
ORVOS-TERMESZETTUDOMÄNYI 

ERTESITÖ 
AZ EKDELTI MUZEUM-EGTLET ORVOS-TERMESZETTUDOMÄNYI SZAK-

OSZTÄLYÄNAK SZAKÜLESEIRÖL ES 1TEPSZERÜ EI.ÖADÄSAIRÖL. 

IL TERMESZETTUDOMÄNYI SZAK. 

X. kötet. 1 S S S . II. füzet. 

TOVÄBBI ADÄTOK HAZÄlfR;ÄlFLÖBAJAlL 

Dr. Demeter Kdroly rejy-^dleg,t faa$<$r$6l. 

A mult evi Oktober ho 28-än tartott szaküleson elöterjosztett 
dolgozatom*) folytatäsäul a következö üjabb adatokkal järulhatök ha-
zänk bryologiai ismeretehez. 

Jungermannia exsecta SCHMID. Ic. et Anal. p. 241; NEKS 

Europ. Leberm. I, p. 247 ; LIMPR. Krypt. Fl. Schles. p. 261; HAZSL. 

Magy. Birod. Mohfi. 64. 1. 
Az aläbb emlitendö Cynodontium Soh'sti tärsasagäban gyüjtöt-

tem Ilvan, 1886. jul. 20. 
J. B. JACK, a ki szives volt e növenyt meghatarozni, a követ-

kezoket irja löla: 
„A csiraszemcsehalmazok rendkivül erösen vannak kifejlödve es 

különösen sötet szfnüek. Az idosebb, nagyobb ägacskäkon a levelcsü-
esok a csiraszemcsek kepzödese következteben szetroncsolodtak, a mi 
a növenynek lasse idegenszerü külsöt ad." 

E növeny a csiraszemcse-halmazokon kivül him virägokat is visel, 
söt szegesebben utänna vizsgälva, a gyüjtött anyagban a v növenyt is, 
(tojäsdadhengeres colesulät, eretlen archegoniumokkal) megtalältam. 

Különben közönseges mäjmoh, mely flöränk teriüetenek több 
pontjaröl, Erdelybol is van- emlitve; de LIMPEICHT i. m. szerint a 
„c? virägok es colesuläk ritkak." Ezert s minthogy a hazai lelethelyi 
adatok nein szölnak sem cT sem $ virägokröl: tartottam sziikseges-
nek e leletet itt felemliteni. 

*) L. Orv.-Termeszettud Ert. IX. 1887. III. fönet. 
Orv.-Tovmeszettud. Ert. II. 1 0 



138 

Cynodontlum Schisti (WAHLEN«.) LINDB. Europ. Trichost. 
pag. 230. 

(Syn.: WAHLENB. Fl Läpp. p. 325; L'habäoweisia Schisti BR & SCH. Br. 
cur. I, t. 43 ; Oncophorus Schisti LINDB. Muse. Scand. p. 27; C. Schisti SCHIMP. 
Syn. ed. 2. p. 61, JUR. Laubmfl. Oest. Ung. p. 24, LIMPR. in Rabenh. Krypt. Fl. 
IV, p. 281.) 

Eszak-Euröpa hidegebb videkeinek laköja: Sved- es Norvegor-
szägban, Fiunlandban es Lapplandban, 'föleg paliis szikläk földdel 
telt hasadekaiban el. Talältäk toväbbä Grönlandban es Eszak-Ameri-
käban is. 

WAIILENBERG gyüjtötte eloször Lapplandban es irta le 1812-
ben (i. m.) Weisia Schisti neven. 

Közep-Euröpäban, mint nagy ritkasäg, mindössze esak keves 
helyröl ismeretes. Az elso adat HüBENER-töl ered, a ki Muse. Germ, 
p. 136 szerint 1830 nyarän Laiigersheim es Goslar között (Harz) 
talälta volna e mohot. Ez adat helyesseget azonban MILDE Bryol. 
Siles. p. 52 ketsegbe vonta es senk! meg sem is erösitette. Azutän 
MOLENDO ällftja Bay. Laubm. p. 31., hogy W. GÜMBEL az Arber-
esücson (Cseherdo) gyüjtötte 1853-ban a C. Schisti-t es hogy ugyanott 
talälta volna azt 1855-ben SENDTNER is. De ezt az adatot sem tekin-
tik a nemet bryologok minden ketsegen felül ällönak, minthogy se 
MILDE, se SCHIMPER nem emlitik egy szöval sem s azonkivül a 
SENDTNER gyüjtemenyeiben sem talälhatö e fajnak egyetlen peldänya 
is. Eloször mutatta ki teljes bizonyossäggal Közep-Euröpa területerol 
ez erdekes növenyt LIMPRICHT, a kitünö' boroszlöi bryolog, a ki azt 
mär 1867. äpr. 23. gyüjtötte Alsö-Szileziäban a Probsthaini „Spitz
berg" bazaltjän, 496 m. magassägban a tenger szfne felett. Ez idö 
szerint minden ketseget kizärölag ismeretesek meg a következo lelet-
helyek: A schweizi Engadinban St. Moritz (METZLER) ; Cseherdo: 
Arber-csiics (PROGEL); Tirol: „Thurnerberg" nevü hegy (körülbelöl 
800 m.) es, „Pfister" (1450 m.) Lienz mellett, 1875 nyarän gyüjt. 
H. GANDER; Steiermark: St. Michael Prassberg mellett (5—700 m.), 
1882. äpr. 25. gy. J. BREIDLER*) es erdei talaj Gleichenberg mellett 
(krlbl. 550 m.), 1882. mäj. 22. gy. ugyancsak J. BREIDLER. 

*) A RABENHORST-fele Krypt. Fl. üjabb kiadäsäban (IV, p. 282) nein cm-
litett adat, melyet magäval a növenynyel együtt BREIDLER volt szives velem kö-
zölni. D, K 
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A mediterran flöra területen e fajt nein eszleltek. Olaszorszäg-
nak meg eszaki reszen is, legalabb ez ido szerint, ismeretlen. (Spa-
nyolorszägröl bryologiai tekintetben edes keveset tudunk.) De mäsfe-
löl hiänyzik egesz Francziaorszag, Belgium, Nemetalföld (?), söt az 
eszakabbra fekvö es bryologiailag jöl ätkutatott Britt-Szigetek fiörä-
jäböl is. 

A magas Eszak laköjänak e szorvänyos fellepese Közep-Eurö-
päban, a növenyek földrajzi elterjedesenek szempontjäböl ketsegtele-
nül erdekes, habär nem egyedül ällö teny. 

Ezt a növenyt van szerencsem ezennel hazänk folderöl, meg 
pedig ugyancsak a mär többször emlitett s erdekes mohtenyeszetevel 
figyelmet erdemlö Ilväröl bemutatni, hol azt a Maros jobb partjän, 
az orszägüt feletti erdöben, a tenger szine felett krlbl. 010 m. ma-
gassägban, egy elkorhadott fenyötönk földborftotta maradvänyän, 1886. 
jul. 20. talältam, a fennebb emlitett Jimgermann>a exsecfa es az aläbb 
emlitendö Trichostomum tenuirostre tärsasägäban. Egy kerek ev lefor-
gäsa utän, azaz 1887. jul. 20., nem csekely örömömre, ugyanazon a 
helyen, ugyanazon fajok tärsasägäban, mäsodszor is megtalältam es 
ekkor nagyobb mennyisegben gyiijtöttem. 

Mint a hazai üörära nezve üj alakuak a következökben adqm 
reszletes leiräsät. 

Egylaki. T e r m e t r e es nagysägra a Rhabdoweisia fugax-
hoz hason lö ; gyepe többe-kevesbe tömött, puha, väukosszerü, 
särgäszöld. Szära 6—10, ritkäbban egesz 20 mm. magas. Levelei 
egesz 1,9 mm. hosszuak, elällök, szäraz ällapotban többe-kevesbe 
bodrosak, szälas-ländsäsok, hegyesek, ritkäbban tompäcskäk, viszsza-
hajlott szelükön a csapszerü leg kl ä l lö b ib i r c sök tö l lätszö-
lag füreszesek; leveler a level csücsäban vagy az elött elmosödö; 
levelsejtek mersekelten vastagläluak, fenn aprök, negyzetesek es ep-
negyszögüek, cblorophyllosak, a levölnek mindket lapjän kü-
pos b ib i rcsök a l a k j ä b a n fe lduzzad t szabad fa lakkal , a 
szelso sorban k e t r e t e g ü e k , mig alant hosszukök es hosszukö-
epnegyszögüek, vfztisztäk es a szelso sorban is egyretegüek. A peri-
chaetium levelei a közepük täjäig hüvelyezök, a lomblevelektöl ke-
vesse különbözok. Hirn bimbök a perichaetium alatt, nagyon aprök, 
rövid kocsänuak, 3 levelüek, 2 vagy 3 rövidkocsänu antheridiummal 

10* 
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(tömlö egesz 0,12 mm.), paraphysisek nincsenek, buroklevelek land-
säsok, tompäcska csücsuak, särgässzinüek, eretlenek, egesz 0,47 mm. 
hosszuak. Toknyel 2—6,5 mm. hosszu, egyenes, alant jobbra, fenn 
balra sodrott, halvänysärga. Tok felällö vagy neha gyengen hajlott, 
tojäsdad, vagy elliptikus, vilägosan kivehetö nyakkal, vörösesbarna, 
kiürülve 8 sötetebb szinü baräzdäval es szeles szäjnyilässal. Fedo 
rövid- es ferdecsorü, sima szelü, egesz 0,40 mm. hosszu. Gyürü nem 
differencziälödott, helyet 1 (2) sor ällandö, alacsony sejt jelöli. Pe-
ristomfogak (16) egesz 0,32 mm. hosszuak, barnäsvörösek, ländsäs-
äralakuak, o s z t a t l a n o k , neha ättörtek, csüesukkal befeie görbül-
tek, also izeiken (kivül) hossz-, a legfelsöken ferden sävosak. Spöräk 
0,011—0,015 mm. (de 0,013—0,017 mm. is), särgak, finoman sze-
mölcskesek; eresök ideje: tavaszszal. 

Dicranum ueglectum JUR. MSS. MILDE in Bot. Zeit. 1864; 
JÜE. Laubmfl. Oest. Ung. p. 47. 

(Syn. D. spadiceum ZETTERST. Muse. Pyren. p. 30.) 

A Kelemen-havas „Piatra Pisciu" nevü csücsän (krlbl. 2000 m.) 
gyüjtöttem 1886. Aug. 1. 

Magyarorszag flöraterületerol az irodalomban eddigele csak egy 
lelethelyet (a Magas-Tatra Koperszady nevü völgyet) talaljuk felje-
gyezve (REHMANN). Gyüjtötte es közölte ugyan REHMANN a Täträ-
nak egy mäsik pontjäröl is (Wolowiec), de ez nem fekszik hazai 
területen. 

A Dicrana undulata Schimp. esoportban, a melybe HAZ;SLINSZKY 

a Magy. Birod. Mohfi. 102. 1. helyezi, — a mint mär e müröl a M. 
Növenyt. Lapok 1886 evi folyamäban közölt tanulmänyomban erin-
tettem volt — nem foglalhat helyet, minthogy levelei nem haräntha-
bosak es a leveler sem vegzodik a csücs elött; ellenben termete, 
leveleinek szerkezete es összes mäs jellegei a Dicrana scoparia Schimp. 
esoport tagjaival valö nagyon közeli rokonsägät mutatjäk, tehät ter-
meszetes helye a rendszerben csak ezek között lehet. JURATZKA maga 
is ezek közze ällitja f'ajät. LIMPEICHT. a RABENHORST-fele Krypt. 
Flora üjabb kiadäsäban (353. 1.), szinten mint önällö fajnak a D. 
scoparium (L.) HEDW. es D. Mühlenbeckii BR. et SCH. fajok között 
jelöli ki helyet; BOULAY Muse. France p. 486. a D. fuscescens TURN. 

alfajänak tekinti s mint olyat irja le; BRAITHWAITE Brit. Moss-Fl. 
p. 149 a D. scoparium-nak egy „extrem" alakjät lätja benne. Ma-
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gam is hajlando volnek a D. scoparium-m&\ hozni közelebbi viszony-
ba, foleg eppen a Kelemen-havasi növeny alapjän, melyet en eloször 
ez utöbbi faj var. alpestre MILDE alakjähoz veltem vonhatönak s 
e jelzessel küldöttem el J. BßEiDLEE-nek velemenyadäs vegett. Ö 
azonban azt D. neglectum-n&k hatärozta meg, a JüEATZKA-fele fajra 
vonatkozölag a következo eszrevetelt közölven velem: „Sokszor ne-
hezen lehet felismerni e fajt, mely neha a D. congestum bizonyos 
termetes alakjaihoz, mäsfelöl a D. scoparium-hoz is basonlit, de 
megis az elsöhöz all közelebb; az utöbbitöl mindig különbözik 
hosszabb, f inomabb, epszelü vagy finom-fogacskäju, szäraz älla-
potban elgörbült vagy csaknem bodros levelcsücsa s a level felso 
reszenek es csücsänak k isebb se j t je i altal." Ime, J. BKEIDLER 

a JüEATZKA-fele fajt a D. congestum BEiD.-hez tartja közelebb 
ällönak. 

Szöval, azon kerdest illetöleg, hogy e faj a Scoparia-csoport 
nevezett tagjai közül melyikhez all szorosabb viszonyban, lehet nezet-
elteres, — a mint hogy tenyleg van is; de hogy a rokonsagi kör, a 
melybe tartozik: a Scoparia- es nem az Undulata-csoport, az iränt 
ketseg fenn nem foroghat. 

Különben a leveler szelessege csak a level legaljän teszi a le-
mez szelessegenek körülbelül 1/3-ät, mig a lemez legnagyobb resze-
ben csak '/o—Vu^t teszi. 

Seligeria reeurvata (HEDW.) BR. et SCH. Br. eur. II, t. 
112; JUR. Laumbfl. Oest. Ung. p, 70; HAZSL. Magy. Birod. Mohfl. 
pag. 108. 

(Syn.: S. setacea (WULF.) LINDB. Oefv. Vet. Ak. Förh. 1863, p. 413.) 

Göde-Mesterhaza hatarän (Maros-Tordamegye), az orszagüt mel-
letti andesin-trachyt szikläk repedeseiben gyüjt. 1886. jul. 17. 

Erdely flörajära nezve üj. 
E läj tokja rendesen gömbölydedebb, mint a többi S.-fajoke s 

a tokfal szövete is lazäbb, sejtek többnyire nagyobbak es ve-
konyabb faluak. 

Trlchostromum tenuirostre (HOOK, et TAYL.) LINDB 

Europ. Trichost. p. 225. 
(Syn.: Tr. aßindricum (non HEDW.) C. MÜLL. Syn I, p 586, JUR. Laumbfl. 

Oest. Ung. p. 104 ; Dkhjmodon cylinärieus (non WAHLENB.) BR et SCH. Br cur. 
II, t. 187, SCHIMP. Syn. edd. 1 et 2, HAZSL. Mag). Birod. Mohfl. p. 115.) 
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Tavalyi, mar fcdö- es peristomvesztette s idei, meg egeszen 
ereilen termesekkel gyüjtöttem Ilvän, a fennebb leirt Cynodontium 
Sehisti tärsasägäban. 

Hazai lelethelyekül Eszak-Magyarorszägnak pär pontjät (HAZS-

LINSZKY, LIMPRICHT) es Erdelyböl Mikeszäszät (BARTH) taläljuk fel-
jegyezve. 

Neha a csalödäsig hasonlit a hozzä közel 4116 Barbula tortuosa 
(L.) WEB. et MOHR kisebb alakjaihoz (fgy BRAITHWEITB Brit. Moss-
Fl. p. 248 szerint az angliai var. y r.obustus SCHIMP. Syn. ed 2 p. 
165 se volna egyeb, mint csak B. tortuosa); de könnyen megkülön-
böztethetö attöl, minden egyeb jellegtöl eltekintve, sot meddö alla-
potban is, — a levelalj sejthälözatäröl. A hyalin aljsejtek ugyanis e 
fajnal lassankent es egyenletesen mennek ät a felsöbb chlorophyllos 
sejtekbe, mig a B. tortuosa-n&l ferden felfele es kifele tartva, toväbb 
hüzödnak a levelszel hosszäbaii s ott meglehetös elesen el yannak 
különftve a chlorophyllos sejtektol. 

Levelei törekenyek s gyakran a szelükön ki vannak rägdosva. 
Ritkan hoz termest; a hazänkböl eddig feljegyzett lelethelyi 

adatok közül egyik sem jelez termest. 
Bryum cuspidatum SCHIMP. Syn. ed 2. p. 430. 
{Syn.: Br. paradoxum (HÜBEN.) JUR. Laumbü. Oest. Ung. p 266; Br. bi-

mum SCHREB. # affine (BRUCH) LINDB. Muse. Scand. p. 16) 

Pohlla paradoxa HÜBEN. Museol. Germ. p. 479, a melyet HAZS-

LINSZKY a Magy. Bir. Mohfiöräjäban (177. 1.) a Br. bimum SCHREB.-

hez synonymkent csatol, SCHIMPER szerint a ScHßEBER-fele fajtöl kü-
lönbözö alak es azonos azzal, a melyet 6 a Br. Eur.-ban es a Synop
sis 1. kiadäsäban mint a Sci-iREBER-fele faj varietasät var. cuspida
tum, a Synopsis 2. kiadäsäban pedig mär mint külön fajt Br. cuspi
datum SCHIMP. neven ir le. Ez utöbbi neven es ugyancsak mint önällö 
fajt irja le ez alakot LIMPUICHT Krypt. Fl. Schles. p. 419, BOÜLAY 

Muse. France p. 267; mig LINDBERG Muse. Scand. p. 16, hivatko-
zässal arra — a mit különben mär SCHIMPER maga Syn. ed. 2. p. 
431 megjegyzett—, hogy Br. cuspidatum SCHIMP. nein egyeb mint 
Webern aff'uns BRUCH in BRIÜ. Bryol. univ. I, p. 848: azt Br. 
affine (BRUCH) neven mint alfajt vonja a Br. bimum SCHREB. alä. 

Annyi tehät bizonyos, hogy a szöban forgo alak, tekintsük bä,r 
alfajnak vagy akär csak egyszerü varietäsnak is, hatärozottan külön-
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bözik a ScHREBER-fele Br. bimum-töl, s ha nagyon közel all is hoz-
zä, vele nem azonosfthatö. Jellemzik pedig a következö'k: 

Külsejevel nagyon emlekeztet a Br. pallescem SCHLEICH, bizo-
nyos tömött gyepü alakjaira, de megkülönböztetik ettöl: s y n o i k vi-
rägzata, a belso peristom pilläinak h o s s z u függelekei es k i s e b b , 
s i m a sporäi. Gyepe t ö m ö t t , gyökszöszös, felszinen gyengen sä r -
gäs fenyü, 1—2, ritkäbban egesz 2,5 cm. magas; üstöklevelek az 
also szärleveleknel sokkal nagyobbak, hosszukö-ländsaalakuak, hosz -
s z a n e l h e g y e s e d ö k , visszahajlott, szegelyzett, ep szellel, h o s z-
szu t ö v i s h e g y g y e kifutö errel; toknyel 2—3 cmnel i-itkän hosz-
szabb, tok särgäsbarna, lekonyulö vagy majdnem esüngo, hosszukö-
tojäsdad-körteidomu, a sporangiummal majdnem egyenlö hosszu visz-
szäsanküpos nyakkal; gyürü szeles, letekeredo; spöräk 0,010—0,013 
mm., simäk vagy alig kivehetöleg fmoman pontozottak, többe-kevesbe 
ättetszok. 

Ellenben a Br. bimum SCHEEB. gyepe kevesbe tömött, felszinen 
többnyire olajzöld szinü es f e n y t e l e n , m a g a s a b b termetü (ren
desen 4—5, gyakran 5—6, söt JDEÄTZKA szerint neha 8—10 cm. 
magas); levelei b e g ö n g y ö l ö d ö t t szelüek, r ö v i d e b b e n kibegy-
zettek, r ö v i d tövishegygye kifutö errel; tokja ätlag 3—4 cm. hosz-
szu nyelen cstingö, rozsdäsbarna, vegre sötetbarna szinü. 

Azonkivül a termöhelyben is különbözni lätszik e ket moh egy-
mästöl, a mennyiben a ScHKEBER-fele faj inkäbb mocsaras reteken 
es tozegläpokon el, mig a Br. cuspidatum szäraz vagy kevesse ned-
ves szikläk repedeseiben, regi kö'falakon, patakok es folyök homok-
zätonyain fordul elö. 

A Br. bimnm-uil közelebb all azonban a Br. cnspldatinn-hoz 
a Br. cirratum HORNSCH.; elannyira közel, hogy ez utöbbit ügy lätszik 
voltakeppen csak nagyobb (JÜRATZKA szerint 0,016 — 0,021, egesz 
0,018—0,024 mm.), szemölcskesen pontozott es kevesbe ättetszö spo
räi különböztetik meg attöl. De ez a jelleg sem ällandö; egyeb diff. 
jellegei pedig eppen ingadozök (V. ö. JÜRATZKA i. h. 267. 1.). Kü-
lönben rendesen inkäbb a havasi täjat kedveli s csak ritkän eszleltek 
az alhavasi es magasabb hegyi täjon. 

A HAZSLINSZKY könyveben Br. bimum alatt felsorolt lelethelyi 
adatok megengednek annyi helyreigazitast, hogy a Ferto partjain 
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JURATZKA gyüjtötte e fajt, a mely különben JURATZKA Laumbfl.-
jäban (2G8. 1.) emlitve van Erdelybol is (Segesvär m. gy. Fuss). 

Ellenben.a Br. cuspidatum hazai elöforduläsäröl az elsö ada
tot .CHALÜBINSKI közli, közelebbrol ismertettem*) Enumeratiojäban 
(85. 1.) a Täträböl. Ehliez most en egy mäsodik, J. BREIDLER ältal 
megerösitett adatot esatolhatök szükebb hazänkböl: Csik-Tusnäd für-
dö mellett, az Olt folyö partjän trachyt-szikläkon gyüjtöttem a mult 
ev augusztus haväban. 

Maros-Väsärhely, 1888. januär 26. 

*) Orv.-term&zettud. Ert. IX. 1887. IIT. fiiz. 323—327 11. 



A MADÄRREPÜLES ALTÄLANOS ELMELETE. 

Dr. Martin Lajos egyet. tanärtöl. 

Bevezetes. 

A madär a legjobb repülögep, s az ember esak ügy fog repül-
hetni, ha a termcszetet utänozza. A felhök is repülnek, de nem oda, 
a hova a felho akar, hanem a merre a szel viszi; akaratos repülest 
esak a madär kepes gyakorolni s a szel igaz, hogy a felhö't viszi 
magaval, de sokszor szet is tepi. Olyan repülest senki sem fog 
ohajtani. 

A madärrepüles bizonyos törvenyeknek van alävetve, s a madär, 
ha repülni akar, ezeket kenytelen követni. A ki tehät repülni akar, 
kell hogy a törvenyeket ismerje, mert a ki azokat tudva vagy nem 
tudva megserti repüles közben, fejevel lakol. 

Ha a madarak szervezeteit összehasonlitjuk, nagy vältozatos-
sägot es különbseget tapasztalunk : az egyiknek a szärnya hosszu es 
keskeny, a mäsike kurta es szeles; az egyike lapos, a mäsike öblös. 
Epen olyan nagy eltereseket tapasztalunk mozdulataikban a repülesnel. 
De bar milyen nagy is a különbseg, a ki a dolog vegere jär, meg-
gyozödik, hogy az elvek mindig esak ugyanazok, a következese esak 
az, hogy az egyik madär egy csapässal eri el azt, mihez a mäsiknak 
tiz szärnycsapäs kell. 

A repüles problemäja härom külön kerdesböl all. 
Az elsö feladat ugyanis az: a szärnyfelületnek azon alakjät 

s szegelyvonalänak azon formäjät meghatärozni, melyeknel a szärny-
müködes a legelonyösebb; — a mäsodik feladat toväbbä : az ällha-
tösäg felteteleit megällapitani, mert repülö'gep ällhatösäg nelkül 
nem existälhat; — a harmadik feladat vegre az : a legkedvezobb 
aränyokat a munkaerö, gyorsasäg es haszonteher közt meghatärozni. 
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A ket elso kerdes megfejtesc nem igen nehez, de annäl nehe-
zebb a harmadike, melynek talän nincs is pärja a mechanikäban. 
Az elso kerdes megfejtesevel mär 1862-ben foglalkoztam x); a jelen 
ertekezes ezelja a harmadik kerdest megfejteni. A mellett azon 
älläspontböl indulok ki, hogy a repüles elvei függetlenek min den 
specialis szerkezettöl, mert az elv nem igazitja magat a szerkezet 
szerint, hanem mcgforditva a szerkesztes az elv szerint. 

