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MONDANI VALÓK. 

Az „Or v o s - t e v m é s ze t t u d o m á n y i É r t e s í t ő - 1 óvenkint 
8 füzetben jelenik meg és tartalmazni fogja azon értekezéseket és 
előadásokat, melyek a kolozsvári orvos-természettudományi társulat 
és az Erdélyi-Múzeum egylet természettudományi szakosztályának 
szakülésein és népszerű, előadásain időről-időre előadatnak, továb
bá a magyar orvosi és természettudományi szakirodalomban évről-
évre megjelenő önálló dolgozatoknak névjegyzékét és a két társul
lat ügyeire vonatkozó apróbb közleményeket. 

A f ü z e t e k e t c s a k i s a k o l o z s v á r i O r v o s - t e r m é s z e t 
t u d o m á n y i t á r s u l a t n a k , v a g y E r d é l y i - M ú z e u m e g y 
l e t n e k t a g j a i k a p j á k . 

A. kolozsvári Orvos-természettudományi társulat tagja lehet 
— az alapszabályok 4. §-a szerint — minden magyarhoni állani-

- polgár, ki az orvosi vagy természettudományokkal foglalkozik, vagy 
azok iránt érdekkel viseltetik. A tagválasztásról, a tagok jogairól 
és kötelességeiről az alapszabályok következőleg intézkednek: 

Ötödik fejezet. Tagválasztás. , 
5. §. A ki rendes tag akar lenni, ebbeli szándékát vagy maga, vagy vala

mely általa felkért rendes tag a választmánynak bármely időben bejelenti. Az igy 
ajánlottakról a tiszti kar a választmányi gyűlésen jelentést tesz, hol a megválasz
tás szavazattöbbséggel esik meg. Pártoló tagok á választmány valamely tagjánál 
bál-mely időben bejelenthetek, megválasztásuk azonban csak a közgyűlésen és pe
dig a választmány véleményes jelentése alapján történhetik meg. 

Hatodik fejezet. A tagok jogai. 
6. §. A tagok a társulat közgyűlésein és tudományos összejövetelein meg

jelenhetnek, felolvasásokat, értekezéseket tarthatnak. A közgyűlésben szavazhat
nak. A szakgyülésekre és népszerű tudományos felolvasásokra vendégeket beve
zethetnek. 

Hetedik fejezet. A tagok kötelességei. 
7. §. Behatási díj 2 írt. A rendes tag, ha helybeli, a társulat pénztárába 3, 

ha vidéki 2 frtot fizet. A tagdíj az év első negyedében a pénztárnoknál fizetendő. 
Az évi tagdíjnak megfelelő tőkét is lehet letenni; kolozsváriaknak 50 frtot, vidé
kieknek 35 frtot készpénzben. 

8. §. Ki a társulat tagjai közül bármely okból ki akar lépni, ebbeli szán
dékát a társulat tiszti karánál jó eleve be kell jelentenie. 

A tagdíjak S z é k y M i k l ó s gyógyszerész úrhoz, mint a ko
lozsvári Orvos-természettudományi társulat pénztárnokához (Kolozs
vár, Széchényi-tér) intézendők. 

Uj tagok az Értesítő 1876, 1877, 1878-ki folyamának egyes 
füzete példányait egy-egy forintért, az 1879 ós 1880-ki folyamot 
két-két forintért a titkári hivatal útján megszerezhetik. 
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LYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZERŰ ELŐADÁSAIRÓL. 

JI. TEBMÉSZETTUDOMÁN YI SZAK. 

III. kötet. 1 8 8 1 . III. füzet. 

A KOLOZSVÁR] VILÁGÍTÓ GÁZ VEGYI ELEMZÉSE. 

TJr. Fahinyi Rudolf egyet, tanártól. 

A/ l8,9/p0-ik tanévre a vegytanból kitűzött pályakérdés: „a 
ko 1 ozsvá ri v i 1 á g í t ó g á z n a k vogy i e l e m z ése és fóny-
e r ő s s é g é n e k m e g h a t á r o z á s a." B o d S á n d o r és K ö p e I) e-
zső tanárjelöltek által, a vegytani intézet laboratóriumában sikere
sen, megoldatván, ezen dolgozat eredményeit lesz szerencsém a tisz
teit szakülésnek ez alkalommal bemutatni; előbb azonban legyen sza
bad tájékozásul a lógelemzésro és módszereire vonatkozó néhány 
általános megjegyzést előreboosátanom. 

A légnemű anyagok elemzésére vonatkozó eljárások aránylag 
sokkal későbben emeltettek a tökély liasonnemü fokára, mint a szi
lárd és csepfolyó testek minőleges és menynyilegos öszszetétolénok 
kipuhatolását czélzó módszerek. Ennek oka részint abban rejlik, 
hogy a légnemű testeknek a más halmazállapotú anyagokhoz ké
pest aránylag csekély száma, a közfigyelmet csak későbben vonta 
magára, oly időbon, midőn az analytikai módszerek a szilárd és fo
lyó testek meghatározására már fejlődésük bizonyos magaslatán ál
lottak, részint abban, hogy a légnemű anyagok kezelése jóval több 
nehézséggel jár, nagyobb jártasságot és főleg régebben oly készülé
keket és eszközöket igényelt, melyek nehezebben voltak megszerez
hetők és nem minden búvárnak állhattak rendelkezésére. 

A nagy nevű B u n s e n korszakot alkotó dolgozatai után arány
lag egyszerű alakot nyertek e módszerek, és oly készülékek jöttek 

Qrv.-terro.-tod. Értesítő. II. 16 
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alkalmazásba, melyek könynyíí kezelésük mellett, még a szerényebb 
körülmények közt levő laboratóriumok által is megszerezhetők. Egy 
néhány egyik végén beforrasztott, osztályzattal bíró üvegcső (Euxlio-
meter—Absorptiometer) és üvegedény; higanykád és elegendő hi
gany ; az osztályzat fokainak leolvasására szolgáló táveső (katheto-
meter); légsúlymérő és hőmérő; egy kis elektromos telep és induc-
tor; néhány vegyi anyag s kisebb eszköz és kész a berendezés, 
mely egy éjszaknak fekvő, tág, világos és gyors hőmérséki ingado
zásoktól lehetőleg megóvott helyiséget a legtöbb légelemzési czélra 
alkalmas állapotba helyezheti. 

A légnemek elemzésében a minőleges elemzés feladatát igen 
gyorsan oldja meg, ha oly légnemmel van dolga, mely egynemű és 
pedig vagy csupán egy egyszerű testből, vagy egy oly vegyületből 
áll, melynek chemiai sajátságai lehetővé teszik azt, hogy néhány 
egyszerű reactioval ismerhessük fel anyagi természetét; ilyen pél
dául a hydrogén. az oxygén, a szénsav, a szénoxyd, az ammóniák, 
a kénhydrogón stb. 

A gázelegyek öszszetételének fölismerésére azonban minden 
esetben rendszeres eljárás alkalmazása szükségeltetik. Ennek kivitele 
elvben két részre oszlik. Elsőben ismert hatású vegyianyagokat ha
gyunk behatni a gázelegyre, melyből egy bizonyos meghatározott 
térfogatot fogtunk fel osztályozott csőben higany fölött. Ha a kém
lő anyag behatása alatt térfogat kisebbedés következik be, ez egy
részről felvilágosítást nyújt a felől, hogy a gázelegyben csakugyan 
azon légnem foglaltatik, melyre ismert vegyi tulajdonságainál fogva 
az illető reagenssel kémlünk, — például kalihydrattal szénsavra, 
pyrogallussavval oxygónre, — másrészről a bekövetkezett térfogat 
yáltozás egyidejűleg mértékül is szolgál, az illető légnem menynyi-
ségének meghatározásában. 

Midőn valamely gázelegyben egymásután alkalmazásba hozott 
reagensek által felismertük s egyidejűleg belőle el is távolítottuk 
mindazon légnemeket, melyek az adott feltótelek mellett, az alkalma
zásba hozott vegyi reagensek által eltávolíthatók voltak, a hátra
maradó lógnenieket — ha gyúlékonyak — oxygénnel keverjük s el
durrantjuk egy oly csőben, mely beforrasztott végén eleetromos 
szikrák átüttetésére alkalmas.platin huzalakkal vau ellátva. Az el-
durrantás terményei igen sok esetben közvetlenül felvilágosítást 
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nyújtanak azon elemi alkatrészek felől, melyek a gázelegy egyes 
vegyületeit vagy egyszerű testeit alkották, s ha egyszersmind az 
eldurrantás terményeit menynyilegesen is meghatározzuk, — igy a 
képződött vízgőz térfogatát 100°-nál megmérjük, a keletkezett szén
savat káligolyóval elvonjuk stb. — s figyelmünket kiterjesztjük azon 
térfogat változásra is, moly az eldurrantás által előidóztetett, ugy a 
legtöbb esetben azon adatok birtokába eljutottunk, melyeknek alap
ján a gázelegyben jelen volt légnemek minősége s e mellett az 
egyes légnemek menynyisége is megállapítható. 

Azon esetekben, midőn az eldurrantott gázelegyben oly alkat
részek is vannak jelen, melyek nem oxydálhatók a fennforgó kísér
leti körülmények között, szükségessé válik, hogy a gázelegyhez az 
eldurrantás ozóljából hozzávezetett oxygen fel nem használt menynyi-
ségét még meghatározzuk, — a mi legczélszerübben hy drogénnel 
való eldurrantása által érhető el, — hogy ekként isolálhassuk 
az oxygénnel el nem égethető alkatrészt. 

Analóg eljárások alkalmazásával határozhatjuk meg az egyes. 
ónálló, légnemű vegyületek öszszetételét is, mint azt egy példán sza
badjon kifejtenem, mely magának a világító gáznak elemzési mene
tét könynyobben áttekinthetővé fogja tenni. 

J. 

Álljon egy oxygénnel durrléget képező légnemű vegyület szón, 
oxygén, nitrogén és hydrogénbőL Az egyes alkatrészek menynyisé-
gének meghatározására követendő eljárás ekkor a következő leend. 
Eudiometerünkken a teljesen száraz gázból V térfogatot fogunk fel; 
oxygónt vezetünk hozzá, melynek menynyiségét az eudiometer osz
tályzatáról, a kellő számítások eszközlésével meghatározzuk. Most 
eleetromos szikrát üttetünk a huzalokon át. Az eldurrantás után a 
gáz térfogata csekélyebb lett s a dífferentiát az eldurrantás előtti 
és az eldurrantás utáni térfogat között, tehát a eontractiot, melyet 
az oxygénnel kevert gáz az eldurrantás által szenvedett, felje
gyezzük (F<;). 

Ezután meghatározzuk a keletkezett vízgőz térfogati menynyi
ségét ; e czólból az eudiometert körülvéve egy tágasabb üveg cső
vel, alkalmas fürdőbe helyezzük és vízgőz áramban 100° (7-ra he
vítjük. Az oudiometerben egy kis cséppé sürődött víz. a 1000-n hő-

16* 
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mérséknél (a csőbon egy légkörnyomásnál sokkal csekélyebb nyo
más alatt lévén) gőzzé alakúi át. Üjból meghatározva a térfogat 
változást, kevés számítással megkapjuk a térfogat nagyságot . 
melyet a keletkezett vízgőz elfoglal (F]l~"). Eudiometerünket 
erre lehűtve, platina huzalra öntött kalihydrat golyót tolunk a gáz
ba föl és azt benne hagyjuk, inig a keletkezett szénsav teljesen 
felvétetett a golyó által. A most bekövetkező térfogat kissebbedés 
adja az oldurrantásnál nyert szénsav térfogatát (V0{)-). A gázban 
most már nem foglaltatik egyéb, mint az eredetileg jelen volt oxy-
gén és nitrogén és azon oxygón, mely az eldurrantás czéljából be
vitt oxygénből, mint fölösleg viszszamaradt. 

Még egy kísérleti adatot kell tehát nyernünk, hogy a vegyü
let öszszetótelének kiszámításához szükségelt öszszes adatokat meg
szerezzük. 

Es pedig a gázban foglalt nitrogén menynyisógét kell még 
meghatároznunk. E végből tiszta hydrogént vezetünk fölös meny-
nyisógben a gázhoz, meghatározzuk mennyiségét és a gázt újból 
eldurrantjuk. Az eldurrantásnál eltűnik a gázban jelen levő öszszes 
oxygén és két anynyi hydrogén, mert: 

2IL, + 02 == 2HJ) 
vagy térfogatokban kifejezve: 

H 

11 

11 

11 
! 

0 0 
KO II, 0 

Az ez esetben észlelt contractio l/s-& esik tehát az oxygénre, s ezen 
térfogatnak levonásával az eldurrantás ós hydrogén hozzábocsáttatá-
sa előtti térfogatból, nyerjük a gázban jelenlevő nitrogén térfogatát 

Nevezzük a contractiót ezen esetben Vct-nek, a hydrogén be
vezetése után az eldurrantás előtti gáz térfogatot TVnek, az eldur
rantás utánit Ftí-nak, akkor áll: 

Vct = Ve - Vu 
s miután a contractio nagyságának 1/3-& az oxygén rovására esik 
lesz: V Ve, 1 (Ve- Vu), 
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A gáz térfogata a hydrogén bevezetése előtt legyen = Vu 

V, = Vs + F° 
ebből: 

F N — V — Vi] 

helyettesítve: 
Vs = F, - l (Ve - Vu). 

Ezen kísérleti adatok nyomán a gáznak öszszetételót a követ
kező számítással puhatolhatjuk ki. 

A nyert vízgőznek térfogata adja a gázban foglalt hydrogén 
térfogati menynyisőgét, mert a víz képződésénél két térfogat hydro
gén és egy térfogat oxygén ad két térfogat vízgőzt, tehát ugyan-
anynyit, mint a képződéséhez szükséges hydrogén menynyisége volt. 
Ha a hydrogén menynyiségét FH-val jelöljük, akkor áll: 

]AII = yH,0_ 

A kaligolyóval elvont szénsav térfogati menynyiségóből nyer
hető a szén menynyisége, tudva lévén, hogy: 

C + <92 = CO., 

c +\ o o = ! co., 
Az oxygén menynyisége meghatározható a fönnebbi adatokból, 

az első eldurrantásnái észlelt contraotio és a második eldurrantás 
által meghatározott nitrogén menynyisógének tekintetbevételével, 
következő eszmemenet alapján. 

Midőn a gázhoz először oxygént vezettünk s vele eldurrantot
tuk, eltűnt a kísérlethez vett gáz öszszes menynyisége (V), eltűnt 
továbbá a hozzávezetett oxygénből anynyi, a menynyi a jelenlevő 

/ V,l'\ 
hydrogénnek vízképzésre szükséges volt í tehát —— V továbbá a szén
sav képzéséhez szükséges oxygén (azaz a fönnebbi egyenlet nyo
mán l^co», miután az oxygén bizonyos térfogata, a szónsav képzés
nél, vele egyenlő térfogatú szénsavat ád), öszszesen tehát eltűnt: 

T/H.O 
V + I—- + V™> 

az eldurrantás után pedig megjelent a gázból képződött víz (T I V I), 
továbbá a képződött szénsav (Fc°2), végül a gázban jelen volt nit
rogén (F N ) és a gázban eredetileg benn foglalt oxygén ( F ° ) ; ösz
szesen tehát megjelent: 

j/H30 + J/C02 + J/N + V°. 
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Az eltűnt és megjelent gázok térfogatainak difforentiája adja 
az eldnrrantásnál észlelt eontraetio nagyságát (Ve), tehát: 

Vc=*V+ V-~- + V^ - (FIf*° + Fc0* + F N + F°) 

Miután a eontraetio észlelése közhőnél történt, a melynél a 
képződött víz osepfolyó, a fönnebbi egyenletben a V"-° kifejezés 
törlendő lesz, s igy; 

VS.,0 
Vc= V-\- —— + l700* — ^ , :° ' ' — V* - - F° 

öszszevonva: 
T/HaO 

Vc=V+ —= F s - F° s innen 
FH,0 

7 ° = F-H — F * - F« 

Helyettesítsük F s előbb talált értékét, lesz : 

F o = F + ~ ~ „ ( P i _ i [Fe - F«l) - Fc. 
Ekként tehát a gáz öszszes alkatrészeinek menynyisége meg

határozható. 

II. 

A világító gáz kellő tisztítás után, ugy a mint az a fogyasz
tás helyére ér, meghatározható menynyiségben rendszerint a követ
kező alkatrészeket tartalmazza: II — Cfí4 — C„JIi — CJJ.2 — 
C4H8 - CO - CO, - N — 0. 

Ezen légnemek meghatározhatásuk szempontjából, támaszkodva 
vegyi viseletükre, két csoportba oszthatók. 

a) absorbtio utján vegyi reagensekkel eltávolíthatók: C.JI{ — 
COt - 0 - CJl, - C,BS 

b) eldurrantással meghatározhatók: II — CII% — CO — IV 
és külön-külön meghatározhatók a C2Hi — C2/72 — 6'4H6 is. 

Az elemzés menete ez által magától adva van: 
Meghatározandók lesznek először az absorbtio által eltávolít

ható elegyrészek, és pedig a 
C02 kaliumhydrat által, az 
0 égvényes pyrogallussavval, a 
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nehéz szénhydrogének (C2fí2 — C2ff4 — CJJS) együttesen füstölgő 
kénsavval. 

Ez után a viszszamaradt gáz, mely TI — CHi — CO — N 
öszszetételü, még oxygén hozzábocsátása után eldurrantandó s meg
határozandó a keletkező szénsav menynyisége s a oontraotio nagy
sága. Ezen két észlelés és az eldurrantáslioz vett gáz térfogatának 
ismerete, elegendő lenne a II — CHt — CO meghatározására, ha a 
gáz nitrogént nem tartalmazna, miután ez azonban benne foglalta
tik, szükséges még a nitrogén menynyiségót is meghatározni, azon 
eljárás alkalmazásával, mely az első példában ismertetett. 

Hogy kipuhatolhassuk, menynyi a füstölgő kénsavval együtte
sen elvont nehéz szónkönegekben, az egyes vegyületek menynyisége -, 
egy új gázrószletből kellend elvonni ismét a szénsavat és élenyt és 
most a nehéz szénkönegekkel együtt eldurrantani a hátralevő gázt, 
az ez alkalommal nyert szénsav menynyisége, a oontraotio nagysága 
s az eredeti térfogat ismerete elegendő lesz — a mint alább kitü-
nend — az előbb nyert kísérleti adatok egybevetésével a nehéz 
szénköriegek egyes vegyületei menynyisógónek meghatározására is. 

A gáz térfogatok mérésének a következőkben közlött adatai 
mindenütt: 

1ÖÖ0 (1 + at) 
képlet szerint 0° hőmórsékro ós 1 méter nyomásra vannak re-
ducalva, 

V = az eudiometeren leolvasott és az oudiometer oalíbrirozási 
táblájáról köbcentiméterekben kifejezett térfogat, 

P = az uralkodó légnyomás, 
/ = a vízgőz feszólye if°-nál (a gáz az elemzés előtt mindig 

vízgőzzel telittetett). 
m = a higanyoszlop magassága az eudiometerben. 

K í s é r l e t i a d a t o k . 

Az absorbtiokhoz szolgáló esőben felfogatott : 
101-09 téri" 1.) 

Kaligolyó bevezetése után az észlelt télfogatcsökkenés, mely 
az elnyelt szónsav térfogatának megfelel: 
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101-09 — 98-37 = 2-72 
százalékra átszámítva: 

101-9 : 2-72 = 100 : x; x = 5'69 . . . . C0„ — 2-69 ;l.) 
Ezután kalihydrattal égvényesített pyrogallussavval átittatott 

papirgolyó tolatott a gázba az oxygén elnyelésére. Az oxygén tér
fogata : 

98.37 - 97.54 = 0.83 
vagy százalékban: 

101.09 : 0.83 = 100 :x; x = 0.82 
0 = 0.82% . . . 3.) 

Erre a nelréz széiihydrogónek — O.JL, — C3HS — í \ / / s — 
vonattak el eoaks golyóval, mely füstölgő kénsavba lőn áztatva; 
ezeknek menynyisége volt: 

97.54 — 93 32 = 4.22 
vagy százalékra átszámítva: 

101.09 : 4.22 = 100 :x; x = 4.17 
Nehéz szónhydrogének = 4.17% . . . 4.) 

A szénsav, oxygén és a nehéz szónhydrogének öszszes meny
nyisége : 7.68% s így a gáz többi alkatrészeinek menynyisége: 

' 100 - 7.68 = 92 32%. 

A ( ()„ — 0 és a nehéz szénkönegek elvonása után viszsza-
maradt gázból egy eudiometorben felfogatott: 

26-03 tórf. . 5.) 
Éleuy hozzávezetése után az észlelt térfogat: 

58-73 tórf. 
az óleny menynyisége tehát: 

58-73 — 26-03 = 32-70 6.) 
Hogy az eldurrantás az eudiometer veszélyeztetése nélkül esz

közölhető legyen, a durrlég levegővel higíttatott; a levegő hozzá-
bocsátása után volt az észlelt térfogat: 

132-85 
a levegő menynyisége tehát: 

132-85 — 58-73 — 74-12 tórf 7.) 
Most az eudiometer a higanykád fenekére erősített kautsohuk 

tömbre leszoríttatván, eleotromos szikrával megindíttatott a teljes 
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oxydatio ; a gáz lehűlése után a környezőt hőmérsékére, az észlelt 
térfogat volt: 

91-38 
tehát a eontractio : 

132-85 — 91-38 = 41:47 téri'. . . . . 8.) 
a szénsav elvonása után a térfogat: 

80-29 
tehát a. képződött szénsav térfogata: 

91-38 - 80-29 = lí-6»9 . . . . . . 9.) 

Most a gázban jelenlevő nitrogén határuztatoft meg. A szén
sav elvonása után viszszamaradt gázlioz (82-29 térf.) tiszta hydro-
gén bocsáttatott; az észlelt térfogat volt: 

248-82 10.) 
Erre újból eklurrantatott; az eldurrantás után a gáz térfogata: 

184-62 
tehát a eontractio: 

248-82 — 184 62 = 64-20 11.) 
A legény menynyisógének kiszámítását a következőképen esz

közölhetjük: 
a gázhoz 6) szerint bevittünk 

32-70 térf. O-t 
7.) szerint: 

74-12 térf. levegőt; a levegő százalékos öszszetételo : 
0 — 20-9 
N - 79-1 

100 0 
a bebocsátott levegőbon volt tehát oxygén (./:) 

100 : 20-9 = 74 12 : x; x = 1549 
Tehát az oxygén öszszes menynyisóge: 

32-70 + 15 49 = 4819 12.) 
A levegővel bevitt nitrogén (y) menynyisóge pedig: 

1.00 -.79-1 = 74-12 :y; y = 58-63 . . . . 13.) 
A hydrogénnel való oklurrantásnál létrejött eontractio 64-20) 

'/ij-át az oxygén eszközli s innen az oxygén menynyisóge: 
64-90 

- -^ i i ÍL- = 21-40 14.) 
ö 



250 

Az eldurrantáshoz vett gáz a bydrogén hozzábocsátása előtt 
(80-29 —5.)) csak oxygénből és a gázhoz vezetett levegőben fog
lalt nitrogénből (A7), meg a gázban eredetileg benne foglalt nitro
génből (A7,) állt. azaz 

V = 0 -+- N + N, , innen 
0 — F — A7 — A, ; számértékekben 
0 = SÖ'2,9 - 58'6'3 - AT, = ,8/'66' — W, . . 15.) 

A hyrogénnel való eldurrautásuál észlelt eontractioból (64-20 
— 11.,) az oxygén menynyisége 21-40-üok találtatott (14.,)- Ezen 
érték az oxygénre talált 21-66 — A7, (15.,) értékkel egybevetve ad
ja, a gázban, eredetileg foglalt nitrogén (Ar,) menynyiségét: 

21-66 — N, = 21-40 
21-66 = 21-40 +• 2V, 
N. = 21-ge - 21-40 = 0-26 . . 16.) 

A nitrogén menynyiségének ismeretében kiszámíthatjuk a 
/ / — CHi és CO menynyiségeit is a következő elmélkedés alapján. 

Legyen a 2/ menynyisége a gázban . . x 
„ C#4 „ „ • • y 

CO z 
B három gáz által elfoglalt térfogatot jelöljük F-vel, akkor all: 

F = ax + Inj -\~ ez 17.) 
Az oxygénnel való eldurrantásnál nyert szénsav menynyiséget 

jelöljük Vah-xa\: s «,, />,, c,-el az egyes gázok elégésénél külön-
külön kifejtett szénsav menynyiségét, akkor áll: 

FU0» = atx + b,y + c,z . 1 8 . ) 
Az oxygénuel való eldurrantásnál bekövetkezett eontraotiot je

löljük l/co,i!l'-val. melynek előidézésére az x, y és z gázok egyen
ként a2, b2 és o2 értékkel járulnak hozzá, tehát: 

F<=ontr. = a^x ^_ iiy „u c2z 19.) 
Miután igy három ismeretlen a;, y, z mellett három egyenlet

tel rendelkezünk, melyeknek többi faetorai: V, V''(x' és Vco ü'-, kí
sérletileg meglettek határozva, az a, «,, ff,,; b, 6,, &2 ; c, c,, c2 

együtthatók pedig, mint alább ki fog tűnni, szintén ismertek, a há
rom ismeretlen értéke egyenként meghatározható. A három egyen
let megfejtésével az x, y és z ismeretlenek értékeinek kifejezésére 
a következő egyenletekhez jutunk : 
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x =
 (h CJZ}± CA y+(f>ct-oit) -.*••>•••-•• +(b,c-bCl) \™' :l{}} 

(a2bl — al b2) c-\-(ab2—a.,b) c, -\-(atb. — abt) c2 

(a, c1—cl a2) V+{a2c—c2a) KCo"tr + (aci—cat) Va>* 
(a2 bi—a, b2) c-\-{ab2 — a2 b) el-\-'.at b—ab{) v2 

(a., &,—a, b2) V+(ab2—ba2) F°""'r + (a, 6 - i_1_a)_7cu> 
(a26,—- öj 62) c + (a&2—a2b)cL + (a.,?*—a6,)c2 

A 17) szám alatti egyenletben 

V = a x + & «/ -f~ c 2 
a gáz térfogatát az x, y és z gázok térfogatának összege képezvén, 
az a, ú és c együtthatók értéke egyenként = 1-el. 

