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melyek a Biotittrachyt felemelkedése után törtek elő; amazok a szárinát- 
emelet fiatalabb szakában, emezek a mediterrán alsó emeletének kép
ződése alkalmával jöttek létre, s ezen utóbbiakhoz számítom a Selmecz 
környékén előjövő Bazaltot is.

(Vége.)

Néhány szó a Mecsek-hegység harmadkori tájképéről.
Dr. Staub M órtól.

(Előadva a mag}', fülelt, társ. 1878. évi február hó 6-án tart. szakülésén.)

Ha hazánk nem gazdag növénytani irodalmát átlapozzuk, csakis 
egy férfiúval találkozunk, ki gazdag szakismerettel ugyan, de nagy bá
torsággal egy phytopalaeontologiai munkálathoz fogott oly korszakban, 
midőn a modern természettudományok azon ága a szomszéd Ausztriá
ban is csak első csiráit fejlesztette. Ezen férfiú a boldogult Ko v á t s  
G}ru l a  volt.

Kováts mindjárt a „Magyarhoni földtani társulat“ alakulása után 
1850-ben Kubinyi Ferenczczel kiküldetett, hogy a Hegyalja vidékén 
földtani vizsgálatokat és nagyobbszerii gyűjtéseket vigyenek véghez. Ak
kor az esteli szürkületben akadtak ama gazdag fossil flora leihelyére, 
melynek gyönyörű és a legjobb karban levő növényei által lett felbáto
rítva, hogy a phytopalaeontologiával behatóbban foglalkozzék. De mennyi 
nehézséggel kellett neki megküzdenie, ha meggondoljuk azt, hogy csak 
egyetlen egy munka, egyáltalában az Ausztriában megjelent első phyto
palaeontologiai munka állott rendelkezésére, Ungernek 1847-ben megje
lent „Chloris protogaea“-ja s ez időben egyszersmind a phytopalaeontolo- 
giára nézve a legkimeritőbb munka, minthogy Unger ebben nemcsak az 
egész irodalmat tüntette föl, hanem az akkoráig ismeretesebb fossil- 
növényeket systematikus sorrendben állította össze. Kováts végre is kény
szerítve volt anyagával Bécsbe fölrándulni, hol a cs. kir. birodalmi föld
tani intézetben akkor már gazdag anyag volt a monarchia különböző 
helyeiről összehalmozva.

Kováts az 1851-ik évi július 15-én tartott szakgyülésben tett dol
gozatáról jelentést, mire még ugyanazon évben még egyszer fölkereste 
a lelhelyet; dolgozata azonban a magyarhoni földtani társulat mun
kálatainak csak az 185G-ban megjelent I-ső füzetében látott napvilágot.
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27 év lefolyta után csekély személyemben újból egy magyar botanikus 
lép a külföldiek után a magyar phytopalaeontologia terére, kinek a ma
gyar kirák i földtani intézet tisztelt tagjai buzdításaikkal és a vizsgála
tokra átengedett anyaggal lehetővé tevék az évek óta táplált kívánság
nak megvalósítását.

Szabadjon e helyen legmélyebb köszönetemet kifejezni ezen nemes fér
fiaknak, kik hazánk tudományos emelkedésének, jövendő nagysága biztos 
épületének alapját, fáradalmat nem ismerő buzgalommal és hivatással, szó
val és tettel a geológia terén eddig is oly eredmény teljesen vetették meg.

Nagy köszönettel tartozom végül E t t i n g s h a u s e n  báró úrnak is, ki 
dolgozatom revisióját készségesen magára vállalván, a kezdő támogatása 
által a magyar phytopalaeontologiát erősité meg.

A Mecsek-begység dossil flórájának anyagát dr. Hofmann és Böckh 
főgeolog és Róth osztálygeolog uraknak köszönjük. Összesen 36 fajt 
szolgáltatott, melyeknek fentartási állapotja bár hiányos, de a meghatá
rozást lehetővé tette.