A jelen ertekezes tehat nem tesz fei bizonyos formät vagy 
berendezest, hanem eltekintven minden specialis berendezestöl, csak 
azt a kerdest fogja bolygatni: hogy melyek azon alap-feltetelek, 
melyek a repülesnel döntenek s melyek szerint minden repülesre 
kepes ällat kenytelen a repülest vegrehajtani. 

Egy oly kerdes az, melylyel eddig meg senkisem foglalkozott. 
Prechtl nehai müegyetemi tanär Becsben „Untersuchungen über den 
Flug der Vögel" czimü munkäjäban 40 evi tanulmänyairöl a madarak 
repülese körül sok erdekes dolgot hoz fei ugyan, de a madarak 
organikus szerkezetevel bibelödven, nem emelkedett fei azon ältalänos 
alläspontra, melyböl kiindulva a repüles elmeletet teljesen befejez-
hette volna. 

Alapfeltetelek. 
A repüles alapfelteteleit felismerhetjük, ha a madarat figyelem-

mel kiserjük a repülesnel. Igaz, hogy a madar sokszor mozdulatokat 
tesz, melyek a repüleshez legalabb nem okvetlenül szüksegesek, 
melyeket vagy pajzänsagböl tesz, vagy meglehet, mivel elbämesz-
kodott elete megmenteserc kenytelen megtenni. Ezekröl el kell 
tekinteni s akkor kell a madarat megfigyelni, ha egeszen szabadon 
van, s akadäly vagy zavarnak nincs kiteve. 

A mindennapi tapasztaläs mutatja, hogy a madar valahänyszor 
felszall, a ket szärnyät felemeli, kifesziti s kifeszitve lecsap velök, 
s erre üjra felemeli stb. A szärnyrepdeses, azaz a szärnyaknak 
fei- es aläcsapdosasa tehät az, a mi a repülest eszközli. 

A mellett feltüno a Synchronismus a szärnyak mozgäsänäl, 
tovabba feltüno, hogy a ket szärny minden positiöban symmetrikus 
a testi rendszer közepct elfoglalö testderekhoz. A test sülypontja 

4) L. Magyar akad. ertcsitö. III. köt, 176. s kövctk. lap. 
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tehät az, mely az egesz szerkezetnek a centrumät kepezi s a ket 
szarny mindig symmetrikus, ügy alakukra, mint fekvesre nezve, azon 
vertikalis sik irant, mely a madar sülypontjan keresztül megy s a 
test hossztengelyet, melylyel a repülesi iräny mindig össze esik, 
magäba foglalja. Az ok, hogy miert van ez igy, magätöl ätläthatö. 
A symmetria es synchronismusnak az a következese, hogy a ket 
szarny összemüködesebol olyan eredö erok jönnek letre, melyek 
a sülypont s a test hossztengelyen keresztül meno vertikalis sikba 
esnek. A symmetria es Synchronismus tehät az elso törveny, mely 
a repüleshez megkivantatik. Ezt mint conditio sine qua non-t elore 
bocsätvän tehät, nem is szükseges, hogy a szämitäst mindket szarnyra 
kiterjeszszük, hanem eleg, ha az egyik szarny irant tisztäba jövünk, 
ugyanaz ällvän a mäsikröl is. 

A madar, ha repül, a szärnyäval repdes, majd gyorsabb, majd 
lassubb tempoban. 

Minden ilyen repdeses bizonyos idöt vesz igenybe. A repdeses 
ideje ket szakaszra osztandö. Az elso szakaszban felemeli a madar 
a szärnyät, hogy csapäskesz ällapotba jusson; a mäsikban inegteszi 
a madar a csapäst, kifeszftett szärnynyal a nyugvö levegöre lecsap-
vän. Evvel veget er a szändekba vett repdeses, — utänna következik 
ugyanazon jateknak az ismetlese, vagy egyenlo, vagy mödositott 
tempoban. 

Ezen cgymast felvältö szärnyfelemeleseknel es lecsapäsoknäl 
bizonyos munkäk fejlodnek. Ezek kopezik a sarkpontot, mely körül 
az egesz kerdes forog. Mert ezen munkak egymäs közti viszonya 
hatarozza meg a repüles mödjat es czeljat. A repülesnek pedig 
häromfele czelja lehet. Lehet; hogy a madar a repdesessel emelkedni 
akar, azaz hogy fei akar szällani; vagy lehet, hogy csak azon magas-
sägban akar megmaradni, melyet a koräbbi repdesesekkel eiert volt, 
azaz hogy lebegni akar; vagy vegre lehet, hogy le akar szällani, de 
ügy, hogy ez minden eröszakos räzkodtatäs, vagy sajät teste epsege-
nek a veszelyeztetese nelkül törtenjek. 

A repdeses kezdetet veszi, ha a szarny a legmelyebb älläsäböl 
kezd felemelkedni, s veget er, ha ezen legmelyebb älläst üjra elfog-
lalja. Mivel ä repdeses feremeles s lecsapäsböl all s a ket mozgäs 
cgymästol független, melyeket a madar a szükseghez kepest modosit, 
tehät legyen f, a feierndes es t a lecsapäs ideje, ügy hogy (t+t,) az 
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egesz repdeses ideje. Ha a madär » üyen repdesest vegez mäsod-
perczenkent, lesz 

n (t + t,) = 1 

A felemelesnek csak az a czelja, hogy a szärny csapäskesz 
älläsba jusson; s hogy az alatt hatast nem gyakorol, magätöl erte-
tödik; mert positiv hatast felfele tartö mozgäsänäl fogva nem idezhet 
elö, negativ hatast pedig nem szabad fejlesztenie, mivel ez a räkövet-
kezö lecsapäs hatäsät csökkentene. Ezt a czelt eierte a termeszet az 
ältal, hogy a szärnynak olyan szerkezetet adott, mely a madärnak 
lehetöve teszi, hogy azt bär mikor is legyezö mödjära összehüzhatja 
vagy lüfeszitheti. A mesterseges szärny, ha szilärdsägi tekintetböl 
legyezöforma szerkezetet nem turne meg, legaläbb olyant kell hogy 
kapjon, hogy a szärny felett levÖ levegö a felemelendö szärny elott 
kiterhessen. Bär milyen legyen is a szärny szerkezete, fei kell ten-
nünk, hogy a levegö a felemeles ideje alatt nyomäst nem gyakorol 
a szärnyra, vagy ha gyakorolna is olyant, hogy az elenyeszö 
kicsiny. 

Vizsgäljuk most a felemelest kisero tünemenyeket. « 
A lebego test, mivel a levegö a felemeles alatt nyomäst nem. 

gyakorol, ezen ido alatt a gravitatio hatäsanak van alavetve; ennek 
következteben a szabad eses törvenye szerint lefele fog sülyedni, ügy 
hogy a madär a felemelesi ido vegen egy ezen ido negyzetevel 
aränyos oszlopmagassäggal melyebben lesz, mint volt a felemeles 
kezdeten. A mellett bizonyos munkät vegez a gravitatio. Ha t, 
a szärnyfelemeles idötartama s P egy a sülyedö test sülyätöl ftiggö 
constans, akkor a szabadeses munkäja: 

(i) U = pj 

Ämde a szärny nem magamagätöl emelkedik fei, a madärnak 
kell azt sajät testi erejevel felemelnie; a felemeles tehät bizonyos 
munkäba fog kerülni. A felemeles forgäsbol all, melyet a szärny 
sajät forgäsi tengelye körül fölfele vegez; a madär tehät kenytelen 
azt a munkät megtenni, mely a forgäs letrehozäsära sziikseges 
s a melybe a szärny tömege tehetetlensegi nyomätekänak legyözese 
belekerül. Legyen 7', a tehetlenseg munkäja, M2 egy a tömegtöl 
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függö eonstans, mivel a munka, egyenlo utaknäl az ido negyzetevel 
forditott viszonyban all, lesz : 

A ket egyenletet összeszorozvän, nyerjük az üj egyenletet: 

SP 
(3) L,T, = -pr 

Ezen egyenlet kimondja az elsö t o r v e n y t : szcrinte 
a szabadcsesi es tehetlensegi munkäk szorzata eonstans; de lehet 
a torvenyt raeg igy is kifejezni : a szabadeses es tehetetlenseg 
munkäi forditott viszonyban ällanak egymashoz. Mentöl kisebb 
az egyik, annäl nagyobb a mäsik. 

Ismerven a szärnyfelemeles köriümenyeit, vizsgäljuk a szärny-
lecsapäst. 

A lecsapäs megint forgäsböl all, melyet a szärny most ellen-
kezo iränyban hajt vegre. A mellett kell, hogy a levegö a lehetö 
legnagyobb nyomäst gyakoroljon, mivegre tehät kell, hogy a szärny 
mereven kifeszitve maradjon. 

A szärny s vele együtt a nyomäsok tämadö pontjai a lecsapäs-
näl bizonyos ütakat frnak le; ama nyomäsok tehät munkat fejlesz-
tenek, melyet a madärtest magäba felvesz, mint eleven eröt, mely 
egyensülyba igyekszik helyezkedni a testi sülylyal. 

Ha t a lecsapäs idötartama, L a legnyomäsok munkäja, 
mivel ez, egyenlo utaknäl, az ido negyzetevel forditott viszony
ban all, ha N'1 egy a szärny nagysägätöl s görbülesetol függö 
constanst jelent, lesz : 

N* 
(1) ^ L = ^ 

Ha most L > L,, azaz ha a szärny több munkät fejleszt 
a lecsapäsnäl, mint a szabadeses vegzett volt a felemeles idejeben : 
akkor a madärtest nagyobb magassägban lesz a lecsapäs vegen, mint 
volt a felemeles kezdeten; a madär tehät, ha a repülest ezen 
a mödon folytatja, emelkedni fog, madär feljebb akar 
szallani, ügy kell a szärnyfelemelest es lecsapast kimernie, hogy 
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L > L,, legyen. — Ha megint L= L,, azaz, ha a szärny a lecsa-
päsnäl epen annyi munkät vegez, mint a mennyit a szabadeses 
a szarnyfelemelesnel vegzett volt: akkor a madärtest a lecsapas 
vegen ugyanazon magassägbari lesz, mint a melyben volt a felemeles 
kezdeten. A madär tehät, ha a repülest ezen a mödon folytatja, 
visszanyeri minden szärnycsapäsra azt a magassägot, melyet a repüles 
kezdeten elfoglalt volt. Ez a lebeges esete; a madärnak tehät, ha 
lebegni akar, ügy kell a szarnyfelemelest es lecsapäst kimernie, hogy 
L == L, legyen. Ha vegre L < L,, azaz, ha a szärny kevesebb 
munkät vegez a lecsapäsnäl, mint a szabadeses vegzett volt a szarny
felemelesnel : akkor a madärtest a lecsapas vegen mär nem cri el 
azt a magassägot, melyben a szabadeses kezdeten volt. Ez ä leszälläs 
esete; s a madär sajät elete megmentesere kenytelen ezen esetben 
a szarnyfelemelest es lecsapäst ügy kimerni, hogy az L < L, egyen-
lötlcnsegböl eredo leereszkedes a test epseget ne veszelyeztesse. 

A szärnycsapäsnak tehät az a feladata, hogy a sohasem nyugvö 
szabad esest idöröl-idöre megszakitsa. Ez ältal azt eri el a madär, 
hogy a szabadeses vegsebessege azt a hatäst soha tül nem lepi, mely 
"ä test epentartäsät veszelyeztetne. 

Ebböl all a repüles titka. 
A mondottak szerint a madär vagy fetszäll, vagy lebeg, vagy 

leszäll, a szerint, a mint a lecsapas es szabadeses munkäit viszonyitja. 
Legfontosabb a lebeges; mert ha az ehhez megkiväntato felteteleket 
ismerjük, ezekuek mödositäsa a lebegest felszälläs vagy leszälläsra 
fogja vältoztatni. 

Yizsgäljuk tehät a lebeges körülmenyeit. 
Ha a madär lebegni akar, kell hogy : 

(5) L == L 

egyen. A feltetelböl fontos következtetes vonhatö le. Ha ugyanis 
az (1) es (4) alatti egyenletekct összehasonlitjuk, nyeretni fog: 

(6) tt, == NP 

Mely egyenlet a repüles mäsodik t ö r v e n y e t kifejezi. 
Szerinte a felemelesi es lecsapäsi idök szorzata ällandö; a ket ido 
tehät forditott viszonyban all egymäshoz a lebeges eseteben. — 
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Ha pedig az (1) es (4) alatti egyenletek összeszoroztatnak, nyeretik 
az üj egyenlet : 

(?) LL, - £ (£)' 

mely a h a r m a d i k t ö rveny t kimondja, mely szerint: a felemelesi 
es lecsapäsi idok viszonya a lecsapäsi es szabadesesi munkäk mertani 
közeparänyosa. 

A (7) alatti egyenlet minden repülesnel ervenyes; ha a lebeges 
esetet meg azon kivül külön szämba vesszük, mivel akkor L — Lf\ 
a (7), ennek tekintetbe vetele mellett, ebbe menend ät: 

i, - £ (!) 
mely egyenlet a negyedik t ö rveny t kifejezi, mely szerint: 
a szabadesesi es lecsapäsi idok viszonya a szabadesesi munkäval 
egyenes viszonyban all a lebeges eseteben. 

A legkedvezöbb viszonyok meghatarozäsa. 
A fennebbi nyolcz keplet meg adja ugyan a härorafele munkät 

s azok egymäsközti viszonyät, melyek a szärnyrepdesesnel elofordul-
nak, de hogy mi az egesznek a vegeredmenye, arröl nem adnak 
l'elvilägositäst; ezt kapjuk a következö uton. 

A szärnyrepdeses a feierndes es lecsapäsböl all; az elsöt t,, 
a mäsodikat t idoben vegzi; esik tehät egy ilyen repdesesre 

t + t, ido. 

Hogy az elso megtörtenjek, kell hogy a madär T, munkät 
vegezzen, mert ennyibe kerül a szärny felemelese. Hogy a mäsodik 
megtörtenjek, L munkät kell vegeznie. Hogy tehät az egesz repdesest 
(t. i. felemeles es lecsapäst) megtegye, bele kerül a madärnak 

L -f- T 

munkäba. Mär most tegyük fei, hogy a madär masodperczenkint 
n ilyen csapäst tesz : akkor a madärnak masodperczenkint fejlesztett 
munkaja; 

A *= n. (L #• T,) 
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Ämde mivel a madär n repdesest tesz es egy ilyerire t + t, 
idot fordit, lesz : 

n (t -\- tr) = 1; tehät 

L + T, A = t + t, 

Hogy T,, t es t, a kepletbol kirekeszszük, terjünk vissza a (3), 
(4) es (1) alatti kepletekre; szerintök van: 

r = m 

IriL, 

N , 
(9) t = •-,"_- CS 

(10) £, == iV7>,; ennelfogva lesz 

iH2 

(11) 
A t L t^j'L, 

A formula adja a madär összes munkafejleszteset, meg pedig : 
ha L > L, a felszälläsnäl; ha L = L, a lebeges s vegre ha L < L, 
a leszälläsnäl. Legfontosabb a lebeges; ha ezt ismerjük, könnyü aztan 
a formulät a fei- es leszällas szerint beigazitni. 

Legyen tehät A = A,, ha L = L,; akkor a (11) ätmegy ebbe: 

^•i = ~~T; azaz : 

(12) -4 ,= J"' T p* 

JVVL, + f£8'? 
Az ^1, minden null es vegtelen közt fekvö I/,-nel veges marad; 

L, == 0 es L == oo-nel az /l oo : tehät kell Af-nek bizonyos L,-nel 
minimumnak lennie. Ezt elerjük ha ; 
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0. Ämde 

2 L, (N YL, + FL;J>) - (w + ~) (2V
N

L' + ^ YQ 

~(NVZ, + PLtyi 

Ebböl nyeretik az egyenlet: 

2 L, (N \>L, + PL» -- (fJ + ^ ) ( - - ^ + —YE^ = 0; 

rendezven : 

PL/'- + 3 NL ^ r > r Vh •— = 0; 
fu Fl

 YL, 

ezt YL, megszorozvän es /'-vel osztvän: 

3 N r , 3 1 ' ' r ilP.V A • 
(13) V + -p-W - p r L, p^ = 0. 

Ezen kubikus egyenletnek van mindig egy positiv valös gyöke; 
teliät minden M, N es P-nel letezik egy bizonyes L ertek, melynel 
a (12) ältal kifejezett A, lebegesi munka minimum. Mivol pedig 
M, N es P constansok a repülo madärnak vagy a repülö gepnek 
ä szerkezeto ältal meghatärozväk, 'teluit kövctkezik, hogy minden 
repülo testnek bizonyos L, szabadesesi munka elo van irva, melynel 
a lebeges munkäja a minimumät eleri. Ezen minimum megi'ejti vegre 
a repüles kerdeset. 

Mert mivel M, N es P a szerkesztes ältal adva vannak, L,-et 
a (13)-böl ki lehet szämitni. Ismerven L'-et az A, a (12)-bol nyer-
hetö; mäsfelol a t a (9)-böl, a t, a (10)-böl meghatärozhatö. Ennel-
fogva ismeretesek a lecsapäsi es felemelesi idok; ezek összege: (t-\-t,) 
adja meg a repdes.es idotartamat, es mivel n(t + t,) = 1 vegre 
a szärnycsapäsok szämät is megkapjuk. Egyszöval a lebeges kerdese 
egeszen meg van fejtve. 

Ha nem lebegesröl, hanem vagy fei- vagy leszälläsröl van szö; 
akkor fcjtsük meg elebb a lebegest, ügy hogy L, A, t es /, a lcbe-

Grros-terni.-tiid. ILrtebitö H t j | 

AA, 
iL, ~~ 

AA, 
dV 

http://repdes.es
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gesre nezve ismeretesek, s tegyük fei, hogy A = An es t 
ha L = Lu, akkor a (9)-böl: 

tu = yj . ;a(10)-böl: 

VL, ;a(}l)-böl: 

tf 2 

L„ + -srr r „. i , M 
A, = —^ p ^ _ azaz: == " ' ^ P» " 

y i - + P VL> NL, + P VL, L7 

kaphatö; vegre a szärnycsapäsok szama: 

1 
t„ + t, 

keplet altal adatik. 

Evvel a repüles problemäja meg volna fejtve; de tamaszkodva 
. az elebbi lefejtösekre, lebet a szämitäsnak meg egeszen mäs fordulatot 

adni. Lässuk azt is. 

A (9) es (10) hatärozzäk meg a t es t, idöket a lebeges cseteben. 
Ezek függnek, mint latjuk, N, 1' es L,-tö\; ämde mivel L, szabad-
escsi munka a (13) szerint M, N es / ' függvenyei. A mig ezek 

meg" nein vältoznak, a t es t, idök sem, tehat ezek viszony - sem 
vältozik meg. 

Ha pedig t helyett t„ tetetik, --'- mas erteket fog kapni; ha 

t t 
t„ < t lesz - < ~ ; ämde, ha t,, < t, akkor a lecsapas rövidebb 

t t„ 

idöben hajtatik vegre, mint a lebegesnel, a lecsapas munkaja tehat 

nagyobb lesz, mint a lebegesnel. Ha tehat -,' helyett egy cnnol nagyobb 
V 

--- viszony tetetik, a lebeges felszallasba megy ätal. Megfordftva, ha 
t« 

t„ > t tehat ~ > -- a lebeges leszälläsba fog atmenni. Ezekböl tehat 



az következik, hogy a 

—' tört erteke a felett hatäroz, vajjon lebeges, 

fei-, vagy leszälläsröl van-e szö. Ebböl lätjuk, hogy a szabadesesi es 
lecsapäsi idok viszotiya a repüles mödjät meghatarozzäk s a repülesnel 
fontos szerepet jätszik. Vezesstik teftät be ezen mennyiseget. 

Logyen tehät: 

- — <s, ügy hogy : t, = xt es 

t -\- t, = t(l + x); tehät 

iit( - j- x) = 1, akkor: 

1 

t = :T r- OS 

«(1 + x) 
X 

t, == — r . Ennek következteben lesz (7) helyett: n (1 + x) w J 

N* x'1 

L L, == —pg- s ha lebegest teszünk fei, mivel akkor L === h,, 

Nx 
a (8) helyett: L = — nyerüitk; 

Ezt a (ly)-ba helyettesitve, rövid egyszeriisites utän kapjuk : 

/MV /MV 
(14) B- + 3 x . ' - 8 ( : v - ) a ! - ( i v ) = 0 . 

Ezen egyenletben csak M es AT fordulvän elö, az x független 
a F-tol. Az egyenlet fenäll, ha a lobegesi munka minimum, az x 
erteke tehät a minimum esetcben P-töl független. Akär mi legyen 
tehät a I\ a minimum mindig elerheto. A P constans a repülo test 
sülyäval, az M a szärny tehetlensegi nyomatekäval s az Ar a szärny 
formäjätöl függven, következik, hogy a szabadeses es lecsapäsi idok 

l 

viszonya : x = ' egyedül csalc a szärny tehetlensegetöl s formäjä
töl függ. 

l i* 
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A (14) alatti egyenletnek megint mäs alakot lehet adni. Ha 

ugyanis x helyett -' tctetik, kis reductio utan nyerjük: 
v 

(15) t,s + 3t,*« - ' _ t,ft--*--mfi ~ 0. 3 M* M* 

Ha ebbe a (10) szerint tt, helyett NP tctetik, ered : 

M'lP M'1 

t» + SNPfr-'- 3 . ^ - l > - —t>^ 0. 

Kirekesztven a (15)-bol a (9), vagy illetoleg a (10) segelyevel 
vagy a t-at vagy a t,-et, nyerjük a ket egyenletot: 

*• + 8PVZT«' - ^^M-t r - ( - ^ 4 @ - " - 0 es 
M'1 M •i 

3iV , 3JP APN _ 

Ha czekben megint V L, helyett vagy a (!)) szerint t vagy a (10) 
szerint t, vezettetik be, es t vagy illetoleg t, mint osztö eltävolittatik: 

3 /V» P'2 AT5Pl 

t» + 3 tf P<» — •. . „ , f j *'J — — = 0 es 

*,e + 3iVP«'J — 3M'lPzt;1 — tn._N.Pa = 0. 

Az elsö formula adja a lccsapas-, a masodik a szabadesös idejet 
Jlf, N es P-ben kifejezve, ha a lebeges munkäja minimum. 

Következtetesek. 
A fennebbiekben lefejtettem azon elveket, melyek a madär, 

repüles alapjät kepezik. Specialis szerkezet sehol sincs kikötve-

iiltalanos definitiök kepezik a kiindulasi pontokat. A levont ered-
menyek tehat fiiggetlenek minden berendezestöl, ervenycsck tehat, 
akar madarrol, akar rovarrol, akar mestersöges repülö gepröl van szö. 

Igen közel fekszik a kerdes : vajjon kepcs-e az ember Ön erejcn 
felemelkcdni a levegöbe? 

Mar ember emlekezct ota arra törekszenek, hogy az. ember 
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a madär repüleset utänozza; eddig ez meg nem sikerült. Sokan azt 
következtetik abböl, hogy az eszme kivihetetlen, söt akadtak mar 
s akadnak meg most is olyanok, kik szämszerüleg akarjäk a repüles 
lehetetlenseget bebizonyitni. Ämde a szamitäs nem helyes. Vaktäban. 
Mragadnak az elvek tömkelegeböl egyet, mely önmagäban veve helyes 
ugyan, de helytelenül van alkalmazva, felällitanak hozzä egy csonka 
kepletet, mely csakugyan nem kedvezo credmenyre vezet, de melynel 
mäs fontos körülmenyek egeszen mellöztetnek. Evvel aztän azt hiszik, 
hogy a repüles lehetetlenseget megczäfolhatlanül bebizonyitottäk. 

Ezt a szämitast arra ällapitjäk, hogy minden szabadon lebegö 
test a gravitatiönak van alävetve, s ha azt akarjuk, hogy a test 
lebegjen, szükseges, hogy annyi munkät forditsunk reä, mennyi 
a szabadeses ältal elvesztett oszlopmagassäg visszanyeresere meg-
kiväntatik, Ez ugyan egeszen helyes; a madär sem tesz mäst, ha 
lebegve repül. Csak annyi munkät vegez, mennyi a szabadeses okozta 
oszlopmagassägi vesztesegek pötläsära kiväntatik. Nein is ott van 
a baj, hanem mäshol. 

