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- Két (VIII. és IX.) rajzlappal. — 

„If these workings can not at all timea 
be pronounced to be good and beau t i -
ful, they must at least be characterised as 
t r ú e. The knowledge of the true-especially 
if that knowledge by its practical applicationa 
be calculated to confer substantial of benefits 
upon man and his inferior fellow creatures — 
ought to be held in high esteem." 

Cobbold. Entozoa of man and animaU. 

I. 

A psorospermiák nevű parazítikus protozoa állatok ezen elnevezé
sűket a hires Joliannes Müllertöl nyerték 1841-ben, ki igy nevezte ama 
szerves pathologikus képleteket, melyeket ő leggyakrabban a halak
nál hólyagalaku bőrkiütésekben talált. Idővel ezen elnevezés alá fog
laltak négyféle élősdi állatalakokat, melyek tömeges föllépésök által 
gazdáiknak illető szerveiben különféle betegségeket előidéztek. Leg
újabban ismét azon nézet jutott érvényre, hogy a különféle psoros-
permiai alakok a már régóta ismeretes gregarinákkal állanak a leg
szorosabb rokonságban s igy előtérbe lépett egy helyes elnevezés 
szükségessége, mely az egyesített szervezetek csoportjának lényeges 
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sajátságait foglalja magában. A parazitologiának jelenlegi nagy mes
tere t. i. Leuekart segített is ezen hiányon az által, hogy a szóban 
lévő élősdi lényeket sporozoáknak elnevezte, mivel spróraféle képle
tek által szaporodnak, melyek értéke azonban nem mindig ugyanaz. 
Ezen elnevezés most már ugy látszik valamennyi szerző által hasz
náltatik. A sporozoákkal tehát jelenleg mint állatosztálylyal van dol
gunk, melyben 3—4 rendet is szokás megkülönböztetni s pedig: 
1) a tulajdonképeni vagy igazi gregarinákat; 2) a myxosporidiumo-
kat vagy a halpsorospermiákat, melyeknek plazmatikus teste tokot 
nem képez s a psorospermiák képzése igen korán még a növekedés 
befejezése előtt eszközölhetik; 3) a coccidiumokat s 4) a Miescher-
vagy Eainey-féle testeket. Minket ezúttal csak a coccidiumok érde
kelnek. 

A coccidiumok olyan sporozoa állatok, melyek fiatal korukban, 
midőn még egészen mezitelen plazmatikus testből állanak, a legkü
lönfélébb szervekben, leginkább azonban az epithelsejtekben találják 
jólétöket, itt a gazdasejt rovására növekednek s ennek befejezése 
után többé-kevésbbé kemény burokkal veszik magokat körül, mely
nek védelme alatt, vagy a már megrongált gazdasejttel vagy ennek 
sejtrepesztóse után szabaddá válván, plazmatikus tartalmuk vagy a 
gazdában vagy azon kiről tovább fejlődik. Eivolta olasz tudós ezt 
nevezetes körülménynek tekinti ugy hogy e szerint a coccidiumokat 
két genusra akarja osztani, mi azonban visszhangra nem talált. 

A coccidiumok az eddigi adatok után Ítélve, nagyobb meny-
nyisógben találtattak a gerinczes-, mint a nem gerinczes állatoknál, 
gyakoriabbak a meleg- mint a hideg-vérüekben. Az emlős állatok 
közül eddig észleltettek számos házi állatunkban is u. m. a kutyában, 
a macskában, a juhban, a borjúban, a sertésben, a tengeri és házi
nyúlban, az egérben, a bőregórben s a patkányban. Természetes, hogy 
az ember sincsen tőlük megkímélve. Előfordulnak nagyobbrészt a 
bélcsatornában s a májban ; a mezenterial mirigyekben s a vesékben 
már ritkábbak. Némely szerző állítása szerint a máj- s a bél-cocci-
diumok külön, egy s ugyanazon gazdában egymást kizáró alakok. 
Hogy a mi legnemesebb házi állatunkban t. i. a lóban ilyen para
ziták előfordulnának, erre nézve az egész irodalomban csak egyetlen 
egy, de nem határozott jellegű adattal találkozunk. Az 1883. évi 
„Zoologischer Anzeiger" czimű lapnak 336. oldalán dr. Max Flesch 
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Bemből ezeket írja: Gelegentlich der Herstellung des Darmepithels 
beim Pferde fand ich im B i n d e g e w e b e der Darmzotten kuglige 
und ellipsoide Körper v. etwa 80 p.. (gemessen 63 [i. kleinster, 89 JX. 
grösster) Durchmesser, welohe nach der Oertlichkeit, wie nach ihrer 
Form als parasitaeie Bilduugen aufgefasst wérden müssen. Sie be-
standen aus einer Kapsel und derem Inhalt ; letzterer setzte sieti 
aus zweierlei Substanzen zusammen: einern körnigen, durch Karmin 
und Haematoxylin tingirbaren Körper, welcher von der Hauptmasse 
des Inhaltes deutlieh abgegrenzt ist; ferner der den grössten Theil 
des Raumes erfüllenden Hauptmasse, bestehend aus zahlreiohen grös-
seren und kleineren Kugeln von stark liohtbrechender Besehaffenheit, 
welehe in eine, der Faerbung widersteaende körnige Materié einge-
lagert sind! Die Haufigkeit dieser Gebilde war eine betraeUiche, 
Herr Pr. Leuckart hatte die Güte, nach Ansicht eines Praeparates 
seine Zustimmung zur Auffassung des Parasiten als eines Sporozoon 
auszusprechen; auf meinen Wunsch hatte derselbe, da ihm die Be-
zeichnung als Coccidium unstatthaft erschien, den Gattungsnamen 
Giobidium vorgescMagen; es mögé mir erlaubt sein, das Thier als 
Giobidium Leuckartii zu bezeichnen." 

A szerző igér még bővebb ismertetetést s ábrákat a szóban 
levő parazitáról, de 1883, óta mai napig késik Ígéretével. Szabadjon 
tehát nekem ama szomorú jelentést tenni, hogy házi állataink büsz
kesége, a ló sincsen megkimólve a Sporozoa nevű parazitától. Házi 
állataink parazitáinak gyűjtése és tanulmányozása alkalmával ez évi 
marezius hóban egy ló veséje, daczára annak, hogy friss volt, az ál
tal keltette föl figyelmemet és kényszerített a mikroskophoz nyúlni, 
hogy a hylustól kezdve befelé egy jó darabig igen törmelékes kiné
zésű volt. Egy más vese ismét az által volt föltűnő előttem, hogy a vesé
nek különben pathologiai szerkezete mellett, a vesemelléki izmok 
között, kisebb-nagyobb, részint puha, részint már egészen kemény 
csomósodásokat mutatott. A harmadik esetben a bal vese hatszor ak
kora volt mint a jobboldali, egy ökölnyi nagyságú pathologikus füg
gelékkel, mely egy vóredénynek kitágulásából állott, belül valóságos 
szöveti törmelékkel. A nagyszámú csomósodások a coccidiumok elő
fordulására nézve igen jellemzők és coccidium-csomóknak — Cocci-
dienknoten — neveztetnek. A hydatis kinézésű csomósodások tar
talma nagyobbrészt serosus folyadék nagy mennyiségű és különbféle 
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fejlődésü coceidiumokkal és sejttörmelékkel, mely ha nagyon meg
szaporodik, a csomók tartalma sürü tej- vagy turó-neművé válik. 

Igen szomorú látványt nyújtott a harmadik vese. Ez keresztül
vágatván, már a szabad szemnek mutatta, hogy a pelvis renalis, 
azután a kisebb s a nagyobb kelyhek fölületi szöveti részei mind 
meg vannak rongálva, mintegy megrágvák, foszlányosak és lazák; 
nagyon természetes, hogy ilyen elpusztult állapotban volt a pars tu-
bularis is. 

Az első veséket meglehetősen fris állapotban kapván, alkalmam 
volt észlelni a sarlóalaku csirákat, melyeket Eirner Gregarina falcifor-
misnak elnevezett, ezeknek érdekes mozdulatait és alakváltozásait, 
melyek rajzokban is föl vannak tüntetve. Számtalan apró, többé-
kevésbbé gömbalakú, mozgó és közbe-közbe szintén alakváltozó, maggal 
ellátott vagy mag nélküli, kékesen fénylő lényeket is lehetett észlelni. 
Hogy ezek a sarlóalakoknak összehúzódásából keletkeznek, nem hosszú 
észlelés után meggyőződhetni. Gyakrau látni két ilyen lényt mintegy 
copulationalis állapotban és szintén mozgásban. 

De megszűnt már ezen proteusalakok mozgó játéka, vegyük 
szemügyre a látóhatárt boritó szöveti foszlányokat. Ezek részint ma
gános, részint lazán össze függő különféle alakú epithelsejtek belül 
több kékes szemcsével s igen nagy, földuzzadt maghoz hasonló kép
lettel, melyek a folyadékban is egészen szabadon úszkálnak. így tehát 
szemeink előtt van az u. n. Seminium morbi, miként a hires Johannes 
Müller magát kifejezó. Kezdetben a nézetek ezen gömbalaku képle
tekről a mennyire eltérők az igazi tónyálladóktól, ép oly érdekesek 
is voltak; a menynyiben a legtöbb esetben első rangú tudósoktól 
erednek. 

Először, t. i. 1843-ban nem is tulajdonítottak nekik' önálló létet, 
hanem egyszerűen abnormis epithelnek tartották. Néhány évvel későb
ben már mint önálló lények szerepelnek, melyeket azonban maga a 
szervezet állít elő tuberculosis-fóle betegséget előidézvén. Mások ismét, 
de szintén tekintélyes tudósok, bélfórgek tojásainak állítják. Ennek 
azonban Leuckart egész tekintélyével határozottan ellenmond; de azért 
a szóban lévő képleteket ő is csak pathologikus képződményeknek 
tartja. Ugyan ilyen vagy hasonló lényeknek gyakori előfordulása a 
különféle gerinczeseknél, de főképen a házinyúl májában, s ezek észlelése 
az embernél is, főképen a zoológusokat kényszeríti ezen különféle, 
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de még is hasonló fejlődésü alakok behatóbb tanulmányozására s 
összehasonlítására, melynek eredménye gyanánt tekintendő a mai 
nap már általánosan elfogadott nézet, hogy ezen a különféle gaz
dáknak különféle szerveiben s ezeknek főképen epithelsejtjeiben elő
forduló gömbalaku képletek vagyis az u. n. coccidiumok egy beto-
kozott gregarina fogalmának megfelelnek, szintén élősdi természe
tűek és kicsinységük daczára, tömeges föllópésök ós gyors szaporo
dásuknál fogva, gazdáikban roppant romboló hatásokat eszközölnek, 
melyeknek tüneményeit tanulmányozni a pathologus föladata. 

Midőn ón tehát a sporozoák biológiájához ama praktikus tekintet
ben is nem csekély jelentőségű adattal járulok, hogy ezek a lóban is ós 
pedig a vesékben is előfordulnak, vizsgáljuk meg közelebbről a coceidiu-
mokat, megtudandók, milyen alakkal van jelen esetben dolgunk, egé
szen újjal-e, vagy a fönebb említett Globidium Leuckartii-val, mely 
nézetem szerint csak az új gazda miatt vétetett újnak, vagy pedig 
a már meglévők és más a lóval szoros viszonyban élő sporozoák va
lamelyikével? Akármilyen eredményre jutunk, egyaránt érdekes. Te
kintsük meg tehát először a még csak puha burokkal biró s a gazda
sejtekben előforduló vagy már szabad, de még teljesen ki nem fejlett 
coccidiumokat. 

A mellékelt ábrák mintegy visszaadják ama általános benyomást, 
melyet ezek a szemlélőre a mikroskopba való első betekintéskor tesz
nek. Vegetatív kópessógök egyátaljában igen buja. Láthatni egyúttal, 
hogy nem csak egyenként, hanem kettesével is előfordulnak; mind
kettő vagy egyforma nagyságú, vagy az egyik nagyobb mint a másik; 
Sőt az egyik ábrában föl van tüntetve egy O02 mm. cysta, mely ilyen 
számtalan gömbalaku képletet foglal magában, melyek azonban a cocci-
diummal semmiképen nem azonosak. Hogy miként kell magyarázni a 
coccidiumoknak egy gazdasejtben való nagyobb számú föllépését, 
erre nézve a vélemények eltérők. Némelyek minden egyes coccidiu-
mot egy külön s a sejtbe bevándorolt Gregarina falciformistól szár
maztatják. Csakugyan a mi rajzainkon is egy epithelsejtben több 
ilyen bevándorolt, de már gömbbé össsehuzódott gregarinaesirát 
lehet találni. Más szerzők ismét azt állítják, hogy a coccidium a 
gazdasejt belsejében osztódni képes. A mi sporozoánknál erre nézve 
is találni esetet, ámbár igen ritkán. A mellékelt ábrákból kitűnik az 
is, hogy ezen fejlődési stádiumban lévő coccidiumok alakja még nem 
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állandó. Van ugyanis egészen gömb-, tojásalakú és hosszúkás. Az 
uralkodó alak mindazonáltal a teljes gömbalak. Éppen igy változik 
a sporozoon nagysága is 0 006 mm.-től 0'14 mm.-ig. Említés nélkül 
nem hagyhatom, hogy a kö tőszöve tben igen gyakoriak az igen 
apró s hegyes alakok. A sporozoon helyzete a gazdasejtben majdnem 
mindig centralis. 

A coecidium külső burokrétege szilárdabb és sötótszinű, a belső 
világosabb, mintha csupa szemcsékből lenne összeteve; a kettő között 
a tér egészen tiszta. A finom szemcséjű plasmatikus tartalomban 
feltűnnek az egyes, de legtöbbször nagyobb számú erősen fénylő ós 
csakugyan mint a Globidium Leuckartiinál sem boraxos karmiunal 
sem haematoxylinnal nem festhető magvacskafóle képletek, melyek 
a gömbölyű coccidiumokban részben a periphoria mentében, részben 
a centrum felé, a hosszúkás vagy tojásalakuaknál pedig a hosszabb 
átmérő irányában párosával vannak elhelyezve. Egyeseknél szemünkbe 
ötlik 1—3 határvonal, melyek a plazmatikus tartalmon keresztül hú
zódnak, anélkül azonban hogy valóságosan eszközölt sejtoszlásról le
hetne beszélni, ámbár ezen vonalak éppen olyan szerkezetűek, mint 
a már leirt burokrétegek. Az erősen fénytörő szemcsók helyzete 
egyébiránt rendszerint szabályhoz nincsen kötve. A plazmatikus tar
talom összehúzódását a faltól csak igen ritkán észleltem, közönsé
gesen az egész burok belsejét szokta kitölteni. 

A szóban lévő szemcséket már a priori nem tartottam mik-
rococci psorospermici-féle képződményeknek, miként Eivolta, hanem 
iparkodtam a sarlóalakokat kivenni, a mi aranychlorid-, eezetsav- s 
karminnal való kezelés után sikerült is. Ezen csirák, melyeket azonban 
már nem élő állapotban észlelhettem s igen aprók, nagyon meg voltak 
hajtva, gömbös végeik a leirt erősen fénytörő szemcséknek vagy inkább 
magvacskáknak bizonyultak; az ezeket összekötő sarlóalakok igen véko
nyak és csak kedvező világitásnál észrevehetők s a reziduum kitölti 
még egészen a tért közöttük. Meg kell itt jegyeznem, hogy az élő 
Gregarina falciformis mozgásainak észlelése után a sarlóalakú csirák 
kétféle alakjainak megértéséhez, részemről, nem látom szükségesnek 
optikai magyarázatokhoz folyamodni, mert mind a két főalakot mu
tatják élő állapotban is, mind szabadon, mind a ooccidiumon belül. 

De számtalan, igen apró, gömbalakú vagy hosszúkás kettős ré
tegű burokkal körülvett, 1—4 erősen fénylő magféle képleteket tar-
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talmazó, ha ugy tetszik, mikrococci psorospermici-fólék is szét van
nak hintve a látó körben. Ezek bizonyára a már említett cystáknak 
tartalmát is képezik. Azonban ugy is magyarázhatni ezeknek tömeges 
föllépését, hogy a szabadon élő sarlóalakú gregarinák bizonyos kö
rülmények között betokozzák magukat, mely állítás más vizsgálók 
nézetével sem áll ellentétben. 

Sporozoánk systematikus helyének megállapításához azonban 
szükséges volt még fölkeresni a teljesen kifejlett, kemény burokkal 
biró alakokat, vagy is a szoros értelemben vett coccidiumokat, me
lyek bizonyos élősdi férgek tojásaihoz csakugyan hasonlítanak. Ezek
nek föltalálásában is eredményre jöttem, jóllehet ezen alakok igen 
ritkák és csak a borszeszben való hosszabb fekvés után szoktak mu
tatkozni. 

A vógkifejlődésü coccidiumok mind világosan sárgás szintiek, 
szintén majd gömb-, majd tojás-alakuak ós hosszúkásak. A gömbö
lyűek átmérője 0-013 — 0-014 mm., de találtatnak kisebbek is, ugy, 
hogy a kis pseudonavicellatokokig egy egész sororatot lehet össze
állítani. A sokkal gyakoribb tojásalaku és hosszúkás coccidiumok 
hosszabb átmérője 0-02—0-023 mm., a kisebb átmérő 0-016 mm. 
Mikropj lével csak igen kevés van ellátva ós mindig csak az egyik 
póluson. A szemcsés tartalomban az erősen fénytörő testecskék szá
ma már nagyobb. Mindezek után azonban még mindig kétes volt 
sikerem. A végleges eredményre vezettek csak azon coccidiumok, 
melyekben a már teljesen kifejlett nyolcz sarlóalaku csira az egyik 
pólustól a másikig meridianusok módjára volt elhelyezve ugy, hogy 
a coccidium gurulás alkalmával egészen nyolcz bordásnak látszik. 
A már gömbbé összeolvadt reziduum az egyik sarkon a sarlók között 
foglal helyet; nagysága 0-006 mm. 

Ezen adatok alapján bátran 'következtethetni, hogy a szóban 
lévő sporozoon a monospor coccidiumokhoz tartozik, hogy teljesen 
megegyezik az Eimeriával, melynek jellege Bütschli szerint ez: 
„Oysten kugel- bis eiförmig, mit oder ohne Mikropyle, klein (bis gé
gén 0-04 mm. Dchm.j Der Gysteninhalt entwickelt sich nur zu 
einer Spore und in dieser bilden sich zahlreiche sichelförmige Keimé. 
(Bronn's Cl. u. Ord. des Thierr. Protozoen v. I)r. 0. Bütschli 1880.) 
Ezen genushoz számíttatik az eddigi észlelések szerint három faj: 
1) Eimeria nova, Glomerisnek Malpighi-féle edényeiben; 2) Eimeria 
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Sehneiderii, Lithobiusnak bélepítheljében s 8) Eimeria falciformis, 
melyet Eimer 1870-ben határozottan az egérnek bélepítheljében ész
lelt, melynek teljes fejlődését adja az „Ueber die ei- oder kugel-
förmigen s. g. Psorospermien der Wirbelthiere" czimfi nevezetes s 
igen alapos munkájában. Eimer itt azt is állítja, hogy ilyen pso-
rospermiákat észlelt a verébben, a békákban s a halakban is, de az 
ebbeli megerősítések hiányzanak. 

Mi alább foglalkozni fogunk Eimernek béka-psorospermiáival, 
de más eredményre fogunk jutni. Az egérnek bélcoccidramai azon
ban, az u. n. Eimeria falciformis egy önálló s általánosan elismert 
alak, és a mi coccidiumunk akár a szabadon élő sarlóalakú csirákat, 
akár a még az epithelsejtekben élősködőket, akár végre a már tel
jesen kifejlett coccidiumokat s ezek tartalmának alakulását vesszük 
tekintetbe, legjobban s a lényeges jegyekben teljesen megegyezik az 
Eimeria falciformissal ugy, hogy a határozatlan jellegű Globidium 
Leuckartii-ra reflektálni nem szükséges. 

Tekintve tehát a mi sporozoánk új gazdáját, őszintén meg
vallom, hogy ezen eredmény első reményemnek meg nem felelt. De 
az Eimeria falciformis ezen új gazdája és löllépósi módja nem ke-
vésbbé érdekes a sporozoák életmódjára nézve, miután az eddigi 
kutatások szerint itt a fajok elterjedése igen korlátolt s egy s ugyan
azon faj egy s ugya,nazon gazdáját majdnem állandóan fölkeresi. 

Az ón ebbeli eredményem teljesen megfelel Bütschli ama aprio-
ristikus nézetének, hogy az egy s ugyanazon viszonyok között élő 
gazdák egymást inficiálni képesek. Kétséget nem szenved tehát, hogy 
ezen új és veszedelmes lóparaziták liferansai gyanánt az egereket 
és patkányokat kell tekinteni, melyek lóistállóink kipusztithatlan 
lakosai. 

Eimer említett értekezésében ide vonatkozólag ezeket irja: 
„Der Koth aller Máuse, welche den betreffenden Gegenden entnommen 
waren, war voller Psorospermien. So auch derjenige der Verstorbe-
nen" 13. 1. 

S valamivel tovább igy nyilatkozik: „üa fást allé Heimaths-
genossen der drei verstorbenen Máuse Psorospermien enthielten, so 
gelang es nur sehwer, durch langwierige Kothuntersuchung, eine 
psorospermienfreie zu Verfütterungsversuehen zu finden." 14. 1. 
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Időm sokkal többfelé van igénybe véve, hogy kutatásaim ezen 
kiegészítő részét is végezhettem volna. De erősen hiszem, hogy a 
további vizsgálatok fönnebbi állításomat igazolni fogják, mivel az a 
paraziták biológiai viszonyain alapuló következtetés, mely a praktikus 
ember számára is világos utasítást foglal magában. 

II. 

Ismerve a sporozoáknak életviszonyait a közegészségügy érde
kében is igen kívánatos megállapítani ezen legkisebb ellenségeinknek 
előfordulását s elterjedését házi állatainkban, utalni ama források- s 
utakra, melyeken az emberbe is nyomulhatnak. Jelen alkalommal 
másodszor is azon nem örvendetes helyzetben vagyok, teljes határozott
sággal jelenteni, hogy szobáink, konyháink éppen olyan jogosult lakosa 
mint az ember, t. i. a macska szintén egy sporozoát rejt magában. 
Egy ilyen élősdi ismeretes már 1854. óta a bólesatornából Német
es Francziaország vidékeiről. Ugyanezen évi márczius hóban kezembe 
került egy macska, mely az élettől igen korán elbúcsúzott. Bonczolás 
alkalmával sporozoákat konstatáltam az egész bélcsatornában, kisebb-
nagyobb coccidium-csomókat az oesophagus hosszában, a mi ritka
ságok közé tartozik, s egy tyúktojás nagyságú, puha, turónemű anyag
gal megtelt csomót a gyomor falában; ezenkívül Lindemann-fóle 
tokokat az izmok között. 

A csomók tartalma különféle fejlődésü coceidiumokból áll, me
lyek a genytestekhez nagyon hasonlítanak és nyomás következtében 
vagy hosszabb idő múlva finom szemcsékre szétesnek. Az eddigi 
adatok szerint mindenekelőtt csak két coccidium között kellett 
választani, melyek a macskában meg kutyában mai napig észlel
tettek. Az egyik az u. n. Coccidium Eivolta, melyet Grassi olasz 
tudós egy veszett macskában észlelt s mely az oligospor coccidiu-
mokhoz soroltatik. A másik faj a szintén ezen csoportba tartozó 
Coccidium perforans, mely határozottan az emberben találtatott 
és miként gyanítják, v a l ó s z í n ű l e g identikus a macska, kutya 
s a házinyúl bólepitheljóben találttal. De tekintve a macska s egér 
közötti szoros viszonyt a már ismeretes Eimeria falciformis is bele
vonható a combinatióba. 

Ama általános benyomás, melyet a kérdéses sporozoon mik-
roskopikus megtekintése alkalmával nyújt, egészen különbözik az 
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Eimeria faloiformis által nyújtott látványtól. Új ooccidiumunk sokkal 
subtilisabb, ugy látszik a gazdával kíméletesebb is, vagy annak szö
vetével takarékosabb, s inkább az epithelsejteknek hátulsó részében 
fejlődik. Leggyakoribb a gömbalak, de nem ritka a tojásalakú s a 
hosszúkás sem. Nagysága már állandóbb, többnyire 0-006—0O07 mm. 
A burokiótegek megegyeznek az előbbiéivel. 