A másik két egyenletben lóglak «,, bn c, és a2, &4, c2 együtt
hatók kifejezik azon viszonyt, mely szerint az x, y és 0 légnemek a 
szénsav képzésben és a eontraktio előidézésébon részt vesznek. Ezen 
viszony meghatározása és így az együtthatók egyenkénti értéke le
vezethető, a három x, y, z légnem, tehát esetünkben a 11, CHi és 
CO térfogati összetételének, az oxydationál nyilvánuló szénsav fej
lesztési képességüknek és a contraktióra való befolyásuknak ismere-
retéből. Vegyük e czélból egyenként a kérdéses légnemekot szemlé
lés alá: 

1.) 2 téií. / / áll 2 tcrf. 11 gázból. Miután az oxydationál 2 
téri', h egyesül 1 tó rí*, oxygénnel folyó vizzé, nemcsak a 11 2 tér
fogata tűnik el, hanem vele 1 tcrf. oxygén is, tehát a 2 tcrf. II 
által előidézett eontraktio = 2 -f- 1 = 3 

1 tcrf. H által előidézett eontraktio ennek fele, azaz | s így 
az a, értéke = | . 

A 11 élenyülésénól szénsavat nem képezve az a2 = 0 
2.) A CB, 2 térfogata áll 1 térf. C-ből és 4 tcrf. H-ból, 1 

tért. 6', midőn szénsavvá elég, 2 térf. oxygént igényel, a 2 térf. Cím
ben foglalt 4 H pedig vizzé elégésénél felemészt szintén 2 térf. 
oxygént; összesen tehát 2 térf. CH4 elégésénél eltűnik: 

2 térf. CHé + % térf. 0 + 2 térf. 0 = 6 térf. 
az elégésnél pedig képződik 2 térf. C7;/4-ből: 2 térf. 6 0 , + 4 

térf. 11,0, de miután az utóbbi eseppfolyó, gáz alakban csak a 2 
térf. C02 marad vissza; az eltűnt és képződött légnemek térfogata 
közötti differentia tehát: 
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6 — 2 = 4 
azaz 2 térf. Cií4 elégésénél összesen 4 térf. tűnik el, a eontrak-
tio == 4, 1 térf. CH4-re vonatkoztatva tohát a eontraktio = § = 2, 
tehát a &, értéke = 2. 

A 2 térf. C//4 elégésénél, mint fönnebb kitüntetett 2 térf. 
szénsav képződik. 1 térf. Cí/, elégése ennélfogva I = 1 térfogat 
szénsavat ád és így a bi értéke = i . 

8.) 2 tért CO áll 1 térf C-ből és 1 térf. O-ból. 
Midőn 2 térf. CO elég, eltűnik a CO 2 térfogata, eltűnik to

vábbá az 1 térf. C oxydatiojára szónsavvá megkívánt egy térf. 0, 
összesen tehát eltűnik : 

2 térf. CO + 1 térf. 0 = 8 térf. 
Képződik pedig 2 térf. CO elégésénél 2 térf. C0.t; az eltűnt 

és képződött gáztórfogatok közötti differentia 
3 — 2 = 1 

adja a 2 térf. CO elégésénél bekövetkezett contraktiót; 1 térf. CO 
tehát \ contraktiót idéz elő és így a c, értéke = \. 

2 térf. CO elégésénél képződik 2 térfogat szénsav, 1 térf. 0 0 
tehát 1 térf. szénsavat ad, s innen a c2 értéke = 1. 

Az együtthatók értékét ekként megállapítva, behelyeztetjük 
őket a. 18 és 19-ik szám alatt foglalt egyenletekbe, egyszersmind a 
j / j7i-.or.ti'. ÓS pco2 i ieiyéDe j s a z analysisnál használt illetőleg talált 
térfogatok értékeit, tehát: 

V = 26-03 . . . (5.) 
V*Mr- = 41-47 . . . (8.) 
Vw- = 11-09 . . . (9.) helyettesítve 

26.03 = x + y + z +• 0.26 
a 0.26 itt a, 25.08 térfogatban (lásd 16) talált nitrogén (iV,) térfo
gati értéke, tehát a 26.03 térfogatból levonandó, hogy a, hydrogén, 
methan és szénoxyd által elfoglalt valódi térfogatot nyerjük, a há
rom egyenlet e szerint: 

V 25.77 = x - j - y + z . . . 1. 

V<-UU- 41.47 = 3
f f + 2 « + " . . II. 2 2 

j/co, l l 0 9 = + 0 . . . . , III. 

http://j7i-.or.ti'
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Megoldva ezen egyenleteket az x — y — a-re vonatkozólag 
a következő értékeket nyerjük : 

x = 14.68 
y = 9.27 
z = 1.82 

Ugyanezen értékekhoz jutunk el természetesen, ha a 20. 21 
ós 22-ik pont alatt adott egyenletekből határozzuk inog az illető 
helyettesítésekkel, az x, y és r-nek értókét. így leend : 

- 8 / l X 2 5 . 7 T 4 - % X l l . 0 9 _ 77.31-33.27 _ 4 4 . _ 0 4 _ 
a' = " _ % 3 " ~ 3 — 

_ ! V 3 X25.77- 41.47—11.09 77.31—105.1 2 27.81 _ 

- 3 / 2 X25.77+41.47—7 2 X 11.09 77.31—82.94+11.09 
' 2 

' 2 ' 
3 

5.46 
- : . — = 1.82 

Az eldurantott 26.03 térfogatú gázban van tehát: 
Hydrogón 14.68 térfogat 
Mocsárlég 9.27 „ 
Szónoxyd 1.82 „ 
Nitrogén 0.26 „ 

Összesen 26.03 térfogat. 

Megkeresendők ezen négy alkatrész mennyiségét az elemzés 
alá vett világító gáz 100 részében, tekintetbe kell vennünk azt, 
hogy a világító gázból, mielőtt a femiebbi négy alkatrósz meghatá
rozására a 26.03 térfogatot elkülönítettük, már az összesen 7.68% 
térfogatot (2, 3, 4, szerint) tevő szénsavat, oxygónt és nehéz szón-
könegeket eltávolitottuk volt s így a százalékos mennyiségeket nem 
100, hanem 100—7.68 — 92.32-re kell vonatkoztatnunk." 

26.03 : 14.68 = 92.32 : x; x = 52.06 Hydrogón 
26.03 : 9.27 = 92.32 : y; y = 32.88 Moesárlég 
26.03 : 1.82 = 92.32 : z; z = 6.46 Szónoxyd. 
26.03 : 0.26 = 92.32 : v: v = 0.92 Nitrogén 
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Az eddigi eredmények szerint tehát a világító gáz 100 
gat részben tartalmaz: 

52.06 téifogat llydrogént 

tértb-

32.88 
0.46 
4.17 
2.69 
0.92 
0.82 

fí 

n 

n 
77 

Mocsárléget 
Szónoxydot 

Nehézszénkönogeket 
Szénsavat 
Nitrogént 
Oxygént 

Összesen 100.00 térfogat 

Í-J<?> í 

A nehéz szénkönegek közül a világító gázban megmérhető 
mennyiségben az Aotbylén, Butylén és az Acetyléu fordul elő. 
Esetünkben ezeknek összes mennyisége 4.17% ('ásd 4)) . Meghatá
rozható, hogy ezen 4.17%-ban mennyi az egyes szénkönegek meny-
nyisóge. Mindenikök gyúlékony s oxygénnel eldurrantva szénsavvá 
és vizzé ég el. Ha e szénkönegek el lennének választhatók a gáz 
többi gyúlékony alkatrészeitől, akkor az oldurrantáshoz vett térfogat, 
a. képződött szénsav és a contraktio ismeretében, az előbbi esethez 
(H. CR,t CO.) analóg eljárással kiszámíthatnék egyenként mennyi
ségeket; miután azonban gázalakban való elkülönitésük a gáz többi 
gyúlékony alkatrészeitől ki nem vihető, más részről azonban a gáz 
többi gyúlékony alkatrészeinek egyenkénti mennyiségét, az eldurran-
tásuknál beálló contraktio nagyságát ós a képződő szénsav mennyi
ségét már ismerjük, lehetséges lesz a számításban szükséges adatok 
birtokába akként eljutnunk, hogy a világító gáz nehéz szónhydro-
géneit a többi gyúlékony alkatrészekkel együtt elégetjük, s az ezen 
eldurrantásnál nyert értékekből levonásba hozzuk: a világító gáz 
már előbb meghatározott gyúlékony alkatrészeinek, — tehát a hyd-
rogón, methan és szénoxyd • elégésével összefüggő értékeket, a 
különbség adván meg így a. nehéz szénhydrogének rovására cső ül-
durrantási értékeket, tehát a képződött szénsav térfogatát s a con
traktio nagyságát; a harmadik szükséges érték, a nehéz szénhydro
gének térfogata ismert, a mennyiben százalékos mennyiségük 4) 
szerint 4.] 7. 
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A nehéz szénhydrogónek meghatározásánál a következő adatok 
lettek nyerve. 

A világító gáznak egy részletéből a szénsav és oxygén elvo
natván, a szénsav és oxygénment gázból az eldurrantásra szolgáló 
eudiometerben 17.45 térfogat lett felfogva (24). Oxygén hozzáveze
tése után a térfogat volt 87.22, tehát a bevezetett oxygén meny-
nyisége: 

27.22 — 17.45 = 19.77 térfogat . 2 5 ) 
Most tiszta levegő bossáttatott föl, a térfogat 160.87-re emel

kedett, tollát a bebocsátott levegő mennyisége: 
100.87 - 37.22 = 123.05 térfogat 26) 

Az eldurrantás megtörténtével az észlelt térfogat 96.64, tehát 
a eontraktio: 

160.87 — 90.64 = 64.23 térfogat 27) 
Az eldurrantásnál képződött szénsav elvonásával az észlelt tér

fogat volt 87.58, tehát a képződött szénsav mennyisége: 
90.64 - 87.58 — 9.00 térfogat 28). 

Á számitások eszközöli)etése szempontjából reducálmmk kell 
az eldurrantásnál nyert értékeket, valamint a hydrogén, methán és 
szónoxyd meghatározása alkalmával nyert megfelelő értékeket a tér
fogat egységre; ezen reduotiót a következő arányok segítségével 
hajtjuk végié: 

A. // — CHi — CO-ra vonatkozólag (4) 
182.85 (V) : 41.47 (FC t» l t r-)=l(T) : x(Vc°<^-). lásd 8). 

20.08 ( F ) : 11.09 ( F ^ v ) = \(V) : ?/(F('°=) lásd 5) és 9). 

A nehéz szénhydrogénekre és a II CH4 — CO-ra együt
tesen (B) 

100.87 (V) l 64.23 (F l '»" t r-)= 1(F) : x,(F°™h'-) lásd 27). 
17.45 ( F ) : 9.06 ( F c o " ) = 1(F) : y,(FC 0 ' ) lásd 24)és28) 

Az arányok megoldásával nyerjük: 
4-ban /J-ben 

1. a térfogat egységre vonatkoztatott coutraktiot 0.3122 0.8993 
2. „ „ „ szénsav mennyiségét 0.4260 0.5192 
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A nehéz szónbydrogónek által előidézett s a tói-fogat egységre 
redueált eontraktio e szerint: 

Bl—Ai = 0.3993 - 0.3122 = 0.0871. . . 29) 
s a képződött szénsav mennyisége: 

B,-A3 = 0.5192 — 0.4260 = 0.0932 . . 30). 
Szükséges még a harmadik érték, a nehéz szénhydrogőnek 

mennyiségének ismerete, az elemzéshez vett — tehát szénsav és 
oxygónmentes, — s a térfogat egységre redueált gázban. 4) szerint 
a nehéz szénhydrogéuek százalékos mennyisége 4.17: a szónsav ós 
oxygén százalékos mennyiségének összege pedig 2) és 3) szerint 

2.69 + 0.82 = 3.51 
a szónsav ós oxygén mentes gáz mennyisége tehát 100 részben 

100 - 3.51 = " 96J-9 31). 
A nehéz szénhydrogéuek mennyisége, 96.49 szénsav és oxy

gónmentes gázban 4.17 lévén, ezen. gáznak 100 részében 4.32, 
96.49 : 4.17 = 100 : x; x = 4.32 

a térfogat egységben tehát 0.0432 32). 
Ekként a harmadik értéknek is — V = 0.0432 — birtoká

ban, kiszámítható a nehéz szónhydrogének egyes componensoinek. 
azaz az aethylen, butylen és az acetylen mennyisége, a 17) 18) 
ós 19) vagy 20) 21) és 22) alatt tárgyalt egyenletekalapján, mihe-
lyest az a—b—c. al — bl—c, ós a.t—b2—c2 együtthatók értékeit 
megállapítottuk. Az a — b—c együtthatók értéke egyenlő egyenként 
az egységgel; a contraktiora vonatkozó as—bí—c, ós a szénsavra 
vonatkozó a.l—b., c, együtthatók értéke a következő táblázatban 
van összeállítva. Ezen órtékek az aethylen, butylen és acetylen 
egy-egy térfogatára lettek kiszámítva, az illető légnemok térfogat-
szerinti összetételének s az elégésüknél bekövetkező eontraktio ós a 
képződő szónsav térfogati mennyiségének levezetésével, mint az a 
fönnebb kifejtett analóg esetben, a Jí-—CIli—OO megfelelő együtt
hatóinak megállapításánál törtónt. 
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A légnem 
neve 

Összetétele 

Contraktio 

Szénsav 

Aethylen 

1 térfogatban van 
ltérf.C+2térfJZ 

2=a, 

2=a2 

Butylen Acetylen 

1 térfogatban van 1 térfogatban van 
2 tórf.C+4 térf./J 1 térf.O+l tórf.fí 

3=6, %=ct 

i 

4=62 2=e2 

Az illető számértékeknek beigtatásával felállíthatók tehát a 
következő egyenletek : 

0.0432 = x + y + 0 
0.0871 = 2.oc + % + 3/2o 
0.0932 = %x + 4y + 2s 

Vagy pedig helyettesítve az x—y—2-nek a 20) 2 l)jés 22)-ik szám alatt 
adott kifejezéseiben, a megfelelő együtthatók számértékeit, leend 

-2X0.0871-|--!yax0.0932 0.3484-0.2790 
- 1 
0.0688 

2 =0.0344 

0.0432-V,X0.0982 0.0932—0.0864 0.0068 
=0.0034 

— 1 2 2 
• 2 X 0.0432+2 xO.0871—0.0932 - 0.1796+0.1742 

- 1 
=0.1796-0.1742=0.0054. 

• I 

Az x, y és z értékeinek 100-zal való szorozásával nyerjük az 
aethylen, butylen ós acetylen százalékait az oxygén és szónsav
mentes gázban. 

x, = 3.44 
yt = 0.34 
«, = 0.54 

Összesen = 4.32 
Oi-Y.-term.-tad. Értesítő. II. 1 7 
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Szükséges még ezen értékeknek átszámítása az eredeti — te
hát szénsav és oxygén tartalmú — világító gázra. 

100 : 3.44 = 96.49 : x2 ; x2 = 3.32 1 
100 : 0.34 = 96.49 : y2; y, ==0.33 . . j á s d 3 1 ) . 
100 : 0.54 = 96.49 : s2; z2 = 0.52 J 

E szerint az eredeti világito gáz 100 térfogatrészben tar
talmaz : 

3.32 térfogat aethylent 
0.33 „ butylent 
0.52 „ acetylont 

összesen 4.17 térfogat nehéz szénhydrogén. 

Az 1879/80~ik év te lén t e h á t a ko lozsvár i v i l ág í tó 
g á z k ö v e t k e z ő s z á z a 1é k o s ö s sze t é t e l i e I b i r t ; 

Hydrogén . . 
Mocsárlóg . . 
Szónoxyd . . . 
Aethylen . . . 
Butylen . . . 
Aeetylen 
Szénsav . . . , 
Nitrogén . . . 
Oxygen . . . 

Összesen . , 

, 52.06 % 
. 32.88 „ 

6.46 „ 
-í 9>9 

. 0.33 „ 

. 0.52 „ 
, 2.69 „ 
. 0.92 „ 

0.82 „ 
. 100.00 % 

A kolozsvári világító gáz összetétele igen közel megegyező a 
budapesti gáz összetételével, a mint az az alább álló összehasonlí
tásból kitűnik. 
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Alkatrészek 

Hydrogeu 
Mocsárlég 
Szónoxyd 
Nehóz'szénhy drogének 
Szénsav 
Nitrogén 
Oxygén 

i B
ud

ap
es

ti 
gá

z 
18

76
-b

an
*)

 

51.32 
34.68 

5.88 
4,87 
2.34 
0.71 
0.20 

100.00 

K
ol

oz
sv

ár
ig

áz
 

18
79

/ g0
 t

el
én

 

52.06 
32.88 

6.46 
4.17 
2.69 
0.92 
0.82 

100.00 

E feltűnő hasonlóság következtében kérdést intéztem a hely
beli gáztársulat igazgatójához a szén minősége felől, mely a világító 
gáz előállítására használtatik s azon választ nyertem, hogy Kolozs
várt is ugyanazon szén szolgál a világítógáz előállítására., mint Bu
dapesten, a. mivel a nagy fokú hasonlóság a. két gáz összetételében 
természetes magyarázatát találta, 

Meghatároztatott Bod S. és Köpe D. által a kolozsvári vilá
gító gáz fényereje is. A fényerő meghatározása az ismert Buusen-
féle photométorrel eszközöltetett; fényforrásúi az összehasonlításnál 
úgynevezett hatos viasz-gyertya szolgált. Az összehasonlítás külön
böző időben, összesen tízszer történt s eredményei a következő táb
lázatban vannak föltüntetve: 

*) Közlemények a in. klr. egyetem vegytani intézetéből. A budapesti vilá
gító gáz vegyclmezése 1876-ban Dr. Uoivay Lajos tanársegédtől. Előadta Than 
Károly. Budapest, 1880. Magy. tud. akadémia kiadványa. 

17* 
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4 J 
<c 

T< & 
«CD d 

•n ** 

1 
2 
3 
4 
5 

*© 

a> 
1=1 

•CD 
fX| 

11.4 
11.8 
12.2 
11.5 
10.8 

-t̂ > 
<D 
Í_Í ső 

OQ 2 
• r J -CS 

6 
7 
8 
9 

10 

í O 
f-l 
<£> 

'CD 

fe 

12.1 
11.5 
11.6 
12.1 
10.9 

Középórtékben tehát a kolozsvári világitó gáz fényereje a ha
tos viasz-gyertya fényét 11.59-szer múlja felül. Ilyen nagyságú 
fényerő kifejtése mellett a gázóra segélyével megmért gázfogyasztás 
óránként 193.5 liter. A kolozsvári világitó gáz köbméterének ára 
21 kr. lóvén, egy közönséges gázégő óránként tehát 41/lü kr. árú 
gázt fogyaszt. 



261 

A JEGENYEI FÜRDŐ VIZÉNEK VEGYELEMZÉSE. 

Dr. Fabinyi Budolf egyet, tanártól. 

Kolozsvártól 35 kilométernyi távolság La. ti Gyalutól Bánffi-
Hunyadra vezető országút közelében, bükk-erdővel koszorúzott s 
osak keletnek nyílt kies völgy mélyén fekszik a kolozsmonostori 
római katholikus alapítványi uradalomhoz tartozó Jegenyei fürdő. 

E helyről már a múlt század végén, 1789-ben megjelent, 
„Mindenes gyűjteményben" találunk említést. Gyógyerejü forrásai
ban messze vidékek betegei kerestek enyhülést ós csodálták a víz
nek belehelyezett tárgyakra gyakorolt megkövesítő hatását. Áldásos 
óvszert véltek benne rejleni a környék gazdái, mely járványok ide
jén megmenti nyájaikat a pusztulástól. 1806-ban Kolozsvármegye 
főorvosa Nyulas Perenoz beutazván e tájat, jelentést tett a jegenyei 
forrásokról a királyi főkormányszóknek; ezen a főkormányszéki le
véltárban 8473 sz. 1806. alatt meglevő jelentésében említést tesz 
számos betegségről, melyekben a jegenyei fürdővíznek használata 
kedvező eredményt nyújtott; hivatkozik azon tényre is, hogy 1806-ban 
sem fordult elő Jegenye környékén juhmétely, míglen az emez évben Er
délyben általánosan és igen nagy mérvben pusztított. (') vegyi vizsgálat 
alá vetvén a főforrást azt találta, hogy a víznek egy kupája 27 gran 
szilárd alkatrészt tartalmaz, és pedig foglaltatik benne konyhasóból 
1 gran, esudasóból 2 gran, alabástromból 23 gran, szónsav felet
te kevés. 

Valószínű, hogy Nyulas Perenoz jelentése költötte fel Mártonfy 
József akkori erdélyi püspök figyelmét e helyre, a ki 1807-ben el
rendelte, hogy Jegenye idegen vendégek fölvételére alkalmas álla
potba helyeztessék. Úgy látszik azonban, hogy az akkori intézkedé
sek a kezdetlegesség első stádiumát nem lépték át, sőt a későbben 
kincstári kezelés alá került fürdőhely egészen feledésnek indult, 
majd magánkézre ment át, ós csak a 70-es évek elején vásárolta
tott vissza az alapítványi uradalom által. Az uradalom igazgató ta-
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náesa 1877 óta erélyes kézzel íogott a fürdő emeléséhez; évről-évre 
nagyobb beruházásokat eszközöl és így remélhető, hogy azt rövid 
időn az üdülést kereső közönség igényeihez mért állapotba he-
lyezendi. 

Jegenye geológiai viszonyait illetőleg l)r. Koeh Antal egyet. 
tanár úr szives volt a következő adatokat rendelkezésemre bo
csátani. 

A jegenye i fürdő k ö r n y é k e földtani v i szonya inak 
v á z l a t a . 

A fürdő az u. n. jegenyei patak forrásainál, közép eocan ré
tegek által alkotott hegyektől környezve, a völgy katlanszerü mélye
désében fekszik. A. fürdő felett nyugotnak emelkedő Omlás hegynek 
földtani összetétele a következő: 

1-ször, a hegyek terjedelmes laposán sárgásszürke durva mész
kőnek táblás rétegei vannak felületen, mely kőzet az Oláh-Nádas
felé eső hegynyergen kőbányákban fejtetik s helyben építőkőnek és 
útkészítósre alkálin aztatik. Ez azon mészkő, melyet én a l s ó dur
v a m é s z n e k nevezek, mert mélyebb színtájt foglal el, mint a Ko
lozsvár vidéki felső durvamészkő, melyet itten használnak építő- és 
műkőnek. Ezen mészkő osztrigákon kívül gyéren egyéb csigák és 
kagylók köbeiéit is tartalmazza, s minden esetre jó vízgyűjtő gya
nánt szerepel az egész vidéken, mivel széles területen a csapadék
vizek legnagyobb részét elnyeli. Ez alatt következik 

2-szor, kékesszürke porhanyó tályag és agyagmárga, helyen
ként osztriga héjakkal, egyebekben meddő. Tetemes agyagtartalma 
miatt ezen réteg vízáthatlan, úgy hogy a felette elterülő alsó dur
vamészben összegyűlő víz ezen tályagnak hátán lefolyik, s ezen vi
déknek számos helyein a rétegek lejtő oldalán rétegforrások fakadnak. 
Hihető, hogy a jegenyei forrás egy része szintén ily úton és módon 
keletkezik, annál is inkább, mivel a leirt rétegeknek dűlése néhány 
fok alatt EK-nek tart, tehát a hegylapossal épen le a fürdőnek. 

Ezen vagy 10 méter vastag ostroa-tályag alatt jő 
3-szor, sárgaszürke, többé-kevésbé porhanyó, néha gumós már

ga vagy 4—5 méter vastagságban, telve sokféle kagyló és csiga 
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köbeiéivel, köztük óriási ostrigákkal, rostellariával stb. s lefelé alá
rendelt nummulítekkel is; és 

4-szer, rrammulit rétegek 4—5 méter vastagságban, különö
sen szépen föltárva az Omlás-hegy meredek, vízmosásos oldalán. A 
nummulitkőzet conglomeráthoz hasonlít a nagy Nummulites perfo-
rata, d'Orb., és a lencsealakú Numm. Lucasana Defr. sürü tömegé
től, melyek márgás kötőszer által vannak lazán összeragasztva, de 
igen könnyen szétmálván, millió számra elszórva fedik a lejtőt. 
Ezen réteg alatt 

5-ször, újra kékszürke és vöröstarka márga és agyag követ
kezik, beléjük települt g y p s z-r é t eg é k k e l , melyek azonban a 
fürdő közvetlen közelében nem jutnak a felületre, de igen is nagy 
mennyiségben keletre a gyerővásárhelyi és a Jegenye falu felett 
emelkedő hegyoldalokon, hol hófehér rétegei messze feltűnnek. A 
fürdőnél ezen rétegek valószínűleg a völgy talpa alatt vannak s úgy 
látszik, hogy a jegenyei fürdő főforrása alulról fakadva ezen gypsz-
rétegeken keresztül foly és azokat lassan-lassan kilúgozza. Bizonyo
sat arra nézve, hogy a főforrás egyszerű rétogforrás-e, vagy tán 
hasadók-forrás, nem mondhatok, nem lévén alkalmam, azt közelebb
ről megvizsgálni. 

Kolozsvár, 1881. augusztus 12. 
Dr. K o c h A n t a l , 

az ásv. ós földtan ny. r. tanára. 

A völgy délnyugoti részén fakadó s a három, összesen 100 
köbméter víztartalmú tűkörfűrdő táplálására szolgáló főforrás, oly 
nagy mennyiségű vizet ád, hogy az az igazgatótanács által tervbe 
vett hideg vízgyógyintézet ellátására is bőven elegendő. Ezen for
rásvíz vegyi elemzésére az uradalmi igazgatótanács által íölszólíttat-
ván, 1879 őszén kezdtem meg a vizsgálatot s azt a következő év 
tavaszán befejeztem ; a meghatározásoknak egy részét Bod Sándor 
tanárjelölt végezte folytonos felügyeletem mellett. 