A tapasztaläs tanitja, hogy a gravitatio gyorsuläsa g = 9'8 
metert kitesz, s a szabadeses oszlopmagassägät kiadja a formula : 

qi* 
h == J

o hol t idö mäsodperczekben kifejezendo 

A kik mär most a repüles lehetetlensegeben hisznek — s 1857-ben 
magam is tartoztam azokhoz — ügy okoskodualf, hogy a test csak 
akkor l'ogja magät lebegve fenntartani, ha mäsodperezenkent 4-9 
meterre felemeltetik, mert ennyi a h erteke, ha t = " 1. De ez nem 
all. Mert a k oszlopmagassäg növekedik az ido negyzetevel in infini-
tum, ügy hogy 

ha a szabadeses 1 idömäsodperezig tartott, /( = 4-9; ha 2 
mp.-ig tartott h = 4 X 4'9 = 19-6; ha 3 mp.-ig tartott h = 
9 X 4'9 = 44' 1 metert tesz ki stb. Az a nezet tehat, hogy azon 
test, mely mäsodperezenkent 4'9 meter magassägra emeli magät, 
minden alätämasztäs nelkül szabadon lebeg, csak akkor helyes, ha 
a szabadeses csak 1 mp.-ig tart. S egy olyan testnel (mely csak 
1 mp.-ig szabadon esik) all az, hogy pl. a 75 meterkilogrammnyi 
löero 75 : 4-9 = 15'3 kilö sulyt kepes lebegve tartani. De ha 
a szabadeses nem 1 mp.-ig, hanem t ideig tart, akkor h = 4'9 ll 
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13 6 
es a löerö ilyen körülmenyek közt nein 15'3, hanem p-t kilö siüyt 

fog elbirni. A hiba tehät abban van, hogy azok, a kik a repüles 
kivihetetlenseget akarjäk bebizonyitni, egeszen indokolatlanül felteszik, 
hogy a szabadeses ideje a lebegö testnel egy mäsodperez. S ez nem 
helyes; mert a madär nem mäsodperezenkent szakitja Bieg a szabad-
esest, hanem szärnycsapäsröl-szärnycsapäsra. A körülmeny megvältoz-
tatja a szämitäst. Lässuk azt egy konkret esetben. 

Prechtl mar idezett müveben. több madärfaj közt egy sasröl is 
tesz emlitest, melyet a karintiai havasokban megfigyelt, s vegrc le 
löven az ällatot, testi sulyät azonnal megmerte, s a tetemet • otthon 
szakszerüen felbonczolta. A sas sülya volt 3*6 kilönyi, a lebegesnel 
1*744 szärnycsapäst tett. 

Ha a fenti nezet helyes volna, ezen ällatnak 18*i2 meterkilogramm 
munkäba került volna a lebeges, azaz több mint ket embererö'be! 
— De ez lehetetlen, mert miutän az ällat mp.-kent 1-744 szärny
csapäst vegzett, esik egy csapäsra 0'57 mp. Ezen idönek megfelel 
1'476 meter oszlopmagassäg, a szabadeses oszlopmagassäga kitett 
tehät mp.-kent nem 4'9, hanem esak 1*47-6 X 1*744 = 2*57 metert, 
s a lebeges tehät nem 16*2, hanem csak. 9*28 meterkilogrammba 
kerülhetett. — De meg ez is sok; mert a szärnyrepdeses all fel-
emeles es lecsapäsböl, s a 0*57 mp.-nyi ido eloszlik bizonyos aräny-
ban a ket mozgäs közt, a szabadeses pedig csak addig tart, a meddig 
a szärnyfelemeles tart. Tegytik fei a legrosszabb esetet, hogy az ällat 
mär nagyon el van färadya, s a 0*57 mp.-nyi idot felereszben szärny-
felemelesre es felereszben leesapäsra forditja, jut a szabadesesre csak 
0*28 mp.-nyi ido, onnek megfelel 0*86 m. esesi oszlop es a lebeges 
szärnycsapäsonkent csak 1*37 mk. eröbe kerülni. — Nem lehet mondani, 
hogy a szämitäs vermes szinben van. tartva, mert csak azt tettem fei, 
hogy az ältal a szärnyat oly gyorsan felemeli, a milyen gyorsan vele 
lecsap. Ezt az ällat csak akkor teszi, ha vagy nagyon el van färadva, 
vagy ha veszelyböl menekül, tehät a legvegsö megeröltetes. eseteben; 
egyebkor mindig tapasztaljnk., hogy az ällat a szärnyat nagyobb 
gyorsasäggal felemeli, mint milyennel lecsapja. Igy ama sas Prechtl 
szerint häromszor gyorsabban emelte a szärnyat, ama 0*57 mp.-b81 
tehät csak 7-t ve&z, azaz 0'14 mp. jutott a szabadesesre, ennek meg
felel 0.098 meter esesi oszlop, tehät 0*353 mk. munka s naive! 
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T744 ilyen csapäs törtent mp.-kent, az összes mäsodpercznyi munka 
= 0"525 meterkilogramm. 

Ezen szämitäs mär most nem azt 'bizonyitja, hogy a repiiles 
lehetetlen, sem azt, hogy a termeszet a madarat meses munkakepes-
seggel felruliäzta volna, hanem igenis azt bizonyitja, hogy a repiiles 
kivihetösege attöl f'ügg, hogy milyen gyorsan következnek a szärny-
csapäsok egymäsra, es milyen aränyban all a felemelesi idö a leesa-
päsehoz. — S mär most fei vagyunk jogositva, fölvetni a kerdest 
vajjon kepes volna-e az ember magät sajät erejevel a levegöben 
lebegve tartani ? A kerdes meg lesz fejtve, mihelyt a szarnyfelemelesi 
es lecsapäsi idö'k viszonyät az emberi erö es sülyhoz kepest meg-
hatärozzuk. A szämitäs nem nehez. 

Legyen G a rep'ülö ember sülya, V es t" a felemelesi es lecsa-
l> 

päsi idok, x = - ezek viszonya es n a mp.-kenti szärnycsapäsok 

szäma, akkor : 

/ l -t- x\ 
n (t -f- t,) = 1, azaz nt,y 1 = 1 es t, = x 

n (1 + x) 

A szabadeses munkäja egy szärnyfelemelesnel : 

Gq r x ~\l 

l = —s-1 —-— I tehät n csapäsnäl: 
2 \_n (1 + x)\ 

2 n VI + x) 
bbol x 

In L 

w 
I- 2n L 

~GJ 

Legyen peldäul 0 = 75 kilo es L = 7'5 meterkilogramm, 
toväbbä n = 1; akkor x = £, azaz az ember mäsodperczenkent 
e8'y-eg7 csapast teven egy arra valö szarnykesziilekkel, csak ügy 
volna kepes sajät erejenek tülmegfeszitese nelkül magät lebegve 
tartani, ha a szärnyat hatszor gyorsabban tudnä felemelni, mint 
lecsapni. A felemeles ideje t, tehät == 0'125 mp., a lecsapäs ideje 
i = 0'875 mp. Ha n = | , akkor x = 0-212, azaz közel == | , 
azaz: az ember n = T5 szärnyesapäsnäl, mp.-kent vegezve, kepes 
lebegve tartani magät, ha a szärnyfelemeles ötször gyorsabban 



160 — 

törtenik, mint a lecsapas. Tekintve azt, hogy az ember közönseges 
setaläsnäl 90 lepest szokott tenni perezenkent, tehat T5 lepest 
mäsodperczenkent, s a mellett f.'-ä meterkilogramm munkät vegez, 
lätjuk tehät, hogy a lebeges 1:5 szärnycsapäsnäl, ha x azon kivtil 
= i, az embernek epen annyi eröltetesebe keriil, mint a közön
seges seta. 

Meg egy esetre akarok rellektälni. Degen Jakab becsi öräs, 
köztudomäs szerint 1809-ben kiserleteket tett, mint mondjäk, nem 
egeszen kielegitö eredmenynyel. Közelebbi adatok nem maradtak meg, 
csak azt tudjuk, hogy Degen felemelkedett, de sokä nem birta 
a lebegest kitartani s ha a földre leszällt, roppantül ki volt merülve. 
Noha nem tudjuk, hogy häny szärnycsapäst tett mp.-kent, probäljuk 
meg a megeröltetest hozzävetöleg kiszämftni. — Degen közvetlenül 
a läbäval mozgatta meg a szärnyakat; nem tevedünk tehät, hogy 
felemeles- es lecsapäsi idök egyenlök voltak, x tehät = 1 ; mäsl'elöl 
nem valöszinü, hogy perezenkent több mint 150 szärnycsapäst tett 
volna, mert mär ez is eleri a mersekelt futäs tempöjät. Legyen 
tehät n = 2'5, esik tehät egy szärnyfelemelesre 0'2 mp. a testi 

P g t * 
sülyt 70 kilöra beesülven, nyeretik L, == - J_ '..= 13-8 mk. munka 

egy-egy csapäsra, tehät ha 2'5 olyan csapäst tett, lesz az összes 
munka L = 2;5 L, = o4'5 mk., azaz 0'45 löerö. Nem esoda tehät, 
ha a roppant megeröltetest csak rövid ideig birta kitartani. 

Egyebiränt megjegyzendö, hogy ezen hozzävetöleges szämftäsok, 
mivel csak a szabadeses munkäjära kiterjednek, nem adjäk meg 
az összes munkafejlesztest, mely a repüleshez kiväntatik; ehhez meg 
azon munka is volna hozzäszämitando, melyet a szärny felemelese 
a tömeg tehetetlensege miatt igenybe vesz 



PALÄEONTOLOGIAI TANULMANYOK ERDELY 
TERTIAERJERÖL. 

Nemes D. FSlix tandrjelölttöl. 

I. A czereezeli schlier palaeontologiai viszonyairöl. 

(A VI. täblÄväl.) 

A geografiai tekintetben nem nagyon jelentös hunyadmegye i 
Cseträs hegyvonulat nyugati feieben, a kristyor-rudai terczier-koru 
eruptiv hegyseg eszaki lejtöjen, a Feher-Koros völgyeben, Cze-
reezel falu mellett, minden oldalröl eruptiv közetek ältal hatarolva, 
egy üledekes közetfolt fordul ele, melynek a Cseträshegyseg területen 
elöfordulö üledekes közeteketöl meröben elterö petrografiai es palae
ontologiai erteke van. Ez üledekes retegek, melyek mig egyfelöl 
pyroxen-andesitekkel s melaphir - mandulakövekkel, addig mäsfelöl 
brecciäs, konglomerätos, többnyirc kaolinos ällapotban levö andesi-
tekkel vannak hatarolva., mint ezt a dr. Primics Gy. ür felvetelei 
igazoljäk, s minden valöszinüseg szerint a szomszedos pyroxen-andcsitek 
kitörese alkalmäval emeltettek ki a melysegböl, következöleg a pyroxen-
andesiteknel idösebbek. 

Ez üledekes retegek kekesszürke tälyagböl ällanak. A mült cv 
nyarän dr. Primics ur ältal e tälyagböl hozott kis mennyisegü anyagot 
palaeontologiai szempontböl megvizsgältam. Talältam benne növeny-. 
lenyomatokon kivül puhänyhejakat; de a mi e tälyagot igen erde-
kesse teszi, az a gazdag, s meglchetosen vältozatos foraminifera-
tartalom. 

A következökben megkiserlem szämot adni vizsgalödäsom ercd-
menyerö'l. 
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P r o t o z o a . 

Perforata calcarea. 

Lagenidae. 

1. Lagena apiculata, Eeüss; igen ritka. 

Uvigerinidae, 

2. Polyinorphina oblonga, d'Orb., uralkodöan fordulnak elo. 

Bofalidae. 

3. Rotalina Dutemplei, d'Orb., 
4. Pulvinulina Haidingeri, d'Orb., 
5. Bulimina pupoides, d'Orb., 
G. „ ovata, d'Orb., 
7. „ elongata, d'Orb., 
8. Rosalina complanata, d'Orb., 

eleg gyakran. 

Globigerinidae. 

9. Globigerina bulloides, d'Orb., ritkän. 
10. „ bilobata, d'Orb., „ 
11. „ triloba, ßeuss, gyakori. 
12. ;, quadriloba, d'Orb., „ 
1?». Truncatulina lobatula, d'Orb., igen ritka. 
14. Orbuliria uuiversa, d'Orb., 1 pld. 

Textilaridae. 

15. Textilaria Mariae, d'Orb., 1 pld. 

Imperforata calcarea. 

Miliolidae. 

16. Biloculina sp. 

17. Triloculina Kochi nov. sp. VI. täbla, 1. dbra. 
Häzaeskäja köralaku, femi mersekelten kicmclkedo; felülrol 

tckititve häromszögü, gömbölyitett szögletekkel, kivcven az elso 
kararäcskat, melynek szele közepen eles ormöt kcpez. Mindharom 
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kamräcska csaknem egyforma nagysägu; a mäsodik es harmadik 
az erintkezesnel erösen kidomborodott; az elsö kamrän a domboru 
reszszel ellentetes oldalon a kamräk közötti varratoktöl jöl meg-
különböztethetö hossziränyu bemelyedes läthatö, mely valöszinüleg 
egy belsö kamräcska odatapadö szelet jelzi. Ä fogszerü nyulvänynyal 
ellätott köralaku nyiläs a mäsodik kamräcska domboru resze feie 
fordftott, elötte az elsö kamräcska clöreszeböl kepzödött, s meg 
ez ideig talän egy fajnäl sem cszlelt ajakszerü nyulvänynyal. A var-
ratok csak kevesse vannak bemelyitve; egesz felülete sima, fenylö 
s pqrczellänszerii. 

E fajjal mindenben megegyezöt, a rendelkezesemre ällö irodalmat 
ätvizsgälva, nem talältam s häläs tiszteletcmnek öhajtok kifejezest 
adni, ha ez üj fajt nagys. dr. Koch Antal cgyet. tanar ür tisztcletere 
nevezem el, ki munkälkodäsom közben jösägosan oly sok ütba-
igazitäst adott, s ki a hazai palaeontologia tercn is oly kivälöan 
müködik. 

E faj peldänyai igen ritkäk; a hej ätmeröje 0'6. mm. 

18. Triloculina relortioris, nov. sp. VI. idbla, 2. älra. 

Häzacskäja tojäsdad-alaku; felsö feliüetet a ferden csavaritott 
kiemelkedö sävok feltünöve teszik. Az elsö kamra nyiläsa alatt 
kancsöszerüleg kisse összeszorul. Felülröl tekintve ovalis kepet nyüjt; 
az egy es kamräcskäk többe-kevesbbe haränt-iränyu erintkezesenel 
az osszenövesi varratok szokatlanül kiemelkednek. Nyiläsa rend-
kivül nagy, felhold - alakuan legörbftett, felülröl tekintve ellipsis-
alaku. 

Häzacskäja fenylö, porczellänszerü.; hossza 0'5, szelessege 
0'3 mm., igen ritka. 

1'.).. Triloculina sp. 

20. Triloculina sp. 

21. Quinqueloculina quadrangula, nov. sp. VI. tdbla, 3. äbra. 

Kamräcskäi egyenlötlenül hajlitotfcak; a mäsodik kamräcska 
felso reszen erösen kidomborodott, az utolsö elötti kivetelevel vala-
mennyi eleson ormözott. Felülröl tekintve negyszög - - deltoid -— 
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alaku. Nyilasa egyenesen ällö, körded. A kamarak közötti varratok 
bemelyedtek. 

'Häzaeskäja sima, porczellänszerü; hossza 0*8, szelessege 
0*5 mm., igen ritkän fordul elö. 

22. Quinqueloeulina sp. 

Echinoderuiata. 

E c h i n o i d e a . 
Atelostomata. 

1. Makrop neustes (?) compressus, nov. sp. VI. tdbla, 5. dbra. 

Alakja, mint a töredekes peldänyböl kivehetp, altalaban kör-
alaku. A homlokbaräzda igen sekely, a päros szirmok egyenlö hosszu-
säguak, a sziromnyiläsok szäma is egyforma : 15, melyek igen nagyok, 
s a vastagon kiemelkedö keret miatt szemüveg alakot mutatnak. 
A mellsö szirompär 127°-, a hätsö 65°-nyi szög alatt hajlik egy-
mashoz. A centrum a homlokhoz közelebb osik, s fgy a mellsö 
szirompär is inkäbb megközellti a hej felso szelet, mig a hätsö 
körülbelül '/»-aban egeszen zärtan vegzodik. A sziromnyiläsok lcözti 
ter a szirom ätmeröjenek 1/i reszet foglalja el s kevesse bemelyitett. 
Ä teton a madrepora lemeznek rajzban fei nem tüntethetö nyiläsai 
alig lätszanak. Sziromköri galandja eleg szeles, a hätsö szirmok 
között kisse begörbült. A tüskek dudorai a teto ep helyein jöl 
kiemelkednek s fgy szepen lathatök. Szäj- es alfelnyiläs, mivel 
az egyetlen, hiänyos peldäny vekony, törekeny heja miatt a keretet 
kepezö tälyagböl nem lön kifejthetö, nem läthatö. 

Hossza 23, szelessege 2T5 mm. 

M o l l u s c a . 

Pelecypoda. 

1. Tellina sp. inM. Hoernes : Verz. d. i. Ottnang. York. Verstein. 
Jahrb. der k. k. geol. Keichsanstalt. 1853. pag. 190. 

Tellina Ottnangensis, nov. sp. Dr. R. Hörnes: Die Fauna des 
Schliers von Ottnang. Jahrb. XXV. Band. 1875. pag. 370. Tai'. XIII. 
Fig. 1—4. 
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Az ottnangi schlierten oly gyakori, hogy onnan 1875-ig a becsi 
gyüjtemenybe 628 pld. jutott. Igen nagy a hasonlatossäga mäs lelö-
helyeken elöfordulö Telttna-f&pklial, különösen azokkal, melyek a del-
nemetorszägi molasse-böl kerültek ki. Azonban ezektöl, s a becsi 
medenczeben elöfordulö Tellina donacina-töl, melyhez leginkäbb 
hasonlit, alakjära s külsö "felületefe nezve is elter, a mennyiben 
'/'. ottnangensis haränt-iränyban kevesbbe nyüjtott, közepen tetöje 
domborubb, s az összenövesi vonalak oly finomak, hogy felülete 
majdnem sfmanak lätszik. Toväbbä a hej hätsö resze kevesbbe van 
kikereki'tve, s jöllehet egy kis bemelycdes eszrevehetö, azert a hej 
pärkänya lefutasäban alig különül el. 

Hossza 25, szelessege 13 mm. 

2. Nucula Mayen, M. Hörn. 

Nucula Mayen M. Hörn. Dr. R. Hörn : Die Fauna des Schliers 
v. Ottnang. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt. 1875. pag. 377. 
Taf. XIV. Fig. 10. Ez a faj a Nucula placentina, Larnk. es a Nucula 
nucleus, Lin. között foglalhat helyet; ezeknel elö- es .hätsö-resze 
kanälszerüen nyültabb. Az ep peldäuyokat a tetötöl concentricusan 
lefutö, valamint az összenövesi vonalak feltünöve tcszik. 

Gyakori peldänyaink hossza 8—12, szelessege 6—8 mm. 

3. Nucula Ehrlichi, II. Hörn. 

Nucula sp. cf. nucleus Linne. Fuchs: Schlierv. Hall. Verhandl. 
der k. k. geol. ßeichsanst. 1874. Nr. 5. 

Nucula Ehrlichi, nov. sp. Dr. R. Hörnes: . Die Fauna des 
Schliers von Ottnang. Jahrb. XXV. Band. pag. 378. Taf. XIV. 
Fig. 11 — 13. 

Az ottnangi schlier-hen elöjövö Nucula-hjok között ez a leg-
gyakoribb, a becsi gyüjtemenyben e fajt 114 peldany kepviseli. Häza 
ovalis, kisse megnyüjtott, jöl kidomborodott; igen vekony heju, 
a micrt nehezen praeparälhatö. A schlierben talälhatö mäs ket 
Nucula-fajtol a N. Ehrlichi ovalisabb alakja, sokkal sfmäbb es 
vekonyabb heja miatt különbözik. Leginkäbb hasonlit a N nucleus-
hoz, de ennel rövidebb, közös belyegük csak az, hogy mindkettö 
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i'elülete csaknem egeszen sfma, vagy csak igen nnom. összenövcsi 
vonalok läthatök. 

Czereczelnel gyakori. Hossza 13—14, szelessege 9—10. mm. 

4. Leda pellucidaeformis, R. Hörn. 

Leda pellucidaeformis, nov. sp. Dr. II. Hörnes: Die Fauna 
des Schliers v. Ottnang. Jahrb. XXV. Band. pag. 380. Tai'. XIV. 
Fig. 14—16. 

Ezen alak, mely a Leda pellucida, Phil, fajhoz legközelebb all, 
az ottnangi ketheju puhatestü maradvänyok közt egyike a leggyako-
riabbaknak. A becsi gyüjtemenyben 288 peldäny öriztetik. Czereczel
nel, ügy lätszik, nem igen gyakori. A f^eda pellucida-tol inkabb 
közepen ällö tetöje, rövidebb es ovalisabb alakja miatt különbözik. 
Tovabbä az clöresz rövidebb a hatsönal s külsö felületen az össze-
növesi vonalok elesebbek. 

Hossza 11—12, szelessege 7—9 mm. között vältozik. 

Arthropoda. 
Crustacaea. 

Ostracoda. 

1. Cytherella bifidata, nov. sp. VI. tdbla, 4. dbra. 

Altaläban körte-alaku; ,elsö reszen meggörbitett s a ket erint-

kczesencl melyen bevagott; minden iränyban csaknem egyenloen 

domborodott. A ket hej egyl'ormän süriien pontozott. 

Hossza 0-11, szelessege 0'4 mm. 

2. Cythere plicatula, lieuss. 

Ezeken kivül elöl'ordul meg igen sok, de mikroszkopos kiesiny-
segü csigahej, melyeket meghatärozni nem lehetett; tovabbä a seapho-
podäkhoz tartozö egy darab Dentalium entalis, Linne, ügyszinten 
szämos echinid-tüske töredeke, s aprö räkollök. 

Az elesorolt fauna ketsegtelenne teszi, hogy a czereezeli üledekes 
közetfolt az elsö mediterran xchlier-jet kepviseli, mely reteg az erdelyi 
reszek területen ez ideig csak pär helytt lön konstatälhatö. 
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,11. A korödi retegek faunäjäröl. 
A kolozsvär-videki ifju terczier kepz.ödmenyek között kivälö 

palaeontologiai jelleggel birnak az also mediterränba tartozö ügyne-
vezott korödi re tegek, melyek a Kolozsvärtöl eszakkeletre fekvö 
Koröd falutöl vettek elnevezesöket. Retegeink, Aint mar a nev is 
mutatja, az emlitett falu hatärän a legtypikusabb modon fordulnak 
elö, s.mär F i c h t e i n e k is feltüntek, s 6 a mult szäzad.vegen elsö, 
ki összefüggö közlemenyben ismerteti az ott elöfordulö remek tengeri 
kövületeket. (Nachricht v. den Versteinerungen des Grossfürtenthums 
Siebenbürgen, 1780.) Az „ottani homok gyakran elöjövö kagylöi"-röl 
kesöbb Beudan t omlekezik meg (Voyage mineralogique et geolo-
gique en Hongrie pendant l'annee 1818.) 1822., s ugy velekedik, 
hogy az elöfordulö kövület-fajok a pärisi medencze kövületeivel ana
log viszonyban vannak. Utäna A. Boue keresi föl s Li 11 v. Lil i
enbach (Journal d'un voyage geologique fait ä travers toute la chaine 
des Carpathes, en Buko-vine, en Transsylvanie etc. a. a. 0. p. 
236—316.—1833.) nem gyozi elegge dicserni a szep kövületeket. 
1837-ben Hauer gyüjtött kövületeket lelöhelyiinkön s meghatärozäs 
yegett Bronnhoz küldi azokat, ki ebbeli müködesenek eredmenyet 
a Leonhard- es Bronn-fele „Jahrbuch für Mineralogie etc." 1837-iki 
köteteben a 353. lapon közze is tette. 1847-ben Hauer fia a Hai-
dinger-fele „Abhandlungen etc." I. köteteben, az azon idoig ismert 
korödi kövületeknek teljes jegyzeket adja (Ueber die Fossilien von 
Koröd in Siebenbürgen v. Fr. Ritter von Hauer), de a fajok megha-
tarozäsäban, önhibäjän kiviil, nehol teved. 

Ujabb idöben, ügy a tulajdonkepeni „korödi" retegeket, vala-
mint kolozsvär-videki aequivalenseit Dr. Koch Atal egyet. tanär ur 
a legbehatöbban tanulmänyozta s az ide vonatkozö közlemenyeket a 
Földtani Közlöny (1883. 50. L, 1884. 227—228. 11.) s a M. kir. 
Földtani Intezet Evi Jelentese (1885. 54. 1., 1886. 65—67. 11.) ha-
säbjain közze is tette. Az 1886-iki „Jelentes" 67. lapjan-, közlcmenye 
yegen azt mondja: „szorgos utänjäräs es gyüjtes szämos ujabb fajt 
hozhat meg napvilägra, s azert a folytatölagos gyüjtes nagyon is 
ajänlatos." Buzditölag hatott räm e kijelentcs, s azert a mult ev 
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nyarän magam is több izben felkerestem a korödi lelohelyet s nem 
eredmenytelenül, mcrt nyolcz olyan fajt talältam, melyek a korödi 
retegekböl meg ismerotlenek valänak, s melyeket mielött folsorolnek, 
erdekesnek lätom a korödi retegek foldrajzi elterjedesere, különösen 
Kolozsvär vidöken, futö pillantäst vetni. 