A fmom szemcséjű plasmatikus tartalomban az erősen fénylő 
magvak száma a nyolczat sohasem haladja fölül. Ezek a tojásalakú 
s a hosszúkás coccidiumokban igen sokszor párosan hosszúságban 
voltak elhelyezve ; a gömbölyűekben az egyik rósz a fal irányában, 
a másik a centrum-felé szabálytalanul fordul elő. Boraxos karminnal 
s eczetsavval való kezelés után a sarlóalakú csirák némelykor igen 
szépen voltak kivehetők ós nagyobbak mint a lónál, mindkét végokén 
erősen fénylő, középen pedig már halványabb anyagból állanak. A 
gömbös végek az erősen fénylő magvacskáknak felelnek meg; az 
összekötő ivek kékesek ós. kevósbbó meghajtvák mint a lónál. A 
plasmatikus tartalom a faltól összehúzódott állapotban csak igen rit
kán volt látható. 

A végleges kifejlődósü alakok rendesen gömbalakuak, de vannak 
tojasalakuak is, a mioropyle azonban hiányzik. Ezen coccidiumok 
nagysága nagyon változó 0-008—0'017 mm , sőt előfordulnak 0-023 
mm. átmérővel birok is; a kis reziduum 0'0057 mm.-nyi. A négy 
sarlóalakú csira itt is meridianusok szerint van elhelyezve s egymás
tól elválva nagy mennyiségben borítják a látókört. 

Ezen adatok alapján tehát a szóban lévő sporozoon a monospor 
coccidiumokhoz tartozik; ki van zárva az izospor Coecidium Eivolta; 
különbözik lényegesen az Eimeriától is, mivel a plazmatikus tarta
lomból csak négy sarlóalakú csira szokott kibimbózni. A tritonok 
bélepitheljében élősködő egyetlen monospor orthosporában négy csira 
lép föl ugyan, de a coecidium s a csira alakja, nagysága, föllépése 
a ritkább s a macska számára hozzáfórhetlen gazdában, mind oly 
adatok, melyek megállapítása után a kérdéses coecidium az orthos-
porával össze nem egyeztethető. De az oligospor Coecidium perforans-
sal sem azonos, mely az ember bélepitheljében találtatott és mely 
állítólag identikus a kutya-, macska- stb.-nek béleoccidiumaival. 

Braun „Die thierisehen Parasiten des Menschen" czimű mun
kájában ide vonatkozólag ezeket olvassuk: „Vorausgesetzt, dass die 
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bei Hunden, Katzon ete. gefundenen Darmcoccidien mit den mensch-
lichen identisch sind, so sind diese Thiere als die Infeetionsherde zu 
betrachten und demgemáss zu behandeln" 15. 1. T)e a kérdéses maeska-
coceidium nem ugyanaz. Hogy megegyezik-e a többször említett 
maeska-eoccidiummal, legnagyobb sajnálatomra nem mondhatom, mi
vel nem állanak rendelkezésemre ilyen adatok, s maga Leuckart is 
nagy paraatikus müvének 278. lapján panaszkodik, hogy az említett 
állatok bóleoccidiumainak összehasonlítására az emberben előforduló 
Coecidium perforans-sal biztos adatai nincsenek. 

Poronicitónak „J. Parassiti deli' uomo e degli animali utili" ez. 
művének 97. 1. említtetik a „Cytospermium villorum intestinalium 
canis Eivolta" nevű kutya- és macska-sporozoon, melynek nagysága 
a mi sporozoánkóval teljesen megegyezik, főképen a hosszátmérő; a 
szél. átm. a hosszúkás ós tojásalakuaknál 0-012-0 014 mm., tehát 
sokkal nagyobb ós megegyezik már az ott említett második fajjal, mely
nek szerkezetétől ismét lényegesen eltér. Egyáltalában Peronicitoban 
a leirás u. 1. csak igen fejletlen sporozoákról van véve. határozatlan, 
a mostani systematika követelményeinek nem felel meg s igy össze
hasonlítás vagy kiindulás alapjául sem szolgálhat. 

Egyébiránt ha tekintetbe vesszük ama szoros viszonyt, mely 
az Eimeria falciformisra nézve létezik, ugy a szóban lévő macska 
sporozonra nézve is olyan eset előfordulását kellene várnunk, mely 
a kérdéses coecidium vándorlását, ha nem is az emberbe, legalább 
valamely házi állatnak egyik-másik szervébe egészen az előbbi eset
hez hiven bizonyítja. 

Ilyen gondolat ébredt föl vizsgálódásaim közben s a természet
hez intézett ezen kérdés nem is maradt sokáig válasz nélkül, miként 
a következő esetből ki is tűnik. 

Május hó első napjaiban, midőn észleleteira Írásbeli részével is 
teljesen elkészültem, kezeim közé került egy teljesen s egy félig 
megrongált kutyavese, melyet megvizsgálván, ama tényt tapasztaltam, 
hogy a kutya veséinek ezen megrontója nem más, mint a már eléggé 
ismeretes macska-coccidium. 

így tehát sikerült fölfödezni ezen sporozoonnak is egy másik 
gazdáját, mely az elsővel ugyanazon viszonyok között él. A közös 
háztartásnak, a nem ritkán látható kutya- meg a macska-barátságnak 
következménye tehát az, hogy az egyik a másiknak a bélsárral kj» 
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felé jutó sporozoái által infieiáltatik. Tehát ez is ugyanazon eljárás, 
mely a természet részéről az egér- s a ló-coecidiumok terjesztésére 
alkalmaztatik. Mindezek daczára a szóban lévő eoccidium elnevezését 
a fönnebb említett okoknál fogva még nyilt kérdésnek hagyom. 
Egyébiránt ugy vélem, hogy elterjedésének ós fejlődési viszonyainak 
megállapításával eleget tettem mind a tudomány mind a localis praxis 
követelményeinek. 

III. 

Gaule J. az 1880 és 81. évi Arehiv für Anatomie und Phy-
siologie s az 1881. évi Centralblatt für die Medic. Wissenschaften 
czimü folyóiratokban azon sajátságos tüneményről értesíti a közön
séget, hogy ő a Eana esculenta vérsejtjeiben a mag mellett nem 
ritkán egy pálezaalaku testet észlelt, mely bizonyos körülmények 
között mozogni kezdett, az egyik vérsejtből kilépvén, hosszabb rö
videbb rajzás után ismét egy másikba nyomult stb. Gaul szerint 
észlelni lehet ezen tüneményt a Eana esculenta különféle szövetei
ben is, főképen pedig májsejtekben; a fölnőtt békáknál különösen 
őszszel, a fiataloknál tavaszszal s további tudósítása szerint a Eana 
temporaria, a tritonok s a teknős békánál; sőt hasonló képleteket 
vél íölfödözni a meleg vórü gerinczesekben is. Gaule ezen mozgó testeket 
kezdetben íérgecskéknek, cytozoáknak nevezte, a nélkül azonban, hogy 
állati vagy élősdi természetükre akart volna reflektálni, sőt határo
zottan ellene is van ezen fölfogásnak, mert azon meggyőződésre ju
tott, hogy ezek nem egyebek, mint a plazmának bomlási képletei. 
Későbben ismét a sejtmagból származtatja őket s ebbeli állításaihoz 
Gaule egy ideig mereven ragaszkodott. *) 

Eltekintve attól, hogy ezen képleteket Gaule előtt Bütsehli már 
1876-ban észlelte s azokat le is rajzolta, de miként ő maga is 
mondja, természetüket mire magyarázni nem tudta, «zen testeknek 
Gaule-féle fölfogása ellen igen erélyesen lépett föl Eay Lankaster a 
Quart. Journ. Mikr. Vol XXII. p. 53—63. ez. folyóiratban foglalt 
„On Drepanidium ranarum the celle-parasite of frog's blood and splen" 

*) Legutolsó, de tisztán hypothetikus nézetei ezen cytozoák keletkezési 
módja és rendeltetésére nézve valóban csodálatosak. (Lásd 58. Versammlung deut-
scher Naturforscher und Aerzte zu Strassburg. III. Section für Anatomie und Arr 
tbropologie. Biolog. Centralblatt. 1. August. 1886.) 
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ezimü dolgozatában, melyben gazdag tapasztalása alapján határo
zottan kimondja, hogy a Gaule-fóle fórgecskók vagy cytozoák vala
mely békasporozoának sarlóalaku csirái, melyeknek tudvalevőleg tel
jesen ilyen életmódjuk van. Lankaster ismerte ezeket már 1871-ben 
s igen valószínűnek tartja, hogy a Lieberkühn által 1854-ben a 
békavesében fölfedezett pseudonavicellák és ezekkel megtelt cysták, 
valamint az Eimer által 1870-ben a bóka bólepitheljében észlelt 
psorospermiák a Gaule-fóle cytozoáknak mind egy s ugyanazon szer
vezet kifejlődési köréhez tartoznak s a szóban lévő sarlóalaku pa-
rasiták számára Drepanidium ranarum nevet ajánl (n. g. et n. sp). 
Azonban jól jegyzi meg ennek ellenében Braun a „Berichte für 
wissenseh. Leistungen in der Naturgesohichte der niederen Thiere" 
czimü folyóiratban 1880—1881-ben mint a sporozoák referálója: 
„was in-so fern etwas bedenklieh ist, als das Drepanidium doch 
nur einem Keimstabchen einer Coceidie homológ ist und nicht das 
noch zu f indende E n d s t a d i u m derselben darstellt, das alléin 
auf einen besonderen Namen Anspruch machen kann." 280 1. 

Midőn Lankaster fölfogását a Gaule-féle eytozoákra nézve a 
szaktudósok egyrészről föltétlenül elfogadják, addig ezen külön el
nevezés ellen nyilatkozik Bütschli is, ki a Zool. Jahresbericht-ben 
így ir: „Keferent halt die Aufstellung eines neuen Genus für durch-
aus problematisch, da alléin die Erforschung der Entwieklungsge-
schiehte Aufschluss gebén kaun, in wiefern unsere Form auf gene-
tische Selbststándigkeit Anspruch hat." 1881. I. Abth. 133. 1. 

Mindezeket szükségesnek láttam előre bocsátani annak, a mit 
a Eana eseulentánál ón észleltem s a mi összefüggésben látszik len
ni az éppen most elősorolt tényekkel. 

A mi békáink parazitáinak keresése alkalmával ugyanis nem 
egyszer igen föltűntek előttem közvetlenül a gyomor mögött a vé
kony bél legelső kezdetén kisebb-nagyobb fehér vagy barna kidudo-
rodások. Eószint sietségemben, részint más dologgal lévén elfoglal
va, ezen képleteket kezdetben nagyobb figyelemre nem méltattam. 
Nem egy ilyen lelet elhánycdott; egyet mindazonáltal a csomóknak 
nagy számú és kiváló kifejlődésénél fogya megőriztem, melyhez ké
sőbben még egyet csatoltam. Éppen akkor a Distoma clavigerummal 
lévén elfoglalva, kezdetben azon hibába estem, hogy a szóban forgó 
csomósodásokat az említett trematod által okozott pathologiai kép-
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létnek tartam. Téves nézetemet azonban nem sokára corrigáltam, 
mert ama meggyőződésre jöttem, liogy itt is eoccidiumcsomókkal 
van dolgunk. Ha ezen csomók tartalmának és metszeteinek vizsgá-
lásához fogunk, mindjárt az első megtekintés mutatja, hogy a látó 
kör tele van a legtökélyesebben kifejlett sárgás-barna coccidiumok-
kal. Alakjok nem állandó; itt is vannak gömb-tojás-alakuak és hosz-
szukásak, s ez utóbbiak a typikus alakok. A gömbalakuak mikropy-
lével nincsenek ellátva; igen sok tojásalaku és főképen hosszukásnál 
mikropylet találni már, ós pedig vagy csak egy vagy mind a két 
sarkon; némelykor mikropyle helyett két fülalaku kis kidudorodás 
fordul elő vagy a hegyesebb, vagy a tompább póluson. A tojásalaku 
ós hosszukásnál a hosszabb átmérő 0 03 mm., a kisebb 0-013 mm.; 
a gömbölyűek átmérője ezektől nem igen eltérő. Azonban miként mások
nál, úgy ezeknél is az alakkal a nagyság is változik. A plazmatikus tar
talom a legtöbbnél összehúzódott állapotban s egy finom hártyával 
takarva találtatik. A plazma mindig számtalan, gömbalaku s ritkán hosz-
szukás spórára oszlott, melyek átmérője 0.0095 mm. között ingadozik. 
Egyesekben néhány spóra sokkal nagyobb mint a többi; vannak olyanok 
is, melyek a szögletes pseudonavicellákhoz teljesen hasonlítanak. Némely 
spóra tartalma egyneműnek látszik, másoké ismét erősen fénylő mag
vakból áll. Kétségtelen, hogy itt is nem mikrococci psorospermici-
fóle képletekkel, hanem gömbös végű csirákkal van dolgunk, melye
ket azomban a már két éves pvaeparátoknál nem lehetett kivenni. A 
sarlóalakokat a szövetek között azonban észleltem; a még teljesen 
ki nem fejlettek közönségesen gömbalakuak s a finom szemcséjű tar
talomban föltünőleg sokszor 1—2 maghoz nagyon hasonló képlet 
találtatik. A csomók falainak átmetszetei föltüntetik a Lindemann-
féle tokokat az izmok között. Ezekben s mindenütt az izomzatban 
roppant nagy mennyiségű, különféle alakú ós nagyságú pseudonavi-
cellák vannak szétszórva. A gömbölyűek és legnagyobbak átmérője 
0-0085 mm. Tartalmukat azonosnak találtam a coccidiumsporák tar
talmával. 

Kiváló említést érdemelnek még az izmok között nem csekély 
számban előforduló kisebb-nagyobb concentricus szerkezetű és kötő
szöveti burkok által körülvett cysták, melyek tartalma szemcsés, 
magvas, barnás, sárgás s úgy látszik mindig a pseudonavicellákkal 
azonos. Az általam észlelt cysták mindig gömbalakuak voltak; a 
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burok egyiknél több rétegű, mint a másiknál ; az egyiknek átmérője 
volt 0'2 mm., a másiké csak 0023 mm. Ezen cystákat én teljesen 
idenükusaknak tartom azokkal, melyeket Lieberkühn a békavesékben 
talált s az „Archív für Anatomie und wissenscli. Medicin" czimü 
folyóiratban 1856. le is rajzolt. Az én oystáim pseudonavicellái ala
kokban gazdagabbak s azért olyanok sem hiányzanak mint a Lieber-
kühn-fólék. Tartalmukra nézve sem különböznek egymástól. Fris 
anyaggal nem dolgozhatván, a sarlóalaku csirák kilépését ós mozgá
sát sem észlelhettem. Bütschli szerint legújabban Solger megerősiti 
Lieberkühnnek régi észleleteit. Lieberkühn azonban, kitűnik ez igen 
világosan a rajzokból s a leírásból, nem észlelte a coccidiumokat, 
mivel a cystákban csak pseudonavicellák foglaltatnak. Bütschli a 
„Brorm's Classen und Ordnungen des Thierr. Protozoen I. r." czimü 
munkában- a 067 mm.-nyi cystákat a coccidiumokkal azonosítja, da
czára annak, hogy másutt tisztán kimondja, hogy nem tudatik, hol 
van ezen coccidium elsődleges helye. 

Sokkal jobban illik a mi coccidiumunkra az Eimer által a bé
kának bólepitheljóben talált sporozoon. Alapos müvecskéjének 15. 1. 
ezeket olvassuk : „Soweit einstweilen die Máuse. — Ich beobachtete 
nun weiter bei Fischen, b e i F r ö s c h e n, bei Sperlingen und 
endlich beim Menschen dírect eine Theilung des Inhaltes der aus-
gebildeten, eingekapselteten, und ebenso eine Theilung nicht ein-
gekapselten Psorospermien in einzelne kleine Zellen an frisch unter-
suchten Psorospermien aus dem Darmkanale." 

„Leider vermochte ich, da die betreffenden Psorospermien meist 
in Epithelzellen eingeschlossen waren, die einzelnen Abschnitte des 
Furchungs-Vorganges nicht ordentlich zu iibersehen, noeh vermochte 
ich ein befriedigendes Gesammtbild von demselben zu bekommen." 

„Spater sah ich das Ganzé in sechs oder mehrere Zellen zer-
fallen. Die entstandenen Zellen erschienen anfangs kanntig — allmáh-
lig wurden sie eiförmig oder rundlich. Sie waren zuei*st stark kör-
nig, beim Froseh und bei Fischen von gelblichen Aussehen etc." 

A 48—58 ábrák után Ítélve szintén van alapos ok azon fölte
vésre, hogy Eimer a szóban lévő sporozoon t észlelhette, de igen 
fejletlen állapotban, a mint ez az Eimer-féle s az általam közlött 
rajzok s adatok összehasonlításából ki is tűnik. 
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I 
A mit Peronieitónak „J Parasiti deli uomo e negli animali 

utili" ezimű miivének 97 lapján a Cytospermium ranae Eivolta nevű 
békaparasitára nézve olvasunk, nem egyéb, mint az Eimer-féle ada
tok ismétlése. (Psorospermi delle rane Eimer.) Én azonban a kér-

'I déses coceidiumot nem tarthatom Eimeriával identikusnak, monospo-
reákhoz sem sorolhatom, miként ezt Brounbau találjuk, vagy maga 

. Eimer akarja. Ama jegyeknek sem felel meg, melyeket Eivolta a 
Gytospermium-genusnak tulajdonit, mely különben ' nincsen is el
fogadva. A mi sporozoánk a polyspor coccidiumok között foglal he-

i lyet, hová Bütschli hibásan a Lieberkühn-féle cystákat számitja, s 
ezt is csak valószinüséggel teszi fölcserélvén természetesen az óriási 
cystákat a kis coccidiumokkal. 

A mi pedig az említett cystozoáknak előfordulását illeti a mi 
békáinkban, úgy e tekintetben is észleleteket tettem teljesen felnőtt 
példányoknál, melyeket egész télen át fogságban tartottam. Nem 

l*í találtam példányt, melynek vérében ezek nem mozognának. Számos 
vérsejt plazmájában a mag körül egész csoportokban találni őket. 

I A Schultze-féle melegitő asztalka hiányában csak keveset észlelhet
tem, midőn az egyik sejtből kiszabadulnak s egy másikba nyomul
nak. A sarlóalaku csirák aránylag rövidek és vastagok; finomabb 

*f szerkezetüket nem voltam képes kivenni. A vérplazmában mozgók 
kékesen fénylő gömböcskékhez hasonlítanak. A lépsejtekben csak
ugyan nagyobb számmal lépnek föl; a legnagyobb mennyiségben 
voltak azonban a szemben és pedig a retinában. 

Végre vájjon a Lankaster-fóle Drepanidium ranarum vagy a 
Gaule-féle férgecskék vagy cytozoáknak fejlődési végstádiuma gyanánt 
a mi sporozoánkat tekinthetni-e. nem bizonyos, csak nagyon valószínű. 

De azért eljárásom jogos, midőn a szóban lévő, általam elsődle
ges lelethelyén és teljesen érett stádiumban fölfödözött és fönebb leirt 
sporozoont a polyspor coccidiumok közé mint új genust s új speciest 
beosztom, még pedig minden eddigi kétely és határozatlanság ki
zárása végett nagyérdemű mesterünk tiszteletére M o 1 y b d i s * 
E n t z i i név alatt. 

* Molybdis-nek neveztetett az ó korban egy ólomból öntött és hajításra 
használt ólomdarab, mely hosszúkás, typikus alaku coccidiumunlihoz nagyon ha
sonlít. 

i 
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A TABLAK MAGYARÁZATA. 

VIII. tábla. 

1—32-ig sporozoon a lövéséből. 

1—7. Különféle alakú epitheltörmelék belül egy-egy éló'sdivel. A világos he
lyek jelzik a benyomult, gömbbé vált s erősen fénytörő sarlóalaku gre-
garinát. 

8—11. Oszlásban lévő sporozoák. 
12—15. Epithelsejtek 2—2 sporozoával. 
16—19. Még laza összeköttetésben lévő opithelszöveti részletek minden egyes 

sejt belsejében egy-egy éló'sdivel. 
20. Egy nagy cysta. 

21 a—m. A gregarina falciformis alakváltozásai. 
22 a—g. Nagy mennyiségben előforduló szabad pseudonavicella-féle képletek. 
23 - 3 1 . Különféle alakú, nagyságú és fejló'désü szabad coccidiumok. 

32. Egy végfejlődésü coccidium, melyben a sarlóalaku csirák meridianusok 
módjára vannak elhelyezve, alul a gömbalaku reziduummal. 

33—36-ig. Sporozoon a macskának bélcsatornájából s a kutyának veséjéből. 

33—36. Egyes epithelsejtek a macskának bélcsatornájából, belül a sokkal kisebb 
sporozoonnal. 

37. Még laza összetartásu epithelszöveti részlet minden egyes sejtben egy-
egy éló'sdivel. 

38—42. Szabad és már fejlettebb stádiumban lévő coccidiumok különféle alak
ban és nagyságban. 

43—44. A már szétváló sarlóalaku csirák belül a kis reziduummal, 
45—46. A sarlóalaku csirák. 

47. Lindemann-féle psorospermtokok az izomzatban. 

Megjegyzés. A kutya veséjében talált sporozoon a macska bélcsatornájában eló'-
fordulóval teljesen megegyezik. 

Orr.-torai.-tud. Értesítő. 1 3 
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IX. tábla. 

MólyVdis Entzii. 

(N. gen. et. n. sp. Mihi.) 

1—2. Az izomzatban előforduló és pseudonavicellákkal telt cysták. 
3—15. Különféle alakú, nagyságú és fejló'désü pseudonavicellák részint szabad 

állapotban, részint a cystákból és Miescher-féle tömlőkből. 
16—18. Spórák a coccidiumokból. 

19. Az izmok között előforduló Lindemann-féle tokok tele psorospermekkel. 
20. Egy vérsejt a mag körül látható gömbbé vált u. n gregarina falcifor-

misokkal. 
ál. A sarlóalaku csira. 
22. Ugyanaz átalakulva. 
23. Coccidiumcsomók o) a gyomor; b) a vékony bél. 
24. Epithelszöveti részlet belül egy-egy sporozoonnal. 

25—29. Még fiatal, de már szabad sporozoák különféle fejlődési stádiumban. 
30—43. A végfejló'désü coccidiumok vagy is M o l y b d i s E n t z i i különféle 

alakban és nagyságban. 
44 A szétnyomott vagy fölrepedt coccidiumok szemcsés tartalma. 

Megjeyyzés: Az alkalmazott nagyitások 700-tól 1800-ig terjednek. 

Kolozsvár, 1886. június hó 6-án. 

Dr. Pachinger Alajos. 
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A KÖZÉP MAROSVÖLGY ŐSTÖRTÉNELMI NEVEZETESSÉGŰ 
BARLANGJAI. 

Téglás Gábor, főreálisk. igazgatótól. 
A Közép Marosvölgy ősidők óta élénken részt vett a nagy ma

gyar Alföld és az erdélyi medencze közt végbe ment népmozgal
makban, melyeknek ugyszólva kapuját, vagy mondhatnám országut-
ját nyitá meg itt a természet. Már a történetirás atyja Herodotos1) 
hirt vesz az arany kedvelő, puhálkodni szerető marosmenti agathyr-
sekről s Róma hóditó légionáriusait a legszívósabb ellenállás, a leg
sűrűbb erődítési vonal a Marosvölgyében tartóztatja fel, s a diadal
mas bevonulás után Traján császár a lerombolt dák erődök helyén 
itt létesíti a legvirágzóbb gyarmatait. 

E köztudomású históriai adatok alapján méltó reménységgel 
fogtam 1881-ben a Maros jobb és balparti-helységeiben előzetesen 
kinyomozott barlangok felkutatásához, teljesen indokoltnak Ígérkez
vén abbeli feltevésem, hogy ha valahol, első sorban azokban lap
panghatnak a legrégibb lakosság háztartási ós egyéb emlékei. Vizs
gálódásom sorrendjét a mészkópletek helyrajzi egymásutánja szabván 
meg, a régi Krassómegye területén Pozsega községnél, közvetlen a 
Maros balpartján vettem fel a kutatások fonalát s onnan a Hegyes 
Drocsa-Pietroszától keletnek fel a Gyulafehérvárnál végző Ompoly-
völgyéig haladtam el, részletesen átkutatva a körös-bányai, boiczai 
és gyógyvidóki hegységek mészképleteiben kialakult barlangokat. — 
Működési szinterem ilyeténkép az erdélyi Érczhegysóg övébe esett, 
de a Ruska-Pojána-csoport keleti lejtőjére is átterjeszkedtem. 