Mindazon alkatrészek, melyeknek mennyisége még 2000 gramm 
vízből meghatározható volt, fölvétettek a mennyileges meghatározás 
keretébe. A minőleges elemzés ismert eljárásaival a positiv alkatré
szek közül Galeium, Magnesium, Nátrium, Kálium, Lithium, Fer-
rum (nyomok); — a negativekből Kénsav, Szénsav, Chlor és Kova
sav találtattak a vizben. 
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Az egyes mennyilegos meghatározások a következő eredmó' 
nyéket adták: 

Összes szilárd részek. 

501.76 gramm víz bepárolva utóbb 180°f-nál szárítva 
adott 1.2102 gramm szilárd részt, "ez megfelel 1000 gr. 

A) Positiv alkatrészek. 

1. Calcium. 

a) Ö s s z e s C a l c i u m . 

a) 501.48 gr. vízből nyeretett CaO 
= 0.4457 gr.; ennek megfelel Ca 
= 0.3180 gr., tehát 1000 gr. víznek 
= 0.6887 gr. 

b) Másodszori meghatározásnál lön 
nyerve 0.6821 gr. 

A két meghatározás középértéke 

/?) K e t t e d s z é n s a v a s só a l a k j a ' 
b a n j e l e n 1 é vő C a l c i u m 

501.84 gr. víz huzamos főzésénél, 
az elpárolgó víz pótlásával levált mész 
mint CaO = 0.0452 gr. E szerint tar
talmaz 1000 gr. víz kettőd szénsavas 
só alak|ában 

•/) K ö z ö n y ö s sók a 1 a k j á b a n 
j e l e n l é v ő C a l c i u m . 

A (i) alatti vízben oldva, maradt mész, 
mint CaO meghatározva adott = 0.27255 
gr. .1000 gr. víz tartalmaz ennélfogva 
közönyös sók alakjában 

0.0901 gr. Ca 

0.5481 gr. Ca. 

1C0Ü gr. 
víz tartal

maz 

1 4120 

. 

0.6829 



m 

A /?) ós y) alatt külön-külön talált 
Ca összesen 

Az «) alatt közvetlenül együttesen 
talált Ca 

0.6382 gr. 

0,6329 gr. 

2. Magnesium. 

a) Ö s s z e s M a g n e s i u m . 

501.84 gr. vízből a Caleium lecsapása 
után nyeretett a szokott módon Mg2 P2 

0, = 0.1026 gr., ennek megfelel Mg 
=0.02218 gr., tehát 1000 gr. vízben 
van Mg . . . • 

[>) K e t t e d s z é n s a v a s só a 1 a k j á-
b a n j e l e n l e v ő M a g n e s i u m. 

250.92 gr. víz — kezelve mint 1. fi) — 
a Caleium leválasztása után adott Mg2 

P2 0, = 0.0007 gr.-ot; ennek megfelel 
Mg =0.00015 gr.; tehát 1000 gr. víz
ben a ketted szénsavas magnesiumban 
van Mg 

y) K ö z ö n y ö s sók a 1 a k j á b a n j e-
l e n l e v ő M a g n e s ium. 

A fönnebbi 2. /?) alatt nyert vál-
mányról leszűrt vízben találtatott a Cal
eium kiesapása után Mg., P2 07—0.0506 
gr.; ennek megfelel Mg = 0.01094 gr.: 
tehát 1000 gr. vízben közönyös sók 
alakjában a Mg mennyisége . . . 

A fi) és y) alatt külön-külön talált 
Mg együtt véve 

Az «) alatt közvetlenül együttesen 
talált Mg . . . . . . . . . . 

0.0006 gr. 

0.0436 gr. 

0.0442 gr. 

0.0444 gr. 



- 266 

3. Nátrium. 

2000 gr. vízből lön nyerve Na 
Cl, KCILi Cl összesen 0.1010 gramm. 
Tehát 1000 gr. vízben van ezen sókból 

Levonandó ezen összegből a 4. alatt 
2000 gr. vízből nyert Ki l fele, tehát 
0.0108 gr.; továbbá az 5. alatt szinten 
2000 gr. vízből nyert Li Cí-nak fele, 
azaz 0.0139 gr.; összesen tehát levo
násba hozandó 

Az 1000 gr. vízből származó Na Cl 
mennyisége tehát 

Ebben van Na = 0.0102 . . . . 

4, Kálium. 

2000 gr. víz adott iT2Pí'Z f )=0.0710 
gr.-ot, minek megfelel KCl = 0.0216 
gr.; ebben van K = 0.01132 gr., tehát 
1000 gr. vízbon van Kálium . . . 

Lithium, 

Ugyancsak 2000 gr. vízből lön Li3 

P0i = 0.0253 gr.; ennek megfelel 
Lithiumchlorid = 0.0278 gr.; és Lithi
um = 0 . 0 0 4 5 8 gr. 1000 gr. víz tar
talmaz e szerint Li . . . . . . 

B) Negatív alkatrészek-
6. Kénsav. 

250.92 gr. vízből Jön nyerve Ba 
SÖ4 = 0.9001 gr.; ennek megfelel S0k 

=-0.37085 gr.; tehát 1000 gr. víz tar
talmaz ÓU = 1.4780 gr.; ebben van 
6 ' = 0.4927 gr. és O = OÁ íb'ó gr. 

1000 gr. 
vízben van 

0.0505 gr. 

0.0247 gr. 

0.0258 gr. 
0.0102 

0.0057 

0.0023 

5=0.4927 gr. 
O4=0.9853 gr. Vi .47 80 
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7 tízénsav. 

a) ü s s z e s S z ó n s a v. 

300 gr. víz a forrásnál ammoniakos 
ohlorbaryum oldattal kezelve, utóbb a 
Geissler-íéle készülékben 0.0762 gr. 
súlyveszteséget mutatott; ezen súlyvesz
teségnek megfelel 1000 gr. vízre szá
mítva ( Cy=0.2541 gr. és 0=0.06927 
gr. 0.06927 gr. szénnek a szénsavsók 
képzésére megfelel 0 = 0.27708 gr. . 

/J) A k o 11 e (1 s z é n s a v a s e a 1 e i n m 
k é p z é s é r e s z ü k s é g e l t Szó n s a v. 

Az J. /?) alatt leváló 0.0901 gr. Oal-
cium igényel közönyös szénsavas só 
képzésére 0.1852 gr. < 0,,-at; ketted 
szénsavas sóra = 0,2740 gr. C().A JL, 
C03-at. A ketted szénsavas sóban levő 
félig kötött szénsav tehát 0.1396 gr. 
mint H,, CO,ó, avagy CO,-nek számítva 

y) A k e t t é d s z é n s a v a s m a g n e-
s i u m k é p z é s ó r e s z ii k s é g e s 

S z éns a v. 

A 2. (!) alatt említett 0.0006 gr. 
Magnesium átalakítására közönyös szón
savas sóvá kell COá = 0.0015 gr. ket
ted szénsavas sóra pedig = 0.0031 gr. 
COa / / , CÖS. A félig kötött szónsav 
tehát 0.0016 gr. mint 11, COit. avagy 
CO\,-nak számítva . . . . . . . 

A ;i) és y) alatt számított félig kö
tött szénsav mennyisége 1000 gr. víz
ben tehát mint C02 

1O0Ü gr. 
vízticn van 

r=0 .0693 gr. 
O8=0.2771 gr. V).3464 

0.0991 gr. 

0.0011 gr. 

0.1002 gr. 
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8. Ghlor. 

250.92 gr. vízből nyeretett Ag Cl 
=0.0150 gr.; ennek megfelel 0=0.0051 
gr.; tehát 1000 gr. vízbon van Cl 

9. Kovasav. 

100.37 gr. vízből előállíttatott tiszta 
SiO, — 0.0043 gr.; ennek megfelel 
Silicium = 0.00201 gr.; 1000 gr. víz
ben van o szerint Si . . . . . . 

Kovasavhydrat képezésóre megfelel 
ezen Silioiumnak 0 

Kovasavhydrat képezésóre megfelel 
ezen Silioiumnak H . . . . . . 

Si = 

0,= 

II, = 

= 0.0200 gr. 

= 0.0343 „ 

= 0.0014 „ 

1000 gr. 
vízben van 

0.0203 

,0.0557 

A m e g h a t á r o z o t t a lka t részek egyenér t éke i . 

Positiv alkatrészek egyenértékek Nogativ alkatrészek egyenértékek 
Calcium 
Magnesium 
Nátrium . 
Kálium 
Lithium . 

Összesen 

0.031645 
0.003700 
0.000443 
0.000146 
0.000329 

Kén . . . . 0.030793 
Szén . , . 0.011550 
Ghlor . . ._ 0.000572 

Összesen . 0.042915 

0.036268 
Levonva a nogativ alkatrészek egyenértékeinek összegéből 0.042915-ből 
a positivok összegét . . . 0.036263-at 

A szabad és félig kötött szén egyenértéke leend 0.006652 
0.006652 szénegyenérték megfelel 0.1463 gr. vízment szénsavnak, 
mely mint szabad és részben félig kötött CO, van jelen 1000 gr. 
vízben. Miután pedig 7. fi) és y) szerint 1000 gr. vízben a félig 
kötött C02 mennyisége 0.1002 gr. ezen összeg levonásával a fön-
nebbiből (0.1463—0.1002) a szabad C02 mennyisége 1000 gramm 
vízben 0.0461 gr. vagy 23.39 köbcentiméter 0°C. és 760 mm. nyo
másnál. 
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100.00 

A tűzálló alkatrészek mennyisége 1000 gr. vízben és 
egyenértékeik százalékai. 

1000. gr. vízben 
van gramm 

0.6329 
0.0444 
0.0102 
0.0057 
0.0023 
nyomok 

,.. jKén 0.4927 AkensavsokbanXOxygén 0 9 8 5 3 

. , „ . /Szón 0.0294 
A szensavRokban|0xygén 0 m 6 
Ohlor 0.0203 
. , , /Silicium 0.0200 
A kovasavban \0xjgén 0 .0229 

A tűzálló alkatrészek összege 2.3837 

Alkatrész. 

Caleium 
Magnesium 
Nátrium 
Kálium 
Lithium 
Vas 

Egyenérték 
százalék. 
87.27 
10.20 
1.22 
0.40 
0.91 

84.91 

13.51 
1.58 ' 

3.88 

100.00 

E l l e n ő r z é s . 

a) A közvetlenül talált tűzálló alkatrészek összege 2.4120. 
/?) A fennebbi összeállításban foglalt alkatrészek, kénsavsókká 

átszámítva, a vízment kovasav hozzáadásával, nyomnak = 2.4789 
grammot. 

A közvetlenül talált tűzálló alkatrészek tényleg átalakítva kén
savas sókká nyomnak = 2.4630 grammot. 

A jegenyei forrásvíz alkatrészei sókká ösözeállitva. 

Alkatrész 1000 gr. vízben van 
Ketted szénsavas Caleium (Ca K2 C08) 0.3649 gramm 

„ „ Magnesium 
Szénsavas Nátrium 

„ Lithium 
Kénsavas Caleium 

„ Magnesium 
Chlornatrium 

(Mg H2 C03) 
( Na3 C03) 
( Lit C0H) 
( Ca SOt) 
( Mg S04) 
( Na Cl) 

0.0037 
0.0007 
0.0122 
1.8455 
0.2191 
0.0251 
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Alkatrész 1000 gr. vízben vari 
Ohlorkalium ( KCl) 0.0108 gramm 
Vas . . . nyomokban 
Kovasavhydrat (#2Sí'Oa) 0.0557 „ 

A feloldott részek összege 2.5377 gramm 
A kovasav liydratvízének (0.0128) és a 

félig kötött szénsavhydratnak (0.1412). 
összesen 0.1540 levonásával 

A tűzálló alkatrészek összege . 2.3837 
Szabad szónsav (C')2) 0.04(31 gr.; avagy 1000 gr. vízben 

23.39 köbcentiméter 0°-nál és 760 mm. légnyomásnál. 
A forrásvíz hőmérséke 11.3° Celsius. 
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A SZÉKELYFÖLDI PETROLEUMELOFORDULASRÓL. 

Dr. Hurbich Ferencz 
cs. kii-, bányatanácsos és egyet. m. tanártól. 

A, petroleumipamak gyors emelkedése minden országban, hot 
földiolajnak nyomai mutatkoztak, azon területeknek, melyeken az a 
felületre kilép, megvizsgálására vagy kizsákmányolására indító okul 
szolgált. Különösen a bennünket közelebbről érdeklő kárpáti orszá
gok, úgymint Galiezia mindenekelőtt és Bukovina, aztán Moldva- és 
Oláhország, részben Magyarország is, voltak régebben ós most is azok, 
melyekben a. petróleum nyerése lázas tevékenységgel folyt. Csupán 
Erdély, melynek keleti része a Kárpátok hegylánezának 280 kilo
méter hoszszú vonulata által határoltatik, nem foglalkozott eddig
elé ezen oly közel fekvő kérdéssel. 

Hiszen ismeretes, hogy a Kárpátok hegylánezának lefutásával 
párhuzamosan, annak északi és keleti lejtőin Galicziában és a Bu
kovinában petroleumíorrásoknak szakadatlan vonulata nyúliir el; is
meretes továbbá, hogy ezen vonulat a Bukovinából Moldvaország
ba átlép és ottan, országrészünknek közvetlen szomszédságában, 
több helyen kibányásztatik. 

Már száz évvel ezelőtt leirta Eiehtei még mai nap is becses 
munkájában1) az ojtozi szorosban Soósmezó mellett előforduló pe
tróleumot, és későbbi munkákban is többször föl van említve ezen elő
fordulás. Én a Székelyföldről irt munkámbanr) (172 — 182 lapon) a soós-
mezői, valamint a Moldvában Chersa melletti petróleum előfordulást 
részletesebben leírtam és a 177. lapon határozottan hangsúlyoztam: 
„csodálatos, hogy az általán lendületet nyert kőolajipar daczára Er
dély ezen pontján — hol pedig a kőolaj a legnagyobb valószínűség 
szerint meglehetős menynyiségben lesz jelen — semmi komoly és 
észszerű kísérlet nem tétetett a kőolajtermelésre." 

r) Beitvag zur Mineralgeschiclite von Siebenbürgen. Nürnberg 1780,1. Thci! 
p. 134—135 és p. 146. 

2) A Székelyföld földtani és őslénytani leírása. 1 földtani térképpel és 32 
kőnyomata táblával. Budapest 1878. 
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Paul és Tietze földtani dolgozatai Galiczia és a Bukovina 
Kárpátjai felett a legújabb időben ismereteinket azokról anynyira 
nevelték, hogy az oly sokáig kétségesnek maradt földtani viszonyo
kat tudományos alapon helyesen fölfogni lehetségessé van téve. De 
Erdély keleti Kárpátjaiban is lépést tartottak vizsgálataink, miáltal 
a Kárpátok geológiájának tudományos vívmányait gyakorlatilag is 
értékesíteni képesek vagyunk. De a Kárpátgeologiának előrehala
dott tanulmányozása által a petróleum geológiája is jelentékeny ha
ladásokat tett, ugy hogy nem szorulunk már az empyriára, miután 
azon kőzetszintájak és ezeknek hegyszerkezeti viszonyai, melyek a 
Kárpátok hatalmas rótegszorozatán belül a kőolajt tartalmazzák, mai 
nap pontosan ismeretesek már. 

A geológiai buvárlások folytán, melyeket az 1870 — 74 években 
a m. kir. kormány megbízásában a keleterdélyi Kárpátokban végez
tem, megismerkedtem azoknak földtani öszszetételével és szerkeze
tével. De azok egyik és pedig az ojtozi szorostól délre fekvő részé
nek nem jutott már a megkívántató beható vizsgálatból, mivel it
ten nagy akadályokba ütköztem és pedig azon területnek nehéz 
hozzáférhetősége miatt, mely a kárpáti vízválasztón túl, az Oláhor
szág felé eső keleti lejtőkön fekszik, nagyobbrészt őserdők által van 
borítva, egészen lakatlan és járhatlan, ugy hogy a földtani vizsgá
latok csak igen fáradságosan és lassan haladhattak ós végre a ma
gas minisztérium által végkép beszüntetve lettek, xlnnál nagyobb 
örömmel kaptam az alkalmon, mely Cseh Lajos osztálytanácsos úr 
indítására és közbejárására, Gelencze községének fölszólítása által 
nyílt, hogy t. i. tekintsem meg határának kőolaj előfordulását, moly 
épen azon kevésbé ismeretes területbe esik. Kezdi-Vásárhelyen át 
utaztam Gelenczére és innen a gelenczei völgyben fölfelé, a Musat 
és Lakocz havasok közt átléptem, a Kárpátok vízválasztóját, hogy 
túlnan rajta a Futna folyó völgyébe érjek, mely Erdély ós Oláhor
szág között a határt jelöli. 

Áz ezen vidéki Kárpátok nyugoti lejtőinek geológiai viszonyai 
már előbbi évekből ismeretesek voltak előttem és le is irtam őket 
a Székelyföldről irt munkámban, itten ugyanis sárga homokkövek 
(u. n. mogyorósi homokkő) foglalják el a Háromszék kárpáti nyúl
ványainak legkülső nyugoti szegélyét, melyek a eocán sorba szá-



- 273 -

míttatnak ós Paul meg Tietze szerint1) az északi Kárpátok Cserna-
hora- és Magura-homokköveivel (nálunk úzi homokkő) fekszenek, 
melyek egyenértékűek keleti Galiczia .Tamna- és a sziléziai Kárpátok 
Godula-homokköveivel. Ezen hatalmas homokkőrétegösszlet a kö
zép- s talán a felső kréta systémát is képviseli. 

A legidősebb képződmények, melyek a mélyebb völgybevágá
sokban bukannak elő, oly homokkövek, melyek az előbbiekétől egé
szen elütő, sajátságos és jellemző typussal birnak s különösen az 
úgynevezett hyeroglyphák előfordulásáról nevezetesek. Ezen homok
kő a Székelyföldön az egész Kárpátgeologiára nézve főfoutosságot 
nyert, a menynyiben épen itten sikerült jellemző fejlábú puhány-
maradványokat lelni benne, melyekből kitűnt, hogy ezen homokkő
rétegösszlet az alsó Krétába, vagyis a neoeom emeletbe tartozik, 
s a melyen belül a galicziai és bukovinai Kárpátok kőolajtartalmú 
Ropianka-rétegoi is előfordulnak. 

Az itten tekintetbe vett terület Kárpátjainak keleti lejtőin 
ugyanezen képződmények ismétlődnek, csakis azon különbséggel, 
hogy az eoean vagy oligocán üledékek monilith- és halpala által 
vannak helyettesítve, melyek a, galicziai Kárpátokéval tökéletesen 
megegyeznek. 

Az itteni Kárpátok nyugoti lejtőin föllépő öszszes rétegeknek 
dülése nyugoti vagy délnyugotí, ugyanilyen a keleti lejtőkön kilépő 
rétegeké is, a rétegszerkezet ennélfogva egydülésü (monoclin); azon
ban csak látszólag az. Ha ugyanis a tteleneze völgyéből elértük a 
Kárpátok vízválasztóját, egyszerre meredek hegyszegély előtt állunk, 
mely a Kárpátok hegylánczának keleti lejtőit határolja; ezen mere
dek liegyszegely ivalakúan fut el, s ennek keleti lejtőjének egész 
felülete Putna feje név alatt ismeretes. Ha ezen meredek hegy
szegély lejtőjének rétegszerkezetét vizsgáljuk, reá jövünk, hogy it
ten ferdén álló ellenhajlással (Anticlinale) van dolgunk, mert vala
mint a hyeroglyphatartalmú, ugy a vastag ponkos úzdi homokkőré
tegek is az ifjabb menilith- és halpalák fedüjében jelennek meg, s 
mindanynyi nyugatnak döl, ugy hogy e szerint az anticlinale ferde 
hajlása nyugotnak van irányozva. 

Az ívalakban lefutó meredek hegyszegélylyel párhuzamosan azon-

») Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 1879. XXIX, k. 203 I. 
Ov, tsr.rm tud. Értesítő, II, •*-'" 
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ban egy szakadási vonal is fut, mely az antiolinalét metszi, és ezen 
szakadási vonalban jelennek meg a petroleumforrások, melyek itt is, 
mint a bukovinai és galieziai Kárpátokban, a hyeoroglyptartalmu 
Bopianka-rótegekből fakadnak. 

Ezen területen rövid ideig való tartózkodásom részletes kuta
tást nem engedett; ón tehát tekintettel az általam ismert kárpáti 
olajelőfordulásokra csakis általános vonásokban vázolhatom annak 
geológiai viszonyait. 

Mai napság tudjuk, hogy a kárpáti kőolaj előfordulása ezen 
hegylánca északi és keleti lejtőin valamint földtanilag, ugy térbeli-
leg is elkülönült három övhöz van kötve, ós pedig: 

1-ör a neogón sornak sótartalmú agyagképződmónyeihez; 2-or 
az eoeán vagy az oligoeán sornak menilith- és halpaláihoz, és végre 
3-or a kréta systémának hyeroglyphtartalmú Eopianka-rétegeihez, mely 
utóbbiakban egyúttal a legtisztább kőolaj fordul elő. 

Már előbb említettem, hogy a Kárpátok vonulásával párhuza
mosan, azoknak északi és keleti lejtőin Galieziában, Bukovinában ós 
Moldovában a kőolaj előfordulásoknak egy szakadatlan sora húzódik 
végig. Keleti Erdélynek sajátságos határoltsága, melynek országos 
határa nem esik öszsze a vízválasztóval vagyis a Kárpátok hegylán-
ozának tengelyével, hanem ezen túl keletnek benyúlik, magával hoz
za, hogy részben azon képződmények is beleesnek országrészünké, 
melyek kőolajat visznek, s különösen azok az idősebb vagyis a Eo-
pianka-rétegek. 

Ezek a Kárpátoknak északról délnek való fordulásánál belép
nek Bukovinába ós ennek dólnyugoti részében húzódnak el, s innen 
a benyúló szöglet miatt, melyet Eománia határa Bukovina ós Er
dély közt képez, azok átlépnek Eomániába. Erdélynek kelet felé be
nyúló határa és a Kárpátok vonulatának ószakdéli irányból a kelet-
nyugotiba átcsapása által a kőolajtartalmú képződmények Erdély 
területére lépnek. 

Egészen kizárvák innen azok a kőolajforrások, melyek a neo
gón sótartalmú agyagképződmények övében fakadnak, mivel ezek 
már országunk határán túl romániai területen fekszenek; de a me
nilith és halpala kőolajtartalmú képződményei már Erdély területén 
is találhatók és pedig Sóosmezőnél az ojtozi szorosban, miként ki
mutattam . 
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Geleneze községe határának bejárása által azt is megáilapít-
hatám, hogy a. Kárpátok keleti lejtőjén, a két kiváló magassági pont, 
t. i. a Musat ós a Lakooz közt, a Putna folyó forrásvidékén föl
lépnek a jelleges kőolajtartalmú Kópiánk a-rétegek és pedig a meg
kívántató kifejlődésben és valójában kőolajat hordva, itten megta
láltam : 1-ör az úgynevezett hyeroglyph-homokköveket, 2-or a szür
ke csillámos likacsos homokkövet gyakori calciterekkel, 3-or a hy-
drauli márgát. 

A Putna völgyének bal lejtőjén számos forrás bugygyan elő. 
melyek kősót és kőolajat tartalmaznak, kónhydrogén ós szénsavki-
özönlések is gyakran észlelhetők. A likacsos csillámos homokkő és a 
hydrauli márgák elmállottak, mi által világos szürke, szivajos tá-
lyaggá váltak, mely ezen liegylejtőknek nagy felületét borítja. Ezen 
szürke tályag a, szürke likacsos ós a hyerogliph-bornokköveknek 
számos különböző nagyságú darabjaival van telve, melyek földigyan
tától át vannak halva és sok helyen a kőolaj zsíros anyagát is le
het részint cseppekben, részint bevonatban észlelni. Ha oly ponto
kon, hol ezen tályag vizet tart. gödröt ás az ember, ugy a kősó-
tartalmú víznek felületén csakhamar világos sárgásbarna vagy zöl
desbarna petróleum gyűl meg. Itten tehát határozottan azon petró
leumnak tiszta fajtájával van dolgunk, mely üaliczia és Bukovina 
Eopianka rétegeire nézve olyan jellemző. 

Eövid vonásokban megismertettem tehát a Futna völgyében 
levő petroleumterület földtani viszonyait és kimutattam, hogy itten 
kétséget kizárólag meg vannak mindazon ismejelek, melyek a Kár
pátok ismeretes petroleumtartalmú ós termelő vidékeit jellemzik; azt 
is elmondtam, hogy az itten előforduló petróleumnak minősége is 
semmi kívánni valót som hagy s mindezekből önkényt fölvetődik a 
kérdés, hogy mint áll a dolog a, menynyisógi viszonyokat és az 
eshető termelőképességet illetőleg? 

Ezen kérdésre az itten tárgyalt petroleumterületeknek észszerű 
elővizsgálata nélkül a priori nem lehet oly könynyen határozott biz
tonsággal felelni; anynyi azonban az ismeretes és művelés alatt álló 
kárpáti petróleum előfordulások analóg viszonyainak alapján biztosan 
mondható, hogy a, mi kőolajelőfordulásunk a Putna völgyének terüle
tén a beható vizsgálatra teljes mórtékben érdemes. 