Ezen 36 faj 23 rendre esik és pedig legtöbb fajt szolgáltatott a pillan
gósok rendje, úgymint négyet; a Cassia lignitum Ung. és Cassia ambigua 
Ung.-en kivid még két új speciest, a Bbysolobium és a Pterocarpus nemből 
egyet egyet. Ide számíthatjuk mindjárt az Acacia parschlugiana Ung.-t is, 
mely ugyan a Mimoseae rendéhez tartozik, de habitusára nézve ide so
rolható. Mind ezen 5 fajnak szárnyalt levele volt; a legnagyobb levél
kékkel köztük — 36 mm. hosszúak és 1 > mm. szélesek, — a Cassia 
lignitum Ung. birt; a többi mind kislevelü, de a mint analog élő fajaik 
után megítélhető, sűrű koronát kölcsönöztek törzsüknek.

Az új Physolobium, melyet báró Ettingshausen úr tiszteletére 
Physolobium Ettingshauseni-nek nevezek el, a Parschlng mellett Unger ré
széről fölfedezett Physolobium antiquum-hoz hasonlít; de gömbölyded 
rhomboid alakja és 1 mm. hosszú levélnyelecskéje által különbözik ettől; 
a másik új faj pedig a Pterocarpus, mely szintén egy volt hármas levél
nek egyik levélkéje, emlékeztet a Pterocarpus Fischeri Guudin-re, me
lyet Heer a svájczi harmadkori flórában ir le. Csak kár,  hogy a mi 
példányunk állapota olyan , hogy kimerítő leírást meg nem enged; de 
erezete fragmentaris állapotában, valamint alakja is mutatja, hogy az előbb 
említett Pterocarpus Fischeri-tŐl eltér. Dr. Hofmann főgeolog úr után 
Pt. Hofmanni-nak nevezem el.

Négy fajban van még képviselve a Laurus-félék rendje és pedig 
mind a négy Cinnainomuin; köztük —- legalább a rendelkezésemre álló
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anyag szerint ítélve — a leggyakoribb volt a Cinnamomum Scheuchzeri 
Heer. A Cinnamomum polymorphum Al. Braun, melyről Heer azt állítja, 
hogy a harmadkor leggyakoriabb fája volt és a legrégibb miocén kép
letektől kezdve, a legfiatalabbakig Helvetiában és Németországban mint 
domináló erdei fa lépett volna föl, csak egy példányban került kezeim 
közé. Szintén csak kevés példányban vannak képviselve a Cinnamomum 
lanceolatum kiig. és a széleslevelii Cinnamomum Rossmássleri Ung.

Három képviselőt hagyott hátra a Cupuliferae rendje; köztük van 
a nagylevelü , különben igen polymorph Fagus Feroniae Ung., melyet 
Saporta a mi leveles bükkfánk legközelebbi elődjének tekint; a szintén 
igen elterjedett és polymorph, fogasélü Quercus mediterranea Ung. és 
egy új tölgyfaj, melyet felfedezője után Quercus Böckhii-nek nevezek el. 
Bőrnemü levél volt ez, hosszukás-göinbölyded, de nem nagy, szélén apró 
hegyes fogak állanak. Erős középidegéből -10 -50°-nyi szög alatt in
dulnak ki a nem sokkal gyöngébb szélbefutó másodrangú erek; a har
madrangú erezet már finomabb. A fossil tölgyek között legközelebbi ro
konai a Quercns valdensis Heer és a Q. Lonchitis Ung.

Két-két fajt hagyott hátra a Rliamneae és az Ebenaceae rendje. 
Elsőből vagyon a Rhamnus Eridani Ung. és a Zizyphus paradisiaca 
Ung. sp., mely utóbbin egy gomba, a Xylomites Zizyphi Ettingsh. élős- 
ködött. Ez eddig csak a häringi fossil flórából volt ismeretes, hol szin
tén egy Zizyphuslevelen találtatott. Hosszúkás, néhol szögletes nagy 
peritheciumokat képezett azokon.

Az Ebenaceae rendjéből két Diospyros-faj nevezetes, u. m. a Dios- 
pyrus paradisiaca Ettingsh. és a Diospyros palaeogaea Ettingsh. Mind
kettő eddig csak Csehországban a kutschlini csiszpalában találtatott és 
mint ott, a Mecsek-hegység területén is, mindkét faj együtt fordult elő. 
Szép állapotban megmaradt terméseket hagytak reánk; sőt az egyik 
példányon még az exocarpium elszenesedett része is rajta van.

Gyakori fa lehetett még a Santalum salicinum Ettingsh. is, mely
nek levele több példányban került elő ; fájdalom, azonban mind csonkák.