Mindkét csoportban jelentékeny barlang felfedezése jutalmazá 
fáradozásimat; bár meg kell vallanom némi lehangoltságot ébresztett 
bennem eleinte az a tapasztalat, hogy az ősember emlékei nem mu-

») Herodotos IV. 78. 
18* 
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tatkoztak óhajtott bőségben és gyakorisággal, imde most, midőn 
egy kiterjedt vidék barlangjai felett elmélkedem, bizonyos topogra-
phiai szabályszerűséget ismerek fel e barlangtelepek elosztásában s 
a gyérszámu cultur maradványokat az erdélyi felföld történelem előt
ti népáradatának irányvonalaira nézve fontos útjelzőkként vagyok 
hajlandó minősitni. Mindenekelőtt a valószínűség minden attribútu
mával arra a végkövetkeztetésre érzem magamat kutatásaim alapján 
feljogosítva: hogy a Maros mentén e lőha lad t törzsek ős
idők óta b izonyos t r a d i t i o n a l i t e r k i a l a k u l t völgyszo
rosokon h a t o l t a k az É r c z h e g y s é g b e l s e j é b e s ott az 
első t e l e p e s e k a természettől védett, mindennemű meglepetés 
ellen biztosító nagy távolságra kilátást nyújtó szirttetőket s a szirt
szorosokon uralgó barlangos odúkat szállották meg. 

, így a Soborsintól—Gyulafehérvárig tartó szakaszon, tehát 170 , 
kilométernyi hosszúságban, a Maros jobb partjától számítva követ
kező völgyekre alkalmazható fennebbi végkövetkeztetésem: 

1. A Zám mögött alig 10 kilométerre kialakult go din esdi 
völgy, melynek fejénél egy barlang és sziklatelep őrizte meg az ős 
ember emlékét, s mely völgy a körösbányai hegység déli lejtőjébe 
vágódva egy viszonylag alacsony nyergen kényelmes átjárót biztosí
tott a Fehér-Körös völgyére. Ez átjáró rayonjaba fíuraszáda Boj fa
luk irányában a maros-illyei medenczébe is beesett. 

2. Innen húsz kilométer távolságra a Déváról Brádra irányuló 
postaút derekán Karácsonfalva (Krecsunyesd) Boicza közt alig öt ki
lométer hosszúságban jelentkező festői szirtszoros átellenes falában 
sikerült ujabb culturraaradványokra bukkannom, hol összesen hat 
barlang őrizte meg a praehistoricus ember emlékét. B barlangok je
lentékeny vidékre kiterjedő hátterében a neolith ember háztartása 
maradványai mellett a bronzkort is képviselve találjuk, de már a 
Brádra lejtő éjszaki oldalon Pogyele falunál, hol barnakőkutatás köz
ben akadtak 1866-ban egy kisebb szabású bronzleletre. 

A szóban forgó szoros ősidők óta legjártabb ós népesebb útját 
képezhető a Fehér-Körös és Marosnak nevezetesen a nagyági Cse-
t r á s hegységnek délre 'tekintő lejtőin Füzes-Barbura , Magura, 
Csertés-Hondol, Kéménd, Arany s E á p o l t sűrű egymásután-
han élőnkbe tárják a praehistoricus települések bizonyítékait s a 
Piskivel szemben sajátos kupdad formájával minden touristának azon-
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nal szembeötlő aranyi-kuphegy igen jellegzetes, acropolisa a történe
lem előtti időknek. Közvetlen a Maros partvonalából szökel elé Csig-
mónál az a földerőditvény, melyre a rómaiak egyik katonai tábora 
— eastrum stativum — helyezkedett s melynek hivatásába tartozha
tott kiszámithatatlan nagy idők óta az Algyógytól észak-nyugatra 
feltáruló völgyrendszer elzárása. Valóságos kulcsát képezhető ez ősi 
erősség annak a 36 kilométerre kialakult völgycsoportnak, mely há
rom párhuzamos ágazatain nyugatra a boiczai meclenezébe, észak
nyugatnak a Fehér-Körös felső völgyére, s észak felől Zalatnánál az 
Ompolyra, sőt a Groháshegyen az Érczhegység szivéhez: a veres
pataki aranyhegyekhez s ilyeténkép az Aranyoshoz elszolgál. Ha bár
minő primitív társadalmi alakulást a korból feltételezhetünk, az gócz-
pontját e völgycsoportban birhatá, honnan le Zámig s fel az Om-
polyig erős kézzel legkönnyebben össze lehete fogni az apróbb tör
zseket. 

Részemről az aranybányászat történetében is fontos feladatokat 
tulajdonitok e völgycsoportnak s meg vagyok győződve, hogy elébb 
közvetitó az Aranyos ós Körösmenti aranymosások zsákmányát, mint 
bármely másik völgy s a kinossovár kalmárok, vagy hódítók, innen 
kapták a Marosból indulva legkönnyebben kézügybe vágyaik czól-
pontját. Ide kalauzolnak nagy kerülőből a kő- és bronzkori emlékek 
s nem esetleg, hanem a jelzettem szerepből következő természetsze
rű jelenség, hogy éppen átellenben a to rdos i m a g a s l a t o n ta
lálta Torma Zsófia1) nagyérdemű régésznőnk azokat a meglepő eul-
turtárgyakat, melyek míg egyfelől egy nagy s a szellemi élet jelen
tékeny magaslatára emelkedett, mondhatni metropolis jellegű telep 
kétségtelen maradványai, másfelől a dácziai őslakóknak a Balkán fél
szigeten át Kis-Ázsia felé irányult szellemi kapcsolatát a Schliemann 
által Hissarlik romjaiból felásott műtárgyakkal való nagy hasonlóság 
alapján meggyőzőleg illustrálják. És innen látjuk feltárulni azt a vad 
regényes völgyet, mely messze benn a Szászvárostól délre eső God-
ján vadonjaiban őserdők közepette egy kellőképen máig se ismert s 
inkább a század elején 1800—1806 közt talált Kozon ós Lysimachus 
aranyak után emlegetett mythicus fejedelmi vár nagyszerű romjait 

l) Hunyadmegyei neolithtelepek. Kolozsvár 1879. és a hunyadmegyei tört. 
rég. társulat I. Évkönyve. 
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rejtegeti s odáig két szegélyzetében egész sorozatát tárva fel az ér-
dekesnél-érdekesebb sánczerődöknek. Innen Szászváros tőszomszédsá
gából gazdagítja a bécsi császári muzeumot az oly ritkán mutatko
zó b ronzkocs ik egyike. Ugyancsak Szászváros mellől szerezte 
a bécsi csász. rógiségtár azt a 25 darab négyszögű torquest, me
lyeknek párját ezüstből a kolozsvári múzeumban látjuk. Valamivel 
távolabbról Osóráról nyert 1821-ben ugyanezen múzeum egy gazdag 
s leginkább ékszerekből álló 2 mark 125/1B lat nehéz barbár ezüstle
letet.1) A két helység közt emelkedik a kudzsiri csetátye (vár) nevű 
földvár, hol 1868-ban egész véletlenül néhány száz thasosi teradraeh-
ma (27—36 mm. 10-13-5 gramm) került napfényre. Alvincz, Ba-
lomir, Szászváros a teres völgy lapályról hasonlóképen részesei valá-
nak e régi colonisatiónak. 

Maga a gyógyi völgy ós környezete fel Gyulafehérvárig szin
tén számos tűzhelyét őrizte meg ugy a kő-, mint a bronzkori em
bernek s mindjárt itt a torkolatnál a Kőalja nevű praehistorieus 
telep, majd a boji M u n c s e l t e t ő s benn a völgyben Erdő falva, 
Bakonya, Oseb, Bulbuk s a Maros mellett a kolozsvári múze
umnak egy kevéssé ismert, de számban, minőségben a hallstadti2) és 
watschi3) (Krajna) bronzékszerek mellé helyezhető bronzkincse . Ak-
mórról. És most az Ompoly völgyénél félbeszakítva az Érczhegysóg 
hajdankori kulturmaradványainak registralásat: általános tájékoztató 
vázlatommal az Alföld keleti-szegélyzetébe szövődő Euska-Pojanához 
kell tennem. Az előhegyeinek hullámos nyujtványaival Temesvár kö
zeiéig terjedő hegycsoport völgyzugai, az őstörténelem munkásai előtt 
alig tártak fel idáig becses emlékeket- A nyugati völgyekből Eumu-
nyest falu barlangjának őskori maradványairól Lóczy Lajos geológi
ai felvételei adtak legelőször értesítést. Többet tudunk a keleti völ
gyek őstörténelmi szerepéről, mint a hol a hajdani Egerügy ós je
lenlegi Cserna mellől ismeretes vastelepek a történelem hajnalától 
kezdődőleg jelentékeny ipari-tevékenység tárgyát képezik. De a fém-

' ) Archaeologische Analekte von Arneth. Sitzungsberichte der kaiserl. Aka-
demie d. Wissenschaften philos. Classe. Bd. VI. 280—293 és Joh. Gábriel Seidl. 
Archiv. f. Kundé oest. Geschichtsquellen XIII. Bd. 

2) Das Grabfeld von Hallstadt Férd. Sacken Wien 1868. 
3) Praehistorische Ansiedelungen und Begrabnisstátten in Krain von Car 

Deschmann und Férd. Hocbstette. Wien 1879. 
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korszakot megelőzőleg jó idővel elhatott idáig a civilisatio s ugy a 
Vajda-Hunyadhoz nyiló zalasdi völgyön, mint az északabbra eső Pes-
tesen terjedelmes kőkori telepeket sikerült kinyomozni. Utóbbi völgy 
helyrajzi fekvésénél fogva kiválóan alkalmas közvetitője lehetett a 
V.-Hunyad, vagyis az Egerügy tájékáról a Béga felé irányult közle
kedésnek s egészen a hegység mélyóig megőrzé e nemű emlékeit. 
Torma Zsófiáé1) a felfedezés érdeme itt is s ő adott hirt ós tüzetes 
leírást először azokról. Zsoszán, Nándor-Válya Nándor sorakoznak 
itt egymásután jellegzetes agyag- és kőszerszámaikkal s az utóbbi 
helységnél mutatkozó barlang ásatási eredményével én valók szeren
csés a Te rmésze t t udomány i T á r s u l a t Közlönye 132. fü
zetében beszámolni s az előbbi telepeket is bevonva egyébként „A 
kőkorszak i ember nyomai Hunyadmegyében" ez. tanul
mányomba.''1) 

A ezimben foglalt terület keretébe esik tulajdonképen a Strigy 
alsó-vidéke is, honnan Str igy-Szen t-Gy ö rgy, Szent-György, 
Válya, Kőboldogfalva, Lozsád mutatnak többé-kevésbbé gaz
dag praehistorious településeket. A tárgyak bőségében s a kerami 
kai díszítések nagy változatosságával s keleti vonatkozásaival itt kü
lönösen Strigy-Szen t-Gy örgy jöhet említésbe; míg Kő boldog
fal vát a közelében mutatkozó kőfejtés teszi kiváló érdekűvé. Meg
győződésem szerint itt Kőboldogfalva mellett találták egy kidőlt fa 
alatt azt a sok Lysimaehust is, mely Martinuzzi birtokába s annak 
halála után Castaldolba vándorolva egy kis töredékében a bécsi cs. 
múzeumra szálltak. Épen a szomszéd hegységben semmisült meg egy 
azóta fájdalom nem ismétlődött sirlelet, mennyiben 1867-ben egy 
partomlás alatt mosó asszony nagy rémülettel ember-csontvázat pil
lantott meg a partban. Az odacsődült kíváncsi nép bátrabbja csak
hamar észrevette a váz nyakát, végtagjait díszítő ezüst ékszereket s 
kapzsisága legyőzve az irtózat érzelmeit.: a becses lelet rövid idő 
múlva szót lőn darabolva. Végre a hegység egyik előrugó trachit-
kupja, a dévai várhegy a Marosvölgy elsőrangú erőditvónyéül szolgált. 

f) Hunyadmegyei neolithtelepek. Különlenyomat az „Erd. Múzeum" 1879. 
évf. 5. 6. 7. füzeteiből. Kolozsvárt Stein János 1879. 

•) A kőkorszaki ember nyomai Hunyadmegyében Szászváros VIII. 31 lap. 
1877. Ugyan e tárgyról CarI Goos ArcMv dea Vereins für Siebenb Landeskun-
de 1878. 
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De már is túlterjedt vázlatommal azt a jelentős szerepet, me
lyet én a Közép-Marosvölgy barlangtelepeinek a hajdani Dacia mi-
velődés-történelmében tulajdonitok: azt hiszem kellőképen sikerült 
kifejtenem s hátralevő soraimban áttérhetünk az anthropologiai szem
pontból itt szóba hozható barlangok rövid ismertetésére. 

A) A 3íaros jobb parti hegység barlangtelepei 
Zám és Gyulafehérvár közt. 

I. A godinesdi barlang és felső boji őskori telep. 
Az Alföld felől Gyulafehérvárnak haladó vasutat használva Zám 

állomásnál tartjuk első állomáshelyünket. Az a mészvonulat, mely 
Lippa mögött Mészdorgosnál veszi kezdetét s a Maros balpartján 
szakaszokban Lalasinez, Oapríora, Pozsega érintésével láthatóvá válik, 
Szelcsova falunál a jobb partra csap át s a Marostól folyvást tá-
vozóíag észak-keletnek irányulva a vízválasztó mindkét oldalára fel
oszlott szirttetőket, kupdad alakzatokat, helyenkint alig észrevehető 
s a légkörbeliek által sokféleképen alakított tuskókat képez. 

A zárni állomásról lóháton, vagy gyalogszerrel Tamasesd falun 
át intézzük kirándulásunkat. A völgy mentét követő falun felül ko
pár hegyoldalra kapaszkodva érjük el egy kanyargós patak mentén 
Godinesd falut. 

A házcsoportokat silány kukoriczás, de annál bejjebb rétek-
foltjai választják el s a tájékozatlan utazót a minduntalan változó el
nevezések könnyen zavarba hozhatják. Egy Szásza nevű házcsoport
tal szemben a Oolciu (Szirt) mészhomlokzat alól terjedelmes bar
lang tátong a völgybe alá. Bár cseppkövesedései, terjedelmes mel-
léköblözetei teljesen móltóvá teszik arra, hogy az oda kivezető fá
rasztó útra elszánjuk magunkat, miután ősembertani maradványokat 
nem tartalmaz, leirását e tanulmány köréből ki kell ejtenem. 

Utunkat tovább kell folytatnunk, míg nem egészen fenn a kes
kenyülő völgy fejénél hangos vizzuhogás válik hallhatóvá. Fák sű
rűje takarja el a jelenség helyét s csak tudakozódásra értesülünk, 
hogy barlangból (pestere) tör elé a vízfolyás. A meredeken kika
paszkodva csakhamar eljutunk a vizesósig s elébb egy száraz mel-
lókbarlangba lépve, onnan guggolva átmehetünk odáig, hol a hegy 
belsejéből elótörő patak szilaj erővel aláveti magát. A torkolathoz 
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balról is egy mellók-odu csatlakozik, hova csupán esőzéskor hatol 
viz. Geológiai és anthropologiai szempontból egyaránt a középső fő-
üreg igényli ez alkalommal figyelmünket. A nagy tuskókkal elborított 
vizmederben befelé lépdelve csakhamar egy tárnaszerü résben talál
juk magunkat, hol csak egyesével folytathatjuk utunkat. Ugyancsak 
nagy rábeszélésbe került, míg néhány suhanczot e kalandos vállalat
ra kísérőül nyerhettünk meg. 

Idegenkedésük csakhamar kezdett érthetővé válni előttüak is, 
mert 40 méter távolságban a rosta szerül eg átlyuggatott boltozatról 
váratlan zuhanyban kezdénk részesülni s a vizcsorgás által mozgás
ba hozott légáramoktól alig óvhattuk meg gyertyáinkat. Hosszú el
mélkedésre, szemlélődésre mi hajlandóságot se érezve ugyancsak sie
tünk e légvonatos pontról mielőbb menekülni. Egy vízesésnek foly
vást növekvő hangos lármája fogadott már jó messziről s végre ott 
állottunk egy harmincz méternyi magas üreg alján, hova teljes erő
vel omlik a patak vize alá. Később a felszíni szemle alkalmával a 
P a l t i n a S i ru lu i nevű kaszálón szemtanúi valánk a beszüremlés-
nek is. A falusiak elbeszélése szerint alig pár éve választá e nyak
törő utat magának a kis patak s azelőtt a barlang közelében egy 
bevágodáson jutott a sziklahátról a godinesdi völgybe. 

A vízeséstől bennebb festői cseppkövesedések művészi csoport
jai várják a látogatót. Ottjártamkor eredeti épségében szemlélhetem 
a természet plastikus munkájának eredményét; de azóta lehetőleg 
ide is bejutott a falusi nép rombolási tevékenysége, miután a kísé
retemben volt suhanczok állítása szerint a friss cseppkőcsapokban a 
nép a juh és kecsketej elbüvőlós legbiztosabb ellenszerét birja s azok 
odaérintóse után a tejelés nemcsak bizonyos , de egyúttal mennyi
ségre is öregbedik. 

Elvégezve helyi szemlénket, a bevezető tornácz barlangiszapját 
vettem ásatás alá s ott csakhamar hamu és szénróteg s ezek elta
karítása közben nagymennyiségű praehistoricus cseréptöredók ós kony
hahulladók örvendeztetének meg. Két éven át ismételve látogatáso
mat meglehetős bő anyaghoz jutottam; csakhogy kő- ós csontszer
számokhoz ez a barlang a legszorgosabb kutatás daczára se juttatott. 

Legtöbb lelet a fazekasnemükhöz tartozik. A cserepek átalá-
ban jól iszapolt anyagból gyártvák, kivül-belől graphitos mázt, röthel 
tapaszt viselnek s anyagukban is szénkeveréket árulnak el. Az ege-
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tés jól sikerült. A diszitósben jó izlós ós haladott iormaérzók nyil
vánul. Kiváló előszeretettel alkalmazták a vonal betüzdelt ezirádákat 
s a toll zig-zugékitést, lenesediszt s a geometricus ornamentatio pél
dái is felmerülnek. Különösen diszes egy kis ivópohár féle, melynek 
talpán csillagidőm alakult ki, mig oldalán betüzdelt barázda sorok 
szövődnek egymáson át. Nagy gondot fordítottak főleg a peremdi-
szitésre, hová árral tűzdelték fel a finom berovásokat, vagy ujjbegy
gyei szabályszerű távolságban ismétlődő benyomásokat tettek. 

A cserepek a szűk területhez képest elég bőven jelentkeznek, 
bár minden hihetőség szerint a lejtőre dobálták ki a barlanglakók a 
konyhahulladékot, ós eltörött házi készletüket s onnan a viz utólag 
elsöpörte azokat. A patak ebbeli gazdálkodásának esett áldozatul a 
barlang középső részletében eltemetett emlókkészlet is, mikor évek 
előtt a vízfolyás erre irányulván épen a kulturréteget kezdte beváj
ni és pusztitni. 

Házi állatokból juh, kecske, tulok-csontok fordulnak elé. 
Kőeszközül csupán egy háromszögűvé idomított s minden szög

leten átlyukasztott gypslapot nevezhetek meg. Egészen hasonlót kö
zölt Virchow E J) a berlini etimológiai társulat közlönyében boros
tyánkőből, csakhogy utóbbin egy nyilván felfüggesztésre szánt nyilas 
látható. A godinesdi gypslemez is egy függő részletét kópezhetó, vagy 
amulette gyanánt jött használatba. 

Bár Godinesden kővéső fejsze nem fordult elé, cserepeinek a 
Marosvölgy többi neolithtelepeihez hasonló technicája ós díszítése 
alapján mégis a neolithkor egyik telepéül jelölhetem meg. 

Alig 1 órányira ide a F. Boj mögött emelkedő hegyháton a 
kőszerszámok is jelentkeznek s onnan egy kőfejsze, egy furlyukbol 
kihullott nucleus és több szilánk került a hunyadmegyei történelmi
régészeti-társulat dévai múzeumába. 

Mint bevezetésemben is említem, Godinesd felső barlangja a 
f.-boji teleppel együtt a Körösbáuya felé a Fehér-Körösnek irányult 
közlekedési vonal egyik állomásául minősíthető. 

') Verhandlungen d. berl. Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und 
Urgeschichte 1884. Jhg. 19. 863. lap. 
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II. A karácsonfalvi Szabó József, Hunfalvi János 

és az alsó elfalazott barlang. 
És most a Brádnak vivő postaút boiezai részletéhez kell elfá

radnunk, hol két szembe fekvő szirttető közé ékelődik a vadregényes 
karácsonfalva-boiczai szoros s egyúttal a történelem előtti ember te
lepüléseivel fogadja a kutatót, 

A szoros déli kijáratánál elhelyezkedett falu neve Karácsoníal-
va (Ivrecsunyesd) s innen a jobbparti lapos mésztetőre a Magura-
ra egy meredek sziklaösvényen kell kikapaszkodnunk. A mészkőpa
dok kirúgó fokain kialakult keeskeösvényt csak ópfejű embernek ajánl
hatom s szódülős egyének nagy kerülővel Ba r l ang falva (Pestere) 
felől juthatnak a hegyhátra, hol hatalmas dolinák tölcséres mélye
dései kötik le azonnal figyelmünket. Ezek egyikét Osergettyü (Drin-
ginya) néven ismeri a nép, miután a bedobott kő csattogva hull alá. 
Épen ez alá hatol be az antliropologiai szempontból legérdekesebb 
„Balogu" nevű barlang, melyet én a m. tud. Akadémiához be
nyújtott rövid előleges jelentesembeu1) a hazai földtan nagyérdemű 
bajnokának s egj'kori kedves emlékű tanáromnak, dr. Szabó József 
egyetemi tanár urnák ;nevóvel kivántam kitüntetni. 

1. A Szabó József barlang. Magurának dél felé néző meredek-
jén már az országúton jövet észrevehető kapuzattal kezdődik. A tető 
alatt elvezető keskeny ösvényen nagy óvatosan odáig lépdelve elő
ször is tág előcsarnokban találjuk magunkat. Az elébb törpe bolto
zat hirtelen magasra emelkedik s majdnem a tetőre hatol ugy, hogy 
a. viz át is rágta a vékony menyezetet s a világosság keskeny ré
seken hatol be. 

Ez a szakasz az elébb érintett Osergettyü dolina alatt éri el 
végét s a dolinán behulló kőhalmaz eltakarittatása után haladhattam 
a második szakaszba. Onnan esak kúszva értem el a rohamosan fej
lődő cseppkőburkolat miatt a harmadik és utolsó szakaszt, melyből 
egy végső fülkét a lehető legkényelmetlenebb kúszással érhetünk el. 

E jelentékeny barlang előcsarnokában mindenütt cserépdarabo
kat, konyhamaradványokat emel ki az ásó, de legbecsesebb tárgya
kat mégis az oldalhajlások, óduk rejtettek magukban. A magasra 
csúcsosodó boltozat szellőztető repedései a füst elvezetésére felettébb 

') Mathematikai és természettudományi Értesítő II. kötet 6. füz. 1884, 
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alkalmasok levén, az itt tartózkodást különösen kedvelhették a bar
lang egykori tulajdonosai. A nagy terjedelem meglehetős népessé
get tűrt meg s mert a felszínre szolgáló dolina ismét természetes 
kéményül kínálkozott: a második szakaszt is állandó tanyahelyül 
használhaták. És itt egy jókora oldalág könnyité a lakozást. A har
madik szakaszban tüzhelynyoniok nem mutatkoztak ily bőviben, miután 
ott a szabad tüz a barlang törpesóge miatt nem vala ajánlatos. Vég
re említést érdemel az előcsarnokból a tetőre nyíló rés, melyen át 
kényelmesen kijárhattak s melynek eltorlaszolása egy szikladarabbal 
is eszközölhető vala. Ily értelmű ki- és bejárásra utal a sziklafal erős 
csiszoltsága, minek példáját az általam átkutatott számos barlang 
egyikében se találtam meg. 

Leggyakrabban jelentkeznek itt is a fazekas-mesterség ter
mékei és pedig a kézzel idomított durva, földes leveles törzsű, vagy 
gondosabban idomított kettős csoport mellett egy k o r o n g o n for
mált harmadik csoportozatban a római kéz termékeit ismertem fel. 
Utóbbi igen csekély számban mutatkozik az előbbiekhez képest s 
annyiban bír nagy fontossággal, hogy barlangtelepeink chronologiá-
jához használható adalékot képez s megállapíthatóvá teszi azt a 
nem érdektelen következtetést: mely szerint e b a r l a n g o k hasz-
n á l a t a a r ó m a i foglalás ko rá ig t e r j ed t volna, vagy i s 
a dákok még mindig igénybe vet ték a s z i k l a h a j l é 
ke kat. 

Az anyagot olykor szénnel vegyitették s mindig a közel fekvő 
kőzetek omladékát használták fel. A durvább edényfajtákat homok
dara rászórásával ellenállóbbá teszik; a tűznél használt edényeket 
szénpor bevegyitósével már eleve barnává teszik, vagy graphitos 
keverékkel mázolták be. Folyadék eltartására szánt edényeiket rö-
thellel mázolták meg s úgy a graphit, mint a röthel tapasz leme
zekben lefejthető, mintha az első kiégetós után tapasztották volna fel. 

