabal (1), 
— Callitris (1), Pinus (4), Sequoia (1) ; — Myrica 5; köztük M. Pancici n. sp.), 
Quercus (2), Fagus (1), Castanea (1), Planera (1), Ulmus (1), Ficus (4), Populus 
(1), Pisonia (1), Cinnamomum (4), Persea (3 ; köztük P. Tiberghieni n. sp.), Ben
zoin (1), Laurus (1), Santalum (1), Pimelea (1), Myrsine (1), Achras destructa n. 
sp., Royena affinis n. sp., Andromeda (I), Callicoma (1), Sterculia (1), Acer (2), 
Sapindus (3), Bursaria (1), Ilex (1), Zizyplius (2; köztük Z. integrifolius n. sp.), 
Rhamnus (2), Juglans (8), Palaceocarya (1), Rhus (1), Heterocalyx (1), Ailantlius 
(1), Zanthoxylön affine n. sp., Robinia (2 ; köztük R. Haueri n. sp.)

A szármát emelet a zágrábi hegység déli lejtőjén töhbé-kevésbbé széles öveket 
foglalt el. így találtattak Gornyi Stenjevce mellett márgás mészben: Knteromorpha 
stagnatis, H e e r ; Glyptostrobus europaeas, H e e r ; Caesalpinia sp.; Vrabce mellett: 
F u c h s  Suleianus, n. sp.; Cystoseira communis, U n g . ; C. Suessii, n. sp.; Zoster a 
Ungeri, E ttgsh . ; Quercus Kamischinensis, G oepp  sp.; Cinnamomum Scheuchzeri, 
H eer  ; Bumelia minor, H e e r ; Zizyphus paradisiacus, U n g . ; — Gracsani mellett a
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fe lié r m á rg á b a n  : Typhalatissima, Ung. ; Laurus protodaphne 0. W e b . ; — csucserje  
m e l l e t t : Eucalyptus oceanica, U n g . — P la n in a  m e l l e t t : Pinus sp., Myrica (Com p- 
to n ia ) s p .; M. Kaheaefolia, U n g . sp ., Celastrus sp., Podogonium obtusifolmm, H e e r . 
Cassia Berenices, U n g .

Az előadottokból kiderül, hogy a legtöbb növény a szármát rétegekben talál
tatott ; köztük a legtöbb (80) faj a radoboji, 42 a parschlugi, 47 az oeningeni és 
45 a sinigagliai flórákból már ismeretes. P ilar a radoboji kénmárgák növényeit is 
« átmeneti flórának» tekinti, ugyanabban az értelemben, a mint ezt az említett 
helyeken stratigrafiailag kimutatni megkisérlette. Sajnálatot érdemlő dolog, hogy e 
két flora elemeit nem igen lehet szétválasztani, minek főokát különösen abban 
találja, hogy a leirt növények a dolje-i tripoliban találtak kivételével mint a gorcz- 
ról szedettek föl.

Az érdekes munkához mellékelt és Zágrábban készitett 15 csinos, negyed- 
rétű tábla sikerűiteknek nevezhető.

D r. Staub Móricz.

E ngelhardt H., Ueber Braunkohlenpflanzen von Meusclvitz. Mithlgn. a. d. 
Osterlande. II. köt. Altenburg 1884, 37. 1., 2. tábla.
Az altenberg-i barnaszénből eddig igen kevés növény volt ismeretes ; a szerző 

azonban dolgozatában már 45 fajt ir le. A növények az oligoczénre és pedig ennek 
egyik alsó emeletére utalnak. A leirt fajok a következők : Sphaeria (1), Lygodium
(1) , Palmacites (1), Podocarpus (1), Pinus (1), Potamogeton ‘ (1), Myrica (4), 
Quercus (2), Ficus (2), Laurus (1). Cinnamomum (2), Nyssa (1), Dryandroides (1), 
Banksia (1), Apocynophyllum (2), Ecliitonium (1), Myrsine (1), Bumelia (1), Dio- 
spyros(l), Vaccinium (1) ‘Andromeda (3), Ledum (1), Banisteria altenburgensis n. 
sp., Celastrus (1), Eucalyptus (1), Myrtus (1), Callistemophyllum (2), Palaeolobium
(2) , Cassia (2), Leguminosites (1), Acacia (1) és még három jól meg nem határoz
ható maradvány.

Db. S taub M óricz.
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TÁRSULATI ÜGYEK.
JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL.

I. SZ A K Ü L E S 1 8 8 5 .  JA N U Á R  7 -IK É N .

E lnök: Dr. Szabó József.

A múlt deczember 3-iki szakülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése 
után a titkár a következő ügyekről telt jelentést:

A «Földtani Közlöny» 1884. deczemberi füzete elkészült s a legközelebbi 
napokban fog szétküldetni tagtársainknak. — A füzet megjelenésével kapcsolatban 
megemlíti a titkár, hogy a társulat Közlönye 1884-ben a választmány intézkedése 
alapján a praeliminált 26 ív helyett 38 és 1U nyomatott íven jelent meg. Erre az 
intézkedésre a választmányt a szakülésen bemutatott és elfogadott becses kéziratok 
bősége indította, nem akarván a szerzőket se a közléstől megfosztani, se pedig más 
folyóirathoz utasítani.

Jelenti a titkár, hogy «A magyarhoni Földtani Társulat 1852—1882. évi 
összes kiadványainak b e t ű  soros tartalom-mutatója, melyet a választmány meg
bízásából H alaváts Gyula tagtársunk készített volt el, legközelebb szintén kikerült 
a sajtó alól s az 5 íves füzet a deczemberi füzethez mellékelve fog szétküldeni.

A társulat eme kiadványain kívül 1884-ben (a most szétküldendő deczemberi 
füzetet is bele értve) tagtársaink a m. kir. Földtani Intézet Főkönyvehek 3 füzetét 
vették (9 ív, 11 tábla-melléklettel) s ezenkívül az intézet könyv- és térképtárának 
czímjegyzékét (12 nyom. íven), — úgy hogy 1884-ben a társulat tagsági illetményül 
összesen 64 ívnyi nyomtatványt szolgáltatott ki 13 kőnyomatú tábla-melléklettel. — 
Örvendetes tudomásúl szolgál.

Ezek után előtérj esztette a titkár a múlt deczemberi ülés óta új tagokúi 
ajánlottak névsorát a következő renden :

A mx'dt ülés óta rendes tagokká leendő megválasztásra ajánltatnak:
(Az ríj tag lakóhelye után az ajánló neve következik.)

B abitsch J. F erencz, bányaigazgató Bécs ; Ascher H. Ferencz.
Ifj. gróf Batthyány Géza, birtokos Budapest; dr. Dietz Sándor.
Bene Géza, oki. bányász Resicza ; Zsigmondy Árpád.
Dr. B enkő Gábor, egyetemi tanársegéd Kolozsvár; dr. Koch Antal.
Boér Béla, hány abirt okos és bányaigazgató Abrudbánya; dr. Nagy Károly.
Dr. B othár Samu, városi orvos Beszterczebánya ; Szontagh Tamás.
B urchard Konrád, főkonzul és gőzmalom-igazgató Budapest; dr. Schulek Vilmos. 
D ávid Alajos, herczegi udv. tanácsos, uradalmak főkormányzója Bécs ; Dávid Vilin. 
E hrenlechner B. János, bánya-és üveggyár-gondnok Strázsa; Kaufmann Camill. 
E isele Gusztáv, bányagyakornok Vashegyen; Joós Lajos.
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Dr. F odor F erencz, főiskolai tanár Debreczen; dr. Török József.
F riedrich Károly, gazdatiszt (számtartó) Kajár; Miháldy István.
Györki Györky Gyula, társulati bányatiszt Szlovinka ; Niki János.
H ellwig Nándor, m. k. bányatanácsos ésb.li. főnök Körmöcz ; dr. Kubacska Hugó. 
H esky János, bányaigazgató Zalatbna; L. Oelberg Gusztáv.
Kachelmann F arkas, miniszt. fogalmazó Budapest; dr. Schafarzik és Kalecsinszky. 
Dr. Koller Gyula, orvos Budapest; dr. Sckulek Vilmos.
Kovács D emjén, cisterc. rendi főgymn. tanár Eger; dr. Schafarzik Ferencz. 
Krémek György, m. kir. bányatiszt, Rézbánya; Süssner Ferencz.
L ajos Győző, m. kir. bányagyakornok, Rézbánya; Süssner Ferencz.
P álffy József, m. kir. bányabiztos Abrudbánya; dr. Nagy Károly.
P latzer Jenő, m. kir. számtanácsos Körmöczbánya; dr. Kubacska Hugó.
P ongrátz G usztáv, lovag, bánya- és gyártulajdonos Zágráb; Kaufmann Camill. 
Rothleitner Á goston, bányaigazgató Zágráb ; Kaufmann Camill.
Schmidt Géza, m. kir. bányagyakornok, Pjerg, Hlavacsek Kornél.
S ziklaváry B éla, m. kir. bányagyakornok Pjerg-Szélakna; Tirsclier József. 
S zontagh A ladár, m. kir. bányabiztos Szepes-Igló; Neubauer Ferencz.
Gömöri Szontagh P á l , földbirtokos és gyártulajdonos Budapest; Farkass Róbert. 
Ifj. V eress József, m. kir. bányagyakornok Selmeczbánva; id. Veress József.
Dr. Vutskits György, katli. középgymnas. tanár Maros-Vásárhely; dr. Koch Ant. 
Dr. W ágner Jenő, vegyész Budapest, dr. Wágner Dániel.
W allenfeld Károly, bányabirtokos Budapest; dr. Schafarzik Ferencz. 
W allenfeld M ihíly , magánzó Duna-Bogdán; dr. Schafarzik Ferencz.
Zenovitz Gusztáv, m. kir. főfémjelzőhivatal ellenőre Budapest; Halaváts Gyula. 
Zimányi Károly, műegyetemi tanársegéd Budapest; dr. Staub Móricz.

Összesen 35-en.

A szakülés ezeket az ajánlásokat örömmel veszi tudomásul s a névsort a 
választmányi üléshez teszi át.

Az előadások sorát
1. Dr. Szabó József elnök nyitotta meg a budapesti tudom, egyetem ásvány- 

gyűjteményében levő magyarországi és carrarai Flnoritokat ismertető közleményé
vel. Megemlítvén dr. W artha V incze tagtársunknak a múlt ülésen előterjesztett 
nevezetes felfedezését, hogy a budai mészkőhegyek, nevezetesen a Kis-Svábhegy 
repedéseiben a Calcit fennőtt csoportjaiban víztiszta vagy kissé sárgás Fluoritok 
fordulnak elő, kiemeli, hogy ez általában ritka jelenség a Fluoritok előfordulásában, 
minthogy a Fluorit legtöbbször mint telérásvány a Silikátok és a Baryt társaságát 
keresi fel. Van azonban az egyetemi ásvány gyűjteményben egy víztiszta Fluorit a 
carrarai fehér Álész bányából, a mi ott mint legnagyobb ritkaság úgy fordul elő 
mint az elég gyakori víztiszta Quarcz kristályok. — Magyarországon a Fluoritok 
gyéren fordulnak elő. A moldovai zöld okteáder Fluoriton kívül úgyszólván csak 
Kapuik az egyedüli lelőhely, honnét azonban szintén csak kevés kerül ki. Ezek 
között újabb időkben oly érdekes és részben szép kristályokat kapott előadó, hogy 
azok közül nehányat érdekesnek tart bemutatni. Vannak víztiszta, sárgás és saját
ságos ibolyaszinű kristályok, ez utóbbiak között felette érdekesen lehet látni,
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hogy míg némely lap egészen tiszta Fluorit, más lapok kezdenek behúzódni Calce- 
donnal és így előkészülő félben szemlélhetjük azokat a Calcedon eltolási pseudomor- 
phosákat Fluorit után, melyeket Trestyán vidékéről csaknem minden muzeum hír, 
és a melyeknél olykor a hexäeder csúcsain hasonló kombináczió szemlélhető, 
mint a kapniki ép Fluoritokon. E kék Calcedonok egyikén a tetrakishexaéder lát
ható a hexaéder élein, és így semmi kétség, hogy csakugyan Fluorit utánzott 
alakjai, noha Trestyán közelebbi környékén ilyen összefüggés az eredeti és későbbi 
alak között mindeddig nem ismeretes. (Bővebben fogjuk közölni.)

2. Dr. Roth Samu, a lőcsei főreáliskola tanára, «A Magas-Tátra déli oldalá
nak hajdani jégárairól» tartott előadást. — Az előadó már több év óta tanul
mányozta a Tátra geológiai viszonyait és az utóbbi időben Roth Márton iglói 
tanár társaságában különösen a hajdani jégárak (glecserek) nyomaira fordította 
figyelmét. Ilyen nyomok a különféle morénák, horzsolt felületek és sziklák, vándor
vagy jövevénykövek, gömbölyded hegydudorok, jellemző domborodások stb. A Tátra 
déli oldalának nagyobb völgyei sorában a fehérvízi, tarpataki, felkai, menguszfalvi, 
Mlinicza- és Koprová-völgyben akadtak ilyen nyomokra. Leggazdagabb a Fehérvíz 
völgye, hol gyönyörű homlok-, oldal- és alapmorénak találhatók. Ez a völgy külön
ben a vándorkövekre nézve is legtanúlságosabb, a mennyiben a baloldalán elterülő 
és üledékes kőzetekből álló Weidau fensíkon az oldal- és homlokmorénák egész 
sora van, melyeknek anyaga nagyobbára gránittörmelék. Ez a kőzet csak jégár 
hátán kerülhetett mai helyére, mivel eredő helyétől körűlbelől 120 méter mély völgy 
által van elválasztva. Az a szép, félkörben lefutó dombsor, mely a Tarpatak völgyé
nek alsó végén látható — különösen a Tarajkától vagy a Rózamenedékliáztól — 
hatalmas homlokmoréna. Hasonló áll azon legfelső dombsorról, mely a Csorbai-tó- 
hoz vezető út jobb oldalán húzódik el; és a Csorbai-tó medenczéjét alkotó gát sem 
egyéb mint a Mlinicza-jégár hatalmas morénája. — Egyáltalában mind azok a 
bástya szerű kiemelkedések, melyek a Tátra völgyek alsó végén, vagy nem messze a 
völgyek nyilása előtt láthatók, jégáraknak köszönik eredetűket és valószínű, hogy 
a Tátra tövén elterülő lankás nagy fensík anyaga szintén a jég alatt vagy a jég 
hátán került le a magas hegytetőkről. (Az előadást a jelen füzet egész terjedelmé
ben közli.)

Dr. Staub Móricz kiemelvén dr. Roth S amu tanulmányainak fontosságát, 
fölhívja a szakülés figyelmét dr. P artsch boroszlói tanárnak 1882-ben. «Die Glet
scher der Vorzeit in den Karpathen und den Mittelgebirgen Deutschlands» czímű 
könyvére, melyben nemcsak mind az kritikailag föl van véve, a mit a kérdésben 
P artsch előtt más tudósok közöltek, hanem egyszersmind (legalább úgy látszik) 
kimerítőleg van a szóban levő tünemény is tárgyalva. Ezek folytán arra kéri Staub 
az előadót, szíveskedjék az iránt nyilatkozni, hogy milyen állást foglal el P artsch 
könyvével szemben. E nyilatkozatot annál inkább szükségesnek tartja, minthogy 
Partsch érdekes könyvének megírásánál a többi között a lengyel publikácziókat — 
noha a lengyel nyelvet nem bírja — a legaggályosabb lelkiismeretességgel fölhasz
nálta; a magyar nyelven megjelent közleményekre nézve azonban ezt a lelki- 
ismeretes eljárást a maga részéről nem találta szükségesnek.

Dr. Roth Samu a felszólaló kívánságának jó eleve megfelelt, mert értekezésé
nek bevezető részében, melyet azonban a szakülésen időkimélés okáért nem 
adott volt elő, elég bőven szólott P artsch könyvéről, a saját álláspontját is 
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kiemelvén. Válaszúi tehát értekezésének azt a részét, mely erre a kérdésre vonat
kozik, azonnal felolvasta, a mit mind a szakülés, mind a felszólaló megnyugvással 
vettek tudomásul.