A kétszikűek nagy csoportjából csak egyes töredékekben maradtak 
még fenn a Myrica lignitum Ung. sp., a Planera Ungeri Ettingsh., Po- 
pulus la'ior Al. Braun; Dryandroides hakeaefolia Ung., Myrsine dory- 
phora Ung., Ailanthus Coníucii Ung., mely egy terméstöredékben felis
merhető; Andromeda protogaea Ung., elboritva a Sphaeria interpungens 
Heer apró , de számos peritheciumaival; végre egy új Ficus species. 
A levél bőrnemű állományú lehetett, alakja, mely egészen meg nem ha
tározható, gömbölyded ékalakú lehetett; erezete brachidodrom, az egye
nes, erős középér elvált; a másodrangú erek 55—65°-nyi szögek alatt
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indulnak ki; csak keveset hajlanak meg- és a harmadrangú erekkel me
zőket alkottak, melyek aztán szók szögű hálózattal vannak kitöltve. Ezen 
tájt a hazai tudományok nagy pártfogója, Dr. Haynald Lajos érsek al
tisztéit nevével ruházom föl.

Az egyszikűek csoportjából fiivek és gyékényfélék maradványai ta
láltattak. Így a tertiärföld szilién messzire elterjedett Arundo Gocpperti 
Heer és Typba latissima Al. Braun ; továbbá az eddig csak a sobrussan-i 
palából Csehországban ismeretes Poacites aequalis Ettingsh. és végre 
egy rósz fentartási álla]iota miatt biztossággal meg nem határozható 
Cypertes Custeri Heer-hez leghasonlóbb Cyperites species.

A csupaszmagvuak csoportja is négy faj által van képviselve; köz
tük van két fenyőfa, a Pinus Taedaformis Ung. és a Pinus hepios 
Ung.; egy Gnetacea, az Ephedrites sotzkianus Ung. és végre a harmad
kor földszínén szintén igen elterjedett Glyptostrobus europaeus Brongn. sp.

Ha most ezen , az itt fölsorolt 36 fajnak elterjedését, különösen a 
mennyire az osztrák-magyar monarchiában való elterjedését illeti, ku
tatjuk , akkor azt találjuk , hogy köztük a legtöbb faj, ugyanis 13 a 
radoboji , l  ! a sotzkai, 10 a kutschlini, 9 a häringi és a parschlugi, 
8 a príeseni-i, 7 az erdobényei, 6 a bécsi és sobrussani , 5 a szántói, 
monte prominai és a schichow-völgyi, 4 a thalheimi (Erdélyben), a 
zsilyvölgyi, a dömösi (Visegrád m.) és a swoszowiczei, 3 a prescheni, 
2 a tállyai, a szentkere-zti (Körmöczbánya m.) és a luschitzi, 1 a sza- 
kadati , a hliniki és a kostenblatti flórában is előfordul Legtöbb faj, 
ugyanis 20, a svájczi tertiar-flórában is találtatott.*)

Végre ha ezen tudományos tények alapján megkísértjük a Mecsek- 
hegység volt harmadkorbeli tájképét phantasiánkban visszavarázsolni, 
akkor kel l , hogy visszaidézzük magunknak ezen vidék helyszíni képét 
is, mire a fossil-növénymaradványok szolgáltatják nekünk a szükséges 
támpontokat. Erdők, és pedig sűrű erdők borították e földet, mely ned
vességben bővelkedett. Talaja talán turfás volt; itt-ott nagyobb édesvízi 
tavat is képeztek a vizek, talán folyó vagy folyók is folytak rajta ke
resztül **) De a mint egyrészt a helyek bővelkedtek a vízben , voltak 
egyes területek, melyek egészen a napfény erejének voltak kitéve; ta
lán homokkal borított emelkedések vagy száraz mészsziklák, melyek 
a nap melegét gyorsan fölveszik; ennek következtében a levegőnél ma
gasabb hőfokot is értek e l , azt tovább meg is tartották és igy azon 
növényeknek szolgáltak tanyául, melyeknek utódai még mai nap is a

*) Az itt fölsorolt fajok systematikus leírása a m. kir. földtani intézet évköny
veiben fog megjelenni.

** A többi között fölemlítjük, hogy ott krokodil- és hódfogak is kerültek elő.
10*
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mediterran vidéktől kezdve, Ázsia, Afrika és Amerika pusztáin élnek. 
Nem tropikus tájkép volt, a mint ezt még sokan hiszik, hanem kiváló 
subtropikus, évi 18 20°-nyi C. hőmérséki átlaggal.