A díszítési formáknak se szere, se száma. A textil ós geomet-
ricus forrnák minden elképzelhető combinatióját megtaláljuk s e 
mellett ujj s köröm lencseókités is bőviben mutatkozik. A barázdák 
töltelékéül kaolint, röthel graphitot használtak s a díszítetlen ivó 
kannákat legalább csiszolás által siettek tetszetősebbé tenni. A Gser-
gettyü dolina alatt említett melléküregből két nagyobb tálfóle edény 
és egy pár kisebb ivókanna került birtokomba, melyeket én a hu-
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nyadmegyei tört. régészeti társulat múzeumába helyeztem el. Ez 
edények egyike szintén czirádadiszt visel. 

Az edények nagyságuk és formájuk után Ítélve, inkább folya
dékok, gabonanemük eltartására, majd merítésére, ivásra szolgáltak. 
Egy kanálformát is találtam. Főzésre ugyan használhatták némelye
ket, melyeken a pörkölés világosan felismerhető; de sülésnél alig 
jöttek alkalmazásba, s úgy látszik, — legalább a pörkölés nyomaival 
élőnkbe kerülő saámos kődarabból Ítélve — hogy a húsételeket in
kább parázson, nyárson állították elé. 

A köszerszámokból első helyen kell felemiitnem egy quarcz-
t r a c h i t k é z i ő r l ő t , mely a gabona használatának félreismer
hetetlen bizonyítékát képezi. Két nagyobb csiszolt k ő b a l t a , egy 
gömbded buzogány töredéke, véső részletek érdemelnek a kőeszkö
zök közül különös említést. Mindezek anyaga az itt helyben elé for
duló melaphyr. Végre a parittyakövek nagy sokaságát hozhatom itt 
említésbe azon a g y a g v a s g ö m b ö k k e l együtt, melyek mész
padok hézagaiból, repedéseiből kerülhettek birtokukba, s melyeknek 
valószinü rendeltetését a cserópnemük befestésén kívül nagy hihető
séggel saját becses é n j ü k tetszetősebbé tételében feltételezhetjük. 

Nemcsak a keramikában s a kőeszközök kiformálásában, gon
dos kicsiszolásában tüntetek ki magukat a barlang egykori urai; 
hanem a kézügyükbe került csontoknak árrá, tűvé a l a k í t á s á b a n 
is mesterek valának s csupán a szövés gyakorlásának tanujeleit nem 
hagyták reánk. A csonteszközök közül pár árfélót, egy véső féle töre
déket, egy. bordából alakított simitót s egy munkába vett szarvas 
agancs-darabot találtam. Különös érdekkel bír egy medve-fogból (ca-
ninus) alakított ár, melyen szenesedési dendritek vehetők észre. A 
tulok, juh, kecske rendszeresen tenyésztett állatok lehettek s ezek 
húsa szolgáltatá a legkeresettebb eledelt. A nomád állapotból a föld-
mivelósnek imént említett bizonyítéka (örlőkő) daczára aligha kiemel
kedtek s a vadászat rendes keresetforrásuk lehetett. A vadmacska 
állkapcsok, koponyák gyakorisága azt tanúsítja: hogy ennek húsától 
alig irtóztak. Bóka, farkas és kutya is adózott a barlanglakók inyencz-
kedésónek s a közel erdők őzét nagyon kedvelték. Mindezen állatok
nak nem teljes váza, csupán az izomzattól jobban ellepett egyes 
testrészei s a velőtartalmú csontjai jutottak a barlangba. A csigo
lyák csekély száma egyenesen arra utal: hogy nemcsak a végtagi 
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csontok velőtartalmát csemegézték fel; hanem a svájezi ezölöp faluk 
módjára a csigolyákat is zsírtartalmuk miatt összetörve élvezték. 

A fennebb érintették egybevetéséből a talált tárgyak anyagá
nak és kiállításának minőségéből önkényt kiderül: hogy a karácsony
falvi Szabó József b a r l a n g a neolithkorbeli törzsek valamelyik 
menedékét képezá. 

2. A Hunfalvi János barlang. A Szabó József barlangtól, a 
szó szoros értelmében, nyaktörő ösvényen kell tovább haladnunk, hogy 
a Zidu cel din sus (Felső falazott barlang) barlangot megtekint
hessük. Különösen egy ponton, hol csak oldalt fordulva juthatunk a 
meredély felett át: nagy küzdelembe lép a buvárlati szenvedély az 
önfenntartási ösztönnel s könnyebbült lélekkel látjuk azt mindig 
magunk megett. 

Nagy bajjal eljutunk a barlang tojásdad kapujához, melyben a 
falromok első tekintetre észrevehetők. Legelőbb 1849. tavaszán is 
több falu compromittáltjai rejtegetek bűnös fejüket e majdnem meg
közelíthetetlen üregben az üldöző honvédek elől s az útról felröpi-
ett golyók nyomai világosan kivehetők a barlang falán. Az elfala

zás azonban régibb keletű s a török invasiok idejéből datálódik, 
mikor kutatási területemen egyebütt is erődökké rögtönözték a bar
langokat s az elzáró falon lőréseket hagyva, hősileg visszaverték a 
külső ostromot. A Eákóczy korszak tusaiban is használatba jöttek 
ezek a sziklaerődök s bár erről a vidékről biztos adattal nem rendel
kezem, Hátszeg vidékéről, Szálláspatak mellett egy barlangban a 
környék nemességének ágyukkal felszerelt gyűlhelyót sikerült egy 
barlangban megtalálnom. Az elfalazott, vagy saját elnevezésem sze--
rint Hunfalvi János barlang boltozata felett rozsdás szirtroncsalék 
jelzi a mészben lappangó pyritgümők romboló munkáját, egyúttal 
sziklafecskék biztos menedékét készítve elő az így kivájt odvaso-
dásokban. 
-. A Hunfalvi b a r l a n g több fordulóval 8 méter magas, 3.s 
m. széles méretekkel mélyed a hegység belsejébe s főiránya átlag-
délről éjszaknak tart. A 76 méter hosszú barlang vége felé egész 
denevérrajok riadnak fel lépteink zajára. Cseppkőképződés alig mutat
kozik ; a falazaton vízfolyási barázdák észlelhetők, híven illustrálva 
az egykor itt átfolyt méternyi víz szintáji hullámzását. Ma a barlang 
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teljesen száraz s nagy esőzéskor se jut vízfolyás ide. Hőmérséklete 
megfelel a vidék átlagának, mert 1881. július 28-án d. e. 11 óra
kor 15° külső temperatura mellett 9°-ot (C) mértem s 1883. novem
ber 20-án, egy ködös, borongós őszi nap ismételt látogatásom idején 
ugyanennyit mértem. 

A barlang további topographiai adatait mellőzve, ásatási ered
ményeimből felemlíthetem: hogy a Szabó-barlangéhoz hasonló szer
kezetű cserepek s konyhahulladékok elég bőven mutatkoztak az elő
csarnokban megkisérlett ásatás után. A tér és fejlődési viszonyok 
ugyan népesebb településnek nem kedveztek; de kétségtelen, hogy 
az előbbivel egyidejűleg itt is tűzhelyet alakított magának a prae-
historicus ember. 

3. Az alsó elfalazott barlang. A Hunfalvi János barlanghoz 
vezető szédületes ösvényen ki kell kerülnünk a Magura külső széléhez 
s azután leereszkedve majdnem a mésztömzs alsó határáig, ott ismét 
haránt behúzódunk, mígnem a Hunfalvi barlang alatt az alsó elfala
zott barlang elé érkezünk. Tulajdonképen csak látnunk lehet még ekkor 
a barlangot, mert ahhoz 10 m. meredeken kell kikapaszkodni. Embe
reim boeskorának elég vala a keskeny szirtpárkányzat és vékony 
pázsit lépcsőzet; de magamforma ember alig juthat ott ki 8 a kőtél
hágcsó igénybevételére van utalva. 

A barlang különben alig 21 méter mély üreg s a két előbbi
vel nagyság tekintetében össze se hasonlítható. Cseppkövesedése nincs 
s nevét az itt létezett faltorlasztó] nyerte még abból az időből, mi
kor a betörő török csordák elől a lakosság minduntalan kénytelen 
vala menekülni. 

Cserépnémüi, hamu- és csontmaradványai arra utalnak, hogy 
nemcsak újabb időkben, de az őskorban is alkalmas tanyahelyét ké-
pezé nemünknek. 

III. A boiczai Magura barlangjai. 
' (Eötvös Loránd, Nagy-Csűr, Gr. Kuun Géza barlang.) 

A karácsonyfalvi Magurának nyugati és éjszaki párkányán még 
több barlang igényelte munkásságomat; de azok egyike se nyújtott 
anthropologiai tanulmányra való anyagot s következőleg e szorosan 
ősembertani leletekre szorítkozó értekezés keretébe be se illeszthetők, 



— 200 — 

Látogassunk át tehát a szűk szirthasadékon félve átsurranó 
patak balpartjára, hol az előbbihez hasonló, de annál jóval maga
sabb mésztömzs helyezkedett a melaphyrból és quarzporphyrból álló 
talapzatra, hatalmas szoborműként meszsziről magára irányítva az 
érkező figyelmét. Népies néven ez is Magura, s a minta lejtősen 
elhelyezkedett nyugati fal látkörünkbe esik: mindjárt szembetűnnek 
annak tág, öblös üregei, melyeket épen ez okból „Csűr" (Sure) 
néven emleget a vidék. Es jól lehet, ezek már völgymentiről észre
vehetők, az irodalomban mégis említetlenül maradtak, mintha az 
odavezető út fáradalmai' visszariasztották volna a könnyű sikereket 
hajhászó touristákat. 

A Csűrökhöz, jóllehet azok már Boicza, vagy régi okmányok 
elnevezése szerint Kis-Bánya (a mi valóban egy jelentésű a román 
Boiczával), határába esnek, mégis Karácsonyfalva (Krecsunyesd) felől 
tanácsosabb kiindulni. A rendkívül meredek hegyi ösvény gyakori 
pihenőin azonban szép kilátás kárpótol s az átellenes Magurának 
imént elhagyott barlangjai, a vadul összevissza szaggatott szirtfal 
csipkózetei után tekintetünk elkalandozhat ki a Maros teréig s azon 
túl nyugat leié a Buska Pojána lánezolataiból kialakult hullámzó 
hegyvidékig. Az út nehezebb része mégis a tetőn feltornyosuló mész
szirt alatt veszi kezdetét, hol állandó görélyáron kell előküzdeni ma
gunkat s tüskés cserjók nehezítek lépteinuet. A Magurán felül tulaj
donképen még egy mellékszirt: a Vatup várna reánk,, de annak 
egyetlen barlangja praehistoricus móltatásra igényt nem tart. 

1. Szemlénket tehát a legmagasabb Csűrrel kezdhetjük, hova 
ismét jó hegymászó tempókkal kell magunkat a 7 méter sziklafalon 
kiemeltetnünk. Keskeny, de magasan boltozott előcsarnokba érkezünk. 
A mész rozsdás roncsai itt is nagy darabokban válnak le a mennye
zetről s egész gáttá halmozódtak a bejárónál. A tető csakhamar gug
goló helyzetre kényszerit, hogy a hátsó szakasz gyönyörű cseppkö-
vesedóseivel annál kellemesebben meglepjen. A középen orgonacső 
alakú csoportozat emelkedik, melyet o l t á r n a k néz a jámbor nép. 

A felett ragyogó stalactit-csoportozatokra esik lámpánk fénye 
s az épen csak imént kialakult finom alakzatok tündéries szinszóro-
dása lebűvölő Irtást gyakorol ránk. 

A 65 m, hosszúnak mért barlang ilyeténkép, cseppkőképződ-
Yónyeivel is kitűnik ; de egyúttal ásatási eredményénél fogva is igényt 
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tarthat figyelmünkre. A boltozat omladványából keletkező kavics taka
rónak a bejáró pásztorok tűzhely marad ványaival vegyült rétege alatt 
az ősember typicus cserepei szón- és hamurétege következnek a 
bevegyiílt háziállat-csontokkal együtt. A fazekas készítmények földes 
leveles törése, rossz iszapoltsága legott szembetűnik. A töreslapokon 
durva quarczszemek, földpátdarabok mutatkoznak. A diszités ritka 
s a helyett röthel ós graphitmáz jött inkább alkalmazásba s utób
biakat a gondos kicsiszoltság tünteti ki. Korongon készült cserép 
nem mutatkozott; de ép edény se került birtokomba. Pár jaspisszi-
lánkon kivül egyéb kőszerszámra se akadtam. A konyhahulladókok-
ban juh-, tulok- és kecskecsontokat ismertem fel. A barlang szűkebb 
térviszonyainál fogva alig egy-két család egyidejű befogadására szol
gálhatott, hanem a karácsonyfalvi Szabó József barlanggal egyide
jűleg ez is igénybe vala véve. E barlangot az Akadémia mathem. 
természettud. bizottsági előadó, dr. báró Eötvös Loránd, egyet, tanár 
úr nevével kívántam kitüntetni. 

2. Kevéssel alább egy igazi „Csűr" igényié figyelmünket. 
A csűr elnevezést tán erről általánosíták, mert három kijárója min
denikén egyszerre kilátást nyerünk belőle s 10 m. magasra emel
kedő boltive az arányok láítani növelésének teljesen kedvez. E több
irányú kapuzat előidézésében a mészbe vegyülő pyritnek minden
esetre jelentékeny rész jutott s idővel ez a barlang is a szomszédos 
nyilt üreg sorsára jut, melynek boltozata már beomolván, csupán az 
oldalfalak alakjából képzelhetjük el eredeti kinózését. ősi időkben 
épen utóbbi lehetett előnyben, mert a jelenlegi barlang sziklatala
ján nem mutatkoznak culturmaradványok, de a nyugati kijárónál és 
a szomszédos beomlott üregnél különösen szép g r a p h i t o s ós csi
szolt cserepeket sikerült gyüjtenem. 8 valóban ezen üreg egyesíti 
mindama kellékeket u. m. t e rmésze t i véde t t s ég , messz i r e 
t e r j e d ő k i l á t á s , nehezen m e g k ö z e l í t h e t ő h e g y i lege
lők közelsége , m elyek az ősemb er s z i k l a h á za inak meg
v á l a s z t á s á n á l i t t , az É r c z h e g y s ó g b e n m é r v a d ó k 
v a 1 á n a k. 

3. Egy hosszú kőfolyosón, melynek omladványai közt a kony
hahulladékok szintén jelentkeznek, a sorrend szerint legelső barlang
hoz érkezünk. A repkónynyel befutott s galagonya és csipkerózsa
cserjéktől védett sziklafalon nagy nehezen kikapaszkodva egy 13 

OrTos-term. tud. Értesítő. II. 14 
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méter széles, 37 méter hosszú üreg torkolatában találjuk magunkat, 
honnan érkezésünk zaja egész denevérrajt riaszt fel, annak jeléül: 
hogy pásztorok se igen háborgatják a barlang csendjét. A fejünk 
felett 8 m. magasra emelkedő bolti? közepén egy kürtőszerű dolina 
nyilik a tetőre, állandó világosságot nyújtva a barlangnak, melynek 
minden részét világító anyag nélkül járhatjuk be. Jobbra még egy 
13 m. hosszú, 4.5 m. széles oldalágot kell meglátogatnunk, mely 
ismét a tetőre szolgáló dolinában éri végét. Végre a főportáiétól 
oldalt még egy külső sziklapáholyba állapodhatunk meg s ebben ón 
a barlang eredeti feljáróját keresem, bár ma meredeken folytatódik 
alatta a sziklafal. Legalább rám a nagy kapuzat azt a benyomást 
tette: hogy a nyugati szélrohamok szárnyain a Magura meredekjét 
ostromló athmosphaeriliák romboló munkája idézte elő. 

A barlang egyébként mostani alakjában is igazi sziklaerőssóg 
s nem csoda, ha az ősember sietett birtokába venni. Tető dolinája 
természetes kürtő gyanánt kínálkozott s a légcsere szabályossága az 
itt tartózkodásnak nagyon is kedvezett. A barlang praehistoricus 
maradványait haragos vörös (röthellel festett) cserépnómük töredékei, 
júh-, kecske- és tulokcsontok képezik s a lejtőn pár jaspisszilánkot 
is gyűjtenie 1883. őszén Szinte Gábor, főreáliskolai tanár úrral, 

E terjedelmes barlangot a hunyadmegyei történelmi régészeti 
társulat nagyérdemű elnöke: gróf Kuun Géza, a k a d é m i a i t i sz-
t e l e t i tagnak nevére kívántam elnevezni, azon lekötelező érdeklő
dés némi viszonzásául, mivel a nemes gróf úr barlangtanulmányai
mat elősegitni és kitüntetni szíveskedett. 

IY. Gyógypatak völgyének őstelepei. 
1. Az algyógyi barlang. 

Boiezáról keletre Algyógy felé kell intézni lépteinket, mint a 
hol a történelemelőtti korszak fennebb röviden jellemzett fő közle
kedési vonala a Gyógypatak mentén kezdetét veszi. Közvetlenül Al
gyógy felett a feredő-gyógyi thermákhoz vezető úttól jobbra a sző
lőhegyek közül a Maros tág terére egy mésztuffából képződött szikla
fal tekint alá. Ez a Kőalja, melynek keleti homlokzatában több bar
langos öblösödés tárul fel alkalmas pásztortanyákat nyújtva. Egy 
ilyen barlangocskát (4 m. széles, 3 m. hosszú) szemelt ki még 
1876-ban örök nyughelyéül Hunyadmegye köztiszteletben álló főura 
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s a magyarság országszerte tisztelt Maeeenasa, gróf Kuun Kocsárd. 
Átalakítási munkálatok közben Jakab Mózes ev. ref. lelkész figyel
mét cseréptörmelék, hamu és csontnemü ébreszté fel, ki sietett ész
leleteit Torma Zsófia úrnővel közölni. Fájdalom, úgy Torma Zsófia, 
mint a szászvárosi ev. ref. K u u n t a n o d a küldöttje Sándor János 
barátom későre érkeztek már arra, hogy a leletek eredeti helyzeté
ről pontos felvételeket eszközölhessenek. A jelekből Ítélve, itt egy 
érdekes sirlelet törmelékeivel állunk szemben, mert a koponya felső 
boltozata s a váz több részlete több edény törmelékkel és egy dí
szes kannával a szászvárosi ev. ref. Kuun tanoda birtokába jutottak. 
Azonban a munkások állítása szerint a csontváz alig feküdt 06 m. 
mélységben, míg a kannák 1-2 m. mélyre valának helyezve. Ez elő
fordulási viszony az egyidejűségnek ellene mondana, ha teljes hite
lességéhez szó nem férhetne. Uyetónkóp pusztán a leletek registra-
lására kell szorítkoznunk, a miben ez a kis barlang a karácsonyfalvi 
S z a b ó J ó z s e f b a r l a n g mellé helyezhető. 

a). F a z e k a s k é s z í t m é n y e k . A szászvárosi kollegyom a 
barlang belsejéből két majdnem ép kannával bír; Torina Zsófia szin
tén egy ivópohárfélét szerzett hót edényrészletével. Mindezen edé
nyek gondos kidolgozásra mutatnak, kívül vörös vagy sárga agyag
vasmázzal, belül szén és graphit festéssel tűnnek ki, s átalán finom 
ízlésre mutató idomban készültek. Az egyik öblös kanna alul kiha-
salódik, füle jó magasra hajlik fel. A másik alul elkeskenyül s füle 
ennek is magasra hajlik. Ugyanígy állították ki a Torma Zsófia tu
lajdonában levőt. Különben tálcza-félék s váza-alaku edények töredékei 
is kerültek innen napfényre. 

A diszitós a lehető legválasztékosabb s a barázda sorok mér
tani csoportozatai mellett a l e n c s e s z e r ü lemezeknek a barázda
vagy vonalsorokra illesztése szintén igen gyakori. Mindez igen gya
korlott kézre és erős formaérzékre utaló kivitelben jelentkezik. Az 
edény talpakon a barázdák és pontozatok csillagképleteket kerekít -
nek ki. 

b). K ő s z e r s z á m o ku 1 jáspis szilánkok s kőfejszék jöhet
nek innen említésbe. Egy idomtalan amphiból gneisz szekercze (6 
cm. hosszú, 4'5 cm. széles) s egy 13 cm. hosszú, 1\ cm. széles el
hajlott élü homokkőbalta Torma Zs. úrnő szászvárosi gyűjteményé
ben látható. Egy harmadik homokkőbalta a budapesti országos ki-

14* 
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állítás alkalmával a n. múzeumba került. Kézi őrlő töredéke is mu
tatkozott egy kőcsákány darabjával együtt. 

c) C s o n t s z e r s z á m o k b ó l 2 drb csontár, egy használt 
disznóagyar váltak ismeretessé. Végre tulok- és madárosontok fordul
tak még itt elé. 

2. Az erdőfalvi gróf Kuus Kocsárd barlang. 

A barlang magasra hajló füllel ellátott edényeit a fémkorba 
való átmeneti időre helyezhetjük, sőt ennek bizonyságául Torma Zs. 
úrnő innen egy dísztárgy öntésére használt mintát is talált. 

E minden tekintetben érdekes barlangtól befelé haladva a gyógyi 
patak mellett Bozes falunál egyszerre három felé ágazik a völgy. 
Mi a középső ágat követve, egy óra alatt E r d ő f a l v a nevű kis 
hegyi helységnél fogad az első barlang. Közvetlen a falu alatt egy 
rövid szirthasadékon töri át a patak magát. A szoros déli kijárója 
felett a Vurvu Cornetuluj tárja fel a Scopte Sirgyilor (Szerbak ta
nyája) nevű barlangot, mely már nevéből következtetve, az újabb 
kor villongásai idején a hihetőleg szerbekből álló telepeseknek me
nedékül szolgálhatott s aligha ellene nem bizonyít ez is ábrándos 
nationalis Íróknak, kik a románok származási faját Trajáuig szeretik 
terjeszteni s hallani sem akarnak a későbbi betelepedésről. 

A barlang igen nehezen közelíthető meg. Meredek ösvényét 
benőtték a fák; torkolata elé egész erdő csalán helyezkedett s min
denütt kőomladvány teszi fárasztóbbá az előhaladást. Végre a meg
lepetés önkénytelenül elröppenő ahjával egy hatalmás csarnokban 
találjuk magunkat, melynek hátterében a sejtelmes félhomályból 
mythicus szobrokhoz hasonló cseppkő alakzatok bontakoznak ki. Az 
egésznek kísérteties, idegenszerű hatását még jobban növeli a fa
lazat kékbe játszó színezete, s a rátelepült zuzmókból származó hal
vány fakó sávozatok beszövődése. Hogy a hatás még teljesebb le
gyen, iszonyú sokaságban felröppenő denevérek surrannak el szüntelen 
s közbe a sziklafeoskók sipongva csapnak ki a boltív üregesedóseit 
elfoglaló fészkükből. 

A hind pagodákat hozzák emlékezetünkbe a barlang hatalmas 
arányai. A hátsó szakaszból két oldalt átellenesen mellék üregese-
dések nyílnak meg, csak hogy a meredekre dűlő talapzat a járást-
kelóst lehetlennó teszi. 
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A főcsarnokban megkisórlett -ásatás mindenütt vastag h m u s 
r é t e g r e v e z e t e t t . Ez alatt újabb eredetű tüzlielymaradványok 
s végre a p r a e h i s t o r i c u s e m b e r ételm arad ványaival vegyülő 
durva mivü cserepek. Itt a graphitos és pirosra mázolt cserepek 
mutatkoztak s ékitést még idáig egyen se találtam. 

K ősze r s z á m o k b ó l pár szilánkot említhetek fel. E bar
langot a hunyadmegyei magyarság körül elévülhetlen érdemekkel 
biró gróf Ku un K o e s á r d nevével kívántam megkülönböztetni. 

3. A váracska (cetecuja.) 
Épen a barlang átellenében a balpart meredek szikla tetején 

találjuk meg a barlang elővárát. Maga a nép is c s e t e c z u j a , 
váracska néven ismeri s valóban a keskeny sziklaháton a mestersé
ges, letepitottságot azonnal észreveszszük. Hajdan ösvény is kanyar
gott fel a szikla oldalán; most a kiálló mészpad lépcsőzetén jutni 
fel legkönnyebben, bár óvatos elővigyázat nélkül minduntalan járha
tatlan meredekre érünk. Egy leegyengetett előfokra érkezünk elő
ször, hol nagy bőviben találjuk a cserépdarabokat. Fenn az egyen
getett várfok bármely pontján mélyítsük le ásónkat: mindenütt dur
va, rosszul megmunkált cseréptöredék fordul ki a földdel együtt. 
Hasonlókép járunk a hegylejtőn s a legérdekesebb tárgyakat épen 
alatt a hegy lábánál találtam. Különben minden kiálló sziklafok, hol 
a föld és törmelék megállapodhatok, egyúttal az őslakóktól aládobált 
háztartási eszközök romjait is megőrzé. 