Mielőtt azonban átmennónk annak kimutatására, mily módon 
18* 
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kellene ezen kutatást eszközölni, bátor leszek, hogy megvilágítsam 
azt a kiváló nemzetgazdasági jelentőséget, melyet a. kőolajipar elért. 
nyugati és keleti Galiozia. valamint Románia kőolajtermelését szá
mokban előtüntetni, a mint azok a statistikai kimutatásokból is
meretesek.1) 

Nyugoti és keleti Galiozia évi termelése jelenleg tészen 260,000 
métermázsa kőolajat és 180.000 m. mázsa földiviaszt 6.920,000 fo
rint értékben. Es ugyanazon kimutatások szerint ugyanitt 20 év 
alatt termeltetett és eladatott: 
Nyűg. Galioziában 600,000 m. mázsa., 6.600,000 fit értékben 
Kel. „ 2.000,000 „ 22.000,000 „ 

tehát 2.600,000 „ petróleum 28.600,000 „ 
e mellett még 1.875,000 „ földiviasz 37.500,000 írt értékben 

Eománia évi termelése jelenleg a legprimitívebb berendezések 
mellett tészen: 

Moldvában körülbelő] . 70,000 m. mázsát 
Oláhországban „ . 35,000 „ 

le. b. 420,000 frt helyi értékkel.2) 
Mellékesen megjegyezhetem még, hogy például Mrasznicábau 

a tíopianka rétegekben levő egyetlen egy petroleumakmi tiz évben 
200,000 forintnyi jövedelmet adott. 

ilyen számok bizonyára fölbátoríthatják az embert, hogy ke
leti Kárpátaink kőolaj előfordulásának, miután annak jelenlétét biz
tos jelek mutatják, figyelmet szenteljen, s kivált olyan országrész
ben, melyben semminemű ipar nincs, melyből a székelyek kivándor
lása feletti panaszok mindig sűrűbben jönnek, s melyben a kárpáti 
vízválasztón túl fekvő azon teriiletet, mely mostanság csak alig em
lítésre méltó hasznot hajt, a kőolajkerületekkel helyreállítandó köz
lekedés által a világ számára ugy szólván meg lehetne nyitni. 

Nem szándékom a mondottakkal rendkívüli eredményeket he
lyezni kilátásba; ámbár a lehetőség azok után, melyeket egyéb kár
páti koolajterületeken már elértek, az itteni analóg viszonyok nyo
mán nincsen is kizárva. 

') L. Strippelmatm: Die Petroleum Industrie Oesterreicb-Deutschlands. II. 
pag. 169. 

') Bruno Walter: Cüancen eiuer Erdöhlgcwinnung ín der Bukovina. Jahrb-
der k. k. geol. Reichsanstalt. XXX. B. 1880. p. 119. 
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Áttérek immár az itten szóban álló kőolajterület észszerű ku
tatásának kérdésére: ez két részre oszlik, és pedig 1-ször a terület 
előleges átkutatására és 2-szor a kísérleti munkálatokra. 

Az előleges átkutatás alatt értem a területnek figyelmes bejá
rását, melynek czélja a kőolajhordó képződményeknek földtani vagy
is valamint a kőzettani, ugy rétegzeti viszonyait is helyrajzilag 
megállapítani; mert az utánna következő kísérleti munkálatokra főfon-
tosságú a rétegszerkezetnek pontos ismerete, nehogy haszontalanul 
idő- és pénzáldozatokat kelljen hozni, melyek elővizsgálatok által 
kikerülhetők. A kísérleti munkálatok az előleges kutatásokon alap
szanak és észszerűen csak elegendő tőke és szakavatott vezetés 
mellett vihetők keresztül. 

Jelen soraimban nem bocsátkozhatom bele egy alapítandó kőolaj
iparhoz szükséges momentumok terjedelmes taglalásába, ezt fentart-
ván magamnak egy behatóbb munka számára; de Galiezia keleti 
Kárpátjainak területén keletkezett régibb vállalatok alapján, a kőolajra 
való kísérleti munkálatoknak költségeire vonatkozólag következő ada
tokkal szolgálhatok. Azon öszszeállítás szerint, melyet Walter Br. 
bányatanácsos fennidézett munkájában megtalálhatni, egy kismérvű 
kőolajaknának mélyítése Galiezia neocom palásagyagaiban 75—80 
méter mélységig, beleszámítva az áesolási, szállítási, víz- és levegő
tartási munkákat is, belekerül 18 írtba méterenként. 

A Eopiankarétegekben (valamint Galiezia palásagyagaiban is) 
való kézbeli fúrási munkáért Noth bányamérnök kiszámítja a mélyí
tés költségeit, beleszámítva a fentebbieket és az administratiot is, 
egészen 500' mélységig és átlag 10 frtot kap lábanként, a mi te-
szen 81 írt 633/4 krt méterenként, vagyis kereken 32 frtot, éhez jő 
a furlyuk kiosővezése 8 írt méterenként, öszszesen tehát egy méter 
kiesővezett furlyuk belekerül 40 írtba. 

Ha tehát fölveszem, hogy a Putna völgy területe petróleum-
előfordulásának föltárására, három akna szükséges, mindegyik 100 
méter méter mélységre, tehát öszszesen 300 méter, melynek egyik 
fele aknaművelet, másik fele furlyuk által eszközöltetik: ugy követ
kező költségek adódnak: 
150 méter akna á 18 itt . 2,700 frt. 

80 „ kiesővezett furlyuk á 40 frt . . . . . 3,200 ., 
70 „ csövezetten furlyuk á 32 frt 2.240 „ 

Készülék kézbeli fúráshoz 500 méter mélységig . . • 1,000 ,, 
Szerszámok, szivattyúk, szellőztetek beszerzésére, lei-

ügyelet, regio ós egyéb kiadások J-^500 ,, _ 
Öszszesen 10,640 frt. 
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Igaz, hogy ezen öszszeg mint túrzási tőke, ha csupán negatív 
eredmény vétetik tekintetbe, sok pénz, de a tudomány és az analó
giák kedvező eredményekre utalnak, a menynyiben kőolaj tényleg 
van a területen s csupán annak kellő menynyiségo problematikus. 

Nem kételkedem, hogy a kísérleti munkálatokra szükséges tö
két a Székelyföldön, nevezetesen a Háromszékben magában elő le
het teremteni, hasonlóképpen nem kételkedem, az ottani községek 
áldozatkészségében sem a szükséges közlekedési utak előállítására; 
de fődolog az ügyhöz való bizodalom, .melyet gyakorlati bizonyíté
kok nélkül nehezen lehet megnyerni. 

Kihez forduljon tehát az ember? 
Walter Br. főbányatanácsos többször idézett munkájának .146. 

lapján mondja: „vannak példák, midőn az állam veszi át a kötele
zettséget, hogy valami iparnak ilyen alapkérdéseit maga oldja meg, 
hogy annak új alapot teremtsen vagy azt emelje. Ez által csak sa
ját érdekében cselekszik, mivel az állam gazdagsága és az ország 
adóképessége az ipar nagyságával szoros viszonyban áll." 

A galioziai országgyűlés egy lépéssel tovább ment a petróleum 
kérdésnek feloldásában. Itt nem arról van már szó, hogy bebizo
nyíttassák, miszerint a galioziai Kárpátok rentábilis petroleummeny-
nyiséget szolgáltatnak, mivel ezt mindenki tudja már, de az a nyilt 
kérdés, mely képződményig nyúlik le a jól fizető kőolajtartalom. 
Ezen kérdésnek megoldását a galioziai országgyűlés országos ügy
nek vetette fel és 1879-re a kőolajkutatások eszközlésére 10,000 fo
rintot szavazott meg költségvetésében. Ezenkívül a galieziai ország
gyűlés az ország geológiai fölvételét is évi pénzjárulékkal támogat
ja és előmozdítja. 

Erdélyben azonban a magas minisztérium a geológiai fölvéte
leket, melyek 1870-ben alig kezdettek meg, s melyekre a részletes 
fölvételeknek kellett volna következniök, 1875-ben ismét beszüntette. 

Bár sikerülne ezen sorok által a magas kormány és az ipar
vállalat figyelmét egy tárgyra irányozni, melynek értékesítése a 
népre és hazára áldásthozó lenne. 
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A MÚLT ÉVI OKTÓBER 3-KI KÖZÉPERDÉLYI FÖLDRENGÉS 

UTÁN ERDÉLYBEN ÉRZETT FÖLDINDULÁSOKRÓL. 

Dr. Koch Antal egyet, tanártól. 

A múlt évi október 3-ki középerdélyi földrengést, innen-onnan 
beérkezett tudósítások szerint, — úgy látszik — még követték a 
földfeliiletnek némi gyenge rezzenései, különösen Erdélynek délkeleti 
részében, Brassó vidékén, de ezen tudósításoknak eleintén nem igen. 
hittem volt; mígnem a múlt deezember 25-kén az említett terület 
s vele csaknem egész Oláhország messze be Bessarábiáig és Dob-
rudsáig általánosan érzett földrengésnek lett színhelye s így a ko
rábbi tudósítások is némileg nyertek hitelben. Ezen deezember 25-
diki földrengésről is bekértem tudósításokat, de ezek meglehetősen 
gyéren folytak be, miből következtetem, hogy az nagy kiterjedett-
sége mellett is jóval gyengébb lehetett az okt. 3-kinál. A beérke
zett kevés számú tudósításokból és Oláhországra és déli Oroszor
szágra nézve a lapokból kiszedett felületes és hiányos leírásokból 
megkísértem ugyan még a jelen évnek elején, ezen földrengésről 
valami képet alkotni magamnak, de semmi határozott eredményre 
nem jutván, félretevém a kevés és hiányos adatokat azon reményben, 
hogy sikerül majd talán az oláhországi lapok útján, több adatot is 
szereznem ; azonban ezen reményemben is csalatkoztam. így tehát 
nem maradt hátra egyéb, mint megelégedni avval a kevéssel, a mit 
ezen földrengésre nézve a gyér adatoknak alapján mondhatunk, ezen 
kevésnek közlését is szükségesnek és hasznosnak vélvén a tudomány 
szempontjából. Közlöm mindenek előtt a tudósításokat, melyeknek 
birtokába jutottam. 
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I. Tudós í t á sok az 1880. okt. 3-ika és deczember 25-ike 

közt érzett fö ld rengések rő l 

1. Brassóból Trausch József birtokos több ízben a következőket 
irta nekem. 

„Október első felében (8 vagy 10-ke táján éjjel 11° körül renge-
tést éreztem DK— ENy. irányban, a mely igen eró's(?) volt, csaknem 
Va perczig tartott s álmámból felköltött. Kisebb rengés október hóban 
legalább még egy volt." 

„November 12. „Közel egy óra előtt szobám közepén álló Íróasz
talomhoz ültem s mikor karjaim érintek az asztalt, érzem, hogy ismétlő
dő' lökések érnek alulról fölfelé. Órámra tekintek, d. u, 3° 4' volt bu
dapesti idő szerint. A mozgás megszűnését nem tudtam követni. Mivel 
néhány nappal ezelőtt lázam volt, bizonytalan valók, hogy ilyen határo
zatlan közleményt küldjek-e; de mivel "a „Hermanstadter Zeitung"-ban 
épen most olvasok történt földrengésekről (a zágrábiakról), közlöm saját 
tapasztalásomat is." 

„Nov. 16. Ma reggel 1 perczezel fél 6 vagy fél 7 előtt, bizonyo
san nem tudom, ágyamban fekve könnyű s igen rövid ingást éreztem, 
8° 4'-kor talán l"-ig tartó szintén gyenge földrázkódás következett, s a 
kettő közötti időközben is volt érezhető csekély ingás. Fülemmel a ván-
koson fekve földalatti morajt is hallottam, de ez-is mintha igen távol 
lett volna.(?) 

„Nov. 18-án reggel 4° 4ö'-kor (bpesti idő szerint) csekély föld-
ingást éreztem. Nov. 19-ikén este ismét csekély rezgést vettem észre," 

„Nov. 20-án reggel 4 ós 8 óra között többször egymásután érez
tem a földnek rezzenését az ágyban, 9° 25'-tői 9° 30'-ig pedig az 
asztalon." 

Bár ezen tudósítások nagy határozatlanságuk és sok gyanús 
körülmény fölemlítése miatt nem épen bizalmat keltők, mégis köz
lendőknek tartottam őket. a mennyiben teljes lelietlenségnek még 
sem mondható, hogy valamely helyen egyes érzékenyebb egyének 
megérezzenek oly gyenge föídrezzeiiést is, melyet senki más föl nem 
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vesz. Határozattabb tudósítást később érzeti; földrengésről kaptam a 
következő helyekről. 

2. Csik-Verebes. (Csik-Gyergyó m.) Kovács Gergely közi 
„Deczember 14-én éjjel ll1/.,0 tájban földrengés volt, de mi

vel akkor első álmomban valék. a nagy szélvészre és robajra ébredtem* 
nem is gondolva a földrengésre: a szélvész ugyanis egész éjjelen át dü
höngött. A következő nap a szobában azt észleltem, hogy a ház felső 
padozata, a hol a deszkák megtoldattak, ezek a gerendákon egy cm.-
riyire elcsúsztak a gerendákról, úgy hogy néhol az összeszegzósnél a sze
gek elszakadtak s néhol elhajlottak. 

Ezen vizsgálódás nyomán jött emlékembe, hogy a padlózat ugyan
azon pontján, hol a deszkák elmaradoztak, a rázkódás idejében por hul
lott alá ágyamba. Ebből következtetve valószínű, hogy azon időben föld
rengésnek kellett lennie, mert szélvész által nem a, padlózat, hanem a te
tőzet szenvedett volna inkább bomlást. A deszkák kimaradásai a geren
dáról oly irányban vannak, hogy a föld első mozdulata E-ról D-nek tar
tott, s végződött azon mozdulattal, a melylyel kezdődött; mert \alószfnü, 
hogy a deszkák kimaradásai helyre csúsztak volna, hogy ha a föld moz
dulata ellenkezőleg D-ről E-nak tartott volna. Ugyanekkor községünkben 
több helyt történt az is, hogy a lakóházak oldaláról lezuhant a vakolat. 
a mi bizonyára a rázkódás müve volt." 

Ezen megfigyelés helyességét megerősítik a következők is 

3. Sepsi Szt .-Ivány. (Háromszékm.) I)f. Szász István 
coll. tanár közi. 

Megbízható tanuk állítása szerint deczember 14-én estve 10 és 11 
óra közt földrengést éreztek itt és a vidéken. S.-Szt.-Györgyön én ma
gam mit sem éreztem, talán mert az ezen éjszakán dühöngő szélvész ész
revétlenné tette az amúgy is gyenge lökéseket. 

4. Tusnád. (Csik-Gyergyó m.) ImetS F. Jákó gymn igazg.közl. 
Decz. 14-én éjjel egy sógorasszonyom az ágyban ledőlve lévén, fel

riadt az ingásra, mely szerinte délnyugotról északkeletre ment volna; 
nagy cső és vihar dühöngött. Ugyanekkor Tusnádon (Szeretszegben) egy 
fonótársaságban észlelték, hogy ing velők a ház ; a szobába nyiló kama
rának retesze leesett s a kanalok a pad mögötti posztózsinegről lehullot 
tak. B ü k k s z á d o n is érezték esti 11 óra tájban ezen földrengést. 
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Itt tehát három eléggé összhangzó tudósítás fekszik előttünk 
arra nézve, hogy deczember 14-én éjjel 11 óra tájban csakugyan 
lehetett csekély földrengés, mely azonban csak igen kis kis területre 
szorítkozott. A. nevezett községek mind az Olt völgyének talpán 
egy 6 mfd. hosszú dél-északi kissé görbült vonalon fekszenek s ép
pen nem tudni, hogy keresztben meddig hatott, azaz volt érezhető 
a földrezzenés; csak annyi bizonyos tehát, hogy a földingás az Olt 
folyó völgyének hosszában terjeclett, illetőleg jutott érezhető módon 
a felületig. Ezen kis földingás ennélfogva kétségtelenül a vonalas 
földrengések csoportjába tartozik. A földmozgás terjedési iránya 
pedig pontosan összeesik az itteni Kárpátok csapásirányával s így a 
kárpáti homokkő képződmények redőzetemek irányával is ; minél
fogva ezen földrengés alapoka abban keresendő, hogy a földkéreg
nek lassú összehúzódása következtében, a Kárpátokat összetevő ho
mokkő ós pala rétegek is az összehúzódás irányára derékszögesen 
folyton összébb gyűrődnek. Ezen ránezvetósnéi előbb utóbb bekövet
kező rétegszakadás okozhatja a föld felületének megrezzenesét a 
szakadás mentében, mely rendesen a réteggyürüdések vagyis redő
zetek hosszában történik, s történt a jelen esetben is. Az itteni 
keleti Kárpátok rétegeinek contractiója tehát ezen kis földrengés 
vonalára tekintette] — közel keleti-nyugoti irányban történik, s en
nek megfelelően a redőknek és az egész hegyvonulatnak csapásirá
nya itten még közel észak-déli; míg lejebb a Háromszék sarkában 
s a brassói hegységben, mely már annyi óriási terjedelmű földrengés
nek kiinduló pontja volt, ezen csapás irány nagy fordulatot csinál 
nyugotnak, a Kárpátoknak redői ennek következtében DNy.-ÉK. 
iránynyal bírnak s így a contractió ezekre már délkelet felé hat, 
ezúttal azonban nem idézett elő szakadást. 

II. Tudós í t á sok az 1880. deczember 25-én észlelt 

fö ldrengésről . 

A) Erdélyben. 

i. Alcsik. Imets János f népisk. tanító közi. 
Csik-Gyergyó megye déli részén, vagyis Alesikon deczember 25-én 
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este 10° tájban (?) a földrengés, a mint értesültem, a kellő mértékben 
volt érezhető. 

2. Brassó. Hermannstádter Zeitung 39. sz. 
Decz. 25-én délután 4° 22'-kor bpesti idő (4° 47' brassó idő sz.) 

a föld két, gyorsan egymást követő és hullámzó mozgásban nyilvánuló 
rázkódás által megrendült. A földmozgás DK.-ről ENy -nak haladt és 
egészben csak 3"-ig tartott. A mágnestű kitérése igen tetemes volt. 
Rövid úton megállapíthattuk, hogy alig említésre méltó időkülönbséggel 
Bukarestben 5 lökésben nyilvánult a fr. 

3. B t i k k s z á d . (Csik-G-yergyó m) Imets F- Jákó gymn. ig. közi. 
Itten decz. 25-en délután 1 / 2 5 u körül vették észre a földingást; a 

házak oldalairól a vakolat lehullott,. 

4 Csik-Verebes. fCsik-Gyergyó m.) Kovács Gergely közi 
Decz, 25-én délután '/^f'-kor földrengést éreztünk, mely körülbe

lül 3 perczig (?) tartott. Karomon egy kis gyermekkel sétálgattam a szo
bában, midőn egyszerre szédülést éreztem s le kellett, hogy üljek, s csak 
ekkor éreztem tökéletesen a földrengést. Erre következett egy kisszerű 
rázkódás; ezt felváltva ujabban követte a földmozgás, s rá megint a 
második rázkódás, mire megszűnt, teljesen. A földmozdulat jött nyugotról 
és tartott keletnek. Ezt igazolja azon tény is, hogy a függő lámpa, s 
szegen függő egyéb tárgyalt is ezen irányban hintáztak-, 

•r>. ErdőVÍŰék. (Háromszkm.) GregUS JánOS bányáig, közi. 

A földrengést decz. 25-én d. «. 5 óra tájban csaknem egész Er
dővidékén észrevették, leginkább Bölönben, legkevésbé Olasztelken Min
denütt állítják, hogy két lökést, éreztek. Bölönben egy pohár az asztalon 
3 mm.-nyire kimozdult helyéből, Nagy-Ajtán egy óra megállott Kárt 
nem okozott sehol sem. Úgy látszik, Brassó felől jött, Földvárt állítólag 
falrepedések is támadtak. 

r.. Feketchalom. (Brassó m.) Hermannstádter Zeit. decz. 29. sz. 
itt, decz. 25-én délután 1/25°-kor két gyenge földlökést éreztek. 

7. Földvár. (Brassóm.) Szusz Ferenez vasúti hiv. közi. 
Decz. 25-én délután 4° 20'-kor 3—t"- ig tartó földrengést érez

tünk az itteni állomáson; kár nem történt, mivel a hullámzások gyöngék 
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voltak. Kezdetben gyenge moraj hallatszott, s erre egy nagyobb lökés 
következett, úgy, hogy — Íróasztalomnál ülve - ijedtemben s székről 
fölugrottam. A hullámok száma kivehetó'leg mintegy 4 lehetett. Az irány 
K—Ny. volt. Földvárt a helységben és Hidvégben szintén észlelték. Élő
patakon sokkal erősebi) volt, mert különböző tárgyak kimozdultak helyük
ből és képek leestek a falról. 

8. Homoród. (N.-Kuküllő m.) Dobieszki Sándor vas. oszt. mérn. k. 
Decz. 25-én d. u. 4° 18' 30"-kor (bpesti idő) újabb és sokkal 

erősebb földrengés volt (mint az okt. 3-ki t. i.). Irány teljesen a múlt
korinak megfelelő, Ny — K. Első rohamos hullámzás tartott 5 — 8" ig, és 
még 4—8"-ig lassú rezgés volt érezhető. Az állomási épület megingott 
alapjában. A zongora jobbra balra karikázott és több szék kimozdult he
lyéből. Moraj nem volt észlelhető. Állítólag pár nappal ezelőtt d. u. 4' 
10'-kor is volt érezhető gyenge rezgés. 

9. Nagyszeben. (Szebenm.) Hermarmstádter Zeit. dec. 29. sz. 
Deczember 25-én l/25°-lror egy lökésből álló gyönge földrengés 

volt itten. 

10. RozHiiyó. (Brassóm.) Hermannst. Zeit- decz. 23. sz. 
Itten a deez. 25-ki földr. a legérezhetőbb volt, mert egy orvos 

közlése szerint 5 lökést éreztek s az emberek könnyű rosszullétet tapasz
taltak, mely azonnal elmúlt ismét. 

i i . Sepsi-Szt. György, (iiáromszékm.) .Dr. Szász István 
coll. tanár közi. 

Decz. 25-én délután 4° 15'-kor (távirdai óra sz.) 3"-ig tartó fr. 
volt érezhető városunkban. Lökés 2 volt, iránya Ny.-ról K-re. Az abla
kok rezegtek és hálószobám csengettyűje megszólalt. A ház födélzetének 
recsegése a födónyen áthallatszott. A kályha csövezete meglódult. A lö
kések nem lévén nagyon hevesek, falrepedés sehol sem mutatkozik. A 
falon a tükrök inogtak, de nem hullottak le. 

12. Tusnád. (Csik-Gyergyó m.) Imets F. Jákó gymn, tan. közi. 
Itt decz. 25-én délután l/2

5° tájban érezték a földingást, s a tu
dósítások szerint másfél perczig tartott volna, a mit túlságosnak tartok. 
Az irány délnyug—északkeletinek jeleztetik. Édes atyám épen a. lelkész
nél lévén, ülve teljesen észlelte a földrengést, míg a kik állottak, nem 
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igen vették észre az ingást. Az ablakból legurult egy virágcseré]), egy nő 
szintén lefordult a székről. Észlelték továbbá, hogy a befagyott Olt jege 
ropogás között elhasadozott 

Cs ik-Somlyón a földrengést sem magam nem éreztem, sem más 
itteniektől ilyenről nem értesültem, 

13. Vargyas. (Udvarhelym.) Iá- Dániel Gábor föisp közi. 
Decz. 25-én d. u. 4° 30'-kor (megjegyzendő, hogy óráink nem 

járnak pontosan) én is éreztem földrengést itten. A dolgozó szobámban 
kanapén ülve olvastam, egyszerre E-ról 1) felé, mintha jól meglöktek 
volna, önkénytelenül meghajtottam magamat, az ajtó recsegett, de nem 
nyilt ki, az asztalon előttem álló lámpa megingott, de nem dűlt fel. Én 
azonnal felállottam rájővén, hogy földrengés van és az ajtóhoz húzódva 
órámat megnéztem. Több lökést nem éreztem, de egy ágyban fekvő be
teg ismerősöm kettőt érzett. A fr. semmi kárt nem tett. 

Olasztelkén ugyanazon időben br. Rauberók 2 lökést éreztek. 
A decz 2 5-ki földrengést kapott negatív tudósítások szerint nem 

érezték a következő helyeken: Gyergyó-Alfaluban és környékén, Szék. 
Udvarhelyen és vidékén, Parajdon és környékén, egész G-yergyóban, Csik-
Somlyón. 

B) Erdélyen kivu'l. 

14. Bukarest. 
A „Hermáimat. Zeitung decz. 29-ki száma szerint decz. 25-én 

csaknem ugyanegy időben, mint Brassóban, Bukarestben 5 lökésben nyil
vánult a földrengés. A rázkódás meglehetős erős volt, úgy hogy az abla
kok remegtek és a lámpák inogtak. 

A „Pester Lloyd* decz. 29-ki száma szerint decz 23-án d. e. 11° 
30'-kor itten több másodperczig tartó, 2 gyenge rázkodástól kisért földr, 
éreztek, 

A „Neue fr. Presse" szerint decz, 2 5-én d. u, 5° 45'-kor megle
hetősen erős fr. volt, 2"-ig tartott. 

15. Foksani. 
A „Neue fr. Pr." decz. 29. sz. szerint itt decz. 25-én d. u. 5° 

5'-kor érezték a földrázkódást, mely aránylag erős volt s 10'Mg tartott. 
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A tünemény a föld rezgésével kezdődött, mely azt az érzést kelté, mintha 
villamos áram járná át a testet, és eró's himbálódzással végződött, mely 
minden épületben a bútorok ingását és a falak recsegését előidézé. A 
rázkódást a szabadban, sőt a szántóföldeken is érezték. A mozgás iránya 
D— E.-nak látszott. 

16. Galacz. 
A „Hermannst. Zeitung" decz. 29. sz. szerint itten a decz. 25-ki 

földrengést mennygörgésszerü moraj kíséretében érezték, moly innen 
gyenge mozgásokban fel a Háromszékig elterjedt. 