Retcgeink, melyek ältaläban veve a hö rn i retegekkel egyez-
nek meg, Korödtöl delkeletre Papfalväig nyulnak. Dr. Koch A. ür 
Papfalva feie az orszägut mellett omläsos hegyoldalban akadt egy 
feltäräsra, hol a korödi homok „egyes szilärdabb homokkö padokkal, 
vörös es szürke agyagon nyugszik, mely mär a puszta-szt-mihälyi 
retegekhez tartozik. A masik hely Papfalvahoz közelebb a kocsiut 
egy kaptatöjanak omläsos oldalän van, hol a läza homokba települt 
vekony, rozsdasärgäs homokkö-täbläkban läthatök a nagy puhäny fa-
jok, kevesbbe jöl megtartva, mint a laza homokban. Egy harmadik 
feltaräs a Papfalväval szemben fekvö erdös oldalon van, hol hasonlö 
homokkö-täbläk tartalmazzäk a puhänyoknak többnyire csak köbe-
leit. — Az itt lehuzödö legmelyebb ärok aljän egy sötet, csillämos, 
vasas homokkonek nagyobb clarabjai tüntek fei, melybol roppant 
szilärdsäga es kemenysege miatt, a böven elöfordulö kövületeknek 
csak töredekei voltak kifejthetök." A mult ev öszen magam ta
lältam egy üj feltäräst közvetlen Papfalva nyugati szelenel, a temetö 
alatt egy vizmosäsban, hol a homokkö täbläs retegei igen jöl fei 
vannak tärva, s különösen az öriäsi Pec ten so la r iumok nägy 
täbläkban fordulnak elö; mäs fajta kövületeknek nagyreszben csak 
köbelci kaphatök. Papfalva hatärän, nezetem szerint, itt van az ere-
dcti fekhely. 

Korödon tül eszaknyugatra, retegeink särgäs, laza homokja 
Csonka-Puszta es Puszta-Topän ät Topa-Szt-Kirälyig követheto, de 
mindozen helyeken kövület nem talälhatö. 

Szolnok-Dobokamegye területen Dr. Hof mann fögeolog ür 
1879. evi geol. folvetelei alkalmäval e retegek faunäjänak felleptet 
több holytt eszlelte, egy evvel koräbban Szilägymegye keleti reszeben, 
nevezetesen a Meszes szelen, Zilahtol keletre a Mätyäsliget nevü \r-
täsra felhüzödö mely ütban, toväbbä a Nyirsidtöl Bredro vezetö üton, 
Mojgräd es Pogolyor mellett gyüjtött retegeinkre jellemzo kövtilete-
ket. Toväbbä, mint az 1885-iki „Fölveteli Jelentes"-böl (A m. kir. 
Földt. Int. evi jelcntese, 49—51. 11.) olvashatö, meg több helyen is 
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rätalält a korödi retegekre, u. in. Hidalmäs mellett, Bänyikänäl, Kis-
Kristolczon es Örmezön, s mindeme helyeken faji-lag meghatärozhato 
kövületeket is gyüjtött, s ezeken kivül „több, eddig tüzetesebben meg 
nera hatärozott lamellibranchiatä" t. 

Dr. Koch Ä. ür Kolozs- es Szolnok-Dobokamegye területen 
retegeinket több helytt konstatälta. Igy „Tötszälläson alul az orszägüt 
mellett, fiol a Facza märe magaslatröl egy mely vizszakadäs lebo-
csätkozik s a festöi homokkö sziklafalak elöször megjelennek." To-
väbbä „Tiliö es Tötszälläs közt a hegygerincz tetejen ätvivö üton, 
hol a rozsdasärga, porhanyö homokkönek egy kiallo sziklatömzseben" 
a puhänyoknak csak kobeleit gyüjthete. E ket helyen magam is 
gyiijtöttem, midön 1885-ben Dr. Koch A. ür tärsasägäban szercncses 
valek ama videkre kirändulni. 

Kolozsvärtöl delre a Felek hegy eszaki töveben a Nagyoldal 
(Costa cel märe) delnyugati meredek lejtöjen különösen szepen föl 
vannak tärva retegeink, melyeknek vastagsägät Dr. Koch A. ür 30. 
meterre becsüli. Az itt, valamint Korodon talalt kövületeket az 1886-ki 
„Evi Jelentes"-ben sorolja fei. 

A felhozott adatok, valamint a sajät gyüjtesem nyomän, külö
nösen a kolozsvar-videki korödi r e t egek faunäjänak jegyzeket, a 
regiek ältal tett teves meghatärozäsokat is kijavitva, a következök-
ben adom: 
Turritella Geinitzi, Spey. Natica Burdigalensis, May. 

„ turris, Bast. Cancellaria lyrata, Brocc. 
„ vermicularis, Brocc. „ cf. Michelini, Bell. 
„ cathedralis, Brong. „ cf. canaliculata köbelei. 

Pyrula condita, Brong. Pleurotoma sp. 
Oliva sp. (cfr. clavula, Lamk.) „ semimarginata, Lamk. 
Cassis saburon, Lamk. Trochus sp. 
Voluta rarispina, Lamk. Dentalium entalis, Linne. 
•Cassidaria cfr. Buchi, Bell. . „ . elephantinum, Brocc. 

„ var. subdepressa, Spey. „ Badense, Bartsch. 
„ echinophora, Lamk. Ficula condita, Brong. 

Purpura cf. exilis, Partsch. Melonopsis aquensis, Fer. 
Calyptraea Cbinensis, Linne. Thracia Speyeri, v. Koenen. 
Calypraea cfr. depressa, Lamk. Fusus sp. 

„ sp. „ Burdigalensis, Bast. 
Chenopus pes pelecani, Phil. Lutraria latissima, Desh. 
Natica Josephinia, Kisso. Cytherea erycina, Larn. 

„ millepunctata, Lamk. „ Beirichi, Hoffm. 
Orios-term. tnd. ErtetitS II. 12 
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Corbula gibba, Olivi. 
Panopaea Menardi, Desh. 
Dosinia Adansoni, Phil. 
Tapes vetula, Bast. 
Leda fragilis, Chemn. 
Tellina planata, Linne. 

„ Nysti, Desh 
„ cfr. Schönni, Hörn (?) 

Venus umbonaria, Lamk. 
Venus Haidingeri, M. Hörn. 

„ multilamella, Lamk. 
„ ovata, Penn. 

Pectunculus Fichteli, Desh. 
Area Fichteli, Desh. 

diluvii Lamk. 

Lueina cfr. Dujardini, Desh. 
„ ornata, Ag. 
„ miocenica, Mich. 
„ borealis, Linne. 

Mactra Bucklandi, Defr. (?) 
Pecten solarium, Lamk. 

„ gigas, Schiott. 
Cardium Kübecki, Hauer. . 

„ cingulatum, Goldf. 
sp. 
bifidum, Hoffm. nov. 

sp (Mnscpt.) 
Ostrea fimbriata, Grat. 
Anomia costata, Brocc. 
Baianus sp. 

E fajok legnagyobb resze Korödon fordul elo; ezeken kivül 
ugyanott nem ritkän Lamna sp. fogai is fordulnak elo. 

Az elösoroltak között, mint kezdetben emlitem, nyolez olyan 
faj fordul elo Korödon, minok innen meg ismeretlenek valanak, ezek 
a következök: 

P y r u 1 a c o n d i t a, Brong. Venus ovata, Penn. 
Dosinia Adansoni, Phil. Lucina bo rea l i s , Linne. 
Leda f ragi l i s , Chemn. Anomia costa ta , Brocc. 
Te l l ina Nysti , Desh. Ba ianus sp. 

Az cleszämlält fauna, härminö kiesiny legyen is, erdekesse tc-
szik a korödi retegeket s elvezetesse az azokban valö gyüjtest, s ha 
valami kedvezötlenül hat a kutatöra, az abban all, hogy a köviiletek 
vagy nehezen fejthetök k ai közetbül, vagy a nedvessegtol annyira 
ä-l vannak hatva, hogy csak ovatos kezeles mellett tarthatök ep al-
lapotban. 



A GOMBÄK ELTARTÄSÄRÖL, TUDOMÄNYOS CELOK SZÄMÄRA 
VALÖ KIKESZITESERÖL. 

Közli Istvdnffi Gyula dr. 
(A VII. rajzlappal.) 

Az ismert norveg gombäsz Olav Johan-Olsen dr (Kristianiaban) 
a gombäk eltartäsära igen jö mödszert talält ki,') melyet Olsen ba-
rätom utasitäsai nyomän elsajätitva, most a következö sorokban is-
mertetni kivänok. A kikeszites körül szükseges eszközök es kellekek 
kivälasztasaban a lehetosegig tekintettel voltam arra, hogy mmdenben 
a legkönnyebben megszerezhetot hozzam föl s ajänljam, hogy igy a 
dolgozäs kellekei videken is könnyen elöteremthetök legyenek. 

A gombäk eltartäsa a gyüjtemenyt csinälö botanikus legnehe-
zebb feladatai köze tartozik. Igen sokfele mödot ajänlottak mär a 
gombäk eltartäsära, de eddigele leginkabb csak a szäritäs, meg a 
folyadekban valö eltartäs vältak be. A folyadekok közül legjobbnak 
bizonyult az erös, 60"/t,-os borszesz s nemely esetekben a sösviz. A 
borszesz az aläbb fölsorolandö s különösen szintelen gombäkra ajän-
latos. A puha, kucsmäs gombäkat azonban nem conservälja jöl a 
borszesz, mert a szfnt elpusztitja, ez pedig igen fontos a meghatäro-
zäsra, s oly sok vizet sziv ki belölük, hogy az összezsugorodott gom-
bät alig ismerni fei többe. 

Borszeszben megmaradnak: 1) a kis, aprö, mikroskopos vizs-
gälatra szänt gombäk. 2) a Gastromyeetek, a hasas gombäk (kivesszük 
közülök azokat, melyeket szäritni is lehet, ilyenek p. az erett värgä-
nyäk (Bovista.); 3) az Ascomycetek, a tömlos gombäk majdnem mind 
(a conidiumos ällapotoknak ärt a borszesz.) 4) a Hymenomyiecek kö
zül a szintelen Agaricus-, csiperke-felek es a Polyporus-felek (p. füzfa-
gomba) — a vargänya fajok ellenben sohasem tarthatök el borszesz
ben ; 5) a Hydnum-, Ciavaria-, Thelephora- es Tremella-felek. 

*) Konservering af större Seppe til vidcnskabel'g Bmg (Separataftryk af, 
»Meddelelser fra den naturhisto'iske Foroning i Kristiania« 1879.) 

12* 
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Sösvizben mogmarad a szi'n es alak, meg pedig jobban, mint 
borszeszben, de a borszeszhez kepest csak rövid ideig. Azonban sok 
gomba nem ällja a sösvizet, fclbomlik, a fölyadek zavaros lesz es a 
keszitmeny tönkre megyen. 

Ä sösvizet igy keszitjük: l'orrö vizet telitiink kosöval, az olda-
tot egy nap multän megszürve hasznälhatjuk. Egyszerüen az edeny-
hen elhelyezett gombära töltjük, ügyelnünk kell arra, hogy a gomba 
mindig alämerülten maradjon. Legkönnyebben elerhetjük ezt, ha aprö 
könehezekeket erösitiink selyemszällal, vagy manilla rosttal a gom
bära. Most aztän az edenyt jö lesz pärszor gyengeden megräzogatni, 
hogy'a bennszorult levegö kiszabaduljon s fölszalljon, különben könnyü 
szerrel rotliadäsnak indül a keszitmeny. Sösvizben eveken ät igen jol 
tartottäk magukat többek között a Pezizäk p. P. coccinea, P. auran-
tiaca stb., ugy sok Hymenomyeet is. Altaläban a tapasztaläs azt mu-
tatja, hogy elore nem lehet megmondani, mely gomba all meg sös
vizben s mely nem, ezt mindig ki kell pröbälni. Ugyan azon gomba 
a körülmenyekhcz kepest majd megällt sösvizben, majd pedig nem, 
hanem elromlik, elpusztul. Liehet, hogy a szövetei közt elö Bacte-
riumok, hogy ä gyüjtes ideje szerinti vältakozö viztartalom okozzäk 
az ilyenek r-omläsät. 

A sösvizbeni eltartäs mellett van jannak rendkivüli olesosäga, 
nemesak, hogy a beällitäs alig kerül valamibe, hanem meg a sösviz 
mcgujitäsa — mire evente legaläbb egyszer szükseg van — sem okoz 
nagyobb kiadäst. Ezen mödszer epen olesosäga miatt, s mivol igen 
instruetiven örzi meg a gombäkat, ajänlhatö pharmacologiai, növeny-
tani gyüjtemenyek szämära. De az ily gyüjtemenyeknel aztän igen 
ügyelni kell arra, hogy a gombäk mindig a viz szine ala merülve 
maradjanak, inert különben, mint arra mär fennebb is rämutattam, 
könnyen megpeneszednek. 

A többi conservälö folyadekok közül a higany sublimatnak 
VIOOB-CS vizes oldatät, vagy a börsavnak 2°/0-os oldatät szinten lehet 
hasznälni; az alak, neha meg a szin is jöl megmarad ezen folyadö-
kokban. Glycerin eeetsavval keverve szinten eleg jö conservälö fölya
dek — de aränylag igen dräga. 

Ezek voltak ama folyadekok, melyck a gombänak nedves utoni 
eltartäsänäl szämba jöhetnek. Abböl a sok kiserlctbol, melyet Olav 
Johan-Olsen dr vegzett, kitünt, hogy jöformän csak a fennt elmon-
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dott folyadekok valnak be. Jösagukat a következö sorrenddel lehetne 
feltüntetni: 1) borszesz, 2) sösviz, 3) börsav, 4) kenesö Sublimat. 

Sokkal inkäbb meg van könnyitve a botanikus dolga, ha a 
gombäkat vagy peneszeket megszärithatja. Igy teszem a ßozsda-, 
Üszökpeneszek, sok Ascomycet, peldäul a legtöbb eonidiumos ällapot 
az Äscomyceteknel, a femitebb emlitett hasas gombäk Gastromycetek 
p. Geasterek (földi csillagok) s a fäs minemüsegü gombäk mind ki-
älljäk a szäritäst s igy csupän szäritva es sajtolva keszek a herba-
rium szämära. 

De az ily gombäkat is, mielött meg a herbariumba beiktatnök, 
igen-erös melegnel, söt ha lehet sütokemenczeben meg kell aszalni, 
szöval a legnagyobb hömerseknek kitenni, melyet m e g b a r n u l ä s 
nelkül elbirnak. 

Ha ezt elmulasztjuk es nem aszaljuk meg a gombäkat igen erös 
hömerseknel, ugy könnyen elpusztulnak. A rovarok, vagy älcäik, me-
lyek mindig beim elösködnek a nagyobb gombäkban, tönkre tcszik a 
le'gszebb s legerosebb peldänyokat is, ha' nem öletnek meg forrö me-
leggel. Igen czelszerü, ha a kiszäradt gombäkat 0-5—l°/0-os sublimat 
oldattal bekenjük, különösen jö ez a puha gombäk megörzesere. 

A nagy kucsmäs gombäkat az elmondott eljäräsokkal nem tudjuk 
oltartani. Mindent megkiserlettek mär, megp öbältäk meg a befecs-
kendezest is, de mind hiäba. Mär majdnem fei is hagytak egeszen 
a kiserletezessel es csupän csak az äbräzoläsra akartak szoritkozni, 
midon sikerült. egy combinält eljäräst kitalälni. 

Minden követelmenyt összeveve s az elerheto eredmenyeket meg-
fontolva, oly modszert kellett kipuhatolni, a melynek segelyevel a 
szäraz gomba szinet megtartja s megis egyuttal a herbariumba valö 
elhelyezesre is alkalmas lesz. 

Ezt csakis a me t sze t ek kesz i t e seve l l e h e t e t t el-
erni. A metszesi modszert követve, a gombän hosszän ät egy met-
szetet keszitünk, mely lehetöleg a (kepzelt) tengclyen kell kcresztül 
menjen, a hosszmetszetet gelatinös papirra ragasztjuk s ezen kivül 
meg a kalap meg a tönk irhäjänak feiet melleje illesztjük, meg pedig 
ugy, mint azok a termeszetben is ällanak. A metszesi mödszer, mint 
az az elmondottakböl kitünik, eleg jö es instruetiv, de hiänyos, 
meimyiben a hymenium kepet az ily keszitmeny nem mutatja. Ezert ki 
kell egesziteni az u. n. „sporakeszitmenynyel," mely igenhiven meg-
örzi a sporättermö resznck, a hymeniumnak a kepet. 
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Az ei so. kl metszctekben Mserlette meg a gombäk eltartäsät a 
nagy sved gombasz az idösb Fries volt, utäria többen foglalkoztak 
ezen kerdessel, igy Lasch, Lydersdorf, Auerswald s mäsok. Az ujabb 
idökben pedig Olav Johan-Olsen (1879.) es Herpell1) (1880.) csinäl-
tak erre vonatkozö kiserleteket. Ha a különbözö, idäig kitalält möd-
szereket egybevetjük, az Olsenenek kell az elsöseget adnunk, mivel 
legpracticusabb s a legjobban örzi meg a gombäk metszeteit, meg a 
sporäit. 

Lässuk most reszletesen, miben sarkallik ezen eljäräs. Legelöször 
a gyüjtesre adott utasitäsait vesszük szemügyre. 

1. A (jijüjtis. A praeperälandö gombäkböl lehetöleg Ms, ep, 
hibätlan es különfele korü (fejlö'desi ällapotban levö) peldänyokat kell 
gyüjteni. A különbözö fejlödesi ällapotok összehasonlitäsa s conser-
väläsa igen fontos a faj pontos megliatärozäsa vegett. 

Ügyelni kell a gyüjtesnel meg az idojäräsra is. Altalaban ke-
rulni kell az esö's idöt, legjobb az esös napokat követö derült idöt 
hasznälni a gyüjtesi kiränduläsokra. A talalt s hazaszällitäsra erde-
mes gombäkat egy nagyobb fajtäju, több rekeszü botanizälö szelen-
cebe tesszük, s mindjärt meg a helyszinen tiszta, puha papirosba 
esomagoljuk a gombäkat, ugy rakjuk ovatosan a szelenezebe. Hogy 
jö spora keszitmenyeket kaphassunk, oly gombäkat keressünk, melyek 
hymeniuma egeszen ep, sertetlen. 

Az idös vagy fiatal peldänyok nem alkalmasok ily czelra, ha 
meg oly epek is, mert az ilyenek nem hullatnak rendes, normalis 
sporäkat, ezert a közepes fe j le t t segü , t e h ä t nem e ie r t gom
bäkat keressük össze a sporakeszitmonyek szämära. Kerülni kell meg 
az oly gombäkat is, melyekben rovurok feszkelnek, vagy rovar-älcäk 
laknak. Az ilyen peldäuyokat nem lehet hasznälni, mert a keszitmeny-
böl kesöbb kimäszö rovarok vagy älcäik tönkre teszik a praepai'a-
tumot, összckavarvän a lehullott spora port. 

A gyüjtesnel, mint mär fentebb hangsülyoztam, mindig ep es 
teljes peldänyokra van szükseg, igy peldäul a gombänak a föld-
alatti reszeit is el kell tennünk, teszem azoknäl, a melyek bu-
rokkal, volväval birnak p. Amanita volvaria stb. A gyürüvel (verum 

') Herpell das Praeparieron «• Einlegen der Hutpilze f. das Herbarium. 
Bonn. 1880. 
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partialcval) ellätott gombakkal szintön ovatosan kell bänni, nehög/ 
a gyürü lehulljon. A ragadös irhäju fajokat nedves moha köze cso-
magoljuk, ezeket olajos papiroson fogjuk praeparalni. 

A kiränduläson gyüjtött "gombäkat meg azon nap praeparalni 
kell, ha ez nem lehetseges, akkor egy, legfeljebb ket napig nedves 
mohäba takarva, üveg harang alatt eltarthatjuk, öket. A sporakeszit-
mönyek eloällitäsät azonban teljesseggel nem szabad elhalasztaiii, ezek 
mindig a gyüjtös napjän esinälandök. 

A sporakfezitmenytik. Lässuk mär mostan, mily mödon kell a 
sporaköszitmenyeket (a legkönnyebben) cloällitani. Mär az idösb Fries 
ismerte a kucsmäs gombäk ama tulajdonsägät, hogy a kuesmäböl, ha 
azt also oldaläval papirra boritjuk, a sporäk kihullanak s a papiron 
10—12 öra multän elötünik a hymenium kepe. Ilyen mödon vizs-
gälta az idösb Fries a sporäk szinet. Ez ä mödszer alapjäban vöve 
az Olsen-e is, de bizonyos elövigyäzattal annyira lett tököletesitvc, hogy 
a hymeniumröl tökeletes negativ kepet nyerhotiink, mely a sporäk 
szineben van megrajzolva, s a melyet aztän ällandövä töve eonser-
välni is tudunk a gyüjtemeny szämära. 

A sporaköszitmeny eloällitäsät azzal kezdjiik, hogy egy üveg 
lemezro feher papirosdarabot tesziink. Most levägjuk a gomba tönk-
jet, közvetlen a hymenium alatt s a kucsmät also oldaläval a papir-
lapra fektetve, leboritjuk egy üveg haranggal. Az idötartam, mely 
alatt a hymenium kepe a papiron szöpen es ölcsen megrajzolödik, 
igen különbözö s ezert minden egyes esethen kipröbälandö. Ha, lehull-
vän a sporäk, lerajzolödott hymenium, a kucsmät ovatosan eltävolitjuk 
a papirröl. 

A sporakep sikerülesere megkiväntatik, hogy a hymenium egö-
szen szorosan feküdjek a papiroson. Megjegyzendö meg, hogy a töl-
csöralaku gombäknäl, p. a nyülgombänäl vagy särga rökagombänäl, 
(Cantharellus cibarius), ket sporakeszitmönyre. van szükseg, az elsö ep 
ugy kösziil, mint a többiö, a mäsodik köszitmeny vögett a gombät 
sugarasan .több darabra vägjuk s ezeket is papirra fektetjiik. Csak 
ilyen mödon lehet a töleseres, vagy mäs, nem korongalaku hymenium-
mal birö gombäk sporakepet összealkotni, mert az elsö köszitmeny 
igen termeszetesen nem adhatja az egesz hymenium kepet, mivel a 
hymeniumnak a kerület feie, a töleser szelei feie, tehät ferden ällö 
reszöröl a sporäk rendetlenül hullanak le, s igy elmosödö kepet 
adnak, 
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Ha igen gyönged es vekony tönkü gombäkat praeparalunk, na-
gyon ügyelni kell arra, nehogy összenyomödjek a hymenium; sok 
gyönged ällomänyu gombanäl a hymenium (ha a kucsmät a tönkröl 
levälasztjuk) nem birja el a rajta nyugvö kuesmänak a sulyät. Ilyen-
kor egy para dugö darabkäval feltämasztjuk a kucsmät, ott, hol le 
van metszve a tönk. Termeszetesen kisebb ätmeröjti para lemezket 
kell venniink, semmint a tönk volt, erre aztän egy gombostüvel rä-
tfizzük a kucsmät, 

Abban az esetben, ha az ily mödon papiron nyugvö gombäk 
kisse szärazak volnanak, segitünk rajt', egy kis cseszeben'vizet teven 
az üveg harang alä. 

Mint mär fentebb jeleztük, az idotartam, a mely alatt a gom
bäk hymenium kepe megrajzolödik, igen különbözö lebet. Altaläban 
a sötct- vagy feketc sporäs gombäk rövid idö alatt szörnak annyi 
sporät, a mennyi szep kepet rajzol, igy a Coprinus-ok mär ket öra 
multäval jö kepet adnak. Ellenben a szintelen (feher) vagy vilägos 
sporäsoknak sok idore van szüksegük, a Hydnumnak peldäul 2 napra 
van szüksege, mig hymenium kepet lerajzolja sporäival a papiron; 
ätlagosan veve 12 öra elegendö szokott lenni. Sok gombät többször 
is ki lehet tenni, több hymenium kepet is lehet nyerni röluk. Ennek 
az az oka, hogy sok gombanäl a lcvägott kucsmän nem sztinik meg 
egyszerre a sporatermeles. 

A praeperäM papiros. A papiros szinenek mindig alkalmazkodni 
kell a sporäk szinehez, ezert feher es szines papirra van szüksegünk 
a gombäk praeperäläsänäl. 