A f a z e k a s k é s z í t m é n y e k b e n túlnyomó számmal a 
piros és fekete fajta jelentkezik, ezek egy része ujjbenyomásos és 
karczolatos díszítéssel van tetszetősebbé téve. Az edényfestésnél ós 
valószínűleg kendőző szerül használt agyagvasrögök itt is megtalál
hatók. A szövőipar eszközeiből o r s ó g y ű r ü t találtam. Mindezek 
kétségtelenül praehistoricus hagyatékok; de ezek mellett a rómaiak 
kékes fajtájú kőedényei is mutatkoznak. S ez nagyon is indokolja a 
bevezetésben kifejtett véleményemet: hogy a Zalatna, Abrud-
bánya és F e h é r Körös forrás vidéke közti hegy csomó ősi bá
nyászatához a közép Maros teréről a rómaiak is itt az Algyógy-
Erdőfalva-Balsa-Almás vonalon keresték a legrövidebb érintkezést s 
ez útvonal egyik őrállomását minden hihetőség szerint épen a Cete
cuja sziklahátra illesztették. 
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A telep praehistoricus járulékaihoz tartoznék még egy 1884 
tavaszán itt talált b r o n d z l á n z s a v é g , csak hogy az fájdalom a 
falusi czigány kezén a tudományra nézve végleg megsemmisült. 

4. A Barlangszikla és környéke Erdőfalván. 

Erdőfalvát kereken kivül oly mészszirtek övedzik, melyek az 
ősembernek minden tekintetben megfelelő tanyahelyeket nyújtottak. 
A lapos hegyhátak legelője a marhaállomány életfeltételeit biztosít
ja, a meredek falazat barlangjai, odúi az idő viszontagságai ós el
lenséges támadások idején nyújtottak menedéket. így a helységen 
felül egy újabb szirthasadók nyilik meg s azt mindkét oldalról ter
jedelmes mészszirtek követik. A vadregényes sziklaszoros G 1 o d fa
luig szolgál s szépség dolgában párját ritkitja hazánkban. Erdöfalva 
épen kijárója alatt veszi kezdetét egy katlan forma öblöseibe von
va meg magát igénytelen házaival. A portaiénak összevissza szag
gatott alakzatai a bástyaformán tornyosuló mésztömzsök festői lát
ványt nyújtanak s a jobbparti szirtsor szépségére elég jellemző, 
hogy a természet alkotásai iránt kevésbé fogékony nép is Menny
o r s z á g (Baj) elnevezéssel adózik bámulatának. E méltóságosau 
kimagasló s távolról is több barlanggal kecsegtető sziklafal előtt egy 
kisebb mésztömzs szolgáltatta mindazonáltal a kutatni való anyagot. 
A patak völgyéhez simuló s Barlangkőnek (Pietra Pestere) elneve
zett szirt teljesen be volt népesítve s a középen állott barlang kó-
pezheté a település központját. Maga a barlang mai beomlott alak
jában alig méltó ez elnevezésre; de boltozatának romjai világosan 
megkülönböztethetők. Kereken körül zsák számra gyüjthetjük a cse
répdarabokat és szilánkokat s nagyobb örömemre egy szépen kicsi
szolt diabas vésőt is találtam itt. A cserepek szerkezete, díszítése 
teljesen azonos a cetecujáéval, a szilánkok anyagja jáspis, carneol, 
mely anyag épen a gyógyi patak mandulakő görgetegeiben szerfelett 
gyakran mutatkozik. 

Innen a M e n n y o r s z á g felé haladólag a görgetegben min
denütt edénytöredékek találhatók s a Muncsel nevű terjedelmes hegy
hátról egy durván kinagyolt, a használat és ismételt élezés nyomait 
raagánviselő nagyobb szabású kőfejszét sikerült beszereznem. 

És az őskori emlékek e hegyháton úgy Balsa mint Glod faluk 
felé, vagyis nyugati és éjszaki irányban, sőt a balparti tetőkön Os eb 
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és Eakonya faluk felé mindenütt megújulnak egy félnapi körben 
tüntetve fel az egykori tanyahelyek, állomások nyomait. 

B). A Ruska Pojana keleti lejtőjén mutatkozó jelentősebb 
östelepek. 

A nándori barlangcsoport. 

És most buesut véve a Maros jobb parti hegységtől a bal 
partra kirúgó Ruska Pojana övében felfedezett barlangtelepet kivá-
nom egész röviden bemutatni. Déváról a V.-Hunyad felé haladó út
ról Al-Pestesnél letérve a Oserna, vagy helyesebben E ger ü gy egyik 
oldal völgyébe hatolunk. Alig hagyjak el Pel-Pestest Z s o c z á n — 
hajdani Ságh — már ősteleppel fogad. N á n d o r - V á l y a Nán
dor határában ugyanezek ismétlődnek. Mindhárom telep a Peták 
nevű patakhoz lejt s főleg dendrites jáspis szilánkokban bővelkedik-
Az innen kikerült fejszék, vésők, kalapácsok anyaga amphibolit, majd 
homokkő, kovasavas agyagpala és kovapala. A k ő s z e r s z á m o k 
közül különösen érdekes Torma Zsófia úrhölgy birtokában egy fej
szetöredék, melynek első izben eltört nyéllyukát másodszor újra kezdve 
a fúrási technica illustratióját szolgáltaták benne az utókornak. Az 
agyagnémük rendkivül bőségben jelentkeznek szintén s ezek közt a 
simitó agyaghasábok, a talpas ivópoháríélék s egy bálványalak jö
hetnek itt említésbe. A cziráda diszités mellett a sópia festés is al
kalmazva volt. 

Speeialis czélunkhoz képest mellőzve a további részletezést a 
Nándor falu feletti sziklaszoros barlangcsoportjához kell térnünk, 
hol összesen 12 barlang és odu igényli az anthropologusok figyelmét. 
Legjelentékenyebb s egyúttal leletekben is leggazdagabb a patak 
jobb partja felett sorrend szerint is legelői álló barlang, melynek 
sziklatalpát jelentékeny mélységre a negyedkor sárgás mészhomokja 
tölti ki, lekoptatott kavicshömpölyeivel, a boltozat omladványaival 
együvé temetve a negyedkor emlőseiből az Ursus spelaeus Bluml-
és Hyaena speiaea csontjait. A praehistoricus ember anyagkészle
téül mindenesetre a barlangtól távolabbi lelőhelyről később be l e t 
t e k hurczolva a skót szarvas Cervus megaceros két agancstö
redéke, az ősló (Equus primigenius), gyapjas orrszarvú (Rhinoce-
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rcs tichorrhinus), gímszarvas (Oervus elaphus), őstulok (Bos primi-
genius) feldolgozásra alkalmas, vagy ékszerül használt némely csont
jai. A barlangi ember asztali örömei között ott szerepeltek a Bos 
taurus, Bos urus, kecske (Capra hircus), juh (Ovis aries), sertés 
(Sus serofa domestica\ hód (Oastor fiber), nyúl (Lepus timidus), borz 
(Meres taxus), róka (Canis vulpes). Szárnyasokból tyúk, fajd, a ru-
czáéhóz hasonló csontok jöttek elé s ott szerepelt még a kutya mint 
hűséges társa őseinknek, sőt a farkas csontjai is mutatkoztak. 

A barlang tulajdonképen egy nagy teremből áll s kettős rés
sel nyilik a szabadba. Az őslakók az előtornáczon alkalmas tüzelő 
helyet találhattak s a meredek lejtőn konyhahulladékaikat ledobál
ták, míg nyájaiknak a tető laposán kényelmes legelő kínálkozott. Az 
átellenes sziklafal ugyan jóval kisebb odúban szintén szolgáltatott 
egy ilyen sziklatanyát. Az itt elófordult cserépkószitmények megle
hetős haladott technicát és elég fejlett formaérzéket képviselnek. 
A nagy külömbsóg egyébként önmagában értésünkre adja, hogy va
lamint ma, úgy akkor se készítettek minden czólra egyenlő fazekas 
müveket s például a kisebb kannafélékre, ivópoharakra nagyobb gon
dot fordítottak, mint az ételek eltartása, vízszállítás stb. czóljából 
készült edényekre. Egyébként a hus pörkölése itt is jobbadán a 
parázson, köveken ós nyárson s nem annyira edényekben mehetett 
végbe. A készítés módját ós ornamentatiót véve alapul a karácson
falvi Szabó József barlang hármas beosztása itt is megmaradhat. 

Kőeszközök közül a s z i l á n k volt túlnyomó, míg a véső, 
balta ritkábban s akkor is töredékben s a sziklatetőn mutatkozott. 
Kifúrt balta töredék egyetlen egy került ki az egyik szomszédos 
barlangocskából. A szilánkok, vakarok, kőkósek anyaga dendrites 
jáspis, szarukő, kvarez s mindez a környék krótakópletónek mandula
köveiből rendelkezésre állott; míg a kvarczitot ós amphibolitot a Ruszka 
Pojana szolgáltatá. 

C s o n t e s z k ö z ö k . E rovat alá egy simításra szolgált disz
nóagyar, egy fűrész formára kipattogatott juhbordacsont tartoznak; 
de ide kell vennünk az átlyukasztott meghasított hiéna, medve, far
kas fogakat, melyek nyilván nyakék gyanánt, amuletteül jöhettek 
használatba. 

A fémek se maradtak képviseletlenül, mert a barlang egyik ol
dal öblösödésóben egy csinos kanna, egy hosszú jászpis szilánk tár-
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saságában Torma Zsófia úrnő egy rézsodrony, alkalmasint egy fibu-
la ivót, volt szerencsés megtalálni. E mellett a már több helyen 
említett agyagvasgumók valószínűleg a jelzettem rendeltetéssel itt 
is észrevehetők. 

Végig tekintve az előadottakon, bár ac adatok felsorolásával ez 
inkább összegelő, mint részletező előadásban korlátolva valók, any-
nyit azt hiszem mégis kideríthetünk, hogy a közép Maros völgyét 
követő jobb és bal parti mész tetőket s azok barlangos képződéseit 
a praehistoricus ember kiváló előszeretettel hajlékául választá s azon 
átjárók, melyek az Erczhegysógben ós Euszka Pojanához máig a 
közlekedés leghatékonyabb tényezői, a kőkortól kezdve részesei va-
lának a civilisatió terjedésének, mintegy felhiva figyelmünket arra: 
hogy a fémek használatba vételének bizonytalan idejű kezdetétől fogva 
arrafelé irányitá a szerzési vágy az egymást követő emberöltők s 
egymás romlásán uralomra jutó fajok lépteit. 

E sziklaoduk, barlangok elhelyezkedése s térbeli minősége ki
zárja az állandó bennlakás lehetőségót s tulajdonképen csakis a ter
mészet mostohasága s a szomszéd törzsek támadása ellen vehetek 
igénybe tartósabban a barlangokat s egyébkor a serdülő nemzedék 
az elaggott törzstagok otthonát képezhető az, míg az erőteljesebbek 
nyájaikkal a szabadban, a hegyi legelőkön,, vagy vadászkalandokon 
töltik el életük java részét a zsákmányul ejtett, vagy lakmározásra 
levágott állatoknak bizonyos részleteivel, tán a hegyi népeknél máig 
divatozó negyeddel kedveskedve otthon maradt övéiknek. 

Annyi bizonyosnak látszik a rendelkezésünkre álló leletekből 
ós tapasztalati adatokból: hogy az itt szóban levő ősember t ö r-
z s e n k é n t közös háztartást folytatott s a családi életnek mai el
különültsége akkor alig volt gyakorlatban. E sziklaerődökbe vonult 
népcsoport asztali örömeivel nem vala kizárólag a változó vadász 
szerencsére utalva, hanem saját maga által gondozott háziállatokkal 
rendelkezve a helyes ösztön és hosszú gyakorlat ujj mutatásaiból azok 
húsainak élvezhetővé tételére rászokott, kiváló előszeretettel viseltet
vén önkényt érthetőleg még mindig az erdők, ligetek, rétek vadjai 
iránt, melyeknek elejtésében egyszerű kőfegyverei daczára nagy 
ügyességet tanúsíthatott. 

ISTagv elismeréssel szólhatunk e barlanglakok a g y a g i p a r á-



— 210 — 

r ó 1 s épen a használat esélyei miatt ugyancsak fokozott tevékeny
ségre valának e tekintetben utalva. Pedig mennyi munkába, milyen 
példás türelembe kerülhetett egy-egy nagyobb szabású urna előál
lítása például, mikor szabad kézzel kellé ezt idomitni s a kiógetés 
szabad tűznél eszközöltetett. És épen azért, mivel a fogyatékos 
megszilárdítás a tartósságot is jelentékenyen röviditó, fel kell ten
nünk, hogy a marhatartásnál kevésbé igényelt gyöngéd nem, vala
mint a tűzhelyhez kötött többi egyének állandó h á z i iparát ké
pezhető a fazekasság. A roppant fogyasztás máskülönben alig vala 
pótolható. Es ez edények kiállításában nem szorítkoztak pusztán az 
anyagi élet szükségleteire, hanem azok formálásában s főleg díszíté
sében magasabb értelmi belátásuk mellett- szépészeti érzékük is nyil
vánulni kezdett, sőt némely symbolicus jelek s bálványféle alakok 
tanúsága szerint vallás-erkölcsi életük se állott teljesen parlagon. 
Ep oly kitűnő mesterei lehettek a hálófonásnak sőt a szövésnek, 
legalább a gyakran észlelhető körte idomú agyag tárgyak ós a szin
tén agyagból készült gyűrűk ide utalnak bennünket. 

E mellett tűzkőből, jáspisból, szarukőből, esillámpalából, am-
phibolit, homokkő, kvarczit, traohyt, diorit, melaphyr stb. kőzetből 
hatalmuk növelés ére félelmes fegyvereket, szekerczéket, baltákat, nyil
as lándzsa végeket gyártottak; sőt élelmi szerük megaprózására kő-
forgácsokból késpengéket állítottak elé s őrlő köveket használtak. 
A számos vakarókés jelenléte a borkészítés bizonyítékául tekinthető, 
s a némileg megmunkált állatbőrökből csontárak segélyével védő 
leplet is készítettek testük elleplezésére, megoltalmazására. A vörös 
és sárga agyagvasgömbök előfordulása az agyagnómükon felismer
hető festés gyakorlaton kivül arra a következtetésre is feljogosít, hogy 
saját testük cziczomázásánál nem értők be az agyag, kagyló gyöngyök
kel, állatfog diszitményekkel; de saját fogalmuk szerinti bizonyos ken-
dőzés gyakorlatában a külső hatás eszközeit növelni igyekeztek. 

A további kutatás feladata leend végérvényesen kiderítni ez őslakók 
kilétét s e téren Torma Zsófia úrnőnek évek óta készülőben levő tanulmá
nyaihoz nagy várakozások fűződnek. E helyen ós alkalommal érjük be a 
telepek topographiai megállapodásával s annak kimutatásával, hogy azok 
a neolith korból veszik származásukat, de a fómkorra is átterjedtek s 
hogy az erdélyi felföld eme része a kőkortól kezdve népesítve volt-
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ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK ERDÉLYBŐL. 

Dr. Koch Antal egyet, tanártól. 

Azóta, hogy Erdély ásványainak kritikai átnózetét közzétettem, 
az évenként a nyári hónapokban tenni szokott földtani kiránduláso
kon folytonos figyelemmel kísérem az ásvány-előfordulásokat is, 
bármi igénytelenek legyenek, azon ozólból, hogy egyrészt a hazai 
gyűjteményeket gyarapítsam, másrészt a tudomány számára is föl
jegyezzem az új adatokat. Ezen folyó számok alatt közzéteendő föl-
jegyzéseim mintegy pótlékait fogják képezni fennemlitett munkám
nak, s Erdély ásványtanának megírásánál egykor hasznavehető, 
könnyen hozzáférhető anyagul fognak szolgálni. A magam fel
fedezte ásványokhoz azonban csatolni fogom azokat az újabb előfor
dulásokat is, melyekről a vidékről mások értesítenek a gyűjtött anyag 
beküldése mellett oly czélból, hogy a beküldött anyag használható
ságáról véleményt mondjak; végre teljes átnézet végett szólok majd 
azon ásványokról is, melyeket időnkónt más búvárok felfedeznek vagy 
nem ezen helyen behatóbban ismertetnek. Lássunk tehát e munkához. 

l.sMészpát Szász-Lónáról. 

Erről dr. Benkő G.1) megemlékezett már, csakhogy tévesen 
nevezi a kőzetet, melynek üregeiben a kristályok fennőve vannak, 
trachyttuffának, miután az alsó eoezónkori űnomszemű mészhomokkő. 
A múlt évben gyűjtött példányainkon egész 10 mm. magas ós 5 
mm. szóles kristályok észlelhetők, de ezeknek lapjai sem simábbak, 
mint a régibb leletekéi. Ki kell azonban emelnem, hogy az uralkodó 
— 2 E alakon kívül egy meredek skalenoeder nyomai is látszanak 
ezeken. 

') Erdély kristályosodott oalcitjai. Orv. Term. t. Értesítő. 1884. 66 1. 
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2. Mészpát a kis-sObesi dácitban. 

A kis-sebesi kőbánya dácitjának mállott részleteiben az. üregek 
és repedések mészpáttal vagy desmittel, vagy a kettőnek keveréké
vel is ki vannak töltve. A desmitről Medgyesi Béla1) értekezett már; 
a mészpátról azonban részletesebb közlemény nem jelent még meg. 
Az utóbbi vagy nagyszemű kristályos, fehér, vaskos állapotban egé
szen kitölti az üregeket, vagy pedig jól kiképződött kristálycsopor
tokban bevonja az üregek falait. A kristályok szine sárgás vagy bar
nás, félig áttetszők és kurta oszlopos kifejlődés iiek: GO R, a végén 
a — JB-rel. A oo 22-ből kevés látszik, mert e szerint vannak pár
huzamosan egymás mellé nőve, az — B. lapjai egyenetlenek, érde
sek, s ez okból zsirfénybe hajlók. A kristályok egész 7 mm. átmé
rővel bírnak, legfeljebb 2 mm. kiálló hosszúság mellett. Ezen mész-
pátnak, valamint a desmitnek képződése nyilván az elmálló andesin 
rovására történt. 

3. Szemcsés inészpáterek a gyalui amphibolandesitben. 
Gyaluból Meleg-Szamos felé menet, a városi malmok mellett, 

újabban nagy kőbányát nyitottak a zöldköves amphibolandesitben. 
Ennek a felülethez közelebb eső mállott részei keresztül-kasul át 
vannak járva szemcsés calcit-erekkel, melyek néha 3 cm. vastagsá
got is elérnek, s itt is bizonyára az elmálló kőzet andesinje szolgál
tatta az erek kitöltéséhez az anyagot. Néha az erek közepén hézag 
marad s ezekben a calcitnak egész tompa, lencsealakra legömbölyí
tett kristályai is észlelhetők. Néha rozsdasárga barnapát-csíkok is 
végigvonulnak a fehér nagyszemű calciton. Valami zeolithet itt nem 
birtam fölfedezni. 

4. Öregszemcsés fehér mészpát M.-Peterdnél. 
Ezen falunak felső végén, a dél felől az útig elnyúló Gyalu 

Ungurusu lu j nevű hegyfarkban phyllit közé települt szürkés vagy 
fehér, középszemcsés mészkőben csaknem köbméternyi üregek vannak 
igen durvaszemű fehér calcittal kitöltve, melyből csaknem 10 cm. 
ólhoszszal biró JS-ek kihasíthatok. A hasadási lapokon a szokott póly-
synthetikus ikerrovatok szépen feltűnnek. 

9 Erdély zeolithjeiró'l. Orv. Term. t. Ért. 1885. 88 l 
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5. Amethyst, köz. quarcz és calcit a sztolnai zöldköves 
dácitban. 

Sztolna falú alsó végén egy dácittelér bukkan ki a felső kré
takori homokkő-rétegek közül. Ebben ujabban kőbányát nyitottak ú 
így a telérből sokat lefejtettek már. A felülethez közelebb eső mál
lott részleteibea a repedések és üregek itt is ki vannak töltve egé
szen vagy részben mószpáttal, de közönséges quarcznak és — a mi 
meglehetős ritka és azért érdekes is — csinos amethyst kristályok
nak társaságában. Miután az amethystet rendesen egészen bevonó 
szemcsés mószpátot sósav segitségével részben eltávolítottam volt, 
a quarcz ós amethyst igen jól feltűntek és vizsgálhatók voltak. A 
kiváiott ásványok successiója világosan ez. A kőzet üregeinek falait 
legelőbb szürkés quarcz parányi kristálykáinak */s mm.-nyi kérge vonja 
be. Ezen kéregre rakódtak a 2—5 mm. hosszú és 1—3 mm. széles 
amethyst-kristálykák, melyek élénkebb fényük és világos ibolya-szi-
nök által a sárgásfehér mészpátból azonnal feltűntek. Eeájok rakó
dott sárgás- v. szürkésfehér áttetsző mészpát öregszemcsés állapot
ban vagy egészen kitöltve az üreget, vagy a még megmaradt héza
gokba kinyúló kristályokkal is. Ezen kristályok a baryt alakjára em
lékeztető egész lapos Bek, melyek egymáson keresztül-kasul nőve, 
kisebb-nagyobb üregeket hagynak vissza, s ezen üregek falait végre 
még b a r n a p á t n a k sötétbarna szinű, gyöngyfényű, parányi skale-
noéderjei vonják be k. b. 1—2 mm. vastagságban. 

A mi most különösen az a m e t h y s t e t illeti, ennek kristály
káin a sima B lapok közül három erős túlsúlyban van az ellentétes 
8 felett; a vízszintes rovatu oo P lapok pedig hordóalakú meggör-
bűlóst mutatnak az B lapok felé. Némely példányon különböző szinű 
zónák is észlelhetők, úgy hogy a sötétebb ibolyaszínű magvat jóval 
világosabb vékony kéreg burkolja körül. 

6. Mészpát és húsvörös kövelö a sztolnai Val. Fetyi 
dácitjában. 

Különös, hogy ugyanolyan dácitban, minő az előbb emiitett 
sztolnai, valószínűleg ugyanazon kitörósszülte egy második telérében, 
mely az O.-Fenes felé eső Val. Fetyi nevű mellékvölgy elején szép 
kőbánya által föl van tárva, nem az az ásvány társaság fordul elő a 
mállott részekben. Itt ugyanis sárgásfehér nagyszemű mészpátoA 
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kivül testszinű — húspiros, lágy földes anyag tölti ki a mállott kőzet 
üregeit és repedéseit ós így a mószpáttal együtt az andesin-földpát 
bomlási terményének kell tartanunk azt. Nedvesen, a mint kifejtik 
a sziklából, áttetsző, zsiros tapintató s feltűnően a stearinhoz hason
lít ; megszáradva azonban összevissza repedezik s valamivel szilár
dabb lesz, bár még mindig oly lágy, hogy körömmel karczolható és 
zsiros tapintatú. Ezen anyag nem más, mint a kaolinit egy neme, 
melyet kő velőnek is neveznek, s ennek különösen az a változata, 
melyet Breithaupt szine miatt carnat-nak nevezett volt. F. e. nagyobb 
darabban is fehér zománczgolyóvá olvad. Szabó-féle olv. foka 5. A 
gázlángban gyenge (2 fok) Na-festós mutatkozik mely gipszszel ösz-
szeolvasztva fokozódik (3—4°), sőt így még a K. nyoma is látható. 
A nyelvhez az anyag csak gyengén tapad. Nagyobb darabkáját a 
szénen hevítve azonnal fehérre ég, kobalt-oldattal való megnedvesi-
tés után újra izzítva pedig kék színt vesz fel, üvegcsőben sok víz 
lengül fel. Mindezen viselkedések alapján kétségtelenül a kaolinit egy 
fajával van dolgunk. 

7. Quarczfajták, barnapát, ehlorophaeit és wad kiválások 
a kis-kapusi augitaiidesitben. 

Kis-Kapusban magában ós környékén több ponton fordulnak 
elő augitandesit-telórek. Ezeknek a felülethez közeleső mállott táb
láiban igen gyakran találkozunk érdekes mandula- vagy órtöltelé-
kekkel, melyek részletesebb ismertetést is megérdemelnek, mint a 
minőben eddigelé részesültek.1) 

Először is kiemelek egy a Köves hegy augitandesitjéből kike
rült quarczpóldányt, mely körülbelül ököl nagyságú, szabálytalan 
gömbded alakú és érdes, kirágott felületű, s világosan egy szabály
talan üregnek a töltelékét képezte volt. Felületének színe piszkos 
barnavörös, de szólylyelütve igen csinosnak bizonyul. Belseje ugyanis 
fehér quarczból áll, mely a fenmaradt kisebb-nagyobb üregek falain 
igen szabályos apró hegyikristálykák alakjában (GO F; P) nyúlik be. 
A fehér quarczmagvat 2.5 mm. vastagságú c a r n e o 1-kóreg vonja 
be köröskörül, mely — mint már említve volt— kifelé érdes, kirá-

') K ü r t h y Sándor , A Vlegyásza és a szomszéd területek trachytjainak 
kó'jsettani viszonyai. Az Erd. Muz. Egyl. évkönyvei. Új folyam. II. köt 8 sz. 296 1. 
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gott felületben végződik, befelé pedig k. b. 2 mm. vastag ibolyás 
szemcsés amethyst közvetítésével megy át a fehér quarczba. 