A „Neue í'r. Pr.'' szerint d u. 5° és 1/.16° közt erősen érezték a 
földrengést, és pedig előbb hullámos ingásokat, azután eró's lökést. Az 
időtartam 5"-nyinek, az irány az egyik tudósításban I)—É-nak, egy má
sikban DNy - EK.-nek jelentetett. A tudósitások összegéből kitűnik, hogy 
a földrengés az erdélyi Kárpátok mentén haladt. 

n. Odessa. 
A „Pester Lloyd" decz. 29. sz. szerint itten decz. 25-ikón (a nap 

melyik szakában?) meglehetősen erős, l"-ig tartó földrengést éreztek. 

18. Si l is i r ia 
A, „íxeuo fr Pr." decz. 30-ki számában innen következő tudósitás 

volt olvasható. „Silistria, mely délen domblánczolatok által be van zárva. 
s földrengések által ritkán látogattatik meg, decz. 25-én meglehetős ráz
kódás színhelye volt. Délután 3 l / 2 óra(?) lehetett és én épen a munkánál 
ültem, midőn egyszerre az ablakok zörögni kezdettek Föl akartam állani, 
midőn a talaj rögtön ingott alattam s én a székre visszaesem. Az egész 
épület ingott, a falak ropogtak és itt ott repedéseket kaptak. Zsebórámat 
kezembe vévén észleltem, hogy 2 - 6"-nyi időközekben vagy 20 lökés 
következett egymásután. Az egész földr. íy^-ig tartott és D - E . irányú 
volt. Az edényekben levő víz ingott s az edény szélén kilocscsant, a Duna 
is 2 - 3'-nyi hullámokat vetett. A városban a minarettek és tornyok je
lentékeny repedéseket kaptak és majd minden házban leestek a könnyebb 
tárgyak aljazatukról. Csakhamar még egy lökés jött s azután erős északi 
széllel fergeteg felhők közeledtek. 

19. Tecucin 
A „Neue fr. Pr." decz 29-ki sz, szerint itt decz. 25-én d. n. 4° 

51'-kor (bukaresti idő) érezték a földrengést. Rövid közzel két lökés kö-
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vetkezett egymásután, az első körülbelül 2"-ig, a második k. b. 4//-ig 
tartott, s földalatti moraj kisérte őket, 1880. jan. 14-én volt itt az utolsó 
földrengés. 

20. Tulesa. 
A „Neue fr. Pr " szerint decz. 25-én d u. 5° 25'-kor volt itten 

ír , mely ENy — DK. irányban volt érezhető. 

21 Vaslui. (Jassy mellett). 
A „Neue fr. Pr." szerint itten a hullámos rázkódás teljes egy 

perezig tartott s oly erős volt, hogy nehéz tükrök, képek, mint papirivek 
mozogtak s a falak inogtak. Az emberek alig állhattak meg lábaikon, 
két kémény lehullott. Az idő előtte és utána tiszta, szélesöndes vala, mint 
tavaszkor szokott lenni. 

Ezek azon csekély -számú s tökéltelen tudósítások a múlt évi 
decz. 25-ki földrengésről, melyek tudomásomra jutottak s melyek
ből megkísérthetjük ezen földrengésnek általános képét adni. 

Ha ezen földrengés határpontjai gyanánt nyugotnak Nagysze
beni, északnak Wasluit, keletnek Odessát és délnek Silistriát tekint
jük, úgy az így körülkerített hosszú elyptikus területnek felületi ki
terjedése körülbelül 1700 [J geogr. mfdre tehető. Ezen elypsisnek 
nagyobb átmérője, mely közel nyugot-keleti irányban összeköti N.-
Szebent Odessával, teszen 68 geogr. mórtföldet, kissebb átmérője 
pedig, mely közel dél-észak irányban Silistriát köti össze Washui-
val kereken 40 geogr. mérföld hosszú, s így első tekintetre is lát
szik, hogy a földrengés főterjedési iránya közel kelet-nyugoti volt, 
a keleti Kárpátok észak-déli vonalának mindkét oldalán ugyan, de 
legalább is kétszer annyira terjedő kelet, mint nyugot felé. 

A tudósításokban kiemelt földmozgás irányok meglehetősei) 
határozatlanok és ellenmondók, úgy hogy azokra nem nagy súly 
fektethető; annyi azonban a Kárpátok nyugoti felére nézve valószí
nű, hogy a földmozgás inkább közel dél-északi vagy kelet-nyugoti, 
mint ellenkező volt, ámbár éppen annyi észlelet szól mellette. 
mint ellene ; míg a Kárpátok keleti felére vonatkozó három észlelés 
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mindegyike (t. i. Silistria, Galacz és Foksani-ból) közel dél-északi 
irányt emelvén ki, ez — úgy látszik —- inkább a földrázkódás 
legnagyobb erejének vonalát jelenti. — Toulesáról ENy ~DK 
irányt jelentettek, a mi igen jól talál a földrengés felületi kiterje
désével. 

Az időre nézve melyben a földrengés bekövetkezett, oly elté
rők és határozatlanok az adatok, hogy alig használhatók fel némi 
következtetésre. 

A legtöbb erdélyi helyről a délután '/^5-öt jelzik, természete
sen helyi idő szerint, csupán Alosikról említenek esti 10° tájt, a mi 
világos tévedés, a mennyiben az illető tudósító hihetőleg a deoz' 
14-ki gyenge földrengést vétette össze a deez. 25-dikivel. A romá
niai helységekből általában valamivel későbbi, 5° körül fekvő időt 
jelentettek, a mi egy időre átszámítva, azoknak tovább keletnek fek
vése miatt, nem tetemesen tér el az élőbbektől; csupán Silistriától 
van 3L/2°-vól szú, a mely a többi későbbi időktől oly távol esik már, 
hogy vagy azt kell hinnünk, miszerint itten függetlenül a többi he
lyektől, csakugyan korábban jelentkezett a földrengés, vagy hogy a 
tudósítónak órája egészen rosszul járt, vagy hibásan olvasta, vagy 
emlékezetből hibásan irta le az időt. Én az utóbbi eshetőségek egyi
két hiszem inkább, annál is inkább, mivel a tudósító időjelzése „dél
után o1/,, óra lehetett . . " elárulja, mikép maga sem bízott idő
adatának pontosságában. 

Bukarestből az egyik tudósítás szerint már deez. 23-kán d. e. 
11° 30'-kor is éreztek volna gyenge földrengést, mely tehát mint
egy gyenge előhirdetője volt az erősebb és kiterjedettebb deez. 25-
dikinek. 

Erdélynek négy helyéről vasúti vagy távirdai időt, tehát bu
dapesti időt jelentettek, de ezeknek pontosságában sem lehet meg
bízni, mivel sehogy sem hozhatók összhangzatba a földmozgásnak 
valami valószínű terjedési irányával. Ezen négy hely a következő : 

Sepsi-Szt.-György 4° 15' távird. óra sz, (bpesti idő.) 
Homoród 4° 18' 30" vasúti „ „ „ „ 
Földvár 4° 20' „ „ ,, 
Brassó 4" 22' távird. „ ,, „ „ 
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Annyit azonban mindenesetre lehet ezen időadatokból kimon
dani, hogy Erdély délnyugoti szögletébon budapesti idő szerint 4° 
15' és 4° %%' közti időközben jelentkezett a deezember 25-ki föld
rengés, a mi helyi idő szerint csakugyan \f,,5° körül lehet. 

A földrengés időtartamát illetőleg is nagyon eltérők az ada
tok. Nem vévén figyelembe azon néhány világosan téves tudósítást, 
mely perezekben fejezi ki az időtartamot, a másodperezeknek szá
mát illetőleg legkevesebb az 1", legtöbb a 10", és leggyakoribb a 
3—5"-nyi időtartam a jelentésekben, a miből valószínű, hogy tény
leg rövid ideig tarthatott is a földnek ingása. A mi a rázkódások 
vagy lökések, vagy rezzenések számát illeti, azt a legtöbb tudósító 
csak kettőre teszi. Földváron egy lökés után négyszer hullámzást. 
Bukarestben 5 lökést és Sílistriában 2—-6" időközben 20 lökést is 
éreztek volna? 

Ezen földrengés jókora kiterjedésének daczára általában 
gyenge hatásokban nyilvánult; csupán négy helyen, t. i. Sílistriá
ban, Galaczban, Foksaniban és Wasluiban volt a tudósítások sze
rint valamivel erősebb, úgy hogy falrepedések és kéményhullások is 
megestek. Galaczon mennydörgésszerű moraj kísérte. Tecuoinban 
földalatti moraj követte volna a földrengést. Erdélyben Tusnádnál 
az Olt jege megrepedt s Földváron kezdetben gyenge moraj volt 
hallható, de ezen adatok nem bizonyítják, hogy itten erősebb lett 
volna a földrengés, mint Erdély egyéb helyein. Mindenesetre,az 
előbb említett 4 romániai hely és Silistria fekszik oly földterületen, 
mely a legerősebben lett megrengetve, s ezen földterület egy több 
mérföldnyi széles öv vagy szallag gyanánt csaknem tökéletesen dél
északi irányban húzódik át Románia alsikján, párhuzamosan a közel 
fekvő keleti Kárpátok vonulatával és rétegeinek csapásával. 

Ezen nagyterjedelmü földrengés ennélfogva — nézetem szerint 
— ugyanazon alapokra vezethető vissza, melyet a deezember 14-ki 
szükkörü oltvölgyi földrengésre nézve röviden kifejtettem, csakhogy 
ezen esetben a keleti Kárpátok rétegeinek nyugot-keleti irányban 
történő contractiója és redőkbe vonása hatalmasabb szakadást idézhetett 
elő és pedig igen tetemes mélységben, mert csak úgy magyaráz
ható ki ezen földrengésnek roppant kiterjedése ós mégis aránylag 
gyenge volta. Ebből egyúttal kitűnik az is, hogy az itten tárgyalt 
két földrengés miben különbözik és miként hozható mégis geneti-

Ory.-tei-m.-tu;í. Értesítő. II •* " 
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kai össszefűggésbe az okt. 3-diki középerdélyivel. — Ennek alap
oka, a mint azt tárgyaló dolgozatomban kifejtettem, az ész.-nyűg.— 
dél-keleti irányban működő contraetió vagy, a mini. magamat 
ottan kifejeztem, oldali nyomás, mely valamint a. brassói hegy
ség, úgy a Biharhegytömzsnek délkeleti felén is az úgynevezett 
kárpáti homokköveket lassanként délnyugot- északkeleti irányú 
redőkké összegyűrte és az ezeknél idősebb másodkon rétegeket 
erősen feltolta; csakhogy ezen állandó contraetió szülte feszülés 
október 3-ikán a Torda-Thovoczkói hegység vonalán érte el legna
gyobb fokát, melynek következménye lett aztán körülbelül 076 
geogr. mrfd mélységben egy ezen DNy—EK irányban véghezment 
szakadás és a szakadásvonaltól kiinduló földhullámzás vagyis a 
felületen földrengés. 

Mind az okt. S-ki, mind a deez. 14. és 25-ki földrengések 
tehát kárpáti hosszföldrengések voltak, amaz az erdélyi Kárpátok 
nyugoti, emez azoknak keleti ágára vonatkozólag. 
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A KÜLÖNBÖZŐ FÉMEK BEFOLYÁSA INDUCIROZOTT ÁRAMOKRA, 
ÉSZLELVE TELEPHONNAL. 

(Egy kőnyomatú táblával. VII. sz. a.) 

(Előleges közlemény.) 

I)r. Fahinyi Rudolf egyet, tanártól. 

A telephont már 1878. elején kezdé d'Ar sotival1) physiolo-
gi'ai kisérleteinól gyenge intensitású elektromos áramok kimutatására 
használni, miután meggyőződött volt arról, hogy érzékenysége a leg
jobb szerkezetű galvanoskopot sokszorta felülmúlja s legalább két-
százszorta érzékenyebb az elektromos intensitás csekély változatai 
iránt, mint az állati ideg. Kísérleteihez egy oly készüléket használt, 
mely egy telephonból s egy hangvillából állott, s az ezek által ké
pezett körbe igtatta be a megvizsgálandó testet. A hangvilla rez
gésbe hozva folyton megszakitotta a kört. s azon esetben, ha a kör
ben csak igen csekély intensitású elektromos áram keringett is. a 
telephon jelezte ezen áramot, a hangvilla rezgésének megfelelő han
got reproducálva. 

Hughes 2 ) mintegy félévvel reá tökéletesbité d 'Arsonval 
methodusát azzal, hogy az áramkörbe a telephonon kivül még egy 
microphont igtatott be, melynek közelébe, egy közönséges költőórát 
állított. A raicrophon helyettesítette itt az áram szakitót, az áram 
intensitásában csekély, s az óra ketyegósének megfelelő számú 
változást idézvén elő. Midőn Hughes egy kis tekercset kapcsolt ösz-
sze a telephon ós mikrophonnal s a tekercshez mágnessel közele-
dók, a telephonban az óra ketyegése hallható volt. Hughes 
későbbens) azon kérdés tanulmányozásával foglalkozott, milyen be
folyást gyakorolnak a telephon sodrony vezetése mellett szomszédos sod
ronyokon elhaladó elektromos áramok, s e czélra egy új készüléket állított 

>) Comptes Rendus 1875. 832. (1. Ápril.) 
2) ,, ,, „ 1079. (30. Deczember,) 
s) „ „ 1879. 122. (20. Január.) 

19* 
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össze, mely az előbbihez használt alkatrészeken kívül még egy má
sodik tekercsből és 8 Dániel elem által képezett telepből állott. 

Az első tekerés kapcsolatba hozatott a teleppel és a miero-
phounal, ezekkel egy zárt áramkört képezve. Á második tekercs 
szemben helyeztetett el az elsővel, és sodronyai összekapcsoltattak 
a telephonnal. 

A primaer tekercs által képezett körben intensitásában folytonos 
változásnak kitett áram keringvén, a vele szemben lévő secundaer 
tekercsben, a primaer áram phasisainak megfelelő áramot indított. 
s így az óra ketyegése a telephonban hallható volt. A. ketyeged 
még akkor is jól hallatszott, midőn a secundaer tekercset 30 centi
méternyi távolságba hozta a primaertől s bármilyen helyzetet adott 
a tekercseknek, kivéve ha tengelyeik egymással függélyes helyzetbe 
kerültek. Az ilyen esetben elnémult telephon azonban rögtön meg
szólalásra volt bírható, ha a tekercsek közelébe egy vasdarabot tar
tott. H u g h e s azt is tapasztalta, hogy a tekercsek közé helyezett 
nem vezető anyagok nem gyakorolnak befolyást, ellenben a vezetők 
gyengítik a hangot és pedig vezető képességük arányában; így azt 
találta, hogy a réz tízszerte oly nagy hatást idéz elő, mint a vas. 

Midőn e nyáron az amerikai egyesült-államok elnöke (1 a r-
t ' ield ellen elkövetett merénylet híre járta be a lapokat, olvasni 
lehetett több ízben elmés szerkezetű új készülékek tervezetéről is . 
melyekkel, a szerencsetlen elnök testébe hatott golyó helyét kívánták 
meghatározhatni. Egy olyan készülékről is volt szó, melynek elve 
H u g h e s kísérletein alapúit, s melylyel a golyó helye, a golyó-fém 
anyagának behatása által inducirozott áramra, telephon segélyével 
leend megállapítható. 

É tárgy felkölti; figyelmemet s elhatároztam, hogy kí
sérleteket fogok tenni hasonló készülék szerkesztésére. mire 
leginkább azon gondolat ösztönzött, hogy czélszerü berendezés mel
lett ily készülék talán alkalmas lesz a különböző fémek befolyásá
nak tanulmányozására az inducirozott áramra, s iia e részt elég ér
zékeny ós jellemző roaktiók lesznek megállapíthatók, ily úton a fé
mek fölismerése, sőt talán ötvényeik összetételének kipuhatolása is 
el leend érhető. Más részről azon gondolat is vezérelt, hogy talán 
lehetséges lesz a készüléknek oly alakot adni, mely azt távol ha
tások iránt lehetőleg érzókenynyé teszi, s így számára bizonyos 
praktikus alkalmazásokat fogna biztosítani. 
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Az első berendezés, melyet készülékemnek adtain s melyet je
lenleg a tisztolt szakülésnek vau szerencsém bemutatni, a követke
ző elven alapszik. 

Ha két inducirozó sodrony tekercset kellő távolságban egy
mástól helyezünk el és mindegyikkel szemben s elég közelbe egy-
egy más tekercset állítunk fel, melyek egymással kapcsolatba, hozva 
a secundaer kört képezzék, akkor ha a két primaer tekercs egymás
sal és a két secundaer tekercs egymással tökéletesen egyforma s a 
vezetések egyenlők, a kapcsolatnak bizonyos combinatiója által elér
hetjük azt. mihelyt a primaer tekercsekben szakadozott áramot idé
zünk elő. hogy az általa a secundar tekercsekben inducirozott ára
mok egymás ellenében keringve hatásukat kölcsönösen meg
semmisítsék. A gyakorlatban azt csaknem lehetetlen elérni, hogy a 
tekercsek tökéletesen egyenlők legyenek, a secundaer áramok kölcsö
nös kioltását mindamellett könnyen sikerül elérni az által, hogy a 
tekercspárok egyikében fi primaer és secundaer tekercs közötti távol
ságot nagyobbítjuk vagy kisebbítjük, s így az inducirozó áramot 
hatásában gyöngítjük vagy erősbítjiik mindaddig, míg a kívánt 
áramkioltást elértük. Ha a. secundaer körbe telephont iktatunk be, 
ez igen érzékeny kerülőül szolgál arra, hogy megítélhessük, mikor 
következik be az áram kioltása, menrt; mindaddig, míg a két 
ellenkező irányú áram intensitása közt differentia létezik, ezen diffe-
rentia nagyságához mérten adja vissza a primár áram meg-
megszakítására szolgáló készülék rezgési számának megfelelő hangot; 
ellenben teljesen el némul, miholyest az ellentett áramok inten
sitása egymással egyenlővé lett. A legcsekélyebb változtatás az 
egyik tekercspár viszonyos helyzetén, differentiát idézvén elő az 
áramok intensitásában, kell hogy azonnal elárulja, magát a telephon
ban. Aramdifferentiát azonban nemcsak a tekercsek helyzetének meg
változtatása által idézhetünk elő, hanem az által is, ha valamely 
fémmel közeledünk az egyik tekercspárhoz. A tóm közeledésével 
benne szintén áramok indueiroztatnak, melyek visszahatnak és vég
eredményben az eredeti áram gyengítését vonva- magok után, az előbb 
fenálió áramegyonsúit a secundaer tekercsekben megszüntetik, s a 
telephont megszólalásra bírják. 

Ezen elv alapján szerkesztett készülékkel, kilátás nyí
lik tehát arra, hogy a különböző fémeknek behatását, illet
ve visszahatását inducirozó áramokra tanulmányozni lehetséges 



%H 

leend; és pedig vagy úgy, hogy az egyenlő felület és vastag
sággal biró fémeket ugyanazon távolból hagyjuk behatni az egyik 
tekercspárra, s a beálló áramdifferentiát a másik tekercspár viszonyos 
helyzetének megváltoztatásával egyenlítjük ki, oly módon., hogy a 
primaer tekercset mikrometeres csavar segélyével távolítjuk el a se-
oundaer tekercstől mindaddig, míg az áram kioltása bekövetkezett, a 
midőn is a mikrometeres csavaron szükséges fordítások fogják meg
adni a mértéket, az egyes fémek által előidézett befolyás nagysá
gának megítélésére. Vagy pedig előidézzük az áram. kioltását az ál
tal, hogy a másik tekercspárhoz is közeledünk egy más fémmel, — 
mely felületére és vastagságára nézve egyenlő azzal, a melyet az 
első tekercspárra hagytunk behatni — oly módon, hogy a tekercs-
pár tengelye és a fém (lap) tengelye egymáshoz ugyanazon helyzet
ben legyenek, mint az első tekercspár tengelye a beható fém (lap) ten
gelyével, s e tengely irányában mozgatjuk most a második fémet 
addig, míg az általa előidézett hatás egyenlő az első fém hatásával. 
Ebben az esetben a második fém és tekercspár közötti végleges tá
volság fogja a behatás megítélésére szükséges mórtéket megadni, 
Ezen eljárás mellett természetes, hogy összehasonlítható értékeket 
csak úgy nyerhetünk,ha a két tekercspár lehetőleg tökéletesen egyforma. 

Az áram kioltását végre elfogjuk érhetni oly módon is, hogy a 
második tekercspárhoz a kioltó fémet ugyanazon helyzetbe és távol
ságba állítjuk, mint az első tekercspárhoz helyeztük az áramdiffe-
rentiát előidézőt, és a kioltó fém felületét nagyobbítjuk vagy 
kissebbitjük mind addig, míg az áram kioltása bekövetkezik. 

Készülékemmel (lásd rajzát a mellékelt VII. táblán) az áram kioltá
sát a második és harmadik módon el lehet érni, míg az első eljárás 
— később kifejtendő okok miatt — nem vezet eredményhez. 

Készülékemben a tekercsek 2 centiméter vastagságú ós 7 cen
timéter átmérővel biró körlapokból állanak. Készítve vannak két 
8—8 milliméter vastag köralakú falapból, melyek 6 milliméter 
vastag tengely által tartatnak össze, úgy hogy közöttük 8 mm.-uyi 
hézag maradjon; e tengelyre vannak az izolált rézhuzalok párhuza
mos menetekben felcsavarva. A secundaer tekercsek huzala l/4 oly 
vastagságú, mint a primaer tekercsoké. A tekercsek függélyes állás
ban fatalapzathoz erősítvék. mely egyszersmind a vezetéshez szük
séges két csavarral is van ellátva. A tekercsek páronként szemben 
egymással párhuzamos állásban szánalakú alzaton csúsztathatók, kö
zelíthetők vagy távolíthatók egymástól. Áramadónak eddig egy négy 
elemből álló ohromsav telepet használtam, s az áram megszakítá
sára egy secundaer tekercsétől megfosztott közönséges kis inductort. 

Miután a tekercspárok külön-külön szánra vannak elhelyezve; 
az észlelés tetszésszerinti távolban levő helyiségekben is történhetik, 
mint azt bizonyos esetekben eszközöltem — s ilyenkor a secundaer 
tekercsek körébe két telephont iktattam, a két állomás számára. Az 
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egyik tekerospár szánalzata át van törve, hogy alkalmas állványra 
erősítve a tekercsek közé alólról is hatolni lehessen: ezen tekercs-
pár szolgál a megvizsgálandó anyag fölvételére. A másik tekercspár 
seeundaer tekercse rögzíthető a szán bármely helyén, aprimaer te
kercs pedig mikrometeres csavarral mozgatható feléje vagy tőle el. 
A. vizsgálatnál a fém rendszerint a tekercsek közzé helyeztetett el, 
úgy hogy középpontja a tekercsek tengelyével egy vonalba esett. 

Elfoglaltságom és a vizsgálathoz szükséges anyagok nehéz 
előállítása miatt eddig csak kevés kísérletet eszközölhettem, ezeknek 
is legnagyobb részét még szeptember folyamán, mindjárt a mint a 
készüléket adataim után Süss F. egyetemi mechanikus elkészítette. 
Nem is volt szándékom még kezdetleges stádiumban lévő készülé
kemmel ós csekély eredményeimmel a nyilvánosság elé lépni, ha nem 
láttam volna szükségesnek, hogy magamnak kellő szabadságot az 
ezen irányban történő kísérletezésre biztosítsak, a mire leginkább 
azon körülmény indított, hogy az október 24-én kiadott Oomptes 
Bendus, mely — könyvárus utján - kezemhez november második 
hetében került, tartalmazza Gr a h a m B e l l készülékének leírását és 

'rajzát, mely lényegében megegyezik az enyimm el, s a melyet B e l l az 
emberi testbe hatolt golyók helyének meghatározására készített. E ezikk 
alján a következő megjegyzés áll: „Cet instrument a pour origine 
les recherch.es exécuteés dans le laboratoire Volta, á Washington, 
á l'occasion du triste attentat eommis sur la personne du prósident 
Garíield. Je compte publier prochainement un Mémoire, qui donnera 
une deseription cornpléte de ces recherches, dönt la présente Note 
n'est qu'une sorté de préliminaire" stb.. 

B e l l tehát egy mémoiret helyez kilátásba a készülékével tett 
kísérletekről, s ezen oknál fogva tartottam czólszerünek, hogy ezt meg
előzőleg tegyek jelentést készülékemről és az általam követett kísér
letezés irányáról, valamint nem tartom fölöslegesnek itt megemlíteni, 
hogy B e l l készülékéről a napilapok hasábjain annak idejében meg
jelent híreken kívül, november második hetéig egyéb semmiféle tu
domásom nem volt, míglen én készülékemet már szeptember közepén a 
vázolt irányban kezdtem használni.*) 

*) Jelen közleményem nyomatása alatt jött tudomásomra, hogy Hughes 
mintegy félévvel reá, hogy a közleményem elején leirt készüléket szerkoszté, a, 
„Philosoplűeal Magasino" ban (5 serié, t. VIII. p. 50. á 56) leirt egy más, új 
készüléket is „Balancc d'induction" név alatt, mely ugyanazon elven alapszik, 
mint a későbben Bell és az általam készített, úgy hogy ezen elv első alkalmazója 
maga Hughes volt s így e részt prioritási kérdés nem merülhet fel. — Hughes 
készülékéről — mely berendezésére nézve lényegesen eltér az enyémtől,,— vala
mint kísérleteiről, melyeket A. Bertin is ismertet az „Annales de chjmie et de 
pkysique" XIX ik kötetében (561—574 lap), alkalmam lesz saját eredményeim 
részletes leírásánál szólni, csak annyit akarok még itten megjegyezni, hogy Ber
tin ismertetése végén a következőket mondja: „L'inductíon parait devoir étre 
d'autant plus facile que le. corps est plus conducteur; mais elle dóit dépendre 
d'antre chose que de la conductibilité mesurée dans des íils" — ezen „autre 
chose" mint eredményeimből folyni látszik, valószínűleg a fémek anyagi természe
tében rejlő s talán atomsúlvaikn&k fuuctióját fogja képuani. 

http://recherch.es
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Eddigi kísérleteim meggyőztek arról, hogy e mód tényleg hasz
nálható arra, hogy a fémek befolyását az indueirozó áramra kellő 
szabatossággal meg lőhessen határozni, sőt hogy összehasonlítással 
nagy távolságban is felismerhetők az egyes fémek. A nem vezető 
anyagok befolyást nem gyakorolnak, a mint azt mái- H u g h e s is, 
— mint a bevezetésben fölemlítem — kísérleteiben találta. Azonban 
egy csomag üveglap, vagy egy vastag könyvbe rejtett kis fémdarab 
a tekercsek között rögtön elárulja magát. Finom por alakjában is 
hatást gyakorolnak még a fémek, mely annál erősebb lesz, mennél 
jobban tömörítjük össze a port. 