A szines sporäkat hullatö gombäk szämära feher, nem bordä-
zott, jöl enyvezett, viznyomäs nelküli, jö irö papirost veszünk. 

Ä. särgäs-feher sporäknak felfogäsära a kek papiros jö. De olyan 
kek papirt kell välasztanunk, melynek szine alcoholban nem vältozik 
vagy nem oldödik. 

Vegre a feher sporäs gombäk kikeszitesere fekete, de nem eny
vezett papirost hasznälunk. Az angol gyärtäsu kek itatös papir szin 
ten jö e celra, 

A kesz'tmemj rögzitSse. Hogy a sporäk ältal rajzolt hymenium-
kep a papiron megmaradjon, szükseges azt ragasztö szerek segelyevel 
a papir anyagähoz kötni. E celböl a rögzitö folyadekböl (leiräsät 
aläbb adjuk) — felemelven a sporakepet viselö papirt a lemezröl — 
keveset öntünk az üveg lemezre s a papirt (termeszetesen a hätäval) 
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rcä fektetjük. Annyi rögzitö folyadekot kell önteni a lemezre, 
hogy az a papiron kereszttil szivarogva, annak felsö oldalät megäz-
tassa. A folyadek nehäny perc alatt ätszivärog s azzal a sporäs pa-
pirost hätäval itatös papirra fektetjük es 10—12 öra hosszat ott 
szäritjuk. 

A sporäk a szerint, hogy mily szinüek, különbözököpen viselik 
magukat a rögzitö folyadek iränt. A sötet sporäkat ältalaban igen 
jöl lehet rögziteni, a vilägosabbak nehezebben engednek a rögzitö 
folyadeknak. 

A sötet sporäk szämära a rögzitö folyadek igy keszül: 5 gramm 
sandarac mezgät, 10 gramm mastix mezgät es 10 gramm eanadai 
balzsamot oldunk 200 gramm borszeszben. 

Ezen rögzitö folyadekon kivül lehet meg az olajfestesnel hasz-
nält „fixativ"-et is venni. 

A feher sporäkat gelatinnal ragasztjuk a papirra. 100 gramm 
20°/„-os borszeszhez 1—2 gramm hig gelatin oldatot adunk s ezt a 
folyadekot, a hasznälatkor vizfürdöben ällö lapos tanyerra öntjük, hogy 
folytonosan folyekony ällapotban keszen älljon. A sporäs papirdara-
bokat leemelven az üveg lemezröl, egyenesen erre a tänyerban levö 
folyadek szinere fektetjük. Ez a folyadek epen ügy ältalszivärog, 
mint az elöbbi s hasonlöan rögziti a sporäkat. A papirdarabokat 
azutän szinten itatös papirra kell fektetni. 

Mindket rögzitö folyadekot el lehet üvegben is tartani. 
A feher sporäkat meg oly mödon is rögzithetjük, hogy porlasz-

töböl megharmatozzuk a rögzitö folyadekkal. 
A. keszitmenyek megszäritäsära a szürke (itatös) nemez papirost 

ajänljuk. 
A megszäradt keszitmenycket megsajtoljuk, s aztän mindjärt 

akär kezi nagyitöval, äkär pedig mikroskoppal vizsgälhatjuk öket. 
Az ily keszitmenyeken lätni: 1) a sporäk szinet, 2) a kuesma 

nagysägät, 3) a tönk alakjät s vastagsägät a keresztmetszetben, 4) es 
az Agarieini-nel a lamelläk alakjät, vajjon azok egyszerüek, vagy eläg-
zottak, kiöblösödök vagy lefutök stb., toväbbä a lamelläknak egymästöli 
tävolsägät, a csöves gombäknäl a csövek nagysägät, szämät, alakjät stb. 

Az ily mödon nyert keszitmenyek igen jellemzök, különösen 
jellemzök pedig a Boletus-felekre. Ezeket meg faj szerint is meg 
lehet hatärozni a spora keszitmenyek alapjaa. 
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A metszesi k 'rzitminyek. Ezek celja a gomba irhajät es szinet 
az eredeti ällapotban megtartani. A metszesi es sporakeszitmenyek 
együttesen elegendök az illetö gomba jellemzesere, leiräsära. Az egesz 
eljaräs lenyege abban all, hogy a gombäböl keszült metszeteket es a 
levont irhät, a mennyire lebet, szärazon gelatinös papirra feszitven, 
crös nyomässal arra räsajtoljuk s teljesen kiszäritjuk. 

A gelatinös papir keszitese a következo: 100 gramm gelaunt 
500 gramm vizben elfözünk s ezzel a meg ferro oldattal erös, feher 
iröpapirt vonunk be. A gelatinös oldatot, mig dolgozunk, folyton me-
leg vizfürdöben kell tartani. A gelatint ecsettel mäzoljuk, meg pedig 
lehetöleg gyorsan a papirra, hogy megkönnyitsük a dolgot, legjobb, 
ha egyszerre sok papirt keszitünk el. Ezzel a 600 grammnyi oldattal 
40—50 iv papirt lehet gelatinnal bevonni. A termeszetesen csak egy 
oldalon bemäzolt iveket, mikent a könyvsajtöban is szokäs, kifeszitett 
madzagra akasztva megszäritjuk s gyengen megnyomtatva tesszük el, 
mert különben összegörbülnek. Legkönnyebben bänunk el a papirossal 
ha az iveknek a külso oldalät mäzoljuk be, a szäraz iveket negye-
dekre vägva legkönnyebben epsegben maradnak. 

Mikor a papirost hasznalni akarjuk, akkor a lapot a tiszta ol~ 
daläval egy tänyer viznek a szinere fektetjük; a viz ätszivodik a 
papiron s a gelatin lassankent l'elduzzad, erre itatös papirra tesszük, 
hogy a felesleges viz felszikkadjon, most a a papir kesz hasznälatra. 

A metszetek eloällitäsära kettele kesre van szüksegünk. Az egyik 
igen vekony pengejü, de nem nagyon szeles kessel a hosszmetszeteket 
csinäljuk; a mäsik rövid, kerekvegü kest az irha levälasztäsänäl 
vesszük elö. 

A metszetek keszitesehez s toväbbi kezelesehez sznkseges dol-
gokat felsorolvän, lässuk most mily mödon kell a metszeteket vägni 
s elkesziteni? A gombät legeloször felezzük, ügyelven arra, hogy a 
kes ne messe ferden a lemezeket, vagy a csöveket, hanem hogy azok-
kal pärhuzamosan haladjon. A gomba egyik feleböl most egy 0'5—1 mm. 
vekony hosszmetszetet csinälunk, melyet rögtön a mär felduzzasztott 
gelatinös papirra fektetünk, s mindjärt a kucsma alatt töböl levägjuk a 
tönköt s a kerek kessel levonjuk a kucsmäröl meg aztän a tönkröl is 
az irhät. Ezt a ket irha darabot külön-külön gelatinös papirra fektet
jük es megsajtoljuk. Ha az irhät nem lehet lehuzni, ugy a kucsma 
husät egy tompa kessel lekaparjuk, mig csak igen keves marad. az 
irhän s aztän azt a husos oldaläval a gelatinös papirra fektetjük. 
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Ezen leirt praeperäläsnäl mindig ,ply alzaton kell dolgozni, 
melyre nem tapad ra a többnyire ragadös irha, ezert ily czelra mär-
väny vagy üveg lapot kell venni s ha ezzel sem rendelkeziink, leg-
alabb olajos papiroson kell dolgozni. 

A tönkrol mar sokkal nehezebben välik le az irha, semmint a 
kucsmäröl, meg nehezebb ez a gyürüs gombaknal, mert itt arra is 
nagyon ügyelni kell, nehogy a gyürü leszakadjon s lehulljon. Meg egy 
dologra kell aztän ügyelni valamennyi gombänäl, ez az, hogy a tönk 
irhäjäböl, a mint az egeszen lehämozva s kiteritve fekszik, csak egy-
harmadresznyi (t. i. a szelessegbol merve) szalagot szabad kihasitani. 
Ezt azert kell igy kihasitani, mert ha feleznok az irhät (persze szin-
ten hosszban) ugy az meg mindig igen szeles volna s vastagabbnak 
tüntetne föl a tönköt, mint milyen az a valösagban. 

A Cantharellus-feleknel a hymeniumot is le kell välasztani ep 
ugy, mint az irhät, s az is ep ugy kezelendö, mint a többi keszitmeny. 

Ezekböl a most leirt mödon eloällitott keszitmenyekböl annyit 
rakunk a feläztatott gelatinös papirdarabra, a hänynak hely jut. — 
Jö lesz mindjärt a jelzoceduläkat (nev stb.) a gomba metszetek melle 
illeszteni. Most a gelatinös papirt egy iv jö itatös papirtya teve, ket 
itatös karton köze fogjuk. Ha sok keszitmenyt csinälunk, akkor az 
ily mödon kezelt gelatinös iveket aztän — közbe rakvän mindig 
S—10 itatös papirt meg — megsajtoljuk. Altaläban 25 kilogrammnyi 
nyomäs teljesen elegendö. Ha sajtöval nem rendelkezünk, akkor a 
kövek is ep ugy megteszik a szolgälatot. Itt a sajtoläs alatt a met
szetek a belolük ldszoritottvviz ältal a gelatinhoz ragasztatnak. Egy 
nap multän kiesereljük az itatös papirt frissel, szärazzal; ha egyes 
itatös papir darabkäk esetleg a keszitmeny szeleire tapadnak, vagy 
peldäul a gelatin helyenkent igen feläzik, azzal mitsem törödünk s 
csak 2 — 3 nap mulva, mikor mär a keszitmenyek egeszen kiszä-
radtak, tävolitjuk el az ily s mäs tisztätlansägokat is, egy melegvizbe 
märtott Szivacscsal. 

Az igy kezelt metszetek papir vekonysäguak, rendesen az alakju-
kat meg szinüket igen jöl megtartjäk. 

Most mär eles ollöval kivägjuk a metszeteket a gelatinös papir-
böl, s eros kartonra felragasztjuk termeszetes helyzetben. A tönköt a 
kucsma alä ragasztjuk, s melleje a hosszmetszetet es sporakeszitmenyt. 
Az ily keszitmenyek termeszetesen csak akkor tökeletesek, ha a prae-
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parält gomba nündenfele #fejlodesi ällapotban van kikeszitve, igy 
teszem egy Amanität häromfele mödon kell praepcrälni, u. m. a fä-

tyol (velum) felszakitasa olött, toväbbä a fätyol ättöresekor s az-
utän, az angiocarp Boletusokat peldäul a velum partiale felszakitasa 
clötti s utäni ällapotban is kell praeparälni. Nagy ugyeletet kell 
forditani az oly gombäkra, illetöleg metszeteikre, melyek szinüket el-
hagyjäk a levegön, különösen ha a szint meg akarjuk tartani p. a 
Boletus eyaneseens, vagy a B. Satanas, bäba vargänya s mäs oly 
szintbagyö gombäk metszeteit a gelatinös papirra fektetve mindjärt 
bevonjuk a rögzitö folyadekkal (melyet a sporäknak a papirra erösite-
sere hasznälunk), erre olajos papir köze i'ogjuk a gelatinös papirt s ola-
jos kartonba teve 6 öra hosszat megsajtoljuk. Ezutän a metszeteket 
kivesszük az olajos papirböl es közönseges itatös papir közt gyorsan 
megszäritjuk. 

A metszett keszitmenyeken lätni lebet a kucsma es a tönk nagy-
sägät s alakjät, a gombänak az alkatät, a tönknek a kucsmäba nö-
vesenek a mödjät, toväbbä a tönknek a szerkezetet (vajjon rostos-e, 
tömött-e, csöves, hüsos stb.), vegtere a hymenium alakjät es vastagsägät. 

Az igj elöällitott keszitmenyeket, mint a közönseges mödon 
szäritott növenyeket rakjuk el, tesszük be a gyüjtemenybe. Hogy 
biztositsuk a gyüjtemenyeket pusztitö rovarok vagy peneszek eilen, 
bckenjük a keszitmenyeket 1° 0-os kenesösublimat oldattal. Az igy 
conservält keszitmenyeken idövel feher kivirägzäs mutatkozik, de ezt 
szivacsesal könnyen letöriilhetjük. A legtöbb keszitmenyt ajänlatos a 
tartössägnak okäert igen hig collodium oldattal is bekenni. (A collo-
diumot erös alcohollal vagy aetherrel higitjuk föl.) 

A szäraz keszitmenyek elrendezesenel, papirra ragasztäsänäl igen 
nagy szercpet jätszik az ügyes esoportositäs, föleg, ha a tanulsägos 
mozzanatokra is ügyelünk. Igy peldäul igen celszerii, ha a fakergen, 
vagy hasonlö alzaton elö gombaknäl meg az alzatböl is veszünk egy 
darabot s azt a termeszetes elöforduläst utänozva helyezzük el a papiron. 

Äbväk magyaräzata. 
Tricholoma cartilagineum. Psalliota campestris. 
Irha keszitmeny es hosszmetszet. Sporakeszitmeny. 



ÄSVÄNYTANI KÖZLEMENYEK ERDELYBÖL. 

(2-ik közlcmeny.) 

Dr. Koch Antal egyet. tanärtöl. 

Folytatasul az „Orv. Term. tud. Ertesitö" 1886. cvfolyama 211. es 
k. lapjain megjelent közlemenyeimhez alljanak itton a követkozök, 
melyekaz azötatett eszleletekre es vizsgälatokra vonatkoznak. (28—39. 

szämok alatt.) 

28. Jegyzetek az 1885 iki orsz kiällitäson szemlere kitett 
erdelyi üjabb asvänyelöforduläsokröl. 

•1. Szep b r ecc i amärvany Tekeroröl. 
2. Fekete sphaler . i t kr. csoport hintett aranylevelkekkel, 

Verespatakröl. 
•. 3. Arany arsenopyriteu V e r e s p a t a k r ö l es kristalyodott 

a rany gypskristälyokon ugyanonnan. 
4. Amethys t k. b. 5 cm. hosszü, 2'5 cm, vastag kristalya 

barnapat krist. kereggel bevonva Verespatakröl. 
5. Aranygöre ly az Aranyos folyöböl Topanfa lvana l . A 

görely anyaga barnasärga vaskovag, melyet az arany finom erei ke-
resztül-kasul atszönek. 

6. Arany leve lkek sphalerit es galenit tärsasägäban Vul-
köjröl . • 

20. A legüjabb kristälyaranyeiöforduläsröl Vftrespatakon. 

1886. aug. haväban a Nagy-Kirnyik h, „Maria mennybemene-
tele (vagy felsö-verkesi)" banyajäban, az ügynevezott „Spongya" töm-
zsön elöfordult kristalyaranyböl az Erd. Muzeum 35 grammnyi 
mennyiscgüt szerzett. Ezen szabad aranykristalyok többnyire rendet-
lenül nottek egymäsra kisebb-nagyobb esoportokkä. Csupan a lapitott 
Iiatszögü täblaalakok nottek neha parhuzamosan is egymas vegtebe 

http://sphaler.it
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es fölebe, ily mödon kisebb tabla alaku csoportokat alkotva. A kris-
tälyok közt igen gyeren apr6, i'eher quarczszemek is mutatkoznak, 
vagy keves särgäs-feher kaolinos anyag tölti ki az üregeket; ältalä-
ban csaknem tiszta aranyböl ällott az egesz elöforduläs. 

A kristälyokon a következö lapok eszlelhetok: 0 ; ooO^; GOO 
es 202. Az 0. es ooO^o többnyire egyensülyban, mint uralkodö ala-
kok mutatkoznak; a ocO es 202 pedig keskeny, kopäshoz hasonlö, 
gömbölyödött eltompitäsok alakjäban. A kristälyok vagy kerekdedek 
s ekkor legfeljebb 2 mm. ätmeröt ernek el, vagy egy pär 0 lap sze-
rint többe-kevesbe lapitottak, a mely esetben a hatszögii täblaalakok 
neha 4—5 mm. ätmeröt is elernek. Itt-ott ränött ikrek is eszlelhe
tok 0 szerint. A lapok különben egyenetlenek, kirägottak vagy hul-
lämzatosan rovatosak, mely okböl a kristälyok merhetok nem voltak. 

Alärendelten finom mohaszerü utänzö alakokban is mutatkoz
nak, kisebb reszletekben a kristälycsoportokra tapadva. 

Ugyanezen elöforduläsböl a mult ev vege feie meg egy peldänyt 
väsäroltunk, melyen az aranykristälyok az anyaköbe növe läthatök. 
Peldänyunk anyaközete teljesen elkaolinosodott feher quarcztrachyt, 
mely utölagosan kivält szürke vaskos quarezczal ät van hatva es aprö 
pyrit-kristälykäk halmazäval erenkent sürün behintve. Ezen anya-
közet üregeit gyengen vörhenyes feher nagyszemcses meszpät tölti 
ki, pyrit-kristälykäkkal behintett szürke vaskos quarcz tärsasägäban, 
mely kisebb-nagyobb szabälytalan feszkeket es ereket alkot benne. A 
kristälyarany csupän a meszpätba van belenöve es csoportosan össze-
nött kristalyokböl all, melyeken ugyanazon lapok uralkodnak, mint 
a fenn leirt szabad kristälyokon, s mely kristälyok legnagyobb pel-
dänyai 4 mm. ätmerövel birnak. 

Ebergenyi Mözes ür szives közleseböl tudom, hogy ugyanezen 
elöforduläsnak 3 legszebb peldänyät Semsey Andor ür a nemz. Mu-
zeum szämära szereztette be. 

Az ügynevezett „spongya-tömzs" az Ebergenyi Mözes ür ältal 
beküldött telerdarabböl itelve az ismeretes Kirnyik-kozet (quarcz
trachyt nagy quarcz dipyramisokkal) üregeben van, mely üregnek 
falait szürkes-feher es viztiszta quarcznak (hegyijegecz) összevissza 
nott likacsos-üregcs csoportja boritja, reszben särgäs-feher barnapät-
kereggel bevonva es összeragasztva. Ezen quarczkristälycsoport lika-
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csos-üreges volta spongyähoz hasonlövä teszi a tömzs äsvänytöltele-
ket, s innen kapta a nevet is. 

30 Arany Cseberöl. 
Läszlö Jozsef bänyaigazgato ür szivcssegeböl az Erd. Muz. egy 

csebei aranystufa birtokäba jutott, melyet nem reg kaptak az ottani 
bänyäböl. 

A telerközet erösen elmällott, vasrozsda ältal särgära festett 
andesit, melyben a sürii feher földes földpäton kivül semmi kivälas 
nem eszlelhetö, s melynek repedeslapjai a sürün kivälott vasoxyd-
hydrättöl egeszen barnäk vagy lagy, wadnemü anyagtol feketek 
is. Keskeny üregeknek vagy vekony ernek lapjain läthatö a 
szep sötetsärga arany, igen aprö, 7a m m- *̂ s m<^8' apröbb le-
gömbölyödött kristälykäk vagy szemesek kepeben elhintve. A 
legkevesbbe kopott kristälykäkon a GOO^O; 0 alak meg kiveheto. 
A kiserö äsvänyok: quarcz es adulär. Az elsö az ernek falät vekony 
keregkent boritja es a vasrozsdätöl epen olyan särga es barnafoltos, 
mint a kozet is. Ezen quarczkeregre raködott a termes arany kise-
reteben a feher adular , melynek rendes kifejlodesü kristälykäi (GOP; 
PJO; oP lapokkal, P&o es oP egyensülyban kifejlodve) 1—2 mm. 
nagysägot elernek es helyenkent meglehetos sürün vannak felnove a 
quarczkergen. A kristälykäk pärhuzamos összenövese következteben 
nagyobb csoportok is keletkeznek. 

Ezen aranyeloforduläs meroben különbözo a regibbtöl, melyet 
Aekner (Mineral, p. 257) leir. Szerinte a Magurahegyen brecciäban 
fordult elö a termes arany, mely azonban porphyr- (illetöleg andesit) 
zärvänyokat is tartalmaz. Az adular tärsuläsa tekinteteben hasonlit 
ezen elöforduläs a Verespatakon a Gauri-hegy bänyäiböl kikerülo, 
jöl ismert adulär-elöforduläshoz; csakhogy itt a telerközet quarcz-
trachyt, mig a csebei közet quarczmentes, hihetöleg andesit. 

31. Laumontit a kis-sebesi däcitban. 
1886. evi oktöb. 16-än a tervezett nagyszerü sziklarobbantäs 

megszcmlelese vegett meglätogatvän a kis-sebesi däcit-kobänyät, ez 
alkalommal a mär ismertetett äsvänyokon kivül (desmit, calcit) a 
mällott däcit repedeseiben sikerült egy mäsodik zeolithot is felfedez-
nem, mely mint legifjabb köpzodes 1 mm. kereg gyanänt boritja az 
elöbbi kettot. Ezen zeolith feher szfnü ätlätszatlan, legfeljebb kisse 
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ättetszö 6s kurta rudas, selymes gyöngyfenyü kristälyhalmazokat ke-
pez; a legfeljebb 1 mm. ätmeröjü rudacskäk 2 kitünö hasadäs iränyt 
mutatnak azok hosszäban, melyek läthatölag közel derekszöget ke-
peznek; a has. lapok kisse rostozottak, az asväny pedig egesz por-
hanyö leven, möresre alkalmas has. darabkät nem sikeriilt kifejtenem. 
F. e. duzzadva könnyen olvad habos zomänczczä, hosszabb hevites 
utan pedig keves hölyagos üveggyöngygye. Az asväny, mint emlitve 
volt, igen porhanyö es lägy, helyenkent az ujjak közt is szötdörzsöl-
hetö. Megnedvesitös utan kisse ättetszöbbö välik. .Ezen tulajdonsägok 
alapjän — ügy hiszem — nem tevedek, ha laumontitnek tartom 
ezen üjabb elöforduläsü zeolithet. 

A härom äsvänyfaj kikepzödesi körülmenyei es sora a követke-
zok. Mind a härom egyiitt a kisse mällott granitoporphyros däeitban, 
melyet t. i. a köbänyäban kövezetkoczkäknak fejtenek, 2 — 3 mm. 
vastag ereket kitölt. Legalant läthatö a husv„örös desmi t kristäly-
käknak 1 mm. retege, melyeken a legközönsegesebb összalaklat, valö-
jäban egyhajläsu ikrek (GOPOD, G<DPOO; P — lätszölag rhombos) 
jöl feltünik, holt. i. a mäsik köt asväny nem födi öket. A mäsodik 
vökony reteget kepezi szürkes-feher ättetszö calcit nagy krist. lemez 
bevonat gyanänt, melynek legvekonyabb helyein a desmit kristälykäk 
hegyei kitttik magokat. Mäs helyeken a caleit-reteg hiänyzik s azoimal 
a feher laumontit 1 mm. retege borul a desmit kristälycsoportra; de 
lätni oly pontokat is, hol a laumontit es desmit rötegei közö igen vö
kony calcit-rötegcse beleszorul s igy a köpzödes sorät ketscgtelenül 
elärulja. 

32. Laumontit Toroczköröl. 
A mült szünidöben tanitvänyom, Nemes Fei. D. tiszt ür, a to-

roczköi Fejerpatak völgyenek augitporphyritjöben is fölfedezte ezt az 
äsvänyt, mely — ügy lätszik — a heulandit utän a leggyakoribb 
zeolithja Erdölynek. A gyüjtemenyünk szämara ätadott kis darabon a 
särgäs-fehör, könnyen porladozö asväny a teljesen elmällott augitpor-
phyrit üregeit es repedeseit tölti ki tisztän egymagäban, tehät nem 
ügy, mint az Aranyos völgyebeh Sinfalva közelöben elöfordulö laum., 
mely quarcz es calcit tärsasägäban talälhatö. A porhanyö fmom szcm-
cses laum. tömegben egyes kisebb-nagyobb üregek , vannak, melynek 
falait annak särgäs-fehör, gyöngyfenyü, 1/2—1 mm. kristälykäi be-
vonjäk. A kristälyalak a szokott egyszcrü hasäb, mely a GOP es 
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—JPco összealakuläsäböl all. Ez a laumontitnak egy harmadik älta-
lara constatält elöforduläsa Erdelyben. 

33. Erddlyi tömör quarczvältozatok csiszolva. 

Mült evben Erdely különbözö helyeiröl szärmazö 85 darab tÖ-
mör quarczfajtät csiszoltatvän az Erd. Muzeum szämära, ez ältal 
ezen vältozatok szepsegenek es fgy ipari ertekenek megitelesere üj 
alkalmam volt. Ebbeli eszleleteimnek összefoglalt eredmenyet a kö-
vetkezökben adom. 