Ezen hegynek kőzete is helyenként egész mandulakővé válik 
az apró hólyagüregeiben kiválott ásványoktól. Az üregek falait bekér-
gező ásványok sorozata ez. Legalul lágy, földes sárgásfehér vagy 
tisztafehér kaol inos anyag van tele hintve sötétbarna, igen lapos, 
lencseforma bar n a p á t kristálykákkal, 05 — 1 mm. átmérővel, mely 
— úgy látszik — az alapanyag elmállásának a maradéka. Ezt 0'5 
mm. vékony, világoskék c h a l c e d o n k ó r e g borítja, befelé a szokott 
fürtös vagy veséded felülettel. Ezt világoszöld, ch lorop haeit-fóle 
ásványanyagnak nagyon vékony hártyája vonja be, melyre ismét, de 
nem minden hólyagüregben, egy kristályodott quarcz-rétegcse (talán 
0-5 mm.-nyi sem) borul, mely erősen csillogó-villogó lapocskáival ós 
a chlorophaeit áttetsző zöldjével igen csinos képet nyújt. Ritkábban 
kapni egyes üregeket, melyekben a chalcedon és kristályodott quarcz-
kóreg hiányzik s helyette apró calcit-rhomboederek csoportja ül a 
barnapátos kaolinanyagon. A mi most a legfeltűnőbb és a legérde
kesebb, az az utóbbi üregeknek teljes kitöltése egy igen lágy, finom 
pikkelyes-habos, sötétbarna, félig fémfényű, ásványanyaggal, mely a 
közelebbi vizsgálatnál mangan-wádnak bizonyodott, s mely való-
szinüleg szintén a felbomlott kőzetből válott ki. 

A faluban, a Kapus f. partjain kilépő telérekből a következő 
órtöltelékeket gyüjtém. 

A szalagos szerkezetű órdarabok közül lássuk a legérdekesebb 
darabokat. 

Egy példányon az ásvány successio a következő: a) zöldes
sárgás szemcsés barnapát 4 mm.; b) sárga jáspis 3 mm.; c) kékes 
chalcedon veséded felülettel 3 mm. ; d) kristályodott quarcz 6 mm. 
Az egyes kristályegyének szabályosan kifejlődött oo P; P alakok, 
kurta oszloposak és egymás mellett oly sűrűn fennőttek, hogy csak 
a P lapok állanak ki. A legnagyobb kristályok 4 mm. átmérőjűek. 

Egy második érdarabon, melynek vastagsága 25 mm., a kőzet 
falától befelé következő az ásványsuccessio: a) zöldes szemcsés bar
n a p á t , 4 mm.; b) barnasárga jásp is , 1 mm.; c) világos ibolya
színű ame thys t , mely szemcsésen kitölti az egész hézagot, 3—10 
mm. Helyenként azonban a barnasárga jaspiscsík kettéágazik és kö
zébe tolódik egy 4—5 mm. kékesszürke chalcedon-réteg is. 
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Egy harmadik érdarab még ennél is érdekesebb. Ennek teljes 
vastagsága 3 cm. s kivülről befelé következő ásványréteket mutat: 
a) zöldes szemesós b a r n a p á t , 4 mm.; b) kékesszürke chalee
don 15 mm.; c) ismét b a r n a p á t fürtös felülettel, melyet kiválott 
rozsdás linomit kórgecske borit, 4—6 mm.; d) igen világos ibolyás 
szemcsés a m e t h y s t kristályok 3—5 mm.; e) végre a középövet 
elfoglalja 1 — 10 mm. vastagságban, lencsealakban fészkenként kivá
lott tejfehér cha leedon, melynek tömegébe belenyúlnak a d) öv 
amethyst kristályainak hegyei. 

Hasonló órtöltelékek még egyéb változatokban is bőven fordul
nak elő. különösen olyanok is, melyekben a kékesszürke cha leedon 
vagy a baraássárga j á s p i s van túlsúlyban a többi ásványrétek fölött. 

8. Quarcz és barnapát krist. mészkőben a Hideg-Szamos-
völgyéböl. 

A Hideg-Szamos völgyében, k. b. 1 kilométerre a hasonnevű 
falútól, az elhagyott aranybányánál, melyről Kürthy S. irt egy köz
leményt '), talkpalába telepüke kristályos mészkőpadok fordulnak elő, 
meredeken felálló sziklafalat alkotva, melybe a talkpalának quarcz-
telérei keresztül-kasul behatnak, s a kőzetet is annyira áthatja a ko
vasav, hogy sósavval alig pezseg s aczóllal szikrát hány. Ezen quarcz-
dús kristályos mészkőnek üregeiben a lefolyt nyáron csinos quarcz-
kristálykákat s még szebb rozsdabarna barn apát-kristálykákat lel
tem. Ez utóbbinak idősebb rétege az R., egy ifjabb rét pedig lencse-
kópü igen tompa ü-ek csoportjából áll. 

9. Ertöltelékek a chloritpalában a Hideg-Szamos vö'gyében. 
Az elébb említett kristályos mészkő sziklafal alján, a talkpalán 

túl mindjárt chloritpala következik, mely helyenként át- meg át van 
hatva erekkel, melyek 1—30 mm. vastagság között váltakoznak. Az 
ereknek főanyaga világos-szürkés quarcz ós testszinű mószpátnak közép-
szemcsés elegye; de alárendelten behintve látható ezen keverékben 
elég gyakran h a m a t i t is 1—2 [J mm. fénylő pikkelyekben (vas-
csillám), mely valószínűleg a chloritpalában eredetileg foglalt pyrit-
oxydalási terménye. 

*) A Hideg-Szamos vidékének geológiai viszonyai. Földt. Közlöny. VI k. 
(1876.) 165 1. 
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10. Quarcz-kristálycsoport a hesdáti chloritpalában. 
Az erdélyi kristályos palák k r i s t á l y ü r e g e k b e n (Drusen) 

általában szegényeknek látszanak, vagy tán azért nem kapunk belő
lük ásványokat, mert nem igen vannak feltárva kőbányamiveletek 
által. Múlt nyáron sikerült Hesdát felett a Gyalu Sztinei nevű hegy
nek nyűg. oldalán, az ottan uralkodó chloritos phyllitből egy quarcz-

1 kristálycsoportot kapnom, moly szépnek ugyan nem mondható, de 
itteni gyér előfordulásánál fogva mégis figyelmet érdemel. Az ökölnyi 
példánynak diónyi üregében a t e j f e h é r q u a r c z n a k 10 mm. 
hosszú ós 5 mm. átmérőjű kristályai láthatók, erősen érdes, s ennek 
következtében, zsírfónyű lapokkal. 

11. Chalcedon a túri lajtaconglomerátból. 
A túri hasadék előtti területet, fel a tordai útig, juramósz-

görólyekből és diabasporphyrit-törmelókből álló, neogón korú con-
glomerát ós breecia fedi, mely a lajtamósznek megfelelő képződmény. 
Ezen kőzetekből Túrnál kisebb-nagyobb c h a 1 c e d o n-gumók kerülnek 
ki, melyek veséded-fürtös alakú felülettel birnak, de nagyon világos 
kékesfehér, néha barnásfeher színűek. Egy példánynál a tejfehér, 
fürtös chaleedon-fószek bensejében igen csinos t e j q u a r c z kristály
csoport is ki van válva. 

Ezen tiszta kovasav-gumók mellett előfordulnak juramészből 
álló görélyek is, melyek a sötót-kékesszürke chalcedonnak egész ken
dermag nagyságú gömbjeivel sürün tele vannak hintve a felületen, 
legfeljebb 5 mm. mélységig; miből az következtethető, hogy a chal
cedon anyag nem eredetileg a juramészkőben, hanem már a lajta-
conglomerátban szivárgott be ós töltötte ki a juramész-zárványok 
felületi üregeit s ugyanakkor történhetett a nagyobb és tiszta chal-
cedon-gumóknak a kiválása is. 

12. Új cölestin- és baryt-elöfordulas Túr mellett. 
Túr községétől délkeletre, a juramész-kőbányáiról nevezetes Nagy-

Kőhegynek d. délkeleti nyúlványain, melyek meredeken esnek Torda 
felé, pár száz lépésnyire az országút mellett messze kifehérlenek a 
gypstömzsök, melyeket kis helyen vájtak is már. A gypsoldalak arról 
is feltűnnek már, hogy sziklás voltuk miatt nincsenek mivelés alatt, 

Or/.-Term.-tna- ír t . II. , 1 5 
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mint a körülfekvő gypsmentes terület, mely szántás-vetés alatt áll. 
Az itten kibukkanó tetemes gypstelep a mezőségi rétegek alsó ré
szében fekszik, kétségtelenül már a tordai sótelep alatt ós bitu
mendús világosbarna mészkővel áll kapcsolatban, mely Túr-felé követ
kezik utána, illetőleg alatta. A büdösmészen túl aztán lajtaeonglo-
merat van a felületen. 

A meredekebb gypszes oldalokat a múlt hóban öcsém ós dr. Benkő 
Gábor tanársegéd úr társaságában bejárván, azonnal feltűntek nekünk 
kisebb-nagyobb, feltűnően súlyos, fehér legömbölyített tömbök, melyek 
nyilván a gypsztelepből kilúgozás által jutottak a felületre s így 
eredetileg abban fészkeket képezhettek. Némelyik tömb akkora volt, 
hogy egy ember alig győzte emelni. Szóllyelütvén őket, szép fehér 
rudas vagy rostos ásvány tűnt fel benne, mely első tekintetre stron-
tianitra emlékeztetett; de a közelebbi vizsgálat kimutatta, hogy nem 
szénsavas, hanem kénsavas strontiummal van dolgunk, a cölesiinnek 
tehát egy új ós igen gazdag előfordulásával, mely talán kibányászásra 
is érdemes volna. Apró szálkái ugyanis megolvadván, élénk carmin-
pirosra festették a gázlángot. Az ásvány pora sósavban nem változott, 
csak tömény kénsavban oldódott. Öcsóm minőleges elemzéssel is ki
mutatta, hogy valódi kénsavas strontium van előttünk. 

A gyűjtött darabok közt négyféle változat van. a) Az első igen 
szép fehér hosszúrostos tömeg, legalább 10 cm. vastag érre vagy 
fészekre enged következtetni és tiszta cölestinből áll. A rostok vas-
tagabbjain a cölestin kitűnő hasadási lapjai erős üvegfónnyel feltűn
nek s azoknak hosszában mennek. 

b) A második változat egy ökölnyi fészek szétütése által tűnt 
ki, melynek még vékony gypsz- és részben büdösmósz kérge is volt. 
Kívülről befelé itt először világos kékesszürke középszemcses cölestin 
látható 5—10 cm. vastag övben. Ezen belül hófehér selymes üveg
fényű rudas cölestin látható, a rndacskák hosszában mutatkozó üveg-
fényű hasadási lapokkal. A rudacskák nem tökéletesen töltik ki az 
tirt, maradnak közöttük apró hézagok, de csak szederjes, gömbölyö 
dött végekben mutatkoznak a durva rostok, nem világosan kifejlő
dött kristálylapokban; a szemcsés cölest. azonban mutat egyes kris
tálylapokat is, de semmi határozott alakot. 

c) A harmadik változat hófehér, igen finom rostos, selymes 
fényű cölestin, melyen a 15 mm. hosszú rostok körsugaras pama-
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tokba szedve, egymás felett több vékony réten vannak leülepedve, 
az egyes rétek közt apró üregekkel, melyekben a büdösmész nyomai, 
sósavval való pezsgés által elárulják magokat. 

d) A negyedik változat végre, mely — ágy látszik — a leg
nagyobb fészkeket alkotja, hasonlít az előbbihez, esakhogy a finom 
rostok helyett 1 — 2 mm. vastag rudacskákból vannak összetéve az 
egyes hófehér cölestin-rétek, melyek közt felváltva barnássárga gyps-
és büdös mészkeverók-rótek fekszenek, de úgy, hogy az érintkezésnél 
sok üreg marad. Ezen üregekbe a cölestin rudacskák különváló osz
lopos kristályok alakjában is belenyúlnak, de a végződő lapok kirá
gott voltuk miatt és mert fürtös mószkereggel bevonvák, itt sem 
ismerhetők fel világosan. 

A mi a b a r y t o t illeti, ennek csinos kristályait a barnássárga 
büdösmésznek egy felületen heverő darabjában kaptuk, melynek ki
sebb-nagyobb üregei részben ki vannak töltve fennőtt kristályaival. 
A tisztán kifejlődött kristályok szürkés-fehérek, félig átlátszók, osz
lopos-táblások, 7 + 6 + 3 mm. legnagyobb méretekkel s következő 
alakok combinatiojából állanak: ooPi (d)\ c&Pi (l); Pc*>{M)\ P<x>(o); 
GOPGC(JP); oP(k). Leginkább hasonlítanak a Naumann-Zirkel tan
könyvében levő ] 2. ábrához, de a Pco-t is hozzávéve. Érintési szög
mérővel mérve a következő közelítő szögértékeket kaptam : d: d = 77°; 
1:1 (d felett) = 45°; M:M(oPfelett) == 78°; o:o (oF felett) = 106°. 
A krisiályok tömöttsége dr. Benkő Gábor meghatározása szerint, 3 
mérésből a középérték =4-267. 

13. Limonitvesék augitandesitgörélyek átalakulása által 
Kis-Kapusról. 

A kis-kapusi Köveshegynek augitandesitből álló magasabb és 
quarcztrachytból álló alacsonyabb kúpjai közt fekvő lankás nyergen 
sötét, piszkos hamuszürke, homokos-csillámos agyagból és a hegy 
kőzeteinek görólyeiből álló, valószínűleg diluvialis helyiüledék talál
ható, mely nyilván uralkodóan az említett tömegkőzetek felületi el-
porlásából, szétmállásából keletkezett. Ezen helyiüledókben gyakran 
kaphatók egész ököl nagyságú augitandesit görólyek, piszkos-barna 
szinű ripacsos felülettel, melyek széllyelütve belül üres, illetőleg csak 
a homokos agyaggal megtöltött l imoni t -veséknek bizonyulnak. 
Itt tehát nyilván az augitandesitgörólyekből keletkezett a limonit oly. 

15* 
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módon, hogy annak szótmállásánál a vasoxydhydráttartalom a görély 
szegélye felé decentrálódott s közepén csupán -csillámos homokos 
agyag maradt vissza. A sötétbarna limonitkéreg ugyanis csak 1—2 
cm. vastag és a külső felületen még 2—-3 mm. vastag sárgásvörös 
mállás-kéreggel bir, melyre aztán az augitandesitnek még felismer
hető részletei tapadnak oda egyenetlenül, ripacsossá tevén a felületet. 

14. Tridymith, quarez, kascholong, barnapát és asphalt a 
kis-kapnsi quarcztrachytban. 

A kis-kapusi Köveshegynek keletnek fekvő alacsonyabb és lapo
sabb kúpja quarcztrachytból áll, mely erősen rhyolithos, porczellán-
nemű fehér alapanyaggal, de sokszor telve 1—3 cm. átmérőjű sza
bálytalan gömbded üregekkel, úgynevezett l i t h o p h y s e k k e l . Ezen 
lithophysek falait vonja be 1/2 mm. vastag kéreg gyanánt a t r idy
mi th parányi kristálykáiuak sűrű halmaza. Éles kézinagyitóval jól 
kivehetők a hártyavékony, hatszögü kristálylemezkók, ós ezeknek 
ismeretes ikerösszenövései; de késsel levakarva azokból keveset, górcső 
alatt mikrogoniometerrel meg is mértem a hatszögű tábla-töredékek 
élesen kifejlődött szögeit, 120°-nak találva azokat. Az áttetsző sárgás
fehér kristálylemez töredékek, vagy azoknak cserópzet alakú halmazai, 
keresztezett nikólok közt nézve, élénk, de nem egységes, hanem fol
tos interferenzszineket mutattak, megfelelően a hatszöges tridymith-
tábláknak még egyszerűbb kristályelemekből való összetételének. Egyéb 
viselkedése is tridymithre val. így késsel vakarva igen ridegnek 
és keménynek tapasztaltam; savak nem bántják ; a gázlángban nem 
olvad; kivéve, ha a kőzet alapanyagával van összetapadva, mert evvel 
összeolvad. 

A leírt tridymith kistályhalmazok, ha legtisztábbak is, sárgás
fehérek, de rendesen élénk sárgák a vasrozsdától, mely azokat inkább 
bekérgezi, mint festi, úgy, hogy ennélfogva utólagos kiválásnak kell 
tartanunk az utóbbit. 

A tridymith és vasrozsda-rótegen aztán a legtöbb üregben, ha 
ki nem esik, kascholongszerű csepköves vagy fürtös sárgás-fehér, 
áttetsző opálanyag ül, gyengén odanőve, úgy, hogy könnyen kife
szíthető. Néha egyes quarczkristálykák (P;<x>P) feltűnnek mellette, 
de rendesen sötétbarna barnapátnak parányi ü-ei vannak elszórva 
körülötte, úgy, hogy ezek kétségtelenül a legifjabb kiválást képezik. 
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Ezen barnapát iü-ekből azonban jó nagyoeskák is előfordulnak néha. 
így emlékszem, hogy a- helyszínén kaptam példányokat, melyekben 
egész 3 mm. élhosszal biró barnásvörös J?-ek feltűntek; ezen pél
dányaim azonban elvesztek. 

Még érdekesebb és meglepő egy a s p h a l t n e m ű ásványanyag
nak előfordulása apró, legfeljebb 5 + 2 + 3 mm. méretű szögletes zár
ványonként magában a tömör kőzetben, annak legfinomabb repedé
seit is szorosan kitöltve. Az anyag szurokfekete, zsírfényű, igen lágy ; 
késsel vakarva vörösbarna porrá esik. A lángban rögtön meggyúl, 
erősen világító lánggal ós kormozó füsttel csaknem teljesen elég ; 
csak kevés barna salak marad vissza. Az anyag csekély mennyisége 
miatt behatóbb vizsgálatnak nem vettethetett alá ezen asp ha l t 
sze rű zárvány, mely analóg előfordulást képez némely eruptív kő
zetek naphtatartalmához (p. Párád vidéken) vagy anthracit zárvá
nyaihoz (mint p. a felsőbányái ökörbányai telérben, mely előfordulást 
dr. Hofmann K. ismertette. Földi Közi. II. 77. 1.), de a melyeknek 
létrejövési körülményeivel nem vagyunk még tisztában. 

15. Mészpát kristályok Sárdról Gyulafehérvár mellett. 
Ezen község felett a Dumbrava hegy (a részletes térkép szerint) 

oldalában nagy kőbányában fejtik a lajtabrecciát, melyben a jura-
és neocom-mészkönek tetemes nagyságú tömbjei is kaphatók zárvány 
gyanánt. Mind a sok melaphyr anyagot tartalmazó breccia, mind a 
másodkori mészkőzárványok üregei és repedései igen csinos kifejlő-
désű mészpátkristályok csoportjaival vannak kitöltve, melyekből He-
repey Károly és dr. Cserni Béla tanárok szívességéből több példány
hoz jutott az Erdélyi Múzeum. 

a) A világos barnasárgás tömör, rideg másodkori mészkő üre
gében igen csinos, borsárga, áttetsző rhomboederek vannak sűrűn 
lennőve. melyeknek legnagyobb egyénei 7 mm. élhosszal is bírnak. 
A kristályok lapjai kissé egyenetlenek, érdesek s e miatt kevésbé 
fénylők, helyenként homályosak is. Több lefejlett kristály vógélszögét 
egy Meyerstein-féle kézigoniometerrel többször megmérvén, közép
érték gyanánt 97°-t nyertem. Ez legközelebb áll a —6/bR élszögé-
hez, a mely alaknak pontosan meghatározott végölszöge = 97° 9' 38" ') 
andreasbergi és bleibergi kristályokon mérve. 

*) D. Irby: On the cryBtallography of calcit. Bonn 1878. p, 32 és 44. 
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b) A lajtabreeoia repedésének falait is ugyanezen — 6/5 R. ala
koknak sűrű csoportja vonja be, még pedig világos sárgás-fehér, fé
lig átlátszó, egész 10 mm. elhoszszal biró kristályokban, melyek lapjai 
már elég simák és jól csillogók. Feltűnők az éles ikerrovatok — 1/2 5 
szerint, melyek a fényes lapokon k. b. 112° alatt keresztezik egy
mást, oly módon, hogy a rovatoknak egyik iránya párhuzamos a 
rhomblapok egyik pár oldalával, a másika pedig nem. Egy kristály 
vékony csiszolatán polározott fényben a nagyszámú vékony iker
lemezek keresztezik egymást 135° alatt ós a csiszolat forgatása mel
lett hol az egyik, hol a másik iránynak lemezei jelennek meg éles 
pótszinekben. Ezáltal feltűnő szép rostóly-szerkezet áll elé. 

c) A lajtabrecciából kikerült egy ökölnyi kristályodott caleit, 
melyen több tekintélyes nagyságú kristályegyón rendetlenül nőtt 
egymás körébe, úgy, hogy csak egy néhány mérhető kristálylapot 
kaptam egyik felén. Látható itt két, tollvitorlamódra vonalozott lap 
egy skalenoedertől és fölötte két oldalt 2 sima lap — egy rhomboe-
dertől. Az előbbieknek hajlásszögét több mérésből 134°30'-nek ta
láltam. A megmért él a tompább végéi (y) lóvén, ezen élszögnek 
megfelelő alak E5, mert ennek pontosan meghatározott (y) élszögf 
134° 27'38". a) A rövidebb végeiéit tompító rhomboederlapok haj
lásszögét pedig 97°-nak találván, világos a — 6/iB van combinálva 
vele, azon ajak, mely magában is megjelenik ugyanitt. 

d) Előfordulnak végre a lajtabreccia repedéseinek falait boritó 
víztiszta, átlátszó, tökéletesen sima és erősen fénylő lapu calcit-kris-
tályok is, de ezek jóval apróbbak s fényverési szögmérővel mérendők. 
A két előbbi alak — úgy látszik — ezeken is megvan, de ezeken 
kivül még számos apróbb lapocskák csillogása mutatja ezen combi-
natiók bonyolódottabb voltát, mely még tanulmányozandó lesz. 

16. Vaskos és kristályodott pyrit Csik-Gyergyó megyéből. 

Gencsi Alajos gy.-szt.-miklósi jegyző úr szívességéből az Erd. 
Múzeum néhány érdekes újabb pyritelőforduláshoz jutott Csik-Gyergyó-
megye területéről. 

l) D. Irby: On the crystallography of calcit. Bonn 1878. p. 47 és k. 
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a) Ökölnyi ér darabja vaskos pyritnek talkos csillámpalából, 
melyben vaskos quarczczal keverve a 4—5 cm. vastag ért kitölti. 
A beküldött példány a gyergyói Békásvölgyéből való. 

b) Sokkal érdekesebbek nagy Pyrit ooOoo-nek egész ökölnyi 
bennőtt csoportjai és szabálytalan gumói, a melyekre még a kékes
szürke agyagrnárga, melyből kikerülhettek, köröskörül odatapad. Mi
után Gencsi urnák is ugy hozták házához a darabokat s annak fel
fedezői a lelőhelyet, azon okból, mert aranytartalmúnak hitték a 
köveket, eltitkolták, csak az tudható, hogy Csikmegyéből kerültek ki. 
I)r. Herbich Ferencz szerint, kinek a példányokat megmutattam, ezen 
pyritgumók határozottan a neocom agyagmárgából valók ós így sok 
lelőhelye lehet azon márga elterjedése szerint. 

A mi most a pyritet illeti, koczkái 1—2 cm. ólhoszszal birnak, 
de lapjai egyenetlenek a nagyszámú apró alegyén-koczkáktól, melyek
ből a nagyobbak felépítve vannak és pedig párhuzamos állásban, úgy, 
hogy a nagy koczka lapjain az apróknak lapjai mozaikszerűen fel
tűnnek. A nagy koczkák aztán keresztül-kasul, szabály nélkül nőttek 
egymás körül és fölébe. 

17. Híimatit Intra (Mid vidékéről. 
Herepey K. tanár úr Intra Gáldon a Valye Blagulujban, a csil

lámpala ós a Veruccano-eonglomerat határán, vékony haematit-telepet 
fedezett fel. Az ásvány igen tömör, sötétbarna, vaskos, rozsdássá 
mállott felülettel s csak mint új előfordulás bir tudományos érdekkel. 