A hatás nagysága a tekercsek közt levő felület nagyságától függ, 
s növekszik a fémlemez vastagságával is, azonban nem oly mérvben 
mint a felület nagyobbitásával, s igen különböző mérvben a külön
böző fémeknél, úgy hogy némelyek kétszer akkora vastagság mellett 
is alig gyakorolnak nagyobb hatást. A fémek az indueirozó áram 
iránti viseletük tekintetében lényeges különbségeket mutatnak és a 
hatás nagyságára nézve úgy látszik más sorrendet követnek, mint 
vezető képességük tekintetében. 

A legerősebb hatást gyakorolják a delejes fémek, sőt ezek lényege
sen eltérnek a tekercsre való hatásukban a többi fémektől. A vas 
által előidézett áramdifferentia csak vas által oltható ki; míg a hor
gany elhallgatásra bírható ezüst, platina vagy nátrium által is. 

A nem delejes fémek közt is több csoportot lehet megkülön
böztetni, mely csoportok tagjai egymás hatását teljesen ellensú
lyozni képesek, míg más csoportbeliek hatását csak egy bizonyos 
fokig elgyengíteni, de teljesen megszüntetni nem bírják. 

Ha a tokeresek közzé helyezett fémlapot melegítjük, hatása 
megváltozik. Ha egy vaslemezt felületén oxydréteggel vonunk be. 
még tovább hat, midőn azonban egész tömegén keresztül átalakult, 
hatása megszűnik. Ha a. tekercsek közzé helyezett, párhuzamos fa
lakkal bíró üvegedénybe rézgálicz oldatot öntünk, s platiii lemezeket 
helyezve az oldatba a készülék beállítása után az oldatot erős áram
mal elektrolyzáljuk, a telephon gyenge hangon megszólal, midőn a 
réz kezdi beborítani a platin lemezt; inig a víz elektrolyzálásánál 
hasonló beállítás mellett, hang nem hallható. 

Egyenlő nagyságú, egyenlő vastagságú s ugyanazon anyagból 
álló fémek vagy fómötvónyek, ugyanazonos helyzetbe hozva a te
kercsek között, áramdifferentiát nem idézhetnek elő ; így két 
egyenlő pénzdarab egymás hatását teljesen ellensúlyozza, míg ha az 
egyik hamis, a telephon megszólal. 

E tárgyra, vonatkozólag ennyit véltem közölhetni előleges je
lentós gyanánt, magamnak mind a közölt adatoknak munkában levő 
tökéletesebb készülékemmel való revisióját, mind a kísérletezés sza
badságát ezen irányban továbbra kívánván föntartani. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

I. Az 1880. oet. 3-kí középerdéíyi földrengésnek német kido!-
yöüása. Das Erdbeben von 3. Okt. 1880. in Siebenbürgen. Bearbeitet 
von Martin Schnster. Mit einer Übersichtskarte. Verhandl. u. Mittheil. d. 
Siebenb. Vereines l'ür Naturwissenchaften. Jahrg. XXXI, Hermannstadt 
1881. 139. 1.) Ezen kidolgozáshoz ugyanazon adatok szolgáltak, melyek 
az éii munkámnak is alapjai képezik, mivel én annak idejében az összes 
eredeti tudósításokat a szebeni term. tud. társulat rendelkezésén; bocsá
tottam volt; érdekes lesz hát tudni, hogy a Seb. úr által levont ered
mények mennyiben egyeznek azokkal, melyekre én jutottam, vagy mennyi
ben térnek el azoktól s ha eltérnek, mi lehet annak oka s igazolva 
lesz-e Heh. úrnak eredményeit az cgyimekiiek elébe helyezni. 

A munkának bevezetése számot ad arról, mily úton (is módon ju
tott szerző az adatoknak- birtokába, s itt általános dicsérettel kiemeli 
ugyan az én munkámat, de annak érdemleges tárgyalásába sehol sem bo
csátkozik, így akarván a világgal tudatni, hogy egészen önállóan dolgozta. 
ki a, magáét. 

A munka II,, III. és IV. fejezetében általában szól a földrengések
ről, az elméletekről, melyek a földrengések okait magyarázzák s az 
utóbbiban ismerteti Heim Albert „Die Erdbeben und derén Beobachtung."' 
czimü ismeretes vezérfonalát a földrengések megfigyelésére s csak az V. 
fejezetben tér rá a szorosan vett tárgyra. 

A mi a földrengés kiterjedését, terjedési módját, alakját és erejét illeti, 
erre nézve Sch, tőlem eltérőleg csak három rengési övet vesz fel, elhagy
ván az én központi területemet, melynek fölvételét pedig eléggé indokol
tam a tetemesebb sérülésekkel, melyek számos kőéptileten történtek, s 
központi területnek veszi az én első rengési övem által körülhatárolt 
egész jókora területet, melyben egy-egy épületnek fala megrepedezett. 
Ezen eljárás mellett természetes, hogy kevésbé tűnt szemébe a földrengés 
központúsága. A többi rengési övek nagyjában összeesnek az általam föl-
vettekkel, habár a szerző második rengési öve más alapon lett is vonva, 
mint az én harmadik övem, 
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A megrengetett egész területnek nagyságát Seb. 1250 osztr. """ 
midnek találta, szemben az általam számított 1147 Q geogr. mérfddel, 
a mely eltérés, tekintve a földrengés elterjedése legszélső' határának bi
zonytalanságát, könnyen érthető és nem bir semmi fontossággal. 

A földrengés bekövetkezésének idejét Sch. egészen azon módon ál
lítja össze, mint én tettem, azon különbséggel, hogy míg én 23, addig ő 
26 helynek idejét közli, mint leginkább megbízható időadatokat. 

A földmozgásnak jellegérc vonatkozólag Sch. a tudósítások alapján 
azt vélte levonhatónak, hogy az az általa fölvett első rengési területen 
belül lökéses volt, a másodikban lassanként átment hullámos mozgásba, s 
végre a harmadikban a földnek rezgő mozgásával befejeződött. Ezen kö
vetkeztetést erőitettnek állíthatom, mert magam lelkiismeretesen mérlegel
ve a tudósítások adatait, arra az eredményre jutottam, hogy a földmoz
gás sehol sem volt tisztán lökéses, a mint hogy a, rezgés elmélete szerint 
sem valószínű, legfeljebb egy központi helyen vagy kis területen, ilyen 
tisztái) lökéses földmozgás : hanem hogy a lökést rendesen ingás, lengés. 
hímbálódzás, vagy rázkódás és rengés követte. Távol a központi terü
lettől azonban csakugyan tisztán hullámzó vagy rengő volt a földnek 
mozgása. 

A lökések számára nézve nincsen lényeges nézeteltérés közöttünk. 
Az egész földrengés időtartamát Sch. általában lO"-re teszi, mig én csak 
3 — 5"-re következtettem, s a látszó hosszabb időtartamot a földrengés 
utóhatása benyomásának tartom. 

A lökések irányának megbeszélése után Sch. azon meggyőződésre 
jutott, hogy : ,,a lökést központ vagyis a földrengés tűzhelye (Stossherd) 
nem lehetett egy pont, hanem inkább egy vonal, mely DK—ENy irány
ban, körülbelől Brassóból Kőhalmon, Kolozsváron és Bánffy-Hunyadon át 
Csúcsának húzódik. Ezen lökési vonaltól terjedett el két irányban a föld
rengés. ." 

Daczára ennek mindjárt tovább mégis azt mondja: ..Hogy ezen vo
nalon hol kezdődött a mozgás, az nem kétséges Minden arra mutat,, 
hogy valahol Maros-Ludas közelében ingott meg először a föld s hogy a 
mozgás innen haladt aztán tova." Itten egy részt világos ellenmondás, 
másrészt physikai lehetetlenség rejlik. Ha az említett egész vonalon egy
szerre indul ki a földmozgás, akkor ezen vonaltól egyforma távolságban 
fekvő helyeken ugyanazon időben érezhetők a lökések; de ez a jelen 
esetben nem történt, s így a földmozgás nem indulhatott ki egyszerre az 
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egész vonalon. Ha pedig ezen vonalnak egyik pontjából, melynek a szerző 
szerint Maros-Ludas közelében kellett feltűrnie, indult ki a földmozgás, 
akkor physikailag lehetetlen, hogy csupán egy vonal irányában terjedjen, 
inert a földkéreg egy helyén megindított lökőhullámok központ-sugarasán 
terjednek szét minden irányban, a mit különben a tények is igazolnak. 
Fennmarad még egy harmadik lehetőség, s talán így értette is, bár nem 
magyarázta meg a szerző, hogy a földmozgás az említett vonal egy pont
ján t. i. Maros-Ludas Iáján kezdődött, mire a kiindulási pontok rögtön 
ENy — és DK-nek tovább futottak mintegy, az említett vonalnak szám
talan pontján egymásután föld hullámokat támasztva, melyek e szerint 
csakugyan a vonaltól, de nem egy időben, haladtak két irányban. Ha azt 
képzeljük, hogy a földkéregnek feszülése következtében Maros-Ludas alatt 
kettészakadtak a rétegele s ezen szakadás innen ENy-nak és DK-nek 
azzonnal tovább repedett, akkor legegyszerűbben megmagyarázhatjuk ma
gunknak az egy vonal számos pontjaiból egymásután kiinduló földhullám-
zásokat. 

Ilyen módon fogtam fel magam ezen földrengésnek keletkezését, 
csakhogy én különbséget teszek a földmozgásnak egy vonal irányában 
terjedése és egy vonaltól való kiindulása között. Én azt igyekeztem be
bizonyítani munkámban, hogy habár a kérdéses földrengés az említett 
ENy—DK irányú vonalban terjedett is leginkább, nem ezen, hanem egy 
DNy—EK irányú vonaltól indult ki, azon vonaltól t. i., mely a Bihar-
hegytömzs és az erdélyi érezhegység keleti szegélyén véginyúló torda-to-
roczkói szirthegységgel összeesik. Ezen kiindulási vonal mellett, - nézetem 
szerint —- minden ok szól. míg egy DK—ENy vetődési vonal mellett, 
melyből Seb. származtatja a földrengést, tulajdonképpen semminő ok sem 
harczol. 

A Vlegyásza hegytömzs az erd. medencze nyűg. ós a Hargita vonulata annak 
keleti szélén, mely andesithegységek Sch. szerint az általa felvett ENy—DK 
vetődési vonal két végén állanának, egészen világosan láthatóan oly ve
tődési repedéseken tódultak a felületre, melyek az erdélyi Kárpátok nyu-
goti és keleti ágának belső, vagyis Ny-nak fordult oldalán, a Kárpátok 
vonulásával közel párhuzamosan mennek: azaz mind a Hargita, mind a 
Vlegyásza vonulata által megjelölt szakadások egymástól függetlenek, kü
lönállók, egymással össze nem érnek s közel derékszögcsek a Sch. állal 
fölvett vetődési vonalra. 
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ismeretes továbbá, hogy a Kárpátokat fölépítő kőzetrétegek mind 
a két ágban nagy redőkben vannak összegyűrve, melyek a földkéreg las
sú összehúzódásából (contractio) keletkező folytonos oldalnyomásnak a kö
vetkezményei. Ezen összehúzódásnak iránya a redők lefutására csak köze! 
derékszögű lehet: vagyis az erdélyi Kárpátok kel. ágának ész. felében, 
hol a nagy rétegredők közel E—I) irányban futnak, a. contractio közel 
K-ről Ny-nak. déli felében, a Háromszékben és Brassó vidékén pedig, 
miután itten a Kárpátok vonulatával a nagy rétegredők is nyugot felé 
kanyarodnak, DK-ről ENy-nak ható, végre az erdélyi Kárpátok egész 
nyiigoti felében is hasonló okból szintén közel DK-ről ENy-nak ható az 
összehúzódás. Utóbbi ágban ezen rétegredŐknek egyik legmagasabbra nyúló 
példánya a torda-toroczkói szírthegység és ennek délnyugoti folytatása, 
melyből nézetem szerint kiindult volt a múlt évi okt. 3-ki földrengés. A 
földkéreg lassú összehúzódása s a rétegeknek evvel lépést tartó ránczve-
tése DK—ENy irányban hatván ezen hegyvonulatra, világos, hogy azon 
esetben, ha a rétegele folytonosan redőkbe húzatnak vagy nyomatnak, 
azokban a redők hosszában feszülés támad, mely mindaddig növekedik, 
míg a feszülés le nem győzi a kőzetrétegek összetartását, s ilyenkor va
lamely rétegredó' hosszában szakadásnak kell támadnia, mely szakadási 
vonaltól aztán kiindul és tovább terjed a földhullámzás vagyis földrengés, 
A tények vizsgálataim szerint mind arra utalnak, hogy csakugyan a tor
da-toroczkói szirthegységnek már régen feltört és később újra meg újra 
tovább szakadott földredőjében ment végbe múlt óv okt. 3-án is egy 
újabb rétegszakadás, és pedig kezdődve F.-Szt,-Mihályfalva alatt körülbe
lül 0-76 mfd mélységben s valószínűleg tovább szakadva északnak és 
délnek is. 

Látható ebből, hogy az említett földrengés valószínű okaira nézve 
mennyire eltérők véleményeink; de úgy hiszem, hogy sikerült kimutat
nom Schuster magyarázatának tarthatlanságát s az enyémnek valószí
nűségét. 

A földrengésnek elemeit Sch. nem számította ki ; sebességót Mailét 
szerint — úgy mondja Sch. a 4 2 lapon — kiszámította ugyan, de olyan 
ellenmondó számértékekhez jutott, bog}' nem tartotta érdemesnek közölni 
azokat. Erre nézve azt hiszem, hogy Sch. úr nem választotta ki kellően 
a felületi középpontot, vagy a földrengés kiindulási pontját s azért nem 
juthatott elfogadható eredményhez. 

Koch Antal, 
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2. Előleges közlemény a Hargita hegységbeli haematitről. A 
haematit (vasfény) kristálytáblái a Hargita andesit hegységből, részleteseb
ben a Kakukhegy déli lejtőjének Paphomloka nevű helyéről, már ré
gen ismeretesek, csakhogy előfordulási helyükül Magyar Hermány van fel
hozva, a mi nem helyes, mivel az egész hegyrész Bibarczfalva községéhez 
tartozik s a lelőhelyet éppen úgy lehet Bibarczfalvárói, Baróthról vagy 
Füléről, mint Magyar-Hermányból meglátogatni; magam Füléből kiindulva 
látogattam meg a hegységet. 

A fennemlített előfordulási hely, t. i. a Kakukhegynek Paphomloka 
nevű része már az erdőövnek határán fekszik és kiterjedett havasi lege
lőt képez. A birkanyájak által kilépett ösvényeken, a televény földben, 
különösen ha a nap oda süt, igen erős csillogást-villogást lát az ember. 
Ez a haematitnak számtalan, egész a parányiig sülyedő lemezkéitől ered, 
s egészen azt a benyomást tette reám, mint Mármarosban a Balasiniasza 
hegységben a milliónyi mármarosi gyémántok apróbb nagyobb kristályai
nak csillogása. A székely pásztorok ezen haematit kristálylemezeket gye
in á n t n a k nevezik. 

Legfeltűnőbb és legnagyobb leniezekben azonban megjelenik a hae
matit a vakondok által feltúrt televényhalmokban, hol az eső által kimo
sott lemezek, mint apró tükrök fénylenek és éppen ezek költhettek fel 
először a lakosság figyelmét ezen ásványra. Innen származnak is azon ki
sebb-nagyobb liaematittábla-töredékek, melyek a lakosság közt kézen fo
rognak és melyekből néhány az erdélyi múzeum ásványtani gyűjteményé
be is jutott. 

Már korábbi években meglátogattam a haamatitnak ezen előfordu
lási helyét és utána ásatást is eszközöltem; ezen alkalommal sikerült is 
ezen szép ásványnak néhány jól megtartott kristálytábláját ós kristálycso
portját megkapnom, melyeket Haidingernek Bécsbe küldöttem volt, de 
soha többé vissza nem kaptam. Koch tanár úrnak indítására a múlt nyá
ron újra meglátogattam ezen. lelőhelyet és az erdélyi múzeum-egylet vá
lasztmányának áldozatkészségéből ásatást eszközöltem a végből, hogy 1-ször 
a haematitnak tulajdonképi előfordulását megismerjem, mivel a hegylejtőn 
heverő darabkák világosan másodlagos fekhelyen vannak, és 2-szor, le
hetőség szerint bőven gyűjtsek is ezen érdekes előfordulásból. 

Ezen ásatás után azon eredményre jutottam, hogy habár a televény-
föld tele van is a haematit számtalan apró töredékeivel, annak valódi 
székhelye mégis mélyen fekszik, mert mindenütt, hol utánna ásatttam, a 
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televényföldet 3—4 méter vastagnak találtam, alatta kőzettörmelék jött s 
csak azután bukkantam a szilárd kőzetre, egy földpátdús amphibolande-
sitre, mely nagy fokban szét van már málva. A további ásatásokból ki
tűnt, hogy ezen andesitet meglehetős szárúban szabálytalanul keresztül
kasul futó repedések hatják át. melyek vörös szívós nyirokkal vannak 
kitöltve Ezen nyirok nyílván az andesitnek elmállási terménye, mivel 
benne itt-ott még szabad szemmel is apró andesittöredékek lelhetők. A 
haematitnek köröskörül szabadon kiképződött kristálytáblái ezen vörös 
nyirokban vannak, és pedig egészen szabadon, a nélkül, hogy legkevésbé 
is odatapadnának a repedések falaihoz; de a mellett, ezen andesitből álló 
falak is helyenként részint vaskos, részint apró kristályos haematíttal be 
vannak vonva. 

De a vörös nyirok telérekbeu sem kaphatók" mindenütt és egyenle
tesen a haematittáblák, mert itt is csak egyes fészkekben fordulnak elő 
gazdagabban és pompásan kiképződve. Mivel a nyiroktelérek csupán né
hány cm. vastagok, a haematittablakiiak nyerése annyiban van nehézséggel 
összekötve, mivel a kristálytábláknak sértetlen állapotban való nyerhetése 
miatt nem szabad közvetlenül a tel érben utánok ásni. hanem alább a 
szilárd andesitet kell eltávolítani. 

A nélkül, hogy belebocsátkoznám ezen haematit-előfordulásnak le
hetséges genesisébe. hogy váljon sublimatió, vagy az amphiból felbomlá
séval járó inilltratio utján történt-e képződésük, csak azt jegyezhetem meg, 
hogy az előttem fekvő haematit-kristályok csak felületes átnéiet mellett 
igen szép és elég gazdag combinatiókat tüntetnek fel, melyek mindeneset
re megérdemlik a közelebbi kristálytani vizsgálatot; továbbá,, hogy Fa-
binyi tanár úr szíves volt azokat vegyivizsgálat alá venni. 

Habár haematituuk a közönségben és talán néhány gyűjteményben 
is ismeretes már, mégis nem kapunk az irodalomban valami közlést róla, 
még kevésbé tétetik nagyobb mineralogiai munkákban, mint pl. Naumann 
kézikönyvében is, említés, habár a cavradii és a travesellai lapokban 
dús táblás haematit-kristályok, továbbá a, Lercheltini alpokról, Biancavil-
láról (Aetna) és Elbáról való vasfénykristályok is mind föl vannak említve. 

Nem lesz tehát felesleges dolog, ha a mi pompás és érdekes elő
fordulásunkat is nyilvánosságra bocsátjuk; s ha ezen előleges közlemény 
után később a chemiai és krystallographiai vizsgálatok eredményeit is kö
zöljük majd. 

Dr. Herbich Ferenez, 
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3. Pseudomorphok auyit után, a tekeröi diabasporphyritben, 
(augitporphyrban.) Az augi t az összes eruptív kőzetekben fellépő ás
ványok közül különböző módokon a legkönnyebben igen sokféle anya
gokba változhatik át. Az eddigi vizsgálatok e téren azt derítették ki, 
hogy augit alakjában körülbelül 15 különböző természetű anyag elő
jöhet. 

Erdélyben, a Tekerői völgyben föllépő augitporphyr augitja, mely 
gyakran 10—11 mm. hosszú és 5 - 6 mm. széles igen jól kiképződött 
fekete oszlopos kristályokat alkot, az anyakőzet elmállásával s átalakulá
sával maga is átváltozik zöldes- vagy szürkés sárga színű pseudomor-
phokká. 

A kőzetből könnyen kifeszíthető ily álkristályok az augit combinált 
alakját még igen jól mutatják, melyeken a következő egyszerű alakok 
tisztán fölismerhetnie: P: <x> P; <x> P o o és némelyeknél a <x> Poo is. 

Ezen pseudomorphok késsel meglehetősen könnyen karczolliatók • 
keménységi fokuk- 2 körűi van, a kősót egyes kristályok még gyengén 
karczolják. 

— Sósavval kezelve élénken pezsegnek, és pedig sokkal élénkebben, 
mint az anyakó'zet, mely szintén elég dúsan vau áthatva szénsavas mész
szel. Sárgásfehér finom poruk hig, hideg H Ci-ban élénken pezseg, de 
nem oldódik fel teljesen, — forróban teljesen fölbomlik dús kovasav ko
csonya kiválás mellett. Nagyobb darabkák nyílt üvegcsőben hevitve sok 
vizet adnak, s felületök az eredeti augit színével közel megegyező sötét
barna, belsejök pedig vörös-szürke szintivé iesz. 

Mindezen kísérletekből tehát eddigelé csak az tűnt ki, hogy e pseu
domorphok szénsavas mészszel telt, víztartalmú anyagból állanak. Az anyag 
természetének közelebbi meghatározhatását mikroskop segélyével kísérlet
tem meg, az anyakőzettel együtt. 

Az anyakőzet, mint elváltozott diabasporphyrit alapanyaga telve van 
opacittal és apró chlorit foltocskákkal, mik miatt pettyegetett tarka kiné-
zésünek és bőven apolár részleteket tartalmazónak mutatkozik. PíCI-al ke
zelve pontonkínt élénken pezseg. 

A pseudomorphok vékony esiszolataí áteső fényben általában vilá
gos zöldessárga szintiek. Nagyobb nagyitásnál anyaguk egy majdnem egy
nemű "szürkésfehér egy zöldessárga kissé rostos szerkezetű anyagra esik 
szét, mely a túlnyomó elsőben foszlányos nyúlványok alakjában balósze-
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rtten terjeszkedik. Sokszor ez anyagokban rozsdabarna és barna vastartal
mú tömegek és lielyenkint szép trichit csoportok láthatók. 

E oeiszolatok semmi dichroismust sem mutatnak. Keresztezett ni-
kolok közt minden állásban eredeti világos szintieknek látszanak, és csak 
egyes helyeken homályos színváltozás észlelhető. Sósavval étetve erős 
pezsgés közt annyira föloldódnak, hogy az eredeti metszetnek csak a váza 
maradt meg, melyheti a megmaradt részletek egyes, többé kevésbé egy
mással összefüggő' hálószerű nyúlványok alakjában terjeszkednek. A meg
maradt és feloldódott rész körülbelül úgy viszonylik egymáshoz mint, 
1 : 3-hoz. 

A fel nem oldódott, gyengén rostos szerkezetű anyag polárisait 
fényre hatva gyenge pleoehroismust mutat s nagyon hasonlít a serpcntin-
szerü anyagokhoz. 

Föltéve, a mi több a valószínűnél, hogy a pezsgés közt feloldódott 
anyag szénsavas mész. ugy a tekeró'i pseudomorphok körülbelül 3 részben 
szénsavas mészből és 1 részben serpentinsszerü anyagokból állanak, de 
semmi esetre sem talkból. 

Összehasonlítva a tekerői pseudomorphok vékony csiszolatait a tiroli 
seladonit (?) pseudomorphokéval, a kettő közt nagy hasonlatosság mutatko
zik. Ez utóbbiaknál is a calcit nagy szerepet játszik. Azonban míg a te
keró'i pseudomorphok serpentinszerü anyaga a szénsavos mészszel mintegy 
bensó'leg van keveredve, addig a tiroliaknál az élénk kékeszöld, polárisait 
fényre ható és gyenge pleochrismust mutató chloritszerü anyag egyes fol
tok vagy ritkábban gyér hálózat alakjában van beágyazva a viztiszta cal
cit alapba. 

A Fassavöigyi talkpseudomorphok egészen más természetűek. A 
szénsavas mész ezekből teljesen hiányzik. Külsőjük szürkésfehér dichrois-
mus nélküli; a kékesszürke, felleges vagy rostos szerkezetű, sokszor opa-
eitdús belsejök feltűnő dichroismust mutat. Keresztezett nikolok közt lát
ható, hogy a külső burokban még sok viztiszta részlet van, mely a py-
roxénhez — míg magvak a chloiithoz teljesen hasonlóan viselkedik. 
Ezen még teljesen át nem változott pseudomorphokról inkább feltehető 
az, hogy az átalakulás beló'lről kifelé indult, mint megfordítva. 

Dr. Primics György. 

4. Augit-aiidesií a Csaihó-hegy aljából, Moldovában. Ezen sö
tétbarna, félig szarukőszerü kőzet, melyben parányi sárgás szürke, néha 
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gyantaszerü í'üldpát részletek, és gyéren valamivel nagyobb zöldesbarna 
augit, szabadszemmel alig vehető ki, dr. .Herbich F. szerint, ki azt gyűj
tötte, Csalhó északkeleti aljában, a Repecsune faluba vezető patakban, a 
nerinea-mészkövekben télért képez. 