I. Toroczkö videke. Itten különösen a Fejerpatak, alären-
delten az Edesköröl lejövö patak es a thor-szt-györgyi Värpatak gö-
relyei szolgältattäk a quarczfajtäkat, melyek eredetileg az augitpor-
phyritben ereket es geodäkat kepeztek volt, s annak elmälläsa utän 
hurczoltattak le a patakok görelyei köze. Az eszlelt quarczvältozatok 
a következok: a) Rözsaquarcz aprö szemcses ällapotban es rit-
kän aprö kristälyokbän is, meglehetosen gyakori, valamivel sötetebb, 
mint a zwieseli es kisse ibolyäsba hajlö. b) Tejquarcz , tiszta fe
her, vagy kisse kekesbe hajlö, tehät chalcedonba ätmenö, apröszemcses 
vagy tömör szövetu, szinten eleg gyakori. c) Egy neme a prasem-
nek, t. i. tömör quarcz, mely az augitporphyrit elmälläsäböl kelet-
kezö delessit es seladonit ältal vilägosabb, neha habos zöld szinüre 
van festve. d) Szarukö, sötet füstszürketol a szürkes-feher chalce-
donig, fokozatos ätmenetekben eleg gyakori, ritkäbban barnäszöld 
szinü is talälhatö. e) J a s p i s okkersärga verpiros erekkel, es sötet 
hagymazöld az elmällott augitporphyrit elkoväsodäsäböl. f) Chal-
c e d o n csak kekes-feher szinben fordul elö s ätmegy lassan a szaru-
köbe. g) Vilägosabb vagy sötet verpiros, feiig ätlätszö, ättetszö ear-
neol igen gyakran fordul elö kisebb mennyisegben elszörva. h) 
P lasma is van, vagyis sötet hagymazöld chalcedon-vältozat, de rit
käbban. i) Hel io t rop , sötetzöld Jaspis alapon verpiros karneol 
pettyek es foltok läthatök; mint az elmällott augitporphyrit elkovä-
sodäsänak az eredmenye egesz ökölnyi darabokig eleg gyakori, habär 
nem is tökeletes mindig. 

A mi most ezen quarczvältozatok kevereket, az a c h a t o k a t 
illeti, ezeknek összeteteleben fökepen a karneol, chalcedon, rözsa
quarcz, tejquarcz es szarukö szerepelnek, meg pedig a legrendetle-
nebb foltokban össze-vissza növe, mi ältal felho- es b r e c i a a c h a t 

Orv.-tonn.-md ßrt. 11 1 3 



186 — 

jo letre; jöval ritkäbbak a sza lagacha tok , melyekben a tej-, 
rözsaquarez es karneol retegesen boritjäk egymäst, habär nem oly 
finom retegcsekben, mint az az achat-geodäkon (manduläkon) ismeretes. 

IL Tekerö videke. (Hunyad m.) Ez Toroczkö mellett mä-
sodik leggyakoribb elöforduläsi helye a tömör quarez minden välto-
zatainak, melyek dr. Primics Gy. szerint*) uralkodöan a quarczpor-
phyr es csak igen alärendelten a melaphyr es breeciäinak repedeseit 
is kitöltik. Az elöforduläs körülmenyeire vonatkozölag Primics emli-
tett ertekezesere utalvän, csak a mult evben csiszolt kivälöbb peldä-
nyokat akarom itt röviden ismertetni. a) Sza lagacha tok , melyek 
a quarczporphyr repedeseit kitöltik, s uralkodo kekes chalcedon, kü-
lönbözö hüs- es verpiros karneol, meg feher tejquarcz igen finom 
retegcseiböl vannak valöban diszesen összeteve. Kivälöan szep egy 
peldäny, melyen sötet rözsapiros karneol, feher tejquarcz s igen alä
rendelten kekes chalcedon-retegcsek vältakoznak. Szepek azon peldä-
nyok is, melyeken a verpiros karneol az uralkodo s ez tiszta feher 
tejquarczczal van beszegve. b) Fo l tos es felhös acha tok nagyon 
gyakoriak s olykor igen szepek. Különösen szep egy peldäny, mely 
vilagos okkersärga jaspis, sötet es vilagos carminpiros carneol es 
feher tejquarcz apropettyes kevereke. Egy mäsik peldäny testszinü 
es igen vilagos rözsäs habos es foltos quarczalapon verpiros karneol-
foltokon kivül sötetszürke moharajzokat es vasrozsda ältal festett 
czitromsärga chalcedon-erecskeket mutat. c) Mohaachat , ebbol 
csupän egy kis peldänyunk van, mely igazän remeknek mondhato. 
Indigö-kekes felhös foltokkal ellätott kekes-feher chalcedon-alapon 
fekete dendritek vannak szabälytalanul elhintve. d) Vältozatosak es 
szepek a j a s p a c h a t o k is. Egy peldänyon vilagos okkersärga, na-
rancsvörös, sötet ibolyäs vörös, szürkes es barnäszöld jaspis habos-
foltos kevereket kepez. Egy mäsikon vilagos es sötet okkersärga 
jaspisnak foltos-pettyes alapjäban verpiros carneolböl es keves tej-
quarezböl ällö keverek erezetesen van kivälva. e) Igen szep meg egy 
szalagos k a r n e o l a c h a t darab is, melyen a verpiros uralkodo kar
neol vilägosabb huspiros es rözsaszfnü finom retegcsekkel vältakozik. 

Az egyszinü quarczfajtäk közül kiemelhetem a sötet hagyma-
zöld plasmät, sÄtetzöld es verpiros j äsp i s t , okkersärga es kiilön-

*) Vaskos quarczfelek elöforduläsa Tekoroa. Földtani Közlöny. 1886̂  308. 1. 



__ 187 — 

bözö veres j ä spopä l t , vegre fekete faopäl t feher opälerekkel ät-
szöve, mint a melyekröl koräbbi közlemenyekben alig van, vagy epen 
nincs, emlites teve. 

III. A z e r d e 1 y i E r c z h e g y s e g n e k meg a következo helyei-
rol csiszoltattak quarczpeldänyok: 

a) Boicza, a Szl'regyel hegyröl vörös Jaspis tejquarcz ere-
zettel, toväbbä szabälytalan sza lagacha t , karneol, chalcedon, rözsa-
quarcz es tejquarczböl. 

b) P o r k u r ä r ö l mandolaköszerü achat, t. i. sötet mäjbarna 
jaspis-alapon kisebb-nagyobb chalcedon- es karneol-manduläk — vagy 
szabälytalan erek is — kivälva; toväbbä b r e c c i a a c h ä t sötetbarna 
es okkersärga jäspis-töredekek testszinü, verpiros karneol-erektöl 
összetartva. 

c) A brädi völgyböl (Valye Bräd) különbözo szmü jäspopälok, 
neha habosan vagy felhosen tarkäk is. 

d) Sz tan izsä rö l okker- es zöldessärga habos szarukoalapon 
fekete dendrites i'oltok gyeren elhintve. 

IV. Erdelynek egyeb helyeirol is egyes feltünöbb quarczfajtäkat 
csiszoltattam, u. m.: 

a) Oläh-Räkosröl (A.-Fejer m.) brecciaachatot uralkodö kar-
neolböl, egeszen azonos a toroczköi eloforduläsokhoz. 

b) Nyi rmezörö l (A.-Fejer m.) okkersärga, sötetpiros es 
sötetzöld jäspiserek az augitporphyrit repedeseiben. 

. c) Koppänd rö l (Torda mellett) a melaphyrtuffa hezagait es 
repedeseit kitölto vörösbarna jäsp is , es kekes-feher chalcedon. 

d) Kis-Kapusröl (Kolos m.) az augitandesit repedeseit ki
tölto sza lagacha t , különbözo särgäs szinü szarukö, feheres chal
cedon es viztiszta quarcz retekböl. 

e) Ko losvä r rö l a diluviälis kavicsok köztil különbözo särga 
es vöröses szinärnyalatu habos-foltos, breccianemü quarczit. 

f) Szu rdukrö l (Torda-Aranyos m.) rözsaszintol egesz verpi-
rosig ätmenö közepszemcses quarcz, az itteni agyagcsillämpaläböl. 

g) A Sz t r imba nevü h e g y n y e r e g r ö l (Rodna-Szt-György 
es Besztercze közt) tiszta fekete szarukö. 

h) Kö te l e smezörö l (Szolnok-Doboka m.) a reg ismert smal-
tekek chalcedonnak több vaskos peldänya, melyeken különbözo, feher-
sötetkek szinärnyalatu, alarendelteii meg särgäs retek vältakozasa 

13* 
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ältal szep c h a l c e d o n a c h a t jo letre. Egy peldänyon a chaleedon-
retek közt viztiszta szemcses quarczreteg is fekszik. 

i) G yergy ö-S zt-Miklösröl (Domuk h.) egy igen szep breccia-
achät került gjüjtemenyünkbe különbözö barnäs szinü szarukö-töre-
dekekböl, melyeket karneol es chalcedonretek forrasztanak össze. 

k) Vegre a Gyergyöböl (de nem tudni, melyik helyeröl) vi-
lägos särgässzürke, tömör porczellanjaspis is van gyüjtemenyünkben, 
melynek szärmazasi raödja azonban nem ismeretes. 

34.Üjabb adatok a korondfürdöi forräskövekelöforduläsähoz. 

A mult nyäron tanitvänyom Nemes Felix tiszt. ur kisereteben, 
es az Erd. Muz. Egylet megbizäsäban, a többi között meglätogattuk 
Korond fürdot is azon czelböl, hogy az itteni sösforräsok tiledeket 
tanulmänyozzuk es az erd. muzeum szämära minel szebb peldänyo-
kat gyüjtsünk. Ezen forrasköveket es elÖforduläsi viszonyait behatöb-
ban eloször 1878-ban ismertettem ;*) mostani feladatom tehät csak 
ezen regibb ismertetesemnek ujabb eszleletekkel valö kibovitese es 
pötläsa lehet. 

Eloször a Söspatakon haladtunk fölfele az abban letezo sös-
forräsig, mely jelenleg a patak balpartjan buzog ele es a patak vize 
ältal alämosott es bedült regibb forräsko-tömzsökön es törmeleken 
folyik le, azokat üjabb forräsiiledekkel bekergezve. Itten foleg feher, 
borsärga, vagy kiilönfele barnässärga, linoman hullämos-reteges for-
räskö-vältozatokat gyüjtenk. 

Innen ätmentünk a „Kerek sejk" nevü forräsko-küphoz, mely
nek tetejen a „Bugyogö" nevü forräscsoport fakad es jelenkori üle-
dekeivel a regibb forräsüledeket folyton vastagbodo kereggel bevon-
jäk; mig eszakkeleti aljän a sös-szejke nevü forräsböl egy kis tükör-
fürdo van berendezve. A legregibb üledek, mely a küpnak delnyugoti 
lejtöjen jö vastag retegpadokban föl van tärva, feltüno szep, halväny 
savözöldes, selymes ienyü finomrostos-reteges forräskoböl all, melybol 
akar 50 cm. vastag tabläkat is ki lehet fejteni. Vekony lemezekke 
vägva es csiszolva ättetszö, igen halväny särgäszöldes (savö)-szinü, 
nagyon tetszetös diszkövet szolgältat, mely különösen sötet alapon 

*) A korondi filrdö sösforräsainak üledeke. ifertesito a kolozsväri orvos-
(ermfeeltud. tärsulat 1S78. oktöb. 25-iki szaküleseröl. 
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vagy keretben gyönyörüen mutat. Igazän öhajtandö, hogy minelelobb 
talälkozzek ügyes vällalkozö, ki ezen hazai diszkövünket itthon kel-
löen feldolgozva ertekesiteni tudja; mert meg vagyok gyozodve, hogy 
az abböl faragott es csiszolt apröbb di'sztärgyakat mint fürdo-emleket 
nagyon venne az erdelyi fürdöket lätogatö közönseg. 

Ezen legregibb es uralkodö forräskovältozatra egy valamivel 
iijabb es jöval vekonyabb kereg borül, mely szmekben es finom re-
tegcseinek hullämzäsäban is a legvältozatosabb kepü köveket szol-
gältatja. A feketetöl kezdve a szürke szi'nek minden ärnyalatän ke-
resztül a szürkes vagy särgäs feherig, keverve a sötet olajzöldtöl a 
zöldes särgäig terjedö szämtalan zöld szinärnyalatokkal. Ez a nagy 
szinvältozatossäg es az ältalok elesen kivälö ezernyi finom retegesek 
bämulatos hullämzata megadja ezen forräsköveknek azt a kellemet, 
melynel fogva a szalagachätok olyan kedveltek es becsesek. 

Kiemeltem mär 10 ev elött, hogy ezen regibb forräskövek hö-
jas retegei a küp eszaki feieben a patak alämosäsa következteben 
mär reges-regen ledoltek es csaknem felällitväk, mig a deli feien 
a küp lejtöjevel azonos hajläst mutatnak. Ezen ketteszakadäs vona-
län emelkednek fei a Bugyogö forräsai a küp tetejeig, honnan min
den iränyban lefolyvän, a regibb üledeket lassankent a jelenkori üle-
deknek vekony kergevel beburkoljäk. 

Innen Söfalvänak ätmentünk azon dombhoz, melyen a söorhäz 
all. Ezen hosszas küp is egeszen regibb es üjabb forräsköbol van 
felepitve. A regibb forräskö retegei itt is eszak feie, a merre a pa
tak vize alämosta a dombot, leszakadozvän, meredeken dolnek. Ezek-
nek retegfejei közül, mindjärt az ö'rhäz alatt, kibugygyan egy gazdag 
forräs, mely az eszaknak fordult meredek lejtön leesve, itten redos, 
függönyszerü, gyönyörüen kekeszöld, alant csepköves-rojtos üledekkcl 
vonta be a kiällö regibb forräskö-reteglapokat. Ezen üjabb keltü ke-
rcgnek vastagsäga legalül, hol kezipeldänyokat törhettem, 5—6 
cmnyi, es ugj lätszik, hogy meglehetös gyorsan növekedik vastag-
sägban es kiterjedesben is. A rojtalakü csepegökövek felülete finom-
szemcses, aprö kristälylapoktöl csillämlö. Kezinagyitöval jöl läthatö, 
hogy meszpätnak aprö rhomboederjei vannak sürün egymäs melle es 
föle raködva. A haräntmetszeteken az uralkodö kekeszöld, hejasan 
rostos forräskö vekony tejfeher meszretegcsek altal van igen elesen 
meg-megszakitva, s miutän a finom hejak, vagyis a növekedesi re-
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tegcsek hullämosan hajtogatvak, a kep, mely a haräntcsiszolatokon 
elöäll, ez altal meg nyer szepsegben, 

Ezcn dombftak aljän, de mär a patak ärkän tül, van az utolsö 
es a legbövebb sösforräs, melyböl forräskö leülepszik. A vekonyhejas 
iiledek lapos küpalakuan raködik le a forräs köriil, mely annak kö-
zeppontjät kepezi. A bö forräs medenczejeben a felszällö vi'z mozgäsa 
lebegesben tartvän aprö kötörmeleket es szerves testreszeket, ezek 
köre gömbhejasan leülepedik az aragonit-anyag es ily modon az ügy-
nevezett köborsok jönnek letre, melyek sfirün födik a vizmedeneze 
feneket s lassankent borsököve is összeforradnak. 

Mindeme belyek böven szolgältatjäk a forraskövek legszebb 
vältozatait, melyekböl gazdag gyüjtemenyt ällitottutik össze az erdelyi 
muzeum szämära. 

.$5. Jegyzetek a nagy-szebeni term. tud. tars. gyüjtemenye-
ben ^szlelt nehany erdelyi asvanyelöfordulasrol. 

1880-ban alkalmam volt behatöbban ätneznem a nevezett sze-
beni gyüjtemenyt es nemely elöforduläsokra nczve jegyzeteket is csi-
nältam magamnak, a melyek azonban elhänyodtak. Csak nem reg 
kerültek ismet kezeim köze s miutän most lätom, hogy köztük nem 
egy meg nem volt közölve sehol sein, ez alkalommal teszemköze öket. 

1. Calc i t 2—3 cm. ätmeröjü feheres ättetszö remek kristä-
lyoknak csoportjai, ß, --- lj.2R, ß3 lapokkal. Termöhelyökül Zalatna 
van megnevezve es Töth M. is igy vette munkäja 110. lapjän; most 
azonban hatärozottan ällithatom, hogy Vulkoj a termöhelye. 

2. Quarcz. Szep nagy hegyijegecz kr. csoportja, kisse füst-
szürkebe hajlö szinnel Curaszada-röl. 

3. Hämat i t , tömör vörösvasercz a Pojäna-rotunda-röl 
R o d n ä n ä 1. 

4. An t imon i t (ünomszemü) tärsasagäban c h a l k o p y r i t is 
hintve a tejfeher telerquarczban Kisbänyärö l . 

5. Finomszemü ga len i t , vaskosan feher meszköben Toroez
kör ol. 

G. Azur i t . A Töth M. ältal is felemlitett (97. 1.) k i sbänya i 
elöforduläs vaskos rezfaköerczczel vilägos szürke meszköre nött gömb-
sugaras csinos kristälyhalmazböl' all. 
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7. Laumon t i t meszpättal mällott zöldköandesiten N a.gyäg-
r 61, tökeletesen hasonlit a selmeczi elöforduläshoz. 

8. V a s e s i l l ä m barnavaserezen Boskänyrö l . 
9. Gyps-kristälyok agyagcsillämpalän Roskänyrö l . 
10. Ga len i t es s p h a l e r i t hintve es erekben ugyaninnen. 
11. Azur i t , m a l a c h i t es c u p r i t vaskos tömege Kis-Mun-

cselröl (Hunyad m.) 
12. Calcit , igen csinos J?-ek csoportja a paläs märga üregei-

ben Zajzonröl . Innen esaknem viztiszta has. rhomboedereket is 
emlit Bielz E. A. 

13. Gyps aprö, eleselü kristälyai paläs agyagban Szäszesorröl. 

36. Uj ada!6kok a nmlt evben Koppand mellett felfedezett 
eölestin- es barytelöforduläshoz 

1886. evi äsvänytani közlemenyeim 12-ikeben (az Ertesito 217. 
lapjän) ezen üj äsväny eloforduläsi helyere es köriilmenyeire nezve 
meg nem voltam tisztäban, csak a miilt nyäron sikerült ezen äsvä-
nyoknak eredeti termohelyet fölfedeznem es behatöan megvizsgälnom. 
Erre vonatkozo reszletes jelentesemet a m. tud. Akademia ele ter-
jesztem ;*) legyen szabad azonban e helyen is kivonatosan közölnöm 
ennek tartalmät, annäl is inkäbb, mivel ezen cölestin-telep az 
iden bänyamunkälatok ältal föltäratvän, az eloforduläs viszonyait 
behatöbban eszlelnem engede, mint azt a mult evben tehetem. 
Az eloforduläs helye K o p p a n d k ö z s e g hatäräban, a Do-
bogö nevü hegyoldalon, az orszägüttöl alig 100 meternyire, 
egy szikläs gerincz oldaläban van. Ezen sziklagerinez legfelsö rete-
gei lajtabreeciäböl ällanak, ezek alatt barnässärga tömör btidösmesz 
(bitumenes mesz) retegpadjai következnek, melyek a mär taval emli-
tett gypstelepen kb. 4—5 m. vastagsägban terülnek el, mig lejebb 
mär a mezösegi tälyag következik. Az összes retegek az ide közel-
esö juramesz hätän terülnek el es 4° alatt közel E. feie dülnek. 

A mi äsvänyaink nem a gypstelepben, mint taval gyanitäm, 
banem a büdösmeszben vannak kivälva es pedig annak aljän a re-
tegzettseg iränyäban elfutö 2 külön övben. A felsö 0-33 m. vastag 
öv üregeit a baryt , a k. b. 1 meterrel melyebben fekvö also, k. b. 
0'35—0'50 m. vastag öv üregeit pedig a cö les t in tölti ki, mig 

*) Math, es Terra, tud Ertesito. 1887. nov.-decz. VI. 2 - 3 . f. 78. 1. 
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ezen övek felett csupän borsärgäs meszpä t es Si02 kiväläs 
talälhatö a meszkö üregeiben. A baryt es a cölestin övei aprö 
odvak ältal jöl föl vannak tärva, mely odvak mestersegesek, mivel 
evek elött az orszägüt kavicsoläsära itt vajtäk a hasadekos közetet 
erdekes äsvänyaival együtt. 

A cö les t in uralkodöan feher rudas-rostos tömegekben, alä-
rendeltekben kekes-feher vagy viztiszta kristälyok csoportjäban for-
dul elo. A kristälyokon a következö lapokat eszlelem: oP(c), ooPoo(a), 
72Poo (d), l/tPao (1), P<yr> (o), ODP (m), es 3?3 (0), (?), melyek 
következö összalaklatokba kerülnek együve: 

1) o, d; 2) o, m, d, c; 3) o, m; d, c, a; 4) o, m, d, e, 0 (?); 
5) o, m, d, 1. c. 

A feher rudas-rostos vältozat töm. 3"89, a kekes-feher kristä-
lyoke 3'93, a viztiszta kristälyoke 3-94. 

A cölestin vegyi összetetele öcsem vegyetemzese szerint: 
Talält: szämolt: 

SrO . . . . . 56-368 . . . . . . 56-365 
S0S 43-633 . , . , . . 43-635 

niocr-ooi^ ioo-oo 
A cölestin-telep — ügy lätszik — lefutäsäban vältozö vastag-

sägü, mert mig a fenemlitett fooduban 0-35—0-50 m. vastag, addig 
eszaknak menve a kisebb oduban mär csak 10 cmnyi; erre tehät 
kiekülö felben van. Delnek azonban hatärozottan jö messze elterjed-
het, mert a gerincznek deli vegen, valamint annak nyugotra fordult 
lejtöjen is, a cölestin kisebb-nagyobb darabjai az itten kibüvö gyps-
telep felett mindenütt hevernek a felületen. Az idei banyamivelet 
ältal törtent feltäräs azt is megmutatta, hogy a cölestin-telep csak-
nem közvetlenül a gyps-telep hätän fekszik es hogy alärendelten a 
cölestin-kristälycsoportok közti üregekben särgäs-ätlätszö gypskris-
tälylemezek is kivältak, valoszinüleg mint a gypstelepböl felhatolö 
oldatoknak a leülepedesei. 

A ba ry t vaskos feher tömör alakban vagy szürkes es särgäs-
feher kristälyokban fordul elö, melyeken a következö lapokat talältam: 

<x>P<x> (a), QOPGC (b), 2Ä» (d), 4Pcr (1), P<x> (m), <x>P (M), 
P1/^ (f)• A kristälyok tömöttseget 2-46-nak hatäroztam meg. 

Öcsem vegyielemzese szerint összetetelük: 
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Bau 
S03 

Talält: 
65-466 . . . 
34-396 . . . 
99'862 

szämolt: 
. . . 65-669 
. . . 34-331 

100-000 
A borsärgäs meszpä t kristälyokon uralkodö l^Ä-en a —2ß 

eszlelhetö, de a lapok erdesek, kevesbe fenylök. 
A Si02 k i v ä l ä s a büdösmesznek a felületen kiällö legfelsö 

padjäban mutatkozik, a hol az üregek falait hamvaskek, szederjes 
chaleedon, vagy viztiszta quarcz-kristälykäk is bekergezik, vagy 
a Si02 feszkenkent magät a meszkövet is annyira äthatja, hogy az 
kalapäescsal szikräzik, es csak nehezen törhetö szellyel. 

Miutän a büdösmesznek egesz tömege ät van hatva keves Sr. 
es ßa-sulphättöl, nem valoszinü, hogy ezen ifju tertiaer meszko a 
cölestin es baryt eredeti termöhelye; valöszinübb, hogy a Sr- es3" 
Pa-vegyek a neogen-retegek alapjät kepezö jurameszköbol vagy talän 
a fekü gypstelepböl lügoztattak ki es välasztattak le sulphätok alak-
jäba a neogen meszko repedeseiben es üregeiben. 

Z imänyi Käro ly ugyanezen lelöhely baryt- es cölestin-kris-
talyainak tanulmänyozäsa utän következö eredmenyekre jutott:*) 

1. A b a r y t-kristälyokon ältala eszlelt alakok Miller betüjel-
zese es felällitäsa szerint a következök: 

c = (001) — oP d =- (102) = V2POD 

b = (010) ~ <x>Rx> u = (101) — JPoo 
a = (100) = ocTcr, z = (111) = P 

m = (110) = ooP y = (122! = P2 
0 = (011) = Poo u = (124) == 73

p2 
1 = (104) = «/4Ä* l = (142) = 2P4 

A kristälyok a basis (c=001) uralkodäsa ältal vastag vagy 
vekony täbläsak s a rövid ätlö iränyäban többnyire kissö megnyültak. 

2. A cö les t in 0 (011) döma szerint oszlopos kristälyain Mil
ler felällitäsa szerint következö alakokat eszlelte szerzö: 

c = (001) = oP 1 = (104) == 74P<*> 
o = (011) = PÖO^ m == (110) = ooP 
d = (102) == V2Poo d = (124) = V2P2 

*) A Dobogö-hegyi baryt ^s cölestin kristälytani viszonyai. Math, es Term. 
tud. Ertesitö. IV. k, 1887. 2—3. füz. 84. 1 
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Az eszlelt eombinatiök: 1) o, d, m, c; 2) o, d, m. ö; e; 3) 
o, d. 1, m, 6, c. 