18. Barnaszén Homoród-Almás vidékén. 

Konez Ármin sz.-udvarhelyi gyógyszerész ezen község hatá
rából való, igen jó minőségű barnaszenet küldött be muzeumunknak, 
mely dr. Herbich P. szerint ugyanaz a barnaszén lehet, mely a Bi
kában is több helyütt kisebb-nagyobb fészkeket képez a neogén tengeri 
rétegekben; ipari fontossággal tehát nem birhat, mert sehol állandó 
telepben nem találtatott még. Homoród-Oklánd határából dr. Her
bich hozott szép darabokat; de ott sem fordul elő rendes telep. 
Mindeme barnaszén előfordulások tehát csak tudományos érdekkel 
birnak egyelőre. Erdély ásványainak kritikai átnóze':ében kimaradt 
ezen barnaszén előjöveteknek felemlítése, azért hozom itt elé. 
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19. Greenockit Új-Sinkáról. 
Sandberger Fr. említi (Neues Jahrb. f. Miner . . . 1886. I. 

551 1.), hogy az újsinkai sphaleriten greenockitet talált. De míg a 
legtöbb helyen a gr. erősen odatapad az anyaásványhoz, addig Uj-
Sinkánál igen gyakran az elkovásodott ós hintett galenitet tartalmazó 
csillámpala repedéseiben, az érczfészkek körül fordul elő; úgy hogy 
ebből következtetve egyebütt még nem tapasztalt oldékonyságot kell 
tulajdonítanunk a cadmiumkónegnek. 

20. Rodnai sphalerit vegyielemzése. 
Loczka József megelemezvén a rodnai fekete sphaleritet (Math. 

és term. t. Értesítő I. k. 49 1.), a következő eredményt kapta (a). 
Ugyancsak ezen a sphaleritet később vegyelemezte dr. Sipőcz Lajos 
is (a Math. és Term. tud. Értesítő 1885. 197 1.) ós következő ered-
menyre jutott (b): a. 

S = 33-879 . . . 
Fe = 12-738 . . -. 
Mn = 4-648 . . . 
Zn = 48-446 . . . 
Cd = - • . . . 

6. 
. 33-49 
. 12-19 
. 0-37 
. 52-10 
. 1-81 Töm. ás 4-002. 

99-711. 99-66. 
Mely szerint következő képletek fejezik ki a rodnai sphalerit alkotását: 

Loczka szerint: Zn S : Mn S'.: Fe S= 9 : 1 : 25 
Sipőcz „ FeS + ÍZnS. 

21. Zalatnai és rodnai arsenopyrit vegyielemzése. 
Ugyancsak Loczka Józseftől megjelent (Term.-rajzi Füzetek. 

1885. 285 l.) egy zalatnai («) és a rodnai arsenopyrit (b) vegyi-
mzóse, u. m. 

S . . 
Sb . . 
As . . 
Fe . . 

a. 
. . 20-59 . . 
. . 0-14 . . 
. . 43-37 . . 
. . 35-30 . . 

. . . 007 . . 
99-89 . . 

b. 
. '•/• 21-82 
. . 016 
. . 42-04 
. , 35-72 
. . — 
. . 100 00 

Tömöttségük: 6-125 6-080. 
Tapasztalati vegyi képletük tehát 8 Fe 02. 7 Fe As 2; 4 Fe As 2.5 Fe Si. 
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22. Offenbányai sylvanit vegyi összetétele. 

Sipőcz Lajos vegyielemzese szerint (Math. és Term. tud. Ér
tesítő. 1885. 188 1.) az: 

Ezüst . . . . . . 11-90% 
Arany 25-87 „ 
Eóz . . . . . . 0-10 „ 
Vas . . . . . . 0-40 „ 
Tellur . •. . . . . 62-45 , Töm. =8-073. 

100-72%. 
mi legjobban a líövetkező képletnek felel meg: 5 Ag Tei -f- 6 Au Tez. 

23. Nagyági kremierit vegyiösszetétele. 

Sipőcz L. vegyielemzese szerint (U. ott. 1885. 189 1.) 
Ezüst . . . . . . 5'870/0 
Irány . . . . . . 34-77 „ 
Réz . . . . . . . 034 „ 
Vas . . . . . . 0-59 „ 
Tellur 58-60 „ 
Antimon . . . . . 0-65,, Töm. = 8358. 

"1TOO-820/0. ~ 
mi a következő vegyiképletnek felel meg: 3 AgTe + 10AuTe. 

24. Nagyági nagyágitnak vegyiösszetétele. 
Sipőcz Lajos szerint (C. ott 1885. 190 1.) 

Ólom 56-81% 
Arany . . . . . . 7p51 „ 
Vas . . . . . . 0-41 „ 
Kén 10-76,, 
Tellur . . . . . . 1772,, 
Antimon . . . . . 7-39 „ Töm. = 7 46. 

100-60%. 
mi egyszerű képletül ezt adja: Pba Aui Tea Sbs Sa. 

25. Nagyági sphaleritnek vegyiösszetétele. 
Sipőcz Lajos szerint (1. u. ott. 196 1.) 

Ólom 0-06o/0 
Eéz . . . . . . nyomai 
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Antimon . :. 
Arzén . . . 
Mangán . . 
Vas . . . 
Kadmium . . 
Zink . . . 
Kén . . . 

. . 0-08% 

. . nyomai 

. . 1-560/0 

. . 137 „ 

. . 014,, 
. . . 63-76 „ 

. . 33-47 „ Töm. = 4-06. 

100-44%. 

26. Nagyági bournonit vegyiösszetétele. 

Sipó'cz Lajos szerint (1. u. ott 198 l.) 
Ólom 43-85% 
Eéz . 12-87 „ 
Vas . . . . . . 0-51 „ 
Mangán " 0-26 „ 
Zink . . . . . . 0-2O„ 
Antimon . . . . . 18-42 „ 
Arzén , 3-18 „ 
Kén . . . . . . 20-22 „ Töm. 5-77. 

99-51%. 
ezek szerint a legkisebb képlet: Pbi Cm Sb{As)i Se = 2 Pb S 
+ CwzS + SbzSs. 

27. Vöröspataki arany vegyiösszetétele. 

Loezka József elemzése szerint (Értek, a term. t. kör. Kiadja 
a ni. t. Akad. 1885. XV. 1 sz.) a) hosszúkás leveles, itt-ott kristály
lapokkal ; b) kis ikozitetraóderek csomója. 

a) O-3807 grból b) 0-5631 gr. 
Au. , 72-49<>/0 . . . . . . 66-38% 
Ag. 27-60 „ . . . . . . 27-60 „ 
Quarcz — . . . . . . 0-42 „ 

Fajsúly 
100-09% 100-02% 

16-002 . . . . . . 15-008. 
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AZ ERDÉLYI KELETI KÁRPÁTOK KRÉTAKÉPZŐDMÉNYEIRŐL. 

Dr. Herbich Ferencztől. 

1876 óta Erdélyben a geológiai munkálatok a keleti Kárpálok 
hatalmas hegyvonulatának megkezdett átnézetes földtani fölvételénél 
megakadtak, a mi mind tudományos, mind nemzetgazdasági tekin
tetben annál inkább sajnálandó, mivel épen ezen átnézetes fölvétel 
a sikeres részletes fölvételekhez eléggé nem becsülhető alapul szol
gál, s a Kárpátok ezen része, naphta tartalma miatt is, különös 
figyelmet érdemel. 

Már a Székelyföldről irt geológiai munkámban, a 244 lapon, 
fölhívtam •:. figyelmet az ottani felső kréta képződményeire, melyek
hez, akkor bj»k szórványos adataim voltak még. Ezen okból a jelen 
évben az erdélyi múzeum-egyletnek ajánlottam, hogy ama helyeken 
gyűjtéseket eszközlendek, melyek nyomán úgy reménylettem, azon 
rétegek pontosabb osztályozásához biztosabb támpontot fogok nyerni. 
A múzeum-egylet ajánlatomat elfogadván, rendelkezésemre bocsátotta 
az eszközöket, ós ezekhez képest a múlt nyáron Ürmös vidékén esz
közöltem gyűjtéseket. 

Ürmös a Persányi hegység keleti lejtőjén fekszik, s az ottani 
krétakori üledékek az erdélyi keleti Kárpátoknak nyugoti teknő 
szárnyát alkotják. Ezen üledékek többé kevésbé homokos, szürke 
vagy sárgás, részint tömör, részint földes márgából állanak, mely 
ezen kifejlődósi alakjában kőzettanilag részben a csehországi Pla-
nerhez, részben a lembergi krétamárgához hasonlít, de gyakran ho
mokkőbe is átmennek. Többé kevésbé vastag rétegei az ürmösi völgy 
torkolatához közel, mind a két völgylejtőn feküsznek, s tetemes erő
tani zavarokat szenvedtek, a miről a sok vetődési sík tanúskodik, 
melyek minden irányban áthatják azokat. 

Ezen homokos márgáknak vastagsága helyenként egész 100 
lábat, sőt még többet is tehet. 
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Ürmös és Apácza közt tisztán észlelhető, hogy ezen homokos 
márgák részint finom, részint durva szemű homokkő vön terülnek el, 
mely apró szemű conglomerátba megyén által, s hogy ez alatt ismét 
az Olt szorosának és a Barezaságnak jól ismert polygen conglome-
ratja fekszik. 

Az Ürmös patak völgyében továbbá azon sötét, neocom kárpáti 
homokkőből láttam kisebb kibúvásokat, melyben odébb északnak a 
jellemző nagy R h y n c h o n e l l a p e r e g r i n a , Buc i i héjait 
lelem. 

Mindezek felett a völgy lejtőkön, a hullámos területnek megfe
lelően, a congeriarétegek maradványai fekszenek. Ezen körülmény
ből úgy látszik, mintha az utóbbiak csak a krátaképződmények rész
leges erosioja után ülepedtek volna le. Idősebb tercziér képződmé
nyeket ezen területen belül nem észleltem. 

Ezek átalában véve Ürmös legközelebbi vidékének geológiai 
viszonyai. 

Az ottani krótakópződményékben való gyűjtés meglepő ered
ni ényre vezetett. Csak sajnálni lehet, hogy a sokszorosan hasadozott 
márga, mely már helytállva is sokszögű darabokká széllyelesik, a 
gyakori kövületek megtartási állapotának nem igen kedvező, s hogy 
e miatt nagy kőzettömegek szükségesek arra, hogy azokból használ
ható anyag nyeressék. 

Mindazonáltal sikerült a gazdag anyagból több száz példányt 
kipráparálnom, melyek meghatározhatók. 

Van szerencsém itt néhány nemnek ós fajnak névsorát adni, 
melyet előleges meghatározás után állítottam össze, mely azonban 
nem tarthat igényt pontosságra, mivel éhez a kellő idő és a teljes 
irodalom hiányzott. 

Irodalmi eszközökben rendelkezésemre állottak: 
Geinitz: Der mittlere und obere Quader, Planer etc. 
Goldfuas: Petrafacta Germaniae. 
d' Orbigny: Paláont. franc. Terr. erét, 
Rötner A.: Die Versteineruugen des norddeutschen Kreide-

gebirges. 
Schlüter: Cephalopoden der ob. deutsehen Kreide. 
Schlüter : Kreide-Bivalven. 
Sowerby: Min. conch. of. gi;. Britain; és ezeken kivül még 

Alth és Kner munkái is a lembergi krótamárgáról. 
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A begyűjtött és kikészített példányok az erdélyi múzeum gyűj
teményében Kolozsvárt foglaltatnak, hol azok közszemlére kiállítva 
lettek. Itten csak kis részét mutathatom be és áttérek a fajok elő-
sorolására. 

Cephalopodok t 
Ammonites Mante l l i , S e h l ü t e r . Palgr. Bd. 21. Taf. 5. 

Fig. 7 p. 12 — a cenomanból. 
Amm. robus tus , Seh lü t e r . Palgr. Bd. 21. Taf. 21. Fig. 

1—8 és Taf. 22. Fig. 1, 3. a felső senon muoronata rétegeiből. 
Amm. obseurus , Seh lü t e r . Palgr. Bd. 21 Taí. 22. Fig 

9, 10 a felső senon mucronata rétegeiből; 
Amm. s t r i a t o c o s t a t u s , S e h l ü t e r Palgr. Bd. 21. Taf. 

20. Fig. 1 -4 p. 65 a felső senon mucronata rétegeiből; 
Amm. c o s t u l o s u s , Seh lü t e r . Palgr. Bd. 21. Taf. 20. Fig. 

5, 6. a felső senon mucronata rétegeiből; 
A mm. Gáli c ián us, Taor e. Se hl üt er. Palgr. Bd. 21. Taf. 

19. Fig. 3—5, a íelső senon mucronata rétegeiből; 
Amm. Bochumens i s , Seh lü t e r . Palgr. Bd. 21. Taf. 15. 

9, 10. p. 51. az alsó senon quadraten rétegeiből; 
Amm. c lypea l i s . Seh lü t e r . Palgr. Bd. 21. Taf. 15. Fig. 

9, 10. pag. 51. az alsó senon quadraten rétegeiből; 
Amm. P a i l l e t t i a n u s d' Orb. Paláont. franc. terr. erét. 

Pl. 102. Fig. 3. 4. a grés verts superieurből. 
Amm. W o o l g a r i , Mante l l , d1 Orb. Pal, franc. terr. erét. 

Pl. 108. Fig. 1—3, a grés verts superieurből; 
Amm. Se ranon i s d' Orb. Pal. franc. terr. erét. Pl. 109. 

a neocomienből; 
Amm. L a r g i l l i e n t i a n u s , d' Orb. Pal. fr. terr. erét. Pl. 

95, a craie chloritée superieureből. 
Amm. Requ ien ianus d' Orb. Pal. franc. terr. erét. Pl. 

95. a grés verts superieurből; 
Amm. Stobaei , Ni lsson, Seh lü t e r . Palgr. Bd. 21. Taf. 

18 Fig. 10, 11. p. 56. a felső senonból; 
Amm. p e r a m p l u s , Mant. S e h l ü t e r . Palgr. Bd. 21. Taf. 

10. Fig. 10, 11. p. 31. a turonból; 
Amm. ve l ledaeformis , Schlü t . Palgr. Bd. 21. Taf. 1-8. 

Fig. 4—7 p. 60. a felső senon mucronata rétegeiből; 
Amm. Aus ten i , Sharpé , Geinitz. Mittl. n. ober. Quader. 

Palgr. Bd. 22. Th. 2. Taf. 34 Fig. 1-2 . 
Amm. pseudo-Gardeni, Seh lü te r . Palgr. Bd 21. Taf. 

16. Fig. 3 - 6 , p. 54. 
Amm. subp lanu la tus , S e h l ü t e r , Palgr. Bd. 21. Taf. 2. 

Fig 5, 6, p. 4. a cenomanból. 
Turril i tes cos ta tus , Lamk, d' Orb. pal. fr. terr.erét. Pl. 145. 
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Turr . po lyp locus , Eöm. Geinitz. Palgr. Bd. 22. Th. 2. 
Taf. 36. Fig. 1—3. 

T u r r. b i f r o n s, d' 0 r b, Pal. franc. terr. erét Pl. 147. Fig. 5, 6 
T u r r . a eu t i co s t a t us, d' Orb. Pal. franc. terr. erét. Pl. 

147. Fig. 3, 4. 
H e l i c o c e r a s és H e t e r o c e r a s több meg nem határozott 

faja. 
Scaph i t e s c o n s t r i c t u s d' Orb. Pal. franc. terr. erét. Pl. 

129. Fig. 8—11. 
Seaph . sp. nov. aptychussal, hasonló a S c a p h . E ö m e r i 

d' Orb.-hez Schlüter Palgr. Bd. 24. Taf. 42. Fig 4 - 8 . 
H a m i t e s a rma tus , Sow. d' Orbigny Pal. franc. terr. erét. 

Pl. 135. 
A n c y l o c e r a s (Hami tes ) p s e u d o a r r a a t u m , Schlü

te r . Palgr Bd. 24. Taf. 43. Fig. 5—9 p. 164. 
Az elősorolt ammonitidákon kívül még több példány fekszik 

előttem, melyek behatóbb vizsgálatra várnak. 
Sajátságos az, hogy a tekintélyes anyagban egyetlen egy be-

lemnit sem találkozott, s csupán egyetlen egy nautilus és pedig az 
érdekes 

N a u t i l u s lóio't rop is, Sch lü te r. Palgr. Bd. 24. Taf. 
48. Fig. 1, 2. p. 175. 

Brachiopodokat sem találtam az anyagban. 
Gasteropodok — úgy látszik — ritkák, csupán egy néhány 

alakra akadhattam, u. m. 
Dental ium n u t a n s , Kner. Haidinger Abhand. 3. Bd. Taf. 

4. Fig. 10. p. 23. 
Pyru la p l á n u l a t a , Eöm. Die Verst. d. norddeutsch. 

Kreideg. 
P t e r o c e r a i n c e r t a, d' Orb. Pal. franc. terr. erét. 

Pl. 215. 
Csöves férgek (Tubicolae) közül: 
Se rpu la maeropus , Sow. Geinitz. Palgr. Bd. 22. Th. 2. 

Taf. 37. Fig. 10-12. 
Echinidekből a Oatopygus, Oardiaster ós Holaster genus több 

meghatározatlan' alakja fekszik előttem. 
Eendkivül gazdag a zsákmány pelecypodokban, s mindannyi 

közt az Inoceramus neme van mind egyéni mind fajszámban erősen 
képviselve. Mivel ezen nem alakjai a meghatározásnál sok synonym-
jei miatt sok nehézséget okoznak, a fajok felsorolásánál a szerzőn 
kiviil az ábrákra is hivatkozom. 

I n o c e r a m u s Lamarck i i , Goldf. d7 Orb. Pal. franc. terr. 
erét, Pl. 412. 

I n o c e r a m u s l a b i a t u s , S e h l o t t h . Geinitz. Palgr. Bd. 
22. Th. 2. Taf. 12. Fig. 3. 
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I n o c e r a m u s u n d u l a t u s , Eöm. Verst. d. nordd. Krei-
degeb. Taf. 2. Fig. 12. 

Inoo. l ingua , Goldf. Petr. Germ. Taf. 110. Fig. 5. 
Inoc. t enuis . Ma n te 11. Römer. Die Verst. d. nordd. Krei-

degeb. Taf. 8. Fig. 11. 
Inoo. Dechen i , Eöm. Verst. Taf. 8. Fig. 10 a, b. 
Inoc. cunei for mis, d' Orb. Pal. franc. terr. erét. Pl. 407. 
Inoc . l a tu s , Man t. d' Orb. Pal. franc. terr. erét. Pl. 408. 
Ezeken kivül olyan alakok is, melyek még leirva nincsenek. 
Egyéb bivalyokból még: 
Myt i lus cfr. Dufrenoyi (?) d' Orb. Pal. fr. terr. erét. 

PL 343. 
Gerv i l l ea E e n a u x i a n a , Matti, d' Orb. Pal. franc, terr., 

erét. Pl. 398. Fig. 1. 
Gerv . s o l e n o i d e s , Defr. Geinitz. Der untere Quader. 

Palgr. Bd. 20. Th. 1. Taf. 48. Fig. 19. p. 209. 
Os t rea H i p p o p ó d i u m , N i l s s o n . Geinitz Palgr. Bd. 22. 

Th. 2. Taf. 8. Fig. 5, 6, 7. 
Os t rea E x o g y r a l a t e rá l i s . Ni lsson. Geinitz. Palgr. 

Bd. 22. Th. 2. Taf.Y, Fig. 12, 16, 17. 
0 s t. v e s i c u 1 a r i s, L a m k: 
0 s t r. exogyr a co lumba, Desh. 
Lima e longata , Sow. Geinitz. Palgr. Bd. 22. Th. 2. Taf. 

9. Fig. 9, 10. 
A s t a r t é indet. fajok. 
P e c t o n Nilsson i, Goldf. Geinitz. Palgr. Bd. 22. Th. 2. 

Taf. 9. Fig. 15—18. 
Av icu la g l a b r a , Ess. Geinitz, Palgr. Bd. 20. Th. 1. Taf. 

46. Fig. 7. p. 208. 
A v i c u l a anomala , Sow. Geinitz. Palgr. Bd. 20. Th. 1. 

Taf. 46. Fig. 5. 
C o r b u l a cauda t a , Ni Is s. Geinitz. Palgr. Bd. 22. Th. 2. 

Taf. 18. Fig. 19. 
Anomia papyracea , d' Orb. Pal. Franc. terr. erét. Pl. 

489. Fig. 7—10. 
Kövült csontmaradványokból előkerült egy nagy csigolyatest 

néhány vele összenőtt bordadarabbal.A pontosabb vizsgálat eredmé
nyét annak idejében szintén fogom közleni. 

Növénymaradványokból bizonyos algáknak gyakori előfordulá
sát emelhetem ki, melyek Oancellophyeus és Ciiondrites néven is
meretesek s bár a rétegek kormeghatározására általában biztos tá
maszpontot nem nyújtanak, de jellemző alakjuknál fogva az erdélyi 
keleti Kárpátok homokkő képződéseiben nem épen jelentéktelen sze
repet játszanak. 
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A felsorolt kövületek mind jellemzők a felső krétakori képződ
ményekre, annak Genoman, Túron vagy Senon emeleteire. Azoknak 
egész mennyisége egy és ugyanazon rótegösszletből került ki, mely
nek vastagsága a gyűjtés helyén 5 méter. 

A kövületek gyűjtése Ürmös vidékén és az ezen alkalommal 
tett geológiai észleletek stratigraphiai tekintetben következő ered
ményre vezettek: 

1-ször, hogy a sötét szürke homokkövek, melyek legalul fek
szenek, a neocomba tartoznak; az ezeken nyugvó durva polygén eon
glomeratok egy magasabb krótaemeletbe, az ezek felett és a homo
kos márgák alatt fekvő homokkövek és finomszerü eonglomeratok 
természetesen szintén a krétába, de kövületek hiján annak közelebb 
meg nem határozható emeletébe sorolandók. 

2-szor, a két utóbbi nagy kiterjedéssel bir az egész Persányi hegy
ségen végig, Ürmöstől kezdve Apáezán, Nussbachon és Krizbán ke
resztül Vledény, Tohán, Eozsnyó és Brassó felé, a barczasági hava
sok északi lejtőin. 

Ezen alkalommal nem hagyhatom említés nélkül, hogy a vle-
dényi képződmények, t. i. fehér márgákkal váltakozó homokkő, me
lyek Hauer ós Staehe Geologie Siebenbürgens" munkájának 292 ós 
615 lapjain az állítólag bennük előforduló ÍTummulites variolaria mi
att az eoczénbe helyeztettek, valószínűleg szintén a krétába, még 
pedig annak legifjabb emeletébe tartoznak. Ezen sejtelmem a Belem-
nitella raucronata, Sehlotth. ós Baculites vertebralis, Lamk., ezen a 
maestrietti krétatuffából ismeretes két faj meglelósón alapszik, me
lyeket ón Tohan magaslatain ugyanazon fehér márgákban, melyek a 
vledónyiekkel direct összeköttetésben állanak, gyűjtöttem volt. Ezen 
bizonyítékok is Kolozsvárt az erdélyi Múzeum gyűjteményében lát
hatók. 

Helyén lesz itt azt is kiemelni, és ez a kárpáti geologokra 
nézve kiváló érdekkel birhat, hogy azon bizonyítékok által, melye
ket az ürmösi krétaképződmények nyújtottak, kárpáti homokkövünk 
egy nagy részének kérdéses helyzete határozottabbá vált; miután az 
egész keleti Kárpátvonulatot alkotó vastagpados, általam „Uzi ho
mokkőnek" nevezett homokkő, mely azonos a galicziai Jamnohomok-
kővel *) határozottan az ürmösi homokos márgák szintájának meg
felel, tehát a felső krétába tartozik. E mellett szóknak a felette 
gyakori és jellemző algák, melyek egészen azonosak az ürmösi már-
gában előfordulókkal, és azok társaságában, hahár nem is megha
tározható állapotban, inoceramusok, melyek az Úz. Gyimés és Ojtoz 
völgyekben előfordulnak, 

*) Paul és Tietze: Neue Studien der Sandsteia-Zone der Kárpátén. Jahrb. 
d. k. k. geol. Eeiehsanstalt. 1879. Bd. 29. p. 203. 



KÖNYVIS MERTETÉSEK. 

1. G y u l a - F e h é r v á r é g h a j l a t á n a k viszonyai , és az erre 
vonatkozó t e l j e s megf igye lé s i a n y a g az 1875 — 1885. évek
ről . Összeállította Ávéd Jákó. Kolozsvárt, 1886. Ismerteti Abt Antal. 

Az említett munka, mely még e folyó évi nyár elején Ávéd 
Jákó gyula-fehérvári katholikus gymnasiumi tanártól jelent meg, kli
matológiai tekintetben nem csak Gyulafehérvárra és környékére igen 
becses adatokat foglal magában, hanem igényt tarthat arra, hogy 
egy nagyobb, p. o. országos vagy európai klimatológiai munka meg
írásánál tekintetbe vétessék, a mi annyival inkább lehetséges, mivel 
a szerző a magyar szöveg mellett a németet is kinyomatta. Szerző 
e munkában 11 évről (1875-től J885-ig bezárólag) a gyulafehérvári 
állomáson megfigyelt összes meteorológiai anyagot összeállította, hasz
nálatra a szokásos módon feldolgozta ós az eredményeket könnyebb 
áttekintés végett táblázatosan összeállította. 