Mikroskop alatt e kőzet vékony csiszolatát vizsgálva feltűnik, hogy 
szürkésbarna uralkodó alapanyaga^túlnyomólag apolar hasisból, mikrolith 
és opacit szemcsékből van összealkotva. A mikrolith csoportoknak sok 
helyen bizonyos irányok felé való párhuzamos elhelyezkedése e kőzet 
gyenge fluidál szövetére utal. Az alapanyagból ki vannak válva: a föld-
pát, augit és magnetit. 

A f ö l d p á t o k többnyire hosszú és keskeny, gyakran elég szabá-
bályosan kiképződött kristálymetszeteket képeznek, rendesen egyenkint, és 
csak ritkán többszörösen összenőtt kristálycsoportokban lépnek fel. Né
hány metszeten szép héjjas kiképződés látható. Kivétel nélkül az alap
anyagból igen sokat zárnak magukba és e miatt úgy tűnnek fel, mintha 
már igen mállottak volnának. Sok azonban, egészben nagy részben, sár-
gásszinü határozottan mállási termény által van elborítva. Sötétre állított 
nikolok közt eléggé jól feltűnő ikerlemezes szerkezetet, azaz a plagiok-
las jellegét mutatják. 

Az a u g i t ok zöldes vagy sárgásba hajló zöldesszürke szinüek. 
Nagy rövid, vagy kisebb hosszú oszlopos kristályokban lépnek fel. Első 
esetben a kristály körrajzai jól kivehetők P. co P. és oP. alakokkal, 
az utóbbiban a kristályok vagy tört végű oszlóitokat, vagy egyenetlen ol
dalú hosszú tömegeket képeznek. Kivétel nélkül nagyon töredezettek; szá
mos magnetittel kevert, határozottan szemcsés szövetet mutat. Az augi-
toknak körülbelül a fele kékeszöld és sárgásszürke szinü dichroisraust 
mutat, a többíeken ezen tünemény vagy egészen hiányzik, vagy csak nyo
mokban észlelhető. Keresztezett nikolok közt élénk iuterferential sziliek
ben pompáznak. Kivétel nélkül minden augit több vagy kevesebb mag
netit szemcsét zár magába; néhánynál a magnetit több mint a felét teszi 
és ilyenkor szép tarka szemcsés tömeget képez. Határozottan az augit 
mállási terményének kell tartani, a bennök vagy mellettök gyéren föllépő 
sárgás szinü, apró foszlányos tömegeket, melyekre a polárisait fény is 
gyengén hat. 

A magnetit kisebb nagyobb szemekben bőven van elszórva a kő
zet alapanyagában is, de úgy látszik, leginkább az augittal társulva sze
ret föllépni. 

20 
Orr..termetűd. Értesítő II. 
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Mindezekből kétségtelenül kitűnik, hogy ezen kőzet nem b a s á i t , 
mint a minek azt eddig kttleme után tartották, hanem nagyon is jelleges 
aug i t -andes i t . 

Dr. Primics György. 

5. Lehraann P. „Beobachtungen über Tektonik und Gletscher-
spureo lm Fogarascher Hochgebirge," cz imü d o l g o z a t á n a k is
m e r t e t é s e . L e h m a n n Pá l úr B r e s l a u b a n , a fennebbi czim alatt 
egy értekezést tett közzé a ,,Zeitschrift der dentschen geologischen 6-e-
sellschaft XXX Dl. k. 1. füzetjében. E közlemény minket közelebbről érde
kel s azért szükségesnek tartottam azt főbb pontjaiban röviden megis
mertetni . 

Szerző szerint a Fogarasi havasok geológiai szerkezetében szereplő 
kőzetek, — mint a hogy ő azokat az Olt-szoros két oldalán láthatta, -
a kristályos palák, legtöbbször csillámpalák, váltakozva amphibolpalákkal 
ás egyes tömör vagy kristályos mészkő padok, melyekhez még a N. Lotru 
folyó torkolatánál föllépő eocaen(?) eonglomeratok is járulnak. A. graphit- és 
agyagpalákról Lehmann úr — ágy látszik — egészen megfeledkezett, 
vagy talán nem is láthatta ezeket, mintán vizsgálati tere e terjedelmes 
hegyvonulatnak csak néhány pontjára szorítkozik. Már pedig a graphit- és 
az agyagpalák többszöri és tekintélyes föllépéseknél fogva joggal megkí
vánhatják a Fogarasi havasok alkotásában szereplő kristályos palák ossz-
étébe való fölvételüket. 

A fogarasi havasok keleti határául szerinte az Uj-Sinka és Kírálykő 
közti nyereg volna tekinthető, de geologiailag az Uj -Sinkától keletre eső 
eruptív kőzetekkel többszörösen áthatott, —- a Királyko és a Bucseos 
mellett föllépő kristályos pala tömegek is ide számíthatók. Mindez 
majdnem szószerinti idézet az eddig megjelent közleményekből, E havasok 
déli határának megállapítása a szerző szerint is még nem lehetséges, de 
orographiailag egy Salatruka és Nuksuora közti vonal volna tekinthető, 
mely a déli szegély közép vonalának látszik és melyen alól még tekinté
lyes magas csúcsok emelkednek. 

Az egész hegyláncz szerinte egy, kissé északfelé tolt egyszerű rán-
czolata a kristályos palák összletének és ennek megfelelőleg fölépitési 
módja is nagyon egyszerű. A rétegek általában a hegygerinc,/, irányával 
párhuzamos csapnak, a hegygerinczen függélyesen állanak, az északi lejtőn 
északfelé, a déli lejtőn délfelé dűlnek különböző szög alatt Az északfelé 
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párhuzamosan haladó völgyek majdnem kivétel nélkül kimosási hasadé
koknak tekinthetők. — Tény. hogy a Fogarasi havasok képződésének ma
gyarázásában ezen felfogás nagy valószínűséggel bir, s általában nem a 
szerző eredeti felfogása, de már azt, hogy a Fogarasi havasok fölépíté
sében oly mintaszerű szabályosság uralkodnék, mint a hogy azt a szerző 
állítja, saját észleleteimre támaszkodva nem oszthatom. Igaz ugyan, hogy 
sok helyen a rétegek különböző fok alatt észak felé dűlnek, de az is áll 
hogy szintén sok helyen a dülés egészen más irányú, mint például az a 
Valea-mareban Porumbák felett éppen a hegyvonulat közepén látható, hol 
a rétegek 20 — 25° alatt ÉKK irányban dűlnek, a V. Posorti és a V. 
Sebesului felső részében pedig általános dülési irányokat nagyon bajosan 
lehetne megállapítani. Azzal sem vagyok a szerzővel egy véleményen, 
hogy a hegygerinczen a rétegek általában függélyesen állanának ; inert p. 
a Szurul csúcsán a rétegek mindenütt a vízszintestől nem nagyon távoleső 
szög alatt fekszenek. 

Mind eddig a szerző kevés ujat mond, s a mi új van értekezésében 
az még kétes alappal bir. Sokkal fontosabbak és érdekesebbek Lehmano 
úrnak az egykori jégár nyomaira vonatkozó észleletei, 

A Baila-tóboz fölvezető völgyben a Piszka Buila ós Piscu Bttteau-
nu közt a kerczesorai vizesés felett egy kilométernyire a fokozatosan 
emelkedő völgyön keresztül terül egy terjedelmes, szegletes darabokból 
álló kőhalmaz, mely szerző szerint a gletseherjég által hozatott ide, min
den esetre második nyugvó helyére; de maga a szerző is kiemeli, hogy 
valószintt az is, hogy a meredek Buila, oldalról omlottak alá e kőzet da
rabok. Az én szerény véleményem is az, hogy e kőhalmaz nem a glet-
scher hanem a leszakadás eredménye, miután annak darabjai a mellette 
szálban föllépő kőzetnemekkel teljesen azonosok. — Ezen kőhalmaztói 
körülbelül 25 méternyire egy sajátságosan kigömbölyitett szikla szom
szédságában egy televénynyel elfödött, de juhösvény által csekély helyen 
lekopasztott sziklán, a quartz szalagokkal dúsan áthatott kőzeten a rétegzésre 
harántul eső vízszintes csiszolás látszott. Később hiába keresett a szerző 
úgy ezen, mint az átellenében fekvő hegyoldalon hasonló nyomokat, mert 
a törmelék halmazok és a gyep eltakarták a sziklákat és csak a tóhoz 
fölvezető lépcsőzetes völgyecske emlékeztette újra az eltűnt jégfolyás ha
tásaira, 

Arpasiu maré forásvidékén egy völgy lépcsőzeten van a Lacu Prod-
rageíu; ennek háta megett emelkedik egy alig 30 ni magas szikla. 

20* 
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melynek felső széle egy sima domború ivet ir le. Jobbról törmelék hal
maz nyúlik le a kis tóhoz, balról erős eséssel egy patak folyik. A völgy 
végén egy három oldalról meredek szikla falakkal körülvett eirkusszerü 
hely van, melynek negyedik oldalán egyik sziklafaltól a másikig ki
feszült homlokmorána látható, mely alatt a patak csörgedez. Egy kes
keny kevésbé jól kiképződött árok látható a morana megett és egy zöld 
retecske emlékeztet az egykori kis vizmedenczekre. A hajlani szög, mely 
a morana közepéről s az amphitheatrum-szerü hely czikezakos széle közt 
vonható 18—28° közt változik, lehat szerző' szerint nem mond ellene 
egy gletscherképzó'dés lehetőségének. A Lacu Podragelutól meredeken 
levonuló völgy legömbölyített háta világosan mutatja, hogy a jégár egy 
kor ezen völgyön lefelé nyúlt. A hátráló gletscher világos nyomai gya
nánt tekinti továbbá Lehmann úr a fokozatosan növő törmelék halmazo
kat, melyek a sziklafalak lábait körülövedzik. 

Negoi és Moskava közt a gerincz alatt három sarló alakú kó'sáncz 
látható, melyek a törmelék halmaz közül szembetűnően kiváló két gyepes 
közeg által vannak egymástól elválasztva, részletes kutatás hiányában a 
szerző nem mer teljes bizonyossággal nyilatkozni, hogy azok egy elenyé
szett seeundaer gletscher utjának a nyomai lennének. 

Bieltz közlése szerint Lehmann úr kiemeli, hogy az Olt völgyének 
kavicshalmai szegletes kődarabokból állanak s így nagyon valószinü, hogy 
a jégár által halmozódtak össze, K kérdés végeldőntése még további vizs
gálatokat kíván. 

Mindezek fontos tények, de sajr.es, hegy sok kétség fér még hoz-
zájok. Epén a gletscher hatásainak a legfontosabb jelei, a kőzet csiszo
lások ás párhuzamos karczolások, hiányoznak. A kőzet csiszolás egy esete 
más hatások következménye is lehet, mint például kőzetesiiszamlásokuak 
stb. Mint, állítják, a leguruló lavina sokszor egész fényesre csiszolja a 
kőzeteket, mint azt Mármarosban tapasztalták. A kőtörmelék halmazok, 
melyek igen sokszor a leszakadt kősziklák széttöredezéséből állanak elő, 
igen keveset bizonyítanak. A völgyek lépcsőzetes és domborodott alakjai 
a denudatiő következményei is lehetnek. 

Lehmann úr értekezésének befejező' részében azon következtetést 
vonja, hogy miután Hochstetter vizsgálatai a Balkánban és újabb időben 
egyéb kutatások a délkeleti félszigeten a gletscher nyomokra vonatkozó
kig csak negatív eredményeket adtak, úgy a Fogarasi havasok a legdé-

http://sajr.es
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libb hegyvonulat az európai continensen, melyen a gletsclicrek még vala
ha léteztek. 

Nem hagyhatom említés nélkül Lehmann úrnak azon állítását, mely 
szerint a Paringultól északkeletre eső hegységnek • a 'magva g r a n u l i t 
lenne. A Valea Satului vize, és a Sebes folyó azon hegységben veszi ere
detét s görkövei közt tény, hogy számos gránátos kó'zethömpöly is elő
jön, de ezek mind közönséges gránitok, gránititok, vagy pegmatitok, de granu-
litból igazán egyet sem találtam, pedig lehetetlen, hogy a granulit, ha 
csakugyan abból ált a hegy magva, ne került volna e folyók görkövei 
közé is. — Nagyon hihető', hogy Lehmann úr tévedett. 

A szerző értekezésében pár helyen a jegyzetben a magyar-
Kárpátegylet évkönyvében közzétett dolgozatom*) egyes pontjaira kritikai 
észrevételeket is feszen s többek között kiemeli, hogy az általam 
fölemlített eruptivszerü amphibólpalákat (?) nagyon problematikusnak tartja: 
csakhogy én nem amphibólpalákról, hanem a tömegcsszerü amphibolitok-
ról beszéltem, a mi ez idő szerint még két különböző dolog. Továbbá, 
hogy egy a patak görkövei közt talált gránitdarabról nem lehet követ
keztetni a gránittelérrc, mert a durvaszemü tmcisz is kis darabban gránit
nak látszik : arra nézve megemlítem, hogy én a gránit darabot Porcsesd 
mellett találtam, s hogy csakugyan gránit volt és nem gneiss, még most 
is állítom. — A Fogarasi havasokkal szomszédos és velők összeköttetés
ben levő' Szebeni és Szász-Scbesi havasokban a gránit, mint tudva van. 
igen sok helyen lé)) fel felér alakjában; igen közel Porcsesthcz Michels-
berg környékén és Val. Yaduluiban a gránit számos helyen föltalálható, 
nem tudom, miért ne jöhetne elő a gránit a tőszomszédos, de az Olt bal
oldalán fekvő Fogarasi havasokban, Boicza és Porcsesd környékén is? 

Dr. Primics György. 

6. A ponor-ohábai ké t 'bar lang. A Sztrigy felső folyásának egyik 
jobboldali patakja a Ponor, melynek eredete Ponor-Ohába község határán 
fekvő két barlangban van. 

Az egyik barlang az említett község felső részéhez közel, alig 800 
lépésnyi távolságra van. melyhez meredek, mondhatni életveszélyes ufón 
juthatni el, de midőn megpillantja az ember a hatalmas nyilast, feledve 

. *) Bolyongások a Fogarasi havasokban, Magyarországi Kárpátegylet év
könyve. VII. évf. 1880. 
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minden veszélyt, siet ezélja felé, hogy közelről bámulhassa a természet 
erőinek e hatalmas alkotását. A hegység, mely a falut fél köralakban 
veszi körül, krétakori mészkőből áli, melynek alján nyitott magának utat 
a patak s évezredes munkájának eredménye a barlang. A barlang szája. 
melyen át az aránylag nagy patak a szűk völgybe jő — mely egy pár 
száz lépésnyi távolságra malmokat, hajthat — ÉK-re fekszik és ma
gasságához viszonyítva keskenynek mondható, mert alapján alig 8, míg 
közepén 10 méter széles, magasságra 50 méter hatalmas csúcsíves-alak
ban nyúlik a függélyes sziklafalba felfelé. A barlang maga, melynek alap
iát siketitö zúgás között mossa a víz, egy darabig E—K-re majd EEK-re 
halad; míg vége felé ÉKK-re tér el s körülbelő] 180 — 190 mé
ter hosszúságban járható a víz közepében, mely imitt amott kisebb-na 
gyobb tavakat képez, hogy biztos menhelyet nyújtson a fürge pisztrángok
nak. A barlang vége gyorsan elszükül s csak annyi nyilasa van, melyen 
a hatalmas vízsugár vízesést képezve előtörhet. A barlangba a víz a hegy-
vonal túlsó oldalán „Lunka ponoruluj" nevű helyen hatol bé, egy dolina-
szerű nyíláson, mely a barlang szájától másfél órajárásnyira van. 

A másik barlang Ponor-Ohába községétől keletre esik mélyen a 
hegyek között, melyhez már sokkal könnyebben járható út vezet: a pa
tak, mely ezen barlangból kijön, egy pár kisebb-nagyobb vízesést képezve 
halad az út mellett, A patak a barlang előtt mintegy 200 lépésnyi 
hosszúságban sajátságos mésztufából álló kőzeten halad, melyet én nem 
tartok egyébnek, mint a barlangban a v!z által feloldott s útjában, a 
barlangon kivül lerakodott szénsavas-mésznek, melyben igen jól megkülön
böztethetők a körülfekvő erdőség odasodort leveleinek hű lenyomatai, s 
ezen mésztufa épen oly alkotású, mint a borszéki források körül éven
ként képződő mésztufák. A mésztufa maga is itt-ott kisebb-nagyobb bar-
langocskákat képez. A barlang szája, melyen a víz előtör, DK-re fek
szik s 20 méter magas boltíves-alakban van. a meredek sziklafalba vájva, 
míg alján alig 5 méter széles, honnan befelé gyengén elszélesedik, mint
egy előcsarnokot képezve. A barlang vége a nyilastól 55 méter távolság
ra van, hol a patakocska 5 méter magos vízesést képezve tör elő a 
sziklából. 

A két barlang között a mészkő által alkotott hegységből egy rövid 
üledékes kőzetekből alkotott mellékhegy veszi eredetét, melyet a község 
lakói „U mbr ád"-nak neveznek s mely kövületeiért különösen a geo-
íogra nézve szerfelett érdekes. Az egész hegység fŐtömegét a Kréta sys-
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téma Gosau emeletére igen jellemző acteonelia-niészkő alkotja s hatalmas 
darabok állanak ki ezen mészkőből s tengerednek le időnként az alant 
tovasiető patakba. Ezen mészkősziklák m A c t e o n e l l a r o t t t n d a t a 
nevű gasteropoda elmeszesedett maradványaiból állanak s imitt-amott egy-
egy A c t e o n e l l a L ama re kii. gigán te a. N e r i n e a e inc t a és 
i n e a v a í a darabjait is lehet találni. 

Azonban sokkal érdekesebb kövületeket, tartalmaz a hegyoldalon 
elterülő inn ocer amu smárga réteg, mely 35 foknyi .dtilés alatt dél
ről északfelé terjed, melyben levéllenyomatok- és az lnoceramus proble-
maticus-son kivül számtalan másféle kövületet is találhatni. A márga ré
teg nagyon hasonlít a Déva mellett levő Csengő-patakban előforduló ino-
ceramus-márgához, csak hogy nem oly sötét. 

Dr. Tömösvári Ödön. 

7. Adatok az örvényférgek ismeretéhez, A Mikrostomeák kis
ded családja összekötő s illetve átmeneti csoportot képez a Rhabdocoelák 
ás Nemertineák között. Jól mondja Hallez. hogy a Stenostomum egy „ve 
ritable Nemertien degradé,* a mennyiben vizedény-hurokja. rudimentalis 
orrmánynak tekintendő. A Mikrostomeák családjából a Microstomum és 
Stenostomum. édesvízi genusok ismeretesek. Ezek a zoológusokra nézve 
nem annyira anatómiai szerkezetök, mint szaporodásuk módja miatt érde
kesek. S épen a szaporodásuk ismeretében igen sok a vitás kérdés, nagy 
az elosziandó homály: alig tudunk valami bizonyosat róluk, a min nem 
fog csodálkozni az, ki magának fogalmat szerez a szaporodási modus 
procedendi nyomozásával járó nehézségekről. 

Annyi már régóta tudva van. hogy mind a Microstosmum-, mind a 
Stenostomum-fajok oszlás által szaporodnak. Már a Zoológia Danica-ban 
(Müller Fr. 0. 1788--1808.) mondatik a Microstomum lineare-ra vo
natkozólag, hogy „corpus in medio coarctatum, quasi ex duobus cotnposi-
tum". Általában véve a következő örvényférgekről ismeretes az oszlás ál
tali szaporodás: Catenula Lemnae. Dugés; Strongylostomum coerulescens, 
Microstomum lineare, OerstedJ); Microstomum giganteum. Hallez1); 

') Oersted: Entwurf einer syst, Eíntheilung etc. der Plattwürmer. Gopen 
hagea. 1844, 

'-) Hallez; Contributions á l'histoire naturelle des Turbellariés. Lille. .1873, 



312 -

Stenostomum leucops et imicolor, 0. Schmidt5); Alaurina prolifera, 
Buscli') ; Alaurina composita, Mecznikoff5). 

Különösen a Microstomum lineare oszlásáról legbehatóbban érteke
zett Graff (Neue Mittheilungen über Turbellarien Zeitschr. f. wiss. Zool. 
1875. XXV. kötet, 4 füzet 408—412 lapjain); az ő kutatása eredmé
nyét fölhasználta Perrier Ede a legközelebb megjelent gyönyörű munká
jában (Les Colonies Animales et la formation des Orgcnismes, per 
Edmond Perrier. Paris. 1881.). Miután ón a Microstomum lineare oszlá
sát 1874-ben huzamos ideig megfigyeltem és megfigyelésem eredményei 
átlag véve megegyeznek a Graff által megállapítottakkal, de meg, miután 
alkalmam volt egy uj Microstomum-faj oszlási folyamatát 1875-ben nyo
moznom és ezen kivül a Stenostomum leucops oszlás általi szaporodását 
különös tanulmányom tárgyává tettem és szerencsés voltam az idei au
gusztus hó folytán Medgyes határán ivarérett és pedig különvált ivafu Ste-
nostomumokat találni ós észlelni: indíttatva érzem magamat a nevezett 
fajok szaporodási viszonyaira vonatkozó észleleteimet rövid általánosság
ban előterjeszteni. 

. Az oszlási folyamat legelső nyomai mindig a bélen mutatkoznak. 
Az oszlás a belén kezdődik, abból indul ki s terjed fokonként kifelé a 
mezo-és ectodermán keresztül. Tehát azok a sejtek, melyek az emész
tést eszközlik, egyszersmind fortos szerepet játszanak a szaporodásnál is. 
A bél fala jelentékenyen megvastagodik s e helyen a bél ürköre csak
nem egészen elenyészik. A bél gyürüs vastagodása a bélfal sejtjeinek in-
tensiv szaporodásával kezdődik, a minek következtében a testet harántul 
átövedző sötét sáv képe keletkezik, a mely sötét sáv 1—2 mm. sőt a 
Stenostomum leueopsnál 3 mm. széles lehet és az anyától elkülönülő tag 
kiegészítését képezi. A bél gyürüs vastagodásával egyidejűleg a köztaka
rótól a megvastagodott bélig behatoló finom hártya keletkezik, mely a 
testüreget harántul ketté osztja. Erre a test félig beí'üződik, úgy, hogy 
már csak a bél tartja össze a különben már két részre különült törzset 
Az ennyire megoszlott felek oszlását elsőd oszlásnak kell neveznem, mert 
e felek mindegyike másod-, harmad sőt negyedoszlási nyomokat is mutat. 

s) 0. Schmidt: Die rabdocoelen Strudelwülmer des süssen Wassers. Je
na. 1848. 

*) Busch: Beobachtungeu über wirbellose Thiero. Berlin. 1851. 
6) Mecznikoff: Zur Naturgeschiohte dei' Turbellarien; Archív fiir Natnrge-

schichte. XXXI. kötet. 1865. 
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A Mikrostomum lineare-n igen gyakran 3 elsőd oszlást láttam, tehát négy 
generatiót 16 egyénnel. A Stenostomum leucopsra nézve jellemző, hogy 
az két generatiónál többre nem oszlik egyszerre és hogy az egyes gene-
ratiókban a másod- és harmadoszlási folyamatnak vannak csak némi nyo
mai. Tehát nála rendesen egy coloniában két generatiót 6 egyénnel le" 
het látni. Eszleltem olyan Mikrostomum-coloniákat is, melyekben egy 
elsőd oszlás következtében előállott két generatió közül a mellső (fejvég 
felöli) négy egyénből, a hátsó (aboralis) pedig csak kettőből állott, de 
ezek egyikében, az utolsóban, az ivarszervek (csirmirigy, here) kifejló'dve 

valának. A Medgyesen talált (1881. aug 14-én) új Stenostomum-faj 
oszlás általi szaporodása alárendeltnek látszott az ivaros szaporodáshoz 
képest. Eszleltem példányokat (az oszlás nyomai nélkül), melyek jól kifej
lett csirmirigy gyei, bursa eopulatrix val birtak és olyanokat, melyekben a 
hímivarszervek (here a penissel) teljes érettsége mellett az oszlás nyomaira 
már nem találtam. Azokban a példányokban, melyeket oszló állapotban 
kaptam, érett ivarszerveket nem észleltem. A miből azt következtettem, 
hogy e különben oszlás által szaporodó Stenostomumok öszszel, vagy a mint 
Medgyesen észleltem, a pocsolya viz apadásakor, az őket fenyegető szá
razság beállta előtt, ivaros módon nemzett peték által biztosítják fajuk 
fönnmaradását. A mely egyénekben az ivarszervek kellő érettségre jutot
tak, azok többé nem oszlanak; tehát e fajoknál az oszlás ós ivaros 
szaporodás nem párhuzamosan haladó, hanem váltakoz\a egymás után 
következő fajfenntartó módok: az oszlást követi a peték általi szaporodás 
és viszont (metagenezis). Es habár az ivarszervek nyomai az anyaállat 
fejletlen tagjaiban mutatkoznak is, azok teljes érettsegöket a fejlődő 
egyén önállóságra vergődésekor érik el. 