A corrodält kekes kristälyokon az 110:110 elt egy makroprisma 
lapjai mödositjäk; de egyenetlensegük es csekely fenyük miatt haj-
lasuk esak közelitoleg volt merheto. Tompa szöge = 26°31'-nek 
talältatott, melynek (10-3'0) = c»JP'V,0 alak felelne meg. 

37. Tellurit Facebaj&röl. 
Dr. Krenne r J. S.-töl (Term.-rajzi Füzetek X. 81. 1. 1886.) 

A tellurra raködott pyr i t ek . 202 (211) vagy 202 (211); 
0 (111); ooÖco (100). Szerzö meg 72072 (522) es 303 (311) is 
emliti; ktilönben az aprö fae.ebäjai pyritek alakuläsa a közönseges, 
t i. (ao02) (201); 202 (211). 

A t e l l u r i t mär regebben ismeretes, mint igen aprö viztiszta 
vagy särgäs krist. egyenkent vagy gömbszerü csoportokban. Egy ev 
öta üjra akadtak t. kristalyokra. Ezek mezsargäk es 3 mm. nagyok 
is; de Kr. szerint pontosabb kristälytani meghatärozäsra nem valök. 
A regebben talalt. legfeljebb 1 mm. aprö, gyemäntfenyü kristalykäk 
alakuläsa azonban olykor kifogästalan, s ezeket vizsgälta meg. 

A krist. rhombosak. A kikepzödes a desminhez hasonlö. Leg-
nagyobb a b . = <x>Pcr> (010) lap, mely szerint a kristälyok täblä-
sak, a függelyes tengely szerint kisse megnyüjtva; ez a lap sokszor 
hosszäban fmoman rostos is. A toväbbi alakok: r = <x>Pc2 (120); 
s = ooF4 (140); neha meg az m = ooF (110); a tetön a p == P 
(111) talälhatö. Szögmereseinek eredmenye: 

eszl. szäm. 
p: p' == 36°12 * 
p : p« = 8 5 "4 * 
r : r' = 86°6 85°10' 
s: r == 19°1 18"52' 

m : m' = 49° 30 eca 49°22' 
A tengelyek aränya = a: b: c: = 0'45957: 1: 0'46495. 

A krist. könnyen hajlithatök es kitünoen liasadnak a c*Poo szerint. 
Az optikai tengelyek sikja a &OPGO; az a közepvonal, mely a 

nagy ätlöval egybeesik, negativ, es ennel az optikai tengelyek szöge 
140°8' (Na feny 20"C), a monobromnaphtalinban (az utöbbinäl n = 
T6567 20° Q, Na feny). 

Földt Közl. 1886. 248. I. 
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38. Hunyadmegyei vaserczek vegyi összetetele 
(K e r p e 1 y Antal: Magyarorszäg vasipära az orsz. kiällitäs ideje-

ben. Budapest, 1885. 8°. 23. old.) 
Hunyadmegyeben van hazänknak ügy terjedelemre mint minö-

segre legnevezetesebb vasko elöforduläsa. Vajda-Hunyad felett Telek 
közseg hatäräban veszi kezdetet a telepek hatalmas csoportja es ke-
letröl nyugat feie Ploczko, Gyalär, Alun, Vadudobri es Krivänan ät 
halad 45 kilometer kiterjedesben s kisebb-nagyobb megszakitäsokkal, 
vältozö vastagsäggal es rainoseggel egesz a Ruszka havasig. A vasko 
majd lägy, majd tömött, helyenkent veresvasköve ätvältozott barna-
vaskö. A gyaläii vashegy bänyäiböl 1'5 milliö met.-mäzsa vasko ak-
näzhatö ki 100 even keresztül; e vaskonek jö minöseget a követ-
kezö cliemiai elemzesek bizonyitjäk: 

Vasoxyd . . . 
Manganoxyd . . 
Kovasav . . . 
Mesz . . . . 
Magnesia . . . 
Rezoxyd . . . 
Phosphorsav . . . 
Kensav . . . 
Viz es s. veszt . 
Vastartalom . . 

a 
. 84-86 

0-20 
3 72 
0'19 

ny. 
— 
ny. 
— 

10-88 
59-4 

b 
91-39 

0-34 
1-99 
0-36 
0-33 

— 
0-036 
0-032 

4-97 
T-6iTifä- -

c 
76-68 

4-58 
3-21 
0-39 
0-39 
0-09 
— 

• — 

1)2-06 
' 52-9Y 

Földt 

d 
72-69 

7-82 
2-08 
1-96 
— 

0-123 
ny. 
ny. 
8-3 

~ 50-89 • 

Közl. 1886. 

e 
77-14 

1-89 
7-01 
2-89 
— 

0-134 
0-086 

ny. 
9-4 

54-0Ö" 

253. 

H9. Ä pärvai kaolin vegyi összetetele es egyeb tulajdonsägai. 
Fabinyi Rudolf „Besztercze-Naszodmegyei kaolin" czim alatt a 

„Vegytani Lapok" 1887. evf. 1—2. szämäban közetett dolgozatäböl 
kivonom a következoket: 

A kaolin esaknem höfeher, igen finom port kepez, mely csak 
kevesse keplekeny. A vizsgälatra különbözo melysegböl vett, több 
kilogrammnyi, jöl elkevert anyag szolgält. 

Ezen kaolin a Schöne-fele apparatusban iszapoltatvän, a szokä-
sos determinatio szerint a következö reszekbol ällönak talältatott: 

a', durva homok, csak quarcz-kristälykäk, az egyes szemcsek ät-
meroje nagyobb 0-2 mm.-nel: 0-55% 



— 196 — 

b) finom homok, az egyes szemcsek ätmeroje 0*04—0*2 mm-nel: 
29-00°/0 

c) homokpor, az egyes szemcsek ätmeroje 0-04 mm. maxi-
mumban: 9-68°/„ 

d) legfinomabb törmelek, az egyes szemcsek ätmeroje 0-025 
mm. maximumban: 36-36°/0 

e) tulajdonkepeni agyag, az egyes szemcsek ätmeroje O'Ol mm. 
maximumban: 23*18% 

Vegyi összetetele a következö: 
Izzitäsi sülyveszteseg . . . . . . 4-19 
Si02 76-28 
Al20a . , . . 16-92 
FeO . . . 0-63 
CaO 0-27 
MgO 0-08 
K20 . . . . . . . . . . . 0-18 
Na20 1-46 

Gyakorlati kiserletek tetetven a kaolin kevesse keplekenynek 
mutatkozott, de sajtolässal, övatos eljäräs mellett, täbläk es vekonyabb 
lemezek voltak keszithetök beiöle. Több ilyen 0.5—-2 cm. vastag-
sägü lemez tüzällö tegelyekben kiegettetett. A lemezek tökeletesen 
megtartottäk eredeti alakjukat, összehüzödäs alig eszlelhetö s felüle-
tükön sincsenek elüvegesedve. Rendkivül szivös es felette kemeny 
alkatot nyertek. Az aczel nem karczolja, de csiszolhatö velök. 

E kaolinböl keszitett chamotte is jö minosegünek bizonyult. 
Mindezekhez hozzäadhatom meg, hogy bold. Herbich F. szerint, 

ki ezen kaolint eloforduläsi helyen vizsgälta, az nem egyeb, mint a 
Naszöd-Szt-György videken szämos helyen vekonyabb-vastagabb tele-
rekben föllepo rhyolithos quarcz-andesitnek (porczellännemü alap-
anyaggal) a vegelmälläsi termenye. Osakugyan erre mutatnak az isza-
poläsnäl kikerülo quarcz-kristälykäk, valamint az elemzes ältal 
kimutatott K20 es Na20 tartalom aränya is, mely k. b. az andesin-
földpätra utal. A pärvai (kaolinnä elmällott) teler Herbich szerint az 
oligocaen-kori u. n. nagy-illondai halpikkely-pala retegek köze van 
szorülva. 



KISEBB KÖZLEMENYEK. 

3. A felso-orboi lajtamesxröl tett eszleleteimet a követke-
zokben kivänom összefoglalni. 

Legelsöbben is ezen felso tertiaer tenger öblenek terjedelmet s üle-
dekenek szintäjait kiväntam megvizsgälni. 

A tapasztaltak utän mär nem csodälkozom, hogy oly nagy es val-
tozatos szämäval talälkozunk az echinideknek. 

Az egesz vonalon ezt talältam a legnagyobb öbölnek. Itt nyulik 
be legmelyebben egyfelöl a felso jura, masfelol pedig a Neocora retegei-
nek hegysegei köze. 

Nem tevedek, ha szelesseget ket kilometer s hosszat harom kilo-
meterre teszem. 

Ezen csendes, iszapos vagy homokos medenczeben sok üj alak kc-
letkezhetett, azon tapasztalati tenynek alapjan, hogy az echinidek legna
gyobb szäma nem sik tenger lakö, hanem inkabb partmenti tanyäzo volt. 

En a felsö-orböi üledekes kepzodmeriyt, a mondottak alapjan, csen
des es nyugalmas viszonyok közötti lerakodäsnak velem, s ebbol magya-
razom ki az echinidek alakjainak nagy vältozatossagat, mely nagy valto-
zatossagäröl a Bethlen-fotanoda gyujtemenye teszen bizonysagot. 

A szintajakat illetoleg, a legfelsöbb, tehat a durva meszköben in
kabb a nagyszabäsü clypeasterekkel, — a közep szintajban, illetoleg a vö-
röses meszes, homokos iszapban, a schizaster-felekkel, —• a legalsöban, a ke-
kes meszes, homokos, agyagos margaban pedig a clypeasterek kisebb 
szabasü vältozatos alakjaival talälkozunk. 

A mi pedig a bujturi es lapugyi kövületekkel egeszen megegyezo 
kövületeknek elefoidulasi viszonyait illeti, arra nezve ügy velekedem, hogy 
minden jel arra mutat, miszerint a neogen tengernek ezek kepeztek utö-
csapadekät, meg pedig annak legvegso zugaban, mely mär nem bir 
többe a lajtakeplet jellegeivel. 

Ezen jelentesemben csak vazät kiväntam adni a viszonyoknak — 
szakszeru leirasät kesobbre tartva fenn. Nagy-Enyed, 1887. mäj. 9. 

Flerepey Käroly. 
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4. Äsvänytani kö&lemenyek a» erdelyl Erczhegyseg-
bSl. Az elmült nyaron, az Erd.' Muzeum-Egylet megbizasa es segelye-
zese folytan az erdelyi Erczhegyseg nevezetesebb banyahelyeit järtam be 
es az ez alkalommal gyüjtött äsvänyok közül azokat, melyek uj elöfor-
duläsuak vagy kevesbbe irattak meg le, ohajtom az egyes termöhclyeken 
belöl, a mült evben ugyanitten a 217. lapon megjelent közlemeny folyta-
tasakent, röviden ismert.etni. 

Boicza. 1. Gyps. Kristalyai a Rudolfi tärnäban a glauch teler-
töltclek üregeit bevonö kristalyos calcit (i?3. 4ß) kergen vannak szoro-
san egymas mellett, többe kevesbe pärbuzamosan fennove. Szinök vi/.tiszta 
vagy egy kisse borsarga. Alakjuk GOP. GOPVX)-. - P. 

2. Arany. A Josephi tarnaban calcitba hinlve fordul elo. 
Iktcsum Poeu. „Baja de arame" banya telerkozetet kaolinos, 

quarztol äthatott andesit kepezi, melybe pyrit van hintve. Az erczteler 
meglehetos vastag es chalkopyrit, sphalerit, pyrit es galenit keverekeböl 
all es 100 metermazsa körülbelöl 25 - 3 0 gr. aranyat tartalmaz Meg-
emlitesre melto e banyahelyröl a kivaloan szepen kifejlödött, egesz 20 
mm. nagysagu p y r i t kristälyok, melyeknek alakja ooOoo, 0. A coOco 
lapok kisse görbültek es rovatosak, mig az 0. lapok egeszen simak. E18-
fordul itt a t e t r a e d r i t is aczelszürke (0) jegeczokben galenittel 
(0. OOÖGO) fennove. 

Flizes. Az Antoni-tarnäböl ket äsvanydarabot kaptam, melyeknek 
telerkozete melaphyrtufa. A teler üreget kristalyos quarz vonja be, me-
lyen gyantasärga spbalerit es bournonit s nyomokban meg cbalkopyrit is 
van fennove. E lelohelyrol a b o u r n o n i t az irodalomban meg nincs 
felemlitve. Aczelszürke tabläs jegeczekben, az ugynevezett „kerekercz" 
ikrekben fordul elo. Az alak GOF. OOPQO. GOPOC. PCW. OP; egyes kris-
talyoknal meg a P es a PGO is kivehetö. 

Hondol. Az itteni regit bänyäkat egy angol tärsasäg ujra mu-
velni kezdette, melynek banyageologjatöl Eduard H. Liweing Esquire ur-
töl sikerült egy par erdekesebb es a muz egyl. gyüjtemenyeben e helyröl 
altaläban nem kepviselt äsvänyt szereznem. 

1. Arany. Käroli aknaban kristalyos quarzkergen lemezek es göm-
bölyödött kristalyokban fennove fordul elo. 

2. Rea l gar . A Miklös (Niculai) banya atkutatasa alkalmaval egy 
nehäny peldanyt talältak, melyek közül egyet Liweing a muzeum gyüj-
temenye szämdra atengedett. E peldany fenno'tt jegeczekbö'l all, melyek 
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szorosan egymäs melle vannak növe es a legnagyobbik hossza 18 mm , 
szelessege 20 ram. A kristalyok üdek, csak a felületök van egy vekony 
särgäs kereggel (auripigment) bevonva. A kristalyok alakja coP. coJP2. 
OP. Pen. <x>P<x>\ a lapok a OF kivetelevel mind finom rovatosak. 

3. P y r a r g y r i t . A Peter-bänyänak mällott andesit repedeseit ki-
töltö vaskos quarzban fordul elö hintve pyrit es ritkän arany tärsasägä-
ban. Ugyane banya telertöltelek üregeiben, raelyet quarz von be, elöfor-
dul az a r s e n o p y r i t is igen aprö kristalyokban. 

4. S p h a l e r i t . Vaskosan fordul elö keves galenit tarsasägäban, 
mint a Leopoldina tarna tlertölteleke, mig a Nicodemia tärnaban a ga
lenit mär uralkodöan lep fei es e^üsttart ilma miatt bänyäszszäk. 

5. P y r i t . Keszint vaskosan fordul el(3 a Peterbänyaban es a Zirö 
tärnaban, hol vekonyabb-vastagabb zsinörokat kepez, vagy pedig aprö 
kristalyokban a telerközetben elhiutve. y 

6. An t imon i t . A muvelesevel reg felhagyott Ludovika tärnaban 
kristalyos quarzkergen van fennöve tüalaku kristalyesoportokban es suga-
ras-rostos halmazokban. 

7. B a r y t . A Kaiserkluft telertöltelek üregeit kristalyos quarzke-
reg vonja be, melyen a baryt lemez, majdncm papirvekönysagu attetszö 
Goi^oo. P<x> kristalyai vannak fennöve tetraedrit tarsasägäban. 

Kai'ilCS. Az itteni Peter es Päl banya telerközetet kaolinos, py-
rittel impregnält andesit kepezi, molynek repedeseit krist. quarzkereg 
vonja be. Ezen kergen van az a r a n y firiöm lemezkek alakjäban fennöve 
sphalerit, pyrit chalkopyrit es calcit tarsasägäban. A krist. quarzkereg-
gel egyidejUleg vagy ezt meg megelozoleg kepzodhetett az a d u 1 a r, mely 
GCP. Pao. OP alakkal bir. 

Magurä. A Barbora bänyäböl: 1. A r a n y quarzkrist. kergen 
huzal es lemez alakjäban, toväbbä tinoman hintve quarczba murkasit tar
sasägäban fordul elö. 2. A n t i m o n i t , quarz krist. kergen többe-kevesbe 
sugaras oszlopos krist. halmazokban fennö've. 3. B a r y t különbözö vasy 
tagsägu (x>P<x> P<x> täbläs kristalyok. 4. Gyps <x>P. GOPOD — P 
kurta vastag oszlopok. A Floriani bänyaban is elofordul a baryt gyps 
tarsasägäban quarzkergen fennöve. A baryt hejas szerkezettel es ÖOPC». 

P<x> alakkal bir, mig a gyps ätlätszo megnyult lemezalaku kristalyokban 
nem ritkän GOPGO szerint ikrekben van kifejlödve. A Peter es Päl bä
nyäböl c a l c i t o t gyüjtöttem, mely szederalaku jegeezesoportokat kepez, 
quarz-kergen. 
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Szelistye. Dra jka hegyseg F r a a c i s k a t a r n a . E bänya 
telertölteleket kovasavtöl athatott glauch kepezi, mely impregnälva van 
pyrit, sphalerit galenit es arsenopyrittel. A glauch kisebb-nagyobb üre
geit krist. quarzkereg vonja be, melyen sphalerit, galenit, pyrit, baryt, 
pyrargyrit es stephanit van fennove. A s p h a l e r i t gyantasärga es bar-
näs coO, mint 0 lap sz. iker, a galenit ooOco. 0, es a pyrit pedig 
igen aprö cr>Ox> kristalyokban fordul elö. A p y r a r g y r i t feketes 
aczelszürke, megnyult oszlopos v. gömbölyü <x>Pl.—|ß; a s t e p h a n i t 
feketes ölomszürke vekony, erosen rovatos, tablas kristalyokban es krist. 
csoportokban van fennove, mig a b a r y t ooPoo. ooP. P<x>. Pc» alak-
kal bir. 

Tokerö (Hunyadm.) A mult evi jelentesemben (Orv. term. t. Ert. 
1887. 220. 1.) felsoroltam az Acre bäoyaban talälhatö pyriten eszlelt 
összalakokat, az elniult nyäron az ugyanitt gyüjtött p y r i t e n meg a 
következö összalakot eszleltem. [OD02] . [3 0 | ] 0. A jökora nagy jege-
czek reszben szarukoben vannak benove es szabad vegükön jöl vannak 
kifejlodve. Tekeron 1886. oszen egy angol tarsasag „Magyar gold mining 
Co. limited of London" alakult, mely a Szentgyörgy bänyät rauveltette, de 
ugy lätszik gyenge eredmenynyel, mennyiben a munkät mär beszüntettek. 
E banyaböl a következS asvänyokat gyüjtöttem : 

1. P y r a r g y r i t , vaskosan es hintve fordul elo a föleg quarzbol 
es calcitböl ällo telertöltelekben, mely arsenopyrit, pyrit es sphalerittal 
van impregnälva. 

2. C a l c i t —IjR kristälyok egymäsra pärhuzamosan nove. A teler-
töltelek üregeit kristalyos quarzkereg vonja be, ezen van sphalerit es pyrit 
s vegre mint legfiatalabb kepzodmeny a calcit fenao've A calcit kristälyok 
közül kettö OR szerint ränott ikret kepez. 

3. Quarz nemcsak vaskosan, hanem <x>P.P. jegeczekben mint hegyi 
jego'cz is fordul elö. 

4. C h a l k o p y r i t pyriten es sphaleriten van fennove. Az alak a 
lapok egyenetlensege es kristälyossäga miatt nem meghatärozhatö. Szine 
sargarez szinü vagy tarkän megfuttatott. 

5) A r s e n o p y r i t reszint quarzban, reszint pedig quarzkristäly-
kergen fennove fordul elö pyrit es chalkopyrit tärsasägäban. Szine vilägös 
aczelszürke, ritkän megfuttatott. Kristälyok alakja ooP. OP; azOProvatos. 

6. B o r n i t (Tarkarezercz) telercalcitban fordul elö gömbölyödött 
kristalyokban es kristälycsoportokban vagy pedig hintve. 

Verespatak. A kincstäri „Szentkereszt" banyäban a mult evben 
oly m a r k a s i t fordult elö, mely a hegyijegecz oszlopos kristälyait es 
krist. csoportjait mintegy vastag kereg veszi körül. A markasit egyes he-
lyeken, de kiyaltkep azon a reszen, hol a quarczczal erintkezik, nagyon 
elenk szivärväny szinekkel bir. 

Dr. Benkö Gabor. 



V e g y e s e k . 
Az erdelyi Müzcum-Egylet 18S8. april hö 19-iken tartott kbzgyüleseböl. 

A termeszetrajzi osztälyok jelentesei. 

I. Ällattani osztäly. 

Tekintetcs erd. muz.-egyleti közgyüles ! 

Az ällattani gyüjteinönynek a lefolyt evi gyarapödäsäröl s az ezen gyiij-
temenyben vegzett munkäkröl ^an szerencsem jelentesemet a követkozo'kbcn 
tisztelettel elö'terjcszteni. 

A szemelyzet fo feladatät ez evben is a nagyszämti gyüjtemenyi tärgyak 
jö karban tartäsa s azoknak gyarapitäsa vette igenybe. Az elö'bblre nezve jelent-
heiem, hogy gytijtemenyünk semmi kärt nem szenvedett, az utöbbira nezve pedig 
azt, hogy ällattärunk több iränyban tett gyüjtes ältal örvendetesen gyarapodott. 

Tisztelettel alulirt az igazgatö välasztmäny megbizäsäböl a nagy szünidö 
alatt több hetre terjedö gyüjlö es tanulmänyozö kiränduläst tett a faunisticai te-
kintetben Erdely legerdekesebb reszebo, Hunyadmegyebe, killönösen a Retyezät 
hegysegbe, Vajda-Hunyad es Deva vi lekere. Gyüjtesenek & mogflgyeleseinek a 
herpetologiära vonatkozö eredmenye az orv. term. tud. Ertesitö utolsö fiizetebon 
fei is vannak mär dolgozva, melyek o szägreszünk herpetologiäjänak több kerde-
set tisztäzzäk. A Retyezät hegysegeben nagy szämmal gytijtött rovarok kesobb 
foguak feklolgoztatni. 

Klir Jäuos örseged az igazgatö välasztmäny megbizäsäböl äsatäsokat esz-
közölt az Oncsäszai barlangban s härom teljes Ursus spelaeus csontväzra gytijtött 
csontokat, ezen kivül pedig mcg kilencz ep koponyät. Mindezek ertekes csereanyagot 
kepeznek, melyek gyüjtemenyünk gyaiapitäsa ördekeben fognak ertekesittetni. Ezen 
kiränduläs egyuttal felhasznältatott egyeb biharhegysegi ällatok gytijtesere is. 

Mindezek a mellekolt reszletes kimutatäsban vannak összefoglalva. 
Buzgö tagok es tudomänykedvelö'k ajändekozäsa titjän is több erdekes 

tärgynak jutott gyüjtemönyünk a mult evben birtokäba. Az adomänyok neveze-
tesen a következök: 1) Egy öriäsi concinchinai kakas. — H a m r i c h Käro ly 
tir ajändeka. 2) Egy Psittacus amazonicus s egy nagy Vespa Cr abro-feszek, Dr. 
N a g y J ö z s e f tir ajändeka. 3) Otis tarda, 'S o 6 s K ä r o l y tir ajändeka. 4) 
Plecotus auritus, albino, P a t a k y L ä s z l ö soborsini gyögyszeresz tir ajändeka. 
5) Härom ritkäbb rovar Zilah környekeröl, P u n g u r G y u l a tir ajände
ka. 6) Carabus arvensis F., Carabus obsollotus Palliardi, var. euchromus 
Pall., es var. carpathieus Kuenberg, a Biharhegysegböl, Dr. W o 1 f f G y u 1 a 

Uiv.-lerjn.-tud. ErteBitS. II. 1 * 
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tordai gyögyszere^z ur ajändeka. Ugyancsak Dr. W o l f f G y u l a ür ajän-
dökozott az Erchegy selben Felsö-Pottsaga köriil ibgott Saga serratät F., meg 
pedig him peldänyt, mely annäl becsesobb, miutän ezen ritka egyenes szärnyu 
rovarnak him peldänya eddigelö Magyarorszäg területen meg nem gyüjtetett s 
Erdelyböl mindössze egyetlen nösieny peldäny ismeretes, mely szinttfn gyüjtemö-
nyünkbcn van. Vrgre 7) Carabus Rot h ü Dej. (öbb peldänya Udvarhelymegyeböl, 
S z ä n t ö E n d r e tanärjelölt ür ajändeka. Fogadjäk a t adakozö urak e helyen 
is egyletünk ö^zinte s legmelegebb köszönetet! 

A tok. Közgyülesnek 
Ko lozsvä r t , 1888. äpr. 13-än. 

aläzatos Bzolgäja 

Dr. E n t z G e z a, 
ßgj t. uy. tanar, 

mint az dllatgj'öjfemöny 
fooie. 