S z a b ó  elnök kifejezve a szakülés köszönetét dr. R o t h  S a m u  tagtársunknak 
egyrészt érdekes előadásáért, másrészt ama buzgalmáért, hogy lőcséről személyesen 
ide fáradt kutatásainak eredményeit előadni és térképeit bemutatni, köszönetéhez 
azt a jó kívánságot fűzi: bárha sikerülne R o t h  S a m u  tagtársunknak a közel jövő
ben a glecser-működésnek még egy — a Kárpátokból eddig nem ismeretes — 
főfontosságú bizonyítékát, az úgynevezett karczolt kövek létezését is kimutatni.

I. V Á L A SZ T M Á N Y I Ü L É S  1 8 8 5 .  JA N U Á R  7 -IK É N .

Elnök :D r. Szabó -József.

Jelen vannak: Zsigmondy Vilmos, alelnök; Bruimann Vilmos, Lóczy Lajos, 
Matyasovszky -Jakab, Telegdi Both Lajos, dr. Schmidt Sándor, dr. Staub Móricz 
választmányi tagok; Czanyuga József, pénztárnok; dr. Schafarzik Ferencz, másod
titkár ; dr. Pethő Gyula, e. titkár, választm. jegyző.

A múlt deczember 3-iki választm. ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitele
sítése után a folyó ügyek intéztettek el. — Ezek után

Elnök jelenti, hogy az országos kiállítás bányászati, kohászati és földtani 
szakbizottságnak a congressus ügyében kiküldött tagjai ma délután ülést tartottak s 
a kiállítás alkalmával tartandó bányász-kohász congressus harmadik csoportjául 
(lásd a Föld. Közi. 1884-ik évi kötetében, az 574-ik lapon a választm. ülés VIII-ik 
pontját) a geológiát örömmel és közakarattal proclamálták. -— Tudomásul szolgál.

A titkár jelentései a következők :
Mindenekelőtt elszomorodással tudatja, hogy M o d k o v i t s  G e r g e l y  zalavári 

apátúr, múlt novemberben választott levelező tagtársunk, deczember 24-ikén 
elhunyt Zala-Apátbiban. — Ugyancsak a halál ragadta el rendes tagjainak köréből 
Lé d i n g  S á n d o r  bányabirtokost Nagybányán. — Szomorú tudomásúl szolgál.

A selmeczbányai fiókegyesület deczemberi kimutatása szerint 1884 végén a 
fiókegyesület pénzkészlete 740 frt 17 kr. — 1884-ik évi bevétele 175 írtra, kiada- 
dása 39 frt 41 krra rúgott. 1885-re előirányoztatik 46 frt kiadás, 175 frt bevétel 
ellenében. A fiókegyesület tagjainak létszáma az év végén 35. — Jóváhagyólag 
vétetik tudomásúl.

Jelenti továbbá a titkár, hogy a múlt ülés óta hét tagtársunk jelentett be 
alapítványokat, a melyek legnagvobbrésze azonnal be is fizettetett (lásd a jelen 
füzet boritékán). És pedig:

' ß
Z s i g m o n d y  V i l m o s  alelnök, orsz. képviselő, készpénzben ... ... 200 frtot
S z a b ó  J ó z s e f  elnök, egyetemi tanár, állampapirban .... ... 200 «
D á v i d  V i l m o s ,  mérnök Budapesten, állampapirban ... ... ... 100 «
Dr. K o c h  A n t a l ,  egyetemi tanár Kolozsvárit, állampapirban 100 «
Dr. I l o s v a y  L a j o s ,  műegyetemi tanár Budapesten, állampapirban 100 «
Dr. S c h a f a r z i k  F é r . ,  kir. geológus Budapesten, állampapirban 100 «
Dr. B o t h  S a m u ,  főreáliskolai tanár Lőcsén, állampapirban ... 100 «
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Ezekhez járul:
Modroyits Gergely zalavári apát, a ki kevéssel elhunyta előtt, megköszönve 

levelező taggá választását, a társulat üdvös'és közhasznú czéljainak előmozdítására, 
készpénzben küldött ... — ... ... — ......... . 100 irtot.

Alapítvány tevő tagtársainkat a választmány pártoló és illetve alapító tagokká 
egyhangúlag megválasztja s elrendeli, hogy részökre az alapszabályok G. és 7. §§-ai 
értelmében a pártoló, illetve alapító tagsági okiéról kiállíttassák. — Elhatározza 
egyszersmind, hogy Modroyits Gergely adománya az alapítványokhoz csatoltas- 
sék s örök időkre az adományozó neve alatt kezeltessék.

A megelőző szakülésén nyilvánosan bejelentett ajánlottak névsorát a választ
mány en bloc tudomásul veszi s a társulat rendes tagjaivá valamennyit -— 
számra 35-öt -— egyhangúlag megválasztja, s egyszersmind a r. tagsági oklevelek 
kiszolgáltatását is elrendelvén.

A rendes tagok sorából való kilépésüket bejelentették hatan. — Tudomásúl 
van. A névsorból kihagyatnak.

Régebbi adósok, a kik többszöri felszólítás daczára sem feleltek meg tagsági 
kötelezettségöknek, négyen kitörlésre ajánltatnak. — Kitöröltetnek; azzal a meg 
jegyzéssel, hogy erről értesítendők s felszólítandók. hogy vágj7 a hátralékos tag
díjakat fizessék be vagy legalább a társulattól a hátralékos években átvett Közlönyö
ket és egyéb nyomtatványokat küldjék vissza.

A veszteségeket s az alapítókká lett r. tagokat levonva, a társulat rendes 
tagjainak létszáma a most megválasztottakkal együtt mindössze 357-re emelke
dett, a kik közűi 38-an a selmeczi fiókegyesület kötelékébe tartoznak.

Végül elhatározza a választmány, hogy a február 4-ik közgyűlést megelőzőleg 
még egy előkészítő ülést fog tartani január 28-ikán. II.

II. V Á L A SZ T M Á N Y I Ü LÉS 1 8 8 5 .  JA N U Á R  2 8 -IK Á N .  

Elnök: Zsigmondy Vilmos, utóbb dr. Szabó József.

A múlt január 7-iki választm. ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után több 
folyó ügy intéztetett el. — Ezek végeztével a titkár a következőket jelentette :

Zsigmondy Béla mérnök Budapesten, a társulatnak eddig is rendes tagja 
100 frtos 5%-os magyar papirjáradék kötvényt küldött be az alapítványi tőke fejé
ben. — Alapító tagúi egyhangúlag megválasztatott.

D ávid V ilmos mérnök a múlt ülésen bejelentett 100 frlos alapítványát 
szintén 5%-os m. papirj. kötvényben lefizette. — Tudomásúl van.

Gróf Andrássy Manó, országgv. képviselő 200 írttal a pártoló tagok sorába 
óhajt lépni; ajánlja Zsigmondy Vilmos. — Pártoló taggá egyhangúlag megvá
lasztatott.

Dr. Kunc Adolf, csornai praelatus, társ. rendes tag, kijelenti, hogy 1886-ban 
az alapító tagok sorába óhajt átlépni s ugyanazon évben az alapítványi tőkét is 
befizeti. — Örvendetes tudomásúl szolgál.

1*
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Rendes tagokul ajánltatnak a múlt ülés óta a következő urak. ( A lakóhely 
után az ajánló neve következik):

F ritz P ál, kir. bányanagy Eónaszéken ; De Adda Sándor.
Gáspár F erencz, k. bányagyakornok Selmeczbányán; dr. Kremniczky Ottó.
Jelinek E rnő, bányaigazgató Ózdon ; Halmai Albin.
L áng Sándor, gépgyári mérnök Bpesten ; Wagner Vilmos.
Maderspach A ntal, társulati vegyész Resiczán ; Zsigmondy Árpád.
Miller József, r. k. lelkész Sugataglion; Stepán Miksa.
Dr. P antocsek József, kér. orvos Tavarnokon ; Szontagh Tamás.
Dr. Profanter János, kir. műorvos Sugataglion; Stepán Miksa.
Mind a nyolczan egyhangúlag megválasztattak.
Ezek után előterjesztetett az 1884-ik évi pénztári számadások hitelesített 

mérlege, megállapíttatott az 1885-ik évi költségvetés s a közgyűlés napirendje és 
tárgyalás alá vétettek mindazon ügyek, a melyek az elmúlt év folyamán felmerül
tek s egyszersmind a közgyűlésen teendő jelentésekkel kapcsolatosak. (Vala
mennyiről a február 4-ikén tartott Közgyűlés jegyzőkönyve fog számot adni, mely 
a legközelebbi füzetben jelenik meg.)

KIÁLLÍTÁSI ÜGYEK.
Az 1885-ik évi budapesti általános kiállítás b á n y á s z a t i , k o h á s z a t i  é s  f ö l d t a n i  ( V l - i k )  

s z a k c s o p o r t j á t  illető közlemények.

— Külön épület a Vl-ik szakcsoport kiállítása számára. Az országos 
központi bizottság, tekintettel a bányászati s egyéb csoportok kiállítói részéről a 
kijelölt területek szűke miatt beérkezett felszólamlások- és panaszokra, — elhatá
rozta, miszerint eltér azon eredeti tervtől, hogy a VI. csoport tárgyai az iparcsar
nokban helyeztessenek el.

Ennek folytán a bányászati és építőipari csoportok részére a kiállítási terü
leten egy közös különálló épület fog emeltetni, a melyben a VI. csoport számára az 
előbbinél nagyobb tér bocsát tátik rendelkezésre, a mi lehetővé teszi, hogy a bányá
szati kiállítók igényei figyelemben részesüljenek s méltányos kielégítést nyer
hessenek. E változásról a kiállítók még október végén értesíttettek, közöltetvén velők 
a bányászati csoport új elhelyezésének tervrajza is azon észrevétellel, hogy az írj 
elhelyezési és térfelosztási terv folytán a régebbi elhelyezési tervrajz érvénye meg
szűnik. Az esetleges tértöbblet után megfelelő nagyságú térdíjtöbblet jár, melynek 
lefizetése tekintetében az országos központi bizottság külön felhívást intéz a kiál
lítókhoz. A kiállítási szekrényeket, asztalokat és állványokat az országos bizottság 
maga készítteti s az egyes kiállítóknak megfelelő kölcsöndíjakért használat végett 
átengedi a kiállítás tartamára. Egyrészt a VI. csoport kiállításának egyöntetűsége 
tekintetéből, de másrészt azért is, hogy a kiállítók által készíttetni kívánt szekré
nyek stb. beleszámítva az ide-oda szállítás költségeit, a bizottság által megszabott 
kölcsöndíjak összegénél jutányosabban alig lesznek előállíthatok : e kölcsönszekré- 
nyek használata igen előnyösnek és hasznosnak mutatkozik.
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DIE EINSTIGEN

GLETSCHER AUF DER SÜD-SEITE DER HOHEN-TÁTRA
VON

Dr. S amuel  R oth .

(Vorgetragen in der Faclisitzung der ung. geol. Gesellschaft am 7. Januar 1885.)

Die lange Reihe von Forschungen, welche behufs gründlicher Erkennt- 
niss und richtiger Beurtheilung der Gletscher-Erscheinungen in den 
Alpenländern bereits zu Anfang des verflossenen Jahrhunderts begonnen 
hatte und in neuerer Zeit mit steigender Energie fortgesetzt wurde, hat bei 
uns kaum einiges Interesse erregt, obwohl die Configuration, die Höhen- 
Verhältnisse und das Klima des Karpathengebirges es sehr wahrscheinlich 
machen, dass einst auch hier die Existenzbedingungen für Gletschern Vor
hände waren.

Die ersten Daten, die wir bezüglich der einstigen Gletscher der Tátra 
besitzen, stammen von Sonklar, der im Jahre 1855 die Tátra besuchte und 
von Tátrafüred (Schmecke) aus mehrere Ausflüge machte. Seine Reise- 
Erlebnisse publicirte er im Jahre 1857 unter dem Titel «Reiseskizzen aus 
den Alpen und Karpathen». Auf pag. 112 dieses seines Werkes beschreibt 
er den untern Theil des Kohlbachthal es, wie derselbe vom Räuberstein zu 
übersehen ist. Und indem er sich die Frage äufwirft, wie dieses von Fels
trümmern überdeckte und «ganz und gar aus ihnen zusammengesetzte» 
Gebiet entstanden sein dürfte, kommt er zu dem Resultat, dass dasselbe 
weder durch fliessendes Wasser noch durch einen Bergsturz erzeugt wer
den konnte, und fühlt sich daher veranlasst, «die Hypothese einer vor
maligen Gletscherwirkung» zu Hilfe zu nehmen. Viel entschiedener äussert 
er sich auf pag. 133, wo er die Umgebung des Felker Sees beschreibt und 
den Damm, der den See nach Süden zu begrenzt, sowie die in einer Höhe
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von J50—-200 Fuss über der Thalsohle befindlichen Schliffflächen als Werk 
der Gletscherthätigkeit bezeichnet.

Sechs Jahre nach dem Erscheinen von Sonklar’s «Reiseskizzen» 
(1863), gab Friedrich F uchs seine «Central-Karpathen» heraus. In diesem 
Fundamental-Werke äussert er sich bezüglich der vormaligen Gletscher 
der Hohen Tátra folgendermassen : «Obgleich die Hauptkennzeichen ehe
mals vorhandener Gletscher — Gletscherschliffe und Findlingsblöeke — in 
diesem Gebirge nirgends deutlich hervortreten, so bin ich doch nach so 
Manchem zu der Ansicht geneigt, dass in der Urzeit ausgedehnte Gletscher 
darin vorhanden gewesen sein mochten.» *

F uchs’ Ansichten über die Thätigkeit der ehemals vorhandenen 
Gletscher sind aber noch sehr unbestimmt ; so kann er sich nicht ent- 
schliessen, die Moräne entlang der Kohlbach-Wasserfälle als Werk der 
Gletscherthätigkeit anzusehen, während das Stösschen im Weiss-Wasser- 
Thale, welches eine relative Höhe von nahezu 500 Meter hat, und welches 
er irrthümlich als aus Trümmergesteinen bestehend auffasst, seiner An
sicht nach ohne Zuhilfenahme von Gletschern und deren Moränen schwer 
zu erklären wäre.

Bezüglich der Existenz vormaliger Gletscher in der Hohen Tátra 
haben die Wiener Geologen ein sehr gewichtiges Urtheil gesjirochen und 
H auer verdolmetscht ihre Ansichten, indem er 1869 in den den geologi
schen Karten beigegebenen Erläuterungen Folgendes sagt: «Gletscher- 
Diluvium in ungeheuren Moränen, dann Block- und Schuttanhäufungen 
überhaupt, sind insbesondere am Nord- wie am Südgehänge der Hohen 
Tátra ausgezeichnet entwickelt.» ** Nicht weniger entschieden ist die An
sicht Ferdinand v. H ochstetter’s : «ebenso fehlen dem Rilo-Dagh die 
alten Gletscher moränen, welche in der Tátra eine so grosseRolle spielen.»***

Die eben hier mitgetheilten Ansichten lassen zwar an Deutlichkeit 
nichts zu wünschen übrig, doch bieten sie uns bezüglich der einstigen 
Gletscher der Hohen Tátra keine speciellen Daten, und vielleicht ist gerade 
dieser Umstand die Ursache, dass zahlreiche angesehene Gelehrte den 
Wiener Geologen nicht beipflichteten. In der Reihe dieser Zweifler befand 
sich auch der verehrte Präsident der Ungar, geologischen Gesellschaft und 
seine anfangs der 70-er Jahre gehaltenen Universitäts-Vorträge haben 
mich veranlasst, bei meinen Excursionen in der Hohen Tátra ein beson
deres Augenmerk darauf zu wenden, ob doch nicht irgendwelche unum-

(/

* F riedrich F u c h s: «Die Centralkarpathen». Seite 178.
'** F r. v. H auer : Geologische Uebersichtskarte der öst. ung. Monarchie. Blatt 

III. Westkarpathen Jahrbuch der k. k. geol. Reicksanstalt 1869 Jahrgang S. 532.
*** F erd. v. H ochstetter : die geolog. Verhältnisse des östl: Theils der europ. 