A megfigyeléseknél használt műszereknek és azok felállításá
nak leírását, valamint a megfigyelési hely meghatározását előrebo-
csátva legelőbb is a megfigyelt temperaturával ós annak változásával 
foglalkozik, az évi középártékeket, és B e ss e 1 egyenletéből a va ló -
(1 i középértékeket meghatározza, valamint a temperatura maximumát 
és minimumát, továbbá a közép ós absolut szélsőségeit. A l i évi 
észlelés eredménye a következő: évi közép temperatura 9-10°; kö
zép évi maximum 34'4C°, közép évi minimum —19-00°, közép évi 
ingadozás 53-40°; absolut maximum 38-80°, absolut minimum 
—24 50"; legnagyobb ingadozás 63-30°. Ezután a légnyomist ha
tározza meg ós a közép évi légnyomást 739-7 mm.-nek, az átlagos 
maximumot 756-3 mm.-nek az átlagos minimumot 721-2 mm.-nek 
ós az ingadozást 3 5 1 mm-nek találja. Ezután a többi, u. m. a le
vegő vizgőz tartalmára, vagyis nedvességére, a csapadékra, hóra ós 

Orv. term.-tud. Értesítő. I. 1 6 
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szélre vonatkozó, éghajlati tényezőket, valamint az ezen tényezőkből 
vonható következtetéseket sorolja elő. 

Hogy a meteorológiai elemek áttekintését a grafikus módszer 
tetemesen megkönnyíti ós egyszersmind azoknak változását legjob
ban előtünteti, azt szerző is bizonyára tudja és meg vagyok győződ
ve róla, hogy csak a költség miatt kellett azoknak kimaradni becses 
munkájából. 

Ezen igen sok időbe ós munkába kerülő közérdekű megfigye
lések, ha ennyi előszeretettel és szakismerettel megtétetnek és feldol
goztatnak,, mint szerző tette, annál inkább megérdemlik, hogy az er
délyi múzeum-egylet orv.-term.-tudományi közlönyében megismertes
senek , mivel Erdélynek egyik sok tekintetben nevezetes helyén té
tettek. En részemről annál szívesebben teszem azt, mivel a munka 
szerzője 1874-ben saját kezemből vette át ama műszereknek egy 
részét, melyeket a megfigyelésekre használt. Kívánom, hogy szerző 
e sikeres működését jó kedvvel ós még több eredménynyel még so
káig folytathassa és hogy e közhasznú önfeláldozó tevékenysége ha
zánkban sok követőre találjon. 

2. A f o g a r a s i h e g y s é g egy é r e z e l ő f o r d u l á s á r ó l 
Jüngling Kár. brassói ev. reálisk. tanár következőket ir az „Oester-
reichische Zeítschriít für Berg- und Hüttenwesen" 1886. 13-ik szá
mában, a 208 lapon. 

„A fogarasi hegység, főtömegében kristályos palákból állva s nyugot-
ról keletnek vonulva, utolsó ágait észak-keletre tolja.1) Ezek itt 1600 
m. abs. magasságig emelkedő hegyek ; de rendesen tetemesebben alacso
nyabbak. Többnyire csillámpalából, valamint gneiszből és ampbibolpalából 
állanak. A csillámpalát számos porphyrtelér batja át, melyek becslésem 
szerint a csapás irányában egy geogr. mérföldnél messzebb elnyúlnak. Azon 
övnek szélessége, melyen belől a porphyrtelérek előfordulnak, 2600—3000 
méter. 

A kőzet többnyire quarczporphyr, néha agyagporphyr is. Különösen 
fontosak és érdekesek ezen porpbyrok azon körülménynél fogva, hogy órcz-
hozók; mindnyája, a hányat eddig csak megvizsgáltam, legalább is hintett 
sphaleritet és pyritet tartalmaz, több közűlök ezüsttartalmú galenitet és 
antimonitet is. 

l) Uj-Sinka és Holbák vidékét érti szerző. Szerk. 
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Az összes porphyrtelérek közt, melyeket a nevezett hegységben is
merek, a legvastagabb 14 m., s ezt a múlt nyáron fedeztem fel, köny-
nyen hozzáférhető' helyen. Első megtekintéskor feltűnt nekem élénk vörös
barna szine, a mi vasoxyd és elmállott sphalerit által festett kéregtől ered. 

A kőzetet, melynek alapanyaga fehér, sphalerit tartalmú erek' és 
zsinórok hatják át, s ezekben olajzöld szinti sphalerit is találkozik.:) Hin
tett pyritkristályok sem ritkák. 

Szorosan ezen porphyrtelér mellett van egy második is. Ennek alap
anyaga is fehér ugyan, de az által, hogy apró autimonit- és galonit-kris-
tálykák, szemcsék és pikkelykék sűrűn behintvék, sötétszürkévé válik. 
Gyakran igen világos pyritnek és mellette ehalkopyritnek erősen csillogó 
kristályai is láthatók. 

A porphyr a csillámpala felé meglehetősen, az érintkezésnél pedig 
erősen el van mállva és igen lágy. 

Két telérhasadékban, melyeket feltártam, ólomtartalmú agyag (Let
ten) mutatkozott, képlékeny, tésztanemű állapotban. Ezen hasadékok a csil
lámpala határa felé mennek. Az utóbbi is erősen el van mállva és szét
repedezve, mely hasadékok szintén agyaggal vannak kitöltve, mely zinket, 
arsent, kevés ónt, chromot ós kobaltot*) tartalmaz. 

Végre még azt is ki akarom emelni, hogy a kezdetben felemlített 
hegyvidék vízmosásaiban és patakágyaiban nem ritkán kimosódnak galenit-
darabok, melyek 0 5 — 1 % , sőt még 1'25% ezüstöt is tartalmaznak, s 
telérkőzettől egészen mentesek. 

Igen örvendenék, ha ezen rövid közlemény arra ösztönözné a szak
embereket, hogy ezen érczeló'fordulásokat behatóbb figyelemre méltassák.3)" 

Dr. Koch A. 

') Váljon nem greenockitbártya vonja-e be, melyről Sandberger Ff. megem
lékezik ? 

') Ha valónak bizonyulna, úgy ez igen érdekes új előfordulás volna. 
Különben már Sandberger Fr. is felemlíti „Untersuchung über Erzgánge" munká
jának 216. lapján, hogy ón-nyomok vannak a sinkai csillámpalában, de ez a tény 
még csak tudományos s nem egyúttal gyakorlati értékkel is bir. 

3) Alig szenved kétséget, hogy az itten tárgyalt érczeló'fordulás egészen 
azonos azzal, mely Új-Sinkánál az 50-es években bányamivelés tárgyát is képezte. 
Miután azonban az új-sinkai bánya nem sokáig állott fenn, azt kell következtet 
nünk, hogy az ottani érczeló'fordulásnak értékesítése nem járt nyereséggel; s így 
alig vehető' ez jó prognostikonnak az itten tárgyalt holbákí előfordulásra nézve is. 

Dr. Koch A. 
» 16* 
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3. B u d a i J ó z s e f . A p e r s á n y i h e g y s é g m á s o d k o r i 
e r u p t í v k ő z e t e i . Földtani Közlöny. XVI. k. 7—9 f. 211—223. 1. 

Ezen hegységnek érdekes kőzetei eddig Dr. Herbicli Fer.1) és Tscher-
mák G-.2) munkái után voltak ismeretesek előttünk, még pedig porphy-
rit, metaphyr, olivingabbro; labradorkozet és serpentin nevei alatt. B. a 
helyszínén való kutatás és gyűjtés, saját ós Herbich a földtani intézetben 
levő példányainak beható átvizsgálása után saját szavai szerint röviden a 
következő eredményekhez jutott. 

„k kőzetek csekély elterjedósüek ós a hegyek alkotásához anyagot 
alig szolgáltatnak. Mint ezen nagy területre terjedő tömeges kőzetek te
kintendők a d i a l l a g i t - p e r i d o t i t o k , ol ivin-di abasok , d i o r i t o k 
o r t h o k l a s - p o r p h y r o k , olykor a melap-hyrok is; ellenben a dia-
basporphyrit, a. holbák-volkányi és kucsulátai diabasok keskeny repedése
ken feltóduló teléreket alkotnak. 

A kitörések sorrendjére nézve áll az, hogy a porphyrnál a d i á b a s, 
a dioritnál az olivindiabas és diallag-periodit fiatalabbak. A többi kőze
teknek egymáshoz való viszonylagos kora nem volt kideríthető. 

A kőzetek képződési idejére nézve áll az, hogy többnyire triasme-
szek feküjét képezik. A diabas Kucsulatánál alsó-trias-, Holbák- és Vol-
kánynál lias-rétegeken tör keresztül; e kőzetek képződése „tehát valószí
nűleg az alsó- és felső-jura közé esik. A diabas-porphyr áttöri a trias-
rétegeket, minél fogva ennél fiatalabb. 

A hol a kőzetek régi vulkánokat előtüntető kúpokat alkotnak, p. 
az alsó-rákosi erdőben, ott e kúpok észak-déli irányban sorakoznak egy
más után. A telérrepedések iránysikja is többnyire észak-déli. E terület 
vulkánjai tehát sorvulkánok lehettek, s a kőzeteket képező láva észak
déli irányú repedéseken tolult a felszínre. .\ 

A persányi hegységben gabbrok, olivingabbrok, melaphyrok, porphy-
ritek nem léteznek, minthogy az ezen nevek alatt leirt kőzeteket elegy
részeiknek pontosabb megállapítása után más, őket inkább megillető kő
zetcsaládok közé kell sorolnunk." . . .' 

Látható ezekből, hogy Budai vizsgálatának eredményei a régibb vizs
gálatokéval nem találnak. Ha csupán Herbich vizsgálatainak eredményeivel 

1) A székelyföld földtani és őslénytani leírása. A m. kir. Földt. Intézet év̂  
könyvé. V. k. 61—74. 1. 

2) Die Porphyrgesteine Oesterreichs der mittleren geologischen Epoche. 
Wien, 1869. S. 222—229. 
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volna ellenkezésben a szerző, úgy tekintve azt, hogy Herbich nem petrograph 
és a kőzetvizsgálás modern eszközeit nem alkalmazta, teljesen meg lehetne 
nyugodnunk Budai úr új eredményeiben; de itt a legkitűnőbb modern pe-
trographunk, Tschermák Gr. vizsgálatainak hibás voltáról is van szó, a .mi-
már gondolkodóba ejti az objectiv szemlélőt, Ismertető kritice egyelőre 
nem szólhat a tárgyhoz, de mindenesetre azon lesz, hogy a kérdéses kő
zetek, melyeknek Herbich által gyűjtött példányai bőven képviselve van
nak az Erdélyi Múzeum gyűjteményében is, újból való beható átvizsgálása 
megtörténjék itt is, mire aztán alkalmilag bátor lesz újból hozzá szólni 
ezen tárgyhoz. 

Dr. Koch Antal. ! 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

6. Adalék a X'Orionis mellett magjelent uj csillag ismeretéhez. 
(II. füzet 138. 1.-hoz). Július 30-án a reggeli égen tett első megfigyelés
nél a csillag láthatatlan (kisebb mint 12-3 m.), mig augusztus 4-ikén 
12-2 m. volt; elején gyengébben, szeptember közepe tájt pedig gyorsab
ban növekedett fényereje. Az október 6-ki utolsó észleletnél 1 0 | m.-t ért 
el; miáltal majd nem bizonyossá válik, hogy az csak egy eddig még is
meretlen periódusú változó csillag. E mellett szól a spectrál megfigyelé
seknek azon eredménye is, hogy a világos csikók spectrumában hiányoz
nak, melyek más temporalis csillagoknál fó'ismerteto jelt képeznek. Vogel 
szerint a spectruma M-a osztályú, igen hasonló x'Orionéhoz. 

Periódusának e felfogás szerint valamivel nagyobbnak kell lennie 
egy évnél. Fényerő változása pedig 6 m—12|m-ig lehet. 

Kolozsvár, 1886. október 8-án. Schwab Fr. • 
7. Erdély déli határhegysége krétarétegeinek néhány cephalo-

podjáról. Haúer és Stache „Geologie Siebenbürgens" munkájának 253 lap
ján Kis-Disznód, mint a déli határhegység szegélyén észlelhető krétaréte
gek előfordulásának legkeletibb pontja van megnevezve és egyúttal fölem
lítve, hogy Ackner itten igen érdekes cephalopodokat fedezett fel, melyek
nek közelebbi meghatározása nagyon kívánatos volna; az átnézetes félvé
tellel elfoglalt bécsi geológoknak egyetlen meghatározható darabnak felle
lése sem ^ikerült. 

Tovább ki van emelve, hogy az Ackner által közzétett ábrák kö
zül (a Mitth. u. Verh. des Hermannstadter Ver. f. Naturwiss. Bd. I. Taf. 
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2. Fig. 2), melyek ezen kövületekre vonatkoznak, némelyik a lembergi 
krétamárga scaphitjeihez hasonlít némileg, csakhogy az ábrák csak némi-
képen biztos meghatározáshoz nagyon tökéltelenek. A tényállás tehát va
lami határozott szintezéshez hasznavehetlen vala, és azért, mivel semmi ha
tározott tény nem feküdt eló'ttük, az ezen hegység szélén leginkább el-
terjedett kréta előfordulások nyomán a kis-disznódi eló'fordulást is a Go-
sau-képzó'dményekhez sorolták. 

1874-ben akkori tanársegéd Knöpfler Gyula az erd. múzeum költ
ségén és számára ezen vidéken gyűjtéseket eszközölt és a többi között 
néhány cephalopoda-töredéket is hozott magával, melyeket csak most ve
hettem pontosabb összehasonlító vizsgálat alá, és igy kettó't beló'lük Ha-
p l o c e r a s i m p r e s s u m d'Or b.-nak sikerült -felismernem. Már első te
kintetre félre nem ismerhető azokon úgy a léhákról és a nyergekről, va
lamint a héja alakjáról is a H a p l o c e r a s nem; az említelt fajra azon
ban jellemző a héjuk különben sima oldalán körkörösen és egymáshoz pár
huzamosan körülfutó két barázda, melyek közt az egyik a köldök körül, 
a második a sipho tájékán a héj külső szegélyéhez közel fut körben. 
D'Orbigni, ki ezt a fajt felállította, azt mondja róla: „Cetté espéce se 
distingue essentiellement de toutes les autres espéces de terrains cretacés." 

Ezen szerző' szerint ez a faj a vergoni neocomienből, a Basses Al-
pes dpt.-ban, származik. Ezen lelet tehát ujjmutatás arra nézve, hogy K.-
Disznódnál a legidősebb krétaképződmények vannak feltárva, és így jö
vendőbéli kutatóknak az lesz a feladatok, hogy a dolognak utánajárjanak, 
annál is inkább, miután ezen krétaemelet képződményei Erdély déli határ
hegységéből eddigelé nem voltak ismeretesek. 

Továbbá felhozhatom még, hogy Dr. Benkő Gábor tanársegéd úr 
az idén a bátszegi völgyben tett kirándulásaiból Ponor -0hab a-ról több 
ammonitot hozott magával, melyek a felső krétának ottani rétegeiből ke
rültek ki; ós pedig: 

A c a n t h o c e r a s Mante l l i , Sowerby, 
A c a n t h o c e r a s R o tomagense , B r o n g n i a r t . 

Ezen kövületeknek jó megtartási állapota és azon körülmény, hogy 
azok Erdély krétafaunájában eddigelé föl nem soroltatnak, valószínűvé te
szik, hogy ez a lelethely gazdag lehet jó magtartású krétakövületekben, 
s azért a gyűjtés nagyon is ajánlható azon helyen. 

Dr. Herbich Ferencz. 



Vegyesek. 
J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t o k a megtar to t t szakülésekró' l . 

• e) P. évi október hó 8-án, dr. Abt A n t a l elnöklete alatt tartott szak
ülésen öt szerző dolgozata terjesztetett elő, a megfelelő gyűjtemények bemutatá
sával kapcsolatosan. 

a) H e r b i c h F e r e n c z , „az erd. keleti kárpátok krétaképződményeiről" 
értekezik, miután e nyár folytán tüzetesb kutatásokat tett és gyűjtést eszközölt 
Ürmös vidékén, a Persányi hegység keleti lejtőjén. (1. a jelen füzetben.) 

V) Koch A n t a l „ásványtani közlemények" czimén több új erdélyi ás
vány-előfordulást ismertet meg; újabb adatai vonatkoznak: 1) a kis-sebesi dacit 
üregeiben kiválott mészpát kristályokra ; 2) a kis-kapusi augitandesitben talált 
ásványokra; 3) a gyalui zöldkőves amphibolandesitben ereket kitöltő calcitra; 
4) a sztolnai dacit üregeiben kiválott mészpátra, quarezra, amethyst-kristályokra 
és húsvörös kövelőre (carnat); 5) a túri lajtakonglomerátban előforduló chalce-
don-gumókra s -végre, 6) szintén a Tur közelében a Nagyköveshegy délkeleti nyúl
ványának neogen gypsztelepeiben felfedezett hófehér, rostos coelestinre. (L. a je
len füzetben). 

c) Ugyancsak Koch A n t a l bemutatja T é g l á s Gábor dévai reális
kolai igazgató-tanár terjedelmes dolgozatát „A közép-marosvölgynek őstörtánelmi-
leg nevezetes barlangjairól." A tanulságos dolgozatnak az Értesítőben leendő 
közzététele elhatároztatik. (1. a jelen füzetben). 

d) Abt A n t a l ismerteti Avéd Jakó gy.-fehérvári tanár munkáját „Gyu
lafehérvár éghajlati viszonyairól." Ebben össze van állitva 11 évi megfigyelés 
(1875—1885. bezárólag) összes meteorológiai anyaga (1. a jelen füzetben). 

e) Schwab F r i g y e s az n Aquilae csillag fény változására vonatkozó meg
figyeléseit közli. Az 1877-től 1886-ig tett fényerő méréseinek adatait táblázatos 
összeállításban mutatja be. E táblázat adataiból levezeti a fény-maximum- és mi
nimumokat, melyek egy közép változati időre redukálva Argelander elemeitől 
nagy eltérést nem mutatnak. Ezen elemek alapján számította ki, a legutóbb el
múlt minimum idejétől kezdve, az időt minden észleleti adatra nézve. Az igy nyert 
661 redukált adatból 12 tagú csoportokban a középértékeket alkotta, mely 55 
középértékű adat képezi alapját a normál közepes fénygörbének. Végül, egy el
járást közöl, melylyel az 77 Aquilae-nak fényereje tetszés szerinti időben megha
tározható. 

f) Folyó évi november hó 19-kén a d r . E n t z Géza elnöklete alatt tar
tott szakülésre három szerzőnek tárgyai voltak kitűzve, de az előrehaladott idő 
miatt csak kettő tartotta meg előadását. 

1-ször Dr. H e r b i c h F e r e n c z muz. őrseged két tárgyról értekezett, és 
pedig: aj néhány cephalopodról a déli határhegység krétaképződményeiből, u. m. 
a H a p l o c e r a s impressum-ról d'Orb., mely a kis-disznódi, eddig gosauko
rinak tartott, homokkőből került ki, de ezen kövület nyomán most határozottan 
neocomkori; továbbá az A c a n t h o c e r a s Man te l l i - Sow. és Acan th . Ro-
t o m a g e n s e , Broug . fajokról, melyek a ponor-ohabai felső krétakori homok
kőből kerültek ki (1. a jelen füzetben); b) egy új érczelőfordulásról a Gyalu Bra-
dulujon, a Gr. Andrássy Gyula hesdáti uradalmához tartozó havasokban. Ezen 
érez rostos rudas a n t i m 0 n i t, mely pyritnek, quareznak és bárnapátnak tár
saságában, részben antimonokkerrel és veres antimonérczczel is, helyenként egész 
2 mét. vastagságú télért alkot a talkos csillámpalában. A vaskos antimonérczek 
100 klgr.-jában 7-04 gr. ezüst és 056»/0 arany foglaltatik; a ziízóérczek pedig 
5-20 gr. ezüstöt és 081 gr. aranyat tartalmaznak. (A jövő évi I. füzetbe jő). 
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2-szor. Dr. F a b i n y i R u d o l f egyet, tanár három tárgyról szólt, és pe
dig: a) egy besztercze-naszódmegyei, Párva vidéki bitumenes paláról, mely eddi
gi vizsgálatai szerint kátrányt, vizet és világító gázokat tartalmaz, mely utóbbiak 
a gázlángjánál tisztább' lángot adnak, b) Egy ugyancsak onnan való kaolinról, a 
melynek iszapolása és elemzése eredményeiből kitűnt, hogy nagyon hasonlít a ja
páni' bangkoi porczellán földhöz. A párvai kaolint különben Fischer Vilmos hely
beli porczellángyáros már régebben megkisérlette porczellán edények készitéséro 
felhasználni, de a teljes sikert gátolja az a körülmény, hogy nem eléggé gyúr
ható vagyis képlékeny, c) Szólott az alchymia egy érdekes jelenkori apparátu
sáról, adatokkal a bölcsek kövének előállításához. Az aranycsinálásra s a bölcsek 
kövének előállítására vonatkozó kísérletek történetének vázolása után ismerteti 
néhány nevezetesebb alchymista kísérleteit s ezzel kapcsolatban bemutat egy je
lenkori oly apparátust, írjiyet egy hazánkfia szerkesztett volt az aranycsinálás 
titkának kifürkészése végett, s mely az illetőnek halála után most vétel utján a 
vegytani intézet birtokába jutott. Az apparátus óriás gyűjtő lencsékből áll s a 
néhai alchymista a nap- és hold sugarainak felhasználásával akarta az aranycsi
nálás titkát megoldani. , 

g) Folyó évi deczember hó 18-én, dr. Abt An ta l elnöklete alatt tartott 
természettudományi szakülés tárgya volt két érkezés s egy előterjesztés. 

a) Dada'y J e n ő a nápolyi öbölfauna Tin t inn o d e áiról értekezik, a 
melyeknek megfigyelésére és vizsgálására a „ s t a t i o n e zoologica-"n való tar
tózkodása alatt bő alkalma nyílt. Miután a Tintinnodeák szervezeti viszon\ ait ál
talánosságban ismertette, különösen a tokokra és a plasmatest magvaira vonatko
zó eredeti búyárlati eredményeit adja elő, melyeknek alapján osztályozásukat is 
némileg módosítja. Mindvégig eredeti rajzai, úgy számuk sokasága, mint csinos 
és szabatos, kivitelek miatt,, kiváló figyelemben részesültek. 

b) Koch A n t a l folytatólagos előterjesztést tesz „ Á s v á n y t a n i köz le 
m é n y e k ' czimén erdélyi új ásvány-előfordulásokról, és az október 8-iki ülésen 
megkezdett, számsort folytatva, 7—17 előfordulási viszonyt illustrál a helyek szí
néről gyültött példányok bemutatása által, tanulságos megjegyzések kíséretében. 
(1. a jelen füzetben). 

c) S z é k e l y B e n d e g ú z a „Pulm o n a t u m o k t a lpmi r i gy"-éró'l ér
tekezik s bemutatja a Limax- s Helix-fajok vizsgálata nyomán felvett eredeti, 
csínos rajzait. Miután a vitás kérdésnek, ha váljon nyálkát elválasztó mirigy-e, 
avagy magasabb functiót teljesítő érzék szerv-e a szóban forgó, genesisét eléadta, 
rátér ezen szerv szöveti szerkezetének ismertetésére s azon nézetének ad kifeje
zést, hogy abban az összes csillószörös sejtek között olyanok, melyeket érzősejtek
nek tarthatna, teljességgel nem fordulnak elő. A vezetéknek aljazati része csak 
arra szolgál, tiogy a hámsejtek között és rajtuk keresztül bejusson a mirigysejtek 
váladéka a vezeték űrébe. A talp érzékenysége nem is ezen a helyen van, hanem 
"a mirigyvezeték nyilasától jóval előbb, a talp szegletén, szélén, alján, hol érző-
sejteket is talált, a melyek a hozzátartozó idegvégződésekkel együtt jelenben ké
pezik kutatása tárgyát. 

Tavitaxid-óls:. 
A 229 1. fölülről a 16 sorban Taore helyett F a v r e. 
A 212. 1. a 10 és 12. sorokban — R helyett —72-K. 
A 226. 1. a vöröspataki arany b) vegyi összetételében Ag. . . 27'60 helyett 

33-22% írandó. 
Az I. fűz. 23. lapján e) alatt leirt smirgelvésőnek lelőhelye nem Tordos, 

hanem Csáklya, A .-Fehérmegyében. 
• \ - . • \ 
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