A tropikus flórából kevés fa megy át ezen területre; igy Japanba 
és Chinába csak a Myrsineae mennek ebből át és Heer azt mondja, 
hogy a trópusok alatt nincsenek fenyők, bükkök, nyárfák, gyertyánfák 
stb. (F. tért. Helv. p. 327.)

Heer e tekintetben még részletesen szól egynéhány fa éghajlati igényei
ről; igy (1 e. i». 330) a Cinnamomum Camphora L. sp. a déli Japánból, 
mely a Cinnamomum polymorphum Al. Braun analog élő fája még Madeira 
szigetén és az azorokban nagy fává fejlődik; elbírja még Pisa és Florencz 
telét, hol v irít, de termést nem hoz. Már Paduában télen át üveg 
alatt kell tartatnia; Montpellierben, hol védett helyen állott, azl853/4-ki 
télen egészen megfagyott; Isola bella-n Olaszhonban, mely enyhe ég
hajlatáról ismeretes, egy szép kámforra a szabadban állott, de i 856-ban 
—8° R. mellett egészen megfagyott; ugyanott Pallanza helységben egy 
kertben körülbelül 30' magas fa á ll, mely minden télen szalmával lesz 
bekötve, de a fiatal ágak rendesen (—5° R. m.) elfagynak. Minden év
ben v irít, de termést nem hoz. A kámforfa tehát teljes kifejlődésére 
melegebb éghajlatot igényel, mint a minő a provenyei és felső-olaszor
szági. Teljes tenyészésére tehát 18— 19° C. évi hőmérséket igényel 
és északi határa alig terjed túl a 15° C.-nyi isothermán át. Ugyanaz 
áll valószínűleg a déli Japánból való Cinnamomum pedunculatum 
Thb.-re nézve is.

A többször emlitett Glyptostrobus europaeus Brongn. sp. analog élő 
faja a G r. heterophyllus Brongn. sp., mely éjszaki Chinában és Japán
ban körülbelül a 36° éjszaki szélességig honos. Párisban, déli Angliá
ban és Bécs mellett a szabadban áttelel, terméseket is fejleszt, de két
séges, vájjon csirképes magvakat is-e?