Türkei. Jalirb. der k. k. geol. Reichsanstalt 1870 Jahrg. S. 461.
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stössliche Beweise einer früheren Gletscherthätigkeit vorhanden wären. 
Meine Bemühungen blieben nicht ohne Erfolg; ich fand beinahe in jedem 
grösseren Thale der Südseite der Hohen Tátra mehr weniger deutliche 
Spuren einer früheren Gletscherthätigkeit und veröffentlichte auch schon 
(1878) einige diesbezügliche Daten im Jahrbuche des Ungar. Karpathen- 
Vereins, * ohne die früher aufgezählten literarischen Daten gekannt zu 
haben. So erwähnte ich die Seitenmoräne im Kohlbach-Thale, welche sich 
am rechten Ufer des Baches zwischen dem zweiten und dritten Wasserfall 
befindet, dann die linke Seitenmoräue des Felker Thaies, die den Felker See 
nach Süden umschliessende Endmoräne u. s. w. ; doch unterscheidet sich 
schon auch mein Standpunkt von dem der früher erwähnten Forscher, 
wie das aus folgendem Passus meiner oben angeführten Abhandlung 
deutlich zu entnehmen is t: «Lange war man der Meinung, dass in den 
Karpathen Spuren von Gletschern nicht vorhanden wären, gegenwärtig 
unterliegt es jedoch keinem Zweifel mehr, dass die zahlreichen Schutt
haufen, die entweder als Seiten-Moräneu sich den Thälern entlang ziehen, 
oder als Endmoränen die Thäler quer durchkreuzen, der Eiszeit ihr Dasein 
verdanken.» Dieses allgemeine Urtheil konnte ich nicht auf Grund der 
von mir publicirten einigen Daten fällen, ich brauchte dazu eine bedeu
tend sicherere Basis, und ich besass eine solche auch damals schon. Dass 
ich bei jener Gelegenheit nicht sämmtliclie mir bekannten Fälle und 
Daten veröffentlichte, hatte seinen Grund in dem Vorhaben, die auf die 
Vergletscherung der Hohen Tátra bezüglichen Daten in Bälde selbständig 
aufzuarbeiten. **

In demselben Bande des Karpathen-Vereins Jahrbuches befinden 
sich auch noch andere interessante Daten bezüglich der einstigen Ver
gletscherung der Hohen Tátra. Auf Seite 405 schreibt Dr. E mericzy über 
den Csorber See Folgendes : «Der Csorber See ist der Best eines Gletschers, 
dessen oberes Ende dermaleinst bis an den Kamm des Gebirges zwischen 
dem Szolyiszkö und der Bastei reichte, dessen Körper das oberwähnte Thal 
zwischen den beiden Bergriesen erfüllte und dessen Fuss sich eben an der 
Stelle in den Boden stemmte, an der sich heute der See ausbreitet. Jener 
Cycl open dämm aber ist nichts anderes, als die Gletscherhalde, die soge
nannte Moräne, die jeder Gletscher vor sich herschiebt.»

Ein Jahr darauf äussert sich J acob v . Matyasovszky im VI. Bande 
desselben Jahrbuches *** bezüglich des Csorber Sees ähnlicherweise und

; ' \

Dr. Samu Roth : Thal- und Seebildungen in der Hohen-Tátra. V. Jahrgang 
S. 140—145.

** Wie das auch aus der auf pag. 145 befindlichen Notiz zu entnehmen ist.
Jakob . Matyasovszky: Geologische Skizze der Hohen Tátra Seite 34.
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über die von mir erwähnte Seitenmoräne des Felker Thaies schreibt er. 
dass dieselbe ein frappantes Beispiel von einer Seitenmoräne sei.

Es gelangten nun auf diese Weise immer mehr neue Daten an die 
Oeffentlichkeit und wurden die früher publicirten oft ganz unwillkürlich 
bestätigt. Dabei nahm aber das systematische Sammeln und Forschen 
seinen weiteren Verlauf und viele Fälle wurden durch mündliche Mitthei
lung allgemein bekannt, ohne dass man sich mit deren Veröffentlichung 
in Zeitschriften beeilt hätte. Grund dieser Verzögerung war das Bestreben, 
das zu entwerfende Bild der einstigen Gletscherthätigkeit je vollständiger 
zu gestalten. Dieses Zögern gereichte uns jedoch zum Nachtheil. Im Jahre 
1882 erschien nämlich von dem Breslauer Universitäts-Professor Partsch 
unter dem Titel «Die Gletscher der Vorzeit» ein Werk, dessen erster 
Abschnitt die einstigen Gletscher der Hoben Tátra behandelt und einen 
grossen Theil jener Daten enthält, die wir bereits kannten; und besonders 
ich konnte in der Recension dieser Arbeit mit Recht sagen, dass ich mich 
derselben gegenüber in einer Lage befinde, ähnlich derjenigen eines 
Redners, dessen mühsam zusammengestellte und wohleinstudirte Rede 
bereits der Vorredner gehalten hat.* Doch sei es ferne von mir, die Ver
dienste Partsch’ schmälern zu wollen; er sammelte mit grossem Eifer die 
auf die ehemalige Vergletscherung der Hohen Tátra bezüglichen literari
schen Daten, vermehrte, ergänzte und rectificirte dieselben und war 
zugleich der glückliche Entdecker bislang unbekannter Gletscherspuren. 
Dies letztere gilt besonders für die nördliche Seite, wo er im Javorinka-, 
Bialka- und Suchavoda-Thal sehr interessante Resultate an das Tageslicht 
förderte.

In dem Partsch’sehen Werk finden wir jedoch ausser den ausführlich 
beschriebenen Details, auch zahlreiche werthvolle Andeutungen und Ver
muthungen. Mehrere derselben hätten wir bereits zur Zeit der Herausgabe 
des Werkes mit Daten belegen können, für die anderen gelang es uns 
im Laufe des verflossenen Jahres die nöthigen Beweise zu erbringen.

Auf meinen Excursionen begleitete mich mein Freund M. Róth, 
einer der gründlichsten Kenner der Hohen Tátra; seinen gefälligen Be
mühungen verdanke ich zahlreiche Höhendaten, die er mittelst eines 
Aneroids eruirte. Mein lieber Begleiter war mir jedoch auch in anderer 
Hinsicht sehr behilflich : sein Eifer, sowie sein reges Interesse für die Sache 
machte mir ihn zu einem äusserst werthvollen Mitarbeiter. Ich erfülle nur 
eine angenehme Pflicht, indem ich ihm auch an dieser Stelle für seine 
uneigennützige Unterstützung meinen verbindlichsten Dank sage.

Die Resultate unserer Forschungen habe ich in einem ausführlichen 
Berichte zusammengestellt, den ich der mathematischen und naturwissen-

* Jahrbuch des ung. Karpathen-Vereins X. Band (1883.) Seite 93.
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sckaftlichen Commission der Ungar. Akademie der Wissenschaften ein
reichte, da ich mit deren Unterstützung diese Arbeiten vornahm. Hier 
will ich blos einige der wichtigsten Fälle in ihren Hauptzügen schildern.

Unsere letztjährigen Forschungen erstreckten sich auf die Haupt- 
thäler der Südseite der Hohen Tátra. Wir besuchten das Tiefengrund-, 
Weiss-Wasser-, Kohlbach-, Felker-, Mengsdorfer, Mlinica-, Koprova- und 
Tycha-Thal und fanden in jedem derselben, das erste und letzte ausge
nommen, deutlich erkennbare Spuren einer früheren Gletschertkätigkeit. 
In der Reihe dieser Spuren stehen au erster Stelle die Moränen, die an 
vielen Orten so charakteristisch ausgebildet sind, dass bezüglich ihres 
Gletscherursprunges kein Zweifel aufkommen kann. Neben den Moränen 
sind die erratischen oder Findlingsblöcke von grosser Wichtigkeit, welche 
aber nur in jenen Thälern erkannt werden können, wo verschiedene Ge
steine die Tbalwände bilden. Das dritte wesentliche Kennzeichen der 
Gletscherwirkung sind die Schliffflächen, Schrammen und Rundhöcker; 
auch diese fehlen nicht in den von uns besuchten Gebieten, doch sind sie 
verhältnissmässig selten. Schliesslich möge auch noch die Configuration 
der Thäler erwähnt werden, welche ebenfalls mehrere charakteristische 
Kennzeichen liefert. Diese Daten zusammengenommen bilden die Beweis
mittel einer ehemaligen Gletscherthätigkeit in der Hohen Tátra.*

A ) Die Moränen.

Die Moränen können bekanntlich Seiten-, Mittel-, Grund- und End
oder Stirn-Moriinen sein. Jede dieser Formen finden wir an der Südseite 
der Hohen Tátra vertreten.

1. Die Moränen des Weiss-Wasser-Thaies. Die am Thalausgange 
befindliche «Weisse Wand» ist eine vom Weisswasser durchbrochene und 
ihres rechten Flügels beraubte Stirnmoräne. Dieselbe erhebt sich 60 bis 
70 Meter über dem Bach, während die absolute Höhe des letzteren am 
unteren Ende der «Weissen Wand» etwas über 1000 Meter beträgt. Die 
Farbe'der Wand stammt von dem lockeren Gerolle, welches von der steilen 
Lehne herabrutschend, kahle, weisse Flecke zurücklässt. In der Reihe der 
Geröllstücke steht der Granit an erster Stelle; sehr häufig ist auch Quarzit 
und Kalkstein, seltener mergeliger Sandstein. Der Granit kommt in 
Stücken von verschiedener Grösse und Gestalt vor, die ohne jede Schich
tung und Ordnung theils auf den Kanten, theils auf den Flächen ruhen ; 
manche Granitblöcke sind abgerundet, andere wieder recht scharfkantig. 
Der weisse Staub und Sand, in welchem die grösseren Stücke gleichsam

* Vergl. P e n c k : Pseudoglaciale Erscheinungen. Ausland 1S84. Nro. 33 
Seite 641.
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eingebettet sind, stammt meist von Granit. Die Quarzit-Trümmerstücke 
haben ebenfalls verschiedene Grösse und unregelmässige Form; ihre 
Kanten sind aber oft noch recht gut erhalten. Der Kalkstein ist durch 
zahlreiche riesige Blöcke vertreten, die meist abgerundet sind, doch kom
men auch kkinere Geröllstücke vor. Alles Gerolle stammt aus dem hintern 
Theile des Thaies, und seine mineralische Beschaffenheit verräth deutlich 
die Stelle des Ursprunges. Das Weisswasser-Thal besteht nämlich auf 
seiner rechten Seite aus Granit und auf der linken aus sedimentären Ge
steinen; in der Reihe der letzteren befindet sich zu unterst rother, quarzi- 
tischer Sandstein (Dyas), aus welchem der nördliche Tlieil des Stösschens, 
dann der Renias, der Untergrund der Weidau, der südliche Saum, sowie die 
nordwestliche Seite des Weissensee-Beckens und ein Theil des Durlsberges 
besteht. Im Hangenden dieses Sandsteines treffen wir Triaskalk, welcher 
bei den Tränken hervorbricht und die Nordseite des Weissensee-Beckens, 
sowie zum Theil auch den Durlsberg bildet. Am Fusse der Vordern-Fleisch- 
bänke ist dieser Kalk ebenfalls an mehreren Stellen anstehend zu finden. 
Den Triaskalk überlagert sandiger Mergel und über diesem folgt wieder 
Kalk (Jura), aus dem die kahlen, steilen Kämme der nördlichen Bergzüge 
bestehen.

Die «Weisse Wand» fällt steil zur Hochebene am Fusse der Hohen 
Tátra ab ; thalaufwärts hingegen geht sie in eine Seitenmoräne über, welche 
sich an der linken Thalwand in einer Höhe von 40—50 Meter über der 
Thalsohle hinzieht und an einer Stelle durch ein vom Stösschen kommen
des Seitenthälchen durchbrochen ist. Diese Seitenmoräne besteht aus dem
selben Trümmergestein, w7ie die «Weisse Wand», zeigt ebenfalls zahlreiche 
kahle Flecken und ist gegen die Berglehne durch eine Vertiefung von drei 
bis vier Meter markirt. Wenn man in dem vom Stösschen ausgehenden 
Thälchen hinaufsteigt, findet man noch ausserhalb dieser Seitenmoräne 
verschiedene Findlingsblöcke von Granit, Quarzit und hin und wieder 
selbst Kalk. M. R öth hat über der «Weissen Wand» in einer Höhe von 
1209 Meter Kalkstücke gefunden. Dieser Punkt befindet sich also in einer 
Höhe von mehr als 100 Meter über der Thalsohle, und hieraus können 
wir uns einen Begriff von der Mächtigkeit des einstigen Gletschers machen.

Ein noch instructiveres Beispiel einer Seitenmoräne finden wir etwas 
weiter aufwärts an der rechten Thallehne. Dieselbe beginnt in der Nähe 
des weithin sichtbaren Wasserrisses des Ratzenberges in circa 1400 Meter 
absoluter Höhe und ungefähr 150 Meter über der Thalsohle. Der Verlauf 
der Moräne entspricht so ziemlich dem der Berglehne, wo aber die letztere 
scharf einwärts springt, beschreibt auch die erstere einen nach derselben 
Richtung gewundenen Bogen. Die Länge dieser ununterbrochenen und einen 
gewaltigen Damm bildenden Moräne beträgt nahezu einen Kilometer; ihre 
Höhe schwankt anfangs zwischen 10—12 Meter, thalabwärts nimmt sie
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jedoch immer mehr ah und am unteren Ende erreicht sie kaum 1 Meter. 
Die Breite wechselt zwischen 100 und 30 Metern; verhältnissmässig am 
grössten ist sie am unteren Ende. Die' Trümmergesteine, aus denen die 
Moräne aufgebaut ist, sind beinahe ausschliesslich Granit, am unteren 
Ende finden wir jedoch auch Quarzite, die nur durch einen Gletscher aus 
dem oberen Theile des Thaies hieher gebracht werden konnten.

Wenn wir dem Wasser entlang gegen den Grünen See zu wandern, 
haben wir Gelegenheit, auf der Thalsohle zahlreiche Unebenheiten zu 
bemerken, welche, näher betrachtet, als moränenartige Schuttmassen, als 
Grundmoräne erscheinen. Auf den nach verschiedenen Dichtungen verlau
fenden wellenförmigen Erhebungen sind oft riesige, scharfkantige Granit
blöcke abgelagert. An zwei Orten sind die halbkreisförmigen Querdämme 
deutlich als Stirnmoränen zu erkennen, die eine relative Höhe von mehr 
als 20 Meter besitzen. Aehnliches kann von jenem Damme gesagt werden, 
der den Grünen See nach Osten zu umgibt.