II. Növ&iytani osztily. 

M^lyen tisztelt Muzeum-Egyleti Közgyüles! 

A lefolyt eVben a rendes munkäk szakadatlanül folytak. 
A gyarapodäsok közöl elsö sorban fei kell emlitenem azon nagyszerü nö-

venyäbra gvüjtemenyt, melyet a Haynald-alapnak sok Oven ät felgyült kamatjai-
böl szerzett az Igazgatö Välasztmäny Balfour edinburghi tanär hagyatekäböl. 
Ezen gyüjtemeny több mint 15,000 täblät tartalmaz. 

A boldogult dr. Herbich a maga idejeben Bosniäban növenyeket gyüjtött, 
a mclyek nagyon szepen vannak praeparälva, s a melyek között több oly <5rde-
kos dolog van, mely niäs euröpai herbaviumban alig van keSpviselve. 

Vegre a Mycotheca Marchica XIV—XIX centuriäja is megväsäroltatott. 
Ajändek ütjän ezen evben nem kapott a gyüjtemeny semmit sem. 
A mergezeseket es a növenyek felragasztäsät nagy pontossäggal eszközölte 

Farkas Kähnän a tanszekemhez kinevezett szolga, ki a fasciculusokat is sorban 
ätnezte, hogy a megtämadott növenyeket ujölag mogmergezhesse es felragaszt-
hassa. Ezen evben i*, mint az elöbbiben, teljes elismeressel kell röla megemlekeznem. 

A tervbe vett herbariumi munkälatokra nezve üjat nem mondhatok; azokra 
nezve elobbi jelonteseimben többször nyilatko^tam. A mostani helyisegek annyira 
szükek, annyira alkalmatlanok, hogy azokban tudomänyos munkät vegezni nem 
leliet. Van ugyan nemi kilätäs arra, hogy a gyüjtemenyek alkalmasabb helyiseg-
ben fognak elhelyeztetni, es akkor azoknak tudomänyos feldolgo/.äsa is kilätäsba 
vehetö; az mindenesetre egy egesz embort fog igcnybe venni. 

Dr. K a n i t z A g o s t , 
cgyet. r. ny. tanär, 

mint az erd. muz, növenyt. oszt. löörfi. 

III. Äsviny-földtani osztily. 

Melyen tisztelt Közgyüles! 
Evi jelentesemet a gondozäsomra bizott äsväny-földtani osztäly ällapotäröl 

most is csak azzal a panaszszal kell kezdenem, hogy a helyiseg czölszerutlen es 
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B'zÜk voltän m6g mindig nincsen segitve, s igy a legjobb akarattal sem tudjuk 
osztälyunk gazdag tartalmät teljesen feltärni es a szemlelö'knek kedvezö'en bo-
mutatni. 

Ezen hiänyhoz legüjabbao meg az a baj is hozzä järult, hogy a gyüjte-
m^nyi helyisegek mennyezete, agerendäk elkorhadäsa következteben, oly aggasztö 
mödon roskadozik, hogy ha nem is rögtön, de ezen tarier befejezto utän mül-
hatlanül szükseges a mennyezet leszedese es üjjal valö pötläsa. Hogy ezen ätala-
kitdsi munkälatoknäl a gyüjtemönyok nem maradhatuak helyeiken, az termesze-
1es, annäl kevesbe, mivel a mennyezettel együtt a korhadö padozat kicserelese 
iä tiTvbe van ve>e. Biztos kilätäsunk van tehät arra, hogy összes gyüjtemenye-
inket elobb ki- es aztän ismet vissza kell költöztetnünk, a mi, a sok munkat es 
költseget nem is tekintve, a gyüjtemeny tärgyainak- is nem csekely veszelyezte-
tesevel van összekötve. Szüksegesnek tartottam mindezeket a melyen tisztelt Köz-
gyülesnek jö elö're bejelenteni, mert nem szeretnem, ha minden gondossagom es 
igyekezetem daczära mögis baj törtennek a gyüjtemenyekben, hogy a felelösseg terhe 
egeszen az en vällaimra nehezedjek; de meg azert is, hogy az osztäly zärva tar-
täaät a nagy közönseg elött a jövö nyär folytän elö're is indokol;am. 

A mult ev folytän gyüjtemenyeink üj rendezeseben es kedvezö'bb kiällitä-
säban, a helyiseg zsufolt volta miatt csak keves törtenhetett, de ez Felsegos 
Kirälyunk legmagasabb lätogatäsa alkalmära, helyisegünk es gyüjtemenyeink le-
heiö'leg kedvezö szinben bemutathatäsa »egett elkerülhetlenül szükseges is volt, 
M'ndenek elö'tt a felesleges butordaraboknak az elöszobäba es a folyösöra kiälli-
täsa ältal szabadabb mozgäsra helyet kellelt csinälni. A cnllagäszati toronybeli 
lepcso'häzböl az ösemlos gyüjtemenyt tartalmazö, es a tert nagyon is elfogliilö 
nagy szekrenyeket a körboneztani intezet elö'tti folyösöra ätheljeztük es a gyüjte 
me'nyt üjra elrendeztük. Helyreälli'tattam toväbbä az orsz. kiällitäson szerepelt 
nagy szekrenyt is, melyet az elsö emeleti folyosö zügäbnn kellett — egyeb hely 
hiänyäban - elhelyeznünk. Ezen szekrenyhen hamarjäban egy kis technologiai 
kö'zet- es äsvänygyiijtemenyt ällitottam volt ki, mely idövel kellö'en kipötlandö 
lesz. Meteoritgyüjtemenyünk szamära toväbbä, mely beeses es erdekes voltänäl 
fogva a kivälö elhelyezest nagyon is megerdemli, egy külön czelszerü szekrenyt 
keszitl ettem, melyet a közetgyüjtemenyben ällitottam fei oly mödon, hogy mostan 
a beeses gyüjtemenv, mely 91 helyröl több mint 200 darabot tartalmaz, eleg ked
vezö kiällitäsban es vilägitäsban együve rendezve szemlelhetö. 

Megkezdem toväbbä egy esupän az elö'adäsokra es a hallgatök gyakorla-
tära szänt kis rendszeres äsvänygyüjtemenynek összeällitäsät is. Ennek tulajdon-
kepeni helye a tanterem volna, de mivel sem ott, sem az intezetben el nem fer 
mär, ideiglenesen a lepcsöhäzban kellett azt härom kisebb szekrenyhen kiällitanom. 

A földtani gyüjtemenyben Dr. Primics György örseged ür a mult evben 
befejezte azon szekrenyeknek berendezeset, melyek a bold. örseged ältal meg-
kezdve lettek, s itt is oda jutottunk, hogy most mär absolute nincs több helyünk 
üjabb szorzemeayeknek kiällitäsära, hacsak a kev£sbe szep es erdekes tärgyakat 
nem fogjuk idövel üjabb s;ebbekkel kicserelni; s^gitsegemre volt toväbb az ör
seged ür mindazon rendezesi munkälatoknäl, melyekröl elöbb megemlekeztem. 

14* 
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A mult evnek szerzomenyeiböl azon äsvänyok, melyek kellö' ättanulmänyo-
zäsok utän veglcges bekubolezösre erdemeseknek mutatkoztak, az örseged ältal 
a foleltärba bevezetve lettek; a többi az evi pötleltärba fölvett tärgyak egyelore 
mint tanuhnäny- es csereanyag fiökokban elhelyezve tartatnak. A foleltärba be-
vezetett äsvänydaraboknak szäma jelenleg 4459, az äsvänyfajoke pedig 359. 

Osztälyunk a mult evben ia örvendetes gyarapodäst mu'athat fei, különö-
bon a välasztmäny mcgbixäsäböl az orszäg különbözö' röszeiben eszközölt gyüjte-
sek ältal, a mi a hazäi tärgyak beszerzesenek egyedüli biztos mödja. Az osztäly 
gyüjtemenyeini k gyarapodäsa möd-, növ- es szäm szerint a következö'. 

a). Ajändekozäsok ütjdn: 

C s ä s z ä r B e l a joghaüg. ürtöl: 1 db. feher märväny csiszolva Szär-
hegyröl; 

C s i k y L u k ä c s ürtöl: Moesi meteorkö-töredek äsvänytani es vegyi 
vizsgälatokhoz; älmeteorit; Elephas primigenius zapfog töred. a szamosfalvi ka-
vicsbänyäböl; 

L ä s z l ö J ö z s e f bänyafönök ürtöl: Arany mällott andesiten Cseberöl; 
K r e m e r G y ö r g y bänyafönök ürtöl: Csepegö' kövek a Jözsef foherczeg 

barlangböl, Biharmcgyeben; 19 db. ritkäbb äsväny Rezbänyäröl; 
Donogäny Z a t i orvo^hall. ürtöl: Kövült csigäk Perecsenyböl Szilägy-

mogyeben; 
Dr. T e r n e r Adolf egyot. tanär ürtöl: Pyrit krist. anthracitban, az On-

csäsza havasröl Biharmegyeben; 
H e i n r i c h J ö z s e f ürtöl: Bitumenes pala halpikkely-lenyomatokkal 

Pärväröl; 

N e m e s F e i . egy. hallg. ürtöl: 4 db. acbat es 2 db. zeolith a toroez-
koi Fejerpatakböl; 7 db. köeszköz Szek hatäräböl; 

L o v ä s z y N ä n d o r egy hallg. ürtöl: 5 db. kövülot a Bakonyböl; 
Id. gr. T h o r o e z k a y M i k l ö s ürtöl: 4 db. vasokkcr a Bujäk völgye-

bol 'l'oroczkönäl; 

S z ö l l ö s y A t t i l a orv. hallg. ürtöl: also durva meszbeli csigakövülot 
az alsö-järai Ropo hegyrö'l; 

Dr. Mär tonf i Lajos gymn. tanärtöl: 2 db. Adular-krist. phylllitben a szil.-
comlyöi Magura hegyröl; 

P a n k e 1 N. ürtöl: Pyrolusit darabkäk Herczegäny videkeröl; 
E b e r g e n y i Mözes bänyabirtokos ürtöl: 1 telerdarab Verespatakröl, 1 

db pyrit es 1 db. chalkopyrit krist. csoportok a bucsumi rezbänyäböl ; 
K e r e s z t e y La jos tanär ürtöl: Tejopäl Szäsz-Regen videkeröl; 
Geisel G u s t a v bänyamernök ürtöl: 1 db. arany calcitban Boiczäröl; 
Edw. H. L i w e i n g , Esq. bänyageolog ürtöl: 2 db. aranystufa Hon-

dolröl, 1 db. realgär es 1 db. szaruköbon hintctt pyrargyrit Hondolröl; 

V a n ö F e r e n c z bänyamernök ürtöl: 4 kis db. arany calcitb in Nagy-Al-
mäsröl; 
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P i s o l l i a s ürtöl: Arany quarczon Maguräröl; 
R e i n h a r d t bänyaigazg. ürtöl: 1 db. aranystufa Karacäröl; 
D a n c i u S ä n d o r bänyaig. ürtöl: 3 db. aranystufa a bucsurai Concordia 

bänyäböl; arany lemezkek a Botes es Konczu bänyäkböl. 
Fogadjäk a szives adomänyozök e lielyen is egyletünk öszinte köszönetet. 

b). Csere ütjän: 

1. 49 db Kolozsvär videki kövült echinidert a bccsi udv. äsvänytärtöl 
esereben kaptuk Const. B. von Kttingshausen. ,. Die Blattskelette der Dicotyledonen" 
czimü nagy munkäjät. 

2. 9 db. összesen 500 gr. sülyu mocsi meteorkö'ert: 1 db. 103 gr. sulyü 
meteorvas Maverikböl, E.-Amerikäböl. 

3. Kolozsvär videki kövült echinidekert; a Megalodus triqueter nevü kö
vült kagylönak 1 öriäsi es 1 kisobb peldänya Bajötb-röl, a budapcsti egyet. pa-
läontologiai intezctötöl 

c). Vetel ütjän: 

1 db. kristälyosodott aranylemez Verespatakröl; 
'2 „ Cerithium gigantoum a kol.-monost < rdö'bo'l; 
1 .. Lamna fajbeli czäpafog a vistai kö'bänyäböl; 
4 „ Aranystufa Magura Barburäröl; 
4 „ „ Fäczebajäröl; 
1 „ Arany es tellur-tartalmü stufa Tekerö'röl; 
1 „ Arany stufa Bucsumböl; 

Musott arany(por) Füzesrßl; 
5 „ Nagyägit es sylvanit Nagyägröl. 
Itt van helyo fölemliteni azt is, hogy a mult evben k. b 50 db. korond-

fiirdöi forräskövet es 74 db. erdelyi achätot csiszoltattam, mi ältal a di zkövek 
gyüjtemeuye tetemes gyarapodäst nyert. 

d). Gyiljtes utjdn: 

1. Dr. P r i m i c s G y ö r g y ö'iseged, ki a Maros f. es a Vaskapu szoros 
közt elteriilö hegytömeg. vagyis a Pojana Ruszka hegyseg geologiai kepzödine-
nyeinek összegyiijtesevel volt megbizva, innen, \alamint az erdelyi erczhegyscg dcl-
nyugoti reszebö'l is, kövctkczö tärgyü es szämü gyüjtesrol adott szämot a välaszt-
mänynak : 

635 db. äsväuy; 
243 „ kö'zet; 

1799 „ kövület; 
3 „ öskori cscreptöredek. 

2. Dr. Benkö Gabor tanärseged, ki az egesz Erczhegysegnek 19 bänyahe-
lyöt lätogatta meg a mult nyäron, összesen mintegy 150 db. äsvänyt bozott haza 
gyüjtemenyeink szämära. 

file:///alamint
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S. Magam a nralt e> jul 5-etol 13-ikäig Nemes Felix tanitvänyom kis6-
reteben beutazvän a Szekelyföld egy reszöt, annak különbözo pontjain mintegy 
100 db. äsvänyt es közetet gyüjtöttem. Ezen tärgyak közül különösen kiemelke-
tem a korond-fürdöi gyönyörü forräskövek (Aragonit) minden szin es alakvältoza-
tainak egy teljes gyüjtemenyet, melyet nagyreszt meg is csiszoltattam mär. Ki-
emelhetem toväbbä a Büdös barlangböl hozott szep kenpeldänyokat is, a minök-
kel meg nem birtunk volt; vegre különösen a ditröi Piricske hegyseg nepheli-
syenitjenek egy gazdag gyüjtemenyet a hegyseg olyan pontjairöl, a melyekrol 
meg nem volt anyagunk. 

Ezen gyüjtö kiränduläsok ältal osztälyunk tehät k. b. 900 db. äsvänynyal, 
428 db. közettel es 1800 db. kövülettel gyarapodott a mult 6vben, mely anyag 
legnagyobbreszt most van tanulmäny alatt 

A mult ev folytän is több az osztäly gyüjtemenye tärgyait ismertetö 
tanulmäny jelent meg tölem es segödeimtö'l annak bizonysägäul, hogy azokkal 
behatöbban foglalkoztunk. 

Befejezesül kiemelem meg, hogy a mult nyäron az äsväny-földtani osziäly 
összesen 26-szor volt nyitva a nagy közönsegnek, es hogy ezen 26 napon össze-
sen mintegy 1000 szemely lätogatta es szemlelte meg gyüjtemenyeit. Legtömege-
sebb volt a lätogatäs aug. 14 es 15-iken, a mely napokon közel 100-ra ment a 
lätogatök szäma. 

Kivälö tisztelettel maradtam az erdelyi Mu/.eum-Egylet t. közgyülesenek 
ulazatos szolgäja 

Dr. K o c h A n t a 1, 
mint az äsväny- 6B földtan osztaly ore. 

JegyzökönyYi kivonatok a t a r to t t szakiilesekröl. 

c). F. e v i m ä r c z i u s 23-än a vegytani intezet tantermeben dr. Fa-
binyi Rudolf elnöklete alatt tartott t er m es z e t t u d o m ä n y i s z a k ü l e s e n : 

1. P a r ä d i K ä l m ä n bemutatja dr. D e m e t e r K ä r o l y n a k „Toväb-
bi a d a t o k h a z ä n k m o l i f l o r ä j ä h o z u czimü dolgozatät, melyben szerzö 
a mult evi Oktober 28 iki szakülesen clö'terjesztett közlemenye folytatäsäul ujabb 
adatokkal järul hazänk bryologiai ismeretehez s bemutatja egyszersmind a dol-
gozat tärgyät kepezö növenyeket is. (L. a jiien füzetben.) 

'.'. Dr. M a r t i n La jos „A m a d ä r r e p ü l e s ä l t a l ä n o s elmelet(5"-t 
mathematikai levezetesek alapjän fejtegette. Az ältalänos fogalmak elöre bocsä-
täsa utän a repüles problemäja hii'rom kerdesre osztatik fei. Az elsö: milyen ala-
kot kap a szärny, ha a müködes a legelönyösebb; a mäsodik: melyek az ällha-
tatossäg feltetelei; a harmadik: melyek a legkedvezöbb viszonyitäsok munkaerö, 
gyorsasäg es haszonteher közt. Az örtekezö csak a harmadik kerdest, függetle-
nül minden specialis berendezestöl, egesz ältalänossägban fejti meg. (L. a jelen 
füzetben.) 

3. Dr. F a r k a s G y u l a , . A c h e m i a i e s e l e k t r o m o s e n e r g i a 
v o n a t k o z ä s a i r ö l " czimü mäsodik közlemenyet terjeszti elö. Az elsö'közlemenyben 
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foglalt elmeleti evedmenyeket összehasonlitja az eddigi. tapasztalati credmenyek-
kel, melyek 1883 öta a II e 1 m h o 11 z 'feie thermodynamikai egyenletek kiserleti 
vizsgälataiböl kikerültek es megmutatja, hogy nemely be Dem vält esetben az 
elt^reseket az összehasonlitäsra hasznält formuläk csonkasäga okozta, mig a több 
be nem vält esetet a kiserletek bizonytalansäga jellemzi. Elöbbi:k az ep formu-
läkkal igen kielegitöen egyeznek. 

4. Dr. F a b i n y i R u d o l f a) „ A b ä e s t o r o k i d u r v a m e s z k ö 
v e g y i ö s s z e t e t e l e t " mutatja be, kiemelven, hogy ezen, közöpcocen u. n. 
parizsi emeletebe tartozö meszkö a pärizsi medencze „calcair grossier" nevü mesz-
köveVel ugyanazon koru s hogy több mint feie reszben ostrakodäk aprö, göm-
bölydod hejaiböl van alkotva. Vegyileg föleg meszoxyd — (53-92%), szensav — 
(42 60%) es sösavban oldhatlan alkatresz (2 62%) fordul elö benne. 

6). A m o l e c u l a s u l y o k m e g h a t ä r o z ä s ä r a h a s z n ä l t Rao-
u 1 t-fele m e t h o d u s o k a t ismertette, bemutatvän egyszersmind a molecula 
suly meresekhez szükseges eszközöket s az eljäräs gyakorlati keresztülvitolet egy 
pöldäval, az a s a r o n molacula sulyänak meghatärozäsäval is illusträlta. 

d). 1888. e vi äp r i l i s 27- ön dr. F a b i n y i R u d o l f e l n ö k l e t e 
a l a t t , a z e g y e t e m v e g y t a n i i n t e z e t e b e n m e g t a r t o t t s z a k -
ü l ö s e n : 

1. S c h w a b F r i g y e s n e k „A Geminorum osillag fenyvältoztatäsäröl" 
szölö ertekezeset bemutatja dr. Pfeiffer Peter, röviden ismertetven e csillag ren-
des fenynagysägät, fenyenek növekedeset es csökkeneset; a fenyvältozäs tarta-
mät, a periodus hosszät es vegül täbläzatban bemutaija a szerzö megfigyelesei-
nek eredmenyeit 1878 Oktober 5-töl 1888 äprilis 24-ig. 

2. Dr. F a b i n y i R u d o l f ket közlemenyt terjesztett elö: a) „Molecula 
stilymerösek az oldatok megszilärditäsänak törvenye alapjäir' ismertetven Raoult 
franczia vegyesz nyomän az egyetem vegytani intezeteben vegzett kiserletek ered
menyeit. b). „Az oldöpont depressiöja szenvegyületek kettö's combinätiöinäl" czim 
alatt ismertette Nyiredi Geza es Ruzitska Bela urak azon kiserleteit, melyek azon 
befolyäs megvizsgaläsära hajtattak vegre, melylyel valamely indifferens terme-
szetü szenvegy oldöpontjära hozzäkevert különbözö jellegü szenvegyüleiek birnak. 

3. N e m e s F e l i x „Palaeontologiai adatok Erdely területerö'l" czimen 
a) a Csetiäs hegyseg területen Czereczel mellelt az eruptiv közetek közt elöfor-
dulö tälyag faunäjät ismertette, rajzokban mutatvän be az uj fajokat. V) A ke-
rodi-retegek kövületei közül 9 oly fajt sorol fei, melyek ez ideig ott ismeretle-
nek voltak. (L. a jelen füzetben). 

4. Dr. I s t v ä n f f i G y u l a ,.A gombäk eltartäsäröl, gyüjtemfoyek szä-
mära valö kikeszitesöröl" ertekezett. (L. a jolen füzetben). 

e). 1888 mäjus 18-än ta r to t t t e r m e s z e t t u d o m ä n y i s zakü lösen : 
1. Dr. G ä s p ä r J ä n o s ,,Ällati szervezetekben kepezett kövek összeteteleriil 
ertekezett, kiemelven, hogy ezen mäkszemtöl egesz borsö nagysägu kövek, me
lyek az ällatok mäjäban, vesejeben, de föleg hügyhölyagjäban kepzödnek s igen 
gyakran az ällat elpusztuläsät idezik elö, a gyöngyhöz hasonlö fernes fönyüek 
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es finom sugaras rostos szövetüek, — vegyileg szensavas földfemekbö'l vannak al-
kotva. Gröf Bänffy György bänyiozai birtokäröl ily kövekben ta'ältatott: 

Szensavas calcium 73'550/0 

Szensavas magnesia . . . . 15-75 „ 
Phosphorsavas ammon magnesia 1#75 „ 
Szerves anyag 635 „ 
Viz 3'00 „ 

2. Dr. K o c h A n t a l „Äsvänytani közlemenyek Erdelybö'l" czimen löly-
tatölag bemutatja azon eszleleteket es vizsgälatokat, nielyek ujabb erdelyi äsväny-
elöforduläsokra vonatkozölag 1888 öta nagyobbreszt ältala tetettek. (L. a jolen 
füzetben.) 

3. Dr. B e n k 6 G a b o r . „Jelentes a mult ev nyarän az Erdelyi Muzeum-
Egylet megbizäsäböl tett äsvänygyüjtö kiränduläsok eredmenyeiriJl'' czim alatt 
elö'sorolja es bemutatja az erdelyi Erczhegyseg területen ältala gyüjtött ujabbi 
elöforduläsu äsvänyokat. (L. a jelen fü.cetben.) 

Hirek az Erd. Muzeum termeszetrajzi osztälyai köreböl. 

d). Az erd. Muz.-Egylet igazg välasztmänya a f. ev nyarän a gyüjtenie-
nyok örei köziil a következökct küldi ki Erdely különbözö vidckein teendö ter-
meszettudomänyi kutatäsok es gyüjtesek eszközlese vegett: 

Dr. E n t z G e z a egyet. tanärt, mint az ällattani gyüjtemenjek fööret, ki 
a szebeni havasokban faunistikai tanulmänyokat es gyüjteseket fogvegezni; 

Dr. B ä l i n t S ä n d o r tanärsegedet a Szekelyföldre entomologiai kutatä-
i-ok es gyüjtesek tetele vegett; 

Dr. K o c h A n t a l egyet. tanärt, mint az äsväny-földtani gyüjtemenyek 
fööret, ki az Erdövideken es a Persänyi hegysegben fog kutatäsokat e^zközölni 
es üj anyagot gyüjteni; 

Dr. P r i m i c s G y ö r g y ö'rsogedet, ki a Cseträs hegysegben bänyageolo-
giai tanulmänyait es a szükseges anyag gyüjtesot folytatja; 

Dr. B e n k ö G a b o r tanärsegedet, ki oz evben is az erdelyi Erczhegyseg 
bänyäit fogja lätogatni, hogy az üjabbi äsvänyelöforduläsokat az erd. Muzeum 
reszere beszerezze. 

b) Az ä s v ä n y - f ö l d t a n i gyüjteiaenyek a f. ev nyarän nem lesznek Jä-
togathatök, mivel a gyüjtemeny helyisegei gyökeres ätalakuläson fognak keresz-
tül menni s a gyüjtemeny tärgyai ezen idö' alatt becsomagolva a szomszed he 
lyisögekbe fognak ideiglenesen elhelyeztelni. A hclyisegok elkeszülte utän a jövö' 
tcl folytän törtenhetik csak a gyüjtemenyek üj elreudezese es felällitäsa. 