Ezen nedves erdők uralkodó fáját valószínűleg a Ciunamomum 
Scheuchzeri Heer is a hozzá igen hasonló Cinnamomum lanceolatum Ung. 
képezték; köztük aztán a többi kettő a C. Rossmässleri Ung. és a 
C. polymorphum A. Braun fordultak elő. Utóbbinak analog élő fája, 
amint már említve volt, a C. Gampliora L. sp. a kámforfa. Japánban a 
fenyves fák kisérője Chusau szigetén és Kinsinben még a C. zeylani- 
cum Blum, a C. Rossmässleri Ung. élő rokona. Gyönyörű látványt nyújt
hatott a Cinnamomum erdő fényes bőrnemü leveleivel, melyen a karak
terisztikus három basalideg oly élesen előáll, és gazdag virágfürtjeivel, 
és valószínű, hogy a mi két fenyőfánk a Pinus Tasdaeformis Ung. és a 
Pinu hepios Ung. azon hatalmas fenyők, melyek megváltoztatták az
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erdő egyhangú képét. Utóbbinak rokona a Pinus mitis Mich, még ma 
él Éj szak-Amerik a tengerpartvidékén 16—20 meter magas példányok
ban és koronája sajátságos látványt nyújthatott, mert több mint 80 
mm. hosszú, de csak 0-9 mm. széles tűlevelei kettenkint voltak párná
tokba egyesítve. A Glyptostrobus europaeus Brongn. sp, egy a boróka- 
fajokra és a Cyprus-fajokra emlékeztető cserje, mai nap csak Chinában 
tartotta föl magát a Glyptostrobus heterophyllus Brongn. alakjában. 
Különben nehézséget okoz a többi fának mind megadni a maga he
lyét ezen erdőben. Alkatórészeit képezték még a Fagus Feroniae Ung., 
mely 75 mm.-nél hosszabb és 57 mm.-nél szélesebb levelekkel díszel
gett és melynek legközelebb álló élő rokona a Fagus ferruginea Ait. 
Éjszakamerikában volna; itt-ott állott egy fügefa; a Myrsine doryphora 
Ung., melynek a brasiliai Myrsine lancifolia Mart.; a két Diospyros- 
faj , melynek rokonai Kelet-Indiában honosak; továbbá az Andromeda 
protogaea Ung.; a folyók partjait a leveleiben szintén rendkívüli mérve
ket öltő Populus latior Al. Braun szegélyezte, mert rokona a Popu- 
lus monilifera Ait. még mai nap a prairia területén az erdők folyóvizei
nek szélein áll. Ily körülmények között az erdő talaján a füvek is na
gyobb mérveket nyertek, a mint ezt a mi példányunk a Poacites aequa- 
lis Ettingsh. is mutatja. Griesebach (Vég. d. Erde. I. 150) mondja, hogy 
nedves erdőinkben a füvek magasabbra nőnek , mert kevesebb világos
ságban részesülnek mint a nyílt réteken növök , hol a levelek növeke
dése a napfény és az elpárolgás következtében gyorsabban mozdittatik 
elő. Athathatlanok lehettek pedig a tavak partjai, hol az Arundo Goep- 
perti Heer és a Typha latissima A. Braun élő rokonaiktól már el nem ért 
méretekben sűrűén állhatták egymás mellett. A mi példányunk különben 
csak 20 mm. széles culmus maradványa, de Heer 34 mm.-nyi vastagot 
is talált a svájczi flórában és hasonlót mondhatunk a Typha latissima 
A. Braun-tól is. Elsőnek mostan élő rokona az Arundo Donax L., egy 
a mediterrán-vidéken igen elterjedett növény, melynek erős culmusát 
p. Fiume környékén a szőlőkben karókúl használják föl; az utóbbinak 
élő analog faja pedig az ázsiai, európai és amerikai posványokban 
elterjedett Typha latifolia L. Ilyen körülmények között a csapadék is 
gyakoribb és gazdagabb volt, mint mai nap nálunk; e tekintetben körül
belül olyan viszonyok lehettek , a mint ezt részletesen értekezésemben 
,.A veget,itio fejlődése Fiume környékén“ előadtam. Litoral- vagy insular- 
jellemü volt az éghajlat. Az eső a tavakban, a posványokban, az erdő 
talajában szaporította a vizet; de a fentebb említett homokos területe
ken és a mészsziklakon vagy talán mészszigeteken., a talaj hőmérséki 
és nedvességi állapotát aránylag véve csak rövid irőre változtatta meg,
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épen annyira, hogy a rajtok tenyésző növények fris virulásnak indul
tak vagy a végképeni kiszáradás ellen védve maradtak. A Zizyphus 
paradisiaca Ettings, élő rokonai még ma a mediterrán-vidék száraz he
lyein fordulnak elő és a Sahara egyik jellemző növényét képezik. Indiá
ban az Acacia különböző fajai az úgynevezett junglebokrokat, cseplye- 
szek nélkül szétszórt cserjék alkotják. Az Ephedra sotzkiana Ung. 
legközelebbi élő rokonai az E. fragilis Desf. és az E. altissima is a me
diterrán-vidék növényei és a budai Sashegyen előforduló E. dista- 
chya is annak száraz déli oldalát választotta ki magának; különben 
a Rákos kitűnő hővezető futóhomokját is megkedvelte.