Am linken Ufer des aus dem Grünen See entspringenden Baches, 
nicht weit vom See, nimmt eine riesige Moräne ihren Anfang; dieselbe 
zieht vor dem Weiss-See-Becken vorbei und erstreckt sich, vom Weiss-See- 
Wasser und dem Tränken-Bach durchbrochen, gegen die Vordere Fleisch
bank hin. Dieser Riesendamm kann von seinem Anfang bis zum Durchbruch 
des Tränken-Baches, ja sogar noch über denselben hinaus, als Mittel
moräne angesehen werden, welche die Gletscher des Grünsee- undWeiss- 
See-Thales aufschütteten. Die gegen das Weiss-See-Becken befindliche 
Lehne dieser Moräne ist sanft geneigt und hat eine relative Höhe von 
20—30 Meter, während die nach dem Grünsee-Bach verlaufende Seite 
st eil abfällt und an manchen Stellen eine Höhe von 150 Meter erreicht. 
Die letztere Zahl gibt uns einen Begriff von der Mächtigkeit des einstigen 
Grünsee-Gletschers, welcher der mächtigste Arm des Weisswasser-Gletschers 
war, da er aus dem grössten und von den höchsten Spitzen umgebenen 
Thalkessel stammte. Aus dieser Thatsache lässt sich auch der früher 
erwähnte Verlauf der Mittelmoräne erklären. Die Richtung derselben ver- 
räth uns nämlich, dass der Weiss-See-Gletscher nicht dem heutigen Abfluss 
entlang, sondern nordöstlich davon seinen Lauf nahm und den unteren 
Theit des Tränken-Baches, sowie das ganze Plateau, das sich bis zu den 
Fleischbänken erstreckt, überfluthete. Der Grünsee-Gletscher drängte seinen 
schwächeren Nachbar auf die Seite. Und von diesem letzteren stammen 
jene Granit-Findlingsblöcke und -Trümmer, welche auf der aus sedimen
tären Gesteinen bestehenden Weidau zu finden sind und deren Vorkommen 
thai aufwärts durch eine Linie begrenzt ist, welche von der Nordlehne des 
Weiss-See-Beckens nach den Vorderen Fleischbänken verläuft und von der 
Achse des Weiss-See-Thales ungefähr um 20° nach NO abweicht. Die 
Höhe des letzten Granitvorkommens an der Lehne der Fleischbänke fand
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M. E ó t h  1531 Bieter,. .Jenseits der erwähnten Grenzlinie sind nur Quarzit- 
und Kalkgeschiebe und -Trümmer anzutreffen, welche eine gewaltige 
Grundmoräne bilden, die durch das breite rasige Bett des Tränken- 
Baches aufgeschlossen ist und in der Nähe des Durlsberges eine Mächtig
keit von 10—15 Meter hat; weiter abwärts erreicht sie aber mehr als das 
Doppelte dieser Dimension, während sie nach aufwärts zu endlich ganz 
verschwindet. Die Oberfläche dieser Moräne ist in Folge der darauf lagern
den riesigen Quarzitblöcke und der vielen moränenartigen Erhebungen sehr 
uneben. Diese Grundmoräne ist ein Werk jenes Gletschers, der aus den 
Yordern-KupferSchächten bam und in seiner stärksten Entwickelung das 
Plateau der Weidau erreichte, später aber zur Zeit der Abnahme durch 
den Weissen-See-Gletsclier gänzlich verdrängt wurde, wie das die von 
letzterem abgelagerten Granitfindlinge beweisen. Der Weisse-See-Gletscher 
hess auch eine ziemlich deutlich erkennbare Stirnmoräne zurück, deren 
linker Flügel mit dir Mittelmoräne des Grünen-See- und Weissen-See- 
Gletschers im Zusammenhänge zu stehen scheint. Eine zweite Stirnmoräne 
des sich zurückziehenden Weissen-See-Gletschers finden wir an der steilen 
Wand, durch welche das Plateau des Weissen-See-Beckens sich in das 
vorliegende Thal hinablässt.

Die deutlichsten Spuren einer voimaligen Gletscherthätigkeit finden 
wir aber auf jenem Theil der Weidau, der am Fusse der Vordern-Fleisch- 
bänke und des Stirnberges liegt und sich nach Osten bis zum Benias und 
dem Bothen Lehm erstreckt. Auf diesem Plateau vom Tränken-Bach ab
wärts gehend, gelangen wir zuerst zu zwei, kaum 200 Schritt von einander 
entfernten Stirnmoränen, die gegen das Weiss-Wasser zu durch einen 
Damm verbunden sind. Das Material dieser Moränen ist in der Nähe der 
Berglehne Quarzit, doch ist auch Granit, Kalkstein und dunkelgrauer Sand
stein ziemlich zahlreich vorhanden; gegen das Hauptthal zu tritt der 
Granit immer mehr in den Vordergrund, und zwar sowohl bezüglich der 
Anzahl als auch bezüglich der Dimension der Blöcke und Geröllstücke ; 
Granitfelsen von G—8 Kbm. gehören nicht zu den Seltenheiten. Auch die 
Grösse der übrigen Gesteine ist sehr verschieden und es sind dort alle Di
mensionen vertreten vom Sandkorn bis zum Mehrfachen des Kubikmeters. 
Die Form der Stücke ist unregelmässig; die Kanten sind an manchen Exem
plaren abgerundet, an andern wieder zeigen sie sich noch ziemlich gut 
erhalten. Schliesslich sei noch die unregelmässige Lagerung und Vertheilung 
der Geröll- und Felsenstücke erwähnt, welche ebenfalls die Eigenschaften 
einer typischen Moräne zeigen.

An der innern Seite, beider Moränen befindet sich ein weites, tiefes 
Becken, in welchem sich bei Begenzeit Wasser ansammelt. Gegen innen zu 
ist die Böschung der Moränenwrände recht sanft, auf der convexen äussern 
Seite jedoch ist dieselbe sehr steil. Die relative Höhe des Moränendammes
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steigt in dem Maasse, wie man sich von der Berglehne entfernt und dem 
Hauptthale nähert; ungefähr in der Mitte des Dammes befindet sich ein 
ziemlich tiefer Einschnitt, der das Bett des Abflusses des einstigen Glet
schers bildete. Der höchste Punkt der untern Moräne erhebt sich 14 M. 
über seine unmittelbare Umgebung, und die Breite des Dammes beträgt an 
manchen Stellen mehr als 25 M. Die obere Moräne ist noch breiter und 
höher, hat aber einen kleineren Durchmesser.

Vor diesen Moränen durchbricht ein Wasserriss, der aus einem Thäl- 
cben des Stirnberges entspringt, die Grundmoräne. Jenseits dieses Wasser
risses finden wir am Fusse des Stirnberges eine prachtvolle Seitenmoräne, 
welche von der Berglehne 10—50 M. entfernt, der Weidau entlang sich 
nach Osten erstreckt, und die zwischen dem Stirnberg und dem Renias lie
gende Einsattelung überschreitend, beinahe noch einen Kilometer weit 
seinen Weg ins Liebseifen-Thal fortsetzt. Diese Seitenmoräne ist in der Nähe 
des Wasserrisses blos 3—4 M. hoch und besteht aus mehreren parallelen 
Wellen, welche sich aber im weitern Verlauf vereinigen und einen gewal
tigen Damm bilden, dessen mittlere Breite 40 M. beträgt, an manchen 
Stellen jedoch kühn auf 100 M. gesetzt werden kann; die Höhe wechselt 
zwischen 4—14 M.; und über dem Spiegel des Wtüssen Wassers liegt diese 
Moräne wenigstens 120 M.

Die der Berglehne zugewandte Seite der Moräne ist steil und hebt 
sich von der grasigen Oberfläche der Weidau auffallend ab, hin und wieder 
findet man auch einige Schritte über diesen Wall hinaus noch Granitstücke» 
doch nie an der Lehne des Stirnberges. Das Material der Moräne ist bei
nahe ausschliesslich Granit; neben demselben findet sich nur etwas Quarzit 
und äusserst wenig Kalkstein.

Nach innen zu geht diese Moräne langsam in ein Plateau über, das 
sich terrassenförmig gegen das Weiss-Wasser neigt. Die Oberfläche dieses 
Plateaus hat von den angehäuften Gletscherschuttmassen ein wellenför
miges Aussehen und zeigt die Eigenschaften einer Grundmoräne. Jedoch 
nicht nur auf der Weidau finden wür Granitfindlinge, sondern auch auf 
dem aus rothem Dyas-Sandstein bestehenden Renias und zwar in einer 
grössern Höhe als auf den entsprechenden Punkten der Weidau. Dieser 
Berg schien dem nach Osten gerichteten Gletscher ein Hinderniss gebildet 
zu haben, in Folge dessen derselbe sich in zwmi Arme spaltete; der stär
kere folgte der Richtung des Hauptthaies, der schwächere hingegen über
schritt den Sattel und rückte ins Liebseifen-Thal vor.

Die früher beschriebene Seitenmoräne setzt sich auch noch oberhalb 
des erwähnten Wasserrisses fort, nähert sich jedoch im weitern Verlaufe 
immer mehr der Berglehne und nimmt auch an Grösse fortwährend ab.

Ausser diesen hier beschriebenen und deutlich erkennbaren Moränen 
des Weisswasser-Thales ist auch noch jene mächtig entwickelte Grund
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moräne zu erwähnen, welche vor der «Weissen Wand» einen weit in die 
Hochebene hinein ragenden Kücken bildet. Die «Weisse Wand» wurde 
vom Gletscher gelegentlich des Rückzuges abgelagert.

Die Länge des Weiss-wasser-Thals beträgt nahezu 7 Km.; die Breite 
hat anfangs mehr als 5 Km., später nimmt sie aber immer mehr ab, und 
in der Nähe der «Weissen Wand» dürfte sie kaum mehr als IV2 Km. be
tragen. Das Stromgebiet des ganzen Thaies umfasst ungefähr 14 DKm., 
davon entfallen 10 DKm. auf das Hochgebirge, während die übrigen 4 UKm. 
blos von kleineren Bergen umgeben sind. Der Gletscher stieg bis zu circa 
1000 M. hinab.

2. Die Moränen des Kohlbach-Tkales. Das Kohlbach-Thal übertrifft 
das Weisswasser-Thal sowohl an Länge als auch an Breite; seine Länge, 
das Stösschen als Endpunkt genommen, beträgt nahezu 10 Km. und sein 
Stromgebiet kann auf 16 DKm. veranschlagt werden, vcovon 1 1 DKm. zwi
schen hohen Bergen liegen, während 5 LJ Km. sich ausserhalb des Hochgebir
ges befinden. Das Kohlbach-Thal entsteht durch die Vereinigung der Grossen 
und der Kleinen Kohlbach und verläuft in der Richtung OSO. Die Grosse 
Kohlbach hatte ich nicht Gelegenheit zu besuchen, desshalb kenne ich auch 
nicht die diesbezüglichen Verhältnisse; um desto gründlicher wurde aber 
die Kleine Kohlbach durchforscht, und habe ich daselbst zahlreiche Spuren 
einer früheren Gletscherthätigkeit entdeckt. In der Reihe der Moränen ist 
jene grosse Stirnmoräne zu erwähnen, die oberhalb des Feuersteines einen 
riesigen Querdamm bildet, der an seiner linken Seite vom Wasser durch
brochen ist, wäihrend er auf seiner rechten Seite eine Höhe von mehr als 
60 M. erreicht. Tlialabwärts vom Feuerstein befinden sich zahlreiche Ge
bilde, besonders auf der rechten Seite, die ein moränenartiges Aussehen 
haben. Schon entschieden als Moränen anzusprechende Schotteranhäufungen 
trifft man etwas weiter abwTärts am linken Ufer des Baches. Dieselben 
bilden eine 3—4M. hohe und 15—20 M. breite Welle, welche sich dem 
Bach entlang, aber ziemlich entfernt von der Berglehne hinzieht und 
überall der Configuration der Thalsohle anschmiegt. Diese Seitenmoräne 
erstreckt sich bis an das. untere Ende der Kleinen Kohlbach und ist das 
Product des zurückweichenden Gletschers, Als der Gletscher in seiner Voll
kraft war, hatte er eine bedeutend grössere Ausdehnung, wie das die ober
halb des Treppchens am Fusse des Lomnitzer Grates befindliche Seiten
moräne bezeugt. Spuren einer höher gelegenen Moräne sind auch auf der 
rechten Thallehne zu bemerken. Im Hauptthale finden wir an der rechten 
Seite der Kohlbach-Wasserfälle eine Seitenmoräne. Aber sämmtliche dieser 
Moränen sind unbedeutend im Vergleiche zu jenem riesigen Moränengebiet, 
welches den untern Theil des Thaies in Form eines Halbkreises abschliesst 
und welches sich basteiartig aus der sanft verlaufenden Lehne erhebt, wie 
dies von Alt-Walddorf aus besonders deutlich zu sehen ist. Dieser Moränen-

Gi>
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Hügelzug nimmt auf dem Kämmchen in einer Höbe von 1266 M. seinen 
Anfang, senkt sich von dort in Form eines Rückens zu dem (nach Kolben
beyer) 1167 M. hohen Räuberstein, und setzt sich dann bis zum Thurmberg 
(1117 M.) fort. Hier macht er eine bogenförmige Wendung nach Norden, 
indem er ein 1 '5 Km. breites und nach Südosten an Höhe immer mehr ab
nehmendes Plateau bildet, welches mehrere parallel verlaufende Wellen 
unterscheiden lässt. Die innerste Welle ist die höchste (1141 M.) und um- 
schliesst die Christelau, ein Becken, welches vorwiegend mit reichlichem 
Graswuchs bedeckt ist, an manchen Stellen aber ausgedehnte Torfmoore 
birgt; die äusserste Welle sinkt bereits 50—60 M. unter 1000 M. und fällt 
steil bis zu 900 M. absoluter Höhe ab, wo sich der Boden mit sanfter Sen
kung gegen das Popper-Thal zu fortsetzt. Die ganze Oberfläche dieses Pla
teaus zeigt zahlreiche Erhebungen und Vertiefungen; in manchen Becken 
sammelt sich Wasser an, und es entstehen Sümpfe und Teiche, an andern 
Orten bilden sich Torfmoore; sehr oft trifft man auch riesige erratische 
Blöcke an, die das Vordringen erschweren. Dieser breite Querdamm, so 
wie der am rechten Ufer des Baches verlaufende Rücken besteht aus lauter 
glacialem Schotter.

Im weitern Verlauf wendet sich das Plateau anfangs nach Nord- 
wüsten, später ganz nach Westen, bis es sich dem Ausläufer des Lomnitzer 
Grates anschliesst. Bei dieser Schwankung verliert es aber stetig an Breite, 
wrährend es an Höhe immer mehr zunimmt. Dort, wo es sich mit dem Lom
nitzer Grat verbindet, erreicht es eine Höhe von 1183 M. Diese Höhe ent
spricht einigermassen jener des gegenüberliegenden Räubersteins. Die Ent
fernung dieser zwei Rücken, also die Breite des Thaies, beträgt an dieser 
Stelle 1200 M., während die Erhebung der Seitenlehnen über der Thalsohle 
80—100 M. ausmacht. Der linksseitige Rücken fällt gegen die Christelau zu 
sanft ab und trägt an seiner Lehne mehrere moränenartige Wälle, von 
denen besonders zwei sehr auffällen: der eine liegt höher und mehr aus
wärts, der andere hingegen nähert sich der Kohlbach, liegt aber noch 
immer 40—50 M. über deren Wasserspiegel. Südwestlich von dieser Moräne 
breitet sich die an ein ausgetrocknetes Seebecken erinnernde Christelau 
aus, deren tiefster Punkt 1090 M. Höhe hat.

Die Kohlbach fliesstnahe zur rechten Thallehne, und durchbricht 
beim Thurmberg die breite Stirnmoräne, in welcher sie sich ein beinahe 
100 M. tiefes, steilwandiges Bett erodirt hat. Auf dieser Strecke ist das Ge
fälle des Baches ein ausserordentlich grosses : auf 2 Km. Entfernung kom
men 200M. Höhenunterschied. Die Sohle diesesEinschnittes ist mit riesigen, 
durch die anprallenden Wellen meist abgerundeten Granitblöcken bedeckt, 
über welche das Wasser der Kohlbach mit grossem Getöse herabstürzt. 
Anstehendes Gestein ist in dem ganzen Einschnitt nicht zu sehen.