Visszatérve közleményem tulajdonképpeni tárgyára, az oszlás folya
matára : kérdésbe teszem, hogy mily sorrendben képződnek ki az oszló 
tagok (egyének) egyes szervei, vagyis, hogyan individualizálódnak az egyes 
részek? Schmidt Osk. (fennebb idézett munkája 57-ik lapján) úgy találta, 
hogy a szemfoltok jelennek meg legelőbb. „Die ersten Andeutungen, dass 
dié Theilung beginnen soll, werden durch das kaum merkliehe Auftreten 
der Augenflecke gégében." Ezekre nézve útbaigazít oly fiatal oszlótagok 
vizsgálata, melyek az oszlás sorrendje szerint harmad- és negyed-oszlási 
stádiumban vannak (Mikrostomumnál). Ezeknek még nincsenek szemfolt
jaik, de a fejlődő garat nyoma mindegyiknél, különösen a harmad-oszlás 
alatt álló tagokon, igen jól kivehető. E viztiszta, gömbölyű hólyagnak 
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látszik, mely már e fejlettségi fokon is egy igen kis nyilason át (a leen
dő száj) közlekedik a külvilággal. A másod-oszlás stádiumában a szájrés 
nagyobb, a garathólyag fala vastagabb. Az elsőd-oszlás stádiumában, a mi
kor a szemfoltok és fejgödrök is megjelennek, a garat összeköttetésbe 
lép a béllel. E fokon az oszló egyén garatja már közlekedik egyfelől a kül
világgal, másfelöl a béllel, de az oszló egyén táplálékát még az anyaállat
tól nyeri. Tehát a garat olyformán képzó'dik ki, a mint azt Schmidt 
Osk. (fennebb idézett munkája 58-ik lapján) mondja: „Es tritt dann ein 
stádium, ein, wo bei dem Neugebildeten, noch nicht abgetrennten Thiere 
der Darm durcft Shlund und Mund mit der Aussenwelt zwar conimunieí-
reh kann, seine Nahrung aber noch durch das Mutterthier empfángt." 
Tapasztalatom szerint tehát a garatképződés megelőzi a szemfoltok 

megjelenését, Végül meg kell jegyeznem, hogy a már külön — s illető
leg levált generatió orális vége, melynél fogva az az anyaállattal összeköt
tetésben állott vala, csakhamar beforrad az által, hogy a befüzó'dést 
okozta hártyák egészen összenőnek. 

A Medgyesen észlelt különvált ivaru új Stenostomum-faj ivarszer
veinek fejlődéséről feljegyezhettem, hogy a hímivarszerveket azoknál két 
oldalt fekvő, hosszura nyúlt herék képviselik, kibélelve magvatlan. ondó-
képzŐ epithelium által. Ezekben egy-egy íióksejt keletkezik, mely az 
anyasejt protoplasmájában való osztozás nélkül két, később négy sejtre 
oszlik. 

Ezután megjelenik mindegyikben egy-egy mag, megnyúlva fonálalaku 
Spermatozoon-alakká. A herékkel közvetlen összeköttetésben áll egy gör
bült nyakú retortához hasonló penis, melynek járulékos mirigye szemcsés, 
többnyire csomókba göngyölödő anyagot választ ki, mely a Spermetozoákkal egy
idejűleg löketvén ki, azok által felszivatik a receptaculum semmisben. És mint
hogy a Spermatozoákat mozogni, csak abban, láttam, igen valószínűnek tartom, 
hogy az a Spermatozoaknak táplálékul szolgál. A csirmirigy a bél epitheliumabol 
sarjadzás által keletkezik. A székmirígy homológ a csirmirigy gyei oly annyira, 
hogy a tápláló szék az ovarium különvált részének tekinthető; annálfogva a pe
tesejtek és széksejtek úgyszólván egy szervet tesznek. A petevezetékek 
nincsenek continuitásban az óváriammal és uterussal, A peték kötőszöveti 
(reticulum) likacsokba hullanak, honnét a petevezetékekbe s ezeken ke
resztül az uterusba jutnak. Itt képződik ki a peteburok, mely eleintén 
kékes-zöld, később .narancsszínű s eléggé átlátszó. A kétszerdomboni peték 
kerekek. Parádi Kálmán. 
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"Vee"y©s®ls:, 

Jegyzőkönyvi kivonatok a tartott szakülésekröl. 
c) 1881. október 21-én dr. Abt Antal egy. tar elnöklete alatt a szak

ülésen következő' tárgyak adattak elő: 1, Dr. Daday J e n ő egy. tanársegéd rö
viden ismerteti »Az álscorpiók boncztana* czimii terjedelmesebb dolgozatának 
tartalmát bemutatván az ahoz mellékelt rajzokat és a boncztani készítményeket is. 
2. Dr. Ab t An ta l egy tnr . előadja a különböző fémek hővillalryos állapotá
nak meghatározására szolgáló módszereket és bemutatja saját ez irányban tett 
vizsgálatainak eredményeit. 8. Dr. H e r b i c h F e r e n e z erd. múz. őrseged föl
olvassa a hargitai vasfényről és a székelyföldi petróleum előfordulásáról szóló jelen
tősük (1. a jelen szám271. és 801. lapjain). 4. Dr Koeh Anta l egy. tnr. bemu
tatja az erd. múzeum ásvány-gyűjteménye számára a múlt nyáron beszerzett ás
ványokat, (l. alább az erd. múz. egyl. választmányának benyújtott jelentését.) 

d) 1881. nov ember 25-én a dr. Abt Antal elnöklele alatt tartott ülés
nek tárgyai a következők voltak. 1. Dr. F a b i n y i R u d o l f bemutat egy általa 
szerkesztett készüléket, melyen a fémeknek befolyása elektromos indító tekercsre 
telephon segélyével észlelhető s egyúttal röviden előadja ezen készülékkel tett 
eddigi kísérletéinek eredményeit, melyeket csakis előleges közleménynek kivan 
tekintetni, fentártván magának új, pontosabb eszközzel a további kísérletezést és az 
eredmények végleges megállapítását, (1. a jelen fűzet 291. lapján.) 

Dr. Abt Anta l egyet. tnr. ezen kísérletekre következő megjegyzéseket 
tesz. A compensatio elvének ezen érdekes alkalmazása az inductió áramoknál két
ségen kivül igen érzékeny és egyszerű módszert nyújt arra, hogy valamely tömör 
fémdarab jelenléte, mely a másodlagos tekercshez közelíttetik, felismerhető legyen, 
a mennyiben ez által az índucáló áram hatása az inducált tekercsre módosíttatik. 
De ezen módosítás, eltekintve bizonyos fémeknek befolyásától az inducált tekercsre, 
egy és ugyanazon fémnél a inolecularis szerkezet szerint különböző fog lenni 
ugyanazon helyzeti körülményeknél, a mi a fémeknek ezen az úton való meg
különböztetését vagy meghatározását nehezíteni fogja, és bizonyára nagy óvatos
ságra int. Az értekező urnák azon állítására, hogy a fémek csak mint olyanok 
zavarják a csöndet, illetőleg módosítják az inductió hatást, és nem mint vegyü
letek, p. o. mint fémsók, Dr Abt A. azon nézetét fejezi ki, hogy az elsőrendű 
vezetó'khez tartozó bizonyos elegek és kénegek, mint p. a barnakő, á vasérczek, 
a pyrit talán hatással lesznek a másodlagos tekercsre, habár kisebbel, mint a 
tiszta fémek, ugy hogy ezen hatás kimutatására érzékenyebb készülék fog kíván
tatni, mint a tiszta fémeknél 

2. Dr. Koch An ta l egyet. tnr. a) fölolvassa »A múlt évi okt. 3-iki kö 
zéperdélyi földrengés után Erdélyben észlelt földindulásokról* szóló dolgozatát, 
il. a jelen fűz. 279 lapján); és t>) bemutatja és isr.erteti Sehuster Márton tanár
nak, a szebeni term. tud. társ. ez idei évkönyvében megjelent »Az 1880. okt. 
3-iki középerdélyi földrengésről irt német munkáját, (1. a jelen fűzet 297 lapján^. 
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g) 1881. deczemb. 16-ikán a dr. Abt Antal elnöklete alatt tartott szak
ülésnek tárgyai voltak a következők: 1. Dr, P r i m i e s György fölolvas apróbb 
közleményeket a következő tárgyakról: «) Pseudomorpliok Augit után a tekerői 
diabasporphyritban; 6) Augitandesit a Csalhó-hegy aljából Moldovában ; s egy
úttal bemutatja a megvizsgált tárgyakat s azok készítményeit. Ugyanaz végre <-,) 
ismerteti Lehmann Pálnak a fogarasi havasokra vonatkozó német közleményét, 
(1. mindezeket a jelen fűz. 303. és köv. lapján). 2. Dr. Abt Antal egyet, tnr. bemu
tatja és ismerteti Egyed Mózes fó 'reálisk. t a n á r n a k »Az electromos szik
raáramok kiegyenlítődése* ezimű beküldött dolgozatát, 'a jövő füzetbe jő). 

Az Erdélyi Muaeum választmányának benyújtott jelentések a múlt nyáron tett 
tudományos kirándulások eredményeiről. 

1. Dr. Koch An ta l egye t , t a n á r é . A múlt nyáron a t választmány 
megbízásában folytatván az évek óta sikeresen gyakorolt kutató- és gyűjtő-
kirándulásokat, van szelencsém az elért eredményről röviden számot adni. 

1. Május 8-ikán kirándulván Kolozsvár vidékére, a Fellegváron, Törökvá
gásban, a Hójában és a monostori gátnál vagy 50 db. kövületet gyüjték, melyek 
gyűjteményünkbe kebelezve lettek. 

2. Jul. 22-től júl. 28-ig, azaz 7 napig voltam úton., Meglátogattam a ma
rosújvári sóbányát, hol 3 db. érdekes kristály-kősót kaptam, Zalatbnán a kohóból 
3 db. vas- és réz-gálicz kr. csoportot hoztam. Abrudbánya és Verespatak vidékén 
14 db. ásványt és 3 db. kőzetet gyüjték. A vulkóji bányából az itten gyakori szép 
mészpát-kristálycsoportokbJl egész sorozatot, a Korábia-hegyről 6 db. kőzetet, a 
betesi bányából pedig 16 darab ásványt hoztam magammal, csaknem mind olyan 
példányok, melyek gyűjteményeinkben vagy éptn nem, vagy rosszul voltak kép
viselve. A vulkóji szt, Péter és Pál bányatársulattól Lukáts László képviselő úr, 
a bánya igazgatójának szíves?égéből, egy kiválóan szép kristályosodott arany-
stufát kaptam ajándékba az erd. múzeum számára, Zalathnán pedig a gyüjtötte-
ken kivül vásároltam apróbb, de igen csinosan jegeczedett tellurezüst példányokat 
és a botesi szabad aranyból is több érdekes példányt, mivel ez gyűjteményünk
ben nem volt még képviselve. 

Ezen utazásomat Borbándra való kirándulással zártam be, hol 10 darab 
kövületet és számos immmuliteket gyüjték. 

Hálás köszönettel ki kell emelnem Marosújváron Juchó Ferencz bánya
tanácsos, Zalathnán Lukács János k. postamester, Weiss Tádé bánya-kápitány és 
Spindler Péter számtiszt; Verespatakon Ebergényi Mózes bányabirtokos és Krein-
nitzky Péter k. bányatiszt uraknak kiváló szívességét, melylyel ezen utamon fo
gadtak és czéljaim elérésében hathatósan támogattak. 

3. Aug. 2-án Jegenye fürdő környékét bejárván, az itten feltárt közép-
eocaen rétegekben 25 példány szép kövületet gyüjték. 

4 Aug. 8-án a feleki hegynek egy kis kőbánya által feltárt márgapalájá-
ban növénylenj'omatokat és halmaradványokat kutatván, sikerölt 20 példánynya1 

szaporítani enomíí tárgyainkat. 
Ezek szerint a múlt nyáron tett kirándulásokon gyűjtés és vásárlás által 

az erdélyi múzeum ásvány-földtani gyűjteményét 60 db ásvánnyal, 9 db kőzettel 
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és 55 db kövülettel gyarapítani, nagyobbrészt olyan példányokkal, melyek gyűj
teményünkben vagy teljesen hiányzottak, vagy legalább feles számban nem vol
tak, s ha mennyiségre nem is mondható gazdagnak az eredmény, minőségre nézv« 
mindenesetre kielégítő. 

Az erdélyi múzeum-egylet tekint, választmányának alázatos szolgája 
Kolozsvár, 1881. nov. 5-én. 

Dr. Koch Anta l 
mint az ásv .-földtani gyűjtemények főőre. 

2. Dr. P r i m i c s György t a n á r s e g é d é . Kutató kirándulásaimat f évi 
július 5-én megkezdve, mindenekelőtt tisztába akartam jönni a Vlegyá*za eruptiv 
begytömegének a kristályos palákkai való érintkezési határáról; s ezért B.-Hu-
nyadról kiindulva Koleszár L. és Szentgyörgyi L. ottani polg. iskolai tanitó urak 
társaságában K.-Szt. Királyon és Marótlakán át Sebesvárra mentem, innen K. éa 
N.-Sebesre rándultam át. 

N.-Sebesről utamat a Drágán vize mellett fölfelé folytatva, fölmentem Trá-
nyisra, Viságra és innen a Vlegyásza csúcsára, hogy ennek nyugoti oldalán is 
megfigyelhessem az eruptiv kőzetek érintkezését egyéb kőzetekkel. Megkerülvén a 
Vlegyásza tömegét, keletdéli irányban, a Piatra álba tömör kristályos mészkő
vonulatához értem. Innen andesit- és andesiitelérekkel áthatott kristályos pala 
területen Szuliczára, Meregyóra és K.-Szt.-Királyra érkeztem vissza. Nem hagy
hatom említés nélkül utam e rövid vázolásánál t. Csátó János k.-szt.-királyi föld
birtokos úr igazi magyar vendégszeretetét és czélom elérhetésére tett szives út
baigazításait, melyekért e helyen is köszönetemet kifejezni kedves kötelességem
nek tartom. 

A következő tourt M.-Gy.-Monostor környékén a gránit, csillámpalák és a 
harmadkori rétegek visznyainak tanulmányozásával kezdve, átmentem Biska fa
luba. Innen ;i Riska patakán fölfelé haladtam, a meddig csak lehetett; aztán az 
e felett elvonul) Muncelu, s La-Plesu gerinczein végig a V.-Negra, Csorgó erdő 
s innen a M.-Szamos völgyébe, a Béles vize torkolatához érkeztem. Útközben a 
gránit, gneiss és a csillámpalák települési viszonyainak tanulmányozása közben egy 
hatalmas új andesittelérre is bukkantam, a Csorgó-erdő és V.-Negra közt. 

Ezután utamat a Béles pataka mellett fölfelé folytatva, majdnem annak 
forrásáig jutottam; a honnan keserves úton F.-Gyurkuczára értem. F.-Gyurkuezá-
ról a M.-Saamo.-on lefelé A.-Gyurkuczára és innen a M.-Szamos baloldalán föl
felé F.-Gyurkncza mellett elhaladva, Tószerátba érkeztem, mindenütt csak a kris
tályos palákkal találkozva. 

Tószerátból utamat a M.-Szamos mellett fölfelé folytatva, és átlépve az 
Erdély és Magyarország közti határt, egés-zen annak forrásáig, a Piatra Tolha-
rului-ig fölhatolva, tanulmányoztam a csillámpalákat és ezekre települt mészkö
veket, innen a barlangjáról nevezetes Oncsásza mészkőhegyet megkerülve az alóla 
eredő Ponor pataion le, visszaérkeztem Tószerátra. 

Tószerátból a Fehérpatakon föl, Vlegyásza felé vettem utamat, és a patak 
felső részéből a Prislop hegygerinczen át, D.-liesinárra és ezen le Retyiczelre 
jutottam. Útközben vizsgáltam az eruptiv kozet-telérek, eruptiv brecciák és a 
kristályos palák föllépését. 



— 818 — 

Retyiczelről fölmentem Székelyé patakán a vízeséshez, és innen visszatérve 
D.-Rusmoszá-n keresztül, Meregyóra mentem. 

Meregyőról a harmadkori rétegek, csillámpalák és a gránit érintkezési he
lyeinek vizsgálása közben fölmentem a Capu hegyen keresztül, a Gyurkuczával 
szemközt fekvő' keleezeli Magurára, Fiatra albara és végtére Balcescebe, a hon
nan a liegylejtó'kön lefelé Keleczelre értem. Keleczel környékén a gránit és a 
granulit föllépését vizsgálva, átjutottam Kalota-Ujfalúba és innen a hegység sze
gélyén M.-Gy.-Monostorra érkeztem vissza. 

Egy heti pihenés után kirándulásaimat M.-Gy.-Vásárhely környékén foly
tattam, Velits Dezső úr kíséretében. M.-Gy.-Vásárhelyről a Nyárfaerdó'n keresztül 
Bedecspatakába jutottam, a melyen fölfelé egész Bedecsig haladtam s útközben 
több új andesit és trachyttelért fedeztem föl. 

Bedecsről a hegygerinezeken keresztül, Dongóra mentem át, és innen a 
Bedecs patakának alsó részébe ereszkedtem le, a melyen lefelé haladva Kis-
Kapusra jutottam. Itt az andesit föllépését vizsgálva, s a hegység szegélyén ha
ladva Egerbegyre értem, melynek környékét behatóan jártam be, minek követ
keztében négy új andesit télért találtam föl az Érczpatakában, Egerbegyró'l a ha
sonnevű patakon lehaladva M.-SzaraosYÖlgyébe, és innen Gyaluba érkeztem. 

Gyalubil fölhatoltam a M.-Szamosvölgyén Lapistyáig s útközben, a Riska-
patak torkolatán jóval alól, egy új trachyttelért találtam a kristályos palákban. 

Lapistyától a M.-Szamos baloldalán elvonuló Farkas-hegy hatot jártam be 
és ennek északnyugoti lejtőjén lehaladva, Riska-völgyébe jutottam, innen a Riska 
patakon lefelé menve, Dongó délkeleti oldalához értem s a további- út járhatlan-
sága miatt ismét Dongára mentem föl. Dongóról az egerbegyi patakba s innen a 
Várerdó'n keresztül Gyaluba mentem. 

Gyaluból a Hideg Szamos mellett fölhatoltam a Reketó vizéig; innen a 
Reketó patakán fölfelé haladva a Magura északkeleti oldalához vergődtem és 
innen a járhatlan út kinos volta miatt, kénytelen voltam a Magurára fölmenni. 
Ez útban is egy pár ilj andesittelért fedeztem fól. 

Maguráról a hegyhátakon fölfelé haladva és egy úi andesittelérre bukkanva 
eljutottam Damesig, a hol az erdőrendí-zéssel foglalkozó erdészgyakornok urak 
által, távol a civilisatiótól, szives vendéglátásban részesültem. Dames környékét 
bejárva, a Vurvu-vurvuluit is meglátogattam. 

Damesről üapsy Frigyes erdész-gyakornok úr szives kalauzolása mellett, 
fölmentem a H.-Szamos mellett egészen annak forrásáig, tanulmányozva a gránit 
és a csillámpalák elterjedési viszonyait. A H.-Szamos forrásvidékét elhagyva Ba-
lameriaszára mentem fel, a honnan utamat a hegyhátakon végig, a Muutele maré 
nyugoti szélén lefelé véve járatlan utakon bejártam a V.-Semului és V.-Jara pa
takok közti területet, s a semului patak alsó részén legázolva a két patak ösz 
szefolyásához értem ós azután a Jára patakán lefelé kínlódva Kisbányán át Alsó-
Járába érkeztem. 

A.-Járábói lvánfalván és Macskakövén keresztül a Valea Vaduluiba jutottam 
és ezen fölfelé haladva, a Muntele maré tetejére értem. Itt fó'figyelmemet a grá
nit elterjedésére fordítottam. Bejárván a terjedelmes hava t, leereszkedtem Bala-
meriasza alatt Bisztrára az Aranyos-völgyébe f. évi szeptember 2-án. Es ezzel e 
terjedelmes hegységben tett geológiai kirándulásaimat befejeztem. 
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Kirándulásaimnak eredményei ugy anyagi, mint tudományos értékét tekintve, 
kielégítőnek mondható, a mennyiben az erd. muz. egylet ásvány- s földtani gyűj
teményét 20ü db szépen alakitott üde kőzet-, körülbelül 50 db ásvány- és számos 
kövület darabbal gyarapítottam. Másfelől számos eruptív ko'zetteler fölfedezése, a 
gránit és a gneiss elterjedési viszonyainak tüzetesebb megállapítása által, ezen 
vidék eddigi geológiai térképén lényeges módosításokat fogok tehetni. A gyűjtött 
anyag tudományos földolgozása folyamatban van, s nem sokára részletes jelenté
semnek egy részét is lesv; szerencsém megtehetni. 

Jelentésem befejezése előtt köszönettel kell kiemelnem Kolozsmegye tekin
tetes alispánjának, Gyarmathy Miklós úraiak előzékeny szívességét, ki kérelmemre 
ugy a b.-hunyadi, mint a gyalui szolgabíró uraknak rendeletben meghagyta, mi
szerint járásaik községeiben intézkedjenek, hogy a kirándulásaimhoz szükséges 
kellékek beszerzésében kellő támogatásban részesüljek. 

A tek. erd múz. egylet választmányának alázatos szolgája: 
Kolozsvárt, 1881. évi november 4-én 

Dr. P r i m i c s G y ö r g y egyet, tanársegéd. 

3. 1) r. Daday J e n ő egyet , t a n á r s e g é d é . Az erd. múzeum egylet t. 
igazgató-választmányának folyó évi május 7-én tartott ülésében 74. jegyzőkönyvi 
tétel szám alatt megbízatást és anyagi segélyt nyertem az erdélyi fauna rákjainak 
és rákféléinek az erdélyi múzeum állattára részére való összegyűjtésére. Van sze
rencsém ez alkalommal a teks. igazgató-választmányhoz gyűjtéseim eredményéről 
előleges jelentésemet az alábbiakban beterjeszteni. 

Vizsgálataimat, illetőleg gyűjtéseimet megbízatásom folytán lehetőleg egész 
Erdélyre igyekeztem kiterjeszteni, ez azonban az idő rövidsége miatt egyáltalán 
nem sikerült, hogy azonban a mélt. igazgató-választmányt tájékoztassam Erdély
nek általam átkutatott helyei felől, van szerencséin ide iktatni mindazon hely
ségek neveit, rn.-lyeknek határán gyűjtéseket eszközöltem. Ezek a következők; 

Apahida, 
Beretiialom, 
Brátka, 
Buesa, 

5. Csúcsa, 
Deés, 
Déva, 
Ecsellő, 
Gy.-Fehérvár. 

10. Felek, 
A gyűjtött 

faj szám okkal: 

Czelna, Medgyes, 
Feketetó, Méra, 
Feketepatak, Maros-Újvár, 
Hesdát, Al.-M.-Váradja, 

15. Homoród-Almás, 25. M.-Nádas, 
Deésakna, N.-Szeben. 
Kolozsvár, Torda, 
Kolozsmonostor, Vízakna, 
Kardosfalva, Sz.-Udvarhely, 

20. Lomány, 30. 0.-Szilvás, 

O.-Pián, 
Semesnye, 
Szucsák, 
Vista, 

35. Pestére, 
Szelistye, 
Szászcsor, 
Tövis, 
Alőr, 

40. Kozárvár. 
anyag a Héjasok következő rendjeibe osztható be a következő 

I. Rend. C o p e p o d a . Evessö lábuak . 
Család. Cyclopidae, 15 fajjal, köztük 5 új. \ 

„ Harpactidae, 1 fajjal, ez is új. I 
, Calanidae, 3 fajjal, köztük 1 új, J 

II. Rend. O s t r a c o ö a . K a g y l ó r á k o k . 
Nem. Cypris, 4 fajjal. \ 

„ Cypria, 2 fajjal. 7 faj. 
„ Oyprois 1 fajjal. J 

19 faj. 
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III. Bend. Fhy l lopoda . L e v é ü á b u a k . 
1. Air. C ladoce ra . A g a s c s á p u a k . 

Csal. Lynceidae 7 fajjal, köztük 2 új. \ . . . . . 
„ Daphnidae 9 fajjal. / m a j ' 

2. Air. B r a n c h i o p o d a. Kop ol tyu lábúak . 
Csal. Branchipus. 1 fajjal. i „ t • 

„ Artemia. 1 fajjal. / z m' 
VI. Bend. Arthrostraca. 

1. Air. A m p h i p o d a. 
Csal. Gammaridae. 1 fajjal. 

2. Air. I sopoda . t - 5 faj. 
Csal. Asellidae. 1 fajjal. 

„ Oniscidae. 8 fajjal. 
V. Rend. Fodophtha lmata . 

1. Air. D e c a p o da. ") 
Csop. Macroura. i 1 faj. 

Csal. Astacidae. 1 fajjal. / 
E sorozatból kitűnik, hogy a nyár folytán a fennebb felsorolt lelethelyek

ről a Héjasok öt rendjébe tartozó 14 családból; illetőleg 16 mmből összesen 50 
fajt gyűjtöttem, melyek között 9 egészen új hazai fáj. 

Meg kell itten még jegyeznem, hogy a fajokat lelethelyek szerint mind 
külön kis üvegecskékbe helyeztem, melyeknek összes száma 212, de ezenkívül a 
kisebb fajokból mikroskopiai készítményeket is készítettem. A fajokról, különösen 
a kisebbekről jellemző rajzokat vettem fel, melyeket annak idejében a gyűjtemény 
mellé csatolandók, hogy ennek segélyével az érdeklődők tájékozhassák magukat 
a gyűjtemény tartalma felől. 

A fenn előadott anyag tudományos feldolgozásával jelenben foglalkozom s 
reménylem, hogy pár hónap múlva, teljesen kimerítő jelentést terjeszth.tek a 
mélt igazgató-választmány s a múzeum természettudományi szakosztálya elé, 
mely alkalommal az új fajok leírását és rajzát is közölni fogom, továbbá a gyűj
teménynek arra az időre elkészítendő beosztását és rendezését is ismertetni kö
telességemnek tartandom. 

Végül őszinte köszönetemet kell nyilvánítanom első sorban az erd. múz. 
egyl. mélt. igazgató-választmányának az anyagi segélyért, melyben részesíteni mél
tóztatott ; továbbá dr. Entz Géza kolozsvári egyetemi ny. rendes tanár urnák ki 
munkálataimat a szükséges iradalmi segédforrások kezemhez juttatása által lehe
tőre tenni s megkönnyíteni méltóztatott; Veres Ignácz nagyszebeni állami fó'gym-
nasiumi igazgató tanár urnák, ki ottani vizsgálataimat, illetőleg gyűjtéseimet be
cses útmutatásával eredménydussá tette s végre mindazoknak, kik bármily módon 
is segítségemre és támogatásomra voltak. 

A mélt. igazgató-választmánynak alázatos szolgája : 
Kolozsvár, 1881. deczember 3. 

^ss^. Dr. D a d a y J e n ő 
/•'••. •." ,' . ' \ m. kir. egyet, tanársegéd. 
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