A Quercus mediterranea Ung. rokona a Q. pseudococcifera Desf. 
is a mediterrán-vidék fája; a karst meg a dalmát szigetek zord szik
láit mai nap sikerrel az Ailanthus glandulosa Desf.-val iparkodik be- 
erdősiteni. (Ailanthus Confucii Ung.) Ide sorolhatjuk még a Planera Un- 
geri Ettingsk. rokonát, a P. Ricbardi-t és a Pterocarya deuticulata 
Web. rokonát a Pterocarya caucasica "C. A. Mey.-t, melyet a mediterrán
vidéktől már valamivel messzebbre esnek. Griesebach (1. e. I. p. 486) 
szerint maga a Kaukázus valószínű hazája a Planera Richardi-nak, mig 
az ott is előforduló Pterocarya caucasica C. A. Mey. a perzsa Ebrus- 
tól látszik származni, mert az erdők, melyek az Ebrustól Taláscbig ter
jednek el, a Parrotia persica-n kiviil még két endemicus faalak által a 
Gleditschia caspica és a Pterocaria caucasica C. A. Mey. által mint ön
álló növénytenyészeti központok vannak jellemezve (Griesebach, 1. 
1. 482.). Annál föltünőbb azon jelenség, melyet különben már Heer ho
zott föl, hogy a harmadkor éghajlati viszonyai csak megközelítőleg ha
tározhatók meg és a jelenlegi éghajlati területek egyaránt nem hozhatók 
párhuzamba, minthogy olyan növények is fordulnak elő a mi területün
kön, melyek a mediterrán-vidéknél melegebb éghajlatot igényelnek, ilye
nek p. o. a Santalum-fajok (a mi fossil-növényiink, a Santalum salici- 
num Ettingsks.) analog élő fajai, a Santalum obtusifolium R. Br. és a 
Santalum Preissianum Mey. Újhollandiában; a Dryandroides hakeae- 
folia Ung. élő rokona a Hakea ceratophylla R. Br., szinte Ujhollandiá- 
ban fordul elő, hol azon fajok egyike, melyek nagy számmal az úgy
nevezett scrub alkotásához járulnak. Ez t. i. a Proteacea- és Erica-alak 
sűrűén egymásba kapaszkodó cserjéiből á ll, melyek közül csak itt-ott 
emelkedik ki egy fa és iiyformán Újholiandiában hatalmas erdőket ki
szorítván, messzire kiterjedő területeket borítanak el.

Hasonlóan utalnak még az eddig említés nélkül maradt fajok, u. 
m. a Physolobium Ettingshauseni u. sp .; Cassia lignitum Ung. és C. ambi- 
gua Ung., melyeknek rokonai a C. chrysotricha Coll. és a C. humiJis
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Coll. a Karolina-szigetekről és az Antillákról, továbbá a Pterocarpus 
Fisch éri Gaudin (Pt. indicus a tropikus Ázsiában), melyekről egyelőre 
többet nem mondhatok.

IRODALOM .

Az átalános s főleg a magyar kristálytani szakirodalom és a 
„Magyarhoni Anglesitek.“

Magyarhoni Anglesitek. Székfoglaló értekezés Dr. Kreimer József Sándortól. (Ért. a 
term. tud. kör. Kiadja a m. t. Ak. VIII. köt. V ili. szám. 1877.)

A szorosan vett kristálymorlologia épet) nem tartozik a mineralogok 
kedves témái közé. Már W e r n e r  Ábrahám Mineralogiájának fordítá
sában mondja B e n k ő  Ferencz*): „Eleitől fogva, ezeknek a ’ Kristálly- 
formáknak Meghatározásokkal igen r e s t ü l  bántanak az írók, a ’ midőn 
azokat tsak az ő kitettzobb óldalokról és szegeleteikrol írták meg, a mel- 
lyeknek pedig oldalakat és szegeleteket megszámlálni bajosabb volt, azo
kat átallyába tsak sokszegüeknek nevezték, a mely név alatt kiki azt 
érthette a mit a k a r t .......... “

Maga a Kristálytan is öszeségében mostoha gyermeke volt a ter
mészettudománynak a legrégibb időktől kezdve. Hogy mily fogalmat 
tápláltak a kristályok felől a középkorban, — mert az ókor legműveltebb 
népei, a görögök e tárgyban a nait szemléletek színvonalán felül alig 
emelkedtek, — legjobban mutatja a hires Paracelsus Theophrastusnak 
(f 1541. Salzburgban), e minden idők legbámulatosabb szédelgőjének 
következő nyilatkozata: „A kristályok és a beryllek, valamint a eitrinek 
is a hócsillagokban születnek. Ezek kettős csillagok, melyek havat és 
fagyot tartalmaznak, a hol tehát egy ilyen csillag van : az igen köny- 
nyen állít, elő egy kristályt

Az okszerű vizsgálatok ideje csak 1670 körül következett el, mi
dőn Bartholin Erasmus először kimondá az akkor fölfedezett izlandi 
mészpát tanulmányozása után a kettős fénytörés tételét. A kristálytan 
rohamos fejlődése, századunkhoz közel esik és csak napjainkban éri el 
azon átalános magaslatot, melyet társtudományai már azelőtt elértek.

*) A köveknek és értzeknek külső megesmértető jegyeikről etc. Kolos’váfatt 1781.