3. D ü  Moränen des Felker-Thales. Dieses Thal ist bedeutend kleiner
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als das frühere, doch hatte es auch seinen Gletscher. Die Länge des Thaies 
kann auf 5'5 Km. und das Wassergebiet auf 6 DKm. angesetzt werden; vom 
letzteren entfallen 4 GKm auf das Hochgebirge, während 2 DKm. ausserhalb 
desselben liegen. Vom obern Thalkessel ausgehend, finden wir die erste, 
als Moräne deutbare Felsenanhäufung an der Ost-Seite des Langen Sees. 
Das Material dieser Moräne konnte sich jedoch wegen der Steilheit der 
Lehne nicht in Form eines Dammes ablagern, sondern bedeckt einen 
grossen Theil der Thalseite. Auch schon ihrer Form nach als Moränen er
kennbare Ablagerungen finden wir beim Felker-See. Der den See nach 
Süden abschliessende Damm ist eine Stirnmoräne, die mit der Grund
moräne verschmolzen is t; und die an der linken Seite des Thaies verlau
fende und sich den Unebenheiten des Bodens anpassende Welle, deren 
Homologon auf der rechten Seite des Thaies deutlich wahrgenommen 
werden kann, ist eine tyjüsch ausgebildete Seitenmoräne. Ausser diesen 
gut erhaltenen Seitenmoränen zeigen sich noch Ueberreste höher gele
gener Seitenmoränen, wie das vom Kreuzhübel ziemlich deutlich zu ent
nehmen ist. Von dieser Stelle aus kann auch der weitere Verlauf der un
tern linken Seitenmoräne sehr gut übersehen werden. Dieselbe setzt sich 
in Form eines gewaltigen Dammes nach Süden fort und macht den Ein
druck, als ob sie im Dickicht des Waldes enden würde, in Wirklichkeit aber 
geht sie in eine sehr gut erhaltene Stirnmoräne über, welche besonders 
vom neuangelegten Touristenweg zwischen Schmecks und dem Csorber- 
See deutlich gesehen werden kann. Diese Stirnmoräne liegt in einer Höhe 
von etwas mehr als 1100 M. und tritt aus der sanft verlaufenden Lehne 
auffalend hervor. Ihre Dimensionen sind zwar klein zu nennen, im Ver
gleich zu denen der Kohlbach-Endmoräne — die Entfernung des äusseren 
Saumes beträgt kaum 1 Km., die Entfernung der Bücken, somit die Breite 
des Thaies 400 M., und die relative Höhe des Walles 50—60 M.; — ist 
aber um so deutlicher und leichter zu übersehen. Die erwähnten Dimen
sionen entsprechen übrigens vollkommen der Grösse des Wassergebietes 
und somit auch der Grösse des von dem letzteren abhängigen Gletschers. 
Ebenso ist die absolute Höhe der Endmoräne eine Folge dieses Umstandes, 
wie das bei einem Vergleiche mit der Höhe der Endmoräne der früher be
schriebenen Thäler allsogleich in die Augen fallen muss.

Die Endmoräne des Felker-Thals ist sehr lehrreich aufgeschlossen. 
An der linken Seite des Baches ist nämlich in Folge der fortwährenden Ab
rutschung des lockeren Gerölles eine ungefähr 80 M. hohe, kahle «weisse 
Wand», in welcher Gesteinstrümmer und Gerolle von sehr verschie
dener Form und Grösse in weissem Sande eingebettet liegen. Seiner petro- 
graphischen Beschaffenheit nach ist dieser Schotter meist Granit, doch 
kommen auch Glimmerschiefer- und Gneiss-Geschiebe vor.

Diese Stirnmoräne erweist sich, genauer betrachtet, als aus mehreren



DIE EINSTIGEN GLETSCHEK DEE HOHEN-TÁTRA. 6 5

nacheinander folgenden Stirnmoränen zusammengesetzt. Die äussere West
seite lässt drei aneinanderschliessende Bögen erkennen, die als die rechten 
Flügel ebensovieler Stirnmoränen angesehen werden können. Zwischen 
den nach einander folgenden Bögen zeigt sich ein mehr oder weniger tiefer 
Einschnitt, der auch von der Innenseite des Thaies bemerkbar ist. Die 
weisse Wand erstreckt sich ziemlich weit thalaufwärts.

4. Die Moränen des Mengsdorf er Thaies. Auch dieses Thal besteht 
aus zwei Theilen; der eine liegt im Hochgebirge, der nndere bereits ausser
halb desselben; die Fläche des erstem beträgt ungefähr 12 DKm., die des 
letztem 5 CTlKm. Die Richtung des Thaies verläuft von Norden nach Sü
den ; die Länge desselben macht 8 km aus.

Der obere Tlieil des Thaies besteht aus drei Zweigen : aus dem Hinzen- 
Plateau, aus dem Becken der Froschseen und aus dem Mengsdorfer Trüm
merthal. Vom Fusse der steilen Wand des Hinzen-Plateaus thalabwärts 
schreitend, sind mehrere Moränen zu sehen ; am ersten fallen die überein
anderliegenden zwei linken Seitenmoränen in die Augen; die obere zieht 
sich am Fusse der steilen Wand hin, und ist an mehreren Stellen von 
Wasserrissen und Nebenthälchen durchbrochen, während anderwärts herab- 
gestiirztes Granitgerölle sich hinter derselben ansammelt und dadurch eine 
terrassenähnliche Kante erzeugt; an einigen Stellen hebt sie sich aber 
recht erkennbar von der Thalwand ab. Die Höhe dieser Moräne über der 
Thalsohle beträgt in der Nähe des Popper-Sees 68 M.

Die untere Seitenmoräne ist besser erhalten und liegt oberhalb des 
Popper-Sees um 50 M. tiefer als die obere; thalaufwärts schwindet aber 
dieser Höhenunterschied, und am Fusse der steilen Wand des Froschsee
beckens liegen die zwei Moränen bereits in gleicher Höhe und es zeigt sich 
nur insoweit ein Unterschied, dass die obere der Thallehne näher liegt als 
die untere. Auf der rechten Seite des Thaies, die meist mit Schuttkegeln 
bedeckt ist, zeigen sich meistens nur Spuren der untern Moräne.

Beim Popper-See beginnt eine riesige Mittelmoräne, welche in der 
Thalrichtuug eine Länge von 2Km. erreicht. Diese Moräne wurde durch den 
Gletscher des Hauptthaies und durch den des Trümmerthaies erzeugt. Der 
stärkere des Hauptthaies zwang seinen schwächern Nachbar die ursprüng
liche Richtung zu verlassen und drängte ihn an die linke Thalwand. Die 
Mittelmoräne besteht in ihrer ganzen Ausdehnung aus Trümmern und 
Gerolle von verschiedenster Grösse und Form ; auf ihrer Oberfläche lagern 
Granitblöcke von oft riesigen Dimensionen; die gegen den Abfluss des 
Popper-Sees (Krupa) gelegene Lehne der Moräne ist sanft geböscht, wäh
rend die gegen das tiefer liegende Hauptthal gerichtete verhältnissmässig 
steil ist. Der Rücken der Moräne ist zumeist stark gewölbt und trägt an 
manchen Stellen ausgedehnte Sümpfe und Moore; in der Nähe des Popper- 
Sees ist er ziemlich schmal und hat am obern Ende einen Einschnitt, der

Földtani Közlöny. XV. köt. 1855. Jjj
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jemals dem Gletscher als Abfluss gedient haben mag; gegenwärtig liegt 
der Fusspunkt dieses Einschnittes ungefähr 15 M. über dem Spiegel des 
Sees, und findet die Vereinigung des Popper-See-Wassers mit dem Wasser 
des Hauptthaies erst am untern Ende der Mittelmoräne, also in einer Ent
fernung von 2 Km. statt.

Wenn wir aus dem im Hochgebirge liegenden Theil des Thaies 
hinaustreten, zeigt sich eine grosse Abwechslung und Verschiedenheit in 
den Moränengebilden. An der linken Seite des Thaies, auf der Westlehne 
der die Fortsetzung der Osterva bildenden Hola Ubocs sind zwei Moränen 
sichtbar. Die untere verläuft in der Nähe der Thalsohle und bildet 
einen breiten Gürtel; die obere befindet sich in der Nähe der Osterva 
I20M. über der Thalsohle. Die Breite dieser Moräne wechselt zwischen 
40—50 M., während die Höhe derselben an manchen Orten 10 M. erreicht. 
Diese Moränen erstrecken sich von der steilen Wand der Osterva bis zum 
Durchbruch der Popper und nehmen in ihrem Verlauf sowohl an absoluter 
als auch an relativer Höhe immer mehr ab; und es ist sehr wahrscheinlich, 
dass die von P a r t s c h  beschriebenen zwei Seitenmoränen, welche unterhalb 
der Postredna am linken Ufer der Popper zu sehen sind, die Fortsetzung 
dieser Moränen bilden.*

An der rechten Thallehne ist anfangs nur eine Seitenmoräne vor
handen, weiter abwärts aber, am untern Ende des Thaies, südwestlich von 
jenem Punkte, wo sich die Popper ostwärts wendet, treten wieder zwei auf: 
eine obere und eine untere; die obere verläuft in einer Höhe von ungefähr 
100M., die untere in einer von 25—30 M. über der Thalsohle. Weiter süd
wärts nimmt die Höhe der obern Moräne stetig ab, bis sie endlich mit der 
untern in eine Stirnmoräne verschmilzt, welche einen nach Süden gerich
teten tiefen Einschnitt trägt. Die Lehnen, die Sohle, sowie die andern aut 
die Configuration dieses Einschnittes bezüglichen Verhältnisse deuten 
darauf hin, dass derselbe einst ein Flussbett war. Und wenn wir in Betracht 
ziehen, dass dieser Einschnitt nur um 10 M. höher liegt, als jener Punkt, 
bei welchem die Popper ihre südliche Richtung verlässt und sich dann 
plötzlich nach Osten wendet, können wir es als gewiss ansehen, dass der 
einstige Gletscher des Mengsdorfer Thaies wenigstens eine Zeit lang seinen 
Abfluss nach dieser Richtung zu hatte, und dass dieser Einschnitt ehemals 
das Bett wenigstens eines Theils der Popper bildete. Und dieses Wasser war 
es, welches seinen Lauf gegen Lucsivna zu nahm und die ganze Lehne mit 
Granitblöcken bedeckte.

An der Ostseite dieses Endbeckens des Mengsdorfer Thaies findet 
sich nur die untere Seitenmoräne, eine zusammenhängende Hügelreihe

* Partsch: die Gletscher der Vorzeit S. 17.
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von 25—30 M. Höhe bildend, die von Gletscherechutt aufgebaut und an 
ihrem obern Ende von der Popper durchbrochen ist.

Das zwischen dem alten und dem gegenwärtigen Flussbett der Popper 
liegende und sich nach Osten hin erstreckende Plateau, welches eine Aus
dehnung von 3 DKm. besitzt, ist eine charakteristische Moränenlandschaft. 
Die Oberfläche derselben ist von den vielen Erhebungen und Vertiefungen, 
sowie von den oft riesigen erratischen Blöcken ganz uneben. Sowohl die 
Erhebungen als auch die Vertiefungen lassen sich in mehrere Hauptgruppen 
zusammenfassen. Das einem Viereck ähnliche Plateau hat eine Neigung 
nach SO.

Der höchste Punkt erhebt sich bis 1235 M., die im Südosten 
vorliegende Warte erreicht aber nunmehr eine Höhe von 1060 M., während 
der Fuss des Plateaus und wahrscheinlich auch die untere Grenze des 
Gletschers in einer Höhe von circa 950 M. liegen. Dieses ganze Plateau be
steht aus Gletscherschutt, und auch jene meist scharfkantigen Kiesenblöcke. 
die sowohl auf dem Plateau als auch im Bette der Popper so häufig zu 
sehen sind, können auf keine andere Art, als durch einen Gletscher an ihre 
jetzige Lagerstätte gebracht worden sein. So lange der Gletscher in dem 
verhältnissmässig engen, aber dennoch mehr als 1 Km breiten Mengsdorfer 
Thale sich bewegte, lagerte er in einer Höhe von über 100 Meter seine 
Seitenmoränen ab, als er aber aus dem Thale heraustrat, machte er eine 
Schwenkung nach Südost und überschüttete mit seinen Eis- und Schotter
massen den ganzen Abhang. Doch geschah dies Alles nur zur Zeit der Voll
kraft des Gletschers, denn als seiue Dimensionen zu schwinden begannen, 
blieb er immer mehr von diesem Plateau zurück und lagerte gelegentlich 
eines Stillstandes die untere Seiten-Moränen ab.

Der Mengsdorfer Gletscher erzeugte aber ausser den hier erwähnten 
Moränen auch noch andere; der östliche Theil jener von der Csorber Sta
tion aus sehr deutlich sichtbaren, steilen und basteiartigen Erhebung, die 
in einer Höhe von circa 1000 M. beginnt und innerhalb ihrer höchsten 
Stufe den Csorber See birgt, ist zum Theil sein Werk. Dieser aus gla- 
cialem Schotter bestehende Bergrücken erscheint nämlich bei näherer 
Betrachtung als eine riesige Stirnmoräne, welche durch zwei Gletscher, 
den Mengsdorfer und den Mlinicaer hervorgebracht wurde; der erstere 
hatte mehr nach Osten, der letztere hingegen mehr nach Westen seine 
Thätigkeit entfaltet. Auf der Wasserscheide Hochwald findet man kein 
Granitgerölle, doch sobald man sich, der steilen Lehne nähert, tritt das
selbe plötzlich auf.

5. Die Moränen des Mlinica- Thaies. Das Mlinica-Thal gehört zwar 
zu den kleineren Thälern — seine Flächenausdehnung beträgt 8 DKm. 
und seine Länge 6*5 Km. —, aber trotzdem erzeugte es in Folge seiner 
hohen Lage einen recht ansehnlichen Gletscher. Beinahe 6 DKm. des ganzen
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Gebietes liegen in einer Höhe von 1500—2437 M, und das obere Ende der 
Thalsohle durchquert die Isohypse von 2100 M.

In den unteren Thalpartien sind sehr bedeutende Moränen abge
lagert. Jener Damm, der den Csorber See umgibt, besteht aus dem Schot
ter des Mlinica-Gletschers und entspricht auf der Süd- und Südwest-Seite 
einer Stirnmoräne, während er im Nordwesten und Südosten als Seiten
moräne angesehen werden kann. Die Breite des Dammes, sowie die Höhe 
über dem Wasserspiegel des Sees ist sehr verschieden; im Süden und Süd
osten erhebt er sich an mehreren Stellen über 20 M. und im Nordwesten 
sogar über 30 M.; auch an der Ostseite erreicht er eine bedeutende Höhe. 
Die Breite des Dammes wechselt zwischen 50—200 M.; am breitesten ist 
er an der Ostseite, wo er aus mehreren parallelen Zügen zusammengesetzt 
ist. Sehr interessant ist auch der nordwestliche Wall, der in ganz gerader 
Richtung verläuft und vielfach an einen Eisenbahndamm erinnert. Die 
gegen das Gebirge zugewandte Seite dieses Dammes hat eine Höhe von 
7-—8 M. und hebt sich sehr deutlich von einer nach Westen geneigten 
sumpfig-moorigen Niederung ab, welche ein Theil eines alten Gletscher
bettes zu sein scheint. Die nordöstliche Umwallung des Sees ist verliält- 
nissmässig niedrig (5—6 M.) und wurde erst später gebildet, als sich näm
lich der Gletscher nicht mehr nach Westen wandte, sondern in seiner 
ursprünglichen Richtung verbleibend, östlich vom Csorber See sein Ende 
erreichte.

Wenn man dem rechten Ufer der Mlinica entlang thalabwärts geht, 
gelangt man in mehrere nacheinander folgende Becken, die nach Süden zu 
von einem bogenförmigen Damm umgeben sind und meist Torfmoore und 
Sümpfe einschliessen. In der Mitte der Dämme befindet sich ein mehr 
weniger tiefer Einschnitt. Diese Becken bildeten einst das Bett des Mlinica- 
Gletschers und zeigen uns die Phasen seines Rückzuges. Die bogenförmi
gen Dämme sind die Stirnmoränen und die Einschnitte in denselben der 
Abfluss des einstigen Gletschers. Doch dürfte blos ein Theil der entstan
denen Wassermassen durch diese Einschnitte seinen Weg genommen 
haben, der andere Theil dürfte sich schon damals in die, die Becken im 
Nordosten umgehende Mlinica ergossen haben.

Auf dem Wege zum Csorber See kann man diese Moränen leicht 
bemerken, da sie die oberste Stufe der steilen Lehne bilden. Die Höhe 
der Moränen über dem Weg dürfte in den unteren Theilen 60 — 80 M. 
betragen, gegen den Csorber See zu aber nimmt dieselbe stetig ab und 
sinkt an manchen Orten unter 30 M.; die absolute Höhe steigt fortwährend. 
Die äussere, nach Süden gerichtete Lehne ist steil, während die innere 
sanft verläuft; das Material der Moräne ist typischer Glacialschottér.

Es ist wahrscheinlich, dass bei Ablagerung der tiefer gelegenen 
Stimmoränen auch der Mengsdorier Gletscher mitgewirkt hat, da zwischen



DIE EINSTIGEN GLETSCHER DER HOHEN-TÁTRA. 69

den zwei Nachbar-Gletschern in diesem Theile des Thaies keine merkliche 
Wasserscheide existirte.

6 . Die Moränen des Koprova-Thalcs. Dieses Thal ist das grösste 
und entwickeltste an der Südseite der Hohen Tátra; die Länge beträgt 
über 10 Km. und das Flächengebiet erreicht beinahe 25 QKm. Anfangs 
verläuft es westwärts, später wendet es sich nach Südwesten und nachdem 
etwa die Hälfte diese Dichtung eingehalten, macht es wieder an seinem 
unteren Ende eine Schwenkung nach Westen. Die östliche Hälfte des 
Thaies ist überall von 3300—3400 M. hohen, oft sogar noch höheren 
Spitzen und Kämmen umgeben und birgt vier umfangreiche hochgelegene 
Kessel; die westliche Hälfte hingegen ist ungegliedert uud überragt nur 
mit seinen höchsten Punkten die Höhe von 3000 M. Theils aus diesem 
Grunde, theils aber wegen der Tiefe des Thaies — mehr als drei Viertel des
selben liegen unter 1400 M. — sind auch die Moränen hier nicht in jenem 
Maasse vorhanden, wie in den früher beschriebenen Thälern. Ob die Grosse 
Palenica als Stirnmoräne angesehen werden darf, konnte ich nicht entschei
den. An der inneren Seite dieses Bergrückens kann man aber deutlich meh
rere Terrassen wahrnehmen, die aus lockerem Schotter bestehen; und in 
der Nähe der Thalsohle erstreckt sich eine überaus gut erhaltene Seiten
moräne. Alle diese moränenartigen Gebilde verschmelzen an ihrem unteren 
Ende in eine Stirnmoräne. Auf der rechten Seite des Thaies sind zwei ganz 
deutlich erkennbare Seitenmoränen vorhanden. Die untere, welche der 
tiefsten auf der linken Seite entspricht, ist an mehreren Stellen stark unter
waschen und in Folge der dadurch entstandenen Abrutschungen deutlich 
aufgeschlossen. Die obere Moräne ist im unteren Theile des Thaies sehr 
breit und weniger hoch, weiter aufwärts aber zeigt sie an manchen Stellen 
eine recht charakteristische Ausbildung. An zwei nahe zu einander liegen
den Stellen schliessen sich an dieselben Reste von Stirnmoränen an.

Thalaufwärts gelangt man oberhalb der auf die rechte Seite des 
Baches führenden Brücke an zwei Stirnmoränen, die vom Wasser durch
brochen und mit riesigen Granitblöcken bedeckt sind.

B) Erratische oder Findlingsblöcke.

Da die Südseite der Hohen Tátra meist aus Granit, respective Gneiss- 
Granifc besteht, ist der Ursprungsort der Gletscherablagerungen sehr schwer 
zu erkennen, ln dieser Hinsicht bilden jedoch das Weisswasser- und 
Felker Thal eine Ausnahme. Das erstere besteht nämlich auf seiner ganzen 
link- n Lehne, den südwestlichen Theil des Stösschens abgerechnet, aus 
sedimentären Gesteinen ; in dem andern kommt in der Granatenwand Glim
merschiefer vor. In diesen zwei Thälern kann also der Ursprungsort der 
Findlingsblöcke deutlich erwiesen werden.
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Im Weisswasser-Thal findet man in der «Weissen Wand» und über 
derselben in grosser Menge Kalkstein, Sandstein und Quarzit, welche aus 
dem rückwärtigen Theile des Thaies stammen; auch der Granit dürfte 
dort seinen Ursprung haben, doch ist dessen Findlingsnatur nicht so leicht 
nachzuweisen, da am Stösschen Granit anstehend vorkommt, Findlinge 
sind auch jene Quarzitstücke, die in der an der Ostlehne des Eatzenberges 
befindlichen Seitenmoräne zu sehen sind, da auf dieser ganzen Seite anste
hender Quarzit nicht zu finden ist.

Das interessanteste Vorkommen erratischer Blöcke ist aber auf der 
Weidau: hier sind riesige Moränen aus erratischen Gesteinen aufgebaut. 
Jene gewaltige und beinahe ausschliesslich aus Granit bestehende Seiten
moräne, welche am Fusse des Stirnberges liegt und die zwischen Kenias 
und Stirnberg befindliche Einsattelung überschreitend, in das Liebseifen- 
Thal hinüber verläuft, ruht ganz auf sedimentärem Gestein. Dasselbe kann 
auch von den übrigen Moränen dieses Plateaus gesagt werden.

Bezüglich des Felker Thals erwähnte bereits P a r t s c h , dass er in der 
linken Seitenmoräne Glimmerschiefer gefunden hatte;* ich hatte eben
falls Gelegenheit solchen zu sehen, und zwar sowohl in dieser Seitenmoräne 
als auch in der weissen Wand der Stirnmoräne. An letzterem Orte waren 
auch granatenführende Stücke vorhanden. M. R ó t h  fand kantige Glimmer
schieferstücke auf der äusseren Westlehne der Stirnmoräne. Diese Find
linge konnten nur durch Gletscher an ihren heutigen Fundort gebracht 
worden sein. Dasselbe kann übrigens auch von allen jenen Riesenblöcken 
gesagt werden, welche auf und in den äussersten Endmoränen zu finden 
sind, wenngleich deren ursprüngliche Fundstelle nicht festgestellt werden 
kann. In dieser Hinsicht verdient besonders der am Fusse der Kohlbach- 
Stirnmoräne liegende, nahezu 70 Kbm. grosse und scharfkantige Granitblock 
erwähnt zu werden, doch kommen derartige, wenn auch kleinere Blöcke in 
jedem Thal sehr zahlreich vor.

C) Schliffflächen, Schrammen und Rundhöcker.

Auch diese Zeichen einer früheren Gletscherthätigkeit finden wir in 
der Hohen Tátra.

Im Weisswasser-Thal ragt aus der hinter der «Weissen Wand» fol
genden Seitenmoräne ein grosser Granitblock hervor, dessen untere Seite 
glattgeschlitfen ist. Die abgerundeten Kalkrücken, die auf der Nordost
seite des Weissen-See-Beckens liegen, dürften ebenfalls der einstigen 
Gletscherthätigkeit ihre Form verdanken.

Im Kohlbach-Thal s o l le n  n a c h  K o l b e n h e y e r  in  der Umgebung der

: P a r t s c h : die Gletscher der Vorzeit S. 13.



Fünf Seen Gletscherschliffe Vorkommen,* ich selbst fand am unteren Ende 
der Kleinen Kohlbach auf der höchsten Stufe des «Treppchens» einen sein- 
interessanten Fall. An letzterem Orte erhebt sich nämlich vor einer aus
gedehnten Rasenfläche ein ungefähr 10 M. hoher Damm aus anstehendem 
Granit, dessen gegen die obere Thalsohle geneigte Seite glatt geschliffen 
ist. Auf der Schlifffläche sind mit der Richtung des Thaies parallel verlau
fende Schrammen und Furchen zu erkennen. Die Böschung des Dammes 
bildet mit der Horizontalen einen Winkel von 30 Grad. Der Gletscher war 
also genöthigt, an dieser Stelle aufwärts zu steigen. An den Felsen dieses 
Dammes sieht man Schliffe und Abrundungen auch an jener Stelle, wo die 
Kleine Kohlbach denselben durchbricht. Weiter abwärts, bei der über die 
Kohlbach führenden Brücke, am linken Ufer des Baches sind zwei beinahe 
horizontal liegende Granitfelsen zu sehen, die anstehend und auf ihrer 
Oberfläche abgeschliffen zu sein scheinen. Aebnliches bemerkt man jen
seits der unterhalb des Treppchens über die Kleine Kohlbach führenden 
Brücke. Der dort anstehende Granit ist stark abgeschliffen und ist es 
wahrscheinlich, dass auch die aus anstehendem Granit aufgebaute und 
stark vorspringende Thallehne ihre regelmässige Form und Rundung der 
Gletscherthätigkeit verdankt. Schliesslich sei noch ein Granitblock erwähnt, 
den ich in der Stirnmoräne der Kohlbach am Königsweg zu sehen Gelegen
heit hatte und welcher auf seiner unteren Seite ganz glatt ist.

Aus dem Felker Thal erwähnt bereds S o n k l a r  Schliffflächen** und 
in seine Fusstapfen sind auch andere Forscher getreten: P a r tsc h  hält 
jedoch diese glatten Flächen nicht als erwiesene Gletscherschliffe *** und ich 
theile in dieser Hinsicht seine Meinung. Dass in der Granatenwand manche 
Bänke glatt sind, hat seinen Grund in den Lagerungs- und Structurver- 
hältnissen des Glimmerschiefers. Ich habe blos am Fusse der zweiten 
Kuppe der Flächt eine geschrammte Stelle gefunden, die durch einen 
Gletscher erzeugt worden sein dürfte.

Viel wahrscheinlicher ist es, dass die vom Laugen See östlich befind
lichen Rundhöcker durch Gletschereis ihre Form erhalten haben; ebenso 
dürften die abgerundeten Steilwände des Mengsdorfer Thaies, wie solche 
am untern Ende des Hinzen-Plateaus und des Froschsee-Beckens Vorkom
men, durch Gletscher behobelt worden sein.
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D) Die Configuration der Thäler.

Die meisten Thäler der Hohen Tátra zeigen in Bezug auf äussere 
Gestaltung eine gewisse Uebereinstimmung, welche besonders in jenen 
deutlich zu erkennen ist, in denen Gletscherspuren zu finden sind. Als 
solch gemeinsames Merkmal können die am oberen Ende und oft auch 
an den Seiten der Thäler ausgehöhlten rundlichen und von steilen Fels
wänden umgebenen Becken oder Kessel angesehen werden, welche oft einen 
oder mehrere Seen umschliessen (Fünf Seen, Frosch-See, Hinzen-Seen, 
Terianszkö-See, Botzdorfer See, Steinbach-See u. s. w.). Derartige Circus- 
thäler kommen auch in den Alpen, in den Pyrenäen, in Norwegen (Botner) 
vor und stehen entweder mit noch gegenwärtig existirenden Gletschern in 
Verbindung, oder befinden sich an solchen Orten, wo einst Gletscher thätig 
gewesen. In vormals gletscherbedeckten Gebieten finden wir solche auch 
in mehreren Mittelgebirgen Europas, sowie im Schwarzwald über einer 
Höhe von 750 M., im Böhmerwald über 930 M., im Biesengebirge über 
1030 M., im Altvater-Gebirge über 1200 M. In den Karpathen ist die 
unterste Grenze dieser Thalkessel 1500 M., welche Höhe dem Steigen der 
Schneelinie von Osten nach Westen entspricht.*

Dieser auffallende Zusammenhang der Circusthäler mit den Glet
schern, noch mehr aber ihre von den durch Wasser erodirten Thälern 
abweichende Form, machen es wahrscheinlich, dass sie durch Gletscher - 
thätigkeit entstanden sind.**

Ein zweiter gemeinsamer Zug der Tätrathäler, der mit dem ersten 
einigermassen verwandt ist, sind die steilen Stufen im Verlaufe des Thaies 
und die vor demselben befindlichen Becken, welche an ihrem unteren Ende 
von Trümmerwällen umgeben sind. Diese Becken sind oft ebenfalls von 
Seen ausgefüllt; an manchen Orten ist aber der Damm bereits durch
brochen und das Seebecken trocken gelegt. Derartige entwässerte Becken 
finden wir im Felker Thal oberhalb des Blumengartens, im Mengsdorfer 
Thal am Fusse des Hinzenplateaus, im Kohlbachthal am Fusse des 
Treppchens u. s. w .; auch noch gegenwärtig umschliesst einen See das 
Becken des Grünen Sees, des Felker Sees u.s.w. Die Entstehung dieser 
Becken ist auf Gletscher zurückzuführen, die im Bückzug begriffen und 
schon stark abgeschmolzen waren. Wenn sich nämlich ein solcher Gletscher 
von der steilen Thalstufe herablässt, verlieren seine Eismassen den Zu
sammenhang ; und wenn auch dieselben, unten angelangt, sich wieder ver

* Partsch: die Gletscher der Vorzeit S. 181.
** Vergl. P a r t s c h : die Gletscher der Vorzeit 187—190 mid P e n c k : die Ober- 

Hache Norwegens. Ausland 1882 Jahrg. S. 193,



einigen, sind sie doch nicht mehr im Stande, eine grössere Kraft zu entfal
ten und der Wirkung der Wärmestrahlen in grösserem Maasse zu wider
stehen. In einem weiteren Stadium des Schwindens hört das Herabströmen 
der Eismassen gänzlich auf; der Gletscher endigt auf der Terrasse, und da 
das am Fusse derselben liegende Eis nicht weiter ersetzt wird, verschwin
det es bald gänzlich, eine Vertiefung zurücklassend, in der sich dann 
Wasser ansammelt und einen See bildet.

Ein gemeinsames Kennzeichen der Tätra-Thäler besteht ferner darin, 
dass die Mündung der Seitenthäler hoch über der Sohle des Hauptthaies 
liegt; so finden wir das beim Weissen-See-Becken im Weisswasser-Thal, 
bei der Kleinen Kohlbach im Kohlbach-Thal, bei dem Hinzen-Plateau und 
dem Froschsee Becken im Mengsdorfer Thal, bei den Neftzer- und Hlinszka 
Seitenthälern- im Koprova-Thal u. s. w. Diese Eigenschaft der Nebenthäler 
kann nicht durch tiiessendes Wasser entstanden sein, und es dürften auch 
hier die Gletscher als Ursache angesehen werden.*

Sehr interessant sind auch die Böschungsverhältnisse jener Thäler, in 
denen einstens Gletscher waren. Die Sohle dieser Thäler ist mit Schotter 
und Gerolle bedeckt und zeigt eine verhältnissmässig sanfte Steigung nach 
den Seiten hin. Ueber dieser flachen, trogförmigen Mulde erheben sich 
dann plötzlich steile, oft beinahe senkrechte, kahle Wände, welche bis zu 
einer gewissen Höhe reichen und dann in eine Böschung von mässiger 
Steigung übergehen. Figur -1 zeigt uns ein schematisches Bild solch eines 
Thalquerschnittes.

Eine derartige Gestaltung der Thalsohle und der Lehnen ist zum 
grössten Theil der Gletscherthätigkeit zuzuschreiben, welche sich hier 
ähnlicherweise geltend machte, wie bei der Formirung von Gircusthälern. 
Hier wie dort spielte der Frost eine Hauptrolle. Als eine sehr wichtige 
Eigenschaft der Thalsohle kann auch noch das grosse Gefälle erwähnt 
werden, welches bei jedem Durchbruch der Stirnrnoränen wahrnehmbar 
ist. Das tief eingeschnittene Bett ist überall mit riesigen Felsblöcken 
bedeckt, welche durch die anprallenden Wellen meistens abgerundet sind. 
Diese Blöcke sind die Beste der durchbrochenen Moränen, während das 
kleinere Material von der Fluth fortgeschafft wurde.

Beim Durchbruch grösserer Stirnmoränen ändert aber auch der Bach 
gewöhnlich seinen Lauf. Das Weiss-Wasser griff die rechte Seite seiner 
letzten Stirnmorane an, und vernichtete dieselbe beinahe gänzlich; die 
Kohlbach drängt sich ebenfalls gegen die rechte Lehne; das Felker-Wasser 
verlässt beim Eintritt in die Moräne seine S.-S.-O.-Kichtung und wendet 
sich anfangs nach Süden, etwas weiter abwärts nach S.-S.-W., und nach
dem es die Stirnmoräne verlassen hat, wieder gradaus nach Süden. Am
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untern Ende des Mengsdorfer Thaies finden wir, dass die Popper die Rich
tung des Hauptthaies nach links verlässt, dasselbe thut auch die Mlinica, 
während die Koprova sich wieder nach rechts wendet.

Schliesslich ist noch jener gewölbte Ptücken zu erwähnen, welcher 
in den meisten Thälern der letzten Endmoräne vorliegt, und dieser als 
Grundlage dient. Derselbe besteht ebenfalls aus Schotter, wie man sich ihn 
den tiefen Betten des Baches leicht davon überzeugen kann. Der untere Theil 
dieser Schotteranhäufung kann als Grundmoräne angesehen werden, der 
obere hingegen wurde beim Zurückweichen des Gletschers an dessen Ende 
abgelagert. Solche Moränen finden wir im Weisswasser-Thale vor der 
Weissen Wand, in der Kohlbach, im Felker Thal u. s. w. Die weithin sicht
baren «weissen Wände» unterhalb der Stirnmoräne des Felker Thaies sind 
wahrscheinlich Aufschlüsse solcher Moränen. Die darin vorkommenden, 
meist abgerundeten Granitblöcke hat man früher als Beweis dessen ange
sehen, dass diese Schottermassen durch fliessendes Wasser abgelagert 
worden seien, neuerer Zeit aber schliesst man aus der Form solcher Blöcke, 
dass deren Transport unter dem Eis geschah. *

Die einstigen Gletscher sind also noch weiter thalabwärts vorge
drungen, als wo wir heute die letzten Stirnmoränen finden; ihre unterste 
Grenze hatte ich jedoch noch nicht Gelegenheit genauer festzustellen. 
Uebrigens sind auch noch andere Probleme in dieser Hinsicht zu lösen. So 
ist unter Andern die Frage der Entstehung der am Fusse der Hohen Tátra 
sich hinziehenden Schotter-Lehne noch durchaus nicht geklärt. Viele 
meinen, indem sie sich auf die in Sand und Lehm eingeschlossenen abge
rundeten Granitblöcke berufen, dass diese oft mehrere hundert Meter- 
mächtigen Massen durch fliessendes Wasser abgelagert worden seien. Wenn 
wir jedoch in Betracht ziehen, dass auf der Oberfläche der Lehne zahl
reiche scharfkantige und meist riesig grosse Felsblöcke ruhen, welche an 
manchen Orten ganze Haufen bilden, und dass unter den Trümmern und 
Blöcken, die in Sand oder Lehm eingebettet sind, sich Exemplare von 
solchen Dimensionen befinden, dass alle Wassermassen der ganzen Lehne 
zusammengenommen nicht im Stande wären, dieselben auch nur von ihrer 
Stelle zu rühren, und wenn wir schliesslich bedenken, dass das gegenwärtig 
thätige fliessende Wasser die vorhandenen Massen nicht nur nicht ver
mehrt, sondern sich blos ein Bett in denselben erodirt: entstehen mit 
Becht Zweifel in uns bezüglich der Richtigkeit dieser Ansicht. Und je mehr 
die Unmöglichkeit des Wassertransportes erwiesen ist, umsomehr tritt jene 
andere Ansicht in den Vordergrund, die das Eis für das geeignete Trans
portmittel hält. In diesem letzteren Falle müssen wir jedoch annehmen, 
dass die ganze Oberfläche der Tátra einst von Eis bedeckt war, welches

*  P e n c k  : die Vergletscherung der Alpen S. 3 3 — 4 3 .
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sich tief in das Popper-Thal herabliess, Schotter und Gerolle mit sich füh
rend, aus welchem sich dann die ganze Lehne aufbaute. Die abgerundeten 
Stücke wanderten an der Sohle, die scharfkantigen auf dem Rücken des 
Gletschers.

Die Ansicht, dass die am Fusse der Tátra sich hinziehende Schotter- 
Lehne ein Werk der Gletscher sei, scheint bei oberflächlicher Betrachtung 
etwas gewagt zu sein; doch wenn wir berücksichtigen, dass nach den neue
sten Forschungen die Gletscher der Alpen nordwärts bis München, ja so
gar noch weiterhin reichten, dass die Gletscher Skandinaviens das ganze 
Tiefland Norddeutschlands bedeckt hatten, und südwärts bis an die Mittel
gebirge Deutschlands und bis in die Gegend von Krakau vorgedrungen 
waren, während sie ostwärts das Innere Russlands erreichten: * werden 
wir nicht zögern, obiger Ansicht beizupflichten. Damit ist jedoch nur die 
Möglichkeit oder höchstens Wahrscheinlichkeit einer allgemeinem Verglet
scherung der Hohen Tátra erwiesen, und späteren Forschungen bleibt es 
Vorbehalten, diese Auffassung mit Thatsachen und Daten zu stützen, oder 
vielleicht — auch umzustossen. Und wenn es gelingen würde, die Richtig
keit dieser Ansicht nachzuweisen, dann entsteht wieder eine neue Frage, 
nämlich, ob diese allgemeinere Verbreitung der Gletscher eine Erscheinung 
derselben Periode war, in welcher die früher beschriebenen Gletscher exi- 
stirten, oder ob sie vielleicht in einer andern und zwar frühem Periode 
stattgefunden hat.

Es sind also noch manche schwierige Fragen zu lösen. Was bisher mit 
grosser Mühe und mit nicht geringeren Kosten erreicht wurde, ist nur der 
Anfang, der Ausgangspunkt und wie ich hoffen will, auch einigermassen 
eine Grundlage der grossen Arbeit.

Leutschau im December 1884.

*  P e n c k : die Glacialzeit. Encyklopaedie der Naturwissenschaften B. 1, Heft 40 
S. 528.
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GEOLOGISCHE NOTIZEN AES CENTRAL-BOKNEO/
EIN AUSFLUG AUF DEN BERG PARARAWEN.

Aron Bandjermassin aus, den mächtigen Baritostrom flussaufwärts 
fahrend, gewahrt man erst in der Nähe von Montallat (circa J ° S. vom 
Aequator) die ersten Bodenerhebungen, welche sich gen Norden stetig ent
wickelnd, höher werden und nun das tertiäre Hügelland zusammensetzen.

* Einem aus P a n k a l - P i n a n g  auf derlnsel B a n k a  an Herrn Jacob Matyasovszky 
gerichteten Schreiben vom 24. April 1884, welches den vorliegenden Aufsatz begleitete, 
entnehmen wir mit Zustimmung des Adressaten folgende N o t i z  ü b e r  d i e  Z i n n s e i f e n

a u f  B a n k a .........  «Es sind hier wohl gegen hundert Zinnwäschen, über welche die
technische Oberleitung Bergingenieure führen, während die geschäftlichen Angelegen
heiten durch Administratoren besorgt werden; die Zahl der Arbeiter beläuft sich auf 
ca. 4000. Früher in der guten alten Zeit war sowohl die Zahl der Wäschen, als auch 
die der Arbeiter eine viel bedeutendere, da die Zinnseifen viel ergiebiger waren und 
deren Gewinnung weniger Zeit und Kosten beanspruchte, da man meist die reichen 
Bergseifen abbeutete, während man gegenwärtig auf den Abbau der Thalseifen ange
wiesen is t ; die noch übergebliebenen Bergseifen lohnen nicht mehr die Mühe des 
Abbaues.

Die Zahl der chinesischen Arbeiter nimmt von Jahr zu Jahr ab ; wovon die 
Haupt-Ursache wohl in dem Umstande zu suchen ist, dass der sich auf drei Jahre 
verdingende Arbeiter sowohl die Her- als auch die Rückreise nach China selbst 
zahlen muss. Der Mann tritt daher seinen Dienst mit einer Schuld von über fünfzig 
Gulden an, die er kaum im ersten Jahre abarbeitet, während er im dritten Jahre 
wieder darauf bedacht sein muss, sich eine gleiche Summe für die Rückreise zurück
zulegen.

Mit den inneren Angelegenheiten der Wäschen hat die Regierung nichts zu 
thun. Jede Wäsche bildet für sich einen Verein, dessen Theilnehmer gemeinschaft
lich den Gewinn oder den Verlust tragen. Von der Regierung erhalten sie jedoch 
Vorschüsse an Lebensmitteln und Geräthschaften, worüber stets mit Ende des 
Jahres Abrechnung gepflogen wird. Die Regierung dagegen übernimmt von den 
Gesellschaften jedes erzeugte Pikol Zinn (=  62 Kgr.) mit 13 fl. 50 kr.

Ausser den Theilhabern befindet sich bei jeder Gesellschaft eine gewisse 
Anzahl von Taglöhnern (ebenfalls Chinesen), welche für den festen Lohn von 
120—150 fl. jährlich im Dienste derselben stehen. Gerätli der Verein in Schulden, so 
zahlt derselbe den Taglöhnern statt des bedungenen Lohnes blos einen gewissen 
Percentsatz; dass es aber dabei an tumultuösen Scenen nicht fehlt, lässt sich 
leicht errathen.

Die Regierung hilft nur Arbeiter liefern und nimmt das fertige Zinn in 
Empfang, das Uebrige ist Sache der Chinesen, was sie unter sich selbst ausmachen. 
Das beste Leben haben die Administratoren, die ausser ihrem Gehalte noch ein 
gewisses Percent nach dem gelieferten Zinn beziehen und sich auf diese Weise nicht 
selten auf jährlich 8—12,000 fl. zu stehen kommen.»



Oberhalb des Ortes Limu ragt mitten aus diesem hügeligen Terrain 
ein wohl gegen tausend Fuss hoher Bergrücken empor, in NÖ-licher Rich
tung hinstreichend. Es ist dies der Berg Par ar euren, die am südlichsten 
auftretende höhere Gebirgsmasse im centralen Borneo, welche wohl als 
ein Ausläufer des Gebirgsgerüstes dieser Insel anzusehen ist.

Auch von Teweh aus (0,fl0° S.) ist er mit seinen zwei Gipfeln 
prächtig wahrzunehmen, deutlich aus der umgehenden Hügelmassen her
vorragend.

Es war nun von Interesse zu ermitteln, oh dieser Bergrücken als 
zum Gebirgslande zählend, ebenfalls wie letzteres, so weit dies bis jetzt 
bekannt, aus alten Eruptivgesteinen oder krystallinisehen Schiefern aufge
baut sei, worauf schon a priori mit einigem Rechte geschlossen werden 
konnte; ferner war es mein Wunsch, vom Gipfel dieser höchsten Erhe
bung mich über das geotektonische Verhalten des umliegenden Hügellan
des möglichst zu orientiren, gewissermassen eine «geologische Rundschau« 
zu halten, und endlich schon einmal das Centralgebirge von Borneo zu 
erblicken, welches den Aussagen der Eingeborenen zu Folge vom erwähn
ten Gipfel sehr deutlich wahrnehmbar sei.

Diese Aufgaben möglichst zu lösen, war mein Vorhaben, als ich 
beschloss den Gipfel zu besteigen.

Nachdem dafür gesorgt war, dass sowohl ein Pfad bis zum Gipfel 
des Berges gebahnt, als auch letzterer theilweise abgeholzt werde, um eine 
möglichst freie Aussicht zu gemessen, machte ich mich in Begleitung eini
ger Freunde auf den Weg, den vor uns blos ein einziger Europäer, Dr- 
Schwaner in den vierziger Jahren gethan hatte.

Der erste Theil des Weges wurde in einem inländischen Kahne 
zurückgelegt, etwa bis zur halben Entfernung zwischen Teweh und Limu; 
dann ging es zu Fuss weiter. Anfangs bewegten wir uns in einem 
leichtwelligen Terrain, welche allmählig höher wurde, während der letzte 
Anstieg des eigentlichen Bergrückens sich durch eine grosse Steilheit aus
zeichnete. Nach einem Marsche von circa IV2 Stunden hatten wir den 
Gipfel erreicht.

Bios an zwei Stellen fand sich anstehendes Gestein, doch in solch 
einem verwittertem Zustande, dass es unmöglich erschien seine Natur zu 
erkennen.

Auf dem Berggipfel oben wartete unser eine grosse Enttäuschung. 
Wohl war eine Partie blosgelegt und auch eine Bank errichtet, um sich 
nach dem Marsche ausruh’n zu können, doch umringten uns von allen 
Seiten die mächtigen Baumriesen, behängen mit den herrlichsten Schling
pflanzen, die wohl an und für sich einen schönen Anblick darboten, uns 
jedoch jegliche Aussicht verwehrten. Bios hie und da erblickte man durch 
die mächtigen Laubkronen hindurch die eine oder die andere der benach
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barten Hügelketten. Von einem Ueberblicke war absolut keine Rede, und 
noch weniger davon, einen Ausblick auf das Centralgebirge Borneo’s zu 
gewinnen. Wir waren die doppelt Betrogenen ; die Eingeborenen hatten die 
Kuppe nicht genügend abgeholzt, wahrscheinlich in der Meinung, dass wir 
uns doch nicht die Mühe nehmen würden den Berg zu besteigen, oder uns 
daselbst mit einer Ruhebank begnügen werden; ferner stellte sich die 
Unwahrheit ihrer Erzählung, weit gegen Norden hin eine Aussicht gemes
sen zu können, heraus, welche sie wahrscheinlich zu dem Zwecke erfunden 
hatten, um sich auf eine wohlfeile Weise bei uns einzuschmeicheln.

Doch blieb der Austiug nicht ganz ohne Beobachtung. Von einem 
Gipfel zum anderen wandelnd, zeigte sich, dass der ohnehin schmale Berg
rücken gegen NW. fast senkrecht abfiel. Man scheint es hier mit einer 
Bruchlinie zu thun zu haben.

Da alles Gestein, welches ich am Bergrücken sammeln konnte, zu 
verwittert war, um weiter untersucht werden zu können, und da die Zeit 
drängte, den Rückweg anzutreten, so nahm ich einigen Eingeborenen das 
Versprechen ab, später Löcher zu graben und mir daraus Gesteinsproben 
aus möglichst grosser Tiefe zu übermitteln ; ebenso verfehlte eine Beloh. 
nung in Geld ihre Wirkung nicht, nämlich einen Theil der Bäume am 
Gipfel zu fällen, um bei einem eventuell zu veranstaltenden zweiten Aus
fluge eine freie Aussicht gemessen zu können. Beides wurde gethan.

Von Teweh aus konnte man einige Zeit später deutlich den gelichte
ten Gipfel wahrnehmen, und ferner erhielt ich auch Gesteinsproben in 
grosser Menge. -— Zu einem zweiten Besuche dieser interessanten Lokali
tät kam es jedoch leider nicht, und so musste ich mich lediglich auf die 
Untersuchung des Gesteines des Berges Pararawen beschränken.

Die mir zu Gebote stehenden Gesteinsproben lassen in structureller 
Beziehung zwei Abarten erkennen: eine mittelkörnige, etwas porphyrartig 
durch Feldspath-Krystalle und eine feinkörnige. Obwohl die Gesteine 
aus einer mehr als Meter grossen Tiefe stammen sollen, sind sie doch 
schon stark verwittert. — Das mittelkörnige Gestein besteht aus zahlreichen 
Quarzkörnchen mit dazwischen liegenden Feldsjjäthen und einem augen
scheinlich in Eisenoxydhydrat veränderten Minerale, dessen Krystallfor- 
men nur spurenweise erhalten sind: Hornblende oder Glimmer, vielleicht 
auch beide. Von dem Gesteine selbst konnte seiner Bröcklichkeit halber 
kein Dünnschliff gemacht werden. Das feinkörnige Gestein ist etwas 
frischer. Makroskopisch unterscheidet man Quarzkörnchen, matte weiss- 
liche Theilchen (Feldspath?), ferner Hohlräume eines früheren Minerals 
und zerstreut kleine schwärzliche, starkglänzende Krystallflächen eines 
nicht näher zu bestimmenden Minerales. — Von letzterem Gesteine wur
den einige Dünnschliffe angefertigt.

Unter dem Mikroskope zeigt sich ein krystallinisch-körniges Gemenge
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von Quarz, Feldspath, Glimmer und Magneteisenerz; von einer etwaigen 
Grundmasse ist nichts zu sehen. — Räumlich am meisten verbreitet 
erscheint der Quarz ; in Form von Krystallkörnern entwickelt, mehr weni
ger hell, enthält er stellenweise eine ungeheure Menge von Flüssigkeits
einschlüssen mit oft beweglicher Libelle. Stets bilden die Quarzkörner ein
heitliche Individuen. — Der Feldspath ebenfalls in. Krystallkörnern auf
tretend, ist schon so stark verwittert, dass man nicht zu unterscheiden 
vermag, ob ein orthotomer, oder klinotomer oder beide Arten Feldspäthe 
vorliegen; er ist zu Kaolin umwandelt. Als Einschlüsse enthalten beide 
Mineralien Glimmerschüppchen und zerstreut Eisenocker.

Der am meisten zersetzte Glimmer scheint ursprünglich ein sehr 
eisenreicher Magnesiaglimmer gewesen zu sein. Von der ursprünglichen 
Krystallform sind nur Spuren vorhanden und blos an einer Stelle konnte 
ich eine Partie eines noch weniger zersetzten Glimmers auffinden. Durch 
Auslaugung der Metallhasen ist der Glimmer gebleicht, von messinggelber 
Farbe oder braunrothe Schüppchen bildend, die theils in Gruppen, theils 
zerstreut umherliegen. Auch zwischen Quarz- und Feldspathkörnern sind 
sie kranzförmig eingeschaltet. Eisenocker ist ebenfalls vielfach umherge
lagert. Ferner trifft man noch zahlreiche undurchsichtige Partien im 
ganzen Gesteine zerstreut an, die blos an ihrer äusseren Umrandung roth- 
liche Schüppchen oder röthlich staubförmige Massen erkennen lassen. Bei 
auffallendem Lichte erscheinen die Massen röthlich gefärbt, in deren Mitte 
stellenweise bläulichgraue, stark glänzende Partien von unregelmässigen 
Umrissen auftreten.

Man scheint es hier mit Zersetzungsproducten von Magneteisen und 
Glimmer zu thun zu haben, welche Zersetzungsproducte in grossen Massen 
abgelagert, die Undurchsichtigkeit bewirken.

Das Magneteisenerz — Eisenglanz oder Eisenglimmer ist auch nicht 
ausgeschlossen — scheint durch Oxydation und Wasseraufnahme in Braun
eisenerz umgewandelt zu sein, während der eisenreiche Glimmer zum Theil 
ebenfalls Eisenoxydhydrat lieferte.

Dafür spricht, dass diese dunklen Partien sich schwach magnetisch 
erweisen; und ferner, dass beim Behandeln des Dünnschliffes mit ver
dünnter Salzsäure diese deutlicher hervortreten, und Massen von dichtem 
Brauneisenerz und dazwischen tiefer liegend letzteres von nierenförmiger 
Structur erkennen lassen.

Oh Hornblende ursprünglich sich vorfand, ist nicht mehr zu ent
scheiden.

Wenn ich das Gestein zu den Graniten zähle, so ist diese Bestim
mung nur als eine vorläufige anzusehen, da Untersuchungen mit einem 
frischeren Materiale allein die definitive Stellung in der Gesteinsreihe 
anweisen können. Ebenso bleibt noch unentschieden das gegenseitige
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Verhältniss zwischen dem fein- und mittelkörnigen Gesteine, ob ersteres 
vielleicht als Gangmasse aufzufassen wäre; und ebenso bleibt es noch 
ferneren Untersuchungen überlassen nachzuweisen, ob nicht vielleicht auch 
krystallinische Schiefer an der Zusammensetzung des Pararawen Theil 
nehmen, wofür ein an einer Stelle aufgelundenes, etwTas schiefriges, doch 
gänzlich verwittertes Gestein sprechen würde.

Teweh in Borneo.
Dr. Theodor Posewitz.

!/



NYILVÁNOS NYUGTATÓ.
A z a la p ítvá n y i tökét lefizették 1 8 8 5  február 7 -ikéig :

Z s i g m o n d y  V i l m o s ,  társ. alelnök, orsz. képviselő, pártoló tag ; készpénzben 200 írttal 
Gróf A n d k á s s y  M a n ó ,  orsz. képv. Budapesten, alapító tag ; « 200 «
Dr. K o c h  A n t a l ,  egyetemi tanár Kolozsvárit, alapító tag; állampapírban 100 «
Dr. B o t h  S a m u ,  főreáliskolai tanár Lőcsén, alapító tag ; « 100 «
D á v i d  V i l m o s ,  mérnök Budapesten, alapító tag; « 100 «
Dr. S c h a f a r z i k  F e r e n c z ,  társulati másodtitkár, alapító tag ; « 100 «
Z s i g m o n d y  B é l a ,  mérnök Budapesten, alapító tag; « 100 «
Húsz S a m u ,  bányamérnök Oraviczán, alapító tag ; készpénzben 100 «

A többi megválasztott pártoló és alapító tagok a jelen füzet 50—51-ik lap
ján, a választmányi ülések jegyzőkönyvében vannak felsorolva.

Tagsági d íja t  fizettek  1 8 8 5  február 7 -ikéig b ezáró lag :

1880-ra: és 1881-re: Zarándi KnöpÜer Gyula, Nagyágon.
1883-ra : Farkas Róbert, Gólián Károly, Vái’ady Gyula. — Összesen : 291-en.
18S4-ra: Csathó János, Dier Lajos, Eichel Lipót, Fischer Samu (Naszód- 

Rodna), Gianone Virgil, Gikics Svetozár, Gólián Károly, Joós István (Diósgyőr), 
dr. Krászonyi József, Krecsárevics Márk, Kremnitzky Jakab, Lakner Ambró, Maas 
Bernhard, Miálovich Elek, dr. Nagy Károly, dr. Primics György, Ruifiny Jenő, 
Stepán Miksa, dr. Szterényi Hugó, Tliemák Ede, Torma Zsófia, Visi Imre, Várady 
Gyula. — Összesen: 276-an.

H á t r a l é k b a n  v a n n a k  még 1884-re (a selmeczbányai fiókegyesület tagjait kivéve) 
budapestiek 7-en, vidékiek 18-an ; összesen 25-en. — 1884. végén a rendes tagok lét
száma volt 340. A tagsági díjat tehát lefizette 1884-re 91 százalék, hátralékben van 
még 9 százalék.

1885-re: Ascher H. Ferencz, ifj. gróf Batthyány Géza, Báthory Nándor, 
Bornschegg Keresztély, Bruimann Vilmos, Burchard Konrád, dr. Chyzer Kornél, 
Czanyuga József, Dávid Alajos, Defrance Károly, Dérer Mihály, Duka Marcell, 
dr. Dulácska Géza, Éber Nándor, Eggenberger-féle könyvkereskedés, dr. Eissen Ede, 
báró Eötvös Loránd, Farkas János, dr. Fuchs Tivadar (Bécs), dr. Gallik Géza, 
Gáspár Ferencz, Gerenday Antal, Gesell János, Ghyczy Géza, Gianone Adolf, Gikics 
Svetozár, Gombossy János, Gothárdt Jenő, Gömöry Sándor, Graenzenstein Béla, 
Greguss János, Guckler Győző, Gyürki Gyürki Gyula. dr. Haág Ödön, Halmai 
Albin, dr. Hasenfeld Manó, Hegedűs Sándor, Hellwig Nándor, Hermann Gusztáv, 
Herrich Károly, Hollósy Jusztinián, Húsz Samu, Hültl József, dr. Ilosvay Lajos 
(alapítványi kamat), dr. Iszlay József, Inkey Béla, Inkey László, Jamuitzky Lipót, 
Jendrassik Miksa, Kachelmann Farkas, Kaufmann Kamill, Kilián Frigyes, Koch 
Ferencz, Koller Gyula, Kossuch János, Kovács Demjén, dr. Krenner József Sándor, 
Krémer György, dr. Kunc Adolf, Kuncz Péter, Lajos Győző, báró Leitliner Antal, 
Leutner Károly, Maass Bernhard, dr. Mácsay István, Makay Ágoston, Meczner 
Vendel, báró Mednyánszky Dénes, Medveczky Árpád, Miháldy István, Miller 
József, Molnár Nándor, Nagy Dezső, Nyulassy Antal, Pálffy Samu, Pálffy Sándor, 
dr. Pantocsek L. V., gróf Pejacsevics János, Péter János, dr. Pethő Gyula, Pfiszter 
Károly, Platzer Jenő, Posepny Ferencz, Posner Károly Lajos, Preuszner József, Prélyi 
István, dr. Profanter János, báró Radvánszky Béla, dr. Rómer Flóris Fereucz, 
dr. Rózsay József, Rybár István, dr. Schulek Vilmos, Schuller Alajos, Semsey Andor, 
Siehmon Adolf, báró Splény Béla, dr. Staub Móricz, Steinhausz Gyula, dr. Csáthi 
Szabó István, dr. Szabó József (alapítványi kamat), Száleczky Gyula, dr. Szeléuyi 
Lajos, Szentgyörgyi Elek, Szécskay István, Gömöri Szontagh Pál, Szontagh Tamás, 
dr. Téry Ödön, Válya Miklós, Visi Imre, Wittinger János, dr. Wagner Dániel, 
dr. Wagner Jenő, Wagner Vilmos, Wallenfeld Károly, Wallenfeld Mihály, Zemlinszky 
Rezső, Zenovitz Gusztáv, Zimányi Károly, Zsigmondy Ái'pád. — I s k o l á k , i n t é z e t e k  é s  
e g y e s ü l e t e k : Aradi állami főreáliskola, fehértemplomi állami főgymnasium, gyula- 
fehérvári nagygymnasium könyvtára, iglói evangélikus főgymnasium, miskolczi polgári 
iskola, nadrági vasipar társ. igazgatósága, ruszkabányai igazgatóság (brassói bánya- 
és kohórészv. társaság), selmeczbányai akad. ifjúság köre, szászvárosi reform, gymna
sium (Kun Tanoda). — Összesen 128-an.

Oklevéldíjat fizettek: iíj. gróf Batthyány Géza, dr. Benkő Gábor, Burchard 
Konrád, Dávid Alajos, Gáspár Ferencz, Gyürki Gyürki Gyula, Hellwig Nándor, 
Kachelmann Farkas, dr. Koller Gyula, Kovács Demjén, Krémer György, Lajos Győző, 
Miller József, Miálovich Elek, Platzer Jenő, dr. Profanter János, Schmidt Géza, 
Sziklaváry Béla, Szontagh Pál, Wágner Jenő, Wallenfeld Károly, Wallenfeld Mihály, 
Zenovitz Gusztáv, Zimányi Károly. — Összesen 24-en.

Előfizettek a «Földtani Közlöny» 1885-ik évi (XV-ik) kötetére: Aknaszlatinai 
m. k. főbányahivatal (3 példány), aranyidkai m. k. kohóhivatal, bihar-diószegi m. k.



vinczellérképezde, budapesti tanárképezde, budapesti V-ik kerületi irt. k. főreáliskola, 
budapesti ru. k. tanitónőképző intézet (Sugarát), felsőbányái m. k. bányabivatal, 
felsőbányái na. k. bányásziskola, győri m. k. főreáliskola, kabola-polyánai m. k. vas
gyári hivatal, kapnikbányai na. k. bánya- és kohóhivatal, keszthelyi m. k. gazdasági 
tanintézet, kolozsmonostori m. k. gazdasági tanintézet, körmöczbányai m. k. bánya
bivatal, kudsiri na. k. vasgyári hivatal, losonczi m. k. állami főgymnasium, maros- 
újvári m. k. főbányaliivatal, munkácsi m. k. áll. gymnasium, nagybányai m. k. 
bányaigazgatóság, nagyenyedi Bethlen főiskola, nagyszebeni m. k. főgymnasium 
(Veres I. igazgató), oláhláposbányai m. k. bánya- és kohóhivatal, rlióniczbrezovai 
m. k. vasgyári-hivatal, rodnai m. k. bánya- és kohóhivatal, rójahidai m. k. vasgyári
hivatal, selmeczbányai m. k. bányaigazgatóság, selmeczbányai m. k. bányahivatal, 
selmeczbányai k. katli. gymnasium, székelyudvarhelyi m. k. főreáliskola, szomolnoki 
m. k. bányahivatal, tiszolczi m. k. vasgyári hivatal, urvölgyi m. k. bányahivatal, 
vajdahunyadi m. k. vasgyári hivatal. (Folytatjuk). — Összesen 35-en.

TÁRSULATI MONDANIVALÓK.
— Vidéki tagtársaink kényelmére a múlt füzethez (a kötet 

czímlapja elé) megczímezett postai utalványokat’mellékeltünk, hogy a 
tagsági dijak beküldésének módját lehetőleg megkönnyitsük. Kérjük is 
t. tagtársainkat, hogy az 1885-lfo évre szóló tagsági d íja t  (mely 
az alapszabályok 10. §-a értelmében az év első negyedében fizetendő) szí
veskednének mentői előbb beküldeni. -— Megjegyezzük egyszersmind, hogy 
az 5 kros postai utalványnyal való beküldés nemcsak a legegyszerűbb és 
legkényelmesebb, de egyszersmind a legolcsóbb módja is a tagsági dij 
lefizetésének; mert a postai megbízás ötször annyiba kerül, s azon felül a 
titkárság munkáját is aránytalanúl megszaporítja.

— Új tagok. Az 1885 január 7 iki és január 28-iki választmányi üléseken meg
választott rendes tagok névsora a jelen füzet 52-ik és 47-ik lapján a társulati ügyek 
rovatában található. — Új tagtársaink oklevelét február 5-ikén és 10-ikén adtuk pos
tára és pedig mindazokét, a kik az oklevéldíjat (2 frt) és a folyó évi tagsági díjat 
(5 frt) az expeditióig be nem küldöttek, 7 frt postai utánvétel mellett indítottuk útnak.

— «Földtani Közlöny» múlt 1884-ik évi (XIV-ik) kötetét újonnan belépő 
tagtársaink és az állandó előfizetőkul jelentkező iskolák és intézetek, a választmány 
múlt évi határozata alapján 3 írtért szerezhetik meg. A kötet terjedelme 38 nyoma
tott ív, két kőnyomatú táblával és több ábrával a szöveg között. Megrendelések a 
társulat titkári hivatalához intézendők: Budapest, muzeum-uteza 19-ik szám.

— Az új névsor és foglalkozás szerinti statisztika részére az adatoknak 
még csak alig a fele érkezett b e ! Ismételve kérjük tisztelt Tagtársainkat, szíves
kednének a múlt deczemberi körlevélhez csatolt jelentő lapot kitölteni és mentői 
előbb beküldeni. Az lij póstarendelet szerint e lapok, ha a rendes levelezőlap nagy
ságát meg nem haladják (tehát ha egy keveset levágunk belőlök) 2 kros levóljegy- 
gyel bérmentesítve küldhetők be. A correctura közben érkező lapokat még tekintetbe 
fogjuk venni ; ellenben mindazok, a kik a jelentő lapot be nem küldik, az új név
sorban régi állásuk vagy foglalkozásuk szerint fognak szerepelni.

— A jelen füzetet társulati alapszabályaink 11-ik §-ra értelmében csak azon 
tagtársainknak küldjük meg, a kik a múlt 1884-ik évi tagsági díjat az expeditióig 
befizették vágj7 legalább kijelentették, hogy a társulatnak továbbra is tagjai óhajta
nak maradni s a hátralék befizetését megígérték.

A jelen füzethez mellékelve küldjük szét társulatunk rendes, alapító és 
pártoló tagjai részére a következő dolgozatot, mely a m. k. földtani intézet É v k ö n y v e  

VII-ik kötetének 4. füzetét képezi:
Dr. P o s e w i t z  T i v a d a r  : Az indiai óczeán czin-szigetei. I. B a n g k a  s z i g e t  

g e o l ó g i á j a .  Függelék: A  b o r n e o i  g y é m á n t - e l ő f o r d u l á s .  Két térképpel. (Az egyik tér
kép Bangka sziget geológiai viszonyait, a másik Borneo szigetén a Szén, az arany és a 
gyémánt előfordulását mutatja be.) Nagy 8-adrét; 202 ny. ív. Budapest, 1885;

Megjegyezzük ezzel kapcsolatban, hogy újonnan belépő tagtársaink az É v k ö n y v  

régebbi füzeteire nem tarthatnak igényt (mert azokból a társulatnak nincsen kész
lete), de kivánatukra a titkári hivatal szívesen vállalkozik a hiányzó füzeteknek bolti 
áron való megszerzésére és postai utánvétellel való megküldésére. így példáiíl a kik 
az' Évkönyvnek most folyó VII-ik kötetét óhajtják kiegészítem, illetőleg a jelen 
alkalommal megküldött 4-ik füzethez, a megelőző hármat megszerezni, szíveskedje
nek bennünket levelező lapon tudósítani s ügyükben szívesen eljárunk. — Az egyes 
füzetek tartalma és ára az Évkönyv borítékán van följegyezve s ugyanott található a 
m. kir. földtani intézet által kiadott földtani (színezett) térképek jegyzéke is.

f R A N K U N -  A R S U L A T  N Y O M D Á J A .


